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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 mulia, 
2013 telah memasuki bulan 
yang terakir. Redaksi Warta BPK 
mencoba menyuguhkan laporan 
utama tentang 
laporan-laporan 
keuangan sejumlah 
kementerian dengan 
alokasi anggaran 
terbesar.

Dalam laporan 
tersebut, kami 
juga mengevaluasi 
laporan keuangan 
sejumlah 
kementerian, atas 
pencapaian opini dari 
Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 
RI. Terhadap opini 
WDP ataupun WTP 
DPP, redaksi mengangkat kembali 
elemen-elemen kinerja yang belum 
maksimal, sehingga menghambat 
pencapaian opini WTP. 

Contohnya, opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP) atas 
laporan keuangan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Di kementerian yang menyerap 
anggaran terbesar itu, BPK 
menemukan indikasi kerugian 
negara. Salah stunya adanya 
dokumen pertanggungjawaban 
jasa konsultansi senilai Rp13,06 
miliar yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya dan berindikasi 
merugikan keuangan negara 
sebesar Rp7,88 miliar.

Sebaliknya, terhadap 
kementerian yang beroleh opini 
WTP DPP seperti Kementerian 
Agama, juga disorot ihwal “paragraf 

penjelas”. Dengan 
begitu, laporan ini 
diharapkan bisa 
menjadi refeksi 
bagi kementerian-
kementerian 
yang kami sorot. 
Harapannya, 
tentu saja terjadi 
perbaikan pada 
laporan keuangan 
tahun-tahun 
selanjutnya.

Selain laporan 
utama yang 
menyita space 
cukup banyak, 

Warga BPK tetap menyajikan 
rubrik-rubrik reguler yang tentunya 
dinanti oleh sidang pembaca 
sekalian. Rubrik “Pantau” misalnya, 
edisi Desember ini menampilkan 
telaah BAKN. Yang menarik adalah 
berdasarkan hasil telaah BAKN
terhadap IHPS I/2013, masih 
banyak kasus penyimpangan 
keuangan negara di lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Selain itu, sebagian besar BUMN
belum memiliki tata kelola (good 
corporate governance) yang baik. 

Nah, selamat membaca dan 
selamat beraktivitas!

LAPUT YANG REFLEKTIF
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D ALAM Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) tahun 2012 lalu, ada sejumlah 
kementerian yang mendapat “jatah” anggaran 
terbesar dalam APBN 2012. Setidaknya 

ada tujuh kementerian yang mendapat alokasi anggaran 
terbesar: Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
Kementerian Agama. Tiga institusi lain yang memperoleh 
anggaran besar yakni Kepolisian  RI, Kementerian 
Kesehatan,  dan Kementerian Keuangan. 

Terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
negara tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melakukan pemeriksaan terhadap LKKL tahun 2012. Tidak 
terkecuali sejumlah kementerian yang memiliki anggaran 
gendut tersebut. Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

atas LKPP tahun 2012, menyebutkan bahwa opini pada 
Kementerian dan Lembaga (K/L) meningkat. Jumlah K/L
yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
telah meningkat dari 67 K/L pada tahun 2011 menjadi 69 
K/L pada tahun 2012,

Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen sejumlah 
kementerian untuk mengelola anggarannya secara 
transparan dan akuntabel. Maklum di era keterbukaan saat 

ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara  sudah menjadi 
kebutuhan.  

Terkait sejumlah kementerian yang mengelola anggaran 
besar tersebut, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
atas LKPP tahun 2012 Badan Pemeiksa Keuangan masih 
menemukan sejumlah persoalan di sejumlah kementerian. 

Salah satunya BPK mengungkap adanya temuan 
mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
yaitu mengenai pengelolaan aset tetap dan bantuan sosial. 
Sedangkan terkait bantuan sosial, BPK menemukan 

bansos. Selain itu BPK menemukan adanya belanja 
bansos yang mengendap di pihak ketiga. 

BPK juga menemukan permasalahan terkait 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Di antaranya 
hibah yang belum diajukan 
pengesahan ke Kementerian 
Keuangan, adanya kesalahan 

barang dan belanja modal  dan 
penyimpangan perjalanan dinas. 
Di samping itu, BPK menemukan 
ketidakpatuhan  dalam proses 
pengadaan barang dan jasa. Seperti 
kelebihan pembayaran, pemahalan 
harga, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel. 

Terhadap berbagi 
temuan tersebut, BPK telah 
merekomendasikan agar 
pimpinan kementerian/lembaga 
meningkatkan pengendalian 

terhadap penatausahaan aset barang milik negara, 
mengelola bantuan sosial dan hibah sesuai ketentuan, 
dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta 
meningkatkan pengawasan dan pengendalian bukti-bukti 
pertanggungjawaban perjalanan dinas. Lantas bagaimana 
performa tujuh kementerian tersebut. Berikut temuan dan 
rekomendasi kementerian dan lembaga tersebut.  ***
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M ENTERI Pendidikan 
dan Kebudayaan 
Muhammad Nuh, 
kini bisa menarik 

nafas lega. Upayanya memperbaiki 
pengelolaan keuangannya 
membuahkan hasil. Pada laporan 
keuangan tahun 2012,  Kemdikbud 
memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Opini tersebut diberikan karena 
menurut catatan BPK, Kemdikbud 
telah melakukan tindak lanjut 
terhadap rekomendasi BPK. Di 
antaranya yakni, Kemdikbud telah 
menelusuri penyebab terjadinya 
selisih pendapatan dan pengembalian 
belanja tahun berjalan menurut SAl 
dengan SAU. Selain itu Kemdikbud 
juga telah melaporkan pendapatan 
dan belanja yang bersumber dari 
hibah dalam laporan realisasi 
anggaran Kemdikbud. 

Bahkan BPK juga mencatat 
Kemdikbud telah melakukan 
inventarisasi dan penilaian 
terhadap aset tetap yang berasal 
dari Satker baru. Sekalipun begitu 
pada tahun 2012 kejadian serupa 
masih terjadi pada Satker baru 
lainnya. Selain itu Kemdikbud 
juga  mempertanggungjawabkan 
kekurangan Kas di Bendahara 
Pengeluaran pada Universitas 
Airlangga dan Universitas Riau. 

Sebagaimana diungkapkan 
dalam Laporan Keuangan TA 2012, 
Kemdikbud melaporkan realisasi 
Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sebesar Rp11,71 triliun 
terdiri atas Pendapatan PNBP 
Lainnya sebesar Rp1,99 triliun dan 
Pendapatan BLU sebesar Rp9, triliun. 

Permasalahan terkait pengelolaan 
pendapatan  BPK menemukan 
sejumlah persoalan. Seperti penyajian 
PNBP yang disahkan pada Badan 
Layanan Umum (BLU) yakni Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas 
Gadjah Mada (UGM), tidak 
didasarkan perhitungan yang andal. 
Pengesahan pendapatan dan belanja 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MEMBERIKAN OPINI 
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) KEPADA KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. SEKALIPUN BEGITU BPK JUGA 
MENEMUKAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA. SALAH SATUNYA 
ADANYA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN JASA KONSULTANSI 
SENILAI Rp13,06 MILIAR YANG TIDAK DAPAT DIYAKINI 
KEWAJARANNYA DAN BERINDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN 
NEGARA SEBESAR Rp7,88 MILIAR.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dilakukan sekaligus satu kali dalam 
satu tahun. 

Selain itu proses rekonsiliasi 
antar-rekening yang masing-
masing berjumlah 138 rekening 
giro penerimaan pada IPB dan 59 
rekening penerimaan pada UGM
dilakukan secara manual. Akibatnya 
terjadi pengesahan ganda atas 
transaksi yang sama, transaksi 

mutasi antar-rekening yang diakui 
sebagai pendapatan. Pengesahan 
penerimaan yang substansinya bukan 
merupakan pendapatan dan adanya 
pendapatan di beberapa rekening 
yang belum disahkan dan disajikan 
dalam laporan keuangan. 

Terhadap temuan tersebut, 
menurut catatan BPK, Kemdikbud 
telah melakukan koreksi dan 
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pengesahan oleh BLU IPB dan UGM. 
Namun masih terdapat risiko adanya 
transaksi yang belum dikoreksi 
penyajiannya. BPK juga menemukan 
adanya PNBP yang dikelola di luar 
mekanisme APBN karena digunakan 
langsung sebesar Rp16,19 miliar. 

Sementara terhadap hasil 
pemeriksaan pengesahan belanja 
satker BLU yang diuji petik yaitu di 
IPB dan UGM  BPK menemukan  
masih adanya kelemahan 
dalam pengajuan 
pengesahan belanja 
BLU. Yakni  mekanisme 
perhitungan belanja yang 
dilakukan tidak andal. Selain 
itu  sistem pencatatan 
belanja untuk penyusunan 
laporan keuangan dan 
proses rekonsiliasi antar 
rekening yang masing-masing 
berjumlah 101 rekening 
pengeluaran pada IPB dan 
447 rekening pengeluaran 
pada UGM dilakukan secara 
manual sehingga terjadi 
pencatatan ganda atas 
transaksi yang sama. 

Selain itu BPK juga 
menemukan adanya dokumen 
pertanggungjawaban jasa 
konsultasi senilai Rp13,06 
miliar yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya dan berindikasi 
merugikan keuangan negara sebesar 
Rp7,88 miliar. Hal ini terjadi karena 
beberapa hal. Seperti adanya 
indikasi pengadaan yang diatur untuk 
memenangkan rekanan tertentu. 
Pertanggungjawaban ganda atas 
penggunaan tenaga ahli pada 
beberapa perusahaan konsultasi pada 
kontrak yang waktunya bersamaan. 
Sudah begitu penggantian tenaga ahli 
tidak diatur dalam kontrak sehingga 
tidak dapat diyakini kesetaraan 

personilnya. Terkait perjalanan Dinas, 
BPK menemukan penggunaan bukti 
perjalanan dinas yang tidak sah dan 
pemahalan atas bukti perjalanan 
dengan nilai sebesar Rp5,94 miliar.

Dalam Laporan Keuangan 
Kemdikbud mengungkapkan realisasi 
Belanja Modal bruto tahun 2012 
sebesar Rp8,99 triliun. Jumlah 
tersebut termasuk di dalamnya 
realisasi Belanja Modal sebesar 
Rp1,43 triliun namun pekerjaan 
tidak selesai pada akhir tahun 2012. 
Akibatnya tidak menggambarkan nilai 
belanja riil dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. Selain itu aset yang 

timbul dari realisasi belanja berupa 
Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 
Desember 2012 senilai Rp1,39 triliun 
tidak dapat diyakini kewajarannya 
karena Satker tidak melaporkan 
progres pekerjaan sesuai kondisi 
senyatanya.

Terkait hasil pemeriksaan 
terhadap belanja Bansos BPK 
menemukan adanya kelemahan 
dalam penetapan, penyaluran dan 
pertanggungjawaban penggunaan 
dana bansos. Seperti  penetapan dan 
penyaluran tidak sesuai pedoman 
teknis penyaluran dana bansos 
dan adanya penggantian penerima 
bantuan sosial tanpa revisi SK. 
Bahkan BPK juga menemukan  
adanya bansos ganda sehingga 
menghilangkan kesempatan bagi 

penerima lain yang memenuhi 
persyaratan dan membutuhkan 
sebesar Rp5,49 miliar. 

BPK juga menemukan kelemahan 
dalam proses validasi data penerima 
bansos. Akibatnya terjadi retur 
belanja bansos Rp142,73 miliar per 
31 Desember 2012. Dana Bansos 
yang masih belum terealisasi 
penggunaannya pada tahun 2012 
sebesar Rp477,18 miliar yang masih 

mengendap di rekening 
pihak ketiga, rekening 
kementerian, dan rekening 
penerima bantuan.

Kelemahan SPI 
Sedangkan bagian dari 

perolehan keyakinan yang 
memadai atas kewajaran 
laporan keuangan 
tersebut, BPK melakukan 
pemeriksaan terhadap 
Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) dan kepatuhan 
terhadap ketentuan 
perundang-undangan.  

Terkait pemeriksaan SPI 
BPK menemukan sejumlah 
kelemahan. Seperti 
pengendalian pengelolaan, 
pencatatan, dan pelaporan 
PNBP belum memadai untuk 

memastikan akuntabilitas dan akurasi 
PNBP dalam LRA. Selain itu BPK 

belanja Bantuan Sosial tidak tepat 
dan sistem pengendalian atas 
penetapan, penyaluran, pelaksanaan, 
dan pertanggungiawaban Bantuan 
Sosial Lemah sehingga Belum 
Menjamin Akuntabilitas Pemberian 
dan Penggunaan Bantuan Sosial.

Terhadap retur atas realisasi 
belanja Kemdikbud TA 2012 Senilai 
Rp267,70 miliar dan TA 2011 Senilai 
Rp 14.49 miliar serta Retur atas 
Dana DIPA pada Tiga Satker Daerah 
sebesar Rp930,48 juta BPK juga 
belum tersalurkan. Kelemahan 
SPI lainya yakni pencatatan dan 
pengelolaan Kas di Lingkungan 
Kemdikbud Belum Memadai. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh bersama 
Ketua Komisi X Agus Hermanto
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Begitu juga pada pencatatan dan 
pelaporan piutang Belum Didukung 
Penatausahaan yang memadai.

Berdasarkan kelemahan 
tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan agar meningkatkan 
pengendalian atas pengelolaan, 
pencatatan, dan pelaporan PNBP 
dan hibah. Selain itu Mendikbud juga 

belanja pada saat penggangaran, 
berkoordinasi dengan pihak 
Kementerian Keuangan memperbaiki 
pola penyaluran dana tunai untuk 
penyediaan sarana dan prasarana ke 
satuan pendidikan milik pemerintah. 
BPK juga meminta memperbaiki 
database sekolah penerima bantuan, 

bantuan secara cermat. 
Lebih penting lagi BPK juga 

memerintahkan KPA dan Irjen 
lebih optimal dalam melaksanakan 
pengawasan dan pembinaan 
terhadap Satker di lingkungan 
Kemdikbud. BPK juga memerintahkan 
Dirjen Pendidikan Tinggi menyediakan 
aplikasi/sub sistem akuntansi 
untuk mencatat mutasi piutang 
dan menyosialisasikan ketentuan 
terkait pengelolaan, pencatatan, dan 
pelaporan piutang. 

Temuan Merugikan Negara
Sedangkan terkait ketidakpatuhan 

terhadap perundang-undangan, 
BPK menemukan  Kemdikbud 
belum memungut PNBP sesuai 
ketentuan PNBP sebesar Rp1,33 
miliar, belum menyetor PNBP ke kas 
negara sebesar Rp70,84 miliar, dan 
menggunakan langsung PNBP di luar 
mekanisme APBN sebesar Rp16,19 
miliar. 

BPK juga menemukan realisasi 
belanja barang berupa pekerjaan 
konsultansi senilai Rp7,88 miliar 
berindikasi mengakibatkan kerugian 
negara dan senilai Rp13,06 miliar 
tidak dapat diyakini kewajarannya. 
Terkait perjalanan dinas, BPK 
menemukan adanya penyimpangan 

realisasi perjalanan dinas sebesar 
Rp5,94 miliar dan USD 2.18 ribu. 

Temuan lain pengelolaan dan 
pertanggungjawaban belanja atas 
pekerjaan akhir tahun anggaran 2012 
sekurang-kurangnya sebanyak 92 
kontrak senilai Rp1,43 triliun tidak 
sesuai ketentuan keuangan negara 
dan mempengaruhi kewajaran 
penyajian Laporan Keuangan 
Kemdikbud tahun 2012. 

BPK juga menemukan adanya 
keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan terhadap 62 paket 
pekerjaan belanja modal tahun 
anggaran 2012 pada 23 Satker 
di lingkungan Kemdikbud 
belum dikenakan sanksi denda 
keterlambatan kepada rekanan 
sekurang-kurangnya sebesar 
Rp19,49 miliar. Kontrak pekerjaan 
pengadaan Peralatan Laboratorium 
Fakultas Peternakan dan Olah 
Raga FK1P Undana senilai Rp19,52 
miliar diindikasikan dikerjakan oleh 
pihak bukan pemenang tender dan 
berindikasi pemahalan harga yang 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara sekurang-kurangnya Rp6,0 1 
miliar. 

Sehubungan temuan tersebut, 
BPK merekomendasikan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
agar  menginstruksikan kepada 
pimpinan Satker terkait untuk 
menyetor PNBP sekurang-
kurangnya senilai Rp55,89 miliar 
Selain itu BPK juga memerintahkan 
pimpinan Satker terkait untuk 
mempertanggungjawabkan 
pembayaran biaya personil dan 
non personil yang tidak valid 
yang mengakibatkan indikasi 
merugikan keuangan negara dengan 
menyetorkan ke kas negara sebesar 
Rp7,88 miliar. 

Selain itu BPK juga 
memerintahkan pimpinan Satker 
terkait untuk melengkapi bukti 
pertanggungjawaban belanja sesuai 
dengan kondisi riil yang terjadi atas 
pengeluaran biaya personil dan non 
personil sebesar Rp13,06 miliar, yang 

tidak dapat diyakini kewajarannya. 
BPK juga menginstruksikan PPK 
terkait untuk menarik pembayaran 
perjalanan dinas yang berindikasi 
kerugian negara dan menyetorkan ke 
kas negara sebesar Rp5,93 miliar dan 
USD 2,177. 

BPK juga merekomendasikan  
untuk memberikan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku kepada 
pimpinan Satker, KPA, dan PPK 
terkait yang lalai melaksanakan 
penyelesaian kontrak pekerjaan akhir 
tahun tidak mematuhi ketentuan 
yang mengatur mengenai langkah-
langkah akhir tahun anggaran. 
Selain itu BPK juga memerintahkan 
PPK dan rekanan terkait 
mempertanggungjawabkan denda 
keterlambatan yang belum dipungut 
dari sejumlah kontrak senilai Rp19,48 
miliar untuk disetorkan ke kas negara. 

BPK juga memerintahkan PPK 
Undana mempertanggungjawabkan 
kerugian negara sebesar Rp6,007 
miliar, atas indikasi pemahalan 
harga dari sejumlah kontrak. Selain 
itu BPK juga memerintahkan 
PPK dan rekanan terkait 
mempertanggungjawabkan indikasi 
kerugian negara sebesar Rp1,18 
miliar, atas pelaksanaan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Terkait pengelolaan aset, BPK 
memerintahkan Sekjen Kemdikbud 
menginventarisir kembali dan 
memastikan status keberadaan 
dan kepemilikan atas aset-aset di 
lingkungan Setjen Kemdikbud yang 
tidak diketahui keberadaannya 
tersebut dan selanjutnya melakukan 
langkah-langkah pengamanan 
aset. Sedangkan kepada pimpinan 
Satker terkait BPK memerintahkan 
untuk melakukan pemantauan dan 
penertiban terhadap pemanfaatan, 
penggunaan, dan pengamanan atas 
aset pemerintah serta berkoordinasi 
dengan pihak terkait untuk melakukan 
upaya penguasaan kembali atas aset-
aset yang dikuasai pihak lain. 
Menindaklanjuti Temuan 
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Menanggapi temuan BPK 
tersebut, Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan, Muhammad Nuh  
berjanji menindaklanjuti seluruh 
temuan dan rekomendasi BPK. 
Pada 60 hari ke depan, pihaknya 
akan melakukan sejumlah langkah 
penyelesaian. “Hal-hal yang bisa 
diselesaikan langsung diselesaikan, 
tetapi kalau ada yang memerlukan 
koordinasi dengan Kementerian 
Keuangan dan sebagainya akan 
diselesaikan bersama,” katanya.

Adapun langkah-langkah yang 
akan ditempuh Kemdikbud, yakni 
menyelesaikan pengembalian ke 
kas negara, mempercepat proses 
reformasi birokrasi, meningkatkan 
efektivitas sistem pengendalian 
intern, dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia (SDM) 
pengelola keuangan. Langkah 
lainnya adalah meningkatkan 
kuantitas dan kualitas SDM
pengawasan.

Terkait indikasi kerugian negara 
yang mencapai Rp28,9 miliar, Nuh 
mengatakan perlu pembuktian 
lebih lanjut. Untuk penelusuran dan 
pencarian bukti, Nuh mengatakan 
akan menugaskan tim Inspektorat 
Jenderal (Itjen) Kemdikbud. Dia 
mengatakan bahwa temuan indikasi 
kerugian negara ini lebih dekat 
dengan kasus tindak pidana. 

Selanjutnya untuk potensi 
kerugian negara yang mencapai 
Rp60,4 miliar, Nuh mengatakan 
masih belum bisa disebut ada tindak 
pidana korupsi. Sebab menurut BPK, 
potensi kerugian negara adalah 
kerugian yang terjadinya tergantung 
pada tindakan pengelola anggaran. 
Dari seluruh temuan BPK itu, Nuh 
mengatakan urusan kelengkapan 
administrasi akan segera 
dituntaskan. Selanjutnya menteri 
asal Surabaya itu mengatakan 
akan menagih pertanggungjawaban 
pengelola anggaran terkait temuan 
BPK senilai Rp67,3 miliar. Nuh juga 
mengatakan akan mengembalikan 
uang senilai Rp18,8 miliar ke kas 

negara.
Sedangkan Inspektur Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Haryono Umar 
mengatakan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) yang diberikan 
BPK sudah lebih baik dari tahun 
sebelumnya. Pada tahun lalu 
institusinya hanya memperoleh 
opini Tidak Memberikan Pendapat 
(TMP) atau disclaimer. Karena 
itu Kemdikbud  selalu berupaya 
mendapatkan penilaian yang terbaik 
pada tahun berikutnya. 

Meski sudah baik, lanjut Haryono, 
pihaknya akan tetap melakukan 
upaya-upaya perbaikan. Sebab 
uang yang dikelola merupakan uang 
negara yang harus dikelola sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
Terkait temuan BPK Haryono berjanji 
segera menindaklanjuti.  “Yang paling 
penting ketaatan pada peraturan. 
Ada 4 unsur yang dinilai sepeti SPI, 
ketaatan dan kesesuaian dengan 
standar akuntansi,” kata Haryono.

Sementara Anggota Komisi X 
DPR  Ferdiansyah mengingatkan 
kepada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) agar tidak 

terlalu fokus mengejar opini baik dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
tetapi penyerapan anggarannya tak 
sesuai dengan aturan main.  

