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I N D E P E N D E N S I  -  I N T E G R I T A S  -  P R O F E S I O N A L I S M E

Sidang pembaca yang 
budiman, edisi yang tengah anda 
nikmati ini adalah edisi khusus 
Warta BPK mengakhiri tahun 2013. 
Memungkasi tahun 2013, kami 
meluncurkan dua edisi sekaligus. 
Penerbitan ini adalah pelengkap 
dari Warta BPK edisi reguler, yang 
tentunya sudah anda terima.

Tahun-tahun sebelumnya, 
Warta BPK hanya menerbitkan 
edisi reguler, tetapi dikemas secara 
khusus. Konten edisi desember 
pada tahun-tahun lampau, biasanya 
didominasi tulisan reflektif semacam 
kaleidoskop. dengan begitu, tentu 
saja konten reguler yang biasa hadir, 
menjadi absen pada edisi tersebut.

Walhasil, dengan menerbitkan 
dua edisi sekaligus di akhir tahun, 
kami merasa inilah cara terbaik, 
agar edisi dengan konten reguler 
tetap bisa hadir, akan tetapi tulisan-

tulisan yang bersifat sedikit analisis 
dan bersifat reflektif, bisa dihadirkan 
pula. itulah sekilas alasan mengapa 
Warta BPK menerbitkan dua nomor 
di pengujung tahun 2013.

dalam halaman-halaman 
selanjutnya, sidang pembaca 
akan disuguhi tulisan-tulisan 
yang lebih panjang dari biasanya. 

Kami mengangkat 
sejumlah kementerian/
lembaga dengan 
alokasi anggaran 
terbesar, dan mereviu 
kembali hasil laporan 
keuangannya. Semoga 
ini menjadi semacam 
underline bagi sejumlah 
rekomendasi BPK 
atas sejumlah temuan 
di kementerian 
dan lembaga yang 
menyedot anggaran 
besar tadi.

Selain itu, sorotan 
lebih khusus juga kami angkat 
untuk sejumlah persoalan yang 
“menggantung”. artinya, persoalan-
persoalan yang dipastikan masih 
akan bergulir di tahun 2014, 
misalnya kasus Hambalang, Century, 
dan sejumlah kasus lain. 

akhirnya, segenap pimpinan 
dan staf redaksi Warta BPK 
mengucapkan: Selamat natal 2013 
bagi yang merayakan, dan Selamat 
Tahun Baru 2014. ***

Selamat Datang 2014
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D alam pengelolaan utang negara, BPK 
melihat masih terdapat permasalahan. 
Setidaknya ada empat permasalahan 
yang ditemukan. Hal tersebut tertuang 
pada hasil pemeriksaan kinerja yang 

dilakukan BPK dalam Semester I tahun 2013. Dimana, 
pada Semester I tahun 2013, BPK telah melaksanakan 
pemeriksaan kinerja atas efektivitas kerangka kerja 
ekonomi makro dan strategi pengelolaan utang 
negara periode 2010-Oktober 2012 untuk menjaga 
kesinambungan fiskal pada Kementerian Keuangan dan 

instansi terkait lainnya.
adapun keempat permasalahan yang ditemukan BPK, 

pertama, belum komprehensifnya strategi pengelolaan 
utang jangka menengah dan review strategi yang bersifat 
kualitatif pun belum dilakukan. Hal ini mengakibatkan 
target pengelolaan kewajiban kontijen dan target tahunan 
yang valid tidak tersedia serta pencapaian strategi yang 
bersifat kualitatif tidak dapat dipantau.

Kedua, pemerintah belum mendokumentasikan 
seluruh faktor yang mempengaruhi penetapan owner’s 
estimate Surat Utang Negara (SUN) serta belum memiliki 

Pengelolaan 
Utang negara 
BPK temUKan emPat 
Permasalahan

LAPORAN UTAMA
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pedoman teknis penetapan struktur 
portofolio, effective cost, dan kupon/
imbalan Surat Berharga Negara 
(SBN) ritel. Hal ini mengakibatkan 
penetapan kupon/imbalan SBN ritel 
dan owner’s estimate SUN serta 
proses penyusunan strategi tidak 
dapat dilakukan uji silang serta 
berpotensi tidak konsisten.

Ketiga, Pemerintah belum 
memiliki kerangka kerja 
penyelarasan aset dan utang dalam 
neraca pemerintah pusat. akibatnya, 
ada potensi pengelolaan risiko utang 
yang tidak optimal dan meningkatkan 
risiko ketidakhematan dalam 
pengelolaan aset dan utang negara. 

Keempat, Pemerintah belum 
memiliki strategi dan kebijakan yang 
memadai untuk mempertahankan 
kepemilikan individu pada SBN ritel 
dan mengembangkan pasar Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN) 
sehingga biaya tambahan yang 
dikeluarkan belum menciptakan 
peningkatan basis investor individu 
dan pasar SBSN yang likuid dan 
dalam.

atas keempat permasalahan 
tersebut BPK merekomendasikan 
upaya-upaya memperbaiki strategi 
pengelolaan utang negara, di 
antaranya dengan memperbaiki 
strategi pengelolaan utang jangka 
menengah dengan mencantumkan 
target-target tahunan dan strategi 
pengelolaan kewajiban kontijen. 
Kementerian Keuangan juga 
perlu berkoordinasi dengan 
Kementerian PPN/Bappenas dan 
kementerian/lembaga lain mengenai 
executing agency untuk ketertiban 
penyampaian data disbursement 
plan serta mendokumentasikan 
penyesuaian yang dilakukan atas 
data disbursement plan.

Rekomendasi lainnya, menyusun 
dan menetapkan pedoman teknis 
penetapan struktur portofolio, 
effective cost, owner’s estimate 
SUN, dan kupon/imbalan SBN 
ritel; kerangka kerja, struktur 
organisasi, dan Standard Operating 

Procedure (SOP) Asset and Liability 
Management (alm) mikro, serta 
tahapan-tahapan pembangunan 
dan penerapannya; dan mekanisme 
koordinasi antara Kementerian 
Keuangan dan Kementerian PPN/
Bappenas dalam pelaksanaan 
evaluasi bersama.

Selain itu, mengungkapkan 
pencapaian strategi pengelolaan 
utang yang bersifat kualitatif 
dalam hasil review atas 
strategi pengelolaan utang; 
mendokumentasikan seluruh faktor 
yang mempengaruhi keputusan 
penetapan besaran owner’s 
estimate; serta menerapkan 
strategi untuk mempertahankan 
basis investor individu dalam 
SBN Ritel serta langkah-langkah 
pengembangan pasar obligasi 
syariah yang dalam dan likuid. 

Walau terdapat empat 
permasalahan yang terjadi dalam 
pengelolaan utang negara, tetapi 
secara garis besar, pemerintah 
telah melakukan pengelolaan 
dengan cukup baik. Dengan kata 
lain, pemerintah telah dengan 
baik memenuhi kriteria strategi 
pengelolaan utang negara. 

Ini ditunjukkan dengan upaya 
pemerintah menjalankan manajemen 

risiko yang telah mencakup seluruh 
lingkup utang negara; dilengkapi 
stress test; memiliki benchmark 
yang memadai; dan didukung 
sistem informasi yang memadai. 
Pemerintah juga telah mengelola 
seluruh risiko atas pengelolaan 
utang sesuai best practice. Hal 
lainnya, pemerintah telah memiliki 
strategi pengelolaan utang tahunan 
yang lengkap berisi target risiko dan 
biaya. Kemudian, telah ditetapkan 
portofolio utang dengan metode 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
lalu, penerapan mekanisme reviu 
atas strategi secara periodik. 

Selain itu, telah dilaksanakan 
strategi pengelolaan SBN yang telah 
mendukung pencapaian target risiko; 
menetapkan biaya agen penjual dan 
konsultan hukum penerbitan SBN 
pada tingkat biaya yang rendah; 
melakukan pembelian kembali dan/
atau penukaran SBN pada biaya 
minimal; dan memenuhi target 
biaya pengelolaan SBN yang telah 
ditetapkan.

Sementara, terkait pelakanaan 
kerangka kerja ekonomi makro, BPK 
menemukan lima permasalahan. 
Pertama, pemerintah belum memiliki 
dasar hukum pengelolaan kewajiban 
kontinjen sehingga terdapat potensi 

LAPORAN UTAMA
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adanya risiko fiskal yang belum 
dikelola dalam pengelolaan utang 
negara.

Kedua, Pemerintah belum 
memiliki aturan yang jelas mengenai 
langkah-langkah dan pembagian 
tugas atau tanggung jawab pihak-
pihak terkait dalam pengambilan 
keputusan pengadaan pinjaman 
siaga. akibatnya, terdapat 
potensi ketidakkonsistenan 
dalam pengambilan keputusan 
pengadaan pinjaman siaga dan risiko 
ketidakefisienan biaya utang.

Ketiga, koordinasi dan sinergi 
antar unit pengelola fiskal dalam 
penyusunan anggaran pembiayaan 
belum diatur dalam Peraturan 
menteri Keuangan (PmK) Nomor 
44/PmK.01/2007. Ini menyebabkan 
terdapatnya potensi ketidakefektifan 
dalam koordinasi antar unit kerja 
pengelola fiskal pada penyusunan 
anggaran pembiayaan.

Keempat, penyusunan anggaran 
pembiayaan dalam aPBN tahun 
anggaran 2010-2012 belum 
sepenuhnya mempertimbangkan 
unsur-unsur kesinambungan 

fiskal. Khususnya, risiko terkendali 
dan biaya yang optimum; daya 
serap pasar SBN dan anggaran 
belanja yang produktif; serta 
kemampuan penyerapannya. Hal ini 
mengakibatkan timbulnya kelebihan 
pembiayaan yang cukup signifikan 
dibandingkan defisit anggaran selama 
tahun anggaran tersebut. 

Kelima, Pemerintah belum 
memiliki kerangka kerja penyelarasan 
aset dan utang yang dikelola 
otoritas fiskal dan moneter (asset 
liability management / alm makro). 
akibatnya, menimbulkan potensi 
adanya risiko nilai tukar yang belum 
dikelola dan meningkatnya risiko 
timbulnya kewajiban pemerintah 
untuk menambah modal Bank 
Indonesia.

atas permasalahan-permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada pemerintah yang dalam hal ini 
menteri Keuangan untuk memperbaiki 
kerangka kerja ekonomi makro 
pengelolaan utang negara. Perbaikan 
tersebut bisa dilakukan dengan 
menyusun peraturan mengenai 
pengelolaan dan monitoring 

kewajiban kontinjen serta pembagian 
tugas, kewenangan, dan koordinasi 
pihak-pihak terkait. lalu, menyusun 
peraturan mengenai langkah-langkah, 
pembagian tugas/tanggungjawab 
pihak-pihak terkait dan mekanisme 
pengambilan keputusan pengadaan 
pinjaman siaga dalam penanganan 
krisis. Juga, menyempurnakan 
Peraturan menteri Keuangan (PmK) 
sinergi tugas dan proses bisnis di 
bidang kebijakan fiskal dan RAPBN 
untuk memperjelas tugas, tanggung 
jawab, dan koordinasi unit-unit 
kerja dalam penyusunan anggaran 
pembiayaan khususnya yang 
besumber dari utang. 

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan kepada menteri 
Keuangan untuk menyusun peraturan 
guna memastikan penyusunan 
anggaran pembiayaan telah 
mempertimbangkan risiko terkendali 
dan biaya optimum, daya serap pasar, 
anggaran belanja produktif, dan 
kemampuan penyerapannya serta 
berkoordinasi dengan Bank Indonesia 
untuk menyusun konsep kerangka 
kerja alm makro terkait pengelolaan 

LAPORAN UTAMA
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PemeRINtaH mulai mendapatkan sumber 
pembiayaan dari utang pada tahun 1970. Sampai dengan 
tahun 1998 pemerintah hanya memiliki utang berupa 
pinjaman luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah 
memiliki utang dalam negeri. Dalam periode tahun 2000 
sampai saat ini, porsi utang dalam negeri lebih besar 
dibandingkan dengan pinjaman luar negeri.

Dalam periode 2007 – 2011, jumlah utang negara terus 
membengkak dari semula Rp1.385,55 triliun pada 2007 
menjadi Rp1.804,37 triliun pada 2011. Pada tahun 2012, 
utang mencapai Rp1.977,71 triliun. Hingga agustus 2013, 
utang sudah mencapai Rp2.177,95 triliun. 

Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar 
negeri sehingga porsi surat berharga negara (SBN) dari 
keseluruhan utang negara semakin besar. Saldo SBN per 
31 Desember 2007 sebesar Rp799,19 triliun atau 57,68% 
meningkat menjadi Rp1.183,08 triliun atau 65,57% per 31 
Desember 2011.

Dalam RPJmN tahun 2004-2009 maupun RPJmN 
tahun 2010-2014, Pemerintah menetapkan secara 
bertahap pengurangan pinjaman luar negeri. Selama 
periode 2007-2011, Pemerintah telah menurunkan porsi 
pinjaman luar negeri atas total utang dari 42,32% di tahun 
2007 menjadi 34,43% di tahun 2011. Namun, secara 

nominal pinjaman luar negeri 
masih meningkat dari sebesar 
Rp586,36 triliun pada tahun 
2007 menjadi Rp621,29 triliun 
pada tahun 2011.

apabila dilihat dari nilai 
ekuivalen dalam rupiah, 
maka utang negara masih 
didominasi oleh utang 
domestik dalam mata uang 
rupiah baru kemudian diikuti 
oleh utang negara dalam mata 
uang USD, JPY, eUR, dan 
SDR.

Pada periode tahun 2007-
2011 jumlah outstanding 
utang negara dalam lima mata 
uang asing utama tersebut 
mengalami peningkatan, 
kecuali untuk utang dalam 
eUR yang mengalami 
penurunan sejak tahun 2007 

sampai dengan 2011.
Sesuai kebijakan pemerintah untuk menurunkan saldo 

pinjaman luar negeri, maka penarikan pinjaman luar 
negeri selama periode 2007 – 2011 lebih kecil daripada 
pengembalian pokok pinjaman luar negeri. Namun secara 
total saldo utang negara tetap meningkat mengingat 
penerbitan SBN yang jauh lebih besar dari pelunasannya.

Seiring perkembangan saldo utang terkait selama 
periode 2007 2011, pembayaran bunga pinjaman 
mengalami penurunan yaitu dari sebesar Rp21,24 triliun 
pada tahun 2007 menjadi Rp13,69 triliun pada tahun 
2011 sedangkan pembayaran bunga SBN mengalami 
peningkatan dari Rp57,95 triliun pada tahun 2007 menjadi 
Rp78,32 triliun pada tahun 2011.

Sampai dengan tahun 2011 saldo pinjaman luar negeri 
paling besar berasal dari Jepang (untuk pinjaman bilateral) 
dengan saldo sebesar Rp280,45 triliun dan dari Bank 
Dunia (untuk pinjaman multilateral) dengan saldo sebesar 
Rp108,73 triliun.

Sedangkan struktur kepemilikan SBN selama periode 
2007 – 2011 bergeser dari dominan dimiliki oleh Bank 
menjadi dominan dimiliki oleh Non Bank. Kepemilikan 
SBN oleh bank dari tahun 2007 – 2011 cenderung 

Utang negara 
terUs memBengKaK

LAPORAN UTAMA
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berfluktuasi dengan saldo terendah 
pada tahun 2010 sebesar Rp217,27 
triliun dan tertinggi per Oktober 2012 
sebesar Rp311,70 triliun, sedangkan 
kepemilikan SBN oleh Non Bank 
cenderung meningkat dari sebesar 
Rp194,24 triliun pada tahun 2007 
menjadi Rp511,67 triliun per Oktober 
2012. Dari total SBN per Oktober 
2012 sebesar Rp834,00 triliun, 
sebesar Rp143,41 triliun (17,20%) 
diantaranya merupakan obligasi 
rekap. Obligasi rekap ini bermula 
dari keadaan krisis di tahun 1997.

Kondisi perbankan Indonesia 
pada tahun 1997 yang terus 
merosot akibat menurunnya 
rasio kecukupan modal (Capital 
Adequacy Ratio – CaR) perbankan, 
membuat pemerintah dan Bank 
Indonesia mengambil beberapa 
kebijakan antara lain program 
rekapitalisasi perbankan. Program 
rekapitalisasi perbankan tersebut 
dilakukan melalui penerbitan surat 
utang (obligasi rekap) pemerintah 
kepada Bank Indonesia. Bank 
Indonesia kemudian menyerahkan 
uang sebesar nilai surat utang 
tersebut kepada pemerintah 
yang digunakan untuk melakukan 
penyertaan modal pada bank 
rekap. Dengan uang yang diterima 
dari pemerintah, bank melakukan 
pembelian surat utang yang 
diterbitkan pemerintah dari Bank 
Indonesia. 

Perbankan yang mengikuti 
program rekapitalisasi sebanyak 
29 bank yang terdiri dari tujuh bank 
swasta, 12 Bank Pembangunan 
Daerah (BPD), enam bank swasta 
take over, dan empat bank BUmN 
dengan nilai rekapitalisasi total 
sebesar Rp422,62 triliun. Obligasi 
rekap yang diterbitkan pertama kali 
terdiri dari SUN seri FR sebesar 
Rp166,34 triliun, SUN seri VR 
sebesar Rp219,48 triliun, dan SUN 
seri HB sebesar Rp36,81 triliun. 
Sehubungan adanya pelemahan 
kurs rupiah pada tahun 2001, 
dilakukan penyesuaian nilai atas 

obligasi rekap HB dari semula 
Rp36,81 triliun menjadi Rp44,92 
triliun. Dengan demikian, obligasi 
rekap yang diterbitkan sampai 
dengan akhir tahun 2001 menjadi 
sebesar Rp430,74 triliun. 

Hingga tahun 2012, pemerintah 
telah melakukan pembelian kembali 
(buyback) obligasi rekap sebesar 
Rp240,59 triliun dan penukaran 
(debtswitching) obligasi rekap 

sebesar Rp59,06 triliun; dan 
Pembayaran tunai atas obligasi 
rekap yang telah jatuh tempo 
sejak 2002 hingga 2012 sebesar 
Rp252,60 triliun. Saldo obligasi 
rekap per Oktober 2012 adalah 
sebesar Rp143,41 triliun yang terdiri 

dari: SUN seri FR (2 seri) sebesar 
Rp20,65 triliun yang jatuh tempo 
pada tahun 2013, dengan suku 
bunga sebesar 14,25% dan 14,28% 
dan SUN seri VR (13 seri) sebesar 
Rp122,76 triliun yang jatuh tempo 
pada tahun 2014-2020. Bunga 
obligasi seri VR disesuaikan dengan 
hasil lelang SPN 3 bulan, yang saat 
ini berkisar antara 2,20%-4,81%.

Obligasi rekap per Oktober 

2012 tersebut masih dimiliki oleh 
bank rekap sebesar Rp109,03 
triliun (76,03%) sementara sisanya 
sebesar Rp34,38 triliun (23,97%) 
telah diperjualbelikan dan dimiliki 
asing, bank nonrekap, reksadana, 
dan lain-lain.  (and)
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lINgKUP utang negara sebagaimana diatur UU Nomor 
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 
1 adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat 
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah. UU Perbendaharaan juga memberikan 
kewenangan pengelolaan utang kepada menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengadakan 
utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam 
negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang aPBN.

UU tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit jenis-
jenis utang yang mungkin dimiliki oleh Pemerintah Pusat 
maupun pihak-pihak yang berwenang mengelola utang 
tersebut. Pengaturan mengenai setiap jenis utang negara 
dan pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah. 

Pengaturan mengenai jenis utang dapat dibedakan menjadi 
pinjaman dalam dan luar negeri, obligasi negara, utang 
Kl serta kewajiban kontinjen. Dari jenis-jenis pengaturan 
tersebut, hanya kewajiban kontinjen yang belum memiliki 
pengaturan khusus.

Pengelolaan utang negara yang baik seharusnya 
memiliki dasar hukum yang secara komprehensif mengatur 
lingkup utang negara. Pengelolaan utang oleh Pemerintah 
berdasarkan The International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSaI) sebenarnya jauh lebih luas dari utang 
negara yang didefinisikan dalam UU Perbendaharaan.

Berdasarkan ISSaI 5422: Conceptualization of 
debt must embrace total debt of central government, 
its organizations, its firms, governmental financial 
system (development banks), the state and municipality 
governments, the monetary authority, contingent liabilities, 
and the potential existence of hidden liabilities’. Keseluruhan 
utang sebagaimana didefinisikan dalam ISSAI 5422 
tersebut dinamakan utang publik.

memang tidak seluruh utang publik secara serta merta 
akan menjadi utang negara. Namun,  tetap dimungkinkan 
negara akan menanggung pembiayaan di masa datang 
sebagai konsekuensi dari penjaminan, kedudukan sebagai 
pemegang modal, atau pembiayaan lain yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan 
utang publik juga diperlukan dalam rangka pengelolaan 
risiko utang pada tingkat negara (souvereign debt risk).

Dengan demikian, disamping direct liability berupa 
pinjaman, surat berharga, maupun utang kementerian/

lembaga, Pemerintah juga perlu melakukan pengelolaan 
kewajiban kontinjen yang akan menimbulkan kebutuhan 
pembiayaan di masa mendatang untuk pertambahan utang 
negara yang berasal dari utang publik.

Selain utang berupa pinjaman dan SBN sebagaimana 
diuraikan di atas, Pemerintah juga memiliki kewajiban 
kontinjen dan jenis utang implisit lainnya yang diungkapkan 
dalam CalK lKPP. Kewajiban kontinjen pemerintah 
sebagian besar didominasi oleh kewajiban kontinjen atas 
program tabungan Hari tua (tHt), program pensiun dan 
jaminan pemerintah atas proyek infrastruktur.  (and)

aPa itU Utang negara?
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T ahun 2013 menjadi tahun dimana BPK mulai 
disibukkan untuk persiapan atas review sejawat 
atau peer review untuk ketiga kali, yang akan 
dilaksanakan tahun 2014 nanti. 

Dalam Pasal Pasal 33 ayat 1 dan 2 uu no. 15 Tahun 
2006 tentang BPK mengamanatkan perlunya BPK di-
review oleh lembaga sejawat yang menjadi anggota 
organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International 

Organization of Supreme Audit Institutions (InTOSaI). 
artinya, peer review menjadi wajib hukumnya bagi BPK 
untuk melaksanakannya. 

adapun yang di-review oleh lembaga pemeriksa negara 
lain tersebut adalah sistem pengendalian mutu di BPK. 
Tujuannya untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan 
standar internasional, The International Standards of 
Supreme audit Institutions (ISSaI) 5600. 

Walau uu BPK diterbitkan tahun 2006, tetapi BPK telah 
menjalankan peer review sebelum itu. Tepatnya, tahun 
2004, BPK telah di-review oleh Office of Auditor General 
new Zealand, lembaga pemeriksa Selandia Baru.

Setelah tahun 2006, ketika peer review menjadi 
hal yang wajib karena diatur dalam uu no. 15 Tahun 
2006, BPK juga telah melaksanakannya. Peer review 
pertama setelah diundangkannya uu BPK tahun 2006 
itu dilaksanakan pada tahun 2009. Lembaga pemeriksa 
yang pernah melakukan peer review atas BPK adalah the 
netherlands Court of audit atau algemene Rekenkamer, 
lembaga pemeriksa Belanda. Peer review dilakukan pada 
Januari-Juli 2009. 

  Tahun 2014 nanti, rencananya BPK akan di-peer 
review oleh Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia. 
untuk menghadapi peer review ini, BPK telah melakukan 
persiapan-persiapan sejak tahun 2012. Tapi, persiapan 
lebih intensif dilakukan di tahun 2013. Bahkan, untuk 
membantu persiapan, BPK juga dibantu narasumber dari 
luar: Management Systems International (MSI), konsultan 
dari United States Agency for International Development 
(uSaID).

ada empat hal yang menjadi tujuan BPK 
dalam pelaksanaan peer review kali ini. Pertama, 
mengindentifikasikan area-area yang masih memerlukan 
perbaikan. Kedua, menyusun rencana perbaikan 
operasional serta kinerja organisasi dengan menerapkan 
praktik-praktik terbaik secara internasional. Ketiga, 
memperoleh penilaian independen atas design dan 
pelaksanaan kerangka manajemen kualitas. Dan, keempat, 
untuk memberikan keyakinan pada pelaksanaan kegiatan 
BPK  atas kepatuhan dalam pelaporan dan pengelolaan 
kepegawaian. Sementara area yang akan di-review pada 

tahUn 2013, 
tahUn menyamBUt 
Peer review

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri
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empat pilar, yaitu: independensi 
dan mandat, kepemimpinan 
dan tata kelola internal, standar 
metodologi pemeriksaan dan kinerja 
pemeriksaan.

Kegiatan-Kegiatan 
Dalam tahun 2013, BPK 

melakukan serangkaian kegiatan 
untuk mempersiapkan diri 
menghadapi peer review. Pada 
4-5 Maret 2013, Inspektorat utama 
(Itama) BPK menyelenggarakan 
Focus Group Discussion dalam 
rangka persiapan peer review tahun 
2014. Termasuk di dalamnya dibahas 
pengalaman peer review tahun 2009.

Terkait dengan persiapan peer 
review juga, pada 11-12 april 
2013, BPK menyelenggarakan 
forum Knowledge Transfer Forum 
ISSaI. Empat hari kemudian, 16 
april 2013, BPK bekerja sama 
dengan MSI menyelenggarakan 
Seminar Sehari bertajuk: ”Sharing 
Experiences on International Peer 
Review Standards”.  Setelah seminar 
sehari, BPK juga menyelenggarakan 
workshop terkait persiapan peer 
review yang diselenggarakan pada 
21-24 april 2013. Sampai november 
2013, BPK juga mengadakan 
sosialisasi peer review di auditorium 
Kantor Pusat BPK, pada 11 dan 14 
november.  

Pelaksanaan Peer review
Pelaksanaan peer review 

untuk tahun 2014 ini memiliki tiga 
tahapan: review pendahuluan, review 
terinci, dan pelaporan. Tahapan 
pertama, review pendahuluan telak 
dilaksanakan pada tanggal 25-29 
november 2013. 

Kegiatan utama dalam tahap awal 
peer review  ini adalah mendapatkan 
pemahaman BPK melalui pertemuan 
Ketua dan anggota BPK serta 
pemaparan dari satuan kerja 
Eselon I. Selain itu diambil sampel 
review terinci pada 16 Laporan 
hasil Pemeriksaan (LhP), baik dari 
laporan keuangan, kinerja, maupun 

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT). 

untuk LhP Laporan Keuangan 
yang diambil sampelnya ada lima 
LhP. Pertama, Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan 
Timur. Laporan Keuangannya tahun 
anggaran 2011. Satkernya, BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 
di bawah auditorat Keuangan negara 
(aKn) VI BPK.

LhP Laporan Keuangan yang 
disampel lainnya, yaitu: Laporan 
Keuangan Komisi Pemilihan umum 

(KPu) tahun 2012 yang berada 
di bawah aKn I BPK; Laporan 
Keuangan Kementerian Lingkungan 
hidup Tahun 2012 di bawah aKn 
IV; Laporan Keuangan Kementerian 
BuMn tahun 2011, yang berada 
di bawah aKn VII; dan Laporan 
keuangan Kementerian Dalam negeri 
tahun 2011, di bawah aKn V.  

untuk LhP Kinerja, ada enam 
LhP yang disampel. Pertama, hasil 
pemeriksaan kinerja atas efektivitas 
pengelolaan pelayanan farmasi 
tahun anggaran 2011 dan 2012 pada 
Rumah Sakit umum Daerah panglima 

Seminar sehari Peer Review yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 16 april 2013. Yang 
mengundang narasumber dari NIK Polandia, lembaga pemeriksa India, dan Konsultan dari USAID.

Sosialisasi persiapan Peer Review yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 11 dan 14 
November 2013.
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Sebaya di Tana Paser, Kalimantan 
Timur. Kedua, hasil pemeriksaan atas 
efektivitas pengelolaan sarana dan 
prasarana tahun anggaran 2011 dan 
Semester I 2012 pada Rumah Sakit 
umum Daerah a. Wahap Sjahraine di 
Samarinda, Kalimantan Timur.

Ketiga, hasil pemeriksaan 
kinerja atas program rumah susun 
sederhana sewa tahun 2010, 2011, 
dan Semester I tahun 2012 di 
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 
Keempat, hasil pemeriksaan atas 
pelayanan badan hukum dan jaminan 
Fidusia pada Direktorat Jenderal 
administrasi hukum umum dan 
Kantor Wilayah Kementerian hukum 
dan haM di Jakarta.

Kelima, hasil pemeriksaan atas 
program penerbitan nomor Induk 
Kependudukan (nIK) nasional dan 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (e-KTP) berbasis nIK 
nasional pada Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kementerian Dalam negeri 
di Jakarta. Dan, keenam, hasil 
pemeriksaan atas efektivitas 
kerangka kerja ekonomi makro dan 
strategi pengelolaan utang negara 
periode 2010-Oktober 2012 untuk 
menjaga kesinambungan fiskal pada 
Kementerian Keuangan dan instansi 
terkait lainnya. 

untuk PDTT, ada lima LhP 
yang disampel, pertama, hasil 
pemeriksaan atas pengelolaan 
dana Pekan Olahraga nasional 
(POn) ke-18 tahun 2012 di Provinsi 
Riau. Kedua, hasil pemeriksaan 
belanja daerah jalan dan bangunan 
pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
tahun anggaran 2011 dan 2012 di 
Sendawar, Kalimantan Timur. 

Dua LhP lainnya, hasil 
pemeriksaan atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban anggaran 
belanja lainnya tahun anggaran 
2011 dan 2012 pada Kementerian 
Pendayagunaan aparatur negara 
dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 
Dan, LhP terakhir yang di-sampling, 

hasil pemeriksaan atas belanja 
daerah tahun anggaran 2010 dan 
2011 di Kabupaten Mentawai, 
Provinsi Sumatera Barat. 

Tahapan kegiatan berikutnya 
dari nIK Polandia sebelum tahapan 
review terinci dan pelaporan 
adalah menemui pihak eksternal 
yang terkait dengan BPK, yaitu 
Badan akuntabilitas Keuangan 
negara (BaKn) DPR, dan Panitia 
akuntabilitas Publik (PaP) DPD, 
Kementerian Keuangan, aparat 
Penegak hukum, dan media massa.    

Review terinci sendiri akan 
dilaksanakan, rencananya pada 6-17 
Januari 2014. Dimana tim review dari 
nIK Polandia akan berkunjung ke 
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Timur (8-11 Januari. Program sosial 
ke DI Yogyakarta (11-12 Januari 
2014). Dan, pelaksanaan review 
di Kantor Pusat BPK 6-7 Januari 
dan 13-17 Januai 2013. Sementara 
pelaporan hasil peer review, 
rencananya akan diselesaikan pada 
minggu kedua april tahun 2014. 
(and)

Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri ketika memberi pengarahan pada acara persiapan Peer Review tahun 2014, di 
Kantor Pusat BPK, pada 12 April 2013.

Konsultan USAID menyampaikan paparan mengenai Peer Review, pada 24 September 2013.
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sistemik, yang bisa mengganggu 
perekonomian secara keseluruhan 
jika tidak diselamatkan. Pemberian 
dana yang sangat besar karena 
dianggap bank gagal berdampak 
sistemik itulah yang membuka kasus 
Bank Century.

Membengkaknya suntikan modal 
dari LPS ke Bank Century hingga 
Rp6,7 triliun memaksa keingintahuan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Padahal awalnya pemerintah hanya 
meminta persetujuan Rp1,3 triliun 
untuk penyelamatan Bank Century.

DPR kemudian membentuk 
panitia khusus (Pansus) yang dikenal 
dengan nama Pansus hak angket 
Pengusutan Kasus Bank Century. 
Kemudian dilanjutkan dengan tim 
pengawas (Timwas) kasus Bank 

PemeriKsaan saKsi-saKsi 
dan Penyitaan aset
Dalam tahun 2013, penuntasan kasus Bank Century 
terus Bergulir. tokoh-tokoh kunCi termasuk Wakil 
presiDen BoeDiono Diperiksa. tak hanya itu, aset yang 
DiDuga terkait kasus bailout Bank Century pun Disita.

Penuntasan Kasus Bank Century Tahun 2013

S uDah sekitar lima tahun 
kasus Bank Century 
berjalan. Dimulai dari 
kesulitan likuiditas yang 

dialami Bank Century pada tahun 
2008. Dimana bank tersebut kalah 
kliring atau tidak bisa membayar dana 
permintaan dari nasabah sehingga 
terjadi rush. 

Lalu, di akhir-akhir tahun 2008 
dimulailah kucuran dana bailout dari 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

atas persetujuan Komite Kebijakan 
Sektor Keuangan (KKSK) yang 
beranggotan Bank Indonesia, Menteri 
Keuangan, dan LPS. Kucuran bailout 
dilakukan beberapa kali, sehingga 
nilai totalnya sangat besar, mencapai 
Rp6,7 triliun.  

Gelontoran dana dari Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek LPS 
tersebut guna penyelamatan Bank 
Century yang diklaim KKSK waktu 
itu sebagai bank gagal berdampak 

Rapat dengar pendapat antara BPK dan Timwas Century terkait progres kasus Bank Century, di Gedung DPR, pada 3 Juli 2013
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Century DPR. aparat penegak hukum 
pun tidak ketinggalan untuk berusaha 
menuntaskan kasus ‘heboh’ ini. 

Walau terkesan lambat, karena 
memakan waktu tahunan, tetapi 
penuntasan kasus ini terus bergulir. 
Dalam tahun 2013, pemeriksaan pada 
tokot-tokoh kunci yang terkait dengan 
kasus ini diintensifkan.

Pada 28 Februari 2013, KPK 
kembali memeriksa mantan 
anggota Dewan Komisioner LPS 
Rudjito. Medio april 2013, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terbang ke Washington, amerika 
Serikat untuk memeriksa mantan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati, yang kini menjabat Direktur 
Pelaksana Bank Dunia. Penyidik 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sudah terbang ke Washington, 
amerika Serikat, untuk memeriksa 
mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
dalam kasus dugaan korupsi dana 
Bank Century. Selain memeriksa Sri 
Mulyani, di Washington KPK juga 
meminta keterangan dari mantan 
Direktur Direktorat Pengaturan 
Perbankan Bank Indonesia Wimboh 
Santoso. Dari amerika, KPK terbang 
ke australia untuk memeriksa mantan 
staf Deputi Gubernur BI Galouh AW. 

KPK juga telah memeriksa 
mantan Vice President Treasury and 
Management PT Telkom Tbk, Ofan 
Sofwan. Ofan diperiksa sebagai 
saksi untuk tersangka Budi Mulya 
yang merupakan mantan Deputi IV 
Gubernur Bank Indonesia. 

Dalam tahun 2013, selain Rudjito, 
Sri Mulyani, Wimboh Santoso, Galouh 
aW dan Ofan Sofwan, sejumlah tokoh 
yang terkait juga diminta keterangan. 
Tokoh-tokoh kunci tersebut di 
antaranya: mantan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla, Wakil Presiden Boediono, 
mantan Gubernur Bank Indonesia 
Darmin nasution, mantan Deputi 
Gubernur Bank Indonesia Muliaman 
h hadad yang saat ini menjabat 
Ketua Otoritas Jasa Keuangan, 
mantan Deputi Gubernur Bank 
Indonesia ardhayadi Mitroatmodjo, 

mantan Deputi Senior Bank Indonesia 
Miranda S Goeltom, mantan Kepala 
Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, 
mantan Sekretaris Komite Stabilitas 
Sektor Keuangan (KSSK) Raden 
Pardede, Direktur Bidang Stabilitas 
Sistem Keuangan Departemen 
Penelitian dan Pengaturan Perbankan 
Bank Indonesia Filianingsih hendarta, 
Direktur Eksekutif Direktorat 
Pengawasan Bank 1 BI adie 
Soesetyantoro, dan Direktur Eksekutif 
Direktorat Pengawasan Bank 3 Bank 
Indonesia heru kristiana, Direktur 
utama PT adi Sampoena Soenarjo 
Sampoerna, penasihat keuangan 
pengusaha Boedi Sampoerna Lin 
Che, mantan Pengawas Bank Madya 
Senior pada Bank Indonesia Pahla 
Santoso, Direktur utama PT Bank 
Tabungan negara Maryono, dan 
mantan Kepala Kantor Pusat Ops 
Bank Century Linda Wangsadinata. 

KPK juga memanggil Mantan 
Menteri Perekonomian Kwik Kian 
Gie sebagai saksi ahli kasus Bank 
Century dan Dirjen Pajak Fuad 
Rahmany dalam kapasitasnya 
sebagai Ketua Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(Bapepam-LK) sekitar 2008. Mantan 
pemilik sebagian saham PT Bank 
Century, Robert Tantular, yang 

sudah ditahan pun kembali diperiksa 
KPK pada 21 agustus 2013, juga 
diperiksa sebagai saksi dalam kasus 
dugaan korupsi pemberian Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek dan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik.

Pada 2 Oktober 2013, Gubernur 
Bank Indonesia agus D.W. 
Martowardjojo juga diperiksa KPK. 
agus diperiksa karena pernah ikut 
dalam rapat konsultasi Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 
sekitar november 2008. Saat ia 
sebagai Direktur utama Bank Mandiri.