Menurut  Ferdiansyah, 
seandainya tahun 2013 daya serap 
Kemdikbud hanya 70 persen, itu 
lebih baik ketimbang menanggung 
beban moral ketika terjadi masalah 
pelanggaran, di kemudian hari. “Yang 
penting tidak melanggar undang-
undang dan tapi menyalahi aturan,” 
kata Ferdiansyah saat  menggelar 
rapat kerja dengan Mendikbud 
Mohammad Nuh di Gedung DPR. 

Politisi Partai Golkar itu 
menyinggung soal opini yang 
dikeluarkan BPK. Ia menyayangkan 
jika mitra kerja yang membidangi 
pendidikan, kebudayaan dan 
olahraga, hanya mementingkan 
opini. “Apakah penilaian Wajar Tanpa 
Pengecualian atau Wajar Dengan 
Pengecualian adalah motivasi utama 
dalam penyerapan anggaran. Kalau 
memang begitu, sungguh sangat 
menyedihkan,” katanya.

Karena itu, lanjut Ferdiansyah, 
Komisi X mendesak Mendikbud 
segera mengambil langkah-langkah 
strategis melakukan percepatan 
penyerapan anggaran agar realisasi 
anggaran Kemdikbud tahun 
2013 bisa optimal. Komisi X juga 
mendesak Kemdikbud mengevaluasi 
pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 
(BSM), kebijakan pembayaran 
tunjangan profesi guru dan program 
beasiswa agar tepat sasaran, tepat 
waktu maupun jumlahnya. 

Sedangkan Ketua Komisi X Agus 
Hermanto mendesak Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud) agar memperbaiki 
kinerja di tahun anggaran (TA) 2013, 
termasuk membuat langkah-langkah 
strategis agar laporan keuangan 
mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). ““Komisi X 
berharap agar Kemdikbud membuat 
perencanaan yang lebih terukur dan 
matang di TA 2013 ini,” kata Agus. 
(bw)

Haryono Umar
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J AJARAN Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
boleh berbangga diri. 
Pasalnya untuk kesekian 

kalinya, Kementerian yang kini 
dikomandani Gamawan Fauzi 
itu meraih opini  Wajar Tanpa 
Pengeculian (WTP) dengan Paragraf 
penjelasan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 

Adanya paragraf penjelasan 
karena adanya permasalahan 
realisasi belanja barang 
sebesar Rp2,6 miliar yang bukti 

pertanggungjawabannya belum 

realisasi belanja tahun anggaran 2011 
sebesar Rp2,6 miliar tersebut telah 

Itjen Kemendagri atas keseluruhan 
bukti pertanggungjawaban.  
Sekalipun begitu BPK menilai  laporan 
keuangan  Kemendagri telah disajikan 
secara wajar dan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedangkan terkait  hasil 
pemeriksaan Pengendalian Internal di 
Kemendagri, BPK juga menemukan 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MENEMUKAN SEJUMLAH 
TEMUAN PENTING DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.  SEPERTI  
INDIKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  TERHADAP
PEMBAYARAN DISTRIBUSI BLANKO KTP TAHUN 2012. 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI sejumlah permasalahan. Seperti 
adanya  penyajian PNBP dari Dana 
Usaha Bersama (DUB) sebesar 
Rp86 miliar pada Laporan Realisasi 
Anggaran Tahun 2012 belum 
mencerminkan seluruh sisa DUB yang 
ada.  

Terkait  temuan tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada Menteri 
Dalam Negeri agar  memerintahkan 
Direktur Pembangunan Partisipatif 
untuk menyusun sistem dan prosedur 
yang dapat memastikan bahwa dana 
yang belum dimanfaatkan di UPK 
sudah disetorkan seluruhnya ke Kas 
Negara. 

BPK juga merekomendasikan  
agar  Mendagri memastikan 
pemanfaatan dana BLM Tahun  
Anggaran 20II oleh seluruh satker 
Kabupaten/Kota serta sisa yang tidak 
dimanfaatkan untuk  dikembalikan 
ke rekening Kas Umum Negara. 
Mendagri juga diminta untuk 
meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian atas pelaksanaan 
kegiatan PN PM-MPd.

Temuan BPK lainnya yakni 
penyelenggaraan Kegiatan 
Pendidikan dan Pelatihan yang 
Bersumber dari Dana APBD pada 
Pusdiklat Regional Bandung Tidak 
Sesuai Ketentuan.  Seperti diketahui  
dalam Tahun anggaran 2012, Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) 
Regional Bandung menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan bagi 
Pemerintah Daerah (Pemda). 

Terkait  penyelengggaraan Diklat 
tersebut  BPK melihat  tidak adanya 
SOP atau petunjuk pelaksanaan 
penyelenggaraan kegiatan diklat 
tersebut.  Padahal mekanisme 
penyelenggaraan kegiatan diklat yang 
bersumber dari  APBD diawali dengan 
adanya surat penawaran kerjasama 
diklat dari Pemda yang tertarik untuk 
mengikuti diklat.  

Selanjutnya Pusdiklat Bandung 
mengirimkan surat jawaban 
kerjasama penyelenggaraan diklat 
yang dituangkan dalam suatu 
Perjanjian Kerjasama yang dibuat 

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri
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oleh Pemda. Dalam perjanjian 
kerjasama tersebut tercantum tanggal 
dan tempat pelaksanaan diklat 
termasuk jumlah peserta. 

Selain itu BPK juga menilai 
pengenaan biaya diklat tidak sesuai 
dengan tarif yang seharusnya. 
Diklat yang dilaksanakan dengan 
peserta pejabat eselon IV ke atas, 
namun tarif yang dikenakan dan 
dibayarkan menggunakan tarif tingkat 
pelaksana teknis. Selain itu, diketahui 
terdapat ketidaksesuaian jumlah hari 
pelaksanaan diklat dengan jumlah 
yang dibayarkan atau disetor oleh 
pihak Pemda. Diklat dilaksanakan 
melebihi jumlah hari yang 
dibayarkan oleh pihak 
pemda kepada Pusdiklat Reg 
Bandung. 

Permasalahan tersebut 
mengakibatkan terjadinya 
potensi penyimpangan 
atas penerimaan dana 
diklat.  Hal ini disebabkan 
karena tidak ada Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Diklat 
yang bersumber dari dana 
APBD.  Selain itu juga 
karena lemahnya Kepala 
Pusdiklat Reg Bandung 
dalam pengawasan dan 
pengendalian atas pengelolaan 
pelaksanaan diklat yang berasal dari 
dana APBD.

Karena itu BPK merekomenda-
sikan Menteri Dalam Negeri selaku 
Pengguna Anggaran menginstruksi-
kan Kapusdiklat Reg Bandung agar 
membuat SOP tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat 
dan meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian atas pengelolaan pelak-
sanaan diklat yang berasal dari dana 
APBD.

BPK juga menemukan adanya 

Belanja  pada enam satker sebesar  
Rp108,14 miliar dan Berpotensi  
tidak sesuai sasaran sebesar Rp8,8 
triliun.  Hal ini disebabkan Kepala 

Bagian Perencanaan pada Setjen, 
Ditjen Kesbangpol, Ditjen PMD, 
Ditjen Bangda, Ditjen Dukcapil dan 
Badan Diklat dalam menyusun 
RKAKL belanja tidak memperhatikan 
karakteristik belanja. Bahkan Direktur 
PMD tidak mempunyai petunjuk teknis 
terkait persyaratan penerima bantuan 
sosial. KPA terkait selaku atasan 
langsung lalai dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian. 

Atas persoalan tersebut BPK 
merekomendasikan Menteri Dalam 
Negeri agar menginstruksikan Sekjen, 
Dirjen Kesbangpol, Dirjen PMD, 
Dirjen Bina Bangda, Dirjen Dukcapil 

dan Kepala Badan Diklat untuk 
memberikan sanksi kepada Kabag 
Perencanaan pada satker terkait 
atas  kesalahannya dalam menyusun 
anggaran DIPA belanja yang tidak 
memperhatikan karakteristik belanja 
terkait. 

BPK juga merekomendasikan  
kepada Mendagri untuk meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian atas 
penyusunan anggaran pada satker 
terkait serta melakukan koordinasi 
dengan pihak terkait di Kemenkeu 
dalam penyusunan anggaran agar 
sesuai dengan karakteristik belanja 
terkait  dan dalam menyusun kriteria 
penerima bantuan sosial.

Temuan BPK lainnya yakni 
penyajian persediaan blanko  KTP 

Elektronik pada Ditjen Dukcapil 
Sebesar Rp319,2 miliar tidak 
didukung Bukti Hasil Rekonsiliasi 
Antar Dokumen Secara Memadai. 
Hal ini disebabkan Ditjen Dukcapil 
belum melakukan pengendalian 
atas penatausahaan blanko KTP 
Elektronik secara memadai. Selain itu 
tim Personalisasi Kemendagri tidak 
melaksanakan tugas sesuai dengan 
SK Mendagri tentang Pembentukan 
Tim Personalisasi.  Dirjen Dukcapil  
telah lalai dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan persediaan.

Terhadap temuan tersebut BPK 
merekomendasikan Menteri 
Dalam Negeri selaku 
agar memberikan sanksi 
kepada Dirjen Dukcapil 
serta memerintahkannya  
untuk memberikan sanksi 
kepada Tim Personalisasi 
Kemendagri dan Kabag 
Umum atas kesalahannya 
dalam melaksanakan tugas.

BPK juga menemukan 
adanya pencatatan dan 
pelaporan aset  tetap 
Gedung dan Bangunan 
Bersumber dari Tugas 
Pembantuan (TP) Ditjen 
Bina Bangda Tidak Tertib 
dan Tidak dapat diyakini 

Kewajarannya Sebesar Rp10,2 miliar.
Terhadap temuan tersebut, BPK 

merekomendasikan Menteri Dalam 
Negeri selaku Pengguna Anggaran 
agar memerintahkan Dirjen Bina 

satker terkait TP untuk memastikan 
nilai KDP dan mengenakan denda 
keterlambatan kepada penyedia jasa. 

BPK juga merekomendasikan 
Menteri  Dalam Negeri  untuk 
memberi sanksi kepada Kabag 
Keuangan, Kabag Umum, Kabag 
Perencanaan serta Petugas SAKPA
dan SABMN atas kesalahannya 
dalam melaksanakan tugas. Selain itu 
juga memberi sanksi kepada Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan yang 
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membuat BAST tidak sesuai dengan 
kondisi senyatanya. 

Indikasi Merugikan Negara 
Terkait kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan BPK 
menemukan adanya ketidakpatuhan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan 
dalam pengujian kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
pada Kemendagri. Seperti indikasi 
kerugian keuangan negara atas 
pembayaran distribusi blanko KTP 
tahun 2012 sebesar Rp10,3 miliar. 
Selain itu BPK juga menemukan 
kelebihan pembayaran pengadaan 
barang dan sasa serta honorarium 
pada lima eselon satu yang berindikasi 
merugikan negara sebesar Rp413,8 
juta. 

BPK juga menemukan pelaksa-
naan pengadaan barang pada tiga sat-
ker kemendagri tdak sesuai ketentuan 
dan berindikasi merugikan negara 
sebesar Rp151 juta.Temuan lainnya 
yakni pelaksanaan perjalanan dinas 
tidak dapat dipertanggungjawabkan 
sebesar Rp1,1 miliar.  

Temuan lainnya  adanya 
pembayaran honorarium berindikasi 
merugikan negara sebesar Rp613,5 
juta dan tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp110 juta. Ada juga temuan 
mengenai kelebihan pembayaran 
uang akomodasi dan konsumsi 
sebesar Rp2,3 miliar dan pemborosan 
keuangan negara untuk kegiatan 
fullboard meeting sebesar Rp11,8 juta. 

Atas permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan Menteri Dalam 
Negeri untuk menginstruksikan kepada 
pihak-pihak yang bertanggung jawab 
untuk menyetorkan indikasi kerugian 
negara Ke Kas Negara. Selain itu 
BPK juga menginstruksikan Itjen 
untuk meneliti kembali temuan yang 
berpotensi merugikan keuangan 
negara dan bila ditemukan indikasi 
kerugian agar meminta pihak yang 
bertanggung jawab menyetorkan ke 
Kas Negara. 

Lebih penting lagi BPK juga 
merekomendasikan kepada Mendagri 

untuk menginstruksikan kepada para 
Eselon I terkait agar memberi sanksi 
kepada para pihak yang bertanggung 
jawab atas terjadinya permasalahan 
sesuai ketentuan yang berlaku dan 
memperbaiki pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan kontrak. 

Janji Melakukan Perbaikan
Menanggapi temuan tersebut, 

Menteri Dalam Negeri Gamawan  
Fauzi, mengungkapkan  semua 
temuan BPK merupakan masukan 
berharga bagi kementeriannya.   
Gamawan  juga berjanji akan 
melakukan evaluasi yang mendalam.   
Sekalipun begitu Gamawan juga  
mengaku sudah berupaya untuk 
melakukan perbaikan. Bahkan katanya 
setelah menerima laporan hasil 
pemeriksaan pihaknya juga menggelar 
rapat diantara pimpinan untuk  
mengingatkan kembali hasil temuan 
BPK untuk tidak diulangi pada tahun 
berikutnya.  

Sementara Sekretaris 
Jenderal Kemendagri,  Diah 
Anggraeni  mengungkapkan sangat  
mengapresiasi hasil audit BPK 
tersebut. Baginya penilaian opini WTP 
terhadap Kemendagri merupakan 
momentum yang sangat berharga. 
karena mendapat penilaian yang 

obyektif atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan.

 Hanya saja diakui Diah,  untuk 
meraih penghargaan tersebut tidaklah 
mudah. Perlu komitmen bersama 
dan kerja keras diseluruh jajaran 
Kemendagri dalam meningkatkan 
kualitas pengelolaan keuangan.  
Bahkan Mendagri  juga telah 
berulangkali memberi arahan dan 
mengingatkan jajaran Kemendagri 
untuk mempertahankan kualitas 
penilaian WTP yang telah diraih sejak 
tahun 2011 lalu. 

Menurut Diah kriteria penilaian 
opini yang digunakan oleh BPK 
mencakup, kesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, kecukupan 
atas pengungkapan, kepatuhan 
terhadap perundang-undangan, dan 
efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern.  

Selain itu menurut Diah, 
peningkatan kualitas LAKIP 
Kemendagri sendiri terjadi peningkatan 
yakni  dari peringkat 13 pada Tahun 
2009 dan peringkat 9 pada Tahun 
2010 menjadi peringkat 3 pada Tahun
2011. Sedangkan tingkat penyerapan 
anggaran, Kemendagri mengalami 
trend peningkatan dari tahun ke 
tahun. Di tahun 2012 mencapai 
93,66%.  “Capaian di tahun 2012 
menjadikan Kemendagri sebagai salah 
satu Kementerian dengan tingkat 
penyerapan tertinggi,”kata mantan 
Kepala Badan Diklat Kemendagri.

Tentu saja tambah Diah, prestasi 
yang diraih Kemendagri ini tidak 
terlepas dari upaya pengembangan 
dan perbaikan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), keandalan laporan 
keuangan, pengamanan aset negara 
dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. “Ini berarti 
apa bila SPI diimplementasikan 
dengan baik, maka program dan 
kegiatan yang direncanakan dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan dan 
pertanggunjawaban keuangan serta 
kinerja menjadi akuntabel,“ tambah 
Diah yang juga Ketua Umum Korpri 
ini. (bw)

Diah Anggraeni, Sekjen Kemendagri  
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K EMENTERIAN Keuangan 
termasuk kementerian 
yang sangat strategis 
dalam mengisi kas negara 

yang nantinya akan masuk ke dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) pada pendapatan 
negara. Dalam Kementerian 
Keuangan terdapat Satker yang 
mengumpulkan pajak, cukai, dan 
pendapatan lain-lainnya. Tak heran 
jika sekitar 75 persen pendapatan 
negara berasal dari Satker di 
Kementerian Keuangan tersebut. 

Adapun realisasi pendapatan 
negara dan hibah neto pada tahun 
2012 sebesar Rp982,82 triliun. Jika 
dipersentasekan, sekitar 96,60% 
dari target yang ditetapkan dalam 

APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 
Anggaran (TA) 2012. Target pada 
APBN-P TA 2012 sendiri sebesar 
Rp1,0I7 triliun. 

Pendapatan negara dan hibah 
neto tersebut, sebagian besar berasal 
dari penerimaan pajak yang mencapai 
Rp980,47 triliun atau mencapai 
96,48% dari pagu anggarannya. 
Selain itu, berasal dari Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp2,35 triliun, atau mencapai 
207,92% dari pagu anggaran yang 
ditetapkan.

Sedangkan realisasi pendapatan 
negara dan hibah bruto Kementerian 
Keuangan pada tahun 2012 sebesar 
Rp1.036,29 triliun. atau 101,86% 
dari target yang ditetapkan dalam 

LHP LK KEMENKEU 2012 APBN TA 2012 sebesar Rpl.017,37 
triliun. Dibandingkan dengan tahun 
2011, realisasi pendapatan tahun 
2012 mengalami kenaikan sebesar 
Rp114,99 triliun atau 12,48%. 
Kenaikan ini berasal dari pendapatan 
pajak dalam negeri Rp118,77 triliun 
dan PNBP sebesar Rp590,55 
miliar. Sementara pendapatan 
pajak perdagangan internasional 
mengalami penurunan sebesar 
Rp4,37 triliun.

Porsi Anggaran Dan 
Realisasinya

Untuk Tahun Anggaran (TA) 2012, 
Kementerian Keuangan mendapatkan 
anggaran sebesar Rp17,4 triliun. 
Anggaran tersebut dialokasikan pada 
dua satuan kerja (Satker). Pertama, 
Satker kantor pusat, termasuk dua 
satker Badan Layanan Umum (BLU) 
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 
(LPDP) sebesar Rp11,4 triliun. Kedua, 
Satker Kantor Daerah, termasuk satu 
satker BLU Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN) sebesar Rp6,001 
triliun. 

Jumlah Satker di Kementerian 
Keuangan sendiri mencapai 1.073 
Satker, termasuk tiga Satker 
BLU. Dari jumlah tersebut, yang 
menyampaikan laporan keuangan 
dan dikonsolidasikan sejumlah 1.073 
Satker, atau 100% menyampaikan 
laporan keuangannya.

Selain memperoleh dana dari 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DlPA), Kementerian Keuangan juga 
mengelola dana yang berasal dari 
Belanja Subsidi sebesar Rp316,19 
triliun  dan Belanja Lain-lain sebesar 
Rp45,22 miliar. 

Porsi anggaran Kementerian 
Keuangan TA 2012 tersebut, realisasi 
belanja negaranya,  termasuk imbalan 
bunga sebesar Rp16,32 triliun. 
Artinya, penyerapan anggarannya 
mencapai 93,81% dari porsi anggaran 
yang sebesar Rp17,4 triliun. 

Jumlah realisasi belanja tersebut 
terdiri dari realisasi belanja rupiah 
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murni sebesar Rp16,19 triliun, atau 
94,09% dari anggarannya. Realisasi 
belanja rupiah murni ini termasuk di 
dalamnya realisasi belanja imbalan 
bunga yang tidak tersedia pagu 
anggarannya dalam DIPA sebesar 
Rp615,63 miliar. Lalu, belanja 
pinjaman dan hibah luar negeri 
sebesar Rp125,56 miliar atau 67,87% 
dari anggarannya.

Adapun realisasi belanja negara 
tanpa imbalan bunga pada TA
2012 sebesar Rp15,70 triliun atau 
mencapai 90,28% dari anggarannya. 
Jumlah realisasi belanja tersebut 
terdiri dari realisasi belanja rupiah 
murni sebesar Rp15,58 triliun atau 
90,52% dari anggarannya dan belanja 
pinjaman dan hibah luar negeri 

sebesar Rp125,56 miliar, atau 67,87% 
dari anggarannya.

Secara umum, anggaran belanja 
ini terdiri dari belanja pegawai, belanja 
barang, dan belanja modal. Anggaran 
belanja pegawai memakan porsi 
terbesar mencapai sebesar Rp8,73 
triliun dengan realisasinya Rp7,97 
triliun. Kemudian belanja barang 
sebesar Rp7,12 triliun, yang terserap 
Rp6,09 triliun. Dan, belanja modal 
menjadi porsi belanja paling kecil, 
yaitu sebesar Rp1,89 triliun dengan 
penyerapannya mencapai Rp1,63 
triliun. Belanja pegawai, barang dan 
modal tersebut tersebar pada 12 
Satker Eselon I.  

Dari sisi aset, sampai 31 
Desember 2012 dan 2011, total 

nilai aset Kementerian Keuangan 
sebesar Rp93,32 triliun. Total nilai 
aset ini terdiri dari aset lancar sebesar 
Rp53,004 triliun; aset tetap sebesar 
Rp39,24 triliun; piutang jangka 
panjang sebesar Rp170,78 juta; dan 
aset lainnya sebesar Rp900,83 miliar.  

Sementara untuk nilai kewajiban, 
total nilainya sebesar Rp814,69 miliar. 
Nilai kewajiban tersebut merupakan 
nilai dari kewajiban jangka pendek. 
Sedangkan kewajiban jangka panjang 
tidak ada, alias nihil. 

Adapun nilai ekuitas dana, 
totalnya sebesar Rp92,33 triliun. Nilai 
total tersebut dibagi dalam ekuitas 
dana lancar sebesar Rp52,19 miliar 
dan ekuitas dana investasi sebesar 
Rp40,14 triliun.  (and)

SEBAGAI bagian pemerolehan keyakinan yang 
memadai atas penyajian laporan keuangan Kementerian 
Keuangan, BPK melakukan pengujian kepatuhan 
pada Kementerian Keuangan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Hasil dari pengujian tersebut, 
BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam 
pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan pada Kementerian Keuangan. Atas temuan-
temuan tersebut, BPK telah menyampaikan beberapa 
rekomendasinya kepada Menteri Keuangan. 

Adapun pokok-pokok temuan ketidakpatuhan 
tersebut, yaitu: 
1. Pengelolaan PBB Migas tahun 2012 belum 

sepenuhnya memadai dan pemerintah menanggung 
PBB Migas KKKS yang tidak seharusnya sebesar 
Rp1,05 miliar;

2. Putusan Keberatan atas Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) PBB Tubuh Bumi KKKS 
BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd Tahun 
2012 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tidak 
sesuai ketentuan;

3. Penerimaan Negara sebesar Rp384,75 juta 
terlambat disetor ke Kas Negara;

4. PNBP berupa sewa atas pemanfaatan BMN minimal 
sebesar Rp210,76 juta dan denda keterlambatan 
sebesar Rp81,69 juta, belum dipungut serta 

pemanfaatan aset belum didukung perjanjian dan 
persetujuan pengelola barang;

5. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak 
mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 
Rp1,59 miliar dan potensi kelebihan pembayaran 
sebesar Rp194,82 juta;

6. Kemahalan atas pengadaan barang dan jasa 
sebesar Rp241,10 juta;

7. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp3,54 miliar, 
USD6,303.10, EUR824.78 tidak sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang 
Perjalanan Dinas dan belanja honorarium kegiatan 
sebesar Rp2,96 miliar tidak sesuai dengan PMK
tentang Standar Biaya Umum;

dengan kontrak senilai Rp3,03 miliar;
9. Realisasi belanja sebesar Rp6,74 miliar tidak 

didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap 
dan sah;

10. Pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak 
sebesar Rp2,02 miliar tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2007;

11. Pengelompokan belanja barang dan belanja modal 
pada saat penganggaran tidak sesuai dengan 
kegiatan yang dilakukan sebesar Rp2,30 miliar;

KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6 - 33 laporan UTAMA.indd   15 1/16/14   4:20 PM



L APOR AN UTAMA

16 Warta BPK      DESEMBER 2013

PENGENDALIAN INTERN
UNTUK memperoleh keyakinan yang memadai atas 

kewajaran laporan keuangan Kementerian Keuangan, 
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) di sana. Tujuannya, untuk 
menyatakan pendapat atas laporan keuangan tetapi tidak 
ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI. 

Terkait dengan SPI ini, berdasarkan hasil pemeriksaan 
BPK, ada beberapa temuan yang menjadi pokok 
kelemahan SPI atas laporan keuangan Kementerian 
Keuangan. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK 
telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada 
Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan 
porsi temuannya. 

Pokok-pokok kelemahan tersebut, yaitu: 
1. Transaksi pembatalan (reversal) penerimaan 

perpajakan sebesar Rp77,69 miliar dan selisih Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI)/Sistem Akuntansi Umum 
(SAU) penerimaan perpajakan sebesar Rp196,51 
miliar belum dapat dijelaskan;

2. Pemberian Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
(NTPN) atas penerimaan pajak yang berasal dari 
potongan Surat Perintah Membayar (SPM) belum 
ditatausahakan untuk setiap transaksi;

3. Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga 
hak Pemerintah sebesar Rp1,38 triliun belum dapat 
direalisasikan dan penggunaan tarif pajak dalam 
perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas tidak konsisten 
sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara 
minimal sebesar Rp1,30 trilliun;

4. Kehilangan potensi penerimaan PPh Migas minimal 
sebesar Rp8,69 miliar atas kebijakan penangguhan 
pengenaan pajak First Trance Petroleum dari 
Kontraktor Kontrak Kerjasama yang melakukan 
pengalihan Participating Interest;

5. Sistem pengelolaan penerimaan Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 25/29 Badan Non Migas dalam Valuta 
Asing belum memadai;

6. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan belum 

memadai;
7. PNBP menurut SAI sebesar Rp1,02 miliar tidak dapat 

direkonsiliasi dengan penerimaan menurut SAU);
8. Pengendalian Internal atas belanja lembur lemah;
9. Kementerian Keuangan belum melakukan 

sinkronisasi ketentuan pemberian Tunjangan Khusus 
Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);

extinguisher di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
tidak sesuai sifat pekerjaan dan penyelesaian 
pembangunan gedung KPP Pratama Sekayu berlarut-
larut;

11. Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan 
Negara digunakan untuk membiayai belanja rutin dan 
untuk dana talangan;

12. Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik 
Negara (BMN) belum dilaksanakan dengan tertib 
dan terdapat aset sebesar Rp214,01 miliar belum 
dilakukan·inventarisasi dan penilaian;

13. Pengembalian sisa kas atas belanja akhir tahun 
terlambat dan penatausahaan persediaan stiker 
tanda lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
benda materai belum tertib;

14. Penatausahaan kas bendahara pengeluaran di 
tiga satker pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC) dan DJP, serta persediaan pada Balai Diklat 
Keuangan Manado belum tertib;

15. Pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak pada DJP 
tidak dapat dijelaskan sebesar Rp37,55 miliar;

16. Piutang DJBC yang berasal dari kegiatan pelayanan 
pemberian izin impor dengan penangguhan bea 
masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai 
(Vooruitslag), Pemberitahuan Impor Barang Khusus 
(PIBK), dan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman 
Pos (PPKP) sebesar Rp10,84 miliar dan mekanisme 
pemblokiran rekening bank atas tunggakan piutang 
belum didukung aturan yang jelas;

17. Terdapat aset pada Kementerian Keuangan yang 
dikuasai oleh pihak ketiga, tidak didukung dokumen 

18. Pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan 
piutang pajak dan piutang PNBP pada DJBC sebesar 
Rp47,56 miliar belum memadai. (and)

12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta 
bukti pembayaran atas pengalihan sebagian 
pekerjaan pembangunan power house dan 
pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) di 
Balikpapan;

13. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan/barang 
milik negara; dan 

14. Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 
minimal sebesar Rp269 ,49 juta. (and)
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TIDAK tercapainya target penerimaan pajak, menurut 
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis merupakan 
tanggung jawab menteri keuangan. Hal ini, karena 
menteri keuanganlah yang mematok target penerimaan, 
bukan Dirjen pajak. “Jadi, kalau kita deal tentang target 
penerimaan pajak, itu tidak dengan Dirjen pajak tetapi 
dengan menteri keuangan,” ujar Harry.  

Lebih lanjut dikatakan, menteri keuangan hanya 
bicara soal angka penerimaan pajak, apakah terjadi 
penambahan atau penurunan. Realisasinya terhadap 
angka penerimaan itu kembali ke Ditjen Pajak. Jadi, Ditjen 
pajak ini terhimpit. Itu salah satu sebab yang menurutnya 
membuat Ditjen pajak tidak optimal bekerja.

Oleh karena itu, Harry mengusulkan idenya agar 
Ditjen pajak maupun Ditjen bea dan cukai terpisah dari 

kementerian keuangan. Termasuk, unsur-unsur lain 
yang berwenang memungut penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) lainnya. Ia berdiri sendiri, sehingga dalam 
penentuan target penerimaan, bisa berhadapan langsung 
dengan DPR. Seperti, badan penerimaan negara, 
sehingga, dalam pengambilan keputusan atau kebijakan 
yang strategis terkait penerimaan diambil oleh pimpinan 
badan tersebut.

Dengan adanya badan tersendiri yang khusus 
bertugas mengumpulkan penerimaan negara baik 
pajak maupun non pajak, Harry optimis angka target 
penerimaan negara akan lebih riil. Di sisi lain, lanjut 

Harry, BPK sesuai tugas dan fungsinya, sebenarnya bisa 
mendorong peningkatan realisasi penerimaan negara. 
Misalnya, disampaikan rekomendasi oleh BPK terkait 
memaksimalkan penerimaan negara, yang dalam hal 
ini penerimaan pajak. Seperti mana-mana wilayah yang 
menjadi penghambat penerimaan.

“Jadi, katakanlah memberikan pemetaan, begitu, oh, 
di sini Pak Dirjen, Anda lemahnya di sini, di sini, di sini, 
nah tolong perbaiki sistemnya dan orangnya di sini, nah 
itu tugas BPK, kalau BPK tidak melakukan itu ya berarti 
BPK tidak menjalankan tugas,” papar Harry.  

Seperti diketahui bahwa pendapatan negara dan 
hibah neto untuk tahun 2012, sebagian besar berasal 
dari penerimaan pajak yang mencapai Rp980,47 triliun 
atau mencapai 96,48% dari target pada APBN-P sebesar 

Rp1.016,34 triliun. Tidak tercapainya 
target penerimaan pajak bukan hanya 
tahun 2012 saja. Tapi, sejak tahun 
2009.

BPK sendiri telah menyampaikan 
secara akumulatif dari tahun 2009 
sampai 2012 realisasi penerimaan 
pajak tidak mencapai target APBN-
Perubahan sebesar Rp136,24 triliun 
atau dari APBN sebesar Rp233,44 
triliun.

Tidak tercapainya target 
penerimaan pajak tersebut, menurut 
Ketua BPK Hadi Poernomo, 
antara lain, karena sampai dengan 
saat ini, Pemerintah belum 
mengimplementasikan Pasal 35A
Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (KUP) walaupun telah 
berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. 

Implementasi secara efektif atas ketentuan Pasal 35A UU 
KUP tersebut diharapkan dapat mewujudkan pusat data 
pajak untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan 
pajak.

“Instansi pusat dan daerah, semua asosiasi, 
wajib menyerahkan data-data ke (kantor) pajak untuk 
selanjutkan dibuatkan suatu pusat data perpajakan, untuk 
memonitor pengisian penghitungan pajak sendiri oleh 
masing-masing wajib pajak. Sehingga nantinya bisa diuji 
secara sistemik dan penerimaan juga akan meningkat, 
dan menutup kesempatan untuk terjadinya KKN (korupsi, 
kolusi, nepotisme),” ungkap Hadi Poernomo.  (and)

MENTERI KEUANGAN BERTANGGUNG JAWAB
ATAS TARGET PENERIMAAN PAJAK

Harry Azhar Azis
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MENURUT opini BPK, 
Neraca Kejaksaan RI 
tanggal 31 Desember 2012 
dan 2011, serta Laporan 

Realisasi Anggaran untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal·tanggal tersebut, 
menyajikan secara wajar dalam semua 
hal yang material, posisi keuangan 
Kejaksaan RI tanggal 31 Desember 

2012 dan 2011 serta realisasi anggaran 
untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal·tanggal tersebut, sesuai dengan 
Standar Akuntansi.

Namun demikian, masih terdapat 
kelemahan sistem pengendalian 
intern atas pencatatan dan pelaporan 
Piutang Bukan Pajak yang disebabkan 
kurangnya pemahaman mengenai 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK
RI)  KEMBALI MEBERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN 
DENGAN PARAGRAF PENJELASAN (WTP DPP) ATAS LAPORAN 
KEUANGAN KEJAKSAAN RI TAHUN ANGGARAN 2012. SEKALIPUN 
DARI HASIL PEMERIKSAAN ITU BPK RI MASIH MENEMUKAN 
SEJUMLAH KELEMAHAN YANG HARUS SEGERA DIPERBAIKI, 
DALAM KURUN WAKTU ENAM TAHUN TERAKHIR. LAPORAN 
HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN RI
MENGALAMI PENINGKATAN.

pengelolaan piutang uang pengganti 
serta piutang denda dan biaya perkara 
tilang verstek. Kelemahan tersebut jika 
tidak segera dilakukan pembenahan 
dapat berpengaruh terhadap penyajian 
Laporan Keuangan tahun berikutnya.

Sebagaimana  diungkapkan  
dalam laporan keuangan Kejaksaan 
TA 2012, realisasi belanja Kejaksaan 
Republik Indonesia pada TA 2012 
adalah sebesar Rp3,52 triliun atau 
sebesar 92,98 persen dari anggarannya 
setelah dikurangi pengembalian 
belanja. Anggaran Kejaksaan Republik 
Indonesia pada TA 2012 sebesar 
Rp3,79 triliun. Realisasi belanja TA 2012 
mengalami kenaikan sebesar Rp213 
miliar  dibandingkan periode yang sama 
lahun sebelumnya. 

Realisasi Pendapatan Negara dan 
Hibah pada Tahun Anggaran 2012 
adalah sebesar Rp633 miliar atau 
mencapai 513,66 persen dari estimasi 
pendapatan yang ditetapkan sebesar 
Rp123 miliar. Realisasi PNBP Lainnya 
TA 2012 mengalami kenaikan sebesar 
Rp140 miliar  atau 28,56 persen 
dibandingkan TA 2011. 

Peningkatan ini disebabkan 
meningkatnya pendapatan uang sitaan 
hasil korupsi yang telah ditetapkan oleh 
pengadilan dan pendapatan penjualan 
hasil sitaan/rampasan dan harta 
peninggalan pada Kejaksaan.

Meningkatnya anggaran TA
2012 antara lain disebabkan naiknya 
belanja pegawai. Dilaporkan realisasi 
belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 
masing-masing sebesar Rp1,72 triliun 
dan Rp1,61 triliun. Kenaikan realisasi 
belanja pegawai sebesar 6,89 persen 
antara lain disebabkan kenaikan belanja 
gaji pokok dan tunjangan seiring dengan 
bertambahnya jumlah pegawai.

Sedangkan Realisasi Belanja 
Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah 
masing-masing sebesar Rp1,18 triliun 
dan Rp1,03 triliun. Kenaikan realisasi 
belanja barang sebesar 13,90 persen 
antara lain disebabkan kenaikan belanja 
barang  dan perjalanan dinas.

Realisasi Belanja Modal TA 2012 
dan TA 2011 adalah masing·masing 
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sebesar Rp613 miliar  dan Rp656 
miliar. Kenaikan realisasi Belanja Modal 
sebesar (6,44) persen antara lain 
disebabkan kenaikan belanja modal 
tanah dan belanja modal gedung dan 
bangunan.

Sedangkan Belanja Modal Non 
Kas merupakan belanja modal yang 
bersumber bukan dari APBN akan 
tetapi bersumber dari penerimaan 
hibah langsung berupa barang yang 
telah disahkan oleh Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang (DJPU).

Piutang
Di sisi  lain Kejaksaan RI telah 

menyajikan Piutang Bukan Pajak 
pertanggal 1 Desember 2012 dan 2011 
masing-masing sebesar Rp12,5 triliun 
dan Rp12,6 triliun. Akumulasi penyisihan 
piutang tak tertagih 2012 sebesar Rp7,8 
triliun sehingga Saldo Piutang Bukan 
Pajak (netto) sebesar Rp4,74 triliun. 

Piutang bukan pajak meliputi Piutang 
uang pengganti dalam perkara tindak 
pidana korupsi. Piutang denda tilang 
verstek. Piutang sewa rumah dinas.

Penyisihan Piutang tak Tertagih, 
Piutang Bukan Pajak, Saldo Penyisihan 
Piutang Tak Tertagih, Piutang Jangka 
Pendek per 31 Desember 2012 
dan 2011 masing-masing sebesar 
Rp7,82 triliun dan Rp6,04 triliun 
yang merupakan estimasi atas 
ketidaktertagihan piutang jangka pendek 
yang ditentukan oleh kualitas masing-
masing piutang.

Persediaan per 31 Desember 2012 
dan 31 Desember 2011 masing masing 
adalah sebesar Rp160 miliar  dan 
Rp278 miliar. Persediaan merupakan 
jenis aset dalam bentuk barang atau 
perlengkapan (supplies) pada tanggal 
neraca yang diperoleh dengan maksud 

untuk mendukung kegiatan operasional 
dan untuk dijual, dan/atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. serta barang rampasan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht) dan telah mempunyai 
nilai taksiran yang berasal dari Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) atau appraisal.

Saldo aset Tetap per 31 Desember 
2012 dan 2011 adalah sebesar 
Rp7,92 triliun dan Rp7,25  triliyun  
yang merupakan aset berwujud yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
bulan dan digunakan dalam kegiatan 
operasional entitas. Aset tanah Rp3,23 
triliun. 

Nilai gedung dan bangunan per 
31 Desember 2012 dan 2011 adalah 
Rp2,93 triliun dan Rp2,08 triliun. Dan 
terdapat perbedaan saldo awal gedung 
dan bangunan karena pembulatan di 
aplikasi SIMAK-BMN sehingga saldo 

Gedung dan Bangunan per 1 Januari 
2012 sebesar Rp2,08 triliun.

Sistem Pengendalian intern
Dari laporan Kuangan Kejaksaan  

RI tersebut, BPK yang melakukan 
pemeriksaan sesuai Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) yang dikaitkan dengan sistem 
pengendalian intern Kejaksaan RI, 
BPK masih menemukan adanya 
kendala yang berkaitan dengan sistem 
pengendalian intern dan operasinya.  

Sampai dengan tahun 2012, 
Kejaksaan telah menindaklanjuti 75 
rekomendasi dari 155 rekomendasi 
yang diajukan BPK dalam LHP SPI 
Laporan Keuangan Kejaksaan Tahun 
2004-2011. Adapun permasalahan yang 
masih dalam proses tindak lanjut atau 
tindak lanjutnya belum sesuai dengan 

rekomendasi sebanyak 43 rekomendasi. 
Sedangkan rekomendasi SPK yang 
belum ditindaklanjuti sebanyak 35 
rekomendasi. 

Kondisi tersebut di atas 
menunjukkan bahwa penyelesaian 
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 
BPK belum seluruhnya dilaksanakan 
sesuai dengan rekomendasi. Hal 
tersebut terjadi karena Jaksa Agung 
Muda  Bidang Pengawasan (Jamwas) 
belum optimal melakukan pemantauan 
penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK.

Pokok-pokok kelemahan dalam 
sistem pengendalian intern alas 
Laporan Keuangan Kejaksaan RI yang 
ditemukan BPK sebagai berikut: 
1. Penyusunan Laporan Keuangan 

Kejaksaan Rl Tahun 2012 belum 
tertib. Di antaranya:  
a)  Rekonsiliasi Laporan Keuangan 

Tahun 2012 antara Kejaksaan 

RI dan Kementerian Keuangan 
belum efektif menyajikan saldo 
LRA yang akurat. 

b)  Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
terlambat menyampaikan 
Laporan Keuangan  tingkat 
wilayah. 

c) Penyajian informasi piutang 
uang pengganti dan denda 
tilang  dan verstek kurang akurat 
dan tidak melalui mekanisme 
pelaporan secara berjenjang. 

d) Review dari jajaran Jaksa Agung 
Muda Pengawasan  belum 
efektif.

e) Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) Kejati dan Kejari belum 
memadai.

2. Sistem pengendalian intern 
pengelolaan, pelaporan, dan 
penyisihan piutang bukan pajak
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kurang memadai, yaitu untuk 
piutang uang pengganti: 
a) Tidak adanya sistem kendali 

pencatatan uang pengganti 
berupa kartu pencatatan 
piutang uang pengganti yang 
diselenggarakan oleh petugas 
khusus pencatat piutang uang 
pengganti. 

b) Rekonsiliasi atas piutang uang 
pengganti tidak tertib. 

c) Total piutang uang pengganti 
sebesar Rp1,32 triliyun  tidak 
ditemukan berkas perkara dan 
dokumen pendukungnya pada 
Seksi  Perdata dan Tata Usana 
Negara (Datun) maupun Pidana 
Khusus (Pidsus). 

putusan untuk mengetahui uang 
pengganti disetorkan ke kas 
negara atau instansi lainnya 
belum dilakukan mengakibatkan 
seluruh tunggakan uang 
pengganti diakui sebagai piutang 
negara.

3. Pelaksanaan perhitungan 
penyisihan piutang uang pengganti 
belum memadai. Sedangkan 
untuk piutang denda tilang verstek, 
kelemahan sistem pengendalian 
intern yang ditemukan adalah;  
a) Saldo piutang denda tilang 

versek dan biaya perkara tilang 
pada Neraca Kejaksaan RI 
per 31 Desember 2012 tidak 
lengkap; 

b) Rekonsiliasi saldo denda 
verstek antara Bagian Pidum 
dan Pembinaan dilaksanakan 
dengan tidak tenib. 

c) Kebijakan terhadap 
pengungkapan dan pelaporan 
piutang denda tilang verstek dan 
biaya perkara tidak konsisten.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan 
tersebul, BPK merekomendasikan 
kepada Jaksa Agung untuk 
menginstruksikan jajarannya agar:

1.  Menyelenggarakan sosialisasi 
mengenai mekanisme dan prosedur 
penyusunan laporan keuangan 

kepada seluruh jajaran Kejaksaan 
RI dan memperbaiki mekanisme dan 
pelaporan piutang uang pengganti 
dan denda tilang verstek.

2.  Memperbaiki mekanisme pelaporan 
uang pengganti dan denda tilang 
verstek sena penyisihan uang 
pengganti dan denda tilang verstek.

piutang uang pengganti pada 
seluruh Kejari.

4.  Menyempurnakan dan 
mensosialisasikan pedoman 
penyelesaian uang pengganti tindak 
pidana korupsi ke seluruh jajaran 
Kejaksaan RI .

5.  Memerintahkan Kajati dan Kajari 
agar memperbaiki kesalahan, 
mencatat, melengkapi bukti 

kembali aset tetap sesuai dengan 

6.  Memberikan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku kepada 
Kajati, Kajari, Kasie Pidum, Kasie 
Datun, dan Kasie Pidsus yang tidak 
menatausahakan piutang uang 
pengganti dan denda tilang verstek 
secara tertib. 

Indikasi kerugian negara
Sementara itu akibat  ketidak 

patuhan terhadap Undang-undang 
BPK RI  juga menemukan  sejumlah 
kelemahan  yang menimbulkan 
kerugian negara maupun indikasi 
kerugian negara yang antara lain 
adalah:     

Penyelesaian uang rampasan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap sebesar Rp9, 67 miliar terlambat 
disetor ke kas negara, sebesar 
Rp6,59 miliar dan USD 34,400 belum 
dieksekusi dan sebesar Rp 60 juta 
eksekusinya tidak selesai.

Mekanisme dan pengelolaan 
perkara pelanggaran lalu lintas/tilang 
belum sesuai dengan ketentuan. Di 
antaranya jumlah sisa berkas tilang 
verstek yang disimpan bagian tilang 
Kejari tidak sesuai dengan catatan. 
Petugas tilang terlambat menyetorkan 
denda dan biaya perkara tilang ke 

Bendahara Penerima. Berkas tilang 
yang diputus verstek tidak ditulis 
besaran dendanya. Piutang denda tilang 
verstek sebelum tahun 2011 belum 
dilakukan usulan penghapusan.