Sampai akhir tahun 2013, KPK 
telah menjadikan dua orang sebagai 
tersangka dalam kasus Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek dan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik. 
Mereka adalah Budi Mulya yang 
pernah menjabat Deputi IV Gubernur 
Bank Indonesia Bidang Pengelolaan 
Moneter dan Devisa, serta eks Deputi 
V Gubernur Bank Indonesia Bidang 
Pengawasan, Siti Chalimah Fadjrijah. 

Selain memeriksa banyak pejabat 
dan mantan pejabat, khususnya di 
Bank Indonesia, KPK juga melakukan 
penggeledahan di gedung Bank 
Indonesia, Jakarta. Penggeledahan 
dilakukan pada 25-26 Juni 2013 

Penyerahan Laporan Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century ke DPR, medio Desember 2011.
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dan merupakan penggeledahan 
pertama terkait kasus Century. 
KPK menurunkan 45 lebih personel 
untuk menggeledah kantor Bank 
Indonesia tersebut. Tim KPK yang 
datang melakukan penggeledahan 
mencari dokumen untuk melengkapi 
pemeriksaan KPK dalam kasus Bank 
Century. 

Penyitaan aset
Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menugaskan tiga menteri, 
yakni Menteri hukum dan hak 
asasi Manusia amir Syamsuddin, 
Menteri Sekretaris negara Sudi 
Silalahi, Menteri Keuangan agus 
Martowardojo, dan Jaksa agung 
Basrief arief untuk mengurus 
pengembalian aset terkait tindak 
pidana kasus Bank Century yang 
berada di luar negeri. Perintah ini 
tertuang dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) nomor 9 Tahun 2012 yang 
ditetapkan tanggal 20 Januari 2012.

Saat ini, aset Bank Century di 
hongkong dan Swiss masih dalam 
status dibekukan. artinya, aset 
tersebut tidak bisa dialihkan dengan 
cara apa pun. Terkait hal itu, upaya 
mutual legal assistance dilakukan.

Di dalam mekanisme mutual legal 
assistance tersebut, ada kesepakatan 
antara Indonesia dengan hongkong 
dan Swiss untuk saling membantu 
dalam masalah ini. aset Bank Century 
di hongkong sebesar Rp86 miliar 
dalam bentuk uang tunai serta dalam 
bentuk surat-surat berharga senilai 
Rp3,5 triliun. aset itu tersimpan di 
sejumlah bank dalam beberapa 
rekening, di antaranya di Standar 
Chartered Bank dan di Ing Bank 
arlington assets Investment.

adapun aset Bank Century di 
Swiss mencapai 155 juta dollar AS. 
aset ini milik mantan Komisaris 
utama Bank Century hesham al 
Waraq dan Rafat Ali Rizvi, di Bank 
Dresdner atau LGT Bank, Swiss. 
untuk merampas aset di Swiss, 
sudah dilakukan proses  mutual legal 
assistance melalui Bank Mutiara. 

Bank ini mengajukan gugatan perdata 
ke Swiss.

untuk aset di Pulau Jerdey, 
amir Syamsuddin sudah melakukan 
kunjungan kerja ke Inggris dan 
Jersey pada 28 Juli-4 agustus 2013, 
menyisipkan salah satu agendanya 
membahas soal aset Century di Pulau 
Jersey. amir sudah menyampaikan 
permintaan bantuan timbal balik, 
mutual legal assistance, terkait 
pembekuan aset Bank Century.

Pulau Jersey merupakan sebuah 
pulau yang terletak di selat Inggris, 

yang merupakan wilayah hukum 
di bawah Kerajaan Inggris yang 
memiliki pemerintahan sendiri. Di 
pulau tersebut, ada kegiatan lembaga 
keuangan dari seluruh dunia.

Menurut amir, otoritas hukum 
Jersey bersedia memberikan 
komitmen terhadap permintaan 
Indonesia karena mereka ingin 
menjaga kredibilitas dan standar 
pelayanan. aset bank Century di 
Jersey diduga mencapai 40 juta dollar 
aS. namun, amir menuturkan, aset 
yang berhasil terdeteksi mencapai 
16 juta dollar aS atau sekitar Rp160 
miliar.

Selama dua tahun bekerja, 
tim pemburu aset kasus Bank 
Century masih juga belum berhasil 
mengembalikan aset yang berasal 

dari uang negara. Padahal, tim 
pemburu aset yang diketuai Menteri 
hukum dan haM amir Syamsuddin 
sudah menghabiskan dana Rp4,7 
miliar. Sebanyak Rp4,2 miliar habis 
untuk membayar jasa pengacara dan 
Rp500 juta habis untuk perjalanan 
dinas. 

amir saat menyampaikan 
kemajuan penyitaan aset di luar 
negeri, pada 11 Desember 2013, di 
DPR, Jakarta, membantah pihaknya 
tidak bisa menghasilkan apa pun. 
Meski tidak memuaskan, tetapi 

tim pemburu aset sudah berusaha 
membekukan aset di Pulau Jersey 
pada agustus 2013, tepat sebelum 
Robert Tantular berusaha mencairkan 
aset itu.

amir memaparkan aset Bank 
Century sebesar 6,9 juta dollar 
amerika Serikat yang masih 
disengketakan. aset itu tersebar 
di hongkong, Swiss, hingga Pulau 
Jersey. Sampai saat ini, Pemerintah 
masih menunggu keputusan peradilan 
negara setempat terkait dengan 
upaya pengambilan aset itu.

Dalam penyitaan aset di luar 
negeri, pemerintah Indonesia 
mengalami kendala karena adanya 
perbedaan sistem hukum antara 
Indonesia dengan negara-negara 
itu. Sehingga, perlu dilakukan kerja 
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sama mutual legal assistance 
antarnegara. Selain itu, pemerintah 
juga masih harus berhadapan dengan 
para terpidana Bank Century seperti 
Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi 
yang mengklaim aset-aset Bank 
Century.

Di sisi lain, Polri terus mengusut 
kasus Bank Century yang melibatkan 
swasta. hasilnya, dalam upaya 
penelusuran aset Bank Century, Polri 
berhasil menyita sejumlah barang 
berharga bernilai miliaran rupiah.

Kapolri Jenderal Sutarman 
menjelaskan, dalam upaya 
penelusuran aset dilakukan proses 
penyelidikan dan penyidikan terhadap 
dugaan tindak pidana perbankan, 
tindak pidana pencucian uang dan 
tindak pidana umum yang dilakukan 
pihak manajemen Bank Century.

“Telah dilakukan pemblokiran 
aset, penyerahan dan penelusuran 
aliran dana. Dari hasil penelusuran, 
Polri menyita aset yang ada di dalam 
negeri berupa uang tunai, harta 
bergerak dan harta tidak bergerak,” 
jelas Sutarman saat melaporkan 

progres report ke 
Timwas Century 
di Gedung DPR, 
Jakarta, pada 11 
Desember 2013. 

Dalam upaya 
penyitaan, pihaknya 
berhasil menyita Rp133 miliar yang 
dimiliki tersangka Bank Century Totok 
Kuncoro dan Sarwono. Harta tidak 
bergerak, belum bisa disebutkan 
berapa nilainya jika dirupiahkan.

aset yang disita tersebut, yaitu: 
tanah dan bangunan Mal Serpong 
atas nama PT Sinar central Rezeki. 
Seluas 16.980 meter persegi dengan 
luas bangunan 13.000 meter persegi. 
Tak hanya itu, Polri juga berhasil 
menyita beberapa rumah mewah 
yang diduga hasil tindak pidana 
pencucian uang.

“Satu buah rumah dan kantor 
pemasaran di Taman Buaran Indah. 
Empat lahan tanah bersertifikat di 
Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, 
Kabupaten Bogor dan Jakarta Barat,” 
terang Sutarman. 

Penyitaan aset berupa apartemen 

juga berhasil dilakukan oleh Polri. Dua 
unit apartemen di Four Season lantai 
17 dan satu unit apartemen di Jalan 
Kebon Kacang, Jakarta. Tiga unit 
mobil alphard, Toyota Kijang tahun 
2006 dan Sedan X5 tahun 2008.”Dua 
unit apartemen di Four Season lantai 
17. 

Selain itu, saham antaboga Delta 
Sekuritas sebanyak tiga lembar 
saham dan Saham PT Bahana 
Sekuritas sebanyak 269 juta lembar. 
Saham ini juga belum tahu nilainya. 
aset sudah diserahkan ke Jaksa 
Penuntut umum. 

aset yang berhasil disita ini pun 
tidak serta merta langsung dapat 
dicairkan untuk mengganti rugi dana 
nasabah Bank Century. Sebab, belum 
ada putusan pengadilan yang inkracht 
dalam kasus ini.  (and)

DaLaM rapat paripurna DPR pada 19 Desember 2013, 
masa tugas Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century 
diputuskan diperpanjang sampai 30 September 2014. 
Timwas sendiri bertugas untuk mendorong dan mengawasi 
penuntasan Kasus Bank Century, sebagai implementasi dari 
fungsi pengawasan DPR.

Keputusan perpanjangan masa tugas itu diambil melalui 
mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat 
paripurna DPR. Dari hasil voting, perolehan suara anggota 
DPR yang mendukung masa tugas Timwas diperpanjang 
jauh melebihi suara yang mengusulkan Timwas dibubarkan.

Suara pendukung Timwas berasal dari tujuh fraksi di 
DPR, di antaranya Hanura (9 suara), Gerindra (15 suara), 
PKB (18 suara), Pan (24 suara), PKS (39 suara), PDI 
Perjuangan (79 suara) dan Fraksi Golkar (65 suara). Total 
248 suara. Sementara itu, suara yang mengusulkan Timwas 
dibubarkan atau diteruskan oleh komisi terkait berasal dari 
Fraksi PPP (26 suara), dan Fraksi Partai Demokrat (131 
suara). Jumlahnya mencapai 157 suara.  (and)

masa tugas timwas 
diperpanjang

PaDa dasarnya, dalam kasus Bank Century 
ini, BPK punya peran yang sangat penting dalam 
memperjelas permasalahan pada Bank Century dan 
kucuran bailout-nya. atas permintaan DPR, BPK 
telah dua kali melaksanakan pemeriksaan investigasi 
atas kasus Bank Century. 

hasil pemeriksaan yang pertama dilaporkan 
dalam LhP Investigasi atas Kasus Bank Century 
no. 64/LhP/XV/11/2009 tanggal 20 november 2009 
(LhP Tahap I). Dari hasil pemeriksaan investigatif 
pertama BPK inilah, permasalahan di Bank Century 
tersebut menjadi sorotan tajam berbagai kalangan 
masyarakat, termasuk DPR sehingga disebut kasus 
Bank Century. Pujian terhadap BPK begitu deras 
mengalir karena telah menguak kasus ini secara 
terang-benderang. 

Setelah pemeriksaan investigatif tahap 
pertama, DPR kemudian kembali meminta BPK 
untuk melakukan audit forensik terkait aliran 
dana pada kasus Bank Century. BPK pun telah 
menyelesaikannya. hasil pemeriksaan yang kedua 
dilaporkan dalam LhP Investigasi Lanjutan atas 
Kasus Bank Century Tbk. No. 87B/LHP/XV/12/2011 
tanggal 22 Desember 2011 (LhP Tahap II). Selain 
disampaikan kepada DPR, hasil pemeriksaan 
tersebut juga disampaikan kepada KPK, Polri, dan 
Kejaksaan agung.  (and)

Peran Penting BPK
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S aLah satu indikator 
keberhasilan Reformasi 
Birokrasi nasional 
adalah capaian opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari BPK terhadap pemeriksaan 
laporan keuangan K/L. Pemerintah 
mengharapkan pada tahun 
2014 semua laporan keuangan 
Kementerian/Lembaga Pusat sudah 
WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

namun itu tak mudah. Pemerintah 
harus bekerja keras untuk 
mencapai target tersebut. Pasalnya 
berdasarkan pemeriksaan BPK atas 
Laporan hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) tahun 2012 yang merupakan 
gabungan konsolidasi dari Laporan 
Keuangan Kementerian negara/
Lembaga (LKKL) dan Laporan 
Keuangan Bendahara umum negara 
(LK BUN), pencapaian WTP baru  74 
persen.

Terhadap 92 LKKL termasuk LK 
Bun Tahun 2012, BPK memberikan 
Opini WTP atas 68 LKKL, Opini WDP 
atas 22 LKKL termasuk LK Bun, 
dan opini TMP pada 2 LKKL. hasil 
ini memang lebih baik dari tahun 
sebelumnya. Tapi satu hal yang 
perlu digarisbawahi, opini WTP tak 
menjamin entitas yang bersangkutan 
sudah bersih dan terbebas dari 
korupsi sehingga peran pengawasan 
intern harus terus ditingkatkan. 

Memasuki tahun 2012 Jumlah 
LKKL yang diperiksa BPK lebih 
banyak dibandingkan pemeriksaan 
LKKL Tahun 2011. hal ini disebabkan 
adanya 6 KL yang baru mendapat 
anggaran tersendiri di Tahun 

oPini memBaiK, 
KerUgian negara 
masih mengancam  
LAPORAN KeUANGAN KeMeNTeRIAN/LeMBAGA (LKKL) 
BeRANGSUR MeMBAIK. NAMUN TAK SeMUA KL MeNJALANKAN 
SPI SeCARA BAIK. DARI PeMeRIKSAAN BPK MASIH DITeMUKAN 
748 KASUS YANG BeRKAITAN SPI (SISTeM PeNGeNDALIAN 
INTeRN). KeTIDAKPATUHAN TeRHADAP UNDANG-UNDANG 
BeRPOTeNSI MeNIMBULKAN KeRUGIAN NeGARA SeKITAR Rp2,3 
TRILIUN.

Ketua BPK Hadi Poernomo  menyerahkan IHPS kepada Ketua DPR Marzuki Ali.
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2012. Keenam KL tersebut ialah, 
Badan nasional Penanggulangan 
Terorisme, Sekretariat Kabinet, 
Badan Pengawas Pemilihan umum, 
Lembaga Penyiaran Publik Radio 
Republik Indonesia, Lembaga 
Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia, dan Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang.

Pada umumnya, LKKL 
yang  masih memperoleh 
opini WDP (Wajar 
Dengan Pengecualian) di 
Tahun 2012 disebabkan 
adanya kelemahan dalam 
pengelolaan dan pencatatan 
aset tetap, penerimaan 
negara bukan pajak (PnBP), 
belanja bantuan sosial, 
belanja hibah, belanja 
barang, belanja modal, kas 
lainnya dan setara kas, 
persediaan dan piutang 
bukan pajak. 

Sementara itu 2 LKKL 
yang memperoleh opini 
TMP (Tidak Memberikan 
Pendapat) disebabkan oleh 
pencatatan belum memadai 
atas aset tetap, pendapatan 
dan belanja modal. 
akibatnya BPK sebagai 
auditor negara tidak bisa 
memberikan pendapat atas laporan 
keuangan yang disampaikan.  

Salah satu akun yang sering 
dikecualikan dalam pemberian opini 
atas kewajaran laporan keuangan 
adalah aset tetap. BPK telah 
mengecualikan aset tetap dalam 
pemberian opini atas 9 LKKL yang 
tidak dapat menyajikan informasi 
aset tetap sesuai standar yang telah 
ditetapkan.

Selain dikecualikan dalam 
pemberian opini, permasalahan 
aset tetap yang ditemukan dan perlu 
mendapat perhatian pemerintah 
antara lain terkait pengamanan aset 
tetap yang meliputi pencatatan, 
administrasi, dan pengamanan fisik 

aset tetap.
Pada Semester I Tahun 2013, 

ketidakpatuhan pemerintah 
terhadap ketentuan perundang-
undangan terkait aset tetap telah 
mengakibatkan adanya aset tetap 
negara yang dikuasai pihak lain 

senilai Rp869,66 miliar, aset tetap 
tidak diketahui keberadaannya 
senilai Rp19,19 miliar, serta 
pembelian aset tetap yang berstatus 
sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Kasus Pelanggaran sPi
hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa LKKL yang memperoleh 
opini WTP dan WDP pada umumnya 
memiliki sistem pengendalian intern 
(SPI) yang memadai. adapun 
LKKL yang memperoleh opini 
TMP perlu melakukan perbaikan 
sistem pengendalian intern untuk 
unsur-unsur pengendalian yaitu 
lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian, dan 

pemantauan.
Selain itu pimpinan instansi 

pemerintah juga wajib melakukan 
pemantauan SPI yang dilaksanakan 
melalui pemantauan berkelanjutan, 
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit dan reviu 

lainnya. 
Pelanggaran SPI lainnya 

adalah terkait kelemahan 
SPI yang dilakukan 
aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (aPIP) atau 
pihak eksternal karena 
tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit dan reviu lainnya 
tidak segera diselesaikan 
dan dilaksanakan sesuai 
mekanisme penyelesaian 
rekomendasi hasil audit dan 
reviu yang telah ditetapkan.

Dari  hasil pemeriksaan 
atas LKKL Tahun 2012, 
sebanyak 68 dari  92 LKKL 
atau 74% memperoleh opini 
WTP. Terdapat penurunan 
sebesar 2%  dari tahun 
sebelumnya. Penurunan 
persentase LKKL yang 
memperoleh opini WTP 
dan peningkatan jumlah 
LKKL yang memperoleh 
opini WDP, diikuti 
peningkatan kasus-kasus 
SPI yang ditemukan dalam 

pemeriksaan LKKL.
Secara umum penilaian 

kesesuaian sistem pengendalian 
intern pada sistem akuntansi dan 
pelaporan telah memadai, terlihat 
dari telah terpenuhinya komponen 
struktur pengendalian intern pada 68 
KL yang memperoleh opini WTP.

hasil evaluasi SPI atas 92 KL 
menunjukkan terdapat 748 kasus 
kelemahan SPI, yang terdiri atas 
267 kasus kelemahan sistem 
pengendalian akuntansi dan 
pelaporan, 283 kasus kelemahan 
sistem pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja, 
198 kasus kelemahan struktur 
pengendalian intern.

Ratu Hemas mewakili DPD menerima IHPS dari Ketua BPK Hadi Poernomo
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Ke-267 kasus kelemahan 
sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan itu terdiri dari, 138 kasus 
pencatatan tidak/belum dilakukan 
atau tidak akurat, 93 kasus proses 
penyusunan laporan tidak sesuai 
dengan ketentuan, 2 kasus entitas 
terlambat menyampaikan laporan, 
24 kasus sistem informasi akuntansi 
dan pelaporan tidak memadai, 10 
kasus sistem informasi akuntansi 
dan pelaporan belum didukung SDM 
yang memadai.

Kasus-kasus kelemahan 
sistem pengendalian akuntansi 
dan pelaporan tersebut terjadi di 
80 entitas, beberapa di antaranya 
sebagai berikut:  

Di Kementerian Sosial, PnBP 
Ta 2012 dari denda keterlambatan 
penyelesaian gedung di Balai 
Besar Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) 
Padang kurang dicatat senilai 
Rp587,79 juta karena nilai 
pengeluaran SPM dibuat setelah 
dikurangi denda keterlambatan yang 
diterima, namun tidak dilakukan 
penyesuaian pencatatan belanja 
modal dan PnBP di LRa.

Pada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, terdapat aset tetap 
yang belum mencerminkan nilai 
wajar dan aset tetap bernilai Rp1,00 
dan minus karena belum dilakukan 
inventarisasi dan penilaian.

Di Kementerian Keuangan, 
pemberian nomor transaksi 
penerimaan negara (nTPn) 

atas penerimaan pajak yang 
berasal dari potongan SPM belum 
ditatausahakan untuk setiap 
transaksi, sehingga pengesahan 
atas pemberian satu nTPn terhadap 
lebih dari satu transaksi tidak valid.

Sementara itu 283 kasus 
kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja, tersebar di 82 entitas.  
Di antaranya :  

Di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, terdapat kesalahan 
pengklasifikasian jenis belanja 
bansos di Satker pusat maupun 
daerah sekurang-kurangnya senilai 
Rp12,70 triliun, sehingga nilai 
realisasi belanja bansos pada LRa 
Ta 2012 tidak menggambarkan 
keadaan sebenarnya.

Di Kementerian Perhubungan, 
tarif biaya diklat yang berlaku pada 
Satker Balai Besar Pendidikan 
Penyegaran dan Peningkatan 
Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta 
tidak ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri, sehingga berpotensi adanya 
penyalahgunaan dana di luar 
kegiatan yang diatur dalam Rencana 
Bisnis dan anggaran (RBa) BLu.

Di Lembaga Ketahanan nasional 
(Lemhanas), KPPn Khusus Jakarta 
VI belum dapat menerbitkan Surat 
Perintah Pembukuan/Pengesahan 
Penyetoran (SP3) karena Notice of 
Disbursement (noD) senilai Rp4,08 
miliar belum diperhitungkan dalam 
pagu anggaran pinjaman/hibah luar 
negeri (PhLn) entitas. hal tersebut 

menyebabkan realisasi Belanja 
Modal yang berasal dari PhLn 
pada LRa Tahun 2012 selisih senilai 
EUR350.502,97 atau Rp4,08 miliar 
(dihitung dengan nilai kurs tengah 
BI tanggal 17 Juli 2012 sesuai 
tanggal noD) tidak memiliki dasar 
pencatatan.

Di Kementerian Pertanian, 
pemanfaatan aset milik Balitbang 
Pertanian berupa tanah, gedung/
bangunan, peralatan mesin, jalan/
irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya 
oleh PT RPn belum diperhitungkan 
sewa selama Tahun 2010 s.d. 2012, 
sehingga mengakibatkan potensi 
PnBP dari pemanfaatan aset tidak 
dapat dipungut minimal senilai 
Rp13,90 triliun.

Di Bagian Anggaran (BA) 999.07 
Belanja Subsidi Ta 2012, Pemerintah 
belum memiliki kebijakan yang jelas 
dan nyata dalam meningkatkan 
pengawasan atas pendistribusian 
BBM bersubsidi dan pengalokasian 
BBM tepat sasaran sehingga beban 
Pemerintah untuk membayar subsidi 
energi terus meningkat.

Sebanyak 198 kasus kelemahan 
struktur pengendalian intern, terdiri 
atas 120 kasus entitas tidak memiliki 
standard operating procedure (SOP) 
yang formal untuk suatu prosedur 
atau keseluruhan prosedur, 59 kasus 
SOP yang ada pada entitas tidak 
berjalan secara optimal atau tidak 
ditaati, 1 kasus entitas tidak memiliki 
satuan pengawas intern, 14 kasus 
satuan pengawas intern yang ada 
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tidak memadai atau tidak berjalan 
optimal dan 4 kasus tidak ada 
pemisahan tugas dan fungsi yang 
memadai. 

Kasus-kasus kelemahan struktur 
pengendalian intern tersebut 
terjadi di 78 entitas. Kasus-kasus 
kelemahan struktur pengendalian 
intern tersebut di antaranya sebagai 
berikut:

Di LK Bun, Menteri Keuangan 
selaku Kuasa Bun belum mengatur 
mengenai kualitas piutang dan 
pembentukan penyisihan piutang 
tidak tertagih untuk jenis piutang 
yang memiliki karakter khusus pada 
LK Bun, sehingga penilaian atas 
kualitas piutang migas dan subsidi 
menjadi tidak jelas.

Di Kementerian Kesehatan, 
terdapat penggunaan rekening 
yang belum mendapat izin 
dari Kementerian Keuangan, 
mengakibatkan tujuan penertiban, 
akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan rekening belum tercapai 
dan rawan disalahgunakan.

Di Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, tim 
penyelesaian kerugian negara 
(TPKn) Kemenko Perekonomian 
belum melakukan proses Tuntutan 
Ganti Rugi (TGR), mengakibatkan 
potensi tidak tertagihnya indikasi 
kerugian negara senilai Rp3,64 
miliar karena kedaluwarsa, 
mengingat indikasi kerugian tersebut 
sudah terjadi dari Tahun 2007 s.d. 
2009.

Di Kementerian BuMn, Sub 
Bagian Verifikasi tidak menjalankan 
tugas dan fungsi verifikasi atas 
dokumen pertanggungjawaban 
sesuai ketentuan organisasi 
dan tata kerja mengakibatkan 
realisasi belanja barang tidak 
menggambarkan kondisi sebenarnya 
dan terdapat kelebihan pembayaran 
belanja perjalanan dinas senilai 
Rp4,70 juta.

Terhadap kasus-kasus 
kelemahan SPI tersebut, BPK 
telah merekomendasikan pimpinan 

entitas yang diperiksa agar 
segera menetapkan prosedur dan 
kebijakan yang tepat, meningkatkan 
koordinasi, melakukan perencanaan 
dengan lebih cermat, meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian 
dalam pelaksanaan kegiatan, serta 
memberi sanksi kepada pejabat/
pelaksana yang bertanggung jawab 

sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain opini dan penilaian 

atas efektivitas SPI, hasil 
pemeriksaan juga mengungkapkan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian negara, 
potensi kerugian negara berupa 
uang, surat berharga, dan barang, 
yang nyata dan pasti jumlahnya 
sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum, baik sengaja maupun lalai.

Pada umumnya kasus-kasus 
kerugian negara yaitu adanya 
belanja perjalanan dinas fiktif, 
belanja atau pengadaan barang/jasa 
fiktif, rekanan pengadaan barang/
jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, 
kekurangan volume pekerjaan, 
kelebihan pembayaran selain 
kekurangan volume pekerjaan, dan 

pemahalan harga (mark up).
hasil pemeriksaan atas LKKL 

menunjukkan adanya kerugian 
negara sebanyak 483 kasus senilai 
Rp683.792,84 juta. Di antaranya 
terdapat indikasi kerugian negara 
sebanyak 71 kasus senilai 
Rp68.745,87 juta.

Kasus-kasus itu terdiri dari: 30 

kasus belanja perjalanan dinas 
fiktif senilai Rp6.258,73 juta,  21 
kasus belanja atau pengadaan 
fiktif lainnya senilai Rp6.006,97 
juta, 5 kasus rekanan pengadaan 
barang/jasa tidak menyelesaikan 
pekerjaan senilai Rp35.974,10 juta. 
Sebanyak 93 kasus kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau barang 
senilai Rp111.803,15 juta, 139 
kasus kelebihan pembayaran selain 
kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang senilai Rp107.378,42 
juta. 

Sebanyak 19 kasus pema-
halan harga (mark up) senilai 
Rp246.853,69 juta, 3 kasus peng-
gunaan uang/barang untuk kepentin-
gan pribadi senilai Rp1.095,56 juta, 
58 kasus biaya perjalanan dinas 
ganda dan/atau melebihi standar 

Jaksa Agung, Basrief Arief menerima IHPS dari ketua BPK Hadi Poernomo
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yang ditetapkan senilai Rp26.480,92 
juta, 32 kasus pembayaran honorari-
um ganda dan/atau melebihi standar 
yang ditetapkan senilai Rp10.544,74 
juta, 19 kasus spesifikasi barang/
jasa yang diterima tidak sesuai de-
ngan kontrak senilai Rp81.516,33 
juta.

Sebanyak 44 kasus belanja 
tidak sesuai atau melebihi ketentuan 
senilai Rp40.904,88 juta, 1 
kasus kelebihan penetapan dan 
pembayaran restitusi pajakm atau 
penetapan kompensasi kerugian 
senilai Rp2.015,91 juta, 1 kasus 
penjualan/pertukaran/penghapusan 
aset negara tidak sesuai ketentuan 
dan merugikan negara senilai 
Rp65,00 juta dan18 kasus kerugian 
negara lainnya senilai Rp6.894,44 
juta di antaranya penyalahgunaan 
dana PnBP dan belanja dalam 
proses TP/ TGR.

Kasus-kasus kerugian negara 
tersebut terjadi di 80 entitas 
diantaranya:

Di Kementerian Perhubungan, 
dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pada Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat, 
Perhubungan Laut, Perhubungan 
udara, dan Perkeretaapian terjadi 
pemahalan harga senilai Rp214,10 
miliar, kekurangan volume senilai 
Rp63,61 miliar dan ketidaksesuaian 
dengan spesifikasi senilai Rp10,11 
miliar mengakibatkan kerugian 
negara minimal senilai Rp287,82 
miliar.

Di Kementerian Keuangan, 
belanja honorarium kegiatan Tim 
Pendukung Penanganan arbitrase 
melebihi standar biaya umum 
(SBu) mengakibatkan kelebihan 
pembayaran senilai Rp2,95 miliar.

Di Kementerian agama, terdapat 
kelebihan pembayaran atas 
kekurangan volume pengadaan 
atau pekerjaan pada 31 satker 
mengakibatkan indikasi kerugian 
negara senilai Rp10,79 miliar.

Di Kementerian Dalam negeri, 
terjadi kelebihan pembayaran senilai 

Rp29,37 miliar pada pekerjaan 
penyediaan jaringan komunikasi 
data atas kontrak pekerjaan 
penerapan KTP berbasis NIK secara 
nasional (KTP Elektronik).

Di Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah, terdapat 
pemahalan harga atas kontrak 
pengadaan lift gedung senilai 
Rp16,85 miliar dan terdapat 
pekerjaan yang belum selesai 
sebesar 7,30% senilai Rp1,69 miliar.

Potensi Kerugian negara
hasil pemeriksaan atas LKKL 

menunjukkan adanya potensi 
kerugian negara sebanyak 56 kasus 
senilai Rp2.292.815,19  juta. Kasus-
kasus potensi kerugian negara 
tersebut terjadi di 29 entitas, di 
antaranya :   

Di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, terdapat aset tanah 
seluas 6,11 juta m2 sekurang-
kurangnya senilai Rp473,18 miliar 
pada Sekretariat Jenderal, Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah 
dan Kejuruan (PSMK), universitas 
Tadulako, universitas negeri Medan, 
universitas Tanjungpura, universitas 
negeri Makassar, universitas negeri 
Gorontalo, dan Universitas Sumatera 

utara dalam status sengketa dan/
atau dikuasai pihak lain.

Di Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) Radio Republik Indonesia 
(RRI), beberapa aset tetap berupa 
tanah, bangunan dan gedung 
senilai Rp292,80 miliar digunakan/
dimanfaatkan/ dikuasai oleh pihak 
ketiga/karyawan/pensiunan.

Di Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), tanah 
milik BPKP Provinsi Sumatera Barat 
seluas 3.536 m2 senilai Rp2,70 
miliar masih atas nama pihak lain 
dan dalam proses penyelesaian 
sengketa di pengadilan. hal tersebut 
mengakibatkan kepemilikan atas 
tanah tidak mempunyai kepastian 
dan perlindungan hukum.

Dari kasus-kasus potensi 
kerugian negara senilai 
Rp2.292.815,19 juta telah 
ditindaklanjuti dengan penyetoran 
uang ke kas negara atau 
penyerahan aset senilai Rp5.061,90 
juta. Entitas yang telah melakukan 
penyetoran sebanyak 5 entitas, yaitu 
Kementerian Perhubungan senilai 
Rp4.765,09 33juta.

Kementerian agama senilai 
Rp175,09 juta, Mahkamah Agung 
senilai Rp83,49 juta, Kementerian 
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Kehutanan senilai Rp20,47 juta, 
dan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika senilai Rp17,76 juta.

Terkait kekurangan Penerimaan, 
hasil pemeriksaan atas LKKL 
menunjukkan adanya kekurangan 
penerimaan sebanyak 203 kasus 
senilai Rp1.771.601,09 juta. Kasus-
kasus kekurangan penerimaan 
tersebut terjadi di 65 entitas. Di 
antaranya  :

Badan nasional Penanggulangan 
Bencana atas Bagian Anggaran 
Rp999,08 juta Belanja Lain-Lain, 
terdapat sisa dana bantuan sosial 
berpola hibah senilai Rp676,78 
miliar belum disetorkan ke kas 
negara, sehingga negara kehilangan 
kesempatan untuk segera 
memanfaatkan dana tersebut.

Di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, PnBP belum dipungut 
pada universitas negeri Manado 
(unima) senilai Rp1,30 miliar dan 
Politeknik negeri Pontianak senilai 
Rp24,10 juta. Selain itu terdapat 
PnBP yang belum disetor ke kas 
negara pada universitas Bangka 
Belitung, universitas Tanjungpura, 
unima, dan Ditjen Dikti senilai 
Rp55,89 miliar dan PnBP yang 
digunakan langsung senilai Rp16,18 
miliar mengakibatkan hak negara dari 
PnBP berpotensi tidak diterima dan 
rawan disalahgunakan.

Di Kementerian Kehutanan, 

pendapatan sewa atas pemanfaatan 
gedung Manggala Wanabhakti 
pada Tahun 2012 senilai Rp40,95 
miliar belum disetor ke kas negara 
mengakibatkan tertundanya 
penerimaan negara dan potensi 
kekurangan penerimaan negara.

Di Kementerian Komunikasi 
dan Informatika, denda atas 
keterlambatan pekerjaan Balai 
Penyedia dan Pengelola Pembiayaan 
Telekomunikasi dan Informatika 
(BP3TI) belum dikenakan. hal 
tersebut mengakibatkan kekurangan 
penerimaan negara atas denda yang 
belum ditetapkan senilai Rp12,13 
miliar.

Dari kasus-kasus kekurangan 
penerimaan senilai Rp1.771.601,09 
juta telah ditindaklanjuti dengan 
penyetoran uang ke kas negara 
senilai Rp67.755,20 juta. Entitas 
yang telah melakukan penyetoran 
sebanyak 44 entitas di antaranya 
adalah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan senilai Rp26.836,96 
juta, Kementerian Pemuda dan 
Olahraga senilai Rp14.017,83 juta, 
Kementerian Pekerjaan umum senilai 
Rp7.230,09 juta, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral 
senilai Rp2.395,17 juta, Kementerian 
agama senilai Rp2.004,52 juta. 

adapun terkait penyimpangan 
admisnistrasi, dalam pemeriksaannya 
BPK menemukan indikasi yang 

menunjukkan adanya penyimpangan 
administrasi sebanyak 395 kasus 
yang tersebar di 82 entitas. 

Di Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, terdapat minimal 
21.804 lembaga/sekolah/perorangan 
penerima bantuan senilai Rp7,48 
miliar belum menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban, sehingga 
realisasi belanja bansos senilai 
Rp7,48 miliar tidak dapat dimonitor 
penggunaannya.

Pada Kementerian Pekerjaan 
umum, aset tetap senilai 
Rp268,48 miliar tidak dapat 
ditelusuri keberadaannya dan tidak 
teridentifikasi, sehingga nilai aset 
tetap per 31 Desember 2012 belum 
dapat diyakini kewajarannya serta 
berpotensi tidak terpelihara dan tidak 
dikelola dengan baik.

Di Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG), terdapat 
sertifikat kalibrasi yang belum diambil 
dan belum dibayarkan PnBP kalibrasi 
senilai Rp28,55 juta, tetapi alat yang 
telah dikalibrasi sudah diambil oleh 
pelanggan. Selain itu terdapat 44 
sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan pada Tahun 2012, 
tetapi PnBP jasa kalibrasi dibayar 
pada Tahun 2013 senilai Rp53,12 
juta. Atas sertifikat kalibrasi yang 
belum diambil dan sertifikat yang 
terlambat dibayar, BMKG tidak 
menerbitkan surat tagihan.

Sedangkan pada  Kementerian 
BuMn, masih terdapat 
ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
Kementerian BuMn Tahun 2012 
atas npenyampaian ikhtisar Laporan 
Keuangan Perusahaan negara pada 
LKPP.

Menyangkut ketidahematan dan 
Ketidakefektifan  BPK menemukan 
107 kasus senilai Rp530.182,25 
juta . Rinciannya  54 kasus senilai 
Rp100.830,37 juta yang terjadi 
di 29 entitas,  53 kasus senilai 
Rp429.351,88 juta yang terjadi pada 
37 entitas.  (bd) 
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h aL ini tentunya menjadi 
angin segar. Dengan 
makin tingginya 
kepatuhan para entitas 

menindak-lanjuti rekomendasi maka 
kebocoran, ketidak-efektifan maupun 
pemborosan keuangan negara bisa 
ditekan sehingga pada saatnya akan 
terciptalah “clean governance”.

Secara keseluruhan hasil 
pemantauan pelaksanaan 
Tindak Lanjut Rekomendasi 
hasil Pemeriksaan (TLRhP) 
mengungkapkan bahwa dalam 
periode Tahun 2009 s.d. Tahun 
2013 (Semester I) mulai dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, Badan usaha Milik negara 
(BuMn), Badan hukum Milik negara 
(BhMn), Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS), Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan 
BuMn dan Otorita, BPK RI telah 
mengeluarkan 193.600 rekomendasi 
senilai Rp73.279.028,54 juta. 

adapun rekomendasi yang 
telah ditindak-lanjuti para entitas 
dengan status: Telah sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 98.227, 
senilai Rp24.162.166,01 juta. Status 
belum sesuai dan dalam proses 
tindak lanjut sebanyak 49.335 
rekomendasi senilai Rp29.259.075,33 
juta.  Status belum ditindaklanjuti 
sebanyak 45.830 rekomendasi senilai 
Rp19.679.036,96 juta. Status tidak 
dapat ditindaklanjuti sebanyak 208 
rekomendasi senilai Rp178.750,24 
juta. 

Status pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 
(Semester I) menunjukkan bahwa 
jumlah rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 98.227 
atau 50,74%. Sebanyak 49.335 
rekomendasi atau 25,48% belum 
sesuai rekomendasi, belum 
sesuai atau masih dalam proses 
tindak lanjut. Sebanyak 45.830 
rekomendasi atau 23,67% belum 
ditindaklanjuti. Serta sebanyak 208 

Pemantauan TLRhP

menUjU Clean 
GovernanCe
kepatuhan para entitas meninDak-lanjuti 
rekomenDasi Bpk ri yang Disampaikan Dalam 
ihps semakin memBaik. hasil pemantauan Bpk 
mengungkapkan,  Dalam perioDe tahun 2009 
s.D. tahun 2013 (semester i) leBih Dari 50 persen 
rekomenDasi Bpk atau 98.227 rekomenDasi senilai 
rp24.162.166,01 juta telah DitinDak-lanjuti.

Usai Penyerahan LHP, Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ketua KPK Abraham Samad menggelar jumpa pers. 
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rekomendasi atau 0,11% tidak dapat 
ditindaklanjuti. 

Dari 98.227 rekomendasi 
senilai Rp24.162.166,01 juta yang 
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 
di antaranya telah ditindaklanjuti 
dengan penyetoran ke kas negara/
penyerahan aset ke negara secara 
kumulatif sejak Tahun 2009 s.d. 
Tahun 2013 (Semester I) senilai 
Rp15.171.146,02 juta. Persentase 
jumlah rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi lebih besar (50,74%) 
dibandingkan status lainnya. 

Sementara itu rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK tahun 2005 s.d. 
tahun 2008 sebanyak 101.524. Dari 
jumlah tersebut yang belum sesuai 
atau masih dalam proses tindak 
lanjut sebanyak 15.747 rekomendasi 
senilai Rp15.525.071,47 juta dan 
belum ditindaklanjuti sebanyak 7.233 
rekomendasi senilai Rp1.937.219,13 
juta.  Atau  22,64% dari seluruh 
rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 
Tahun 2008.  

Bila dibandingkan TLRhP 
selama Semester I Tahun 2013 
dengan semester II Tahun 2012 atas 

data sejak Tahun 2009, diperoleh 
gambaran selama Semester I Tahun 
2013, entitas telah menindaklanjuti 
rekomendasi yang disampaikan BPK 
selama periode Tahun 2009 s.d. 
Semester I Tahun 2013 sebanyak 
13.995 rekomendasi. Sebanyak 
10.425 rekomendasi disampaikan 
BPK kepada entitas selama periode 
Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 dan 
sebanyak 3.570 rekomendasi yang 
disampaikan BPK kepada entitas 
selama Semester I Tahun 2013 
dan telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi dengan 
penyetoran sejumlah uang ke kas 
negara/daerah/perusahaan dan/
atau penyerahan aset senilai 
Rp1.208.974,11 juta. 

tlrhP Pemerintah Pusat 
hasil pemantauan TLRhP 

di lingkungan pemerintah pusat 
mengungkapkan bahwa dalam 
periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 
(Semester I) secara keseluruhan 
dari 95 kementerian/lembaga 
(termasuk BPK, ETESP, STaR 
SDP, dan Sekretaris Kabinet) 
terdapat 24.807 rekomendasi senilai 

Rp41.555.193,19 juta. 
Rincian hasil pelaksanaan tindak 

lanjut rekomendasi dari Tahun 
2009 s.d. Tahun 2013 (Semester I) 
menunjukkan  jumlah rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi sebanyak 
13.438 rekomendasi atau 54,17%, 
sedangkan sebanyak 5.419 
rekomendasi atau 21,84% belum 
sesuai rekomendasi dan/atau dalam 
proses tindak lanjut, dan sebanyak 
5.894 rekomendasi atau 23,76% 
belum ditindaklanjuti. Sebanyak 
56 rekomendasi atau 0,23% tidak 
dapat ditindaklanjuti.

Dari 13.438 rekomendasi 
senilai Rp10.016.514,19 juta 
yang ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi, di antaranya telah 
ditindaklanjuti dengan penyetoran/
penyerahan aset ke negara senilai 
Rp7.275.377,19 juta. Persentase 
jumlah rekomendasi yang telah 

ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi  lebih besar (54,17%) 
dibandingkan status lainnya. hal ini 
menunjukan pemerintah pusat telah 
memperhatikan hasil pemeriksaan 
BPK dengan menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK.

Selain itu, masih terdapat 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 
pada pemerintah pusat yang belum 
sesuai dan/atau dalam proses tindak 
lanjutsebanyak 1.685 rekomendasi 
senilai Rp3.174.366,83 juta, serta 
belum ditindaklanjutisebanyak 672 
rekomendasi senilai Rp971.910,48 
juta. Rekomendasi ini meliputi 
16,13% dari seluruh rekomendasi 
BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 
pada Pemerintah Pusat sebanyak 
14.608 rekomendasi.

tlrhP Pemerintah daerah
hasil Pemantauan TLRhP 

pada Pemerintah Daerah hasil 
pemantauan TLRhP di lingkungan 
pemerintah daerah mengungkapkan 
bahwa dari Tahun 2009 s.d. 
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Tahun 2013 (Semester I) 
secara keseluruhan dari 
529 pemerintah daerah 
(termasuk lima daerah 
pemekaran baru) terdapat 
162.994 rekomendasi senilai 
Rp15.617.599,08 juta. 

Jumlah rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti 
sesuai dengan rekomendasi 
sebanyak 82.059 
rekomendasi atau 50,35% 
. Sebanyak 42.630 
rekomendasi atau 26,15% 
belum sesuai rekomendasi 
dan/atau dalam proses 
tindak lanjut, Sebanyak 
38.215 rekomendasi atau 
23,45% belum ditindaklanjuti,  
Sebanyak 90 rekomendasi 
atau 0,05% tidak dapat 
ditindaklanjuti.

Dari 82.059 rekomendasi 
senilai Rp4.130.453,82 juta 
yang ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi, di antaranya 
telah ditindaklanjuti dengan 
penyetoran/penyerahan 
aset ke daerah/perusahaan 
daerah senilai Rp3.752.368,91 juta.

Persentase jumlah rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi terlihat lebih 
besar (50,35%) dibandingkan  
prosentase  lainnya. hal ini 
menunjukan pemerintah daerah telah 
memperhatikan hasil pemeriksaan 
BPK dengan menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 

Selain itu masih terdapat 
rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 
pada pemerintah daerah yang belum 
sesuai dan dalam proses tindak 
lanjut sebanyak 13.707 rekomendasi 
senilai Rp5.107.362,62 juta, Belum 
ditindaklanjuti sebanyak 6.406 
rekomendasi senilai Rp865.487,09 
juta.  Rekomendasi ini meliputi 
24,17% dari seluruh rekomendasi 
BPK pada pemerintah daerah Tahun 
2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 
83.203 rekomendasi.

tlrhP pada BUmn
hasil Pemantauan TLRhP pada 

BuMn (Termasuk anak Perusahaan) 
hasil pemantauan TLRhP di 
lingkungan BuMn (termasuk anak 
Perusahaan) mengungkapkan 
bahwa dalam periode Tahun 2009 
s.d. Tahun 2013 (Semester I) 
secara keseluruhan dari 172 BUMN 
(termasuk anak Perusahaan) 
terdapat 5.382 rekomendasi senilai 
Rp13.136.764,48 juta.

Rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 2.502 
rekomendasi atau 46,49%. 
Sebanyak 1.194 rekomendasi atau 
22,19% belum sesuai rekomendasi 
dan dalam proses tindak lanjut, 
sebanyak 1.624 rekomendasi 
atau 30,17% belum ditindaklanjuti, 
sebanyak 62 rekomendasi atau 
1,15% tidak dapat ditindaklanjuti.

Dari 2.502 rekomendasi 
senilai Rp8.864.924,86 juta 

yang ditindaklanjuti 
sesuai rekomendasi, 
di antaranya telah 
ditindaklanjuti dengan 
penyetoran/penyerahan 
aset ke perusahaan 
BuMn (termasuk anak 
Perusahaan) senilai 
Rp4.141.765,19 juta. 

Persentase jumlah 
rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi 
terlihat lebih besar 
(46,49%) dibandingkan 
status lainnya. hal ini 
menunjukan BuMn 
(termasuk anak 
Perusahaan) telah 
memperhatikan hasil 
pemeriksaan BPK 
dengan menindaklanjuti 
rekomendasi BPK.

Selain itu, masih 
terdapat rekomendasi 
hasil pemeriksaan BPK 
Tahun 2005 s.d. Tahun 
2008 pada BuMn yang 
belum sesuai dan dalam 

proses tindak lanjut sebanyak 310 
rekomendasi senilai Rp2.309.105,01 
juta, serta belum ditindaklanjuti 
sebanyak 151 rekomendasi senilai 
Rp99.821,56 juta. Rekomendasi 
ini meliputi 13,55% dari seluruh 
rekomendasi BPK pada BuMn 
Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 
sebanyak 3.402 rekomendasi.

hasil pemantauan TLRhP atas 
BhMn, KKKS, Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan 
BuMn dan Otorita mengungkapkan 
bahwa dari Tahun 2009 s.d. Tahun 
2013 (Semester I) terdapat 417 
rekomendasi senilai Rp2.969.471,79 
juta. 

Jumlah rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi sebanyak 
228 rekomendasi atau 54,68%.  
Sebanyak 92 rekomendasi atau 
22,06% belum sesuai rekomendasi 
dan/ atau dalam proses tindak lanjut 

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan cinderamata kepada Kapolri Sutarman.
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dan 97 rekomendasi atau 23,26% 
belum ditindaklanjuti. 

Dari 228 rekomendasi senilai 
Rp1.150.273,14 juta yang 
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 
di antaranya telah ditindaklanjuti 
dengan penyetoran/penyerahan aset 
ke BhMn, KKKS, Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN 
dan Otorita senilai Rp1.634,73 juta.

Persentase jumlah rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi terlihat lebih 
besar (54,68%) dibandingkan 
status lainnya. hal ini menunjukan 
BhMn, KKKS, Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan 
BuMn, dan Otorita telah 
memperhatikan hasil pemeriksaan 
BPK dengan menindaklanjuti 
rekomendasi BPK.

 Selain itu, masih terdapat 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada 
BhMn, KKKS, Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan 
BuMn dan Otorita yang belum 
sesuai dan dalam proses tindak 
lanjut sebanyak 45 rekomendasi 
senilai Rp4.934.237,00 juta, serta 
belum ditindaklanjuti sebanyak 4 
rekomendasi.

Rekomendasi ini meliputi 15,76% 
dari seluruh rekomendasi BPK pada 
BhMn, KKKS, Lembaga, Saham 
Pemerintah 50%, Penyertaan 
BuMn, dan Otorita Tahun 2005 
s.d. Tahun 2008 sebanyak 311 
rekomendasi. 

Penyelesaian
Terkait pemantauan 

penyelesaian , pada Semester I 
Tahun 2013, BPK telah melakukan 
pemantauan atas penyelesaian 
kerugian negara/daerah pada 
638 entitas atau dengan cakupan 
sebesar 26,57% dari 2.401 total 
entitas yang seharusnya dipantau, 
terdiri dari instansi pusat sebanyak 
91 entitas, pemerintah daerah 
sebanyak 529 entitas, Badan usaha 
Milik negara (BuMn) sebanyak 
17 entitas dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BuMD) sebanyak 1 entitas.

Selanjutnya hasil pemantauan 
penyelesaian kerugian negara/
daerah periode Semester I Tahun 
2013 dirinci lebih lanjut dalam 
pemantauan pada instansi pusat, 
BuMn, pemerintah daerah, dan 
BuMD sebagai berikut: 

Kerugian negara pada Instansi 
Pusat  menunjukkan, kerugian 

negara pada instansi pusat periode 
Semester I Tahun 2013 sebanyak 
157 kasus senilai Rp11,80 miliar, 
dengan penyelesaian berupa 
angsuran yang telah dilakukan 
sebanyak 37 kasus senilai Rp1,64 
miliar dan pelunasan sebanyak 76 
kasus senilai Rp1,44 miliar. Sisa 
kerugian negara sebanyak 124 
kasus senilai Rp8,72 miliar. 

Kerugian negara pada BuMn. 
Menurut pemantauan penyelesaian 
kerugian negara menunjukkan 
bahwa pada periode Semester 
I Tahun 2013 tidak terdapat 
penambahan data kasus kerugian 
negara maupun penyelesaiannya 
pada BuMn. 

Kerugian daerah pada 
pemerintah daerah periode 
Semester I Tahun 2013 sebanyak 
143 kasus senilai Rp27,49 miliar 
dengan penyelesaian diantaranya 
berupa angsuran sebanyak 53 kasus 
senilai Rp2,11 miliar dan pelunasan 
sebanyak 11 kasus senilai Rp0,23 
miliar. Sisa kerugian daerah yang 
belum diselesaikan sebanyak 134 
kasus senilai Rp25,15 miliar. 

hasil pemantauan penyelesaian 
kerugian negara/daerah juga 
menunjukkan bahwa pada periode 
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Semester I Tahun 2013 tidak 
terdapat data mengenai kerugian 
negara/daerah dan penyelesaiannya 
pada badan pengelola keuangan 
lainnya seperti Badan hukum Milik 
negara (BhMn) dan Badan Layanan 
umum (BLu). 

Selain hasil pemantauan di atas, 
hasil pemantauan penyelesaian 
kerugian negara/ daerah pada 
Semester I Tahun 2013 juga 
menunjukkan adanya kasus-kasus 
kerugian negara/daerah yang terjadi 
sebelum Semester I Tahun 2013, 
namun baru tercatat pada Semester 
I Tahun 2013 sebanyak 3.946 kasus 
senilai Rp5.157,35 miliar. 

Data tersebut diketahui dari 
perbandingan data periode Tahun 
2003 s.d. Semester II Tahun 2012 
terdapat sebanyak 17.282 kasus 
senilai Rp4.710,36 miliar dan data 
periode Tahun 2003 s.d. Semester 
I Tahun 2013 terdapat sebanyak 
21.528 kasus senilai Rp9.907,00 
miliar atau terjadi peningkatan 
sebanyak 4.246 kasus senilai 
Rp5.196,64 miliar. Sedangkan hasil 
rekonsiliasi data pada Semester I 
Tahun 2013 menunjukkan bahwa 
kasus kerugian negara/daerah yang 
terjadi sebanyak 300 kasus senilai 
Rp39,29 miliar.

Perkembangan 
Penyelesaian 

Data kerugian negara/
daerah Semester II Tahun 2012 
menunjukkan bahwa pada periode 
Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 
2012 terdapat sebanyak 17.282 
kasus senilai Rp4.710,36 miliar, 
dengan penyelesaian berupa 
angsuran sebanyak 4.501 kasus 
senilai Rp568,34 miliar, pelunasan 
sebanyak 6.928 kasus senilai 
Rp750,84 miliar dan penghapusan 
sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 
miliar. Sisa kasus kerugian negara/ 
daerah pada Semester II Tahun 
2012 sebanyak 10.249 kasus senilai 
Rp3.378,72 miliar. 

Data kerugian negara/daerah 

periode Tahun 2003 s.d. Semester 
I Tahun 2013 sebanyak 21.528 
kasus senilai Rp9.907 miliar, 
dengan penyelesaian berupa 
angsuran sebanyak 6.109 kasus 
senilai Rp285,58 miliar, pelunasan 
sebanyak 8.381 kasus senilai 
Rp206,34 miliar dan penghapusan 
sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 
miliar. Sisa kasus kerugian negara/
daerah pada Semester I Tahun 
2013 sebanyak 17.658 kasus senilai 
Rp9.404,72 miliar. 

Penyelesaian Kerugian 
negara/daerah 

Permasalahan-permasalahan 
yang menghambat penyelesaian 
kerugian negara/ daerah 
berdasarkan hasil pemantauan 
penyelesaian kerugian negara/
daerah pada Semester I Tahun 2013 
adalah sebagai berikut: 
1. Belum diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah tentang Tata Cara 
Penyelesaian Kerugian negara/
Daerah terhadap Pegawai negeri 
Bukan Bendahara/Pejabat Lain 
maupun peraturan perundangan 
yang mengatur penyelesaian 
kerugian negara/daerah terhadap 
Pihak Ketiga; 

2. Pemerintah Pusat/Daerah 
belum menyusun peraturan 
intern maupun petunjuk teknis 

tentang tata cara penyelesaian 
kerugian negara/daerah yang 
dapat dipergunakan oleh Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/Tim 
Penyelesaian Kerugian negara/
Daerah (TPKn/TPKD) sebagai 
acuan penyelesaian kerugian 
negara/ daerah sebelum 
diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah; 

3. Penatausahaan dokumen 
pendukung untuk penyelesaian 
kerugian negara/ daerah tidak 
dilakukan secara tertib; 

4. Belum akuratnya data dan 
tingkat penyelesaian kerugian 
negara/daerah pada Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/TPKD/
TPKn untuk memproses kasus 
kerugian negara/daerah; 

5. Instansi belum melaksanakan 
fungsi pelaporan kerugian 
negara/daerah baik secara intern 
dalam Majelis Pertimbangan 
TP-TGR/TPKD/TPKN maupun 
kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia 
sehingga umpan balik dan 
monitoring penyelesaian 
kerugian negara/daerah secara 
intern maupun tindak lanjut 
penyelesaian kerugian negara/
daerah oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan belum dapat 
dilaksanakan secara optimal;
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6. Majelis 
Pertimbangan TP-
TGR/TPKD/TPKN 
belum terbentuk 
atau sudah 
terbentuk namun 
kinerja dalam 
penyelesaian 
kerugian 
negara/daerah 
belum dapat 
dilaksanakan 
secara optimal; 

7. Pemahaman 
dan transfer 
pengetahuan 
tentang 
penyelesaian 
kerugian negara/ 
daerah sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan pada pejabat/
pelaksana/ sekretariat Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/TPKD/
TPKn belum dilaksanakan 
secara optimal; 

8. Koordinasi antara Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/TPKD/
TPKn dengan BPK atau instansi 
terkait dalam penyelesaian 
kasus kerugian negara/daerah 
yang penanggungjawabnya 
telah meninggal dunia, tidak 
diketahui keberadaannya, 
tidak mempunyai kemampuan 
membayar, tidak mempunyai ahli 
waris, maupun tidak mempunyai 
jaminan untuk pembayaran 
kerugian belum dilaksanakan 
secara baik;

9. Belum dipatuhinya mekanisme 
pelaksanaan penyelesaian 
kerugian negara/ daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan 
baik menggunakan mekanisme 
Surat Keterangan Tanggung 
Jawab Mutlak (SKTJM) maupun 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 
dengan penerbitan Surat 
Keputusan Pembebanan; dan 

10. Belum efektifnya penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan/

pengawasan berindikasi kerugian 
negara/daerah menggunakan 
mekanisme penyelesaian 
kerugian negara/daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan.

rekomendasi BPK atas 
Penyelesaian 
1. Pemerintah segera menerbitkan 

Peraturan Pemerintah yang 
mengatur tentang tata cara 
penyelesaian kerugian negara/
daerah terhadap pegawai negeri 
bukan bendahara/pejabat 
lain sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 63 
ayat (2) undang-undang 
nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan negara dan 
peraturan perundangan tentang 
penyelesaian kerugian negara/
daerah terhadap pihak ketiga; 

2. Instansi menyusun dan 
menerbitkan peraturan 
perundang-undangan intern 
tentang mekanisme kerja 
Majelis Pertimbangan TP-TGR/
TPKD/TPKN dan tata cara 
penyelesaian kerugian negara/
daerah sesuai ketentuan; 

3. Instansi melakukan penertiban 
pengelolaan dokumen kerugian 

negara/daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

4. Instansi melakukan validasi 
dan akurasi data kasus 
kerugian negara/daerah 
dan perkembangannya 
dengan memperhatikan hasil 
pemantauan penyelesaian 
kerugian negara/daerah oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia; 

5. Pimpinan Instansi mendorong 
penyampaian kewajiban 
dalam melaporkan kasus 
kerugian negara kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 
60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) 
undang-undang nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
negara dan memperhatikan 
kualitas laporan sebagai data 
awal monitoring dan umpan balik 
penyelesaian kerugian negara/
daerah;

6. Inspektorat/Satuan Pengawasan 
Internal meningkatkan fungsinya 
dalam melakukan pengawasan 
dan pembinaan kepada Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/ TPKD/
TPKn dalam memproses 
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penyelesaian kerugian negara/
daerah; 

7. Instansi meningkatkan fungsi 
sosialisasi dan bimbingan teknis 
penyelesaian kerugian negara/
daerah kepada para pejabat 
terkait, pelaksana pada Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/TPKD/
TPKn; 

8. Instansi melakukan koordinasi 
dan atau meminta pertimbangan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia dalam 
penyelesaian kerugian negara/ 
daerah seseuai ketentuan 
Pasal 11 huruf b undang-
undang nomor 15 Tahun 2006 
serta mengkoordinasikan 
penyelesaian kerugian negara/
daerah yang tergolong macet 
kepada Kementerian Keuangan; 

9. Pimpinan Instansi mendorong 
dan memerintahkan Majelis 
Pertimbangan TP-TGR/TPKN/
TPKD untuk mempercepat 
penyelesaian kasus kerugian 
negara/ daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 

10. Pimpinan Instansi mendorong 
Inspektorat untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan 
penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan/pengawasan 
berindikasi kerugian negara/
daerah menggunakan 
mekanisme penyelesaian 
kerugian negara/
daerah sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan.

hasil 
Pemantauan 
yang 
disampaikan ke 
aPh

Ketentuan Pasal 
14 ayat (1) undang-
undang nomor 15 
Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan 
Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan 
negara menyatakan apabila dalam 
pemeriksaan ditemukan unsur 
pidana, BPK segera melaporkan 
hal tersebut kepada instansi 
yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Memenuhi amanat 
undang-undang dimaksud, 
sejak Tahun 2003 BPK telah 
melaporkan hasil pemeriksaan yang 
mengandung indikasi unsur pidana 
kepada instansi yang berwenang 
yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

Laporan hasil Pemeriksaan 
BPK mengandung unsur pidana 
yang telah disampaikan kepada 
instansi yang berwenang sejak 
Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 
2013 baik dengan Surat Ketua BPK 
maupun dengan Surat anggota BPK 
sebanyak 206 surat yang memuat 
425 temuan senilai Rp40.522,64 
miliar. 

Instansi yang berwenang telah 
menindaklanjuti sebanyak 282 
temuan atau 66,35%, yang terdiri 
atas sebanyak 40 temuan (9,41%) 
berupa pelimpahan dari Kejaksaan 
agung ke Kejaksaan Tinggi/
negeri dan dari KPK ke Kejaksaan 
Tinggi, 86 temuan (20,24%) dalam 
proses penyelidikan, 32 temuan 
(7,53%) dalam proses penyidikan, 

22 temuan (5,18%) proses 
penuntutan dan persidangan, 88 
temuan (20,71%) telah diputus 
oleh peradilan, dan 14 temuan 
(3,29%) dihentikan penyidikannya 
dengan SP3. Sedangkan sebanyak 
143 temuan atau 33,65% belum 
ditindaklanjuti atau belum dapat 
diketahui informasi tindak lanjutnya 
dari instansi yang berwenang. 

Rincian hasil pemantauan 
tindak lanjut laporan hasil 
pemeriksaan BPK periode Tahun 
2003 s.d. Semester I Tahun 2013 
mengandung unsur pidana yang 
telah disampaikan kepada instansi 
yang berwenang berdasarkan 
pengelompokan pengelolaan 
anggarannya, yaitu Pemerintah 
Pusat (aPBn), Pemerintah Daerah 
(aPBD), Badan usaha Milik negara 
(BuMn) dan Badan usaha Milik 
Daerah (BuMD) disajikan dalam 

Laporan hasil pemeriksaan 
BPK mengandung unsur pidana 
yang disampaikan kepada instansi 
yang berwenang pada Semester 
I Tahun 2013 sebanyak 14 surat 
yang mengungkapkan 42 temuan 
dengan nilai Rp246,98 miliar dan 
USD345,572.34 ribu atau total 
setara dengan Rp3.678,16 miliar. 
Sampai dengan bulan Juni 2013, 
belum diperoleh data tindak lanjut 
atas laporan hasil pemeriksaan 
BPK.   (bd) 
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h INGGA akhir tahun 2013, 
kasus hambalang masih 
menjadi salah satu kasus 
korupsi yang paling 

banyak menyita perhatian masyarakat. 
Keterlibatan sejumlah nama besar 
seperti andy Mallarangeng, anas 
Urbaningrum, Nazaruddin dan 
angelina Sondakh, tampaknya masih 
menjadi magnit bagi media untuk terus 
memantau dan memberitakan kasus 
ini.

Sekalipun sudah ada beberapa 
nama yang dijatuhi hukuman 
oleh Pengadilan Tipikor, kasus 
pembanguan Pusat Pelatihan 
Pendidikan Sekolah Olahraga 
nasional (P3SOn) di kawasan Sentul, 
Bogor ini tampaknya akan terus 
menggelinding. Bak “bola salju”, kasus 
ini akan menghantam dan menyeret 
puluhan tokoh yang ditengarai 
kecipratan uang haram tersebut. 

Tindak Lanjut Kasus hambalang 

KetiKa PendUlUm 
BerBaliK arah

Dalam kondisi seperti ini, bisa jadi 
ditahannya mantan Menpora andi 
Mallarangeng dan ditetapkannya 
anas urbaningrum sebagai tersangka 

bukanlah klimaks dari kasus korupsi 
yang merugikan negara sekitar 
Rp463,67 miliar tersebut. Di belakang 
mereka ternyata masih muncul 

KASUS HAMBALANG TeRUS MeNGGeLINDING BAK BOLA SALJU. 
SeLAIN ANDI MALLARANGeNG DAN ANAS URBANINGRUM 
YANG DITeTAPKAN SeBAGAI TeRSANGKA, SeJUMLAH NAMA 
SePeRTI CHOeL MALLARANGeNG, BU PUR, WIDODO WISNU 
SAYOKO, eDHIe “IBAS” BASKORO MULAI NAIK Ke PeRMUKAAN. 
MUNGKINKAH MeReKA IKUT TeRLIBAT, KITA TUNGGU 
PeRKeMBANGAN DI TAHUN 2014.
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sederet nama yang kemungkinan 
besar akan dikuliti KPK.  

Sebagaimana diungkapkan 
kesaksian mantan Sesmenpora, 
Wafid Muharam dalam persidangan 
Deddy Kusdinar (17/12) di 
Pengadilan Tindak Pidana Korupisi 
(Tipikor). Di hadapan majelis hakim, 
Wafid mulai menyebutkan Choel 
Mallarangeng, Arifin, Anny Ratnawati, 
Widodo, Edhie “Ibas” Baskoro, Silvya 
Sholeha alias Bu Pur, dll.

Bahkan dalam kesaksiannya 
Wafid Muharam tak segan-segan 
membalikkan pendulum kasus 
hambalang mengarah ke KPK 
dengan menyebut adanya sejumlah 
uang yang di”belanjakan’ ke KPK. 
Sekalipun ade Raharja pernah 
membantah tudingan itu, tapi toh 
banyak kalangan yang mendesak 
agar tudingan ini dibuka ke muka 
umum seperti kasus hambalang.            

Sementara itu mantan Wakil 
Direktur Keuangan Grup Permai 
Yulianis, ketika diperiksa  sebagai 
saksi kasus anas urbaningrum oleh 
KPK justru membuka aib Edhie 
Baskoro Yudhoyono yang katanya 
menerima uang 200.000 uS Dollar. 
”Ada catatan keuangan Grup Permai 
yang menyebutkan adanya aliran 
dana 200.000 dollar aS ke Ibas,” kata 
dia.

Menurut Yulianis, dana itu 
berkaitan pelaksanaan Kongres 
Partai Demokrat 2010. Menyinggung 
asal-usul uang itu Yulianis hanya 
menyebutkan bahwa uang 200.000 
dollar itu  berasal dari proyek Grup 
Permai yang bermasalah, tanpa 
merinci masalah yang mana.

Lantas bagaimana posisi anas 
urbaningrum di pengujung 2013? 
Sekalipun telah ditetapkan sebagai 
tersangka, penyidik KPK masih 
belum menahan anas yang diduga 
menerima gratifikasi proyek P3SON 
yang bertengger di bukit hambalang, 
Bogor itu.      

“Kelihatannya penahanan anas 
sedikit meleset. Baru tahun depan,” 
ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di 

Kompleks Parlemen, Selasa (17/12). 
Pasalnya, kata Zulkarnain, berkas 
perkara  anas belum rampung 
disusun dan koordinasi dengan 
instansi terkait juga belum tuntas. 

“untuk anas, dengan BPK saja 
belum tuntas,” ujarZulkarnain. Dia 
menambahkan koordinasi dengan 
BPK dilakukan terkait audit proyek 
tersebut. “Menyamakan persepsi 
saja,” tegasnya

Selama ini BPK telah melakukan 
dua tahap audit terkait proyek 
hambalang. audit hambalang tahap 
II mencantumkan sejumlah orang 
yang diduga menerima aliran dana 
dan nilai kerugian Rp463,66 miliar.

Zulkarnain memang tidak merinci 
lebih lanjut tentang koordinasi 
dengan BPK yang masih diperlukan 
KPK. “ada poin-poin tertentu yang 
dikoordinasikan penyidik dengan 
BPK,” ujar dia ketika ditanya 
mengenai hal itu. “Kita lihatlah. 
Kapan diperlukan (penahanan), kami 
lakukan. Kami tidak usah ditekan-
tekan.”

anas ditetapkan sebagai 

tersangka dugaan penerimaan 
gratifikasi terkait proyek Hambalang   
sejak Februari 2013. Dia diduga 
menerima hadiah atau janji berupa 
uang ataupun mobil terkait proyek 
yang berbuntut panjang itu.

mambalikkan Pendulum
Wafid yang tengah menjalani 

hukuman lima tahun penjara itu 
menilai ada sutradara di balik kasus 
ini. Sutradara yang dimaksud adalah 
Komisaris PT Metaphora Solusi 
Global (PT MSG), Muhammad 
Arifin. Pria itulah yang berniat 
mengurus proyek hambalang ke 
DPR, Kementerian Keuangan, hingga 
Kementerian Pekerjaan umum 
(Kementerian Pu). 

Dia menganggap sutradara 
karena Arifinlah yang berjanji akan 
mengurus ke DPR, ke Kementerian 
Keuangan, mengurus ke Pu. Selaian 
itu, tambahnya, Mohamad Arifin juga 
turut membantu pengurusan izin 
kontrak tahun jamak atau multiyears 
sebesar Rp2,5 triliun ke Kementerian 
Keuangan..

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ketua DPR Marzuki Ali.
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“Bahkan sewaktu Arifin datang 
menjenguk saya di LP Cipinang, 
Mohamad Arifin juga ngomong, 
tenang saja hambalang tidak akan 
naik ke penyidikan. “Lho kenapa,” 
tanya saya  ‘Sudah belanja banyak di 
KPK,” ujar Wafid Muharam.

Ketika hakim mempertegas apa 
yang dimaksud belanja banyak ke 
KPK,Wafid menjelaskan bahwa Arifin 
sudah memberi banyak kepada 
petugas (KPK). “Pak Arifin bilang 
bayar pejabat KPK, eselon dua,” jelas 
Wafid.

Menjawab pertanyaan kuasa 
hukum Deddy, Syamsul huda, yang 
menanyakan apakah hal serupa 
pernah disampaikan oleh Direktur 
utama PT Dutasari Citralaras, 
Machfud Suroso. Wafid mengtakan, 
dia mengetahui hal itu hanya dari 
Mohamad Arifin.

Sebelumnya, dalam berita acara 
pemeriksaan (BaP) saksi arief 
Taufiqurahman dari PT Adhi Karya 
pada 6 Mei 2013 menyebutkan, 
mantan Deputi Penindakan KPK 
ade Raharja menerima dana dari 
petinggi PT adhi Karya, Teuku 
Bagus Muhammad noor, dan 
Direktur utama PT Dutasari 
Citralaras Machfud Suroso. 
Kedua perusahaan itu 
adalah kontraktor dan 
subkontraktor proyek 
hambalang.

Teuku Bagus 
menyerahkannya 
melalui Machfud Suroso 
sebesar Rp2 miliar. Dia 
menyebutkan, M Arifin juga 
mengatakan, Machfud 
sempat mengaku pernah 
satu kali memberikan 
langsung uang Rp1 miliar 
kepada ade. uang itu diduga 
untuk menunda penetapan 
keduanya sebagai 
tersangka.

Saat dikonfirmasi, Ade 
mengaku pernah diperiksa 
KPK sebagai saksi dalam 
kasus hambalang. Pada 

pemeriksaan itu, ade mengaku 
dikonfirmasi tentang penyebutan 
namanya dalam BaP. namun, 
dia mengaku tidak diberitahukan 
mengenai identitas pemberi dana itu 
dan jumlah dana yang akan diberikan 
kepadanya.

ade lantas menduga ada 
pihak yang mencatut namanya. 
Dia membantah telah menerima 
uang tersebut. ade juga mengaku 
tidak mengenal siapa pun yang 
ada kaitannya dengan hambalang 
dan tidak ada orang yang 
menghubunginya untuk memberikan 
uang itu.

Pada kesaksiannya Wafid juga 
menyinggung adanya permintaan 
commitment fee sebesar 15 persen 
oleh andi Zulkarnain Mallarangeng 
alias Choel Mallarangeng dari 
proyek Hambalang. Menurut Wafid, 
Choel mengatakan, uang itu untuk 
kakaknya, Andi Alfian Mallarangeng, 
yang saat itu baru saja menjabat 
Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Menpora).

Permintaan commitment fee 
itu disampaikan pada pertemuan 
di Plaza Indonesia. Selain dia, 

pertemuan dihadiri Wafid, Deddy, 
dan Staf Khusus Kemenpora 
bidang Kepemudaan, Muhhammad 
Fakhruddin.

“Beliau (Choel) menyampaikan 
bahwa ini kakak saya sudah setahun 
jadi menteri, tidak ada apa-apa. 
Kakak saya tidak mungkin minta 
langsung kepada teman-teman. Pasti 
melalui saya (Choel). Kalau ada apa-
apa, keperluan Pak Menteri lewat 
Pak Choel,” terang Wafid.

Pertemuan kedua, dlakukan 
di lantai 10 Gedung Kemenpora. 
Pertemuan dihadiri arif selaku pihak 
PT Adhi Karya dan Choel. Wafid 
mengaku mengetahui pertemuan 
kedua itu dari Deddy Kusdinar. Saat 
itu Choel menanyakan kapasitas 
adhi Karya pada kegiatan proyek 
hambalang.

Wafid mengaku dia tak tahu pasti 
realisasi commitment fee tersebut. 
namun dari Paul nelwan dan Mindo 
Rosalina Manulang, commitment 
fee tersebut diberikan kepada Choel 
sebesar Rp5 miliar. “Kalau saya 
dengar dari Paul dan Rosa, ya Rp5 
miliar itu,” katanya.

Sylvia Sholeha alias Bu Pur saat memasuki persidangan.
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sylvia sholeha alias 
Bu Pur  

Terkait kontrak tahun 
jamak, Wafid Muharam 
mengatakan banyak pihak 
yang ingin mengurus agar 
anggaran proyek hambalang 
dengan kontrak tahun 
jamak (multiyears) sebesar 
Rp2,5 triliun disetujui oleh 
Kementerian Keuangan. 

Salah satunya adalah 
Sylvia Sholeha yang 
akrab disapa Bu Pur. 
Meski demikian, Wafid 
tak tahu bagaimana 
awalnya Bu Pur ingin 
ikut mengurus anggaran 
proyek hambalang, bahkan 
kemudian membicarakannya 
dengan Wakil Menteri 
Keuangan anny Ratnawati 
yang saat itu menjabat Dirjen 
anggaran Kemenkeu.

 “Saya tidak tahu. Tapi 
Ibu Pur bilang ikut ngurus ke 
Bu Wamen. Yang saya tahu 
timnya ada dua orang, Widodo sama 
Arif Gunawan. Widodo saya tahunya 
Widodo saja. Kalau ke saya, beliau 
bilang sepupu Pak SBY,” ujarnya.

Sementara itu pada kesaksian 
sebelumnya, Bu Pur membantah 
mengurus proyek hambalang. Dia 
pun menjelaskan justru terdakwa 
Deddy Kusdinar mengenal seseorang 
bernama Widodo Wisnu Sayoko. 
Menurutnya, Widodo adalah sepupu 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY).

“Widodo siapa?” tanya Ketua 
Majelis hakim amin Ismanto. 
“Sepupunya Bapak,” jawab Bu Pur. 
“Bapak siapa?” tanya hakim lagi. “Pak 
SBY,” jawab Bu Pur.

Dalam kaitan dengan Widodo 
dalam BaP Bu Pur menyatakan 
bahwa Widodo pernah minta tolong 
agar dipertemukan Kapolda Metro 
Jaya. “Bunda, ini saya mau minta 
tolong, ada orang Kemenpora ingin 
minta bantuan bahwa ada ancaman 
berupa selembar kertas dari LSM. 

Bisa enggak minta tolong Kapolda 
Metro,” kata Bu Pur, menirukan 
ucapan Widodo yang tercantum 
dalam BaP tersebut.