Penyetoran PNBP sebesar Rp21,83 

MAP sebesar Rp222 juta, terlambat 
disetor ke Kas Negara. Total PNBP 
dalam LRA (unaudited) Kejaksaan 
Tahun 2012 adalah sebesar Rp633 
miliar. PNBP tersebut antara lain berasal 
dari hasil penjualan (pelelangan) 
barang rampasan, penerimaan denda 
tilang, biaya perkara, denda dan uang 
pengganti dari perkara tindak pidana 
korupsi yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

Pengelolaan tunjangan kinerja 
pada Kejari-kejari dan Kejati DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, 
dan Sulawesi Selatan belum tertib 
dan terdapat kelebihan pembayaran 
tunjangan kinerja sebesar Rp25 juta.

Sebanyak 252 tiket peserta Diklat 
sebesar Rp309 juta  tidak wajar dan 
kelebihan pembayaran perjalanan dinas 
mengakibatkan potensi kerugian negara 
sebesar Rp158 juta

Pembangunan gedung pada Kejati 
Papua dan NTT terlambat, kekurangan 
volume pekerjaan dan kesalahan 
perhitungan sebesar Rp l,55 miliar pada 
pembangunan kantor Kejati Sumsel, 
Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta 
Selatan, dan Kejaksaan Agung.

Kelebihan pembayaran jasa 
lainnya untuk maintenance hardware 
datacenter, DRC, dan Simkari sebesar 
Rp11,3 juta serta pemborosan sebesar 
Rp339,5 juta. Kelebihan pembayaran 
pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning 
Service) sebesar Rp11,4 juta dan 
pemborosan pekerjaan pengecatan 
gedung kantor sebesar Rp194 juta pada 
Badan Diklat Kejaksaan RI

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan 
Jasa Inter Koneksi Wide Area Network 
(WAN) Tahun 2012 Berpotensi 
Merugikan dan Memborosan 
Pengeluaran Keuangan   Negara serta 
Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp l09 
juta. (bd)
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K EMENTERIAN Agama 
kembali mendapat 
opini Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan 

Paragraf Penjelasan (DPP) atas 
Laporan Keuangan TA 2012. Ini 
artinya dua tahun berturut-turut 
kementerian yang memiliki jumlah 
Satker terbesar ini --tahun 2011 
sebanyak 6.955 Satker dan 2012 
sebanyak 6.961 Satker-- meraih opini 
yang sama yakni WTP-DPP. 

Sebagaimana diketahui, 
Kementerian Agama berada dalam 
urutan kelima dari 10 kementerian 
penerima alokasi anggaran belanja 
terbesar dalam APBN-P 2012, 
setelah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Pertahanan, dan 
Kepolisian RI. 

Alokasi anggaran Kementerian 
Agama  pada  awalnya sebesar 
Rp38,34 triliun. Pada akhir 2012 
setelah mendapatkan APBN-P dan 
revisi pagu minus maka anggaran 
Kementerian Agama tahun 2012 
menjadi Rp39,78 triliun. Hal ini 
berarti terjadi kenaikan dari anggaran 
tahun 2011 yang sebesar Rp35,47 
triliun. Sementara realisasi belanja 
Kementerian Agama pada TA 2012 
sebesar Rp36,86 triliun atau sebesar 
92,67 persen dari anggarannya 
setelah dikurangi pengembalian 
belanja sebesar Rp40,5 miliar.

Terkait opini yang diberikan BPK, 
berbeda dengan 2011, maka ‘embel-
embel’ DPP tahun 2012 di antaranya 
terkait realisasi Belanja Barang tahun 
2012 sebesar Rp7.017,63 miliar, 
yang di antaranya direalisasikan 

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA 2012

untuk pengadaan Buku dan Alat 
Laboratorium Madrasah pada 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
(Ditjen Pendis) sebesar Rp281,07 
miliar. 

Sampai dengan 31 Desember 
2012, hasil pengadaan barang 
sebesar Rp92,78 miliar belum dikirim 
oleh rekanan kepada Madrasah 
penerima. Berdasarkan Berita Acara 
Serah Terima/tanda terima dari 
Madrasah dan Laporan Dokumentasi 
Kegiatan Instalasi Alat Labkom, 
hasil pengadaan sebesar Rp91,99 
miliar telah dikirim kepada Madrasah 
penerima pada tahun 2013, sehingga 
masih terdapat kekurangan hasil 
pengadaan berupa Alat Laboratorium 

Bahasa sebesar Rp786,85 juta.
Hal lainnya adalah terkait bantuan 

sosial (Bansos). Realisasi anggaran 
belanja bantuan sosial tahun 2012 
adalah sebesar Rp8.813,22 miliar. 
Dari jumlah tersebut,  realisasi 
belanja sosial (Bansos) tahun 2012 
sebesar Rp929,79 miliar disalurkan 
melalui pembukaan rekening secara 
kolektif, yang sampai dengan 31 
Desember 2012 sebesar Rp316,50 
miliar belum diterima oleh para 
penerima bantuan, di antaranya 
sebesar Rp36,13 miliar  pada 
Direktorat Pendidikan Diniyah 
Pondok Pesantren sulit dicairkan oleh 
penerima bantuan karena mekanisme 
penyaluran yang tidak efektif.

6 - 33 laporan UTAMA.indd   21 1/16/14   4:20 PM



L APOR AN UTAMA

22 Warta BPK      DESEMBER 2013

Belum  Memadai
Dalam laporan hasil 

pemeriksaan BPK terkait 
penyaluran bantuan 
sosial diungkap sejumlah 
temuan, di antaranya, 
terdapat lembaga 
yang memperoleh 
bantuan sosial lebih 
dari satu jenis, prosedur 
penetapan lembaga 
penerima bantuan 
sosial yang belum jelas, 
belum adanya laporan 
pertanggungjawaban 
dari lembaga penerima 
bantuan sosial, serta sejumlah 
temuan lainnya.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 
yang disajikan dalam Laporan 
Keuangan Kementerian Agama Tahun 
2012 adalah sebesar Rp8,8 triliun 
atau 84,20% dari anggaran sebesar 
Rp10,4 triliun. Pemerintah telah 
mengatur mekanisme pengalokasian, 
pencairan dan penyaluran dana 
Bansos pada kementerian negara /
lembaga melalui Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 81/PMK05/2012 
tanggal 1 Juni 2012.

Sebenarnya, dalam  pemeriksaan 
Laporan Keuangan Kementerian 
Agama Tahun Anggaran 2011, BPK 
telah mengungkapkan mengenai 
permasalahan penyaluran belanja 
bantuan sosial belum didukung 
dengan sistem pengendalian intern 
yang memadai.  BPK juga telah 
memberi sejumlah rekomendasi 
kepada Menteri Agama. Antara 
lain; agar memerintahkan para 
pejabat eselon I terkait untuk 
berkoordinasi dalam menyusun dan/
atau menyempurnakan pedoman 
dan petunjuk pelaksanaan/ 
teknis pemberian bantuan sosial 
secara terarah dan terintegrasi 
dengan mempedomani peraturan 
perundangan yang berlaku.

Memberikan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku kepada 
Kepala Satker terkait dan PPK 
Pemberi Bantuan yang lemah dalam 

melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian, dan memerintahkan 
kepada Kepala Satker terkait 
agar menginstruksikan kepada 
Penanggung  jawab Kegiatan/
PPK terkait untuk melaksanakan 
monitoring dan evaluasi yang 
memadai atas kegiatan perencanaan, 
penyaluran dan pertanggungjawaban 
Bansos sehingga Bansos dapat 
disalurkan tepat waktu dan tepat 
sasaran termasuk mengurangi tidak 
terserapnya dana Bansos secara 
optimal.

Diungkapkan juga, Kementerian 
Agama telah menindaklanjuti 
sebagian rekomendasi BPK dengan 
memerintahkan  para Dirjen untuk 
berkoordinasi dengan unit eselon I 
pusat lainnya dalam menyusun dan 
atau menyempurnakan pedoman 
dan petunjuk pelaksanaan/teknis 
(Juklak/Juknis) pemberian Bansos 
secara terarah dan terintegrasi 
dengan mempedomani peraturan 
perundangan yang berlaku.

Hasil pengujian atas pengelolaan 
belanja Bansos yang terbagi 
dalam 10 kelompok besar bantuan 
menunjukkan, Kementerian Agama 
belum membuat pedoman umum 
bagi seluruh Satker di lingkungan 
Kementerian Agama sebagai panduan 
dalam proses penganggaran dan 
pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial, 
namun sudah membuat petunjuk 
teknis pengelolaan untuk sebagian 
besar jenis belanja bantuan sosial. 

Terdapat jenis 
bantuan yang sama, baik 
yang disalurkan melalui 
anggaran Ditjen Pendis 
maupun anggaran Kanwil 
di antaranya bantuan 
operasional madrasah, 
bantuan rehabilitasi berat, 
bantuan rehabilitasi ringan 
dan bantuan ruang kelas 
baru.

Penelusuran lebih lanjut 
atas pengelolaan belanja 
bantuan soal pada Satker 
yang dijadikan sampel 
pemeriksaan, menunjukkan 

hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran tidak sesuai 
karakteristik belanja bantuan 
sosial, 

b) Proses penyaluran bantuan 
sebagian tidak didukung dengan 
Juknis dan proposal dari 
penerima bantuan mendahului 
proposal/SK serta tidak melalui 
proses seleksi yang memadai, 

c) Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) terlambat disalurkan dan 
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
disalurkan melalui rekening 
penampungan, 

d) Penerima bantuan belum 
melaksanakan kewajibannya 
dalam menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atas 
penggunaan dana yang 
diterimanya, 

e) Pembayaran tunjangan profesi 
dosen dan kehormatan non-PNS 
pada Direktorat Pendidikan Islam 

f) Bantuan sosial pada Ditjen 
Pendis sebesar Rp316,5 miliar 
belum disalurkan pada penerima 
bantuan hingga 31 Desember 
2012. 

  Dari hasil penelaahan atas 

sampling kepada penerima 
bantuan, diketahui masih terdapat 
Bansos yang belum disalurkan 
kepada penerima bantuan. 
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Mekanisme penyaluran bantuan 
sebesar Rp929,7 milar dilakukan 
melalui Pembukaan Rekening 
Kolektif (burekol).

  Hasil penelaahan lebih 
lanjut atas bantuan Peningkatan 
Kompetensi Guru (PKG) pada 
Direktorat PAIS diketahui 
terdapat pengembalian dana dari 
rekening kolektif para penerima 
bantuan sesuai surat permintaan 
dari PPK ke bank. Permintaan 
pengembalian dana tersebut 
dilakukan oleh PPK atas dasar 
ketentuan batas waktu kegiatan 
PKG yaitu 30 April 2013. Hal 
ini menunjukkan,  pembukaan 
rekening kolektif pada dasarnya 
belum membuktikan bahwa 
bantuan telah menjadi hak 
penerima bantuan sepenuhnya.

g) Penyaluran bansos tidak 
sesuai dengan peruntukkan/
persyaratan yang ditetapkan. 
Hasil penelaahan atas dokumen 
pertanggungjawaban penggunaan 
dana bantuan menunjukkan 
terdapat bantuan pada delapan 
satker sebesar Rp2,2 miliar tidak 
sesuai peruntukan/persyaratan 
yang ditetapkan. 

h) Pemberian bantuan 

Kanwil Provinsi Lampung belum 
didukung nota kesepakatan 
dengan Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten/Kota.  

i) Realisasi bantuan sebesar 
Rp1,1 miliar pada Satker Kanwil 
Kemenag Jawa Timur diberikan 
kepada yang tidak berhak.

Hasil penelaahan atas laporan 
dan bukti-bukti pertanggungjawaban 
pemberian bantuan pada lima Satker 
menunjukkan terdapat pemberian 
bantuan kepada yang tidak berhak 
sebesar Rp1,1 miliar. Bantuan 
tersebut antara lain diberikan kepada 
siswa magang yang telah lulus, 
bantuan siswa miskin pada sekolah 
yang tidak memiliki ijin operasional 
dan duplikasi siswa penerima, 

bantuan kepada guru yang tidak 
melaksanakan kegiatan peningkatan 
kompetensi, tunjangan profesi dosen 
yang telah memasuki masa pensiun, 
bantuan lifeskill dan PPSN yang 
dikelola oleh satker Kanwil Jawa 
Timur.

Rekomendasi BPK
Terkait berbagai permasalahan 

tersebut, BPK RI merekomendasikan 
kepada Menteri Agama agar:

a.  Membuat pedoman umum 
bantuan sosial yang dapat 
menjadi panduan bagi seluruh 
satker di lingkungan Kementerian 
Agama. Satker-satker terkait 
agar membuat juknis pemberian 
bantuan yang antara lain 
secara jelas mengatur tentang 
mekanisme/prosedur penyaluran 
bantuan, syarat dan kewajiban 
penerima;

b.  Memerintahkan Sekjen dan 
Dirjen terkait untuk memberikan 
sanksi kepada Kepala Satker 
dan PPK pengelola bantuan 
sosial yang tidak cermat dalam 

merencanakan, menyalurkan, 
merealisasikan, dan melakukan 
seleksi atas pemberian bantuan 
sosial;

c.  Memerintahkan Dirjen Pendis 
untuk memberikan sanksi 
kepada Direktur Pdpontren yang 
membuat prosedur penyaluran 
bantuan yang tidak efektif 

dan memerintahkan yang 
bersangkutan agar membuat 
prosedur penyaluran yang efektif 
sehingga tidak menyulitkan 
penerima bantuan;

d.  Menginstruksikan Sekjen 
dan Dirjen terkait untuk 
memerintahkan Kepala 
Satker supaya meminta 
pertanggungjawaban 
penggunaan dana dari para
penerima bantuan;

e.  Menginstruksikan Dirjen Pendis 
untuk memerintahkan Kepala 
Kanwil Kemenag Provinsi 
Kalimantan Selatan supaya 
memberikan sanksi kepada 
Kepala Seksi Ketenagaan 
dan Kesiswaan selaku Ketua 
Tim Pokja Provinsi yang 
dalam merencanakan dan 
melaksanakan perjanjian 
dengan bank penyalur serta 
pendistribusian BSM tidak efektif; 

f.  Menginstruksikan Sekjen dan 
Dirjen Pendis untuk memproses 
indikasi kerugian negara 
sebesar Rp525,1 miliar sesuai 
ketentuan dan menyetorkannya 

ke Kas Negara serta 
memerintahkan Kepala 
Satker terkait untuk 

atas dokumen-dokumen 
terkait penerima bantuan 
sebesar Rp671,6 juta 
untuk memastikan, yang 
bersangkutan berhak 
menerima bantuan.

Atas permasalahan 
pertanggungjawaban 
bantuan sosial 
Kementerian Agama telah 
memberikan laporan 

sebesar Rp8,2 miliar pada 21 
Mei 2013 sehingga Bansos yang 
belum dipertanggungjawabkan 
sebesar Rp23,7 miliar (Rp32 miliar 
– Rp8,2 miliar). Atas permasalahan 
pemberian Bansos kepada yang tidak 
berhak, Kementerian Agama telah 
menyetorkan ke Kas Negara sebesar 
Rp663,1 juta. (dr)
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MASALAH aset dan pengelolaan anggaran 
bantuan sosial adalah dua hal penting yang menjadi 
konsen Kementerian Agama untuk membenahi 
dan menertibkan. Inspektur Jenderal Kementerian 
Agama, M. Jasin mengimbau kedua hal tersebut 
mendapat perhatian lebih, apalagi Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memberi catatan terkait hal itu dalam 
pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Agama 
Tahun 2012. Walaupun saat ini Laporan Keuangan 
Kemenag sudah mendapat predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian, papar Jasin, masih ada catatan dari 

BPK dengan paragraf penjelasan (DPP).
Menurut Jasin, keterangan DPP itu karena 

masih ada ganjalan dalam pengelolaan aset 
dan pengelolaan bantuan sosial (Bansos) 
pendidikan. Soal penataan aset, Jasin 
menilai, sebenarnya hanya permasalahan 
administrasi. Hal itu disebabkan belum ada 
legal kepemilikan. Contohnya, tanah wakaf. 
Selama ini tanah wakaf sebagian belum diurus 
surat-suratnya.
Akibatnya, ada ahli waris tiba-tiba mengakui 
kembali aset yang sudah diwakafkan sebagai 
hak milik. Selain itu, aset dana haji yang 
digunakan untuk membangun gedung di 
atas tanah milik pemerintah daerah (pemda). 
“Kepemilikan aset ini belum jelas, ini akan 
berpengaruh terhadap biaya perawatannya,” 
ujar Jasin. “Karena aset yang tidak jelas status 
kepemilikannya, anggaran perawatannya tentu 
tidak bisa diambil dari APBN.”

Hal lainnya adalah aset haji yang menurut 
Jasin belum sepenuhnya di bawah kekuasaan 
pengaturan Kemenag. Hal itu karena ada 
sebagian aset yang dalam kasus sengketa 
atau baru selesai kasus hukumnya, tapi 
belum dieksekusi. Contohnya, Rumah Sakit 
Haji Pondok Gede. Putusan Mahkamah 
Agung (MA) telah memenangkan gugatan 
Kemenag, namun masih belum berpindah hak 
dan pengelolaan. Contoh lain, gedung milik 
Kemenag dan tanah tempat lokasi gedung 

“Karena itu, harus didata dan ditertibkan secara 
hukum, baik dokumennya maupun penggunaannya,” 
tegas Jasin.

Menurutnya, jika tidak segera dilakukan pendataan 
dan penertiban secara hukum, dikhawatirkan bisa saja 
dikorupsi pihak lain atau oleh oknum pejabat Kemenag 
yang sengaja menelantarkan aset untuk memperkaya 
diri sendiri dan pihak lain. Menurut Menteri Agama, 
Suryadharma Ali  proses penyelesaiannya masalah 
aset terus dilakukan. (dr)

IRJEN KEMENTERIAN AGAMA, M. JASIN:

Irjen Kementerian Agama, M. Jasin
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A KHIRNYA Kementerian 
Kesehatan memperoleh 
opini Wajar Tanpa 
Pengecualian atas 

Laporan Keuangan 2012, meskipun 
opini WTP tersebut mendapat ‘bumbu’ 
DPP (Dengan Paragraf Penjelas), 
alias belum sepenuhnya WTP. Namun 
begitu opini yang diberikan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan, ini, 
masih lebih baik dibanding tahun lalu 
dimana Kemenkes mendapat opini 
Wajar Dengan Pengecualian. Pun itu 
lebih baik dibanding 2009 dan 2010 
dimana Kemenkes memperoleh opini 
Disclaimer. ‘DPP’ yang ‘mengembel-
embeli’ WTP Laporan Keuangan 
Kemenkes 2012 antara lain terkait 
masalah pengadaan sarana dan 

Kementerian Kesehatan 
berada pada urutan ke tujuh dari 
10 Kementerian/Lembaga yang 
mendapat alokasi dana terbesar 
dalam APBN-P 2012. Berdasarkan 
data realisasi belanja Kementerian 
Kesehatan pada TA 2012 (bruto) 
adalah Rp30,6 triliun atau 92,08% 
dari anggaran sebesar Rp33,2 triliun. 
Realisasi belanja tersebut berupa: (1) 
Belanja transaksi non kas sebesar 
Rp1,6 miliar. (2) Belanja transaksi 
kas sebesar Rp30,6 triliun. Terdapat 
pengembalian belanja sebesar 
Rp80,9 miliar sehingga realisasi 
belanja (netto) sebesar Rp30,5 
triliun atau 91,84% dari anggarannya 
Rp33,2 triliun.

Realisasi belanja TA 2012 
mengalami kenaikan sebesar Rp3,7 
triliun atau meningkat 13,79% 
dibandingkan tahun 2011, disebabkan 
antara lain : a) Naiknya belanja 
pegawai untuk gaji dan tunjangan 
PNS dan insentif PTT serta kenaikan 
belanja honor. b) Naiknya belanja 

pada Satker Tugas Pembantuan serta 
belanja barang non operasional. 
c) Naiknya belanja modal untuk 
pengadaan peralatan dan mesin, 
dan gedung dan bangunan. d) 
Naiknya belanja lainnya untuk 

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  2012

diserahkan kepada masyarakat/
Pemda. Sementara itu belanja barang 
untuk perjalanan dalam negeri dan 
luar negeri mengalami penurunan 
masing–masing sebesar Rp292,8 
miliar dan Rp4,1 miliar.

Salah satu hal yang diungkap 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Kementerian 
Kesehatan TA 2012 adalah terkait 

menarik perhatian masyarakat. 
Sebagaimana diketahui proyek 
pengadaan sarana dan prasarana 

hukum dan hingga kini kasusnya 

masih bergulir. Pelaksanaan 
proyek ini pun telah dihentikan dan 
dalam status sita Bareskrim Polri. 
BPK menilai penghentian proyek 
pengadaan vaksin tersebut berpotensi 
meningkatkan kerugian negara. 

Proyek Vaksin Flu Burung
Sebagaimana diungkap dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Kementerian 
Kesehatan TA 2012 pencatatan BMN
berupa Fasilitas Produksi Vaksin Flu 
Burung (ABSL 3) pada Ditjen PP & 
PL. Aset tersebut diperoleh melalui 2 
tahap pembangunan yakni: 

Anggota BPK Rizal Djalil menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kepada Menteri Kesehatan 
Nafsiah Mboi.
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1. Pekerjaan Pembangunan 
Fasilitas, Riset dan Alih Teknologi 
Produksi Vaksin Flu Burung dengan 
nilai aset sebesar Rp71,8 miliar. 
Perolehan aset ini melalui paket 
pekerjaan multi years dengan jangka 
waktu 3 (tiga) tahun yang dianggarkan 
melalui dua Bagian Anggaran (BA), 
yaitu : 
A. Pada tahun 2008 dan 2009 

dianggarkan melalui Bagian 
Anggaran BA. 999 Kementerian 
Keuangan senilai Rp442,7 miliar. 
Nilai tersebut mulai dicatat dan 
dilaporkan dalam SIMAK-BMN 
Sekretariat Ditjen PP dan PL
pada tahun 2011 dalam akun 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
(KDP) berdasarkan Berita Acara 
Serah Terima nomor BAST-4/
AG/2011 tanggal 4 Februari 
2011 dan Berita Acara Serah 
Terima nomor BAST-30/AG/2011 
tanggal 23 Desember 2011 yang 
ditandatangani antara Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan 
dan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Kesehatan.