Ketika bersaksi, Widodo juga 
menolak disebut ikut membantu 
pengurusan kontrak proyek 
hambalang menjadi tahun jamak 
(multiyears) sebesar Rp2,5 triliun. 
Widodo memang pernah mengikuti 
rapat bersama pihak Kementerian 
Pemuda dan Olahraga di 
Kementerian Keuangan. 

Tapi kata Widodo kehadirannya 
dalam rapat itu hanya karena diajak 
atasannya, Arif Gunawan alias Arif 
Gundul. Karena itu dia membantah 
ikut dalam pembahasan anggaran 
proyek hambalang.

Widodo juga mengaku mengenal 
Bu Pur. Tapi dia tak pernah 
membahas proyek hambalang 
dengan Bu Pur. Dia berhubungan 
dengan Bu Pur Pur untuk meminta 
tolong agar dihubungkan dengan 
Kapolda Metro Jaya yang saat itu 
dijabat Jenderal (Pol) Sutarman. 

harus diusut tuntas
Menanggapi adanya tuduhan 

ke KPK, Direktur Pusat Kajian anti-
Korupsi (Pukat) Universitas Gajah 
Mada (UGM) Oce Madril meminta 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menelusuri dugaan petingginya 
“mengamankan” kasus korupsi 
proyek hambalang. “Tentunya harus 
ditelusuri siapa petinggi KPK-nya 
(yang mengamankan). Saya kira 
tentu fakta itu harus ditelusuri oleh 
KPK,” katanya.

Menurut Oce, penelusuran itu 
perlu dilakukan untuk membuktikan 
integritas KPK sebagai ujung 
tombak pemberantasan korupsi. 
Pasalnya, bila yang dikatakan mantan 
Sekretaris Kementerian Pemuda 
dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid 
Muharam bahwa ada petinggi KPK 
yang mengamankan kasus senilai 
Rp2,5 triliun itu benar adanya, tentu 
ada konsekuensinya. “Kalau ternyata 
itu benar, baiknya ada pembenahan 
di institusi KPK,” tukasnya.  (bd)

Anas Urbaningrum dan Andi Alfian Mallarangeng sama-sama jadi tersangka.
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S ETIaP tahun pemerintah 
mengeluarkan uang yang 
tidak sedikit untuk dana 
Bantuan Sosial (Bansos). 

nilainya juga lumayan besar. Pada 
tahun 2007 hingga 2011 saja, 
anggaran Bansos yang dikuncurkan 
pemerintah baik di tingkat pusat 
maupun daerah mencapai Rp30,94 
triliun. Selanjutnya pada 2012 alokasi 
Bansos sebesar Rp47triliun. Begitu 
juga pada 2013 jumlahnya meningkat 
menjadi Rp63,4 triliun. 

Sejatinya dana segunung itu 
diperuntukan untuk mensejahterakan 
rakyat. namun sayangnya 
penyalurannya seringkali 
diselewengkan dan  melenceng 
dari tujuan. Besarnya alokasi dana 
Bansos justru berpotensi terjadinya 
penyimpangan. Ironisnya itu terjadi 
tidak hanya di pemerintah pusat, 
tapi sudah menyebar ke sejumlah 
pemerintah daerah.  

Tengok saja hasil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Pada tahun 2007 misalnya BPK 
menemukan adanya realiasasi dana 
Bansos yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan 
mencapai Rp1,015 
trilun. Selanjutnya 
pada semester 1 tahun 
2010 BPK menemukan 
penyimpangan  
penggunaan dana Bansos 
di 19 provinsi sebesar 
Rp765 miliar. 

Tak bisa dipungkiri, 
dana Bansos sering 
disalahgunakan oleh 
pemerintah daerah. 
Karena itu tak heran bila 
BPK menemukan banyak 
kasus penyelewengan 
dana Bansos dan hibah 
di berbagai daerah. BPK 
membeberkan sejumlah 
kasus penyalahgunaan 
dana Bansos selama 
2007-2010. Di Provinsi 
Jawa Barat misalnya  
terdapat dugaan korupsi 

ramai-ramai 
“BancaKan” 
dana Bansos
DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) SeRING KALI 
DISeLeWeNGKAN DAN MeLeNCeNG DARI TUJUAN UNTUK 
MeNSeJAHTeRKAN RAKYAT. IRONISNYA ITU TeRJADI TIDAK 
HANYA DI PeMeRINTAH PUSAT, TAPI SUDAH MeNYeBAR Ke 
SeJUMLAH PeMeRINTAH DAeRAH. PADA TAHUN 2007 MISALNYA 
BPK MeNeMUKAN ADANYA ReALIASASI DANA BANSOS YANG 
TIDAK DAPAT DIPeRTANGGUNGJAWABKAN MeNCAPAI Rp1,015 
TRILUN. SeLANJUTNYA PADA SeMeSTeR 1 TAHUN 2010 BPK 
MeNeMUKAN PeNYIMPANGAN  PeNGGUNAAN DANA BANSOS DI 
19 PROvINSI SeBeSAR Rp765 MILIAR.
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atas dana bansos dengan nilai 
kerugian Rp165,4 miliar. 

Selanjutnya di Provinsi di 
Lampung, dugaan korupsi Bansos 
tahun 2009 senilai Rp1,23 miliar. 
Kasus tersebut telah menyeret 5 
orang tersangka. Mereka adalah 
mantan pegawai Biro Keuangan 
Pemprov Lampung. Dari kelima 
tersangka, 2 orang sudah menjalani 
proses persidangan. Sedangkan 
3 orang lainnya masih berada di 
tahanan Polda Lampung karena 
berkas perkaranya belum lengkap.

Dugaan korupsi Bansos di 
Lampung dengan menyalurkan dana 
kepada 36 LSM yang ternyata fiktif. 
Modusnya, para tersangka membuat 
proposal permohonan dana Bansos 
dengan nama LSM fiktif. Selanjutnya 
proposal diajukan kepada Gubernur 
Lampung menggunakan KTP 
pinjaman. Setelah dana Bansos 
cair, tersangka kemudian memberi 
imbalan kepada pemilik KTP yang 
mereka pinjam, sebesar Rp500 
ribu per orang. Dalam kasus ini, 
tersangka juga diduga memalsukan 
tanda tangan Gubernur Lampung.  

Dugaan korupsi dana Bansos 
tidak hanya di Lampung. Di 
nusa Tenggara Timur (nTT), 
BPK  mengungkap dugaan 
penyelewenangan dana 
Bansos senilai Rp15,511 miliar. 
Total kerugian negara dalam 
penyelewengan dana Bansos di 
Provinsi nTT tahun 2010 ditaksir 
mencapai Rp27,586 miliar. 

Terkait temuan tersebut, hingga 
31 Desember 2010, jumlah kasus 
penyelewengan Bansos yang 
telah ditindaklanjuti  Pemprov nTT 
sebanyak 1.761 kasus dengan nilai 
Rp12 miliar. Sedangkan yang belum 
ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus 
dengan nilai lebih dari Rp15 miliar. 
Ironisnya, penyelewengan dana 
bansos di nTT tidak hanya terjadi di 
tingkat provinsi, tapi juga di tingkat 
kabupatendan kota. Sebut saja 
misalnya di Kabupaten Sikka senilai 
Rp13,7 miliar, Sumba Barat senilai 

Rp11,2 miliar dan Sumba Barat 
Daya senilai Rp900 juta.

Tak hanya itu. Penyelewengan 
dana Bansos juga terjadi di nusa 
Tenggara Barat (nTB). Sejatinya 
dana bansos senilai Rp60 miliar itu 
akan disalurkan kepada sejumlah 
organisasi sosial, yayasan, dan 
pondok pesantren yang sebelumnya 
mengajukan proposal untuk 
mendapatkan dana guna membiayai 
berbagai kegiatan. namun 
belakangan organisasi-organisasi 
sosial tersebut mengaku tidak 
mendapat dana bansos. Rupanya 
tanda tangan pengurus dan cap 
stempel organisasi yang tertera 
dalam proposal pengajuan bansos 
diduga palsu. 

Kabarnya, Kejaksaan Tinggi 
nusa Tenggara Barat telah 
memeriksa saksi-saksi dan 
menetapkan sejumlah tersangka. 
Setidaknya kasus dugan korupsi 
dana Bansos tahun 2004-2009 di 
nTB telah menyeret 3 tersangka. 
Mereka adalah mantan Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan aset Daerah (PPKD), 
mantan Sekretaris Dinas PPKaD, 
dan mantan Bendahara Bansos. 

nah, seiring meningkatkan 

jumlah temuan penyaluran dana 
Bansos di sejumlah Pemerintah 
Daerah tersebut, BPK kembali 
menelisik dugaan penyimpangan 
dana Bansos. Kali ini BPK 
melakukan Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu (PDTT). Melalui  
Pemeriksan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT) ini BPK ingin melihat sejauh 
mana penyimpangan dilakukan, 
apakah pemberian Bansos sudah 
sesuai peraturan atau tidak. 
Sedangkan sasaran pemeriksaan 
menyasar banyak daerah yang 
alokasi  Bansos aPBD tinggi. Seperti 
Sumatera Selatan, Jawa Timur, 
Jawa Barat, dan Jawa Tengah.  

Tak bisa dipungkiri, alokasi 
dana Bansos dalam aPBD terus 
meningkat. BPK mensinyalir, 
karena tidak adanya batasan yang 
jelas terhadap alokasi Bansos 
dalam aPBD. akibatnya, Pemda 
memiliki wewenang yang luas untuk 
menganggarkan dana Bansos tanpa 
rujukan pasti, bahkan tanpa kriteria 
pihak-pihak mana saja yang berhak 
menerima Bansos.

Selain itu, BPK juga menilai, 
regulasi yang telah dikeluarkan 
Menteri Dalam negeri (Mendagri) 
terkait dana Bansos belum diatur 

Para lansia sedang menerima BLT.
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secara ketat. Buktinya, meski 
aturan tersebut dikeluarkan agar 
pengelolaan dana Bansos lebih 
akuntabel, alokasi anggaran 
dana bansos dalam aPBD terus 
meningkat. 

Regulasi yang dimaksud 
agung adalah Permendagri no. 
39 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian hibah dan Bansos 
yang Bersumber dari anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Beleid ini merevisi Permendagri no. 
32 Tahun 2011. Salah satu inti dari 
regulasi ini adalah melarang pemda 
menganggarkan hibah bansos baik 
sebagian maupun keseluruhan 
dalam bentuk gelondongan.

Penyelewengan dana 
Bansos di Kementerian

Rupaya penyelewengan dana 
bansos tidak hanya di daerah. 
Di sejumlah kementerian juga 
terjadi penyimpangan dana untuk 
rakyat miskin itu. hasil 
pemeriksaan BPK atas LKPP 
2012,  ditemukan adanya 
penganggaran, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban 
Belanja Bansos pada 10 
kementerian dan lembaga 
sebesar Rp31,668 triliun. hal 
ini mengakibatkan adanya 
indikasi kerugian negara 
sebesar Rp 3,136 triliun dan  
kekurangan penerimaan 
negara sebesar Rp 5,544 
triliun.

Temuan BPK di 10 
Kementerian itu, yakni 
adanya penganggaran 
belanja Bansos yang tidak 
tepat senilai Rp 12,735 triliun. 
Kasus tersebut terjadi di empat 
kementerian, yakni Kementerian 
Dalam negeri, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Sosial dan 
Kementerian Pemuda dan Olah 
Raga. 

Rincian temuan tersebut 
sepreti anggaran belanja sosial 

direalisasikan untuk kegiatan yang 
seharusnya dianggarkan pada 
Belanja Barang sebesar Rp 1,244 
triliun. Selain itu di Kementerian 
Dalam negeri juga ditemukan 
adanya anggaran belanja sosial 
yang direalisasikan untuk kegiatan 
yang seharusnya dianggarkan 
pada Belanja Modal sebesar Rp 
6,845 miliar. anggaran Belanja 
Sosial direalisasikan untuk kegiatan 
yang seharusnya dianggarkan 
pada Belanja Transfer atau hibah 
pada Kementerian pendidikan dan 
Kebudayaan sebesar Rp11,484 
triliun. 

Tidak hanya itu. BPK juga 
menemukan adanya belanja 
Bansos Rp1,912 triliun pada enam 
kementerian dan lembaga yang 
masih mengendap. Seperti dana 
Bansos yang masih mengendap 
di rekening pihak ketiga yang ada 
di enam kementerian  sebesar 
Rp1,642 triliun. hal ini terjadi 

pada Kementerian Perumahan 
Rakyat, Kementerian agama, 
Kementerian Pemuda dan Olah 
Raga, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian 
Kehutanan dan Kementerian 
Pertanian. Selain itu, dana Bansos 
juga mengendap di rekening 
penampung kementerian sebesar 
Rp 269,223 miliar. hal ini terjadi 

pada tiga kementerian yakni 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian agama, 
dan, Kementerian Perumahan 
Rakyat.

Permasalahan lain adalah 
Belanja Bansos yang tidak sesuai 
sasaran sebesar Rp269,983 miliar. 
Kasus ini terjadi di lima kementerian. 
Sedangkan sebesar Rp 5,687 
miliar dana Bansos disalurkan 
kepada yang tidak berhak. hal ini 
terjadi di tiga kementerian. Yakni  
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian agama 
dan Kementerian Perikanan dan 
Kelautan. 

Temuan dana Bansos lainnya  
yakni dana Bansos digunakan 
tidak sesuai peruntukan sebesar 
Rp262,960 miliar. Rinciannya 
Kementerian agama sebesar 
Rp 211,641 miliar, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Rp 
460,320 juta, Kementerian Koperasi 

dan uKM Rp 250 juta, dan, 
Kementerian Pembangunan 
Daerah Tertinggal Rp50,608 
miliar. 

BPK juga menemukan 
adanya kelemahan sistem 
dalam pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban 
belanja Bansos sebesar 
Rp16,750 triliun pada 
delapan kementrian. Dengan 
rincian; kelemahan dalam 
sistem pelaksanaan Belanja 
Bansos sebesar Rp 9,285 
triliun. hal ini terjadi di 
enam kementerian yakni; 
Kementerian Pertanian, 
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian agama, 
Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Kementerian Perumahan 
Rakyat dan Kementerian Dalam 
negeri. 

Sedangkan temuan adanya 
kelemahan dalam sistem 
pertanggungjawaban Bansos 
sebesar Rp 7,639 triliun. Ini 
terjadi di tujuh kementerian.Yakni 
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Kementerian Pertanian, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian agama, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Pembangunan Daerah 
tertinggal, Kementerian Perumahan 
Rakyat dan Kementerian Pemuda 
dan Olah Raga.

Dengan adanya berbagai 
temuan tersebut mengakibatkan, 
realialisasi Belanja Bansos tidak 
mengambarkan pengeluaran 
Bansos yang sebenarnya sebesar 
Rp14,648 triliun, dana Bansos  tidak 
sesuai sasaran sebesar Rp269,883 
miliar dana Bansos yang belum 
dipertanggungjawabkan penerima 
sebesar Rp7,639 triliun. Dana 
Bansos juga menjadi terlambat 
dimanfaatkan yakni sebesar 
Rp239,255 miliar, berpotensi tidak 
tepat sasaran sebesar Rp8,863 
triliun, serta berindikasi kerugian 
negara sebesar Rp3,136 triliun, 
serta kekurangan penerimaan 
negara sebesar Rp5,544 triliun.

Menurut catatan BPK, 
penyebab permasalahan 
tersebut, karena pemerintah 
tidak memperhatikan klasifikasi 
belanja dalam menyusun anggaran 
dan Daftar Isian Pelaksanaan 
anggaran (DIPa) dan tidak 
adanya sanksi yang tegas apabila 
terjadi pelanggaran penggunaan 
anggaran. Selain itu juga karena 
belum adanya aturan yang jelas 
mengenai pertangungjawaban dan 
penggunaan belanja Bansos.

untuk itu BPK juga telah 
merekomendasikan kepada 
pemerintah. Sepertai  perlunya 
pemerintah menetapkan klasifikasi 
anggaran dalam DIPa sesuai 
ketentuan. BPK juga meminta 
pemerintah memberikan sanksi 
yang tegas terhadap pelanggaran 
penggunaan dana Bansos. Lebih 
penting lagi, pemerintah harus 
membuat aturan yang lebih tegas 
tentang kriteria-kriteria penggunaan 
belanja Bansos dan mekanisme 
pertanggungjawabannya. 

rawan Penyelewengan 
anggota Badan Pekerja 

Indonesia Corruption Watch 
(ICW) Emerson Yuntho, mengakui 
dana bansos memang rawan 
dikorupsi, apalagi menjelang 
Pemilu 2014. Maklum jumlah dana 
Bansos memang luar biasa. Pada 
tahun 2013 ini mencapai sekitar 
Rp69,5 triliun yang tersebar di 15 
kementerian. Tentu saja dana ini 
sangat menggoda bagi pejabat 
eksekutif untuk disalahgunakan 
demi kepentingan terselubung 
menjelang Pemilu 2014. Caranya 
dengan menyulap berbagai program 
bantuan, dana Bansos berpotensi 
digunakan untuk meningkatkan 
popularitas melalui kebijakan 
populis.

Karena itu Emerson 
mengharapkan pihak-pihak terkait, 
seperti Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) dan Komisi Pemilihan 
umum (KPu) harus bisa mengawasi 

alokasi anggaran tersebut, mulai dari 
perencanaan hingga penyaluran. 
KPu dan Bawaslu harus tegas, 
kalau ditemukan dana pemerintah 
masuk ke parpol atau calegnya 
maka harus diberi sanksi tegas demi 
asas fairness. Jangan sampai dana 
banson yang seharusnya dikucurkan 
sepenuhnya untuk bantuan sosial 
dijadikan modal politik menjelang 
pemilihan legislatif.

Emerson  mensinyalir, modus 

korupsi dana bansos pada 
umumnya adalah pemberian 
bantuan tanpa pengajuan, 
pemberian bantuan melebihi alokasi, 
pemotongan bantuan, tak adanya 
pertanggungjawaban penggunaan, 
dan proposal atau bantuan fiktif.  
“Semua itu harus menjadi perhatian 
menjelang Pemilu 2014 nanti,” tegas 
Emerson.

Dalam pandangan Emerson, 
peluang korupsi dana bansos 
semakin terbuka lebar karena proses 
penyusunan dan pelaksanaan aPBD 
yang tertutup. Padahal penggunaan 
dana bansos sesungguhnya telah 
diatur dalam Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900/ 2677/
SJ tanggal 8 November 2007 di 
dalamnya mengatur penggunaan 
dana bansos.

Dalam regulasi ini disebutkan 
Bansos adalah salah satu bentuk 
instrumen bantuan dalam bentuk 
uang dan atau barang yang 

diberikan kepada kelompok atau 
anggota masyarakat. Bansos juga 
diperuntukkan bagi bantuan partai 
politik. Dalam surat edaran menteri 
juga disebutkan pemberian Bansos 
harus dilakukan secara selektif dan 
tidak mengikat atau terus-menerus.

Terakhir Mendagri juga 
menerbitkan Permendagri nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Dana hibah dan 
Bansos yang Bersumber dari 

LAPORAN UTAMA

6 - 75 LAPUT.indd   39 1/9/14   1:36 PM



40 Warta BPK      DESEMBER 2013

aPBD. Regulasi ini menegaskan 
pemerintah daerah harus 
mempertanggungjawabkan 
penggunaan dana hibah dan 
bansos. namun kedua aturan 
tersebut masih dinilai mudah 
disimpangi karena tidak ada batasan 
jumlah anggaran yang disediakan 
dan tidak jelasnya ketentuan 
mengenai pengawasan serta 
pertanggungjawaban penggunaan 
dana Bansos.

Menurut Emerson, ada dua 
pendekatan yang dapat digunakan 
untuk memberantas korupsi dana 
bansos. Yakni melalui upaya 
penindakan dan pencegahan.Dari 
aspek penindakan, terhadap kasus 
korupsi dana bansos 
yang terjadi harus segera 
diproses secara hukum 
hingga ke pengadilan. 
hal ini penting untuk 
memberikan efek jera 
bagi pelaku atau terapi 
kejut bagi calon pelaku 
lain yang mencoba 
mengorupsi dana bansos.

Sedangkan  dari 
aspek pencegahan lanjut 
Emerson, setidaknya ada 
dua alternatif yang bisa 
dipilih untuk menghindari terjadinya 
korupsi dana bansos di masa 
mendatang. Seperti  penghapusan 
alokasi dana bansos dalam 
anggaran daerah dan nasional. 
Kalaupun dipertahankan, pada 
prinsipnya penggunaan dana bansos 
bukan ditujukan untuk kepentingan 
pejabat atau politisi sehingga harus 
dikelola secara tertib, sesuai aturan, 
efektif, ekonomis, transparan, dan 
bertanggung jawab.  

alternatif lain lajut Emerson 
yakni menghentikan sementara 
(moratorium) penyaluran dana 
Bansos, terutama di daerah yang 
akan menggelar pilkada. Langkah 
ini diharapkan dapat mencegah 
terulangnya penyalahgunaan dana 
Bansos dan menjamin proses 
Pilkada berjalan secara lebih fair.  

Pada masa moratorium, pemerintah 
sebaiknya menindaklanjuti hasil 
kajian KPK tentang dana bansos, 
khususnya pada bidang regulasi dan 
tata laksana. Selain itu pemerintah 
perlu merevisi Permendagri 
nomor 32 Tahun 2011, termasuk 
perubahannya yang saat ini menjadi 
pedoman pengelolaan dana bansos. 
Sebab regulasi tersebut dinilai 
lemah dari aspek transparansi dan 
akuntabilitas serta masih membuka 
peluang legalisasi korupsi Bansos.

Sekalipun begitu, sejumlah 
kasus penyelewengan dana 
Bansos memang telah ditangani 
penegak hukum. Menurut catatan 
ICW periode 2007-2012, penegak 

hukum menangani 120 dugaan 
penyelewengan dana bantuan sosial 
(Bansos). Beberapa di antaranya, 
ada yang telah dijatuhi vonis 
oleh majelis hakim di pengadilan. 
Sebanyak 20 kasus diselidiki dan 
disidik KPK. 

Sementara Sekjen Forum 
Indonesia untuk Transparansi 
anggaran (FITRa) Yuna Farhan 
memprediksi anggaran negara 
tahun 2013 rawan ditunggangi 
kepentingan partai politik (Parpol). 
Menurutnya hal itu dapat dilihat 
dari meningkatnya anggaran untuk 
Bansos di sejumlah kementerian 
yang dipimpin petinggi Parpol. “Dana 
Bansos itu kerap digunakan untuk 
meraih simpati dari masyarakat 
dalam rangka pemenangan Pemilu,” 
kata Yuna.

Karena itu FITRA mencatat, 
tidak sedikit kementerian yang 
anggaran Bansosnya naik tahun 
ini.  Kementerian agama, misalnya. 
Tahun 2012, anggaran Bansos di 
kementerian ini hanya Rp5,5 miliar, 
tapi sekarang naik menjadi Rp11,2 
miliar. Kemudian Kementerian 
Sosial, anggaran Bansos tahun lalu 
Rp2,7 miliar menjadi Rp3,3 miliar. 
Kemudian, Kementerian Kehutanan 
dari Rp100 juta menjadi Rp200 
Juta. Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi meningkat dari Rp7,6 
Juta menjadi Rp70,4 juta. 

Dalam pandangan Yuna, 
rentannya penggunaan anggaran 
negara untuk kepentingan Parpol 

tak lepas dari proses 
pembahasan aPBn di 
DPR. Badan anggaran 
(Banggar) punya 
kewenangan yang luas 
untuk menentukan 
postur anggaran di 
tiap kementerian 
lewat aPBn. alhasil, 
praktik kongkalikong 
kemungkinan besar 
terjadi.  “Sudah 
cukup banyak 
kasus korpusi yang 

berkaitan dengan anggota DPR 
dan pejabat kementerian seperti 
kasus pengadaan al-Quran dan 
hambalang,” jelas Yuna.

untuk meminimalisir potensi 
kongkalikong tersebut Yuna 
mengusulkan DPR memperketat 
dokumentasi setiap rapat terutama 
membahas soal anggaran. hal 
ini penting agar masyarakat 
mengetahui rekam jejak partai 
tertentu yang mengusulkan 
sesuatu dalam aPBn. Sebab 
dalam pandangan Yuna praktik 
penggunaan anggaran untuk 
pemenangan Pemilu bukan hanya 
terjadi di tahun ini. Menjelang 
Pemilu 2009 misalnya banyak 
pejabat pemerintah memasang iklan 
atas nama lembaga negara yang 
dinaunginya.  (bw) 
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u nTuK menunjang 
program wajib belajar 
pendidikan dasar 
sembilan tahun 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) telah 
menggelontorkan program perluasan 
akses SMP dan peningkatan mutu 
pendidikan SMP. Bentuknya bantuan 
subsidi (block grant).  Tujuannya 
yakni sebagai pemerataan pemberian 
bantuan bagi sekolah-sekolah yang 
tidak mendapat alokasi dana DaK 
pendidikan. 

adapun sasaran block grant 
meliputi program perluasan akses 
dan peningkatan mutu pendidikan. 
Seperti membangunan unit sekolah 
baru (uSB), pembangunan SD dan 
SMP satu atap, pembangunan ruang 
kelas baru, pembangunan ruang 
perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas 
rusak, pembangunan laboratorium 
IPa, peralatan pendidikan dan kelas 
olahraga. Program ini dilaksanakan 
dengan memberikan bantuan 
(block grant) kepada sekolah dan 
pengelolaannya melibatkan partisipasi 

indiKasi KerUgiaan negara 
di Program PeningKatan 
mUtU smP
BaDan pemeriksa keuangan (Bpk) telah melakukan 
pemeriksaan Dengan tujuan tertentu (pDtt) 
terhaDap pengelolaan program perluasan akses 
Dan peningkatan mutu sekolah menengah pertama 
(smp). hasilnya, Bpk menemukan aDanya 9 kasus yang 
BerinDikasi kerugian negara.

masyarakat. 
Dengan program bersama ini 

diharapkan pembangunan sekolah 
baru menjadi lebih optimal. Selain 
itu masyarakat mempunyai rasa 
memiliki yang tinggi terhadap fasilitas 
yang telah dibangunnya.  untuk itu  
Direktorat Pembinaan SMP telah 
menetapkan Panduan Pelaksanaan 
Pembangunan uSB dan SD-SMP 
Satu atap serta Panduan Teknis 
Pembangunan uSB.  Dengan 
panduan tersebut diharapkan 
peruntukan block grant sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku, 
dan mampu mendorong timbulnya 
partisipasi semua pihak.

adapun kegiatan dari Program 
Perluasan akses dan Peningkatan 
Mutu Ta 2010 dan 2011 meliputi 
program perluasan akses yang 
mencakup kegiatan pembangunan 
laboratorium IPa, pembangunan 
SD-SMP Satu atap, pembangunan 
perpustakaan, rehabilitasi ruang, 
pembangunan unit sekolah baru dan 
revitalisasi, serta pembangunan ruang 
kelas baru.

Terkait  pengelolaan program 
perluasan akses dan peningkatan 
mutu SMP  Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) telah melakukan 
Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu (PDTT).  Pemeriksaan ini 
bertujuan untuk menilai apakah 
sistem pengendalian intern atas 
pengelolaan program perluasan akses 
dan peningkatan mutu pendidikan 
tingkat SMP telah dirancang dan 
dilaksanakan secara memadai. 

Selain itu pemeriksaan juga 
bertujuan menilai apakah program 
perluasan akses dan peningkatan 
mutu SMP sudah dilaksanakan secara 
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memadai, tepat waktu, tepat jumlah, 
dan tepat sasaran. Pemeriksaan itu 
juga untuk menilai apakah sekolah 
penerima bantuan telah sesuai 
dengan panduan pelaksanaan dan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Hasilnya, pada tahap perencanaan 
program perluasan akses dan 
peningkatan mutu SMP menunjukkan 
adanya kasus kelemahan sistem 
pengendalian intern sebanyak 1 kasus 
yaitu perencanaan kegiatan tidak 
memadai. Selain itu juga ada temuan 
administrasi sebanyak 1 kasus. Yakni 
kepemilikan aset tidak didukung 
bukti yang sah. Sedangkan temuan  
ketidakefektifan BPK menemukan 
sebanyak 2 kasus senilai Rp25.539,19 
juta dan kasus barang yang dibeli 
tidak dapat dimanfaatkan senilai 
Rp2.970,95 juta.

Sementara hasil pemeriksaan BPK 
terkait penyaluran program perluasan 
akses dan peningkatan mutu SMP, 
ditemukan adanya kasus kekurangan 
penerimaan sebanyak 2 kasus 
penerimaan negara senilai Rp70.7  
juta.

Sedangkan hasil pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan program 
perluasan akses dan peningkatan 
mutu SMP, BPK menemukan 
adanya kasus kelemahan sistem 
pengendalian intern sebanyak 3 
kasus. Rincinya 1 kasus perencanaan 
kegiatan tidak memadai dan 2 kasus 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan bidang teknis.

Dalam program perluasan 
akses dan peningkatan mutu SMP, 
BPK juga menemukan adanya 
kerugian negara. ada sebanyak 
9 kasus senilai Rp19.720,53 juta. 
Temuan tersebut terdiri atas 2 kasus 
kekurangan volume pekerjaan senilai 
Rp4.189,14 juta, satu kasus kelebihan 
pembayaran senilai Rp382,32 juta, 
dua  kasus pemahalan harga (mark 
up) senilai Rp2.613,88 juta, 2 kasus 
spesifikasi barang/jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan kontrak senilai 
Rp10.115,54 juta, dan 2 kasus belanja 
tidak sesuai atau melebihi ketentuan 
senilai Rp2.419,65 juta. 

Temuan adminitrasi BPK 
menemukan sebanyak 3 kasus. Yakni 
pertanggungjawaban tidak  akuntabel. 

Terhadap ketidakefektifan BPK 
menemukan sebanyak 5 kasus senilai 
Rp22.900,21 juta. 

hasil pemeriksaan atas 
pemanfaatan dan pencatatan aset 
pada program perluasan akses 
dan peningkatan mutu SMP BPK 
menemukan adanya kelemahan 
sistem pengendalian intern sebanyak 
1 kasus. Yakni berupa pencatatan 
yang tidak akurat. Temuan lain dalam 
atas pemanfaatn yakni adanya 
kerugian negara senilai Rp359,45 
juta dan ketidakefektifan senilai 
Rp38.038,43 juta.

Terkait  pertanggungjawaban 
perjalanan dinas kegiatan workshop 
pada program perluasan akses 
dan peningkatan mutu SMP, BPK 
menemukan adanya kerugian negara 
senilai Rp1.351,17 juta  kasus biaya 
perjalanan dinas ganda senilai 
Rp259,06 juta. Kasus tersebut   terjadi 
pada kegiatan workshop kegiatan 
perluasan akses dan peningkatan 
mutu SMP pada Direktorat Pembinaan 
SMP yang diselenggarakan di 
berbagai kota di Indonesia.  (bw)
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S uBSIDI seringkali 
menimbulkan kontroversi. 
ada sejumlah kalangan 
yang beranggapan, 

subsidi tidak sehat sehingga 
harus dihapuskan dari aPBn. 
namun ada juga kalangan yang 
beranggapan subsidi masih sangat 
diperlukan. Jenis subsidi yang kerap 
mengundang perhatian publik yakni 
subsidi listrik, subsidi bahan bakar 
minyak, subsidi pupuk, dan subsidi 
pangan.

Karena itulah, pada Semester I 
Tahun 2013, BPK telah melakukan 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT) terhadap pelaksanaan 
subsidi Tahun 2012 di 10 Badan 
usaha Milik negara (BuMn). 
Tujuannya untuk menilai kewajaran 
subsidi yang layak dibayar oleh 
pemerintan dan pelaksanaan subsidi 
/ Kewajiban Pelayanan umum (KPu) 
yang disalurkan telah dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Potensi KerUgian negara 
dana sUBsidi di BUmn
BaDan pemeriksa keuangan (Bpk) melakukan 
pemeriksaan Dengan tujuan tertentu (pDtt) Dana 
suBsiDi Di lingkungan BaDan usaha milik negara 
(Bumn). salah satu  temuannya pemBerian suBsiDi 
listrik seBesar rp44,61 triliun tiDak sesuai Dengan 
tujuan pemBerian suBsiDi Dan tiDak tepat sasaran.

adapun pelaksanaan subsidi yang 
diperiksa meliputi subsidi listrik di PT 
Perusahaan Listrik negara (Persero) 
(PT PLn), subsidi jenis BBM tertentu 
dan subsidi LPG tabung gas 3 kg 
pada PT Pertamina (Persero) (PT 
Pertamina). Selain itu juga ada 
pemeriksan di badan usaha lainnya 
yang mendapat penugasan untuk 
mendistribusikan Jenis BBM Tersebut 
(JBT). Seperti PT Petronas niaga 
Indonesia (Petronas), PT aneka 
Kimia Raya Corporindo, dan PT 
Surya Parna Siaga.

Selain itu BPK juga melakukan 
pemeriksaan terhadap subsidi 
pupuk yang disalurkan PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk 
Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, 
PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk 
Iskandar Muda. BPK juga melakukan 
pemeriksaan terhadap subsidi beras 
untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah (raskin) dan penyaluran 
cadangan beras pemerintah (CBP) 
pada Perum Bulog. 

Sedangkan cakupan pemeriksaan 
pelaksanaan subsidi di 10 BuMn 
senilai Rp231,06 triliun dari realisasi 
anggaran belanja senilai Rp241,62 
triliun. Pemeriksaan pelaksanaan 
subsidi menemukan koreksi subsidi 
negatif senilai Rp9,03 triliun. Selain 
itu, pemeriksaan juga menemukan 
temuan pemeriksaan sebanyak 165 
kasus senilai Rp45,48 triliun yang 
meliputi temuan kerugian negara 
yang terjadi di perusahaan milik 
negara. 

hasil pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan subsidi/KPu 
menunjukkan bahwa BPK telah 
mengoreksi perhitungan subsidi 
senilai Rp9.03 triliun. Dengan begitu 
total subsidi yang harus dibayar 
pemerintah turun dari Rp378.32 
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triliun menjadi Rp369.29 triliun. 
Pemerintah telah membayar subsidi 
senilai Rp331.26 triliun. Dengan 
begitu pemerintah masih mempunyai 
kewajiban membayar subsidi senilai 
Rp38 triliun. Rinciannya, kurang 
membayar subsidi kepada 7 BUMN 
senilai Rp38.73 triliun dan lebih 
membayar kepada satu BuMn senilai 
Rp707,66 milar. Selain itu, terdapat 
KPu yang ditanggung PT Pelni 
dan tidak dapat ditagihkan kepada 
pemerintah senilai Rp1,2 milar.

Sedangkan hasil pemeriksaan 
BPK terhadap subsidi energi pada PT 
PLn dan PT Pertamina, menunjukkan 
bahwa semula BuMn menghitung 
subsidi energi senilai Rp337,1triliun 
dan dikoreksi kurang senilai Rp7,7 
triliun. Dengan begitu jumlah subsidi 
energi menjadi senilai Rp329,3triliun. 
Pemerintah sudah membayar subsidi 
energi kepada PT PLn dan PT 
Pertamina senilai Rp297,2 triliun, 
sehingga Pemerintah masih kurang 
membayar subsidi energi senilai 
Rp32,1 triliun.

Sementara hasil pemeriksaan 
BPK terhadap subsidi pupuk pada 
lima BuMn menunjukkan bahwa 
semula BuMn menghitung subsidi 
pupuk senilai Rp21triliun. namun 
dikoreksi kurang senilai Rp498,4 
miliar. Dengan begitu jumlah subsidi 
pupuk menjadi senilai Rp20.5triliun. 
Pemerintah sudah membayar subsidi 
pupuk kepada lima BuMn senilai 
Rp13.9triliun  sehingga Pemerintah 
masih kurang membayar subsidi 
pupuk senilai Rp6,6 triliun.

Sedangkan hasil pemeriksaan 
BPK terhadap subsidi beras pada 
Perum Bulog, menunjukkan bahwa 
semula Perum Bulog menghitung 
subsidi beras senilai Rp19,1 
triliun dan dikoreksi kurang senilai 
Rp707.6 miliar, sehingga subsidi 
beras menjadi senilai Rp18.4 
triliun. Perhitungan subsidi tersebut 
belum memperhitungkan margin 
fee yang seharusnya diterima oleh 
Perum Bulog dan belum ditetapkan 
pemerintah. Pemerintah sudah 

membayar subsidi beras kepada 
Perum Bulog senilai Rp19,1 triliun, 
sehingga Pemerintah lebih membayar 
subsidi beras kepada Perum Bulog 
senilai Rp707,6 miliar. 

hasil pemeriksaan atas KPu/
PSO pada PT Pelni, menunjukkan 
bahwa semula PT Pelni menghitung 
subsidi senilai Rp946.8 miliar. BPK 
melakukan koreksi kurang senilai 
Rp48 miliar, sehingga jumlah 
kewajiban KPu/PSO menjadi senilai 
Rp898,8 miliar. Pemerintah telah 
menetapkan anggaran subsidi 
KPu dan sudah membayar kepada 
PT Pelni senilai Rp897,6 miliar. 
Sesuai kontrak, jumlah dana 
penyelenggaraan pelaksanaan 
KPu yang ditanggung pemerintah 
maksimum senilai anggaran yang 
telah ditetapkan sehingga kelebihan 
realisasi biaya KPu senilai Rp1,2 
miliar tidak dapat ditagihkan kepada 
pemerintah dan menjadi beban PT 
Pelni.

Sekadar untuk diketahui, nilai 
koreksi perhitungan subsidi yang 
dilakukan BPK semakin meningkat 
dari tahun ke tahun.Setidaknya 
dalam 3 tahun terakhir. Pada Tahun 
2009 misalnya, koreksi BPK atas 
perhitungan subsidi senilai Rp2,4 
triliun. Sedangkan  tahun 2010 BPK 
mengoreksi perhitungan subsidi/ KPu 

yang dilakukan BuMn senilai Rp1,4 
triliun. pada tahun 20111 meningkat 
menjadi Rp2,5 triliun. Selanjutnya 
nilai koreksi atas subsidi Tahun 2012 
menjadi Rp9 triliun. Dengan begitu 
BPK telah membantu pemerintah 
menghemat pengeluaran subsidi 
dari Tahun 2009 hingga 2012, senilai 
Rp15,4 triliun. 

hasil pemeriksaan BPK 
terhadap SPI pada 10 BuMn BPK, 
mengungkapkan adanya 67 kasus 
kelemahan SPI. Rincian kelemahan 
SPI tersebut meliputi 13 kasus 
kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan, 19 kasus 
kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja, dan 35 kasus kelemahan 
struktur pengendalian intern. 

Terhadap kelemahan 
SPI tersebut, BPK telah 
merekomendasikan agar menteri 
Keuangan meninjau kembali PMK no. 
111/PMK.02/2007 terkait perhitungan 
dan pemberian margin atas PPn 
yang menjadi bagian dari BPP. Selain 
itu BPK juga merekomendasikan 
Direksi PT Pelni dan Dirjen 
Perhubungan Laut Kementerian 
Perhubungan agar dalam membuat 
kontrak penyelenggaraan KPu 
supaya memperhatikan rencana 
tahapan-tahapan waktu mulai 

Para lansia sedang mengantri raskin.
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dari perencanaan sampai dengan 
pencairan anggaran secara 
konsisten. 

Sekadar perbandingan kasus 
kelemahan SPI dalam pelaksanaan 
subsidi/KPu pada tahun 2009 
sebanyak 41 kasus. Tahun 2010 
meningkat menjadi 56 kasus. namun 
pada tahun 2011 menurun menjadi 53 
kasus. Selanjutnya kasus kelemahan 
SPI dalam pelaksanaan subsidi/KPu 
Tahun 2012 menjadi 67 kasus.

Kerugian negara 
Selain koreksi perhitungan 

subsidi dan kelemahan SPI, 
hasil pemeriksaan BPK juga 
mengungkapkan adanya 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian negara 
yang terjadi pada perusahaan 
milik negara. hasil pemeriksaan 
mengungkapkan ada 98 kasus 
senilai Rp45,4 triliun sebagai akibat 
adanya ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang 
ditemukan pada 10 entitas.  

Kasus tersebut terjadi di PT PLn. 
Pemberian subsidi  listrik sebesar 

Rp44,61 triliun tidak sesuai 
dengan tujuan pemberian 
subsidi dan tidak tepat 
sasaran. Selain itu terdapat 
alat pengering batubara 
(aPB) senilai Rp21,58 
miliar pada PLTu Labuan 
tidak dapat dimanfaatkan 
mengakibatkan 
pengeluaran PT PLn untuk 
pembangunan aPB tidak 
efektif.   

Sedang di Perum Bulog, 
BPK menemukan adanya 
kelebihan pembayaran 
subsidi raskin Ta 2012 oleh 
pemerintah kepada Perum 
Bulog senilai Rp707,66 
miliar. Selain itu terdapat 
klaim pengadaan luar negeri 
Tahun 2012 senilai uSD2,89 
juta belum dibayar importir 
kepada Perum Bulog yang 
mengakibatkan Perum 
Bulog berpotensi kehilangan 
pendapatan atas klaim 
senilai uSD2,89 juta.

Sementara di PT Pelni, 
terdapat komisi selama 
Tahun 2012 yang tidak 
dilaporkan PT Pelni ke 
Kementerian Perhubungan 
yang mengakibatkan PT 
Pelni berpotensi dikenakan 
sanksi denda omisi oleh 
Kementerian Perhubungan 
senilai Rp1,06 miliar.

Sedangkan di PT 
Pertamina, Pertamina masih 

memperhitungkan stok akhir premium 
dan solar bersubsidi yang belum 
disalurkan ke konsumen sebesar 
226.270.900 liter dalam penghitungan 
subsidi JBT Tahun 2012. hal 
tersebut mengakibatkan penyaluran 
JBT Tahun 2012 Pertamina 
diperhitungkan terlalu tinggi sebesar 
226.270.900 liter dengan nilai subsidi 
harga Rp885,33 miliar.

Hsil temuan BPK di PT PG, 
terdapat surat perjanjian jual beli 
pupuk bersubsidi antara distributor 
dengan pengecer belum sepenuhnya 
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sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 17/M-Dag/
PER/6/2011. hal ini mengakibatkan 
pelaksanaan jual beli pupuk 
bersubsidi antara distributor dan 
pengecer belum sepenuhnya dapat 
dipertanggungjawabkan dan tidak 
tercapainya prinsip dalam penyaluran 
pupuk bersubsidi.

rekomendasi BPK 
Terhadap kasus-kasus 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan tersebut, BPK 
telah merekomendasikan kepada 
entitas yang diperiksa. 
Seperti memberikan 
sanksi sesuai ketentuan 
berlaku kepada pejabat 
yang lalai dan tidak 
cermat. BPK juga 
merekomendasikan 
kepada pemerintah  agar 
melakukan peninjauan 
kembali kebijakan 
pemberian subsidi 
listrik sehingga subsidi 
listrik hanya diberikan 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan.

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan 
agar mengoreksi nilai 
subsidi Tahun 2012 
yang ditagihkan ke 
pemerintah, menyusun mekanisme 
pembinaan, pengawasan dan 
pemeriksaan kepada distributor 
dan pengecer serta pupuk organik 
produksi mitra.

Terhadap kasus-kasus 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan pada BuMn 
telah dilakukan penyetoran ke kas 
perusahaan milik negara senilai 
Rp262,17 juta yaitu oleh Perum Bulog 
senilai Rp200,28 juta dan PT PLn 
senilai Rp61, 89 juta. 

Sejatinya menurut catatan BPK, 
kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
dalam pelaksanaan subsidi semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada Tahun 2009 misalnya ada 
41 kasus. Tahun 2010 terdapat 
59 kasus. Selanjutnya pada tahun 
2011  meningkat menjadi 67 kasus. 
Selanjutnya pada tahun 2012 kasus 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan dalam 
pemeriksaan subsidi menjadi 98 
kasus.  

Tidak hanya itu saja. BPK juga 
telah melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT)  tehadap  
enam objek pemeriksaan operasional 
di lima entitas Badan usaha Milik 
negara (BuMn). Seperti PT Bank 

negara Indonesia (Persero) Tbk. 
(PT BnI), PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. (PT BM), Perum Perumnas, PT 
BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
(PT BRI), dan PT Bank Tabungan 
negara (Persero) Tbk. (PT BTn). 

BPK juga melakukan pemeriksaan 
pengelolaan kredit terhadap dua 
objek pemeriksaan di lingkungan 
BuMn. Yakni PT BnI dan PT BM. 
Pemeriksaan meliputi 7.37 cakupan 
pemeriksaan pengelolaan kredit 
senilai Rp45,47 triliun dari total kredit 
yang diberikan senilai Rp340,18 
triliun.

hasil pemeriksaan BPK terhadap 
pengelolaan kredit di lingkungan 

BuMn menunjukkan 69 kasus 
kelemahan SPI dan 64 kasus 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan senilai Rp1,4 
triliun yang meliputi ketidakpatuhan 
yang mengakibatkan potensi kerugian 
negara yang terjadi pada perusahaan 
milik negara dan penyimpangan 
administrasi.

Sedangkan terhadap manajemen 
aset BPK melakukan pemeriksaan 
terhadap empat objek pemeriksaan 
di lingkungan BuMn. Objek 
pemeriksaan tersebut meliputi 
Perum Perumnas, PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. (PT BRI), 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
(PT BM), dan PT Bank Tabungan 
negara (Persero) Tbk. (PT BTn). 
Pemeriksaan manajemen aset adalah 
senilai Rp2,36 triliun dari realisasi 
anggaran senilai Rp9,74 triliun.

hasil pemeriksaan BPK terhadap 
pemeriksaan manajemen aset di 
lingkungan BuMn, menemukan 56 
kasus kelemahan SPI dan 86 kasus 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan senilai Rp199 
miliar. Temuan ketidakpatuhan 
tersebut telah  mengakibatkan potensi 
kerugian negara yang terjadi pada 
perusahaan milik negara.  (bw) 
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hari, sejak 22 april 2013 hingga 
289 Juni 20013. adapun lingkup 
pemeriksaan meliputi pengelolaan 
dan pertanggungjawaban anggaran  
belanja penyelenggaraan ujian 
nasional yang bersumber dari aPBn 
tahun anggaran 2012 dan 2013. 

Sedangkan tujuan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu tersebut 
tak lain uintuk mengetahui apakah 
perencanaan, penganggaran dan 
pelaksanaan ujian nasional telah 
didukung Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) yang dirancang dan 
dilaksanakan secara memadai. 
Selain itu  pemeriksaan ini juga untuk 
mengetahui apakah perencanaan, 
penganggaran dan pelaksanaan 
ujian nasional telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

hasilnya Badan Pemeriksaan 
Keuangan menemukan 
berbagai ketidakberesan dalam 
penyelenggaraan ujian nasional 
tersebut. Salah satunya dalam 
perencanaan penyelenggaraan Ujian 
nasional misalnya BPK menemukan 
penyusunan anggaran ujian 
nasional tidak dilakukan dengan 
cermat. Penyusunan anggaran 
tidak memperhatikan nilai anggaran 
yang dibutuhkan seharusnya untuk 
pelaksanaan un. Jumlah anggaran 
yang diajukan untuk disahkan hanya 
berdasarkan pengalaman tahun lalu 
yang tidak mendasarkan dokumen 
pendukung yang lengkap. 

Selain itu penentuan zona dan 
variasi soal yang tidak memiliki dasar 
hukum. Kebijakan pembagian variasi 
soal dalam beberapa zona tidak 
diatur dalam POS, peraturan menteri, 
maupun dokumen resmi lainnya. 
Sudah begitu perencaan  ujian 
nasional juga tidak tidak didukung 
dengan data siswa yang valid dan 

BADAN PeMeRIKSA KeUANGAN (BPK) MeNGUNGKAP KeRUGIAN 
NeGARA DARI 14 KASUS PeNYeLeNGGARAAN UJIAN NASIONAL 
(UN) SeNILAI Rp37,55 MILIAR YANG BeRSUMBeR DARI APBN 
TAHUN ANGGARAN 2012/2013. DARI JUMLAH ITU, TeLAH 
DITINDAKLANJUTI DeNGAN PeNYeTORAN UANG Ke KAS NeGARA 
SeNILAI Rp17 MILIAR.

menanti tindaK lanjUt 
temUan Ujian nasional  

K ISRuh ujian nasional 
(un) beberapa waktu lalu 
membuat geger dunia 
pendidikan. Pangkal 

persoalannya menyangkut adanya 
kerlambatan pengiriman materi ujian 
nasional. akibatynya 100 ribu lebih 
siswa Sekolah Menengah atas di 11 
provinsi tidak bisa mengikuti ujian 
nasional. Penyebab kekacauan ujian 
nasional sudah gamblang. PT GaIP, 
salah satu perusahaan pemenang 
tender pengadaan materi ujian, 
melakukan wanprestasi. Perusahaan 
ini gagal menyelesaikan pekerjaan 
sesuai jadwal.

Selain itu juga adanya 
kejanggalan tender pengadaan 
naskah ujian. Panitia ujian nasional 

dianggap kongkalingkong ketika 
memilih PT GaIP sebagai pemenang 
tender senilai Rp 22,5 miliar 
itu. Sebab, perusahaan ini tak 
berpengalaman menyebarkan naskah 
ujian ke banyak provinsi. Pada tahun 
lalu, PT Ghalia hanya menangani 
pencetakan dan distribusi naskah 
ujian untuk wilayah Sumatera Barat.

Ditengah kekisruhan tersebut, 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu  (PDTT) 
terhadap penyelenggaraan 
ujian nasional mulai dari tingkat 
Pendidikan Dasar hingga pendidikan 
Menengah Tahun 2012 dan 2013. 
Pemeriksaan  dengan tujuan tertentu 
tersebut berlangsung selama 50 

Anggota BPK Rizal Djalil memberikan pengarahan terkait kisruh Ujian Nasional.
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organisasi yang efektif. Kondisi ini 
berdampak kepada penundaan 
pelaksanaan ujian nasional. 

Dalam perencanaan BPK juga 
menemukan adanya Petunjuk 
Teknis Penyaluran Dana ujian 
Nasional Tahun 2013 dan Rincian 
anggaran Biaya tidak ditetapkan 
dan disampaikan Kepada Dinas 
Pendidikan Provinsi, Kabupaten 
dan Kota. akibatnya dana 
penyelenggaraan un tahun 2013 
sebesar Rp384 miliar berpotensi 
disalahgunakan dan terjadi duplikasi  
penganggaran oleh aPBn dan 
aPBD. 

Terkait persoalan tersebut, 
BPK merekomendasikan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
agar memberikan sanksi kepada 
Kuasa Pengguna anggaran (KPa) 
dan Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) yang lalai tidak melakukan 
koordinasi dan/atau menyampaikan 
petunjuk penggunaan dana ujian 
nasional kepada daerah sebagai 

acuan dalam penggunaan dana. 
Selain itu Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan juga  memerintahkan 
Kepala Balitbang untuk menetapkan 
tata cara penyusunan, pengesahan 
dan penyampaian rincian anggaran 
biaya (RaB) dan petunjuk teknis 
(juknis) penyaluran dana un. 

Pelaksanaan Un rugikan 
negara  

Sedangkan terkait pelaksanaan 
ujian nasional, BPK menemukan 
adanya penetapan pemenang 
kegiatan penggandaan dan 
pendistribusian soal Ta 2013 
diindikasikan menyimpang dan 
berpotensi merugikan keuangan 
negara sebesar Rp6,3 miliar. 
Dengan adanya temuan tersebut, 
BPK merekomendasikan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan 
untuk   memerintahkan KPa, PPK, 
Panitia Pengadaan, rekanan, 
bertanggungjawab secara renteng 
atas proses penentuan pemenang 

yang tidak sesuai 
dengan ketentuan 
berlaku, terindikasi 
direkayasa 
dan berpotensi 
merugikan 
keuangan negara. 

Selain itu dalam 
pelaksaan un BPK 
juga menemukan 
pengadaan 
pencetakan 
dan Distribusi 
Bahan ujian 
Penyelenggaraan 
ujian nasional 
SMP/MTs, 
SMPLB, SMa/Ma, 
SMaLB dan SMK 
Tahun Pelajaran 
2011/2012, tidak 
sesuai ketentuan 
dan mengakibatkan 
indikasi kerugian 
negara sebesar 
Rp8,1 miliar. 
Karena itu BPK 

meminta Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk memerintahkan 
KPa, PPK, Panitia Pengadaan, 
dan penyedia barang/jasa 
bertanggungjawab secara renteng 
untuk menyetorkan ke kas negara 
sebesar Rp8,1 miliar  atas proses 
penentuan pemenang yang tidak 
sesuai dengan ketentuan berlaku.

Temuan lain BPK terkait 
pelaksanaan un yakni adanya 
Keterlambatan Distribusi naskah 
un SMa/Ma dan SMK pada 11 
Daerah. Ke-11 provinsi tersebut 
yakni Provinsi Sumatera utara, 
Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Selatan, nTB, nTT, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi 
utara, Sulawesi Tenggara, dan 
Gorontalo. Akibatnya Ujian Nasional 
pada 11 daerah mengalami 
penundaan, dan meningkatkan 
risiko kebocoran serta variasi soal 
sebanyak 20 varian tidak tercapai. 

Menurut catatan BPK, terjadi 
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keterlambatan itu karena PT GaIP 
dan PT BtDP tidak melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam kontrak. 
Sudah begitu  KPa dan PPK 
Balitbang lemah dalam melakukan 
pengawasan terhadap pekerjaan 
PT GaIP dan PT BtDP. Selain itu 
KPa tidak menetapkan Juknis 
sebagaimana diatur dalam POS 
mengenai pendistribusian bahan 
un sebagai pedoman bagi masing-
masing pihak terkait (perusahaan 

percetakan, perguruan tinggi 
dan dinas pendidikan provinsi) 
dalam melakukan distribusi 
bahan dan langkah-langkah 
dalam mengantisipasi adanya 
keterlambatan distribusi naskah.

untuk itu BPK 
merekomendasikan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
memerintahkan Inspektorat Jenderal 
melakukan penghitungan denda 
keterlambatan kepada masing-
masing rekanan atas terlambatnya 

penyampaian 
naskah soal 
berdasarkan tanggal 
riil diterimanya 
barang oleh PPhP 
di semua provinsi 
penerima naskah 
soal.

Temuan 
lain BPk terkait 
pelaksanaan un 
yakni Pembayaran 
6 Paket Pekerjaan 
atas Pengadaan 
Percetakan dan 
Distribusi Bahan 
ujian nasional 
SMP/MTs, SMPLB, 
SMa/Ma, SMaLB 
dan SMK Tahun 
Pelajaran 2011/2012 
Berindikasi 
Merugikan 
Keuangan negara 
Minimal Sebesar 
Rp2 miliar dan 
sebesar Rp76,1 
miliar tidak wajar 
perhitungan 
volumenya.

Menurut BPK 
hal ini terjadi karena 
KPa lalai dalam 
melaksanakan 
pengawasan dan 
pengendalian atas 
pekerjaan yang 
dilakukan PPK. 
Selain itu BPK juga 
menilai adanya 
PPK melakukan 

kerjasama tidak sehat dengan PT 
CRM dalam melakukan addendum.

untuk itu BPK 
merekomendasikan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
memerintahkan KPa, PPK, PT 
CRM bertanggungjawab secara 
renteng untuk menyetorkan ke 
kas negara sebesar Rp2 miliar 
atas proses addendum yang tidak 
sesuai ketentuan berlaku. Selain 
itu Menteri Pendidikan juga diminta 
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memerintahkan Irjen Kemdikbud 
melakukan pengujian terhadap 
tagihan penyedia barang/jasa senilai 
Rp76,1 miliar dengan Berita Acara 
Penerimaan Barang.

Tak hanya itu saja. BPK 
juga menemukan pelaksanaan 
distribusi naskah soal un pada 
paket pekerjaan penggandaan 
dan distribusi bahan un SMP/
MTs, SMPLB, paket B/Wusta tahun 

pelajaran 2012/2013 berpotensi 
merugikan negara sebesar Rp3 
miliar dan berindikasi merugikan 
negara sebesar Rp1 miliar dari 
jaminan yang tidak dicairkan. 

Masih menurut hasil 
pemeriksaan BPK dalam 
pelaksanaan un juga ditemukan 
adanya pencairan ganda atas 
kegiatan pemantauan pelaksanaan 
un, penulisan soal SD/MI, dan 
perjalanan lainnya sebesar Rp17 
miliar dan beberapa kegiatan 
prasyarat ujian nasional tidak 
dilaksanakan sampai dengan 1 Mei 
2013 sebesar Rp7 miliar. 

BPK juga menemukan adanya 
pengumpulan dana taktis dari 
program penyelenggaraan ujian 
nasional melalui mekanisme 
pemotongan belanja yang merugikan 
negara sebesar Rp888 juta. Selain 
itu BPK juga menemukan adanya 

kegiatan dalam kegiatan ujian 
Nasional yang terindikasi fiktif dan 
mark up yang merugikan negara 
sebesar Rp1,7 milar. 

tindak lanjuti temuan BPK 
Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Muhammad nuh 
siap menindaklanjuti temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terkait penyimpangan dana 

dalam penyelenggaraan ujian 
nasional (un) tahun 2012 dan 
2013. Bahkan jika terbukti, kata 
Mendikbud, pihaknya tidak segan-
segan untuk menindak tegas dan 
memberikan sanksi kepada pihak 
terkait. Kemendikbud juga siap 
mengembalikan dana kelebihan 
anggaran yang diduga disimpangkan 
itu kepada negara.

Sedangkan Wamendikbud, 
Musliar Kasim menyatakan 
Kemdikbud bersama Inspektorat 
Jenderan Pendidikan akan 
menindaklanjuti laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait 
ujian nasional. “Laporan BPK 
tersebut termasuk ke dalam laporan 
khusus, dilakukan pada un 2012 
silam. Dalam laporan tersebut 
diindikasikan pelaksanaan un 
berpotensi merugikan keuangan 
negara,” kata  Musliar.

 Potensi tersebut lanjut Musliar 
saat ini sedang diteliti ulang oleh 
pihaknya. ‘hasil penelitian itu 
akan kita konsultasikan kepada 
Irjen Pendidikan dan biasanya 
ada kalanya laporan BPK tersebut 
bisa kita sanggah dengan data-
data dan pertimbangan tertentu 
terkait kebutuhan ketika waktu 
pelaksanaanya,” jelas Musliar.

Sementara Sekjen Kemendikbud, 
ainun na’im  mengatakan, untuk 
setiap rekomendasi dari BPK ada 
penyelesaian masing-masing. “Yang 
jelas BPK merekomendasikan agar 
ke depan pelaksanaan un, untuk 
perencanaan, koordinasi, monitoring 
dan evaluasi dilakukan oleh pusat. 
Sedangkan penyelenggaraannya 
dilakukan oleh provinsi bekerja 
sama dengan perguruan tinggi,” kata  
ainun. 

Lebih lanjut ainun mengatakan, 
dari hasil pemeriksaan BPK ada 
indikasi dan potensi kerugian 
negara dari penyelenggaraan un. 
Indikasi kerugian negara yaitu 
kondisi atau kejadian yang diduga 
mengakibatkan atau mengandung 
unsur kerugian negara. “Sedangkan 
potensi kerugian negara yaitu 
kondisi atau kejadian yang apabila 
tidak dilakukan langkah-langkah 
pengendalian lanjutan dapat 
mengakibatkan terjadinya kerugian 
negara,” kata  ainun. 

untuk itu Kemendikbud lanjut 
ainun, telah menyiapkan beberapa 
langkah perbaikan. Diantaranya 
yakni memerintahkan KPa, PPK, 
dan Bendahara Pengeluaran (BPP) 
untuk menindaklanjuti semua 
rekomendasi auditor, termasuk 
penyetoran ke kas negara dan 
pengenaan sanksi disiplin Pegawai 
negeri sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

Selain itu lanjut ainun, 
Inspektorat Jenderal  melakukan 
pemeriksaan lanjutan sesuai 
rekomendasi BPK RI atas kondisi 
atau kejadian yang diduga atau 
berpotensi merugikan keuangan 

Menteri Mendikbud Muhammad Nuh
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negara. Bahkan  Kemdikbud telah 
memerintahkan Balitbang untuk 
melakukan perbaikan SOP, kajian 
peran BnSP atas pelaksanaan ujian 
nasional. 

Sementara anggota Komisi X 
Reni Marlinawati menilai temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
atas dugaan penyimpangan dalam 
pelaksanaan ujian nasional (un) 
membuktikan karut marutnya 
manajemen Pemerintah di bidang 
pendidikan. “Ini mempertegas 
keraguan berbagai pihak akan 
pelaksanaan un. Pelaksanaan un 
2012 dan 2013 memang sejak awal 
bermasalah,” kata  Reni Marlenawati. 

Reni mengatakan sejak 
awal sudah mempertanyakan 
penyelenggaraan un oleh 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud). Salah 
satu masalahnya dari sisi pengadaan 
bahan, Kemdikbud tidak melibatkan 
Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BnSP). Di dalam proses 
distribusi juga bermasalah, seperti 
ketidaktepatan waktu distribusi.
Karena itulah Reni mengaku pernah 
menyatakan pelaksanaan un 2013 
adalah ilegal karena banyak unsur 
peraturan tidak terpenuhi. “Kalau 
dari awal sudah jadi masalah, susah 
dijadikan justifikasi kelulusannya,” 
tegas Reni.

Sementara Wakil Ketua 
Komisi X Syamsul Bachri juga 
mengusulkan agar pemerintah perlu 
mempertimbangkan untuk melakukan 
desentralisasi pencetakan soal 
ujian nasional dalam pelaksanaan 
yang akan datang. “Dari kejadian 
keterlambatan penyelesaian dan 
pendistribusian naskah soal sudah 
banyak indikasi bahwa sentralisasi 
pengadaan soal un tidak bisa 
dilakukan. Dengan demikian, saya 
pikir perlu desentralisasi. Serahkan 
kepada percetakan daerah tapi 
diawasi dengan ketat oleh berbagai 
pihak,” kata Syamsul. 

Menurut Syamsul  beberapa 
pemerintah daerah sudah 

menyatakan sanggup untuk 
melakukan pencetakan soal UN 
untuk sekolah-sekolah di wilayahnya 
masing-masing. “Mereka memiliki 
perusahaan percetakan yang 
memadai. Jadi, ini sebenarnya soal 
kepercayaan dan pengawasan saja,” 
ujarnya.

Sementara itu, lanjut Syamsul 
substansi materi yang akan diujikan 
dapat disiapkan oleh pemerintah 
pusat, yakni melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. hal 
itu, menurut Syamsul, justru dapat 
menekan biaya distribusi soal dan 
memudahkan proses pendistribusian. 
“Ini sisi positifnya dari desentralisasi, 
dengan dicetak di daerah, maka 
proses pengirimannya lebih cepat 
sebab jaraknya dekat dengan tempat 
ujian anak-anak sekolah,” kata 
Syamsul. 

Terkait temuan BPK tersebut, 
kabarnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi akan menindaklanjuti temuan 
BPK tentang penyimpangan lelang 
pencetakan dan distribusi bahan 
ujian nasional 2012 dan 2013. Kita 
lihat saja nanti.  (bw) 

Menteri 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Muhammad 
Nuh siap 
menindaklanjuti 
temuan Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 
(BPK) terkait 
penyimpangan 
dana dalam 
penyelenggaraan 
Ujian Nasional 
(UN) tahun 2012 
dan 2013.
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J uMLah kasus dan nilai kerugian daerah 
yang terjadi di pemerintahan daerah akibat 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan  meningkat tajam dalam tiga tahun 

terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semester I Tahun 
2013, dari total temuan 5.876 kasus senilai Rp2,43 triliun, 
2.396 kasus di antaranya menyangkut kerugian daerah 
dan potensi kerugian daerah, dengan total nilai Rp1,54 
triliun. Dengan rincian; kerugian daerah 2.055 kasus  
senilai Rp644.005,02 juta dan potensi kerugian daerah 
341 kasus senilai Rp897.063,92 juta. 

Jika dibanding tahun 2011, jumlah temuan dan nilai 
kerugian akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan  tersebut, mengalami peningkatan 
tajam. apalagi jika dibanding 2010. Temuan kerugian 
daerah pada LKPD 2011 (data Semester II Ta 2012) 
sebanyak 561 kasus senilai Rp384.987 juta, sedang tahun 
2010 (data Semester II TA 2011) jumlah temuan 1.197 
kasus dengan nilai Rp376.965 juta. 

Bila dipersentase ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan pada pemerintah 
daerah lebih banyak terajadi untuk jenis temuan 
kerugian daerah, kekurangan penerimaan, dan 
penyimpangan adaministrasi. Kerugian daerah yang 
terjadi di pemerintahan provinsi  berdasarkan hasil 
pemeriksaan LKPD 2012 sebanyak 46% dari total temuan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 

dalam tiga tahUn teraKhir 
KasUs KerUgian daerah  
meningKat tajam
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di tingkat provinsi, kabupaten 
sebanyak 35% dari total temuan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan di tingkat 
kabupaten, dan, kota sebanyak 31% 
dari total temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundang-
undangan di tingkat kota.

umumnya kasus-kasus kerugian 
daerah antara lain; perjalanan dinas 
fiktif, belanja atau pengadaan fiktif 
lainnya, rekanan pengadaan barang/
jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, 
kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang, kelebihan pembayaran 
selain kekurangan volume pekerjaan 
dan/atau barang, pemahalan harga 
(mark up), penggunaan uang/barang 
untuk kepentingan pribadi, biaya 
perjalanan dinas ganda dan atau 
melebihi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
LKPD 2012, temuan terbanyak pada 
kelompok kerugian daerah  terjadi 
pada kekurangan volume pekerjaan/
barang yakni 500 kasus senilai 
Rp148.245,81 juta. Di urutan kedua 
adalah temuan perjalanan dinas baik 
itu fiktif maupun ganda atau melebihi 
standar yang ditetapkan yakni  371 
kasus senilai Rp114.649,24 juta. 
Rinciannya; temuan perjalanan 
dinas fiktif 149 kasus Rp56.808,43 
juta dan, perjalanan dinas ganda 
atau melebihi standar ditetapkan 
yakni 222 kasus senilai Rp57.840,81 

juta.
Temuan cukup tinggi juga 

terjadi pada belanja tidak sesuai 
atau melebihi ketentuan sebanyak 
332 kasus senilai Rp89.448,63 
juta. Sedang temuan kelebihan 
pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan/atau barang, 
menempati urutan keempat 
terbanyak, yakni  239 kasus 
senilai Rp36.393,73 juta. Temuan 
lainnya juga terdapat pada 
kelompok lain-lain yakni 142 kasus 
yang merugikan negara senilai 
Rp70.285,53 juta. Yang tak kalah 
menariknya, LhP LKPD 2012 juga 
mengungkap ditemukannya 111 
kasus penggunaan uang/barang 
untuk kepentingan pribadi senilai 
Rp57.000,05 juta.

Kasus-kasus kerugian daerah 
yang sering terjadi di tingkat provinsi, 
kabupaten dan kota, umumnya 
adalah kasus kekurangan volume 
pekerjaan dan/atau barang dan 
belanja tidak sesuai atau melebihi 
ketentuan, dengan jumlah kasus 
masing-masing di provinsi sebanyak 
76 kasus senilai Rp35.122,61 juta 
dan 38 kasus senilai Rp27,236,31 
juta; kabupaten sebanyak 343 kasus 
senilai Rp92.686,57 juta dan 238 
kasus senilai Rp47.197,53 juta; 
kota sebanyak 81 kasus senilai 
Rp20.436,63 juta dan 56 kasus 
senilai Rp14.987,79 juta.

Dari total nilai kasus kerugian 
daerah yakni Rp644.005,02 
juta telah ditindaklanjuti dengan 
penyetoran uang ke kas daerah 
atau penyerahan aset senilai 
Rp153.384,43 juta, yang terdiri 
dari pemerintah provinsi senilai 
Rp64.911,54 juta, kabupaten senilai 
Rp71.573,42 juta, dan kota senilai 
Rp16.899,47 juta. 

Entitas yang telah melakukan 
penyetoran uang/penyerahan 
asset tersebut di antaranya 
adalah Provinsi Jawa Timur senilai 
Rp23.489,31 juta, Kabupaten 
Serang, Provinsi Banten senilai 
Rp4.669,16 juta, dan Kota 
Tangerang Selatan, Provinsi Banten 
senilai Rp2.802,09 juta.

evaluasi  sistem 
Pengendalian intern

Sebagaimana diketahui, pada 
Semester I Tahun 2013, BPK 
telah memeriksa 415 LKPD Tahun 
2012 dari 529 pemerintah daerah 
tingkat provinsi/kabupaten/kota, 
termasuk lima daerah otonomi baru, 
yaitu; Provinsi Kalimantan utara, 
Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi 
Lampung), Kabupaten Pangandaran 
(Provinsi Jawa Barat), Kabupaten 
Manokwari Selatan dan Kabupaten 
Pegunungan arfak (Provinsi Papua 
Barat). adapun pemerintah daerah 
yang wajib menyusun laporan 
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keuangan tahun 2012 hanya 
sebanyak 524 pemerintah daerah.

Selain itu, pada Semester I Tahun 
2013 BPK juga telah menyelesaikan 
LhP atas 4 LKPD Tahun 2011, yaitu; 
LKPD Kabupaten Seram Bagian 
Barat dan Kabupaten Buru Selatan 
(Prov Maluku), serta Kabupaten 
Mamberamo Tengah dan Kabupaten 
Waropen (Prov Papua). Keempat 

LKPD tersebut baru dapat diserahkan 
oleh entitas kepada BPK pada akhir 
Semester II Tahun 2012.

Cakupan pemeriksaan atas 
415 LKPD Tahun 2012 dan 4 
LKPD Tahun 2011 meliputi neraca 
dan laporan realisasi anggaran 
(LRA). Rekapitulasi nilai neraca 
LKPD dengan rincian aset senilai 
Rp1.549,04 triliun, kewajiban senilai 
Rp12,84 triliun, dan ekuitas senilai  
Rp1.536,36 triliun. Pada LRA, rincian 
pendapatan senilai Rp525,07 triliun, 
belanja senilai Rp502,37 triliun, dan 
pembiayaan netto senilai Rp49,99 
triliun.

hasil evaluasi terhadap 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
mengungkapkan, LKPD  yang 
memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dan Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP), 
umumnya memiliki SPI yang 

memadai. adapun LKPD yang 
memperoleh opini Tidak memberi 
Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar 
(TW) perlu melakukan perbaikan 
SPI terutama untuk unsur-unsur 
lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian dan 
pemantauan. 

ada 113 entitas (termasuk 41 
entitas dengan opini WTP-DPP) dari 

415 LKPD Ta 2012 yang memperoleh 
WTP. Sedang WDP diraih oleh 267 
entitas. Opini TW diraih 4 entitas dan 
TMP sebanyak 31 entitas.

BPK juga menemukan 4.412 
kasus kelemahan SPI yakni; 1) 
kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan 1.586 
kasus (36%), 2) kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja 1.935 
kasus (44%), 3) kelemahan struktur 
pengendalian intern 891 kasus 
(20%).

Di tingkat pemerintahan provinsi, 
kabupaten, kota, kasus kelemahan 
sistem pengendalian akuntansi dan 
pelaporan terjadi di 408 pemerintahan 
daerah. Kasus yang sering terjadi 
adalah pencatatan tidak/belum 
dilakukan atau tidak akurat dan 
proses penyusunan laporan tidak 
sesuai ketentuan dengan jumlah 

kasus masing-masing di provinsi 
sebanyak 47 kasus dan 44 kasus, 
kabupaten sebanyak 689 kasus dan 
360 kasus, kota sebanyak 159 kasus 
dan 94 kasus. 

Sedang kasus kelemahan 
sistem pengendalian pelaksana 
anggaran  pendapatan dan belanja  
terjadi di 403 pemerintahan daerah. 
Kasus yang sering terjadi adalah 
perencanaan kegiatan tidak memadai 
dan penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
bidang teknis tertentu atau ketentuan 
intern organisasi yang diperiksa 
tentang pendapat dan belanja, 
dengan jumlah kasus masing-masing 
provinsi sebanyak 53 kasus dan 49 
kasus, kabupaten 444 kasus dan 419 
kasus, kota sebanyak 120 kasus dan 
102 kasus.

Kasus kelemahan struktur 
pengendalian intern terjadi di 332 
pemerintah daerah. Yang paling 
sering adalah kasus entitas tidak 
memiliki SOP yang formal untuk 
prosedur atau keseluruhan prosedur 
dan SOP yang ada pada entitas tidak 
berjalan secara optimal atau tidak 
ditaati, dengan jumlah kasus masing-
masing provinsi sebanyak 40 kasus 
dan 27 kasus, kabupaten sebanyak 
346 kasus dan 203 kasus, kota 
sebanyak 99 kasus dan 47 kasus.  
***dr

Cakupan pemeriksaan atas 415 
lKPD tahun 2012 dan 4 lKPD 
tahun 2011 meliputi neraca dan 
laporan realisasi anggaran (lRa). 
Rekapitulasi nilai neraca lKPD 
dengan rincian asset senilai 
Rp1.549,04 triliun, kewajiban 
senilai Rp12,84 triliun, dan ekuitas 
senilai  Rp1.536,36 triliun. Pada 
lRa, rincian pendapatan senilai 
Rp525,07 triliun, belanja senilai 
Rp502,37 triliun, dan pembiayaan 
netto senilai Rp49,99 triliun.
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B aDan Pemeriksa Keuangan menemukan 
mayoritas temuan PDTT (Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu) Pemerintah Daerah 
Semester I Tahun 2013, adalah temuan 

ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dari total 
287 kasus dengan nilai total Rp257,12 miliar yang terjadi 
di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, 201 
kasus di antaranya merupakan temuan yang berdampak 
finansial. 

Rinciannya, hasil pemeriksaan pada lima objek di 
lingkungan Pemerintah Provinsi, ditemukan 128 kasus 
dengan nilai Rp163,17 miliar. Dari total temuan PDTT itu, 
100 kasus di antaranya merupakan temuan berdampak 
finansial yakni temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, 
potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai 
Rp104,21 miliar.