B. Pada tahun 2010 pembangunan 

pekerjaan tersebut dianggarkan 
melalui DIPA Bagian Anggaran 
024 Kementerian Kesehatan 
senilai Rp276 miliar. Pencatatan 
aset yang diperoleh dari 
pembangunan Fasilitas, Riset 
dan Alih Teknologi Produksi 
senilai Rp718,8 miliar mengalami 
perubahan pada tahun 2012 yang 
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.  Aset yang berasal dari 

Pembangunan Fasilitas, 
Riset dan Alih Teknologi 
Produksi Vaksin Flu Burung 
di Universitas Airlangga 
Surabaya senilai Rp122,5 
miliar direklas dari KDP 

dan mesin. Saat ini aset 
tersebut sudah diserah-
operasikan oleh Universitas 
Airlangga Surabaya 
berdasarkan BAST Nomor 
PL.03.01/III/1330/2012 
tanggal 31 Juli 2012 antara 
Sekretaris Jenderal Kemenkes 
dan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Persetujuan alih status 
pengguna BMN tersebut 
kepada Kemdikbud masih 
dalam proses di Kementerian 
Keuangan.

b.  Aset yang berasal dari 
Pembangunan Fasilitas, 
Riset dan Alih Teknologi 
Produksi Vaksin Flu Burung 
senilai Rp596,2 miliar yang 
berada di Bio Farma Bandung 
tetap dicatat dalam akun 
KDP (Konstruksi Dalam 
Pengerjaan) karena belum 
dapat dimanfaatkan sesuai 
fungsinya. Proses uji fungsi 
belum bisa dilaksanakan 
dikarenakan BMN tersebut 
dalam status disita (police line)
oleh Bareskrim POLRI.

2. Pembangunan Sarana 
Prasarana System Connecting 
Fasilitas Produksi dan Chicken 
Breeding Riset dan Teknologi Produksi 
Vaksin Flu Burung. Aset yang 
diperoleh dari pembangunan ini senilai 
Rp196,5 miliar sesuai SP2D (BA 024) 
yang dibayarkan pada tahun 2010. 
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Aset tersebut dicatat dan 
dilaporkan dalam SIMAK
BMN Sekretariat Ditjen 
Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan 
Lingkungan Kementerian 
Kesehatan dalam akun 
KDP. Pencatatan aset 
tersebut di atas masih 
dicatat dalam akun KDP 
karena belum dapat 
dimanfaatkan sesuai 
fungsinya.

Sistem 
Pengendalian 
Intern

BPK menemukan 
sejumlah masalah terkait 
sistem pengendalian 
intern (SIP) atas 
Laporan Keuangan 
Kemenkes. Pokok-pokok 
kelemahan dalam SIP 
adalah penatausahaan 
persediaan pada 
Satker di lingkungan 
Kemenkes belum sesuai 
dengan ketentuan, 
penatausahaan dan 
pengamanan aset tetap 
belum tertib. Selain itu 
hasil inventarisasi dan 
penilaian kembali aset 
tetap pada RSUP kandou 
belum menyajikan nilai 
yang handal.

Berdasarkan 
kelemahan-kelemahan 
tersebut, BPK 
merekomendasikan 
kepada Menteri
Kesehatan antara lain 
agar: 

1. Melalui eselon 1 
terkait untuk: 

a.  Memberikan 
sanksi kepada 
petugas 
pengelola 
persediaan 
yang tidak 
tertib dalam 
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menatausahakan dan 
melaporkan barang 
persediaan serta kepada 
KPB dan Kepala Bagian 
Umum dan Rumah Tangga 
yang lalai memberi kode 
inventaris atas aset yang 
dikelolanya sebagai bagian 
dari pengamanan BMN; 

b.  Menertibkan pengelolaan 
persediaan di lingkungan 
Kemenkes sesuai SOP 
yang telah ditetapkan 
dan menyajikan laporan 
persediaan berdasarkan 
hasil stockopname;

c.  Memberikan pelatihan 
penatausahaan dan 
pelaporan persediaan 
kepada para pegawai yang 
bertanggung jawab atas 
pengelolaan persediaan; 
dan segera memberikan 
nomor inventaris atas 
setiap BMN yang 
dikelolanya: 

d.  Memerintahkan pimpinan 
Satker untuk menertibkan 
penatausahaan BMN di 
RSUP Kandou dengan 
segera melakukan 

pencatatan atas aset-aset 
hasil inventarisasi dan 
penilaian kembali dalam 
SIMAK BMN. 

2. Berkoordinasi dengan 
kementerian keuangan dan kepala 
daerah untuk mempercepat 
penyelesaian kepemilikan asset.

Uji Kepatuhan 
BPK menemukan adanya 

ketidakpatuhan dan ketidakpatutan 
dalam pengujian kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan di 
Kemenkes. Pokok-pokok temuan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang ditemukan 
BPK di antaranya:
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) di Kemenkes terlambat 
disetor sebesar Rp4,9 miliar, 
belum disetor sebesar Rp279,6 
juta, tidak disetor sebesar Rp14,4 
miliar dan tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp5,7 miliar;

2. Kekurangan volume pekerjaan 
sebesar Rp766 juta dan kelebihan 
pembayaran sebesar Rp322,5 
juta pada pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan barang dan/atau jasa 

melalui belanja modal;
3. Denda keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan belum 
dikenakan kepada rekanan dan 
belum disetor ke Kas Negara 
sebesar Rp2,8 miliar;

4. Pekerjaan pengadaan barang 
yang diterima tidak sesuai 

kontrak sebesar Rp2,3 miliar;
5. Jaminan pelaksanaan atas 

wanprestasi pekerjaan di 
Poltekkes Malang sebesar 
Rp286,2 juta belum disetorkan ke 
Kas Negara;

6. Rekening Kemenkes tidak 
memiliki ijin Kementerian 
Keuangan sebanyak 62 rekening 
dengan saldo per 31 Desember 
2012 senilai Rp13,3 miliar;

7.  Aset tetap Kemenkes hasil 
pengadaan tahun 2012 belum 
dimanfaatkan minimal senilai 
Rp217,2 miliar.

Sehubungan dengan temuan 
tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada Menteri Kesehatan agar:

1.  Menyampaikan surat kepada 
Kepala Daerah terkait untuk 
memberikan sanksi sesuai 
peraturan yang berlaku kepada 
Kepala Dinas yang lalai dalam 
menaati ketentuan pengelolaan 
PNBP dan memerintahkan 
menyetor kekurangan PNBP 
ke Kas Negara sebesar Rp14,7 
miliar (Rp278,5 juta + Rp14,4 
miliar);

2.  Memerintahkan rekanan 
terkait untuk menyetorkan ke 
Kas Negara atas kelebihan 
pembayaran sebesar Rp322,55 
juta dan kekurangan volume 
sebesar Rp747,57 juta atas 
pelaksanaan pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan kontrak;

3.  Menginstruksikan PPK pada 
Satker terkait untuk menarik 
denda keterlambatan dan 
menyetorkan ke Kas Negara 
senilai Rp2,48 miliar (Rp2,85 Petugas kesehatan sedang sedang mengubur hewan unggas yang terkena flu burung.
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EVALUASI Badan Pemeriksa Keuangan terhadap 
anggaran 2012 mengingatkan Kementerian agar 
mendongkrak capaian belanja modal dari 87,72 persen 
menjadi 100 persen. Apalagi belanja modal merupakan 
program pemerintah untuk meningkatkan fasilitas 
kesehatan masyarakat. 

Untuk belanja modal dari anggaran Rp7,6 triliun yang 
terealisasi Rp6,7 triliun atau 87,72%. Dibanding anggaran 
lain, realisasi belanja modal adalah yang terendah. 
Realisasi anggaran tertinggi adalah belanja bantuan 
social mencapai 98,57% dari anggaran, belanja pegawai 
94,84%, dan belanja barang 89,73%.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, 
Supriyantoro, belum tercapainya realisasi anggaran 
hingga 100% karena Kemenkes mengutamakan prinsip 
kehati-hatian dalam mencairkan anggaran. Kementerian 
Kesehatan tak lagi sembarangan mencairkan anggaran 
proyek bila perencanaan belum matang. Apalagi, pada 
2012 lalu, pencairan anggaran terlambat dari biasa. 

Anggota BPK, Rizal Djalil berharap agar Kementerian 
Kesehatan melakukan pembicaraan serius agar 
proyek yang masih disegel oleh penegak hukum bisa 
dilanjutkan. Harapan ini sejalan dengan harapan 
Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat 
Dengar Pendapat Panja Vaksin Flu Burung dengan 
Wakabareskrim, Anas Yusuf di Gedung DPR RI, baru-
baru ini.

Komisi IX DPR RI meminta agar aset sitaan proyek 
pengadaan pembangunan fasilitas produksi, riset, 

bisa dimanfaatkan demi kesehatan manusia. Menurut 

Anggota Komisi IX, Zulmiar Yanri (F-PD), tujuan Panja 
Vaksin Flu Burung Komisi IX adalah bagaimana 
aset-aset yang mencapai Rp 1,4 triliun nilainya bisa 
dipergunakan.

“Jika dihitung sejak 2008 sampai 2011 itu sudah 
mencapai Rp 1,4 triliun yang dikeluarkan oleh negara. 
Dan sampai sekarang proses proyeknya ini terhenti 
karena kasus ini,” kata Zulmiar. “Apakah ada peluang 
dari segi hukum agar aset yang sudah ada itu bisa 
dipergunakan demi kesehatan masyarakat,” tanya 
Zulmiar. Misalnya, dari Kementerian Kesehatan 
melanjutkan proyek ini, tetapi terkendala karena alat-alat 
itu disegel police line. “Tidak ada yang berani walaupun 
sudah sekian tahun mungkin sudah expired atau karatan 
dan lain-lain, padahal belinya ratusan miliar,” ungkapnya. 

(dr)

KOMISI IX  DPR MINTA ASET SITAAN 
PROYEK VAKSIN FLU BURUNG BISA DIGUNAKAN

miliar –Rp366,67 juta);
4.  Menginstruksikan PPK 

pada Satker terkait untuk 
memerintahkan secara tertulis 
kepada rekanan mengganti 

pekerjaan senilai Rp2,29 miliar 
(Rp2,31 miliar – Rp15,05 juta) 
atau menyetorkan ke Kas Negara 

tersebut setelah dilakukan 

5.  Menginstruksikan PPK 
pada Satker terkait untuk 
memerintahkan rekanan agar 
menyetor ke Kas Negara sebesar 
Rp286,23 juta atas jaminan 
pelaksanaan yang belum 
dicairkan;

6.  Menertibkan rekening-
rekening yang belum mendapat 
persetujuan Menteri Keuangan 

dan/atau menutup rekening 
yang tidak diperlukan serta 
memindahbukukan saldonya ke 
rekening yang telah mendapat 
izin dari Menteri Keuangan;

7.  Menginstruksikan kepada KPA/
KPB untuk segera memanfaatkan 
aset yang telah diadakan secara 
optimal sesuai peruntukkannya. 

(dr)

Zulmiar Yanri
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B ADAN Pemeriksa Keuangan (BPK RI) 
memberikan Opini WTP-DPP (Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) 
atas Laporan Keuangan Kemenhan Tahun 

Anggaran 2012. Hasil hasil pemeriksaan BPK itu 
diserahkan Ketua BPK RI, Hadi Peornomo   kepada 
Menhan Purnomo Yusgiantoro, Juni  2013. 

Purnomo menyatakan perjuangan untuk mendapatkan 
opini WTP DPP ini cukup berat. Namun Menhan bertekad  
Kemenhan dan TNI akan terus berjuang meningkatkan 
Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran mendatang 
sehingga dapat meraih opini WTP tanpa paragraf 
penjelasan.

Terkait pembenahan yang akan dilakukan, 

Menhan menegaskan yang utama adalah yang telah 
direkomendasikan BPK maupun  saran-saran yang 
disampaikan dari hasil pemeriksaan LK yang dilakukan . 
“Kemenhan dan TNI akan terus menyempurnakan laporan 
keuangannya sampai kita dapat WTP, tanpa ada catatan 
apa pun,” tegasnya.

LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012 menyebutkan 
posisi keuangan Kementerian Pertahanan per 31 Desember 
2012 , jumlah aset sebesar Rp421.533,73 miliar. Kewajiban 
sebesar Rp44.937,70 miliar. Ekuitas dana sebesar 
Rp387.684,35 miliar. Realisasi anggaran Kementerian 
Pertahanan Tahun 2012, pendapatan sebesar Rp162,97 
miliar dan belanja sebesar Rp61.212,43 miliar.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di 

Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyerahkan LHP BPK atas LK Kementerian Pertahanan Tahun 2012 Kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro.
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atas menyajikan secara wajar dalam 
semua hal yang bersifat material, 
posisi keuangan Kementerian 
Pertahanan tanggal 31 Desember 
2012 dan realisasi anggaran untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 

LK Kementerian Pertahanan 
menjalankan dua sistem pencatatan 
BMN yaitu aplikasi SIMAK BMN Versi 
4.0 dan sistem pencatatan manual. 
Namun Penerapan Aplikasi SJMAK
BMN Versi 4.0 belum dilaksanakan 
secara komprehensif sehingga belum 
dapat mendukung secara penuh 
penyajian BMN dalam neraca.  

Sementara itu dengan sistem 
pencatatan manual disajikan 
berdasarkan pelaporan data manual 
dari masing-masing Unit Organisasi 
(UO) di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan. Hasil  dari data manual 
BMN yang sudah divalidasi Unit 
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
pada setiap UO,  aset tetap tahun 
2012 sebesar Rp376,74 triliun.

Karena itu penggunaan 
sistem aplikasi SIMAK BMN yang 
komprehensif dalam mendukung 
penyajian nilai BMN
dalam laporan keuangan 
mutlak diperlukan karena 
semakin kompleksnya 
data BMN yang dikelola 
Kementerian Pertahanan 
dan agar terintegrasi 
dengan pelaporan data 
BMN Pemerintah Pusat 
yang menggunakan sistem 
aplikasi SIMAK BMN
Kementerian Keuangan.

Sistem Pengendalian 
Intern

Dari pelaporan yang 
disampaikan Kemenhan, 
BPK menemukan adanya 
kelemahan sistem 
pengendalian intern dalam 
penyusunan laporan 
keuangan. Pertama,
mekanisme rekonsiliasi data 

dalam rangka penyusunan laporan 
realisasi anggaran Kementerian 
Pertahanan Tahun 2012 belum 
memadai. Hal ini terlihat dengan 
masih ditemukannya selisih realisasi 
pendapatan antara SAl dan SAU.

Pihak Kemenhan telah 
menandatangani Peraturan Bersama 
Menteri sebagai tindak lanjut atas 
rekomendasi BPK untuk memperbaiki 
mekanisme pengelolaan keuangan 
termasuk mekanisme rekonsiliasi 
secara berjenjang. Namun sampai 
pemeriksaan berakhir PBM tersebut 
belum operasional dan belum 
dijabarkan dengan juklak dan juknis.

Kedua, laporan Barang Milik 
Negara (BMN) Kementerian 
Pertahanan Tahun 2012 tidak 
dihasilkan dari aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi 
BMN berbasis komputer, melainkan 
dihasilkan dari kompilasi data 
manual dari seluruh Satker/Satpor di 
lingkungan Menhan dan TNI. 

Hal ini dilakukan pihak 
Kemenhan karena aplikasi SIMAK
BMN Kemenhan versi 4.0 tidak 
dapat menghasilkan laporan BMN 
yang valid dan akurat. Neraca 

yang dihasilkan secara manual 
memerlukan upaya tambahan untuk 
mengintegrasikannya dengan aplikasi 
sistem yang digunakan dalam 
penyusunan Neraca LKPP.

Ketidakpatuhan Undang-
Undang

Dalam hal kepatuhan terhadap 
Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, BPK RI masih  
menemukan adanya ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan. Pokok-pokok temuan 

lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan penerimaan hibah 
di lingkungan Kementerian 
Pertahanan dan TNI belum 
akuntabel dan transparan sesuai 
Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 2011. Hibah berupa 
barang belum diproses melalui 
Kementerian Keuangan dalam 
hal permohonan registrasi, 
pemohonan pengesahan 
pendapatan dan pengesahan 
belanja. 
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Selain itu, hibah 
langsung berupa 
uang yang diterima 
juga belum diproses 
melalui Kementerian 
Keuangan dalam hal 
permintaan nomor 
register, permintaan izin 
pembukaan rekening, 
usulan pengesahan 
revisi DIPA dan 
pengajuan SP2HL dan 
SP4HL.

b. Penggunaan langsung 
Dana Yanmasum pada 
rumah sakit atau unit 
layanan kesehatan di 
lingkungan Kemenhan 
dan TNI. Rumah sakit 
dan unit layanan 
kesehatan belum 
melaporkan seluruh 
pendapatan Yanmasum 
dalam LRA.

Rumah sakit hanya 
menyetorkan sebagian 
pendapatan Yanmasum 
ke Kas Negara, 
sebagian lainnya 
digunakan langsung 
untuk operasional rumah sakit. 
Seluruh rumah sakit hanya 
melaporkan dan menyajikan sisa 
penggunaan dana operasional 
Yanmasum.

c. Dalam kegiatan pengadaan 
barang dan jasa, terjadi 
beberapa kegiatan yang tidak 
dapat diselesaikan pada 
akhir tahun, namun telah 
dipertanggungjawaban secara 
formalitas berupa berita acara 
penyerahan barang dengan 
tingkat penyelesaian seolah-olah 
telah mencapai 100% pada tahun 
berjalan dan telah dilakukan 
pencairan (realisasi) anggaran. 

Pencairan dana tersebut 
kemudian dikelola secara terpisah 

dan disimpan di rekening bersama 
atas nama pihak ketiga (rekanan) 
yang mekanisme pembayarannya 
melalui persetujuan ketiga pihak 
yaitu pemberi kerja, pihak bank 
dan pihak rekanan. Dana tersebut 
kemudian dibayarkan setelah 

nyata mencapai 100%.

d. Sebagian besar pemanfaatan 
BMN masih belum mendapat 
izin dari Pengelola Barang. Hasil 
dari pemanfaatan BMN tersebut 
sebagian digunakan langsung dan 
tidak didasarkan pada penetapan 
tarif sesuai dengan ketentuan.

Dari dana hasil pemanfaatan aset 
tersebut, sebagian belum disetor 
ke Kas Negara. Di samping 

permasalahan terkait 
pengelolaan dana hasil 
pemanfaatan aset, 
terdapat aset tanah 
dan dermaga yang 

nama pihak lain dan 
beberapa pengelolaan 
pemanfaatan BMN yang 
kurang transparan.

e. Dalam pengelolaan 
dana devisa, pelaporan 
realisasi belanja oleh 
Pusku Kemenhan 
kepada Kepala Badan 
Keuangan belum melalui 
mekanisme pencatatan 
unit akuntansi yang 
berlaku, melainkan 
dilakukan dengan 
membuat laporan 
perkembangan dan 
status pengelolaan Letter 
of Credit atas seluruh 
kegiatan pengadaan 
yang terdapat pada 
setiap VO. 

Selain itu 
laporan realisasi 
belanja devisa belum 

melaporkan jenis belanja per 
VO serta tidak melakukan 
mekanisme rekonsiliasi antara 
Pejabat Pembuat Komitmen, 
Bendaharawan Bialugri, dan 
Badan Keuangan masing-masing 
UO untuk memastikan bahwa 
nilai realisasi belanja devisa 
dan realisasi BMN yang telah 
diadakan sudah dicatat pada 
Laporan Realisasi Anggaran dan 
Neraca masing-masing UO. 

 Mekanisme yang berjalan 
hanya pelaporan satu arah dari 
Bendaharawan Bialugri. Terkait 
pelaksanaan kontrak tak ada 
mekanisme yang mengharuskan 
UO mengakui realisasi belanja 
devisa sebagai bagian dari 
realisasi belanja UO. (bd)
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1.  Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis atas Peraturan Bersama 
Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri 
Keuangan dan Menteri Pertahanan.

2.  Menyusun dan menetapkan prosedur yang jelas 
dan rinci yang memungkinkan adanya uji silang 
(crosscheck) antara data SAKPA dan Siskom SAI
pada masing-masing unit organisasi dan secara 
berjenjang sampai dengan Baku I serta secara 
periodik atas jenis belanja (Belanja Pegawai, 
Belanja Barang dan Belanja Modal) dan jenis dana 
(Dana Terpusat, Dana Devisa dan Dana Disalurkan) 
serta atas realisasi belanja dan keterkaitannya 
dengan penambahan BMN.

3.  Menginstruksikan para atasan langsung untuk 
meningkatkan pengawasan terhadap petugas pada 
Satker penyetor PNBP dan Pengembalian Belanja.

4.  Menerapkan sistem aplikasi yang dapat 
terintegrasi dengan sistem aplikasi 
BMN Kementerian Keuangan. 

5.  Menyusun SOP tentang 
penatausahaan BMN yang lengkap 
dan komprehensif dan mengacu pada 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), termasuk meningkatkan 
kompetensi SDM pengelola BMN.

6.  Melakukan inventarisasi aset yang 
dilaksanakan sekurang-kurangnya 
sekali dalam lima tahun.

7.  Memberikan instruksi yang lebih tegas 
kepada jajaran Kemenhan dan TNI 
atas pengelolaan hibah yang lebih 
transparan dan akuntabel, termasuk 
melaporkan hibah yang diterima Unit 
Organisasi dari korporasi, Swadaya 
Satuan, Bank Indonesia, Pemerintah 
Daerah, dan perorangan kepada 
Menteri Pertahanan untuk selanjutnya 
dilakukan pencatatan dalam Laporan 
Keuangan Kementerian Pertahanan;

8.  Melakukan koordinasi dengan Menteri 
Keuangan untuk rnengusulkan 
rancangan Peraturan Pemerintah 
terkait penetapan status Rumah Sakit 
di lingkungan Kemenhan dan TNI 
sebagai BLU atau Satker pengelola 
PNBP.

9.  Melakukan pengendalian secara 
memadai untuk meminimalisir jumlah 

pekerjaan yang melewati tahun di lingkungan 
Kemenhan dan TNI;

10. Memberikan instruksi kepada seluruh Satker 
Kemenhan dan TNI untuk mempedomani Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 231PMK.06/2010 tentang 
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam 
mengelola BMN di Lingkungan Kemenhan dan 
TNI dan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu 
tentang implementasi Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 231PMK.06/20I0 tersebut.