Sedang PDTT di Pemerintah Kabupaten/Kota, 
ditemukan 159 kasus yang berasal dari 13 objek 
pemeriksaan. Dengan rincian; 16 kasus kelemahan 
SPI dan 143 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan senilai Rp 93,95 miliar. Dari total 
temuan PDTT di Provinsi/Kabupaten/Kota, sebanyak 
101 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan 
senilai Rp64,45 miliar. 

Kasus-kasus yang sering terjadi 
antara lain; Temuan kerugian daerah 
karena kekurangan volume pekerjaan 
dan/atau barang sebanyak 59 kasus 
senilai Rp54,74 miliar, kelebihan 
pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau barang 
sebanyak 49 kasus senilai Rp22,69 
miliar, dan pemahalan harga sebanyak 
16 kasus senilai Rp29,70 miliar. 

Kasus-kasus tersebut terjadi 
pada pelaksanaan belanja yang 
pada umumnya disebabkan rekanan 
tidak melaksanakan ketentuan yang 
telah disepakati dalam kontrak, para 
pelaksana lalai dan tidak cermat 
menjalankan tugasnya dan kurangnya 
pengawasan dan pengendalian 
penanggungjawab kegiatan.

Temuan potensi kerugian daerah 
karena ketidaksesuaian pekerjaan 

dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum 
dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 18 kasus 
senilai Rp8,66 miliar dan rekanan belum melaksanakan 
kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang 
telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus 
senilai Rp503,98 juta. 

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan 
belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor 
tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah 
disepakati, para pelaksana lalai dalam melaksanakan 
tugasnya serta lemahnya pengawasan dan pengendalian 
penanggung jawab proyek.

Terhadap kasus-kasus berpotensi kerugian daerah 
tersebut, BPK merekomendasikan antara lain; kepada 
pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan 
sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan 
mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi 
pekerjaan, memberi sanksi kepada pelaksana 
dan memperhitungkan kekurangan volume dan 
ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi 
keuangan berikutnya. 

Sedang terhadap kasus-kasus kekurangan 
penerimaan, BPK merekomendasikan agar pimpinan 
entitas segera menagih kekurangan penerimaan/denda 
keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas 
daerah dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang 
bertanggung jawab.  (dr)

mayoritas temUan Pdtt 
BerdamPaK Finansial
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B anYaK kerugian 
negara/daerah yang 
belum diselesaikan 
secara benar sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan pemantauan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI), terlihat dari 
tahun ke tahun jumlah kasus 
kerugian negara cenderung 
naik tetapi penyelesaiannya 
cenderung menurun. Di sisi lain, 
persentase kenaikan nilai kasus 
kerugian negara juga cukup 
signifikan. 

“Begitu banyak kasus 
kerugian negara/daerah yang 
terjadi hampir di semua instansi/ 
daerah tapi penyelesaiannya 
belum maksimal. BPK 
memiliki kewajiban melakukan 
pemantauan penyelesaian 
kerugian negara/ daerah,” 
kata hasan Bisri, Wakil Ketua 
BPK dalam acara Workshop Percepatan Implementasi 
Penyelesaian Kerugian Negara, (3/12).  Ini artinya, banyak 
kekayaan negara/daerah, baik berupa uang maupun 
barang yang hilang ataupun berkurang karena perbuatan 
melawan hukum oleh pengelola keuangan negara/daerah 
belum dapat dipulihkan.

“Ini suatu fenomena yang saya sendiri tidak mengerti, 
di satu sisi penegakan hukum sangat gencar dan massive, 
terutama pemberantasan KKn, tetapi di sisi lain kasus-
kasus kerugian negara semakin meningkat,” ujar hasan 
Bisri.

Menurut Hasan Bisri, masih banyak kerancuan atas 
pemahaman penyelesaian kerugian negara/ daerah, 
antara penyelesaian administrasi dan urusan pidana. 
Penyelesaian secara administratif oleh pimpinan instansi 
belum berjalan optimal akibat belum adanya persamaan 

persepsi tentang kerugian 
negara/daerah. Masyarakat 
masih beranggapan setiap 
hasil pemeriksaan BPK selalu 
bersinggungan dengan urusan 
pidana.

Padahal, jelasnya, tidak 
semua kasus kerugian negara/
daerah berakhir dengan 
urusan pidana. namun, apabila 
ada seorang bendahara 
melakukan penyelewengan 
secara terstruktur dan 
sistemik serta dilakukan 
selama beberapa tahun 
sehingga mengakibatkan 
kerugian negara/daerah yang 
sangat besar, maka sudah 
dapat dipastikan bahwa 
penyelesaiannya harus ke 
ranah pidana. Penyelesaian 
ke ranah pidana diharapkan 
dapat menimbulkan efek jera.

Sementara itu 
penyelesaian secara perdata sebenarnya tidak perlu 
melibatkan pers dan publik, sehingga penyelesaian lebih 
ke arah pemulihan kerugian yang terjadi. “Bendahara 
di daerah perlu diberi pembekalan tentang ilmu 
perbendaharaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua BPK juga mengungkapkan 
adanya sejumlah kendala dalam memproses kerugian 
negara/ daerah yaitu kendala konsepsi atau pemahaman, 
kendala sumber daya manusia, kendala otorisasi/ 
kewenangan dan kendala harmonisasi pemantauan 
dan percepatan. Salah satu kendala yang menjadi 
perhatian BPK adalah masih ada beberapa entitas 
yang belum menyampaikan bukti pendukung terjadinya 
kerugian negara/daerah secara lengkap. Hal ini tentu 
saja menghambat proses penyelesaian kerugian negara/ 
daerah.  (*/dr)

PenegaKan hUKUm gencar, 
taPi KasUs KerUgian negara 
meningKat

FEnOMEna anEh

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri
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PenegaKan hUKUm gencar, 
taPi KasUs KerUgian negara 
meningKat

P EnYaJIan  informasi keuangan Pemerintah 
Provinsi semakin andal dari waktu ke waktu. 
hal ini terlihat dari semakin banyaknya 
Pemerintah Provinsi berhasil meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi tersebut 
menggambarkan perbaikan yang dicapai perbaikan yang 
dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan 
suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip 
yang berlaku. Penyajian suatu laporan keuangan yang 
wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan 
keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Semester I Tahun 
2013, dari 26 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) provinsi 2012 yang diperiksa BPK, 16 LKPD 
mendapat opini WTP atau 61% dari total LKPD yang 
diperiksa. Sedang 
opini WDP 
(Wajar Dengan 
Pengecualian) diraih 
oleh 9 entitas dan 
opini TMP sebanyak 
1 entitas.

Secara 
keseluruhan pada 
Semester I Tahun 
2013, BPK telah 
memeriksa 415 LKPD 
tahun 2012 dari 529 
Pemerintah Daerah 
tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota, 
termasuk di dalamnya 
lima daerah otonomi 
baru (DOB), yaitu, 
Provinsi Kalimantan 
utara, Kabupaten 
Pesisir Barat 
(Provinsi Lampung), 
Kabupaten 
Pangandaran 
(Provinsi Jawa 
Barat), Kabupaten 

Manokwari Selatan dan Kabupaten Pengunungan arfak 
(Provinsi Papua Barat).

Terhadap 415 LKPD Tahun 2012 (26 LKPD Provinsi, 
309 LKPD Kabupaten, 80 LKPD Kota),  sebanyak 
113 entitas mendapat opini WTP (termasuk 41 entitas 
dengan opini WTP-DPP), opini WDP sebanyak 267 
entitas dan opini TW 4 entitas, serta TMP sebanyak 31 
entitas.  Secara umum dapat dikatakan, rata-rata opini 
yang diperoleh Pemerintah Provinsi dan Kota lebih baik 
dibanding Pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi 
dan Kota yang memperoleh opini WTP dan WDP sebesar 
96% dan 95% dari total keseluruhan entitas Provinsi dan 
Kota. Bandingkan dengan Pemerintah Kabupaten yang 
memperoleh WTP dan WDP sekitar 91% dari keseluruhan 
entitas.  ***dr

oPini lKPd Provinsi/Kota 
leBih BaiK dariPada 
KaBUPaten
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B ADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) 
menemukan 59 kasus senilai Rp309.475,29 
juta dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu yang dilakukan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Daerah. Rinciannya; 34 kasus kelemahan 
Sistem Pengendalian Intern dan 25 kasus ketidakpatuhan 
terhadap perundang-undangan, di mana 15 kasus 
di antaranya mengakibatkan potensi kerugian dan 
kekurangan penerimaan senilai Rp309.021,08 juta.

Selain temuan di BuMD, BPK juga menemukan 
sejumlah kasus dalam pemeriksaan di lingkungan Badan 

usaha Layanan Daerah, yakni 9 kasus yang semuanya 
berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan, di mana 7 kasus di antaranya  
merupakan temuan yang mengakibatkan kerugian dan 
kekurangan penerimaan senilai Rp1.487,76 juta.

Dalam PDTT Semester I Tahun 2013 dijelaskan, 
pemeriksaan dilakukan terhadap lima objek meliputi; 
PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar Tanah abang, 
PD Irian Bhakti, PD Panca Karya, PT Bank Aceh, dan 
Kawasan Pusat Pengembangan uMKM dan Permukiman 
Pulogadung (uPK PPuMKMP Pulogadung). Dari lima 

PeMeRIKSAAN BUMD DAN BULD SeMeSTeR I/2013

direKsi UtamaKan 
tamPilan lK diBanding 
tertagihnya PiUtang
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objek pemeriksaan, 
BPK menemukan 35 
kasus SPI dan 34 kasus 
ketidakpatuhan terhadap 
perundang-undangan 
senilai Rp310.963,05 
juta. Di antaranya 
merupakan indikasi 
kerugian daerah atau 
kerugian daerah yang 
terjadi pada perusahaan 
milik daerah sebanyak 
4 kasus Rp1.103,15 
juta. Selama proses 
pemeriksaan telah 
menindaklanjuti 
dengan penyetoran ke 
kas negara dan/atau 
penyerahan asset senilai 
Rp3,93 juta.

hasil PDTT di 
lingkungan BuMD dan 
BLuD menunjukkan 
kasus-kasus yang sering 
terjadi antara lain:

1)Temuan kerugian 
daerah atau kerugian 
daerah yang terjadi pada 
perusahaan milik daerah 
berupa belanja atau 
pengadaan fiktif lainnya sebanyak 
2 kasus senilai Rp849,50 juta dan 
pembayaran honorarium ganda 
dan/atau melebihi standar yang 
ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai 
Rp380,68 juta. Kasus-kasus tersebut 
pada umumnya disebabkan pejabat 
yang berwenang tidak cermat dalam 
melakukan verifikasi dan persetujuan 
atas pengeluaran kas.

atas kasus-kasus tersebut, 
BPK merekomendasikan kepada 
pimpinan entitas yang diperiksa 
antara lain agar memberikan sanksi 
kepada para pelaksana yang lalai 
dalam menjalankan tugasnya dan 
mempertanggungjawabkan kerugian 
yang terjadi dengan cara menyetor 
uang ke kas negara/daerah/BuMD.

2)Temuan potensi kerugian 
daerah atau potensi kerugian daerah 
yang terjadi pada perusahaan milik 
daerah berupa piutang/pinjaman 

atau dana bergulir yang berpotensi 
tidak tertagih sebanyak 8 kasus 
senilai Rp288.595,67 juta, dan aset 
dikuasai pihak lain sebanyak 1 kasus 
senilai Rp 1.391,21 juta. 

Kasus-kasus tersebut pada 
umumnya disebabkan direksi 
dan komisaris dalam menyetujui/
memutuskan penghapus-bukuan 
kredit lebih memprioritaskan 
kepentingan untuk memperbaiki 
tampilan laporan keuangan daripada 
kepentingan tertagihnya kredit 
dari debitur, serta pejabat yang 
berwenang tidak cermat dalam 
melakukan dokumentasi dan 
pengamanan aset.

Terhadap kasus-kasus potensi 
kerugian daerah atau potensi 
kerugian daerah yang terjadi 
pada perusahaan tersebut, BPK 
telah merekomendasikan kepada 
komisaris agar lebih cermat 
dalam menyetujui/memutuskan 

penghapusbukuan kredit serta 
memproses perpanjangan sertifikat 
hak guna bangunan (HGB) tanah 
yang telah habis masa berlakunya.

Pembagian hasil 
Pengelolaan

Temuan kekurangan penerimaan 
berupa penerimaan negara/daerah/
perusahaan milik daerah lainnya 
(selain denda keterlambatan) 
belum/tidak ditetapkan atau 
dipungut/diterima/disetor ke kas 
negara/daerah/perusahaan milik 
daerah sebanyak 6 kasus senilai 
Rp18.889,08 juta. Kasus-kasus 
tersebut pada umumnya disebabkan 
tidak tegasnya perhitungan dan 
pembagian hasil bersih dalam 
perjanjian kerjasama.

Terhadap kasus-kasus 
kekurangan penerimaan tersebut, 
BPK telah merekomendasikan 
kepada pimpinan entitas agar segera 
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menagih kekurangan pembagian 
hasil pengelolaan dan segera 
menyetorkannya ke kas negara/
daerah/perusahaan milik daerah.

Lebih rinci tentang kasus-kasus 
yang terjadi di lima entitas tersebut 
adalah:
1) upaya penagihan atas kredit 

hapus buku Tahun Buku 
2011 belum dilakukan secara 
maksimal sehingga PT Bank 
Aceh berpotensi mengalami 
kerugian atas kredit-kredit 
macet yang belum tertagih 
per 31 Desember 2012 senilai 
Rp260,03 miliar. 

2) PT PDI selaku pengelola Pasar 
Tanah abang Blok a kurang 
menyetorkan pembagian hasil 
bersih pengelolaan Pasar Tanah 
abang Blok a periode tahun 
2005 sampai dengan 2011 
senilai Rp12,40 miliar kepada 
PD Pasar Jaya.

3) Pengeluaran kas pada uPK 
PPuMKMP Pulogadung tanpa 
bukti yang sah senilai Rp800 juta 
dan tanpa dasar yang 
sah senilai Rp150 juta 
sehingga berindikasi 
merugikan daerah 
dan dibayarkan untuk 
belanja yang tidak 
sesuai.

4) Tuntutan atas dua 
bidang tanah dan telah 
dinyatakan kalah, 
dan PD Panca Karya 
tidak lagi memiliki hak 
atas 1 bidang tanah 
serta 1 bidang tanah 
masih dalam proses 
pengadilan. Selain itu, 
terdapat sertifikat HGB 
yang sudah habis masa 
berlakunya dan tidak 
dapat diperpanjang 
karena berdasarkan 
surat kepala 
pemerintah negeri yang 
menyatakan lahan telah 
digunakan masyarakat. 
Permasalahan tersebut 

mengakibatkan PD Panca Karya 
mengalami kerugian senilai 
Rp640,28 juta atas tanah yang 
telah dikuasai pihak lain. 

Di bagian lain juga diungkap 
tentang ditemukannya 34 kasus 
menyangkut kelemahan Sistem 
Pengendalian Intern. Rinciannya; 
1 kasus kelemahan sistem 
pengendalian akuntansi dan 
pelaporan; 10 kasus kelemahan 
sistem pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja; 
dan, sebanyak 23 kasus kelemahan 
struktur pengendalian intern. Kasus-
kasus tersebut terjadi di empat 
entitas.

Di antaranya di PD Irian Bhakti, 
yakni; pedoman kerja sebagai 
pedoman baku pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi atas pengelolaan 
persediaan, pengelolaan dan 
pemanfaatan aset tetap, serta 
penentuan sistem dan tarif 
sewa yang belum disusun yang 
mengakibatkan pelaksanaan tugas 

menjadi tidak seragam, terarah dan 
efektif.

Kasus lainnya terjadi di Bank 
Aceh yakni penyetoran pajak pada 
Bank Aceh Kantor Pusat Operasional 
dan Cabang Lokseumawe terlambat, 
dan berpotensi dikenakan sanksi 
denda keterlambatan penyetoran 
pajak senilai Rp1,13 miliar.

Penyebab kasus-kasus 
kelemahan SPI antara lain 
disebabkan pimpinan BuMD 
belum menyusun dan menetapkan 
pedoman kerja, pejabat yang 
bertanggungjawab kurang optimal 
melakukan pengawasan dan 
pengendalian, serta sistem dan 
prosedur pengelolaan setoran pajak 
dirancang belum memadai.

untuk itu BPK 
merekomendasikan entitas yang 
diperiksa antara lain agar menyusun 
pedoman kerja, mengupayakan 
perbaikan sistem dan prosedur 
penyetoran titipan pajak, serta 
meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian.  (dr)

Pasar Blok A Tanah Abang
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h aSIL pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan terhadap pengelolaan dana 
PON XVIII tahun 2012 menemukan 78 
kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan senilai Rp31.429,74 juta dan 1 
kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Kasus-
kasus yang terjadi pada pengelolaan dana POn XVIII pada 
umumnya terjadi karena kontraktor tidak melaksanakan 
pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak, dan 
konsultan manajemen konstruksi/pengawasan tidak cermat 

dalam mengawasi pekerjaan kontraktor pelaksana. Selain 
itu, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya 
serta kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh 
penanggung jawab kegiatan.

Hal lain yang cukup menarik yang terungkap dari hasil 
pemeriksaan BPK adalah kegiatan Kejurnas (Kejuaraan 
Olahraga Tingkat Nasional) 10 cabang olahraga, didanai 
dari dana hibah Pemerintah Provinsi Riau yang seharusnya 
diperuntukkan bagi persiapan penyelenggaraan POn 
XVIII. Padahal berdasarkan peraturan sistem keolahragaan 

kasus-kasus pengelolaan Dana pon XViii 2012

PelaKsana Kegiatan lalai, 
daerah dan PB Pon Xviii 
dirUgiKan rp15,8 m

Stadion Utama Riau
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nasional, penyelenggaraan Kejurnas 
menjadi tanggung jawab induk 
organisasi cabang olahraga yang 
bersangkutan dan tidak selayaknya 
kegiatan tersebut dibebankan pada 
dana persiapan penyelenggaraan 
POn XVIII.  

atas permasalahan tersebut, 
mengakibatkan pembiayaan 
Kejurnas pada 10 cabang olahraga 
oleh PB POn XVIII tidak sesuai 
peruntukan senilai Rp7,51 miliar. 
Kasus penyimpangan lainnya adalah 
masalah pembayaran 
uang makan untuk 
petugas pelaksana POn 
yang melebihi standar 
yang ditetapkan Ketua 
umum PB POn XVIII 
sehingga memboroskan 
keuangan PB POn XVIII 
senilai Rp2,68 miliar.

Sementara dari 78 
kasus ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan 
perundangan, 51 kasus di 
antaranya menyebabkan 
kerugian daerah/PB POn 
XVIII Tahun 2012 yakni 
senilai Rp15.805,15 juta, 
dan, potensi kerugian 
daerah sebanyak 3 kasus 
senilai Rp1.772,84 juta. 
Kasus lainnya yang juga 
ditemukan BPK adalah 
kekurangan penerimaan 5 kasus 
dengan nilai Rp430,08 juta, 3 kasus 
ketidakhematan senilai Rp4.879,70 
juta, 3 kasus ketidakefektifan senilai 
Rp8.541,97 juta. 

Sebagaimana pernah diungkap, 
guna mendukung penyelenggaraan 
POn XVIII Tahun 2012, Pemerintah 
Provinsi Riau mengalokasikan 
anggaran untuk pembangunan sarana 
dan prasarana penyelenggaraan POn 
XVIII tahun 2012 senilai Rp2,43 triliun. 
anggaran tersebut telah direalisasikan 
senilai Rp2 triliun, antara lain 
digunakan untuk pembangunan 
stadion utama dan kawasannya, 
pembangunan Jembatan Siak dan 
aksesnya, dan renovasi Stadion 

Rumbai (Stadion Kaharuddin 
nasution). 

Selain itu, Pemerintah Provinsi 
Riau juga membangun fasilitas 
penunjang berupa 2 unit asrama atlet 
di komplek Sport Centre Rumbai, 
Pekanbaru dan pengadaan peralatan 
venues dan peralatan tanding untuk 
39 cabang olah raga.

Terhadap pembangunan sarana 
dan prasarana dalam rangka 
penyelenggaraan POn XVIII Tahun 
2012. BPK juga mengungkapkan 

adanya ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
sebanyak 53 kasus senilai 
Rp15.032,12 juta. Rinciannya; 
mengakibatkan kerugian daerah 
senilai Rp12.825,34 juta (46 
kasus), potensi kerugian daerah 
Rp126,49 juta (1 kasus), kekurangan 
penerimaan Rp236,68 juta (3 kasus), 
ketidakhematan yakni pemborosan 
keuangan daerah atau kemahalan 
harga Rp1.843,61 juta (1 kasus), 
penyimpangan administrasi 2 kasus.

Dari kasus-kasus kerugian 
daerah pada kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana dalam rangka 
penyelenggaraan POn XVIII senilai 
Rp12.825,34 juta, telah ditindaklanjuti 

dengan penyerahan aset dan/atau 
penyetoran ke kas daerah senilai 
Rp2.009,11 juta.

Terkait penyelenggaraan kegiatan 
pada PB POn XVIII, diungkapkan, 
anggaran pendapatan PB POn 
XVIII senilai Rp825,94 miliar telah 
terealisasi per 31 Desember 
2012 senilai Rp720,03 miliar atau 
87,18% dari anggaran pendapatan. 
Pendapatan tersebut bersumber dari 
hibah aPBD Provinsi Riau, hibah 
aPBn, dan pendapatan operasional 

dari pihak sponsor, 
kontribusi peserta dan 
penjualan tiket serta 
pendapatan jasa giro.

Dari realisasi 
pendapatan PB POn 
XVIII per 31 Desember 
2012 senilai Rp720,03 
miliar tersebut telah 
dialokasikan kepada 
masing-masing unit kerja 
PB POn XVIII dengan 
realisasi belanja per 31 
Desember 2012 senilai 
Rp615,91 miliar atau 
85,53% dari realisasi 
pendapatan senilai 
Rp720,03 miliar.

Pada 
penyelenggaraan 
kegiatan pada PB POn 
pun, BPK menemukan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan, yakni sebanyak 
21 kasus dengan nilai Rp16.204,22 
juta. Rinciannya; menimbulkan 
kerugian PB POn XVIII senilai 
Rp2.979,81juta (5 kasus), potensi 
kerugian PB POn Rp1.646,35 juta (2 
kasus), ketidakhematan Rp3.036,09 
(2 kasus), ketidakefektifan Rp8.541,97 
juta (3), dan temuan penyimpangan 
administrasi sebanyak 9 kasus, 
yakni; pertanggungjawaban tidak 
akuntabel, pekerjaan dilaksanakan 
mendahului kontrak atau penetapan 
anggaran, pemecahan kontrak 
untuk menghindari pelelangan, dan, 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan bidang 
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pengelolaan perlengkapan atau 
barang milik daerah.

Dari kasus-kasus kerugian 
PB POn atas penyelenggaraan 
kegiatan pada PB POn XVIII senilai 
Rp2.979,81 juta, telah ditindaklanjuti 
dengan penyerahan aset dan/atau 
penyetoran ke rekening PB POn XVIII 
senilai Rp147,78 juta.

Selain penyelenggaraan di 
Provinsi Riau, BPK juga melakukan 
pemeriksaan penyelenggaraan 
kegiatan pada Sub PB POn  oleh 

Kabupaten/Kota. Sebagaimana 
diketahui, dalam struktur organisasi 
PB POn XVIII Tahun 2012, terdapat 
10 Sub PB POn XVIII Kabupaten/
Kota penyelenggaraan cabang 
olahraga. Tugas Sub PB POn adalah 
melaksanakan pelayanan di bidang 
akomodasi, konsumsi, transportasi 
(lokal), pertandingan, kesehatan, 
keamanan, teknologi informasi dan 
komunikasi. Jumlah anggagran dan 
realisasi Sub PB POn XVIII Tahun 
2012 per 27 Desember 2012 masing-
masing senilai Rp66,73 miliar dan 
Rp52,07 miliar atau 78,03% dari 

anggaran.
hasil pemeriksaan atas 

penyelenggaraan kegiatan pada Sub 
PB POn mengungkapkan adanya 
4 kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
senilai Rp193,40 juta. Terdiri atas 2 
kasus penerimaan daerah (selain 
denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas daerah 
senilai Rp193,40 juta dan 2 kasus 
penyimpangan terhdap peraturan 

perundang-undangan bidang 
tertentu lainnya seperti kehutanan, 
pertambangan, perpajakan dan lain-
lain.

Kasus-kasus tersebut di antaranya 
Sub PB POn XVIII Kabupaten 
Kampar belum memungut PPh 4 (2) 
atas sewa rumah penduduk senilai 
Rp75,71 juta dan kurang memungut 
PPh Pasal 23 atas jasa boga atau 
catering senilai Rp28,04 juta. Hal 
tersebut mengakibatkan kekurangan 
penerimaan negara senilai Rp103,75 
juta.

Menurut BPK, kasus-kasus pada 

pengelolaan dana POn XVIII pada 
umumnya terjadi karena kontraktor 
tidak melaksanakan pekerjaan sesuai 
yang diperjanjikan dalam kontrak, 
dan konsultan manajemen konstruksi/
pengawasan tidak cermat dalam 
mengawasi pekerjaan kontraktor 
pelaksana. Selain itu, para pelaksana 
lalai dalam menjalankan tugasnya 
serta kurangnya pengawasan dan 
pengendalian oleh penanggung jawab 
kegiatan.

Terhadap kasus-kasus pada 

pengelolaan dana penyelenggaraan 
POn XVIII, BPK merekomendasikan 
kepada entitas yang diperiksa 
antara lain agar memberikan 
sanksi kepada penanggung jawab 
kegiatan/pelaksana yang lalai 
dalam menjalankan tugasnya, 
mempertanggungjawabkan kelebihan 
pembayaran yang terjadi dengan 
cara menyetor uang ke kas daerah/
rekening PB POn XVIII, melakukan 
verifikasi ulang atas nilai kontrak dan 
kepada kontraktor dikenakan sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku.  
(dr)
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administrasi, termasuk uslub dan 
wasilah. hanya saja, karena ibadah 
haji ini dilaksanakan pada waktu 
(Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah) 

dan tempat (Makkah, Mina, 
Arafah dan Muzdalifah, termasuk 
Madinah) tertentu, maka dibutuhkan 
pengaturan yang baik oleh negara.

Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Ibadah haji

Pelayanan 
PerUmahan dan
Katering BelUm 
eFeKtiF

a LLah SWT telah 
menetapkan haji sebagai 
fardhu ‘ain bagi kaum 
Muslim yang memenuhi 

syarat dan berkemampuan. allah 
SWT menyatakan dalam alquran, 
“Mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah.” (TQS ali 
‘Imran [03]: 97). Sementara, Nabi 
SaW bersabda, “Wahai manusia, 
allah SWT telah mewajibkan haji 
kepada kalian, maka berhajilah.” (hR 
Muslim dari abu hurairah). 

Selain masalah hukum syara’, 
yang terkait syarat, wajib dan 
rukun haji, dalam penyelenggaraan 
ibadah haji juga ada masalah 
hukum ijra’i, yang terkait teknis dan 

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama saat menyampaikan paparannya.
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Direktorat Jenderal 
Penyelenggaraan haji dan umrah 
(Phu) Kementerian agama RI 
adalah institusi yang berwenang 
menyelenggarakan aktivitas tahunan 
umat Islam di Tanah air. Dalam 68 
tahun usia Indonesia merdeka, nyaris 
tak sekali pun penyelenggaraan haji 
luput dari persoalan.

hal itu pula yang mendorong 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI mencermati sektor 
penyelenggaraan haji dari sisi 
pemeriksaan kinerja. Dalam 
melakukan pemeriksaan, BPK 
melandaskan pada hakikat bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji adalah 
rangkaian kegiatan pengelolaan 
pelaksanaan ibadah haji, meliputi 
pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan sebaik-baiknya bagi 
jamaah haji.

Selain itu, undang-undang nomor 
13 Tahun 2008 mengamanatkan 
tiga aspek tugas pemerintah dalam 
penyelenggaraan ibadah haji, yaitu 
aspek pembinaan, aspek pelayanan, 
dan aspek perlindungan. Khusus 
aspek pelayanan, tugas pemerintah 
adalah memberikan pelayanan 
kepada calon jamaah haji pada saat 
pendaftaran dan pelunasan Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIh), 
pelayanan dokumen haji, pelayanan 
di embarkasi/debarkasi, pelayanan 
transportasi udara, pelayanan 
transportasi darat di arab Saudi, 
pelayanan akomodasi dan katering 
selama di arab Saudi, pelayanan 
akomodasi serta katering selama di 
arafah dan Mina. aspek inilah yang 
mendapat perhatian pemeriksaan 
kinerja.

Dalam Semester I Tahun 
2013, BPK telah menyelesaikan 
pemeriksaan kinerja atas 
Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 
1432h/2011M pada Kementerian 
agama, Panitia Penyelenggara 
Ibadah haji, Staf Teknis urusan 
haji Konsulat Jenderal RI, dan 
Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. 
Pemeriksaan kinerja ini bertujuan 

menilai efektivitas pengelolaan 
pelayanan perumahan dan katering 
dalam penyelenggaraan ibadah 
haji Tahun 1432h/2011M. Sasaran 
pemeriksaan kinerja diarahkan pada 
proses pemilihan dan penentuan 
penempatan jamaah pada 
perumahan di Makkah dan Madinah, 
proses pemilihan perusahaan 
katering dan cara penyajian, serta 
jenis menu katering di arafah dan 
Mina. 

Penilaian atas kinerja 
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 
1432h/2011M didasarkan pada 
tiga indikator utama, yaitu apakah 
regulasi dan kebijakan pelayanan 
perumahan dan pelayanan katering 
telah dirancang secara komprehensif 
dan berkesinambungan. Kedua, 
apakah kegiatan pelayanan 
perumahan dan pelayanan katering 
telah dilaksanakan secara efektif. 
Dan ketiga, monitoring dan evaluasi 
(monev) atas pelaksanaan pelayanan 
perumahan dan pelayanan katering. 

hasil Pemeriksaan 
Pada penyelenggaraan ibadah 

haji Tahun 1432h/2011M pelayanan 
perumahan dan katering, serta 
monev atas kedua kegiatan 
tersebut mengalami kemajuan 
dibandingkan penyelenggaraan 

ibadah haji Tahun 1431h/2010M. 
namun, hasil pemeriksaan kinerja 
atas penyelenggaraan ibadah haji 
Tahun 1432h/2011M menunjukkan 
pelaksanaan pelayanan perumahan 
jamaah haji, pelayanan katering, 
dan kegiatan monev belum efektif. 
Khusus untuk pelayanan perumahan 
jamaah haji belum sepenuhnya 
mematuhi Ta’limatul Hajj (peraturan 
urusan perhajian yang dikeluarkan 
oleh Kementerian haji Kerajaan arab 
Saudi). 

BPK mencatat kelemahan-
kelemahan atas penyelenggaraan 
ibadah haji terdiri atas sembilan 
kasus yang mempengaruhi 
ketidakefektifan. Di sektor 
pelayanan perumahan misalnya, 
terdapat kelemahan-kelamahan 
khususnya pada tidak terpenuhinya 
standar kualitas yang ditetapkan. 
hal itu disebabkan karena Dirjen 
Penyelenggaraan haji dan 
umroh (Phu) belum menetapkan 
pembobotan sebagai dasar penilaian 
dalam pemantauan pemilihan 
perumahan yang akan disewa. 

Selain itu, penempatan jamaah 
haji pada perumahan di Makkah 
belum memenuhi kriteria luasan 
per jamaah. hasil pemeriksaan 
bangunan yang memiliki ijin tasnif 
(surat perizinan perumahan hotel 

Para Jam`ah Haji di Mina
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yang diterbitkan Kementerian 
Perdagangan), dari total 28 
perumahan yang disewa, hanya 3 
perumahan yang memenuhi kriteria 
luasan per jamaah sedangkan 
sisanya sebanyak 25 perumahan 
tidak memiliki kriteria luasan per 
jamaah. 

untuk perumahan yang 
memiliki ijin tasrih (surat perizinan 
perumahan/perumahan yang 
dimiliki masyarakat yang diterbitkan 
Baladiah (Kota Praja)), dari total 201 
perumahan yang disewa, sebanyak 
130 perumahan telah memenuhi 
kriteria luasan per jamaah, dan 
sisanya sebanyak 71 perumahan 
tidak memenuhi kriteria luasan per 
jamaah. hal tersebut mengakibatkan 
kenyamanan jamaah haji berkurang 
karena luasan per jamaah tidak 
memadai. Penyebabnya antara lain 
karena Tim Penyewaan Perumahan 
dan Pengadaan Katering Jamaah 
haji Indonesia di arab Saudi Tahun 
1432h/2011M belum sepenuhnya 
mematuhi Peraturan Ta’limatul Hajj 
khususnya ketentuan yang mengatur 
luasan per jamaah. 

Selain itu, BPK juga mencatat, 
proses pengukuran perumahan 
jamaah haji di Makkah tahun 
1432h/2011M belum didukung 
pedoman yang memadai. Tidak 
terdapat dokumen yang berkaitan 
metode pengukuran jarak perumahan 
ke Masjidil haram. Proses 
pengukuran dilakukan secara online 
menggunakan media google earth, 
namun dokumen/kertas kerja hasil 
pengukuran jarak atas perumahan 
yang disewa tidak didokumentasikan. 

Dengan metode pengukuran 
itu, maka jamaah yang menempati 
perumahan di wilayah Bakhutmah 
seluruhnya tidak dialokasikan 
transportasi, termasuk 41.415 
jamaah yang sebenarnya menempati 
perumahan dengan jarak lebih dari 
2.000 m. hal itu mengakibatkan 
terganggunya proses ibadah 41.415 
jamaah karena tidak tersedia 
transportasi yang memudahkan 

jamaah menuju Masjidil haram. 
Di samping itu, realisasi 

penempatan jamaah haji di 
Makkah tahun 1432h/2011M belum 
sepenuhnya sesuai dengan tasrih. 
Ketentuan dalam Ta’limatul Hajj 
menyatakan bahwa Misi haji tidak 
diperbolehkan menempatkan jamaah 
hajinya melebihi kapasitas yang 
telah ditetapkan dalam tasrih, namun 
hasil pemeriksaan menunjukkan 
adanya penempatan jamaah haji 
di perumahan Makkah tidak sesuai 
kapasitas dalam tasrih. hal tersebut 
mengakibatkan kenyamanan jamaah 
haji menjadi berkurang dan Misi haji 
Indonesia mendapatkan catatan 
negatif terkait dengan Kinerja 
Pelayanan haji 1432h/2011M dari 
Kementerian haji arab Saudi. 

Terhadap kelemahan-
kelemahan tersebut, BPK telah 
merekomendasikan kepada Menteri 
agama agar menginstruksikan 
Dirjen Phu menyempurnakan 
pedoman penyewaan perumahan 
agar lebih rinci mengatur 
mekanisme pembobotan sebagai 
dasar penilaian dalam proses 
penyewaan perumahan. Menag 
juga direkomendasikan untuk 
memerintahkan Dirjen Phu dan Tim 

Penyewaan Perumahan supaya 
mematuhi ketentuan yang mengatur 
mengenai luasan per jamaah dalam 
peraturan Ta’limatul Hajj.

Selain itu, Menteri agama 
direkomendasikan untuk 
menginstruksikan Dirjen Phu 
menetapkan metode pengukuran 
secara formal yang mengatur 
mengenai kebijakan titik awal 
pengukuran, cara pengukuran, 
unit yang melaksanakan 
pengukuran, media yang digunakan, 
pendokumentasian pengukuran, 
dan masalah lainnya terkait dengan 
pengukuran, agar para jamaah 
tidak dirugikan; dan bersama Dirjen 
Phu memberi penjelasan dan 
berkoordinasi dengan Kementerian 
Haji Arab Saudi terkait catatan negatif 
tadi dan selanjutnya menghindari 
catatan negatif dari Kementerian Haji 
arab Sadi, dengan meningkatkan 
kenyamanan jamaah. 

Pelayanan Katering 
Di bidang katering, BPK juga 

mencatat kelemahan-kelemahan 
terjadi. Ditjen Phu tidak mempunyai 
database perusahaan katering yang 
pernah melakukan pelayanan untuk 
jamaah haji Indonesia termasuk 

Para calon Jama`ah Haji sedang mengantri layanan katering.
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tidak ada rekam jejak perusahaan 
penyedia katering, yaitu rekam 
jejak atas permasalahan yang 
pernah dilakukan dan jangka 
waktu blacklist perusahaan 
penyedia katering dari tahun ke 
tahun. hal ini mengakibatkan 
masuknya kembali perusahaan 
katering yang pernah bermasalah 
dan yang telah di-blacklist. 

Penentuan kapasitas katering 
untuk masing-masing perusahaan 
katering belum didukung kriteria 
memadai. Penetapan perusahaan 
penyedia jasa katering yang 
dapat melayani jamaah haji, 
usulan jumlah Maktab (wilayah 
perumahan haji) maupun jumlah 
jamaah yang dilayani belum 
didukung kriteria dan alasan 
yang jelas serta tidak terdapat 
perhitungan sistematis atas 
penetapan jumlah Maktab maupun 
jumlah jamaah yang dilayani. 
hal ini mengakibatkan potensi 
pelayanan katering jamaah haji 
dan proses pelaksanaan pengadaan 
katering tidak optimal. 

Selain itu, pelaksanaan 
penyediaan katering untuk jamaah 
haji pada penyelenggaraan ibadah 
haji 1432h/2011M belum optimal. 
Menu masakan tidak sesuai kontrak 
dan pelayanan katering selama di 
Madinah, arafah, dan Mina kurang 
memadai. Pelayanan katering di 
Madinah dijumpai adanya nasi basi 
dan berlendir. Di arafah dan Mina 
dengan pola prasmanan terbatas 
menimbulkan terjadinya antrian 
jamaah yang cukup panjang. Hal ini 
mengakibatkan beberapa jamaah 
tidak menerima jatah makanan sesuai 
dengan haknya, serta terganggunya 
konsentrasi ibadah dan kenyamanan 
jamaah haji di Madinah, arafah, dan 
Mina. Petugas pengawas katering 
tidak cermat dalam melaksanakan 
tugas untuk menginformasikan 
secara terbuka waktu penyajian 
makan yang harus disediakan kepada 
jamaah. 

Terhadap kelemahan-

kelemahan tersebut, BPK telah 
merekomendasikan kepada Menteri 
agama agar memerintahkan Dirjen 
Phu menyusun database yang 
antara lain berisi rekam jejak masing-
masing perusahaan penyedia jasa 
katering yang pernah melayani 
katering untuk pelaksanaan haji. 
Selain itu, Kementerian agama 
harus menyempurnakan pedoman 
yang mengatur penentuan kapasitas 
yang akan disediakan oleh penyedia 
jasa katering. Terakhir, harus ada 
penyempurnaan pedoman pelayanan 
katering yang mengatur pola 
penyajian makanan jamaah haji. 

monitoring dan evaluasi 
Kelemahan lain juga ditemukan 

BPK di bidang monitoring dan 
evaluasi (monev). akibatnya, 
berpengaruh terhadap optimalisasi 
pelayanan perumahan dan katering. 
Dirjen Phu belum memiliki Standard 
Operating Procedures (SOP) 
kegiatan monev di embarkasi dan 
debarkasi, serta laporan pelaksanaan 
kegiatan monev tidak informatif. 

hal ini mengakibatkan hasil monev 
belum bermanfaat sebagai masukan 
dalam meningkatkan pelayanan haji 
serta berpotensi masih timbulnya 
permasalahan yang sama di masa 
yang akan datang. 

Terhadap kelemahan tersebut, 
BPK telah merekomendasikan 
Menteri agama agar memerintahkan 
Dirjen Phu meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian atas 
pelaksanaan tugas monev baik yang 
di arab Saudi maupun di embarkasi/
debarkasi; dan menyusun SOP yang 
mengatur mengenai mekanisme 
pelaksanaan monev secara 
memadai, termasuk di antaranya 
mekanisme monev di embarkasi/
debarkasi. 

hasil pemeriksaan kinerja atas 
penyelenggaraan ibadah haji Tahun 
1432h/2011M juga mengungkapkan 
adanya lima kasus kelemahan 
struktur pengendalian intern. 
BPK telah merekomendasikan 
perbaikan atas kelemahan struktur 
pengendalian intern itu  kepada 
Kementerian agama.  (rd) 

Pemondokan Jema`ah Haji Indonesia di Makkah
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R EVIu transparansi fiskal 
tahun 2012 dilakukan 
dengan memperhatikan 
rancangan dan 

implementasi transparansi fiskal di 
lingkungan Pemerintah Pusat. Reviu 
dilakukan terhadap kondisi 2012 dan 
dibandingkan dengan hasil reviu 
transparansi fiskal tahun 2011.

Dari hasil reviu ini diungkapkan 

kelemahan yaitu sistem akuntansi 
Badan Lainnya yang belum mengatur 
secara memadai transaksi-transaksi 
dalam lingkup unit badan lainnya. Di 
samping, penetapan PP Penyertaan 
Modal negara (PMn) atas Bantuan 
Pemerintah Yang Belum Ditetapkan 
Statusnya (BPYBDS) pada beberapa 
BuMn yang belum selesai, dan 
metode penetapan nilai PMn dalam 

Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal 2012

PeneraPan Basis aKrUal
jaUh Panggang dari aPi
sejumlah Catatan korektif meWarnai hasil reViu 
BaDan pemeriksa keuangan (Bpk) ri atas pelaksanaan 
transparansi fiskal tahun 2012. sekalipun Begitu, Bpk 
menilai pemerintah telah Berupaya meningkatkan 
transparansi fiskal melalui upaya perBaikan ranCangan 
Dan implementasi peraturan, sistem, Dan proseDur 
akuntansi serta aDministrasi. penerapan akutansi 
BerBasis akrual, masih jauh panggang Dari api.

PP berisiko berbeda dengan nilai 
penyertaan awal.

adapun opini atas LKPP Tahun 
2012 sama seperti Tahun 2011, 
yaitu Wajar Dengan Pengecualian. 
Di pihak lain, terdapat perbaikan 
opini atas Laporan Keuangan 
Kementerian Lembaga (LKKL) 
yang diberikan BPK. atas LKKL 
tahun 2011, BPK memberikan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian atas 
67 laporan keuangan,  opini Wajar 
Dengan Pengecualian atas 18 
laporan keuangan, dan opini Tidak 
Memberikan Pendapat atas dua 
laporan keuangan Kementerian/
Lembaga. 

atas LKKL tahun 2012, BPK 
memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian atas 69 laporan 
keuangan, opini Wajar Dengan 
Pengecualian atas 22 laporan 
keuangan, dan opini Tidak 
Memberikan Pendapat atas dua 
laporan keuangan Kementerian/
Lembaga. untuk LKKL 2012 belum 
termasuk Badan Pengusahaan Batam.

Sampai dengan tahun 2012, 
Pemerintah telah menetapkan dan 
menyempurnakan sistem akuntansi 
sehingga lingkup pelaporan di LKPP 
menjadi jelas, terakhir dengan 
menetapkan Sistem akuntansi 
Pelaporan Penerusan Pinjaman, 
Sistem akuntansi Penyusunan 
Laporan Keuangan Konsolidasi 
Bendahara umum negara (Bun), 
Sistem akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Badan Lainnya, Sistem 
akuntansi Investasi Pemerintah, 
Sistem akuntansi Transaksi Khusus, 
dan Sistem akuntansi Belanja Subsidi.

Dalam rangka peningkatan 
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transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara, BPK melakukan 
reviu pelaksanaan unsur transparansi 
fiskal Pemerintah Pusat yang 
dilakukan bersamaan pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP). Reviu mengacu 
pada pedoman dan praktik-praktik 
transparansi fiskal yang baik dalam 
Panduan Manual Transparansi Fiskal 
(Manual on Fiscal Transparency) yang 
diterbitkan International Monetary 
Fund (IMF) tahun 2007 yang 
mencakup 45 kriteria dalam empat 
unsur utama yaitu: (1) kejelasan 
peran dan tanggung jawab; (2) 
proses anggaran yang terbuka; (3) 
ketersediaan informasi bagi publik; 
(4) keyakinan atas integritas.

adapun enam kriteria yang 
belum sepenuhnya terpenuhi pada 
tahun 2011 meningkat menjadi 
sudah terpenuhi pada tahun 2012 
yaitu: 
1)  struktur dan fungsi 

pemerintah;
2)  pendapat masyarakat atas 

perubahan hukum dan 
peraturan; 

3)  pengaturan perjanjian; 
4)  kalender anggaran; 
5)  penerbitan jadwal/kalender; 
6)  laporan audit dan mekanisme 

tindak lanjut.

hasil reviu pada tahun 2011 
menunjukkan dari 45 kriteria 
yang ditetapkan, 22 kriteria sudah 
terpenuhi, 22 kriteria belum 
sepenunya terpenuhi, dan satu kriteria 
belum terpenuhi. Sedangkan  pada 
tahun 2012, terdapat 21 keiteria 
sudah terpenuhi, 23 kriteria belum 
sepenuhnya terpenuhi, dan satu 
kriteria belum terpenuhi.

Di sektor perpajakan, misalnya, 
peraturan mengenai pungutan pajak 
pusat diatur dalam uu 6 tahun 1983 
tentang Ketentuan umum dan Tata 
Cara Perpajakan (KuP sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu no 
28 tahun 2007. Dalam pasal 35 A 

menetapkan bahwa setiap instansi 
pemerintah, lembaga, asosiasi dan 
pihak lain, wajib memberikan data 
dan informasi antara lain termasuk 
informasi mengenai: nasabah debitur; 
data transaksi keuangan dan lalu 
lintas kegiatan usaha, dan lain-lain, 
disampaikan kepada Ditjen Pajak. 
Kemudian pasal 41 C uu tersebut 
juga mengatur sanksi baig para pihak 
yang tidak menyampaikan data-data 
dimaksud.

Ketentuan di atas sudah didukung 
PP nomor 31 tahun 2012 tentang 
Pemberian dan Penghimpunan Data 

dan Informasi yang Berkaitan dengan 
Perpajakan itu, bahkan telah diatur 
dalam Peraturan Menkeu (PMK) no 
16/PMK.03/2013 tentang rincian jenis 
data dan informasi serta tata cara 
penyampaian data dan informasi 
yang berkaitan dengan perpajakan, 
sebagaimana telah diubah dengan 
PMK No 79/PMK.03/2013 tanggal 11 
april 2013. Dalam pelaksanaan, masih 
belum berjalan sesuai ketentuan. 

Selain itu, berkenaan ketidak-
konsistenan penggunaan tarif pajak 
yang disepakati dalam Production 
Sharing Contract (PSC) dengan tarif 
pajak yang digunakan wajib pajak 
KKKS dalam melakukan pembayaran 
PPh Migas, yakni masih didapati 
KKKS yang menggunakan tarif tax 
treaty dalam pembayaran branch 
and profit tax. hal itu menimbulkan 
kehilangan penerimaan negara. hasil 
reviu juga mencatat, bahwa dalam 
pemungutan pajak terdapat beberapa 

kasus penggelapan yang melibatkan 
aparat pajak.

Masih terkait pajak, hasil reviu BPK 
mencatat adanya ketidaksinkronan 
perundang-undangan, khususnya 
uu Ketentuan umum Perpajakan 
tahun 2008 dengan uu Pengadilan 
Pajak. Ketidaksinkronan terjadi pada 
pengaturan tentang nilai pajak yang 
harus disetorkan meskipun masih 
dalam status sengketa. Di sisi lain, uu 
no 14 tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak mensyaratkan bahwa banding 
dan gugatan terkait sengketa pajak 
harus diselesaikan dalam waktu yang 

tepat.
Hasil reviu juga mencatat, 

bahwa Ta 2012 masih 
ada permasalahan terkait 
pendapatan dan belanja 
sebagaimana diungkapkan 
dalam LhP LKKP dan LKKL 
tahun 2012. Di antaranya, 
pemerintah belum menetapkan 
kebijakan dan kriteria yang 
jelas untuk memastikan 
ketepatan sasaran realisasi 
belanja subsidi energi tahun 
2012 dan pengendalian atas 

pelaksanaan revisi Daftar Isian 
Pelaksanaan anggaran (DIPa) belum 
memadai, sehingga terjadi pagu minus 
atas belanja nonpegawai.

Sedangkan, untuk keuangan 
publik, terutama peraturan mengenai 
utang negara, pada tahun 2012 masih 
terdapat kelemahan pengelolaan 
utang negara. antara lain, pemerintah 
belum memiliki dasar hukum 
pengelolaan kewajiban kontinjensi 
sehingga terdapat potensi risiko fiskal 
yang belum diatur dalam pengelolaan 
utang negara.

uu no 4 tahun 2012 tentang  
aPBn-P memang menyebutkan 
bahwa dalam keadaan darurat, 
pemerintah dengan persetujuan 
DPR dapat mengadakan pinjaman 
siaga. namun, belum ada pengaturan 
mengenai tahapan dan mekanisme 
yang harus dilakukan pemerintah 
dalam pengambilan keputusan 
mengenai pinjaman siaga. Itulah 
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yang mengakibatkan adanya 
potensi ketidak-konsistenan dalam 
pengambilan keputusan dan berakibat 
pada risiko ketidakefisienan biaya 
utang.

Keterbukaan Proses 
anggaran

Secara umum, BPK menilai 
proses anggaran yang terbuka telah 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 
usulan tambahan anggaran 
selama tahun fiskal sudah 
disajikan kepada legislatif 
secara konsisten. Pelaporan 
realisasi anggaran tahunan 
juga telah dilakukan secara 
tepat waktu, kecuali untuk 
periode semesteran yang 
mengalami keterlambatan.

Dalam rangka 
pelaksanaan, monitoring, 
dan pelaporan realisasi 
anggaran, pada tahun 2012 
Menkeu telah membuat 
Sistem akuntansi Penerusan 
Pinjaman, Sistem akuntansi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Konsolidasian Bun dan melakukan 
perubahan atas Sistem akuntansi 
Badan Lainnya, Sistem akuntansi 
Investasi Pemerintah, serta Sistem 
akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja 
lain-lain. namun demikian, hasil reviu 
BPK masih menemukan sejumlah 
kelemahan.

Beberapa kelemahan di antaranya, 
kebijakan akuntansi atas klasifikasi 
dan penilaian aset terkait belanja 
akhir tahun belum ditetapkan. Selain 
itu, terdapat realisasi penarikan 
pinjaman luar negeri Ta 2012 yang 
masih belum dapat diterbitkan Surat 
Perintah Pembukuan/Pengesahan 
(SP3) sebesar Rp2.428,27 miliar 
serta terdapat perbedaan pencatatan 
penerimaan pembiayaan luar negeri 
yang berasal dari selisih kurs sebesar 
Rp633,61 miliar.

Selain tiga catatan di atas, BPK 
masih menemukan setidaknya enam 
kelemahan lain. Dua di antaranya 
terkait peraturan dan surat perintah. 

Seperti, Surat Perintah Pembukuan 
Penarikan Pinjaman dan/atau hibah 
Luar negeri (SP4hLn) belum dapat 
digunakan secara optimal sebagai 
dokumen pendukung rekonsiliasi. 
Kemudian, peraturan bersama 
antara Dirjen Pengelolaan utang 
dengan Dirjen Perbendaharaan 
belum sepenuhnya mengakomodasi 
jenis-jenis transaksi penerimaan 
pembiayaan.

Satu catatan terkait selisih angka. 
Pada aset tetap dalam Neraca 
LKPP senilai Rp1.895,50 miliar yang 
berasal dari lima KL belum dilakukan 
inventarisasi dan penilaian (IP), 
masih selisih absolut senilai Rp78,80 
miliar dengan laporan hasil IP di 24 
KL. Bahkan, yang tidak diketahui 
keberadaannya senilai Rp86,01 
miliar di 18 KL. Sedangkan yang 
belum didukung dengan dokumen 
kepemilikan senilai Rp1,191 miliar 
pada 16 KL, dan dikuasai/digunakan 
pihak lain yang tidak sesuai ketentuan 
pengelolaan BMn senilai Rp444,20 
miliar pada 12 KL.

Jika opini atas LKPP Tahun 2012 
sama seperti Tahun 2011, yaitu Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) bisa 
jadi karena memang masih terdapat 
persoalan lama yang belum tuntas. 
Selain empat hal di atas, ternyata 
BPK juga menemukan klasik terkait 
aset eks BPPn. Bahwa hingga 
kini, pelaksanaan inventarisasi dan 
perhitungan aset eks BPPn belum 

menjamin seluruh aset eks BPPn 
yang menjadi hak pemerintah, 
dicatat dan dilaporkan dalam laporan 
keuangan.

Terkait  aset BPPn, BPK juga 
memberi catatan khusus sebagai 
temuan unsur kelemahan sistem 
akutansi, sektor aset. Pemerintah 
hingga kini belum selesai menelusuri 
keberadaan aset eks BPPn sebesar 
Rp8,79 triliun dan belum melakukan 

penilaian atas aset eks 
BPPn sebesar Rp1,12 triliun, 
sehingga belum seluruh 
aset eks BPPn menjadi 
hak pemerintah dicatat dan 
dilaporkan sesuai nilai wajar.

Persoalan lama lain yang 
belum tuntas adalah Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
(BRR) Nanggore Aceh 
Darussalam (naD)-nias tidak 
menyusun laporan keuangan 
per tanggal pengakhiran tugas. 
Bukan hanya itu, metodologi 
atas koreksi pencatatan aset 
sebesar Rp866,52 miliar 

tidak dapat diyakini konsistensi dan 
kewajarannya.

Catatan kesembilan adalah 
tentang selisih kurs. hasil reviu 
mencatat kebijakan dan metode 
perhitungan selisih kurs belum 
menjamin kewajaran penyajian 
pendapatan lainnya, karena untung 
selisih kurs, belanja lainnya karena 
rugi selisih kurs, dan selisih kurs pada 
kas yang dilaporkan masing-masing 
sebesar Rp2.090 miliar, Rp288,39 
miliar, dan Rp499,08 miliar. Catatan 
dan fisik SAL masih berbeda sebesar 
Rp34,98 miliar dan koreksi pencatatan 
belum dapat diyakini kewajarannya.

atas semua kelemahan itu, BPK 
meminta pemerintah memperhatikan 
dan menindaklanjuti dalam rangka 
peningkatan transparansi fiskal. 

BPjs
Mulai tahun 2014, pemerintah 

memberlakukan BPJS (Badan 
Penyelenggaran Jaminan Sosial) 
Kesehatan. Sayangnya, BPK 
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masih menemukan adanya potensi 
ketidaktransparanan fiskal di sana. 
Dari sisi anggaran, BPJS Kesehatan 
yang merupakan integrasi beberapa 
BuMn yang ditunjuk pemerintah (PT 
Jamsostek, PT askes, PT Taspen, dan 
PT asabri) itu akan mengelola sumber 
dana aPBn yang berasal dari iuran 
pemerintah dan sudah dianggarkan 
dalam aPBn. BPJS yang dibentuk 
berdasar uu no 24 tahun 2011 itu, 
tergolong lembaga yang akan ikut 
mengelola anggaran pemerintah di 
luar mekanisme aPBn karena tidak 
dilaporkan kepada legislatif secara 
periodik.

hal itu dinilai tidak sejalan 
dengan uu no 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan negara. Dalam 
penjelasan umum disebutkan, bahwa 
semua pendapatan dan belanja 
negara/daerah disajikan dalam satu 
dokumen anggaran (asas kesatuan). 
Oleh karena itu, semua penerimaan 
dan belanja harus dianggarkan 
sehingga terdapat mekanisme 
koordinasi yang jelas untuk aktivitas 
fiskal, baik aktivitas yang dianggarkan 
(budgetary activity) dan aktivitas 
di luar anggaran (extrabudgetary 
activity).

Diperkuat lagi dengan UU No 17 
tahun 2003 tentang Keuangan negara 
yang mengatur cakupan keuangan 
negara meliputi seluruh kebijakan, 
kegiatan, dan hubungan hukum yang 
berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan obyek dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan 
negara. aktivitas di luar anggaran 
dapat digambarkan pada pengeluaran 
dan penerimaan yang dilakukan tanpa 
melalui mekanisme aPBn.

UU No 20 tahun 1997 tentang 
PnBP (Penerimaan negara Bukan 
Pajak) mengatur bahwa seluruh PnBP 
wajib disetor langsung secepatnya 
ke kas negara dan seluruh PnBP 
dikelola dalam Sistem aPBn. nah, 
di sinilah, kepatuhan Kementerian/
Lembaga (KL) terhadap peraturan 
tersebut masih rendah. Dari hasil 
pemeriksaan LKPP Ta 2012 terdapat 

aktivitas di luar anggaran seperti 
adanya penggunaan langsung PnBP 
di luar mekanisme aPBn. BPK 
menemukannya di empat KL. Salah 
satunya tentang BPJS tadi.

BPK wanti-wanti kepada 
pemerintah pusat, bahwa pengeluaran 
dan penerimaan tanpa melalui 
mekanisme aPBn, dan tidak 
dilaporkan kepada legislatif secara 
periodik, bisa mengurangi transparansi 
fiskal. Hal tersebut akan menghambat 
pemerintah untuk mengetahui seluruh 
aktivitas fiskalnya pada tahun berjalan.

Kelemahan sistem akuntansi
hasil reviu BPK atas pelaksanaan 

transparansi fiskal 2012 menyoroti 
pula ihwal kelemahan sistem akutansi 
pemerintah pusat. LKPP Ta 2012 
yang merupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran belum 
menggunakan basis akrual secara 
penuh sebagai basis akutansinya. 
LKPP 2012 masih menggunakan 
cash toward accrual.  Padahal, 
sesuai amanat uu no 1 tahun 2004, 
dinyatakan bahwa pengukuran 
pendapatan dan belanja secara akrual 
diterapkan selambat-lambatnya Tahun 
anggaran 2008.

Informasi tentang pendapatan dan 
belanja secara akrual dimaksudkan 
sebagai tahap menuju pada 
penerapan akuntansi berbasis akrual 
yang dilengkapi informasi hak dan 
kewajiban yang diakui sebagai 
penambah atau pengurang nilai 
kekayaan bersih pemerintah dalam 
penganggaran berbasis kas. Selain 
itu, standar akuntansi juga mengatur 
mengenai mandatory disclosure dan 
non-mandatory disclosure. 

Bukan hanya itu, UU 17 tahun 
2003 tentang Keuangan negara pasal 
32 menyatakan bahwa bentuk dan isi 
Laporan Pertanggungjawaban aPBn 
disusun dan disajikan sesuai Standar 
akuntansi Pemerintah (SaP). Dalam 
kebijakan kauntansi LKPP Ta 2012 
disebutkan bahwa LKPP telah disusun 
dan disajikan sesuai dengan PP No 71 
tahun 2010 tentang SaP Lampiran II 

(SaP Berbasis Kas Menuju akrual). 
namun dalam pelaksanaannya, 

kebijakan akutansi yang telah 
ditetapkan tersebut belum sepenuhnya 
diterapkan secara konsisten dengan 
SaP. Ketidaksesuaian dengan SaP 
dapat diketahui dari catatan atas 
LKPP maupun dari hasil pemeriksaan 
BPK tahun 2012. Di antaranya, 
pengecualian terhadap asa bruto 
terhadap penerimaan migas melalui 
rekening 600.000.41 dan penerimaan 
panas bumi melalui rekening 
508.000.084.

Juga belum disusutkannya 
seluruh aset tetap yang dikelola oleh 
KL selaku pengguna. Temuan lain, 
penyajian transaksi nonanggaran di 
Laporan arus Kas dan Pembiayaan 
di LRA disajikan secara netto. 
Kesemuanya itu merujuk pada 
kesimpulan bahwa pemerintah 
belum menerapkan SaP berbasis 
akrual, serta belum dipenuhinya 
semua mandatory disclosure seperti 
diamanatkan SaP.

aturan Pengadaan
Catatan menarik lain dalam reviu 

Reviu atas Pelaksanaan Transparansi 
Fiskal 2012 adalah soal aturan 
pengadaan. hasil pemeriksaan 
BPK atas LKPP TA 2012 secara uji 
petik menunjukkan masih terdapat 
kelemahan-kelemahan terkait proses 
pengadaan. Sebanyak 48 KL tercatat 
mengalami kekurangan volume 
pekerjaan sebesar Rp108,06 miliar.

Temuan lain di 12 KL adalah hasil 
pengadaan tidak sesuai spesifikasi 
yang dipersyaratkan dalam kontrak 
senilai Rp116,84 miliar. Sedangkan 
di 13 KL yang lain, BPK menemukan 
kelebihan pembayaran atas pekerjaan 
konsultan sebesar Rp30,30 miliar.

Masih dengan sistem uji petik, 
BPK menemukan di 18 KL berupa 
pemahalan harga pekerjaan sebesar 
Rp243,69 miliar. Sedangkan di 
44 KL lainnya, BPK menemukan 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
yang belum dikenakan denda sebesar 
Rp75,90 miliar.  (rd)
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BaDan Pemeriksa Keuangan menemukan 
biaya-biaya yang seharusnya tidak menjadi 
beban negara namun dimasukkan dalam 
perhitungan cost recovery (biaya yang dimintakan 

penggantian). Temuan ini  diperoleh BPK setelah 
melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksanaan KKS 
Minyak dan Gas Bumi (cost recovery) pada tujuh entitas 
kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk tujuh wilayah 
kerja.

Dalam laporan Semester II Tahun 2012 disebutkan, BPK 
menemukan kekurangan penerimaan berupa kekurangan 
penerimaan negara yang berasal koreksi perhitungan bagi 
hasil dengan KKKS sebanyak 50 kasus senilai Rp372,48 
miliar. Menurut BPK, hal tersebut harus segera dikoreksi 

oleh BP MIGAS dan KKKS dengan mengeluarkan biaya-
biaya yang tidak seharusnya tersebut dari perhitungan cost 
recovery, seperti; mengeluarkan perubahan lingkup kerja 
(PLK) yang tidak didukung change order dan biaya home 
office overhead (hOO). 

Wakil Ketua BPK, hasan Bisri dalam jumpa pers 
beberapa waktu lalu mengatakan, ada tiga persoalan 
besar terkait BP Migas (SKK Migas) yang ditemukan 
dalam pemeriksaan.  Yakni, masalah cost recovery (CR), 
pembiayaan operasional SKK Migas, dan, masalah 
penjualan minyak mentah atau kondensat. hasil 
pemeriksaan dalam tiga tahun terakhir, 2010-2012, BPK 
menemukan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi 
beban negara (cost recovery) yakni sekitar 221,5 juta dolar 

aS. 
“Cost Recovery 

jumlahnya sangat besar 
sekali. Misalnya saja 
tahun 2012 ada 15,4 
miliar dolar aS, kami 
memeriksa 8,8 miliar dolar 
aS, di antaranya. Dari 
pemeriksaan-pemeriksaan 
itu, kami berpendapat 
setidaknya ada 221 juta 
dolar aS yang semestinya 
tidak bisa dibebankan 
kepada negara,” papar 
hasan Bisri.

Sejauh ini, ungkap 
hasan Bisri, pihaknya 
belum menggunakan 
definisi kerugian Negara 
terkait masalah tersebut, 
namun kalau nantinya 
sampai periode tertentu 
kontraktor dengan 
berbagai alasan, tidak 

BPK KoreKsi  
CoST reCoverY   
yang ‘memBengKaK’

LAPORAN PeLAKSANAAN KKS MINYAK DAN GAS BUMI
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mau mengembalikan, maka itu akan 
menjadi kerugian negara.  “Menurut 
kami, itu tidak boleh dibebankan 
kepada keuangan negara. artinya, 
kalau ini tidak dikoreksi, atau tidak 
dikembalikan oleh kontraktor-
kontraktor Migas itu, maka negara 
akan dirugikan,” tegasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam 
laporan Semester II Tahun 2012, 
BPK telah menyelesaikan laporan 
hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS 
Minyak dan Gas Bumi (cost recovery) 
pada tujuh entitas Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) untuk tujuh 
wilayah kerja (WK). Yakni; KKKS 
JOB Pertamina Petrochina Salawati 
WK Salawati, KKKS PT Pertamina 
hulu Energi (PhE) OnWJ WK 
Offshore North West Java,  KKKS PT 
Pertaminan EP WK Eks Pertamina, 
KKKS Badan Operasi Bersama (BOB) 
PT Bumi Siak Pusako-Pertamina hulu 
WK Coastal Plain Pekanbaru, KKKS 
Medco E&P Indonesia WK Rimau, 
KKKS Mobil Cepu Ltd WK Cepu, dan 
KKKS JOB Pertamina Talisman Ogan 
Komering WK Ogan Komering.

53 temuan di 7 entitas
anggaran dan realisasi cost 

recoverable tujuh KKKS yang 
diperiksa masing-masing senilai 
uSD9.19 miliar dan uSD10.30 miliar. 
Sementara cakupan pemeriksaan 
adalah 100% dari realisasi cost 
recoverable atau senilai uSD10.30 
miliar. hasil pemeriksaan atas 
pelaksanaan KKS mengungkapkan 
adanya ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
yang mengakibatkan kekurangan 
penerimaan dan administrasi. 

ada 53 kasus, terdiri dari 
kekurangan penerimaan sebanyak 50 
kasus senilai USD37,864.67 ribu dan 
Rp6,33 miliar, atau jika dirupiahkan 
total sekitar Rp372.48 miliar  dan 3 
kasus administrasi. Pada umumnya 
kekurangan penerimaan atas 
pelaksanaan KKS merupakan koreksi 
perhitungan bagi hasil migas (koreksi 
cost recovery yang tidak dapat 
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diperhitungkan/non cost recovery). 
Kasus-kasus tersebut terjadi 

pada tujuh entitas dengan rincian; 
KKKS Job Pertamina Petrochina 
Salawati nilai koreksi cost recovery 
uSD1,826.64; KKKS PT Pertamina 
hulu Energi (PhE) OnWJ nilai 
koreksi USD1,439.60 dan Rp6.325,77 
juta;  KKKS PT Pertaminan EP nilai 
koreksi uSD2,992.03; KKKS Badan 
Operasi Bersama PT Bumi Siak 
Pusako-Pertamina hulu nilai koreksi  
USD1,304.99; KKKS Medco E&P 
Indonesia nilai koreksi  uSD518,20;  
KKKS Mobil Cepu Ltd nilai koreksi  
USD29,747.10 ; KKKS JOB 
Pertamina Talisman Ogan Komering 
nilai koreksi uSD36.11.

Beberapa contoh kasus misalnya; 
di KKKS Mobil Cepu terdapat 
peningkatan nilai kontrak lease 
of early production facility senilai  
uSD28.02 juta yang terdiri dari 
perubahan lingkup kerja (PLK) yang 
tidak mendapatkan persetujuan dari 
BP MIGAS senilai USD25.109 juta 
dan important taxes senilai uSD2.91 
juta yang tidak dapat dibebankan 
dalam cost recovery. hal tersebut 
mengakibatkan kelebihan pembeban 
cost recovery  tahun 2011 senilai 

uSD28.02 juta.
Kasus lainnya di KKKS Pertamina 

EP, terdapat pembebanan biaya home 
office overhead  (hOO) dalam cost 
recovery tahun 2011 senilai uSD1.68 
juta tidak sesuai ketentuan yang 
mengakibatkan pembebanan cost 
recovery lebih besar dan perhitungan 
bagi hasil negara kurang dari yang 
seharusnya.

Penyebab kasus-kasus 
tersebut terjadi adalah KKKS tidak 
mengakomodir PLK dalam suatu 
amandemen kontrak yang mendapat 
persetujuan BP MIGAS terlebih 
dahulu, dan KKKS kurang cermat 
dalam melakukan perhitungan hOO. 
Karenanya, BPK merekomendasikan 
agar BP Migas dan KKKS melakukan 
koreksi dan mengeluarkan PLK yang 
tidak didukung change order dari cost 
recovery, dan mengekuarkan biaya 
hOO dari perhitungan cost recovery 
serta memperhitungkan tambahan 
bagian negara. 

Sedang penyebab terjadinya 
penyimpangan kasus administrasi 
pada umumnya disebabkan 
KKKS tidak mematuhi production 
sharing contract (PSC) dan lalai 
dalam memedomani ketentuan 

mengenai perpajakan yang berlaku. 
atas kasus-kasus tersebut, BPK 
merekomendasikan agar SK MIGAS 
menegur KKKS untuk mematuhi 
PSC dan ketentuan perpajakan yang 
berlaku. 

Sementara hasil pemeriksaan 
terhadap Sistem Pengendali Intern 
(SPI), ditemukan 11 kasus kelemahan 
SPI pada tujuh KKKS yakni; 7 kasus 
penetapan/pelaksanaan kebijakan 
tidak tepat atau belum dilakukan 
berakibat peningkatan biaya/belanja; 
2 kasus entitas tidak memiliki SOP 
(standard operating procedure) yang 
formal untuk suatu prosedur atau 
keseluruhan prosedur; 2 kasus SOP 
yang ada pada entitas tidak berjalan 
secara optimal atau tidak ditaati.

Penyebab kasus-kasus 
kelemahan SPI pada umumnya 
disebabkan KKKS minyak dan gas 
belum memiliki SOP pengadaan 
barang dan jasa serta pelabelan 
aset, belum menyusun perencanaan 
dan dokumen pertanggungjawaban 
yang memadai, tidak melakukan 
pemantauan kinerja penyediaan 
barang dan jasa serta lemahnya 
pengawasan dan pengendalian dari 
SK MIGAS.

LAPORAN UTAMA

6 - 75 LAPUT.indd   74 1/9/14   1:37 PM



75DESEMBER 2013      Warta BPK

tiga Persoalan Besar di sKK 
migas

Menurut hasan Bisri, BPK 
berbeda pendapat secara diametral 
dengan  SKK Migas, yang 
berpendapat cost recovery bukan 
bagian dari keuangan negara. 
Sementara BP berdasarkan uu 
Keuangan negara, menyebutkan, itu 
adalah bagian dari keuangan negara. 
Karena semakin besar cost recovery 
yang dibayarkan, semakin kecil 
penerimaan negara. “Cost recovery 
adalah biaya yang dibayarkan terlebih 
dahulu oleh kontraktor Migas yang 
nantinya akan diganti pada saat 
perhitungan,” tambahnya.

BP Migas (SKK Migas), tegas 
hasan Bisri, adalah lembaga yang 
dibentuk oleh negara yang salah satu 
tugasnya adalah mengawasi para 
kontraktor tersebut bekerja sesuai 
aturan, dan membebankan biayanya 
sesuai dengan aturan dan perjanjian. 
“BPK dalam melakukan pemeriksaan, 
kan, dasarnya adalah kontrak  
production sharing dan peraturan-
peraturan pelaksana 
yang dikeluarkan oleh 
Kementerian ESDM 
dan BP Migas. 

Dari pemeriksaan 
selama ini, ditemukan 
banyak cost recovery 
yang semestinya tidak 
boleh dibebankan 
kepada negara. 
Banyak biaya yang 
seharus tidak boleh 
dimasukkan ke sana, 
tapi tetap dimasukkan, 
rinciannya banyak 
sekali. namun 
itu disetujui oleh 
BP Migas (SKK 
Migas),” ungkap 
hasan Bisri sembari 
menambahkan, 
laporan tentang itu 
juga telah disampaikan 
kepada DPR, 
Kementerian ESDM, 
BP Migas, bahkan 

para kontraktor tersebut. 
Kalau mau dipikir lebih jauh, tutur 

Wakil Ketua BPK, kalau ini tidak 
termasuk keuangan negara, untuk 
apa penunjukkan peserta lelang 
barang dan jasa di lingkungan K3S 
yang jumlahnya di atas 5 juta dollar 
aS, harus persetujuan Ketua BP 
Migas/SKK Migas. Ini, karena itu 
adalah bagian dari keuangan negara. 
Jadi jelas. uu Keuangan negara pun 
mengatur hal ini. 

Dalam kontrak production 
sharing, jelasnya lebih jauh, 
diatur biaya-biaya yang boleh dan 
tidak boleh dibebankan. Dalam 
perkembangannya, ternyata ada 
biaya-biaya yang belum termasuk 
dalam kontrak, lalu, dibuatlah 
peraturan oleh Menteri ESDM dan 
peraturan Kepala BP Migas. Ternyata 
ini banyak dispute , banyak kontraktor 
tidak sependapat dengan aturan, dan, 
mereka selalu kembali ke kontrak, di 
mana kontrak tidak mengakomodir 
seluruh jenis biaya. 

“Kalau dibaca kontrak tentang 

biaya-biaya yang boleh dibebankan  
bunyinya ‘adalah…, namun tidak 
terbatas 1,2,3…dst’. nah, itu berarti 
kan, semua biaya boleh (dibebankan) 
karena di situ kan disebutkan ‘tidak 
terbatas item-item 1,2,3 , dst’ , jadi 
tidak terbatas pada kontrak saja,” 
jelasnya.

Perbedaan pandangan ini, 
membuat masalah ini terus berjalan 
dan hal itu tercermin dalam hasil 
audit yang dilakukan BPK selama 
bertahun-tahun.  “BPK bersikeras, 
itu adalah bagian keuangan negara.  
Itu jelas, makin besar CR makin 
kecil bagian diterima Negara. 
Karena sesungguhnya CR itu 
yang akan diganti dengan minyak 
mentah. Ini adalah uang kontraktor 
yang pada akhirnya akan menjadi 
beban negara, jadi ujung ujungnya 
keuangan negara. Karena semakin 
besar CR, semakin kecil bagian yang 
akan diterima oleh negara. “Dari 
sanalah kami berpendapat itu adalah 
bagian dari keuangan negara,” tegas 
hasan Bisri.  ***dr
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REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi di BPK Tahun 2013

Diawali PMPRB, 
DiakhiRi lakiP
Dalam tahun 2013, BPK telah melaKuKan PmPRB untuK 
menilai caPaian RefoRmasi BiRoKRasinya secaRa self 
assessment. Di Pengujung tahun, BPK juga meneRima 
PenghaRgaan atas laKiP. 

P elaksanaan reformasi 
birokrasi di BPk selama 
tahun 2013 mengakomodir 
perubahan yang terjadi 

secara nasional. Dalam lingkup 
nasional, telah terjadi perubahan dalam 
model penilaiannya. Penilaian terbaru 
atas capaian reformasi birokrasi 
adalah Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang 
dilakukan secara online. Dirilis 
pada pertengahan tahun 2012 oleh 
kementerian Pendayagunaan aparatur 
negara dan Reformasi Birokrasi 
(kemenpan dan RB). 