11. Menyusun mekanisme pengadaan barang dan 
jasa yang bersumber dari belanja devisa secara 
komprehensif yang rnengakomodir mekanisrne 
pengelolaan valas dan LC, serta menyetorkan 
ke kas negara atas sisa valas dan LC yang telah 
habis masa berlakunya atas kontrak yang tidak 
berkelanjutan. (bd)

Saran BPK
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H ASIL pemeriksaan 
atas laporan keuangan 
Kementerian Pekerjaan 
Umum TA 2012, BPK 

memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP DPP). Walau begitu, 
pengelolaan aset masih menjadi 
kendala.  

Menurut pendapat BPK, Neraca 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Laporan Realisasi Anggaran untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2012, menyajikan 
secara wajar, dalam semua hal 
yang material. Posisi keuangan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
realisasi anggaran untuk 2012 juga 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

Di sisi lain, dalam Laporan BPK 
No.13.A/LHP/XVII/05/2012 tanggal 
21 Mei 2012, BPK memberikan 
pendapat, kecuali untuk empat hal. 
Pertama, PNBP sebesar Rp446,56 
miliar, yang diantaranya pendapatan 
penjualan sewa beli Rumah Negara 
Golongan III sebesar Rp3,35 miliar 
belum diyakini kebenarannya. Hal 
yang sama juga dengan pendapatan 
sewa rumah dinas/rumah negeri 
sebesar Rp111,62 juta.

Kedua, persediaan sebesar 
Rp401,24 miliar, yang di antaranya 
sebesar Rp28,97 miliar, antara lain 
berupa kawat bronjong, barang 
operasional kantor, barang konsumsi, 
dan barang persediaan lainnya untuk 
tugas tanggap darurat belum diyakini 
kebenarannya. Ini disebabkan  nilai 

Kementerian Pekerjaan Umum

yang disajikan tidak berdasarkan 
stock opname.

Ketiga, aset tetap senilai 
Rp119,22 triliun belum dapat diyakini 
kewajarannya. Belum diyakini 
kebenarannya ini karena aset tetap 
senilai Rp119,22 triliun tersebut belum 
dilakukan inventarisasi dan penilaian, 
serta tidak diketahui keberadaannya.  

Keempat, aset tak berwujud di 
antaranya senilai Rp3,51 miliar belum 
dapat diyakini kewajarannya. Aset tak 
berwujud tersebut belum diketahui 
keberadaannya dan bagian dari nilai 

Pengecualian dari BPK tersebut, 
pada dasarnya terkait dengan 
masalah pengelolaan aset. Dan, itu 
terdapat pada hasil pengujian sistem 
pengendalian internal dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan. Pada kedua pengujian 
tersebut, aset juga menjadi objek 
utama dalam temuan BPK.  

Dalam pengujian sistem 
pengendalian internal Kementerian 
Pekerjaan, BPK menemukan 
kelemahan-kelemahan dalam sistem 
pengendalian intern dan operasinya. 
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Pokok-pokok kelemahan dalam sistem 
pengendalian intern atas laporan 
keuangan Kementerian Pekerjaan 
Umum tersebut, yaitu: 

1. Pengelolaan PNBP dari Sewa Beli 
Rumah Negara Golongan III Masih 
Lemah dan sebesar Rp847,30 juta 
Belum Wajar;

2. Penatausahaan Persediaan 
Pada Tiga Satker Kementerian 
Pekerjaan Umum Lemah;

3. Aset Tetap Minimal Senilai Rp1,35 
triliun yang Tercantum Dalam 
Neraca Kementerian PU per 31 
Desember 2012 Belum Melalui 
Proses Inventarisasi dan Penilaian 
dan Senilai Rp991,77 miliar Belum 
dilakukan Penilaian;

4. Aset Tetap Senilai Rp268,48 
miliar di Lingkungan Kementerian 
Pekerjaan Umum Tidak Dapat 
Ditelusuri Keberadaannya dan 

5. Pelaksanaan Proses Hibah 
dan Alih Status pada Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Berlarut-
larut;

6. Aset Tetap Jalan Irigasi 
dan Jaringan Pada Neraca 
Satker Pelaksanaan Jaringan 
Pemanfaatan Air (PJPA) Maluku 
Utara Belum Menggambarkan 
Kondisi yang Sebenarnya Sebesar 
Rp7,95 miliar.

Pada pengujian kepatuhan 
terhadap perundang-undangan pada 
Kementerian Pekerjaan Umum BPK 
menemukan adanya ketidakpatuhan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan. 
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, 
kecurangan, dan ketidakpatutan 
tersebut, di antaranya, terdapat 
kelebihan pembayaran atas paket 
pengadaan barang dan jasa. Dimana, 
terdapat kelebihan pembayaran atas 
28 paket pengadaan barang/jasa 
sebesar Rp8,40 miliar. 

Atas temuan itu, BPK 
merekomendasikan Menteri 
Pekerjaan Umum agar memberikan 
sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan, kepada para Kepala 
Satker, pejabat pembuat komitmen, 
pengawas lapangan, dan konsultan 
pengawas yang kurang cermat dalam 
menguji kewajaran tagihan belanja 
yang diajukan oleh kontraktor. Selain 
itu, direkomendasikan agar Menteri 
Pekerjaan Umum memerintahkan 
para Kepala Satker untuk 
mempertanggungjawabkan kelebihan 
pembayaran sebesar Rp8,40 miliar 
dengan menyetorkan ke kas negara.

Pokok-pokok temuan lainnya, 
yaitu:
1. Penyelesaian 63 paket pekerjaan 

terlambat belum dikenakan 
denda;

2. Terdapat ketidakhematan 
dalam pelaksanaan anggaran 
pembangunan gedung 
Percontohan Pusat Informasi 
Pengembangan Permukiman 
dan Bangunan (PIP2B) Kota 
Banjarbaru (Tahap 3) sebesar 
Rp159,38 juta;

3. Penyelesaian pekerjaan 
peningkatan Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Bara, 
Dompu, NTB senilai Rp6,39 miliar 
berlarut-larut;

4. Kelebihan pembayaran biaya 
langsung personil pada Satker 

Direktorat Bina Panatagunaan 
Sumber Daya Air;

5. Sebagian hasil pembangunan 
jalan tahun 2012 telah mengalami 
kerusakan;

6. Terdapat aset tetap berupa 
tanah, peralatan, dan mesin 
belum dilengkapi dengan bukti 
kepemilikan;

7. Pemanfaatan aset Kementerian 
Pekerjaan Umum oleh Pihak 
ketiga dan atau pemerintah 
daerah tidak berdasarkan ijin 
pinjam pakai sesuai ketentuan;

8. Pencatatan dan penetapan status 
rumah dinas /rumah negeri tidak 
sesuai ketentuan;

9. Aset tetap peralatan dan mesin 
senilai Rp251,30 juta pada empat 
Satker di Kementerian Pekerjaan 
Umum hilang dan belum ada 
penetapan tuntutan ganti rugi;

10. Pengamanan atas sebagian 
tanah pada Pusat Penelitian dan 
Pengembangan (Puslitbang) 
Jalan dan Jembatan kurang 
optimal;

11. Aset tetap memenuhi syarat 
penghapusan miinimal sebesar 
Rp711,90 juta, tetapi masih 
tercatat di dalam neraca Satker 
Balai Wilayah Sungai Sumatera I
Semester I Tahun 2012.  (and)
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REALISASI pendapatan negara 
dan hibah Kementerian Pekerjaan 
Umum pada tahun anggaran 2012 
melebihi target yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Realisasinya mencapai 
Rp702,88 miliar atau 153,10 % dari 
estimasi pendapatan yang ditetapkan 
sebesar Rp459,10 miliar. 

Keseluruhan pendapatan negara 
dan hibah Kementerian Pekerjaan 
Umum adalah Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan 
Pendapatan Badan Layanan Umum 
(BLU). Realisasi Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) terbesar terdapat 
pada Ditjen Bina Marga, yaitu sebesar 
Rp631,83 miliar. Nilai pendapatan 
negara tersebut terdiri dari PNBP 
lainnya sebesar Rp290,49 miliar dan 
Pendapatan BLU sebesar Rp341,33 
miliar. 

Sedangkan pendapatan BLU
sebesar Rp341,33 miliar berasal dari 
Satker BLU Bidang Pendanaan Badan 
Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pendapatan 
ini merupakan pendapatan dana 
bergulir sektoral berupa pendapatan 
jasa layanan umum.  (and)

ASET memang menjadi momok bagi Kementerian 
Pekerjaan Umum karena banyak temuan pemeriksaan 
BPK atas laporan keuangannya tertuju pada masalah 
pengelolaan aset. Bukan hal yang mudah memang, 
karena Kementerian Pekerjaan Umum sendiri merupakan 
salah satu kementerian yang memiliki aset paling besar. 
Hal ini bisa diketahui dari aset tetapnya. Setidaknya, 
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 
12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasionalnya.

Pada aset tetap, saldo aset tetap per 31 Desember 
2012 sebesar Rp723,12 triliun. Tahun sebelumnya, 2011, 
saldo asetnya sebesar Rp550,23 triliun. Ada kenaikan 

2011. Kenaikannya mencapai Rp172,88 triliun. 
Aset tetap terbesar yang dimiliki Kementerian 

Pekerjaan Umum adalah tanah. Nilainya mencapai 
Rp376,45 triliun pada tahun 2012. Kemudian, jalan, 
irigasi, dan jaringan yang nilainya Rp301,62 triliun.

Selain aset tetap ini, bagaimana besarnya 
pengelolaan aset di Kementerian Pekerjaan Umum juga 
terlihat dari alokasi anggarannya. Jika pada entitas lain 
belanja pegawai paling besar menyedot anggaran, maka 
Kementerian Pekerjaan Umum justru belanja modalnya 
dan belanja barang. Dengan belanja modal dan barang 
yang besar, maka berpengaruh pada perkembangan 
aset yang dimilikinya.  (and)

Aset Tetap Kementerian Pekerjaan Umum

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum Tahun 
2012 ini memperoleh anggaran yang berasal dari 
APBN sebesar Rp75,49 triliun. Porsi anggaran 
tersebut dialokasikan pada Kantor Pusat (Rp71,95 
triliun), Dekonsentrasi (Rp224,39 miliar), Tugas 
Pembantuan (Rp1,98 triliun), dan  Urusan Bersama 
(Rp1,33 triliun). Jumlah Satker di Kementerian 
Pekerjaan Umum sendiri 1.141 satker.

Selain memperoleh dana dari Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kementerian 
Pekerjaan Umum juga mengelola dana yang 
berasal dari Belanja Dana Bergulir sebesar Rp900 
miliar; Belanja Subsidi sebesar Rp4,28 miliar; dan 
Belanja Lain-lain sebesar Rp500 miliar. 

Sementara realisasi belanjanya, sebesar 
Rp67,98 triliun atau 90,05 % dari total 
anggarannya. Dibanding periode tahun 
sebelumnya, realisasi belanja tahun 2012 
mengalami kenaikan sebesar Rp16,67 triliun atau 
32,50% dari total anggaran.

Dari anggaran Rp75,49 triliun tersebut, bagian 
terbesar dialokasikan pada belanja modal. Pada 
belanja modal anggaran yang dialokasikan 
sebesar Rp60,88 triliun dengan realisasinya 
Rp54,33 triliun. Selain belanja modal, belanja 
barang juga punya porsi yang besar sebesar 
Rp9,06 triliun dengan realisasinya mencapai 
Rp8,24 triliun.  (and)

Porsi Anggaran dan 
Realisasinya

Pendapatan Negara 
dan Hibah
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LAPORAN Keuangan Kementerian Pekerjaan 
Umum untuk tahun 2012 mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). 
Raihan opini BPK ini disyukuri Menteri Pekerjaan Umum 
Djoko Kirmanto, karena tahun sebelumnya, 2011, 
kementerian yang dipimpinnya mendapat opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP). 

“Kita masih ingat bahwa pada 2011, laporan 
keuangan Kementerian PU mendapatkan opini WDP 
yang salah satunya diakibatkan oleh aset-aset tanah 
jalan nasional senilai Rp109 triliun yang masih diragukan 
kewajarannya,” kata Djoko menegaskan.

Pada Laporan Keuangan 2012 ini, Kementerian 
Pekerjaan Umum sudah berhasil melakukan inventarisasi 

akhir aset kementerian tahun 2012 mencapai Rp723 
triliun atau meningkat dari 2011 sebesar Rp550 triliun.

Walau begitu, Djoko mengaku, masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar laporan 
keuangan 2013, kualitasnya lebih meningkat lagi, 
sehingga akan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian).

Lebih lanjut Djoko mengatakan, beberapa pekerjaan 
rumah yang masih perlu dibenahi antara lain adalah 
aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, seperti masih terdapatnya temuan-temuan 

yang terkait kelebihan pembayaran, pelaksanaan 
yang melampaui batas waktu pelaksanaan, aset 
yang dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak sesuai 
ketentuan.

Selanjutnya, aspek Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) dan aspek pelaporan keuangan, yang 
masih diperlukan peningkatan kualitas pengungkapan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar 
lebih mudah ditelusuri. Khususnya, terkait selisih antara 
nilai belanja modal dengan pencatatannya dalam neraca.

Masalah aset memang masih menjadi kendala bagi 
Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun sebelumnya 
masalah aset juga menjadi kendala. Dalam rapat kerja 
dengan Komisi V DPR pada 30 Januari 2013, Menteri 
Pekerjaan Umum  Djoko Kirmanto mengatakan bahwa 

pihaknya telah menindaklanjuti temuan-temuan 
atas laporan hasil pemeriksaan BPK Semester 
I Tahun 2012. Hal yang ditindaklanjuti tersebut, 
terkait dengan aset tetap berupa tanah yang 
tidak didukung dengan bukti kepemilikan.

ungkap Djoko.
Lebih lanjut Djoko juga menuturkan bahwa 

Diketahui bahwa hasil pemeriksaan BPK RI
mendapatkan temuan berupa aset tanah seluas 

tidak didukung bukti kepemilikan. “Ternyata, ada 
beberapa ruas jalan yang tidak dibangun oleh 

Kementerian PU, misalnya jalan Daendels atau Pantura, 

ada jalan keluarnya,” tambah Djoko Kirmanto.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR Yoseph Umar 

Hadi  mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum 
bekerja keras untuk lebih memperhatikan masalah aset 
tanah tersebut, karena berpotensi menimbulkan sengketa 
apabila dikuasai pihak lain yang tidak berhak. Selain itu 
juga, Yoseph mengatakan hal tersebut mengakibatkan 
Kementerian Pekerjaan Umum tidak mendapatkan 
predikat WTP.  (and)

UPAYAKAN PENYELESAIAN 
MASALAH ASET

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto
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B ANYAK Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
sampai saat ini belum diaudit sehingga 
akuntabilitas dan kondisi keuangannya tidak 
dapat diketahui. Karenanya, ke depan AKN

V BPK RI akan merekomendasikan agar seluruh laporan 
keuangan BUMD diaudit setiap tahun. Audit laporan 
keuangan BUMD yang dilakukan KAP harus dilengkapi Audit
SPI dan Audit Kepatuhan. BPK juga akan mengintensifkan 
PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dan 
Pemeriksaan Kinerja atas BUMD, khususnya BUMD yang 
core business-nya adalah pelayanan kepada masyarakat.

“AKN V mendorong agar dilakukan audit terhadap 
laporan keuangan seluruh BUMD yang dimiliki pemerintah 
daerah. Karena selama ini, audit terhadap laporan keuangan 
hanya dilakukan oleh BUMD yang memiliki kemampuan 
membayar KAP dari keuangan yang dikelolanya. Akibatnya,
sejumlah besar BUMD hingga saat ini belum diaudit 
sehingga akuntablitas dan kondisi keuangannya tidak dapat 
diketahui,” papar Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna 
dalam ‘Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan (FK-TLRHP) BPK-APH-APIP’ yang 
berlangsung di Surabaya, (3/12).

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna
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Perlunya mengaudit BUMD, 
kata Agung, untuk meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi juga kinerja, 
termasuk menekan atau mengurangi 
potensi fraud (kecurangan), khususnya 
bagi BUMD yang core businessnya
berkaitan langsung dengan pelayanan 
kepada masyarakat. Nantinya, audit 
terhadap laporan keuangan BUMD 
yang dilakukan KAP harus dilengkapi 
Audit SPI dan Audit Kepatuhan.

“BPK akan merekomendasikan 
agar audit terhadap laporan keuangan 
BUMD yang  dilakukan KAP harus 
dilengkapi dengan Audit SPI dan 
Audit Kepatuhan. Karena selama ini 
hasil audit atas laporan keuangan 
BUMD oleh KAP umumnya tidak 
dilengkapi dengan audit atas Sistem 
Pengendalian Intern dan Audit atas 
Kepatuhan,” ungkapnya.

Hasil audit yang dilakukan KAP 
terhadap BUMD selanjutnya harus 
diserahkan kepada BPK untuk direviu. 
Hasil reviu akan menjadi referensi 
dalam menentukan arah pemeriksaan 
yang dilakukan BPK. Selain itu, 
BPK juga akan mengintensifkan 
PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu) dan Pemeriksaan Kinerja
atas BUMD, khususnya BUMD yang 
core business-nya adalah pelayanan 
kepada masyarakat.

Acara FK-TLRHP ini  dihadiri 
oleh 251 peserta, di antaranya; 
para pimpinan entitas Pemerintahan 
Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa 
Timur yang berjumlah 40 entitas, 
serta seluruh BUMD yang dimiliki 
Pemprov Jawa Timur. Juga sejumlah 
narasumber di antaranya berasal dari 
Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK
dan BPKP. 

Tortama Keuangan Negara V, Heru 
Kreshna Reza dalam  laporannya
terkait kegiatan FK-TLRHP 
yang bertemakan ‘Mewujudkan
Akuntabilitas, Meningkatkan 
Kinerja, Menuju Pemerintahan yang 
Bersih, Berwibawa dan Berdaya 
Saing’ mengatakan, latar belakang 
dilaksanakannya forum ini adalah 
adanya kecenderungan peningkatan 

risiko penyimpangan atas pengelolaan 
keuangan Negara menjelang Pemilu 
2014.

Mencermati hal tersebut, 
AKN V BPK RI memandang perlu 
membangun kerjasama dengan 
Aparat Penegak Hukum dan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah dalam 
rangka menjaga dan meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara dan daerah.

Antisipasi  Pemilu 2014
Terkait perhelatan Pemilu 2014 

mendatang juga disampaikan 
Agung dalam pidato sambutannya. 
Menurutnya, berdasarkan data empiris 
dan pendekatan risk-based audit,
AKN V mendeteksi,  akan terdapat 
peningkatan risiko dalam pengelolaan 
keuangan negara dihubungkan 
dengan perhelatan pemilihan umum. 
Hal ini dapat dicermati dari kenaikan 
belanja bantuan sosial dan hibah serta 
belanja barang dalam jumlah dan 

Karenanya, dalam rangka 

menyongsong penyelenggaraan 
perhelatan nasional, yakni, pemilihan 
legislatif serta pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden, Auditoriat Keuangan
Negara V memandang perlu 
mengambil langkah-langkah antisipatif, 

baik dalam konteks arah kebijakan 
pemeriksaan, maupun penguatan tata 
kelola internal di AKN V sendiri.

“Arah kebijakan pemeriksaan 
inilah yang akan dikomunikasikan 
dalam kegiatan FK-TLRHP ini. 
Tujuannya, memperkuat komitmen 
untuk meningkatkan akuntabilitas 
dan kinerja pengelolaan keuangan 
negara, khususnya bagi entitas 
dalam lingkungan pemeriksaan AKN
V, dengan mengefektifkan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah 
dan Kepatuhan terhadap Perundang-
Undangan,” jelasnya.

Pada dasarnya, jelas Agung,
pemeriksaan/audit yang dilakukan 
BPK selain bertujuan menjamin 
(assurance) akuntabilitas dan 
transparansi, juga bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas tata 
kelola (governance). Perbaikan 
yang didorong oleh BPK adalah 
perbaikan sistemik. Karena itu, 
bila melalui proses pro-justicia, law
enforcement yang dilakukan aparat 
penegak hukum (APH) dalam rangka 

menegakkan hukum dan keadilan 
dan diharapkan dapat menciptakan 
deterrent effect (efek jera), maka 
BPK bertujuan membangun sistem 
yang selain menjamin pencapaian 
tujuan pengelolaan keuangan negara, 

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna saat menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan (FK TLRHP) BPK-APH-APIP di Surabaya, pada 3 Desember 2013.
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juga meminimalkan kemungkinan 
terjadinya fraud.

Dengan pemahaman tersebut, 
lanjutnya, sesungguhnya antara 
BPK dan APH dapat dikembangkan, 
sekaligus memperkuat upaya 
peningkatan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan negara. 
Selain itu, kerjasama itu dipandang 
perlu melibatkan pula BPKP sebagai 
APIP. Ini diperlukan karena untuk 
menindaklanjuti rekomendasi BPK,
kerap membutuhkan dukungan 
pendampingan atau asistensi 
teknis dari lembaga yang memiliki 
kompetensi teknis dalam bidang tata 
kelola keuangan negara.

“Sebelum ini, kerjasama antara 
BPK-APH dan APIP sebenarnya 
sudah berjalan. Namun, dengan 
kondisi terkini, dipandang perlu 
untuk mengembangkan kerjasama 
ini dengan pendekatan yang lebih 
terstruktur, lebih terlembaga. Dalam 
hal ini menjadi tujuan pamungkas dari 
penyelenggaraan forum komunikasi 
TLRHP,” katanya.

Pelaporan Keuangan 
Berbasis Akrual

Dalam kesempatan tersebut 

Agung juga menyampaikan akan 
diberlakukannya pelaporan keuangan 
berbasis akrual secara penuh pada 
2015. Menurutnya, waktu penerapan 
pelaporan keuangan berbasis akrual 
secara penuh sudah semakin dekat, 
namun dalam perkembangan terakhir, 
masih terlihat dalam praktik pelaporan 
keuangan yang berbasis kas menuju 
akrual (CTA) yang digunakan saat ini, 
dimana entitas baru menyusun empat 
jenis komponen laporan keuangan 
(Neraca, LRA, Laporan Arus Kas
dan CaLK) masih terdapat sejumlah 
masalah.