Program reformasi baru tersebut 
didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pan dan Reformasi Birokrasi 
(Permenpan dan RB) no 1/2012 
tentang Pedoman PMPRB. sementara 
operasionalisasinya dituangkan dalam 
Permepan dan RB no 31/2012 tentang 
Petunjuk Teknis PMPRB secara online. 
PMPRB ini diterapkan pada semua 
kementerian/lembaga di tingkat pusat 
dan pemerintah daerah (Pemda). Mulai 
diterapkan tahun 2013 untuk menilai 
reformasi birokrasi di tahun 2012. 

Menteri Pan dan RB azwar 
abubakar selaku ketua Tim Reformasi 
Birokrasi nasional menjelaskan bahwa 
PMPRB online merupakan suatu 
terobosan, dalam hal web based, 
real time, paperless, pengambilan 
keputusan, pelayanan dan keterbukaan 
informasi publik, akuntabilitas 
dan transparansi, serta perbaikan 
berkelanjutan, sehingga sistem 
pelaporan dapat berjalan dengan baik 
tanpa perlu membuat kerepotan bagi 
kementerian/lembaga dan Pemda. 

Dalam rangka menerapkan 
PMPRB ini, sejak Juli 2012, BPk 
telah melakukan persiapan-persiapan 
untuk penerapannya. Prosesnya 
dilakukan Tim Project Management 
Office Reformasi Birokrasi (PMO-RB) 
selaku tim kerja pelaksana Reformasi 
Birokrasi di BPk.

Persiapan-persiapan untuk 
penerapan PMPRB juga dilakukan 
dalam tahun 2013. Bahkan, sekaligus 
menerapkannya. Pada Januari 2013, 

dibentuk Tim kerja PMPRB dan tim 
Assessor atau Project Management 
Office Reformasi Birokrasi (PMO-RB) 
di Jakarta. Pembentukannya, mengacu 
pada Permenpan no.53/2011 tentang 
Penjaminan kualitas serta Monitoring 

dan evaluasi Reformasi 
Birokrasi, dimana 
pada masing-masing 
kementerian/lembaga, 
peran Inspektorat adalah 
sebagai koordinator 
PMPRB.

selanjutnya mulai 
dilakukan penerapan 
PMPRB. kegiatan-
kegiatan dalam rangka 
penerapan PMPRB ini 
terbagi dalam tiga panel. 
Panel I, pada tanggal 
12-13 Pebruari 2013 
dilaksanakan workshop 
PMPRB untuk seluruh 
satuan kerja (satker) 
pusat di Pusdiklat BPk. 
Tujuan workshop adalah 
untuk memvalidasi kertas 
kerja PMPRB untuk 
satker Pusat, termasuk 
merumuskan sintesa dan 
bukti yang relevan. 

kertas kerja PMPRB 
tersebut dilakukan 
validasi oleh tim PMO-
RB dan PMPRB untuk 
dijadikan sebagai konsep 
kertas kerja Induk 

PMPRB BPk tahun 2012. Validasi ini 
dilakukan pada tanggal 18-19 Februari 
2013. 

Pada tanggal 27 Februari 2013 
seluruh satker di lingkungan BPk 
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menerima kertas kerja Penilaian 
kriteria yang merupakan hasil 
pembahasan dengan satker Pusat dan 
dijadikan dasar bagi seluruh satker 
untuk mengumpulkan bukti.

Bulan berikutnya, tanggal 5-6 
Maret, dilaksanakan workshop 
PMPRB untuk seluruh satker 
perwakilan di Bali. acara tersebut tidak 
lagi sekedar sosialisasi mengenai 
PMPRB ataupun penetapan assessor 
(penilai) di lingkungan kerja BPk. Tapi, 
sudah mulai menjalankan penilaian 
atas capaian reformasi birokrasi di 
BPk dengan menggunakan model 
baru: PMPRB. satuan kerja yang 
dinilai adalah seluruh BPk-BPk 
Perwakilan.

nilai-nilai yang telah diberikan 
pada BPk Perwakilan tersebut 
nantinya akan masuk pada rekap nilai 
(dokumen sumber) satker eselon I 
yang membawahi BPk Perwakilan. 
ada eselon I auditorat keuangan 
negara (akn) V BPk dan akn 
VI BPk. akn V membawahi BPk 
Perwakilan di wilayah Barat Indonesia. 
sedangkan akn VI membawahi BPk 
Perwakilan di wilayah Timur Indonesia. 
satker akn V dan VI ini selaku satker 
koordinator perwakilan. 

adapun tujuan workshop adalah 
untuk memvalidasi kertas kerja 
PMPRB untuk satker Perwakilan, 
termasuk merumuskan sintesa dan 
bukti yang relevan. Dalam workshop 
ini juga dilaksanakan survei internal 
secara online untuk satker perwakilan. 
Jumlah responden satker perwakilan 
adalah 105 responden.

Pada tanggal 14 Maret 2013 
dilaksanakan survei internal secara 
online untuk satker pusat pada kantor 
BPk Perwakilan Provinsi DkI Jakarta 
dengan responden sebanyak 259 staf. 
Dan, pada yanggal 19 Maret 2013 
dilaksanakan penginputan nilai Panel I 
untuk kriteria Pengungkit dan Hasil.

Untuk Panel II, diadakan dua 
kegiatan. Pertama, tanggal 22 
Maret 2013 dilakukan Focus Group 
Discussion dengan seluruh pejabat 
satker eselon I beserta Wakil ketua 
BPk, ketua PMPRB dan ketua 

PMO RB di kantor pusat BPk untuk 
penetapan nilai Panel II. kedua, 
tanggal 26 Maret 2013 dilakukan 
penandatanganan kertas kerja oleh 
pada asesor eselon I di kantor pusat 
BPk untuk penetapan nilai Panel II.  

sedangkan kegiatan Panel III,  
pada tanggal 28 Maret 2013 dilakukan 
submit nilai PMPRB BPk melalui 
situs PMPRB Online yang merupakan 
tahap finalisasi dan konfirmasi 
pelaporan mandiri institusi (Panel 
III). Dengan demikian, BPk telah 
menyelesaikan seluruh tahap PMPRB 
Online yang ditunjukkan dengan telah 
tercantumnya BPk sebagai salah satu 
kementerian/lembaga yang telah men-
submit nilai PMPRB Online pada hari 
kamis, tanggal 28 Maret 2013, pukul 
21:32:21. 

sampai awal Juli 2013, sejumlah 
entitas telah memasukan hasil dari 
PMPRB. ada terdapat 66 kementerian/
lembaga, satu provinsi, enam 
kabupaten/kota yang sudah submit. 
setelah penilaian self assessment 
ini, nantinya pihak kemenpan RB 
akan melakukan verifikasi atas hasil 
PMPRB di semua entitas yang telah 
men-submit nilai PMPRB-nya. 

Jika pada tahun 2011, capaian 
reformasi birokrasi BPk mendapat nilai 
85,67, maka pada tahun 2012, dengan 
model PMPRB, nilainya mengalami 
peningkatan cukup signifikan. Nilai 
PMPRB BPk tahun 2012 mencapai 
92,43. 

Dalam menentukan nilai akhir 
PMPRB ini, Tim PMPRB melakukan 
perumusan ulang terhadap formula 
perhitungan sehingga nilai PMPRB 
selalu mengalami perubahan dari 
Panel I hingga Panel III. Dalam 
menentukan nilai akhir Panel III 
sebesar 92,43 ini, Tim PMPRB 
berupaya menginterpretasikan formula 
yang ditentukan pada Permenpan dan 
Buku Manual untuk memperoleh hasil 
yang mendekati nilai sebagaimana 
ditunjukkan pada situs PMPRB online.

Berdasarkan formula yang telah 
ditentukan tersebut, maka nilai 
PMPRB BPk Tahun 2012 ditentukan 
melalui perhitungan berikut.

Canangkan Zona integritas
Pada 30 september 2013, 

bertempat di auditorium kantor Pusat, 
BPk mencanangkan pembangunan 
zona integritas menuju wilayah 
bebas korupsi dan wilayah birokrasi 
bersih dan melayani di lingkungan 
kerjanya. Penandatanganan piagam 
pencanangannya dilakukan oleh 
ketua BPk Hadi Poernomo mewakili 
lembaga BPk. sebagai saksi yang 
turut juga menandatangani piagam 
adalah Menteri PanRB azwar 
abubakar, ketua kPk abraham 
samad, dan ketua Ombudsman 
Republik Indonesia Danang 
Girindrawardana.  

Menurut ketua BPk Hadi 
Poernomo, pencanangan 
pembangunan zona integritas 
menuju wilayah bebas korupsi dan 
wilayah birokrasi bersih dan melayani 
merupakan salah satu program 
pemerintah untuk menanggulangi dan 
memberantas korupsi. Pencanangan 
zona integritas ini dilakukan pada 
seluruh kementerian/lembaga negara 
dan seluruh instansi pemerintahan. 
BPk sendiri sangat mendukung 
program itu. Bentuk dukungan 
BPk atas program pemerintah 
tersebut adalah BPk mencanangkan 
pembangunan zona integritas tersebut 
di lingkungan kerja BPk. 

Pembangunan zona integritas 
menuju wilayah bebas korupsi dan 
wilayah birokrasi bersih dan melayani 
atau disingkat Zona Integritas 
WBk dan WBBM ini merupakan 
program nasional yang didorong oleh 
kemenpan dan RB, didasarkan pada 
Permenpan dan RB no. 60 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pembangunan 
Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di 
lingkungan kementerian/lembaga 
dan Pemerintah Daerah. Permen 
PanRB ini merupakan tindak lanjut 

Nilai PMPRB 
BPK 2012 
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dari implementasi Instruksi Presiden 
no. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan korupsi.  

Zona integritas sendiri merupakan 
sebutan atau predikat yang diberikan 
kepada kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah yang pimpinan 
dan jajarannya mempunyai niat atau 
komitmen untuk mewujudkan WBk/
WBBM melalui upaya pencegahan 
korupsi, reformasi birokrasi, dan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

sementara wilayah bebas korupsi 
adalah sebutan atau predikat yang 
diberikan kepada suatu unit kerja 
yang memenuhi syarat indikator 
hasil wilayah bebas korupsi dan 
memperoleh hasil penilaian indikator 
proses di atas 75 pada zona integritas 
yang telah memperoleh, minimal,  
opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) dari BPk atas laporan 
keuangannya.

sedangkan wilayah birokrasi 
bersih dan melayani adalah sebutan 
atau predikat yang diberikan kepada 
suatu unit kerja yang memenuhi 

syarat indikator hasil wilayah birokrasi 
bersih dan melayani dan memperoleh 
hasil penilaian indikator proses di atas 
75 pada zona integritas yang telah 
memperoleh opini WDP dari BPk atas 
laporan keuangannya.

Untuk pencanangan pembangunan 
zona integritas adalah integritas 
atau pernyataan dari pimpinan 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah bahwa instansinya telah siap 
menjadi instansi yang berpredikat 
zona integritas. Pencanangan 

pembangunan zona integritas ini 
dilakukan jika pimpinan dan seluruh 
atau sebagian besar pegawainya 
telah menandatangani dokumen Pakta 
Integritas. 

Untuk mendukung pembangunan 
zona integritas menuju WBk dan 
WBBM, BPk juga telah melaksanakan 
serangkaian kegiatan internal. sampai 
saat ini ada sekitar 4725 pegawai dari 
6156 pelaksana BPk dan pimpinan, 
atau sekitar 70 persen, telah 
melaksanakan penandatanganan 
Pakta Integritas. BPk juga sudah 
melaksanakan sosialisasi zona 

integritas saat Rapat koordinasi 
Pelaksana BPk, dengan narasumber 
dari kemenpan dan RB. 

Terkait dengan upaya mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas 
beberapa prestasi juga diraih BPk. 
Pertama, sejak tahun 2007 sampai 
saat ini, BPk selalu mendapat opini 
WTP dari kantor akuntan Publik 
(kaP) yang ditunjuk DPR atas usul 
BPk dan Menteri keuangan. kedua, 
laporan akuntabilitas kinerja tahun 
2011 dan 2012 mendapat predikat 
a.  ketiga, BPk juga mendapat 
penghargaan dari komisi Informasi 
Pusat sebagai Badan Publik Pusat 
Terbaik keempat dalam pelaksanaan 
UU. no. 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan Informasi Publik.  

BPk juga telah menerapkan fraud 
control system yang merupakan 
tindakan preventif. Di BPk sistem ini 
dikenal dengan nama sistem kendali 
kecurangan (sikencur). salah satu 
unit kerja yang melakukan piloting 
sikencur ini adalah Pusdiklat BPk. 
selain tindakan preventif, BPk 
juga melakukan tindakan-tindakan 
punishment dalam penegakan 
integritas. Di antaranya, sejak tahun 
2009-2013, BPk telah 98 sanksi 
terhadap pegawai, terkait dengan 
penegakan integritas. Dari 98 pegawai 
tersebut, sebanyak 36 sanksi untuk 
pelanggaran berat, di antaranya 
telah dilakukan pemberhentian bukan 
atas permintaan sendiri; penurunan 
pangkat; dan non job. Terdapat juga 
44 pelanggaran sedang, dan sisanya 
pelanggaran ringan.  

Terkait dengan 20 kegiatan 
yang menjadi proses penilaian dan 
penetapan unit kerja berpredikat WBk 
dan WBBM, BPk telah berinisiasi 
untuk melaksanakan 17 kegiatan. 
sementara tiga kegiatan lainnya 
pending secara nasional. Diantara 
17 kegiatan tersebut: opini WTP; 
penyampaian laporan akuntabulitas 
kinerja; dan penandatanganan Pakta 
Integritas. selain itu, BPk juga 
mewajibkan para pejabatnya eselon II 
ke atas untuk menyerahkan laporan 

Salah satu kegiatan sosialisasi PMPRB 
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Harta kekayaan Penyelenggara 
negara (lHkPn). Bahkan, auditor 
BPk golongan 3b ke atas juga 
diwajibkan untuk menyerahkan 
lHkPn ke kPk. 

Hal lainnya, BPk juga merilis 
Peraturan BPk no. 2 Tahun 2011 
tentang kode etik Badan Pemeriksa 
keuangan. Peraturan ini mengatur 
mengenai kode etik auditor dan 
penegakan disiplin pegawai. BPk juga 
meluncurkan program pengendalian 
gratifikasi. Untuk pengadaan barang 
dan jasa, BPk telah melaksanakan 
e-procurement. Dan, kegiatan-
kegiatan lainnya yang terkait dengan 
apa yang diatur dalam Permenpan 
dan RB no. 60 Tahun 2011. 

Penyusunan Renstra Satker 
Walau sudah memiliki Rencana 

strategis (Renstra) secara lembaga, 
yaitu Renstra BPk 2011-2015, 
tetapi BPk belum memiliki Renstra 
satker. saat pelaksanaan quality 
assurance reformasi birokrasi tahun 
2011, tim quality assurance reformasi 
birokrasi nasional yang menilai 
capaian reformasi birokrasi BPk, 
mempertanyakan keberadaan Renstra 
satker eselon I dan II, sejauhmana 
Renstra BPk sudah diturunkan 
sampai level eselon II.

saat penilaian capaian reformasi 
birokrasi berubah menjadi PMPRB 
pun menyiratkan kebutuhan akan 
Renstra satker eselon I dan II. Pada 
komponen pengungkit, salah satu 
kriterianya adalah kepemimpinan. 
Dimana, disebutkan bahwa pemimpin 
mengembangkan dan merumuskan 
visi dan misi instansi dengan 
melibatkan pegawai dan pemangku 
kepentingan utama; serta pemimpin 
menjabarkan visi dan misi menjadi 
tujuan dan sasaran organisasi. 

Dalam pelaksanaan PMPRB di 
BPk sendiri, komponen pengungkit 
tersebut, dijabarkan pada tataran 
praktis yang melibatkan satker 
eselon I dan II. Dimana, setiap 
pimpinan satker eselon I dan II harus 
pula menyusun visi dan misinya. 

atas dasar itulah maka BPk mulai 
mempersiapkannya. 

Medio Juni-Juli 2013, Direktorat 
Perencanaan strategis dan 
Manajemen kinerja (Dit. PsMk) 
memfasilitasi penyusunan dokumen 
Renstra eselon I dan II. Renstra 
satker ini telah disahkan pada tanggal 
13 september 2013 lalu, melalui 
keputusan sekretaris Jenderal (kep. 
sekjen) no. 539/k/X-XIII.2/9/2013 
tentang Renstra satker eselon I dan II 
di lingkungan BPk Tahun 2011-2015. 

Penyerahan dokumen Renstra-nya 
sendiri secara simbolis telah dilakukan 
oleh kaditama Revbang dan Pusdiklat 
Bambang Pamungkas kepada Wakil 
ketua BPk Hasan Bisri saat acara 
Rapat koordinasi (Rakor) Pelaksana 
BPk Tahun 2013, yang berlangsung 
pada 16-18 september 2013.

Dokumen Renstra ini pada 
dasarnya penjabaran dari Pernyataan 
komitmen Pencapaian kinerja (PkPk) 
masing-masing satker. PkPk satker 
sendiri berpedoman pada peta strategi 
BPk. Dengan begitu, maka Renstra 
satker sudah sejalan dengan Renstra 
BPk. 

Penghargaan lakiP Tahun 
2013

Pada 2 Desember 2013, 
bertempat di Istana Wakil 
Presiden, diselenggarakan acara 
penyerahan laporan hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja kepada kemen-
terian/lembaga dan 
pemerintah provinsi tahun 2013. selain 
itu, disampaikan pula penghargaan 
laporan hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah (lakIP) 
kepada kementerian, lembaga, dan 

pemerintah daerah.
Dalam penilaian atas lakIP 

tahun 2013 ini, BPk, yang dalam hal 
ini sekretariat Jenderal dan satuan 
kerja pelaksana BPk lainnya, kembali 
mendapatkan nilai a. Penghargaan 
atas nilai a lakIP diterima langsung 
oleh sekjen BPk Hendar Ristriawan. 
selain BPk, terdapat lima instansi 
lainnya yang mendapat nilai a, yaitu: 
kemenpan dan RB, kementerian 
keuangan, kementerian kelautan dan 
Perikanan, kPk dan BPkP. Dua tahun 
sebelumnya, lakIP tahun 2011 dan 
2012, BPk juga mendapat nilai a.  
(and)
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J aksa agung Basrief arief 
menegaskan pihaknya 
tidak akan menerima 
pesan sponsor dalam 

penanganan kasus korupsi. Mulai 
dari penyelidikan, menetapkan 
seseorang menjadi tersangka dan 
penuntutan, kejaksaan akan tetap 
menjunjung tinggi independensi dan 
profesionalisme. Hal itu disampaikan 
Basrief arief dalam Rapat kerja 
dengan komisi III di Ruang Rapat 
komisi III DPR RI, senayan, selasa 
(3/12).

Menurut Basrief, pihaknya bekerja 
sesuai standar operasional prosedur 
(sOP). Ia juga menerangkan, 
kejaksaan agung bekerja bukan 
sekadar lips service untuk membuat 
senang suatu pihak. Namun, ia 
pastikan melakukan ketentuan yang 
berlaku, termasuk selalu melakukan 
evaluasi dengan reward dan 
punishment. 

“Tidak bosan saya sampaikan, 
kami kerja keras jangan sampai 
menzalimi, jangan sampai bekerja 
karena pesan sponsor politik dan 
kebencian,”  tegas Basrief.  

Terkait pertanyaan menyangkut 
adanya kasus menggantung, Basrief 
arief menegaskan  pihaknya tidak 
akan melakukan hal seperti itu. 
Menurutnya bila dalam penyidikan 
sudah didapatkan adanya dua alat 
bukti, maka pihaknya pasti akan 
melanjutkan. Tapi kalau alat bukti 
tidak cukup, kejaksaan tak akan ragu 
untuk menghentikan. “Jangan terburu-
buru menetapkan tersangka. Perlu 
dua alat bukti,” terangnya.

Menanggapi kritik beberapa 
anggota komisi III DPR RI tentang 
ketimpangan penanganan kasus 
korupsi yang ditangani kejaksaan 
agung bila dibandingkan dengan 
kinerja komisi Pemberantasan 
korupsi (kPk), Basrief arief, 
mengakui bahwa lembaganya belum 
maksimal dalam menangani kasus 
tindak pidana korupsi.

“Terkait belum optimalnya 
penegakan hukum di kejaksaan 

keJaksaaN Tak 
akaN TeRIMa 
“Pesan sPonsor”
KejaKsaan aKan foKus pada perampasan KeKayaan 
negara yang dirampoK para Koruptor. penggabungan 
tuntutan Korupsi dan tindaK pidana pencucian uang 
aKan terus disosialisasiKan Kepada para jaKsa di 
seluruh indoensia.

Basrief mengatakan itu kewenangan 
kPk. Dia menerangkan, juga tidak 
sedikit kasus kejaksaan agung yang 
disupervisi kPk. “kalau ada yang 
mau disupervisi sudah banyak yang 
disupervisi. kasus-kasus di daerah, 
kPk bersama kejaksaan lakukan 
supervisi,” paparnya.

ketika disinggung banyaknya 
kasus korupsi di kejaksaan 
agung yang mandeg, Basrief arief  
menegaskan, bukan persoalan 

agung, kita sepaham. Itu satu hal 
yang tidak kita nafikan. Tapi secara 
terus menerus kami berusaha agar 
on the track,” ungkap Basrief. Dia pun 
menambahkan, untuk on the track 
ada dua hal yang ditanamkannya 
yaitu kemauan dan kemampuan 
aparat kejaksaan. “Perlu ada 
komitmen, mau dan kemampuan kita,” 
pungkasnya.

Disinggung soal dorongan adanya 
supervisi kPk untuk kasus ini, 

HUKUM
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mandegnya, namun soal alat bukti 
untuk kasus tersebut. “soal mandeg 
itu relatif, persoalannya soal alat 
bukti. kita menyidik satu kasus 
tentu dengan alat bukti yang cukup. 
kalau seandainya belum ditemukan 
bukti belum bisa kita tingkatkan ke 
penunutan.,” ujarnya.

sementara itu beberapa hari 
sebelumnya dalam Rapat kerja 
Nasional (Rakernas) kejaksaan 2013 
yang digerlar 25- 29 November 2013, 
di Hotel Jasmin di Puncak, Cianjur, 
kejaksaan agung telah menggaris-
bawahi penanganan kasus korupsi 
dan perampasan kekayaan negara 
milik para koruptor yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap akan 
diprioritaskan.

Perampasan dan penyesuaian 
aset itu menurut Basrief harus 
dilaksanakan tepat waktu dan 
sesuai standar akuntansi. karena 
itu kejaksaanagung akan terus 
mendorong percepatan pembentukan 
Pusat Pengelolaan aset (PPa). 
adapun salah satu langkah guna 
mempercepat pengembalian uang 
negara adalah menggabungkan 
penanganan kasus korupsi dengan 
tindak pidana pencucian uang 
(TPPU).   

Menurut Jaksa agung, kasus 
tindak pidana korupsi sangat erat 
kaitannya dengan pelanggaran 
pencucian uang. Hal ini terlihat 
dari keuantungan dalam sebuah 
tindak pidana korupsi kerap kali 
digunakan untuk kepenyingan pribadi. 
keuntungan tersebut sering kali di 
simpan dalam bentuk pembelian 
rumah, atau aset lain (sejenis), atau 
disamarkan dari sebuah rekening ke 
rekening yang lain.  

Pelaku yang membantu 
penyamaran tersebut dapat dijerat 
dengan pasal pencucian uang. 
Menurut Basrief, ada keuntungan 
sendiri jika dua perbuatan pidana 
dimasukkan dalam satu berkas. Yaitu 
dikenakan dua perbuatan dalam satu 
berkas dakwaan bisa memperberat  
ancaman hukuman bahkan vonis 

yang akan dijatuhkan hakim. 
selain itu dengan digabungkannya 

dalam satu berkas dakwaan juga 
sejalan dengan prinsip persidangan 
yang efektif dan efesien. selaian itu 
penggunaan pasal tindak pidana  
pencucian uang dalam satu berkas 
dengan tindak [pidana korupsi bisa 
juga dilakukan sebagai bentuk 
pemiskinan terhadap koruptor. 
Dimana dakwaan terhadap pelaku 
harus dikenakan dakwaan komulatif. 

kepada para jaksa Basrief 
mengingatkan, Undang-undang No 
8 Tahun 2010 tentang pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang (PTPPU) telah 
menegaskan  bahwa penyidik pidana 
asal (Predicate crime) bisa melakukan 

penyidikan TPPU. klausul tersebut 
tercantum dalam pasal 74 UU 
PTPPU. 

kemudian terkait pasal pencucian 
uang, jaksa tak harus membuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya 
sebagimana tercantum tercantum 
dalam pasal 69 UU PTPPU. karena 
itu penggabungan dakwaan itu perlu 

disosialisasikan ke daerah-daerah, 
berikut cara yang efektif  dalam 
pelaksanaannya.      

Instruksi Jaksa Agung 
sementara itu hasil Rakernas 

lainnya, Basrif arief juga 
mengeluarkan sejumlah instruksi  
kepada  para Jaksa agung Muda 
dan eselon II melaksanakan  hasil 
direkomendasikan dalam Rapat kerja 
Nasional (Rakernas) kejaksaan 2013.  
Untuk Jaksa agung Muda Intelijen 
(Jamintel), adjat sudrajat, Basrief 
memerintahkan agar segera merevisi 
keputusan Jaksa agung RI Nomor: 
kep-552/a/Ja/10/2002, tanggal 23 
oktober 2002, tentang administrasi 
Intelijen Yustisial agar disesuaikan 

dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 
tentang kejaksaan RI dan UU Nomor 
17 Tahun 2011 tentang Intelijen 
Negara.

kepada Jaksa agung Bidang 
Pembinaan (Jambin) Bambang 
Waluyo, Basrief memerintahkan 
segera menyusun database 
kejaksaan guna mempermudah rotasi 

Jaksa Agung Basrief Arief resmi melantik mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 
(Jampidsus) Andhi Nirwanto menjadi Wakil Jaksa Agung.
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atau mutasi para jaksa. sedangkan 
untuk Jaksa agung Muda Pidana 
Umum (Jampidum), Basuni Masyarif 
agar berkoordinasi dengan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan 
agung (Badiklat) untuk meningkatkan 
pendidikan para jaksa dan intelijen 
untuk mengawal dan mensukseskan 
Pemilu 2014.

Untuk Jaksa agung Muda Pidana 
khusus (Pidsus) yang kini didapuk 
R Widyo Pramono, pucuk pimpinan 
kejaksaan agung ini memerintahkan, 
agar di bidang Pidsus, perlu 
diterbitkan keputusan Jaksa agung 
RI yang menentukan bahwa perkara 
tindak pidana perikanan ditangani 
oleh bidang Pidum, sedangkan 
perkara tindak pidana perpajakan 
ditangani oleh bidang Pidsus.

“Pada Jaksa agung Muda 
Pidana Umum pada bidang tindak 
Pidum, agar berkoordinasi dan 
kerjasama dengan Badiklat untuk 
penyelenggaraan pelatihan, 
memerintahkan kajati, kajari, 
kacabjari untuk lebih meningkatkan 
koordinasi dengan penyidik, Bawaslu 
atau Panwaslu dan pengadilan,” pinta 
Basrief.

Di bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara di bawah kendali 

Jaksa agung Muda  Perdata dan 
Tata Usaha Negara (Jamdatun), sT 
Burhanuddin, Basrief memerintahkan 
segera melaksanakan validasi dan 
sinkronisasi data antar 3 bidang, 
yakni bidang Perdatun, Pidsus, dan 
Pembinaan. serta solusi penyelesaian 
permasalahan berkaitan pembayaran 
uang pengganti atas putusan tindak 
pidana korupsi berdasarkan UU 
Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak 
Pidana korupsi.

“selain itu, menyukseskan 
Pemilihan Umum tahun 2014 baik 
legislatif dan eksekutif, dengan 
mempersiapkan dan meningkatkan 
pengetahuan jaksa pengacara negara 
bekerja sama dengan Badan Diklat 
kejaksaan RI untuk penanganan 
perkara-perkara yang berkaitan 
dengan sengketa Pemilu 2014,” 
tandas Basrief.

Pada bidang Pengawasan 
dibawah Jaksa agung Muda 
Pengawasan (Jamwas), Mahfud 
Mannan, Basrief meminta segera 
menerbitkan Juklak dan Juknis 
pelaksanaan audit dan reviu 
laporan keuangan kejaksaan 
sebagai landasan dalam melakukan 
pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan serta pengalokasian 

Terkait pertanyaan 
adanya kasus 
menggantung, 
Basrief Arief 
menegaskan 
pihaknya tidak 
akan melakukan 
hal seperti itu. 
Menurutnya bila 
dalam penyidikan 
sudah didapatkan 
adanya dua alat 
bukti, pihaknya pasti 
akan melanjutkan. 
Tapi kalau alat bukti 
itu tidak cukup, 
kejaksaan tak akan 
ragu-ragu untuk 
menghentikan.

anggaran.
“Mengoptimalkan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan program 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 
kejaksaan RI oleh pimpinan setiap 
satuan kerja, serta ketersediaan 
anggaran dan segera menerbitkan 
Juklak dan Juknis sebagai tindak 
lanjut pencanangan zona integritas 
bebas kkN di lingkungan kejaksaan 
RI,” pinta Basrief.

sedangkan untuk Badiklat 
kejaksaan RI, Basrief 
mengungkapkan, perlu penguatan 
peran sentral Diklat di beberapa 
daerah, seperti Medan, Palembang, 
Jakarta, Bandung, semarang, dan 
surabaya.  (bd) Dua Jaksa Agung Muda (JAM) yang baru dilantik, yakni Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat 

Sudrajat dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan.
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Tips

lamanya sebagaimana biasa. Maka apa 
yang engkau tuai hendaknya kau biarkan 
di bulirnya, kecuali sedikit untuk engkau 
makan.” [Surah Yusuf ayat 47]

Selain membuat prakiraan kondisi 
di masa depan, Yusuf juga memberikan 
solusinya. Mengingat 7 tahun masa panen 
diikuti 7 tahun masa paceklik, hendaknya 
kita menyimpan hasil panen tetap dalam 
bulirnya sebagai cadangan saat paceklik 
tiba.

Sejarah membuktikan, walaupun 
menghadapi masa paceklik, rakyat Mesir 
tetap Makmur lantaran ada yang disimpan 
dari hasil panen sebelumnya. Sampai rakyat 
dari negeri tetangga yang kelaparan pun 
meminta bantuan mereka.

Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, 
masa panen adalah masa produktif 
bekerja atau berbisnis. Masa pacekliknya, 
yaitu pensiun kelak. Hendaknya kita juga 
menyimpan hasil panen saat ini untuk 
menghadapi masa paceklik nanti.

Menariknya dari perkataan Yusuf 
adalah agar tetap menyimpan hasil panen 
dalam bulirnya, kecuali sedikit untuk 
dimakan. “Saya mendapatkan kesan dari 
ayat ini bahwa hasil produksi kita sekarang 
seharusnya disimpan terlebih dahulu 
kecuali sedikit yang dikonsumsi. Bukannya 
dibelanjakan dulu, jika ada sisa lalu 
disimpan,” kata Ahmad Gozali. 
Terinspirasi dari kisah ini, ia pun kemudian 
menggunakan istilah “saving dulu, baru 
shopping”, seperti termaktub dalam bukunya  
yang berjudul: “Habiskan Saja Gajimu” yang 
diterbitkan pada Februari 2013 lalu. 

Dalam buku itu diungkapkan sejumlah 
alasan: “Kalau saja penghasilan saya lebih 
besar, tentunya masalah keuangan ini akan 
cepat selesai.” “Kalau gaji saya sudah naik, 
baru deh saya bisa nabung dengan rutin.”

Begitulah sejumlah alasan yang kerap 
terlontar untuk menyatakan persoalan 
“kekurangan uang”. Banyak keluarga yang 
mengeluh dan stres dalam mengatur 

keuangan mereka karena lebih “tekor” di 
akhir bulan ketimbang bersisa.

Itulah kenyataannya!
Namun, betulkah itu masalah 

sebenarnya? Atau jangan-jangan Anda lah 
yang salah dalam menetapkan tujuan dalam 
mengelola uang. Tujuan kita mengelola uang 
selama ini adalah untuk mengatur bagaiman 
caranya supaya uang bersisa di akhir bulan 
untuk ditabung atau diinvestasikan. Namun 
kenyataannya bukannya bersisa, kita malah 
“kehabisan” uang sebelum semua keperluan 
sempat dibayarkan. “Model belanja dulu 
kemudian menyimpan, ternyata tidak 
efektif,” tegas Ahmad Gozali.

Hal kedua yang menarik dalam 
pernyataan Yusuf, lanjutnya,  yaitu panen 
7 tahun dan paceklik 7 tahun. Secara logika 
matematika, mestinya separuh disimpan dan 
separuh dimakan bisa mencukupi. Tapi ayat 
tadi memerintahkan untuk makan sedikit 
saja, atau kurang dari setengah. Kenapa?

Nilai gandum memang tidak akan 
berkurang jika disimpan dalam bulirnya. 
Tapi, jumlah penduduk Mesir tentu 
bertambah banyak selama 7 tahun tersebut. 
Maka diperlukan jumlah gandum yang lebih 
besar untuk memberi makan rakyat di masa 
depan.

Dalam konteks kehidupan sekarang, ini 
yang kita sebut sebagai inflasi.  Nominal 
uang yang kita simpan mungkin tetap atau 
bertambah, tapi harga-harga bertambah 
mahal. Maka strategi yang bisa kita tiru 
adalah memperkecil konsumsi, perbesar 
investasi. 

Tanpa harus punya keahlian membaca 
mimpi seperti Nabi Yusuf, kita sudah tahu 
bahwa harga-harga naik di masa depan. 
Kita sudah faham kebutuhan bertambah 
besar seiring perkembangan keluarga. Kita 
pun mafhum akan menghadapi masa tidak 
produktif saat pensiun. 

Akankah kita diam saja? Atau lakukan 
sesuatu seperti Nabi Yusuf lakukan?  *** 

Perencanaan Keuangan 
ala Nabi Yusuf

P ERENCANAAN keuangan bisa 
dibilang ilmu baru di Indonesia 
yang mulai dipraktekkan pada 
akhir 1990-an atau awal 2000-an. 

Di negara-negara maju, justru telah populer 
sejak puluhan tahun sebelumnya. Sejatinya, 
kata Ahmad Gozali,  Perencana  Keuangan,  
ilmu perencanaan keuangan sudah 
dipraktekkan puluhan ribu tahun silam. Di 
antara bukti sejarahnya, kisah Nabi Yusuf AS 
yang membuat dan mempraktekkan strategi 
menghadapi masa paceklik.

Al-Quran mencatat kisah Yusuf 
menerjemahkan mimpi Raja Mesir. Dalam 
tidurnya, sang raja melihat 7 ekor sapi gemuk 
yang digantikan 7 ekor sapi kurus serta 
gandum berisi digantikan gandum kering. 

Banyak orang yang telah diminta 
pendapat mengenai arti mimpi tersebut. 
Tapi hanya Yusuf yang bisa memberi tahu 
maknanya. Katanya seperti tersirat dalam 
sejarah, akan datang 7 tahun masa panen, 
yang kemudian diikuti 7 tahun masa paceklik. 
Setelah itu, masa subur Mesir akan kembali.

Seperti kita tahu, sejak zaman dahulu 
kala, pertanian Mesir sangat bergantung 
pada Sungai Nil. Jika sungai mengalirkan 
airnya dengan baik, wilayah Mesir subur dan 
hasil panennya melimpah. Tapi, bukan tidak 
mungkin Sungai Nil mengering atau bahkan 
meluap. 

Usai memaknai mimpi, Yusuf 
melanjutkan nasihatnya pada sang raja. 
“Hendaklah engkau bertanam 7 tahun 

Ahmad Gozali
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GALLERY FOTO 

Simposium nasional bertajuk “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN”, pada 12 Desember 2013.

Kongres Kebangsaan, acara yang diadakan Forum Pemred Media Massa yang dihadiri Ketua BPK Hadi Poernomo, pada 10 
Desember 2013.
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Pekan Anti Korupsi 2013, dimana BPK ikut serta memeriahkannya. Acara diselenggarakan pada 9 Desember 2013.

Perpisahan Subject Matter Expert dari ANAO Paul Nicoll yang telah bertugas cukup lama di BPK RI dalam mendampingi 
pengembangan kapasitas pemeriksaan BPK khususnya pemeriksaan kinerja, pada 11 Desember 2013.
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Rapat konsultasi antara DPR dan BPK yang membahas tentang RUU Perubahan UU BPK, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, 
pada 2 Desember 2013.

Delegasi lembaga donor Jerman, GIZ, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BPK, pada 9 Desember 2013.
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Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik pejabat Eselon III dan IV di lingkungan BPK, pada 9 Desember 2013.

xxxxxxxxxxxxxx.
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Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka 
dan Membangun Masa Depan Pendidikan di Indonesia Lebih Baik..

BPK RI Memastikan Anggaran Pendidikan 
di Indonesia digunakan Secara Benar

Independensi   Integritas   Profesionalisme www.bpk.go.id
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