Sehingga, sebagian besar opini 
LKPD, khususnya di wilayah Jawa 
dan Sumatera, opininya masih WDP. 
Bahkan masih dijumpai entitas dengan 
opini TMP (disclaimer) atau adverse.
“Jadi bisa dibayangkan pada 2015, 
ketika pelaporan keuangan berbasis 
akrual telah diterapkan secara penuh, 
yang berarti entitas harus menyusun 
tujuh komponen laporan keuangan, 
yakni, Neraca, LRA, Laporan Arus
Kas, CaLK+Laporan Perubahan 
Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan 
Laporan Operasional, kami khawatir 
bahkan entitas yang sebelumnya telah 
memperoleh opini WTP berisiko untuk 

turun menjadi WDP, atau lebih rendah 
lagi,” papar Agung.

Oleh karena itu, lanjutnya, 
melalui Forum Komunikasi TLRHP 
ini, diimbau agar entitas dalam 
Region Pemeriksaan Jawa Timur 
untuk mengantisipasi hal ini, 
dengan cara mempersiapkan 
SDM yang memiliki kompetensi di 
bidang akuntansi pemerintahan 
atau tata kelola keuangan daerah, 
menggalang kerjasama technical
assistance dengan lembaga yang 
memiliki kompetensi dalam bidang 
tata kelola keuangan serta berbagai 
persiapan lainnya yang dimungkinkan 
berdasarkan ketentuan perundang-
undangan.

Dalam acara yang tersebut, 
sejumlah narasumber di antaranya 
Deputi Bidang Pencegahan KPK,
Koordinator pada Kejaksaan Agung
Muda Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Agung, serta Wakil Kapolda
Jawa Timur dan Deputi Kepala
BPKP Bidang Akuntan Negara diberi 
kesempatan memaparkan makalahnya 
yang kemudian diikuti dengan acara 
interaktif para narasumber dengan 
peserta yang dipandu Tortama KN V, 
Heru Kreshna Reza.  (dr)

H ASIL pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 di region 
pemeriksaan Jawa Bagian Timur yang terdiri dari 
39 entitas, sebanyak 13 entitas memperoleh opini 

WTP, 26 entitas memperoleh opini WDP. Dari hasil pemeriksaan 
tersebut, secara gabungan dari 39 entitas, terdapat 81 kasus yang 
mengandung kerugian Negara senilai Rp41,6 miliar, 11 kasus yang 
berpotensi merugikan negara senilai Rp6,5 miliar, dan 3 kasus 
ketidakhematan senilai Rp3,8 miliar.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan 
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Tahun 2012 

PROFIL JAWA TIMUR 2012  
DALAM LHP BPK

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
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memperoleh opini WDP. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 
terdapat 2 kasus yang mengandung kerugian negara senilai 
Rp320,91 juta. 

Kasus-kasus yang menyebabkan kerugian Negara

pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, 
kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan 
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau 
barang, dan pemahalan harga (mark up).

Kasus-kasus yang berpotensi merugikan negara antara 
lain ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi 
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 
seluruhnya, asset dikuasai pihak lain, asset tidak diketahui 
keberadaannya, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir 
yang berpotensi tidak tertagih. Sedangkan kasus-kasus 
yang mengakibatkan ketidakhematan antara lain pengadaan 
barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan 

kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, 
dan pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga. 

Terkait hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK
periode 2009 sampai Semester I Tahun 2013 menunjukan 
sebagai berikut:

1.Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa 
Timur dari 11.145 rekomendasi senilai Rp331,26 miliar, 
sebesar 77,76% telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi BPK, sebesar 18,49% ditindaklanjuti namun 
belum sesuai dengan rekomendasi BPK, dan sebesar 3,75% 
belum ditindaklanjuti. 

2.Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 
dari 42 rekomendasi senilai Rp1,91 miliar, sebesar 73,81% 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK dan 
sebesar 26,19% ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan 
rekomendasi BPK. (dr)

TUJUH KEBIJAKAN PEMERIKSAAN
AKN V BPK 2013-2014

G UNA merespon peningkatan risiko atas 
pengelolaan keuangan negara, AKN V BPK RI 
akan mengambil langkah-langkah antisipatif 
yang  dituangkan dalam ‘Arah Kebijakan

Pemeriksaan AKN V BPK RI Tahun 2013-2014’. Yakni:
Pertama;  Pengetatan penerapan standar pemeriksaan 

dalam penentuan Planning Materiality, dari 0,5%-5% 
dari total penerimaan atau dari total belanja (0,5%  PM              

 5%) menjadi 0,5% - 3% dari total penerimaan atau dari 

total belanja (0,5%  PM  3%). Dalam penerapannya, 
pemeriksa secara terus menerus mengedepankan 
professional judgment dan skepticism.

Kedua:  Peningkatan kualitas dan cakupan evaluasi 
Sistem Pengendalian Intern. Hal ini sejalan dengan upaya 
BPK untuk mendorong percepatan penerapan e-audit 
evaluasi SPI perlu ditingkatkan dengan cakupan evaluasi 
atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi untuk 
entitas yang telah menerapkan sistem akuntansi dan 
informasi berbasis komputer. 

Untuk mendukung hal tersebut, AKN V akan menyusun 
program pemeriksaan yang lebih rinci dan komprehensif, 
sehingga diharapkan dapat mendeteksi terjadinya 
penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecurangan serta ketidakpatutan sebagai bagian 
dari fraud awareness dalam evaluasi SPI. 

Ketiga: Penegasan tanggung jawab manajemen atas 
Laporan Keuangan. Management’s Representative Letter 
(MRL) pada tingkat LKPD oleh Kepala Daerah harus 
didukung pernyataan tanggung jawab oleh setiap kepala 
satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang 
bahwa (i) pengelolaan APBD telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai 
dan (ii) akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintah (ayat 4 Pasal 56 UU 
No 1 Tahun 2004).

Auditor Utama Keuangan Negara V, Heru Kreshna Reza
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Keempat:  Memprioritaskan pada 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT) untuk menjamin akuntabilitas 
sekaligus menekan potensi fraud. 
PDTT yang dalam hal ini bersifat 
eksaminasi itu, akan diarahkan untuk 
memeriksa Belanja Bantuan Sosial
(bansos) dan Hibah dan Belanja 
Modal. Dalam rangka PDTT Belanja 
Bansos dan Hibah tersebut, tutur 
Agung, arah kebijakan pemeriksaan 
antara lain; 
a) Utamanya dilaksanakan pada 

entitas yang berdasarkan penilaian 
risiko, baik dari segi volume 
APBD maupun komposisi belanja 
Bansos dan Hibah terhadap APBD,
dianggap berisiko tinggi, 

b) Perhatian juga akan diberikan pada 
entitas yang pada tahun berjalan 
akan melaksanakan pemilihan 
kepala daerah, bila proporsi belanja 
bansos dan hibah terhadap APBD
dianggap material, dan 

c) Tahun Buku yang diperiksa antara 
periode 2011-2012, 2011-Semester 
I 2013, atau 2012-Semester I 2013 
sesuai dengan tingkat risiko yang 

Untuk Belanja Modal, arah 
kebijakan pemeriksaan adalah: 
a) Utamanya dilakukan pada daerah 

yang berdasarkan penilaian 
risiko, memang sering terjadi 
penyimpangan atau pelanggaran 
terhadap ketentuan perundang-
undangan dan 

b) Perhatian akan diberikan mulai 
dari proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan hingga 
pertanggungjawaban, dengan 
terlebih dahulu memastikan apakah 
pendanaan suatu belanja modal 
benar-benar telah ditetapkan 
anggarannya dalam tahun berjalan, 
dan, apakah proses pemilihan/
penunjukan pelaksanaan pekerjaan 
sudah mematuhi ketentuan 
perundang-undangan.

Kelima: Mengintensifkan dan 
meningkatkan bobot pemeriksaan atas 

BUMD. AKN V BPK RI mendorong 
agar dilakukan audit terhadap 
laporan keuangan seluruh BUMD 
yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 
AKN V akan merekomendasikan 
agar seluruh laporan keuangan 
BUMD diaudit setiap tahunnya. 
Hasil audit atas laporan keuangan 
BUMD oleh KAP umumnya tidak 
dilengkapi dengan audit atas system 
pengendalian intern dan audit atas 
kepatuhan, ke depannya, BPK
akan merekomendasikan agar audit 
terhadap laporan keuangan BUMD 
yang dilakukan KAP harus dilengkapi 
dengan audit SPI dan audit kepatuhan.

Hasil audit yang dilakukan 
KAP terhadap BUMD, selanjutnya 
diserahkan kepada BPK untuk di-
reviu. Hasil reviu tersebut akan 
menjadi referensi dalam menentukan 
arah pemeriksaan yang dilakukan 
BPK.  BPK akan mengintensifkan 
PDTT dan Pemeriksaan Kinerja atas 
BUMD, khususnya bagi BUMD yang 

core business-nya adalah pelayanan 
kepada masyarakat,

Keenam:  Pemeriksaan atas 
penggunaan dana APBD oleh KPUD
dan Bawaslu Daerah. Pemeriksaan 
ini, ditujukan agar KPUD dan Bawaslu 
Daerah, semakin tertib dan disiplin 
dalam tata kelola keuangan yang 
diselenggarakannya, sekaligus 
meningkatkan disiplin dalam 
pengelolaan keuangan Negara dalam 
rangka pendanaan Pemilu 2014.

Ketujuh: Pembentukan Region 
Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan yang terdiri dari;
1) Region Pemeriksaan Jawa Bagian 

Barat (Jababar), 
2) Region Pemeriksaan Sumatera 

Bagian Selatan (Sumbagsel), 
3) Region Pemeriksaan Sumatera 

Bagian Utara (Sumbagut), 
4) Region Pemeriksaan Jawa Bagian 

Tengah (Jabateng),  
5) Region Pemeriksaan Jawa Bagian 

Timur (Jabatim). (dr)

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna bersama Gubernur Jawa Timur, Soekarwo didampingi Auditor 
Utama Keuangan Negara V, Heru Kreshna Reza dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 
Muzakir.
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S EKTOR perbankan 
memiliki peran penting 
dalam perekonomian 
Indonesia. Saat ini tercatat 

ada  120 bank yang beroperasi di 
Indonesia. Mereka terdiri dari Bank 
BUMN, Bank Pembangunan Daerah, 
Bank Umum Swasta Nasional, Bank 
Campuran, dan Bank Asing. Bank 
BUMN  meliputi Bank BRI, Bank 
Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. 
Meski jumlah Bank BUMN hanya 
4 bank, tetapi telah memberikan 

dan industri perbankan di Indonesia. 
Secara keseluruhan, pada tahun 2012 

bank-bank BUMN telah memberikan 
kontribusi dividen sebesar Rp7,5 triliun 
atau setara dengan 780 juta dollar.

perbankan tetap perlu ditingkatkan. 
Karena itu pada akhir Oktober lalu, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyelenggarakan International 

Acara yang digelar di Auditorium Kantor 
Pusat BPK itu tak lain bertujuan sharing 
knowledge dan untuk meningkatkan 
wawasan serta keterampilan di 
bidang perbankan dalam rangka 

kinerja perbankan khususnya Bank 

DI TENGAH PERSAINGAN KETAT SEKTOR PERBANKAN, BANK
BUMN DIMINTA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS 
KINERJA PERBANKAN DENGAN MENGENALKAN METODE DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA).

BUMN, dengan mengenalkan metode 
Data Envelopment Analysis (DEA) 

dengan adanya kegiatan ini BPK juga 
mengharapkan tercipta pemahaman 
yang seragam antara Auditor dan 
Auditee.

Acara yang dibuka secara resmi 
oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo 
itu juga menghadirkan  sejumlah 
narasumber. Seperti  Wakil Ketua 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Deputi Gubernur Bank 
Indonesia, Direktur Keuangan PT Bank 
Rakyat Indonesia, President of The 
International Finance and Banking 
Society (IFABS), dan Vice President of 
The IFABS.

Tak pelak bila acara ini juga diikuti 
para pejabat Bank Indonesia, OJK, 
Kementerian BUMN, Bank Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Bank 
Syariah, Asosiasi Bank Pembangunan 
Daerah (Asbanda), Himpunan 
Bank-Bank Milik Negara (Himbara), 
akademisi, dan pengamat perbankan, 
serta pejabat pelaksana BPK RI.

Saat memberikan sambutannya, 
Ketua BPK Hadi Poernomo, 
mengingatkan saat ini persaingan  
di sektor perbankan sangat ketat. 
Di tengah persaingan itu menuntut 

Untuk itu BPK akan terus melakukan 
pembahasan bersama bank-bank 
BUMN beserta lembaga keuangan, 
terkait upaya peningkatan kinerja dan 

di perbankan sangat ketat. Maka dari 

harus dilakukan. Peningkatan kinerja 
salah satu cara untuk mengetahui 

Karena itu Hadi Purnomo meminta 
agar bank BUMN harus meningkatkan 
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keseluruhan, pada tahun 2012 bank-bank BUMN telah 
memberikan kontribusi dividen sebesar Rp7,5 triliun atau 
setara dengan 780 juta dollar. “Meskipun jumlah Bank BUMN
hanya 4 bank dari 120 bank yang beroperasi di Indonesia, 
tetapi bank BUMN telah memberikan kontribusi yang 

kata Hadi.
Untuk itu dalam kesempatan itu, Hadi Poernomo 

memberikan penghargaan terhadap kinerja bank-bank 
BUMN karena selama tahun 2012, kinerja bank-bank BUMN
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat 
antara lain dari NPL gross bank-bank BUMN relatif rendah, 
dan Rasio Kecukupan Modal (CAR) bank-bank BUMN
relatif tinggi, yaitu di atas 8%.  “Atas pencapaian ini saya 

memberikan penghargaan yang tinggi kepada manajemen 
Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN atas kerja 
kerasnya sehingga bank-bank tersebut bisa mencapai kinerja 
yang sangat baik,” tandas Hadi Poernomo. 

Sekalipun begitu, lanjut Hadi Poernomo, Badan 
Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit kinerja, 
keuangan dan investigasi terhadap bank-bank BUMN dan 
lembaga keuangan di Indonesia. “BPK menganggap perlu 

ketatnya persaingan bisnis perbankan saat ini,” jelas Hadi 
Poernomo.

Terkait audit BPK terhadap bank BUMN, Hadi 
mengungkapkan penilaian dilakukan untuk lebih memahami 
efektivitas kinerja mereka. Sedangkan bagi pembuat 
kebijakan, proses penilaian tersebut akan membantu mereka 

membangun lingkungan yang sehat, sebagai dampak dari 
reformasi ekonomi.

Menurut Hadi Poernomo, beberapa metodologi yang 
bisa digunakan dalam penilaian tersebut seperti pemaparan 
kerangka kerja regulasi, dan pengawasan yang berkaitan 

metode DEA memiliki konsep yang berbeda dengan 

bersifat teknis bukan ekonomis, artinya analisis DEA hanya 
memperhitungkan nilai absolut dari variabel.

Sementara anggota BPK Bahrullah Akbar menilai kinerja 

belanja modal. Karena  itu dengan 
adanya penilaian tersebut menjadi tolak ukur yang digunakan 
oleh BPK untuk menilai kualitas kinerja perusahaan BUMN,
termasuk Bank BUMN. 

Sejauh ini,  dalam pandangan Bahrullah, 
penilaian BPK terhadap bank BUMN juga 
dilakukan dengan meneliti kondisi keuangan 
bank terutama dalam proses belanja. Belanja 
modal pada bank BUMN dapat berbentuk 
investasi dan pelaksanaan sumber daya 

modal. Sebab itu, pihak manajemen bank BUMN
harus hati-hati,” kata Bahrullah.

Menurut Bahrullah, selain melakukan audit 
keuangan, BPK juga dapat memberikan opini 
atau rekomendasi kepada lembaga yang diaudit 
oleh BPK. Dalam memberikan opini, BPK
menggunakan tiga komponen penilaian yakni 

efektivitas. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK
melihat bank BUMN dioperasikan. Tujuannya 
adalah untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pada bank BUMN. “Melalui 
penilaian tersebut, diharapkan kinerja bank 
BUMN dapat ditingkatkan lagi,” kata Bahrullah.

Hanya saja lanjut Bahrullah, agar tak terjebak 
dalam konteks ‘kerugian negara’ yang selama ini dikeluhkan 
perusahaan BUMN termasuk bank BUMN, ia mengingatkan 

kerugian negara. Bahrullah mencontohkan, salah satu 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37 triliun. “Di 

Bahrullah.
Bahrullah melanjutkan, bank BUMN memiliki tata kelola 

yang agak berbeda dengan swasta. Hal itu mengingat bank 
swasta cenderung lebih mudah dalam mengelola laporannya. 
Untuk itu, diharapkan bank BUMN dapat berkompetisi 

menghindari kompetisi tidak sehat sesama bank BUMN.
(bw)

Anggota BPK Bahrullah Akbar menyalami Menteri BUMN Dahlan Iskan.
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B ADAN Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) tak hanya 
memiliki kewenangan 
melakukan pemeriksaan 

keuangan negara. Lembaga auditor 
negara itu juga memiliki kewenangan 
melakukan pemantauan tindak 
lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. 
Selanjutnya hasil pemantauan itu akan 
diserahkan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Untuk itulah, pada 18 November 
lalu, BPK menggelar kegiatan 
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK dan Pemantauan 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 
Tahun 2013. Kegiatan yang digelar di 
Aula Pusdiklat BPK itu dihadiri Anggota 
I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, 
Inspektur Jenderal Kemenhan, 
Laksamana Madya Sumartono, 
Inspektur Jenderal TNI, dan Direktur 
Jenderal Kekuatan Pertahanan, serta 
pejabat di lingkungan Kemenhan, TNI, 
dan Auditor Keuangan Negara I (AKN
I) BPK. 

Menurut Anggota I BPK, 
Moermahadi Soerja Djanegara 
kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui perkembangan terkini dari 
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan 
BPK. Selain itu kegiatan ini juga 

kendala di Kementerian Pertahanan 
(Kemenhan) dan TNI dalam 
menyelesaikan permasalahan sesuai 
rekomendasi BPK.  “Terutama atas 
permasalahan yang sudah cukup lama 
dilaporkan, namun masih belum dapat 
ditindaklanjuti secara tuntas,” kata 
Moermahadi.

Lebih lanjut Moermahadi,  
mengungkapkan hasil pemantauan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
pada Kemenhan dan TNI per semester 
I tahun 2013 masih terdapat 55 hasil 
pemeriksaan BPK yang belum selesai 
ditindaklanjuti. Rinciannya  terdiri dari 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  (BPK) MENGGELAR KEGIATAN 
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TAHUN 2013. UPAYA UNTUK MENGETAHUI TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN KENDALA DI KEMENTERIAN
PERTAHANAN (KEMENHAN) DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
SESUAI REKOMENDASI BPK.

527 temuan pemeriksaan dengan 1.203 
rekomendasi. 

Dari jumlah rekomendasi yang 
belum tuntas ditindaklanjuti, sebanyak 
141 rekomendasi (11,72%) belum 
ada tindak lanjutnya dan sebanyak 
291 rekomendasi (24,19%) sudah 
ditindaklanjuti namun masih belum 
sesuai saran atau rekomendasi.  
Sedangkan kerugian negara di 
lingkungan Kemenhan dan TNI sampai 
dengan semester I 2013 terpantau 
sebanyak 198 kasus dengan nilai 
sebesar Rp4,6 miliar yang masih belum 
dapat diselesaikan.

Sekalipun begitu, Moermahadi 
mengapresiasi terhadap upaya 
Kemenhan dan TNI dalam memperbaiki 
tata kelola keuangan negara, 
yang diwujudkan dengan mulai 
diberlakukannya peraturan bersama 
Menteri Keuangan No.67/PMK No.05/
Tahun 2013 dan Menteri Pertahanan 
No.15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 
2013 tentang mekanisme pelaksanaan 
anggaran belanja negara di lingkungan 
Kemenhan dan TNI. 

Menurut Moermahadi upaya 
tersebut merupakan langkah maju yang 
telah dilakukan oleh Kemenhan dan TNI 
dalam menindaklanjuti rekomendasi 
BPK terkait desentralisasi DIPA sampai 
ke satuan kerja di daerah. Moermahadi 
berharap agar Kemenhan dan TNI 

yang tidak dapat ditindaklanjuti 
serta mengetahui kendala-kendala 
yang dialami dalam menindaklanjuti 
rekomendasi BPK RI, sehingga 
dapat ditetapkan langkah-langkah 
penyelesaian yang tepat. 

Selain itu Moermahadi juga meminta 
agar seluruh jajaran Kemenhan dan 
TNI dapat terus mengawasi dan 
meningkatkan upaya pembenahan 
permasalahan-permasalahan yang 
memiliki potensi mempengaruhi 
kewajaran penyajian laporan keuangan 
tahun 2013. “Terutama terhadap hal-hal 
yang masih menjadi catatan BPK RI 
dalam hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan tahun 2012 yang lalu,” tegas 
Moermahadi. (bw)

Menteri Menhan, Purnomo Yusgiantoro.
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G UNA membangun 
kerjasama dengan 
Aparat Penegak 
Hukum dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah 
dalam meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara, 
akhir November (28/11), 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) 
menyelenggarakan Forum 
Komunikasi Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK dengan aparat 
pengawasan intern pemerintah 
(APIP), dan aparat penegak 
hukum (APH).

Tema yang diusung dalam 
forum ini adalah “Mewujudkan 
Akuntabiltas, Meningkatkan 
Kinerja, Menuju Pemerintahan 
yang Bersih, Berwibawa 
dan Berdaya Saing”.  Forum 
komunikasi ini dilangsungkan di 
Semarang dan dibuka secara 
resmi oleh Anggota BPK, Agung Firman Sampurna.

Dalam sambutannya Agung Firman Sampurna 
menegaskan kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (5), dimana BPK harus 
memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
yang dilakukan pejabat pada pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan 
usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), 
badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan negara. 

Forum seperti ini telah dilaksanakan pada 3 (tiga) 
region dari 5 (lima) region di wilayah Sumatera dan Jawa, 
dan pelaksanaan forum di Semarang ini merupakan salah 
satu region untuk wilayah Jawa yang diselenggarakan 
untuk membahas upaya peningkatan tindak lanjut atas 
rekomendasi BPK, khususnya untuk entitas pemeriksaan 
BPK di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. 

Forum ini menghadirkan 
narasumber dari instansi Kejaksaan 
Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung 
Muda Bidang Pengawasan, Soegiarto, 
dan Koordinator Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Khusus, Chaerul 
Amir, instansi Kepolisian diwakili 
oleh Kepala Kepolisian Daerah 
Jawa Tengah, Inspektur Jenderal 
Polisi, Dwi Priyatno, instansi Komisi 
Pemberantasan Korupsi diwakili oleh 
Penasihat KPK, Suwarno, dan instansi 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan diwakili oleh 
Deputi Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Bidang 
Akuntansi Negara, Gatot Darmasto. 

Forum ini diikuti oleh para kepala 
daerah, ketua DPRD, sekretaris 
daerah, kepala satuan kerja 
perangkat daerah, direktur BUMD, 
aparat penegak hukum, dan aparat 
pengawasan intern pemerintah se-
wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 

Provinsi D.I. Yogyakarta, serta para pejabat pelaksana di 
lingkungan BPK.

Penyelenggaraan forum ini antara lain dilatarbelakangi 
oleh volume keuangan negara yang semakin besar dengan 
penyelenggara keuangan negara yang semakin bertambah 
dari tahun ke tahun yang menimbulkan kecenderungan 
peningkatan risiko atas pengelolaan keuangan negara, 
khususnya dalam pelaksanaan belanja bantuan sosial 
dan hibah, belanja modal dan belanja barang, terutama 
menjelang pemilu tahun 2014. 

Peningkatan risiko dimaksud adalah meningkatnya risiko 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah 
yang berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara/daerah. 

Modus baru fraud dalam pengelolaan keuangan negara 
yang terjadi saat ini, tidak saja pada pengelola APBN/APBD 
tetapi juga terjadi pada entitas pengelola kekayaan negara/
daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD). Kasus fraud yang 

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna memberikan 
sambutan dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK dengan aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum (APH).
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terjadi dalam pengelolaan BUMD 
dengan cara pemailitan BUMD yang 
melibatkan kepala daerah merupakan 
modus baru yang perlu dicermati dan 
disikapi secara proaktif.

Penyelenggaraan forum ini 
merupakan salah satu bentuk 
pelembagaan kerjasama antara BPK
dengan aparat pengawasan intern 
pemerintah dan aparat penegak 
hukum dalam mengefektifkan satuan 
pengawas intern pemerintah dan 
upaya untuk menekan pelanggaran 
atas kepatuhan pengelolaan keuangan 
negara/daerah.

Dalam sambutannya, Agung 
Firman Sampurna selaku Anggota BPK
yang membidangi tugas pembinaan 
pemeriksaan wilayah Sumatera dan 
Jawa antara lain menyampaikan 
mengenai perolehan opini BPK atas 
laporan keuangan pada 36 entitas 
pemeriksaan di wilayah provinsi 
Jawa Tengah dan 6 (enam) entitas 
pemeriksaan di wilayah Provinsi D.I 
Yogyakarta periode tahun 2012. 

Permasalahan umum yang 
terjadi pada entitas pemeriksaan di 
wilayah provinsi Jawa Tengah dan 
D.I. Yogyakarta yang menyebabkan 
kerugian negara antara lain belanja 

volume pekerjaan dan/atau barang, 
dan pemahalan harga (mark up). 

Adapun permasalahan yang 
berpotensi merugikan negara antara 
lain aset dikuasai pihak lain, aset tidak 
diketahui keberadaannya, dan piutang/
pinjaman atau dana bergulir yang 
berpotensi tidak tertagih. Sedangkan 
permasalahan ketidak hematan antara 
lain pengadaan barang/jasa melebihi 
ketentuan, dan penetapan kualitas dan 
kuantitas barang/jasa yang digunakan 
tidak sesuai standar.

Selain itu, Agung Firman Sam-
purna menjelaskan arah kebijakan 
pemeriksaan BPK Tahun 2013-2014 
khususnya di wilayah Sumatera dan 
Jawa antara lain : (1) peningkatan 
kualitas dan cakupan evaluasi Sistem 
Pengendalian Intern; 2)  penegasan 
tanggung jawab manajemen atas 

Laporan Keuangan. 
Dalam hal ini 
Management’s 
Representative Letter 
(MRL) pada tingkat 
laporan keuangan 
pemerintah daerah 
oleh kepala daerah 
harus didukung 
dengan pernyataan 
tanggung jawab oleh 
setiap kepala satuan 
kerja daerah selaku 
pengguna anggaran/
pengguna barang 
bahwa pengelolaan 
APBD telah 
diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian 
intern yang memadai dan akuntansi 
keuangan telah diselenggarakan 
sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan (ayat 4 Pasal 56 
UU Nomor 1 Tahun 2004) ; (3) 
memprioritaskan pada pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (PDTT) 
eksaminasi yang diarahkan untuk 
memeriksa belanja bantuan sosial 
dan hibah, serta belanja modal untuk 
menjamin akuntabilitas sekaligus 
menekan potensi kecurangan (fraud). 
(4)Pemeriksaan atas penggunaan 
dana APBD oleh KPUD dan Bawaslu 
Daerah; dan (5) mengintensifkan dan 
meningkatkan bobot pemeriksaan atas 
BUMD.

Forum komunikasi ini diseleng-
garakan dengan tujuan: (1) 
mensosialisasikan arah kebijakan 
pemeriksaan 2013-2014; (2) 
mendorong peningkatan tindak 
lanjut atas rekomendasi BPK; 
(3) memperkuat komitmen untuk 
meningkatkan akuntabilitas dan 
kinerja pengelolaan keuangan negara, 
dengan mengefektifkan sistem 
pengendalian internal pemerintah 
dan kepatuhan terhadap perundang-
undangan; dan (4) melembagakan 
kerjasama peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara antara 
BPK sebagai lembaga negara yang 
memiliki tugas konstitusional dalam 

melaksanakan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dengan aparat 
pengawasan intern pemerintah dan 
aparat penegak hukum. (biro 
Humas BPK RI/ bd)

Anggota BPK, Agung Firman Sampurna dalam acara Forum Komunikasi 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dengan aparat pengawasan intern 
pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum (APH).

Forum ini 
merupakan 
upaya untuk 
mewujudkan 
akuntabiltas 
serta 
meningkatkan 
kinerja, menuju 
pemerintahan 
yang bersih, 
berwibawa dan 
berdaya saing.
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MEMBANGUN SISTEM
MENCEGAH KORUPSI
DI HADAPAN RATUSAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA,
KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) HADI POERNOMO
MEMBERIKAN KULIAH UMUM MENGENAI PENCEGAHAN 
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SECARA SISTEMIK.
UPAYA MENSOSIALISASIKAN PERAN BPK DALAM MEMBERANTAS 
KORUPSI.

Kuliah Umum Ketua BPK di UI BPK Hendar Ristriawan ini diikuti oleh 
350 mahasiswa.Hadir dalam kuliah 
itu Rektor UI Muhammad Anis dan 
sejumlah pejabat di lingkungan UI. 

Saat menyampaikan materinya, 
Hadi Poernomo menjelaskan 
bahwa Badan Pemeriksa Keuangan
merupakan lembaga negara yang 
bertugas memeriksa pengelolaan dan 
bertanggungjawab tentang keuangan 
negara. BPK menjalankan tugasnya 
sesuai dengan UU No 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan UU No 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggungjawab negara. Dengan 
payung hukum  tersebut BPK dapat 
meminta data kepada instansi 
pemerintah dan instansi itu wajib 
memberikan data yang dibutuhkan. 
“Yang tidak memberikan informasi 
akan dikenakan sanksi,” tegas Hadi.K ETUA BPK Hadi 

Poernomo, memberikan
kuliah umum di Universitas 
Indonesia (UI) pada 18 

November lalu. Kuliah umum kali 
ini mengusung tema “Pencegahan
KKN Secara Sistemik”. Kuliah umum 
yang dipandu, Sekretaris Jenderal 

Ketua BPK Hadi Poernomo menerima cenderamata dari Rektor UI Muhammad Anis.
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Dengan demikian, kata Hadi 
Poernomo, BPK bertugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab 
yang dilakukan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, lembaga negara 
lainnya, bank Indonesia, badan 
usaha milik negara, badan layanan 
umum, badan usaha milik daerah, 
dan lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara. 
Karena itu BPK berperan  menjaga 
transparansi dan akuntabilitas 
keuangan negara. 

Apalagi saat ini tambah Hadi 
Poernomo, jumlah keuangan negara 
semakin meningkat. Kondisi ini 
tidak sebanding  dengan tugas dan 
kewenangan BPK. Ada sejumlah 
keterbatasan yang dimiliki BPK
seperti keterbatasan jumlah SDM. 
Selain itu, saat ini hampir semua 
institusi pengelolaan keuangan 
negara juga telah memanfaatkan 
teknologi Informasi. “Ini menjadi 
peluang bagi BPK karena output dari 
hasil pengelolaan keuangan negara 
tersebut bisa dimanfaatkan sejalan 
dengan kewenangan BPK mengakses 
data untuk kepentingan pemeriksaan,” 
jelas Hadi Poernomo.

Pemanfaatan output teknologi
informasi entitas ini lanjut Hadi, BPK
membangun pusat data di BPK.

Pusat data nantinya akan mengatasi 
kesenjangan tuntutan tugas dan 
kewajiban dengan keterbatasan SDM 
BPK. Dengan adanya pusat data, BPK
bisa melakukan desk audit dengan 
memanfaatkan pusat data yang telah 
dibangun di BPK. “Apabila ditemukan 
hal-hal yang perlu diperdalam, akan 
ditentukan correspondence audit lebih 
dulu sebelum BPK melakukan 
audit,” tandas Hadi Poernomo. 

Hanya saja tambah Hadi 
Poernomo, untuk menjembatani 
perbedaan sistem TI yang dibangun, 
BPK membangun agen konsolidator 
untuk membaca data yang berbeda 
untuk masuk dalam pusat data BPK.
“Pusat data ini akan digunakan dalam 
pemeriksaan secara elektronik,” jelas 
Hadi Poernomo. 

Lebih jauh Hadi Poernomo juga 
mengungkapkan dengan adanya pusat 
data BPK dan pemeriksaan secara 
elektronik ini selain mempermudah 
pemeriksaan, juga akan mengurangi 
persinggungan antara pemeriksa 
dan entitas. Tak hanya itu, melalui 
pusat data ini pemeriksaan juga 
bisa dilakukan secara populasi. 
Dengan adanya pemeriksaan secara 
populasi ini nantinya akan  bebas 
korupsi. “Metode pemeriksaan yang 
dilakukan saat ini baru sampling, jadi 

belum 100% bisa menentukan bebas 
korupsi,” tambah Hadi Poernomo. 

Lebih penting lagi, lanjut Hadi 
Poernomo, BPK juga tengah 
membangun sistem untuk mencegah 
KKN yang dilakukan secara sistemik. 
Oleh karena itu BPK dalam bekerja 
selalu berpedoman pada payung 
hukum. “Tidak memberikan sedikitpun 
ruang niat dan kesempatan bagi 
siapa saja untuk melakukan KKN.
Untungnya ada pasal dalam Undang-
undang yang membuat BPK dapat 
berbuat lebih banyak,” ucapnya.

Sementara Pejabat Rektor UI 
Muhammad Anis dalam sambutannya 
mengapresiasi kedatangan BPK
yang mensosialisasikan bahaya 
KKN di kampus. Pencegahan KKN
Secara Sistemik Tentang pengelolaan 
keuangan terhadap pencegahan 
KKN berdampak luas. UI memiliki 13 
fakultas, pasca sarjana, dan vokasi. 
“Karena itu transparansi terus kami 
junjung tinggi,” kata Anis.

Selain itu Anis juga memberikan 
apresiasi terhadap upaya BPK dalam 
mencegah korupsi. Selain itu dengan 
adanya atas penyelenggaraan 
kegiatan ini untuk menciptakan good
governance dan memberi kontribusi 
yang baik pada bangsa dan negara. 

(bw)

BPK tengah 
membangun sistem 
untuk mencegah KKN 
yang dilakukan secara 
sistemik. Oleh karena 
itu BPK dalam bekerja 
selalu berpedoman 
pada payung hukum. 
Tidak memberikan 
sedikit pun ruang 
niat dan kesempatan 
bagi siapa saja untuk 
melakukan KKN.

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan kuliah umum mengenai pencegahan KKN secara sistemik di 
Universitas Indonesia
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S ELASA, 3 Desember 
2013, di Kantor Pusat 
BPK, Gubernur DKI 
Jakarta Joko Widodo 

tampak perlente dengan kemeja 
putih dibalut setelan jas hitam dan 
dasi merah. Walau terlihat rapih dan 
segar, rasa capek tidak tertutupi dari 
suaranya yang parau. 

Dalam tahun 2013 ini, Jokowi 
begitu sapaannya, memang 

kerap menyambangi BPK, baik di 
Kantor Pusat maupun Kantor BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 
Setidaknya, empat-lima kali ia 
berkunjung.

Selain untuk berdialog soal 
pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Provinsi DKI Jakarta, 
ia juga ternyata mendukung 
penuh imbauan BPK terkait Non
Cash Transaction (NCT). Respon 

positif atas imbauan BPK tersebut 
diejawantahkan dengan keinginan 
gubernur untuk menerapkan NCT 
dalam pengelolaan anggarannya. 
Setiap proyek belanja di DKI Jakarta 
diharuskan tanpa uang tunai. Artinya,
transaksi yang dilakukan dengan non 
tunai.

Kunjungan Jokowi hari Senin 
itu merupakan pertemuan lanjutan 
dengan Ketua BPK Hadi Poernomo. 
Sebelumnya, telah diadakan 
pertemuan medio September 2013. 
Bahasan intinya adalah penerapan 
NCT dan pemeriksaan BPK 
secara realtime atas pengelolaan 
anggaran yang diterapkan dengan 
NCT tersebut. Kali ini bahasan 
lebih mengerucut pada tahap 
implementasi.

Gubernur tak keberatan 
untuk segera menerapkan link
match secara online dan realtime
dengan BPK guna upaya preventif 
mengeliminir penyimpangan 

Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Gubernur DKI Joko Widodo menggelar jumpa pers terkait Non Cash Transaction (NCT), di Gedung BPK, pada 3 Desember 2013.
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anggaran di DKI Jakarta. Bahkan, 
direncanakan bulan Desember ini 
sudah bisa diterapkan. 

“BPK nanti akan menarik 
langsung data transaksi secara 
online dan realtime dari bank-bank, 
khususnya Bank DKI Jaya dimana 
uang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) disimpan. 
Mudah-mudahan untuk online ke 
Bank DKI-nya, Insya Allah bulan ini,” 
ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo 
menjelaskan pertemuan dengan 
Gubernur DKI Jakarta hari Senin itu.

Dengan model itu, lanjut Hadi 
Poernomo, maka Provinsi DKI 
Jakarta akan dapat menyusun 
laporan keuangan secara tersistem. 
Pengelolaan anggaran di DKI Jakarta 
pun akan lebih mudah terpantau oleh 
BPK.

Menurut Hadi Poernomo, agar 
wabah korupsi tidak menjalar 
kemana-mana perlu upaya 
preventifnya. Upaya preventif 
tersebut, salah satunya, dilakukan 
dengan memperkuat monitoring 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Apa yang akan 
dilakukan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta dan BPK ini salah satu 

bentuk penguatan monitoring. 
Menanggapi apa yang 

disampaikan Ketua BPK, Jokowi 
mengatakan hal ini dalam rangka 
keterbukaan dalam pengelolaan 
anggaran Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Selain itu juga pada Bank 
DKI sendiri, sebagai salah satu 
BUMD milik Provinsi DKI Jakarta. 
“Jadi, memang kita nanti akan buka 
semuanya, sehingga dari BPK bisa 
kontrol, bisa cek, realtime, menit per 
menit, transaksinya apa, transfernya 
apa, kemudian digunakan untuk apa, 
semuanya akan kita buka. Tidak akan 
ada tutup-tutupan lagi,” ungkapnya.

Dengan kontrol dari BPK 
secara online dan realtime ini juga 
bukan hanya keterbukaan dalam 
pengelolaan anggaran. Tapi, hal 
terpenting adalah membantu 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
agar lebih mudah melakukan kontrol 
atas kegiatan-kegiatan di Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
bahkan di Bank DKI. “Bila akan ada 
yang melenceng, bisa langsung 
dibenarkan. Diberikan teguran pada 
dinas, badan, atau bank yang terkait 
dengan ini,” ujar Jokowi lagi.

Dengan model NCT, 
kata Ketua BPK Hadi 
Poernomo, maka 
Provinsi DKI Jakarta 
akan dapat menyusun 
laporan keuangan 
secara tersistem. 
Pengelolaan anggaran 
di DKI Jakarta pun 
akan lebih mudah 
terpantau oleh BPK.

 Upaya bersinergi bersama BPK 
ini juga memang terkait besarnya 
anggaran Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Untuk tahun 2014 saja, 
anggaran Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mencapai Rp69 triliun. 
Dengan anggaran yang tidak kecil itu, 
pengawasan sangat diperlukan dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta.

Adanya kerja sama antara 
BPK dan Provinsi DKI Jakarta 
terkait pengawasan pengelolaan 
anggaran secara online dan realtime
ini, menurut Jokowi, diharapkan 
memberikan efek domino secara 
nasional. Dimana, pemerintah-
pemerintah daerah lain pun bisa 
mengikuti jejak Provinsi DKI Jakarta. 
Sehingga akan terbangun budaya 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan di daerah-
daerah lainnya.

Adapun terkait batasan nilai 
nominal untuk penerapan NCT ini, 
Gubernur DKI tak akan memberikan 
batasan nilai nominalnya berapa yang 
diwajibkan untuk transaksi non tunai. 
Hal ini disebabkan keinginannya 
agar anggaran DKI Jakarta tidak 
digunakan yang ‘tidak-tidak’.  (and)

Ketua BPK Hadi Poernomo saat diwawancarai sejumlah media massa.
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UNTUK KETIGA KALINYA BPK RAIH NILAI A ATAS LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJANYA. BUAH DARI UPAYA BPK UNTUK
MENCAPAI KINERJA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN.

P ADA Senin (2/12) lalu, 
bertempat di Istana Wakil 
Presiden, diselenggarakan 
acara penyerahan laporan 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 
kepada kementerian/lembaga dan 
pemerintah provinsi tahun 2013. Selain 
itu, disampaikan pula penghargaan 
laporan hasil evaluasi akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah kepada 
kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah. Wakil Presiden 
Boediono bersama Menpan dan 
RB Azwar Abubakar dan Mendagri 
Gamawan Fauzi menyampaikan 
langsung penghargaannya. 

Saat penyampaian penghargaan 
tersebut, Sekjen BPK Hendar 
Ristriawan turut menghadirinya. Hal 

ini dikarenakan BPK termasuk salah 
satu instansi pusat yang mendapatkan 
penghargaan.

Dalam penilaian atas laporan 
akuntabilitas kinerja tahun 2013 ini, 
BPK, yang dalam hal ini Sekretariat 
Jenderal dan satuan kerja pelaksana 
BPK lainnya, kembali mendapatkan 
nilai A. Sebelumnya, laporan 
akuntabilitas kinerja BPK tahun 2011 
dan 2012 juga mendapat nilai A.

 Selain BPK, terdapat lima instansi 
lainnya yang mendapat nilai A. Kelima 
instansi tersebut, di antaranya tiga 
instansi kategori kementerian, dan dua 
instansi pada kategori lembaga. Tiga 
instansi kategori kementerian tersebut, 
yaitu: Kementerian Keuangan, 
Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan dan RB), serta 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Sementara dua instansi pada kategori 
lembaga, yaitu KPK dan BPKP.  

Secara umum, instansi di 
tingkat pusat yang mendapat nilai A
mengalami peningkatan dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2011 misalnya, instansi yang 
mendapat nilai A baru BPK dan KPK. 
Tahun selanjutnya, 2012, tiga instansi, 
yaitu BPK, KPK, dan Kementerian 
Keuangan.  Tahun 2013 ini meningkat 
pesat menjadi enam instansi.

Pada pemerintah daerah tingkat 
provinsi, tidak ada satupun yang 
mendapat nilai A. Nilai paling tinggi 
untuk tahun 2013 adalah B+ yang 
masuk pada nilai B. Walau begitu, 
terdapat perkembangan yang positif. 
Sebab, pada dua tahun sebelumnya, 
pemerintah provinsi meraih nilai B. 
Nilai tertinggi yang saat itu bisa dicapai 
pada kategori pemerintah daerah 
tingkat provinsi. 

Pada tahun 2011, terdapat dua 
provinsi saja yang mendapat nilai B. 
Sementara tahun 2012 meningkat 
menjadi enam provinsi. Tahun 2013 ini, 
nilai tertinggi yang diraih pemerintah 
provinsi mengalami peningkatan 
menjadi B+, yaitu Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan 
Timur. Sementara yang mendapat nilai 
B, tujuh provinsi.

Untuk tahun 2013 ini, evaluasi 
laporan akuntabilitas kinerja 
dilakukan terhadap 88 kementerian/
lembaga dan 33 pemerintah provinsi. 
Sebanyak enam kementerian/
lembaga (7,14%) memperoleh nilai 
A, dan 33 instansi (39,29%) meraih
nilai B. Sementara yang berpredikat 
CC sebanyak 40 instansi (47,62%),
predikat C sebanyak tiga instansi

Menpan dan RB Azwar Abubakar
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(3,57%), dan masih ada dua predikat
D sebanyak dua instansi (2,38%).

Untuk pemerintah provinsi,
dari 33 pemerintah provinsi 
yang dievaluasi, memang belum 
ada yang meraih nilai A. Nilai 
terbaik baru B, yang tahun 
ini diraih oleh sembilan provinsi
(27,27%), sedangkan yang 
meraih predikat CC sebanyak 19 
pemerintah provinsi (57,58%), dan
predikat C sebanyak lima pemerintah
provinsi (15,15%).

Capaian Kinerja
Pada kesempatan itu, Wakil 

Presiden Boediono menyatakan 
bahwa dalam reformasi birokrasi, ke 
depan yang diukur bukan saja output 
tetapi juga outcome atau capaian 
kinerjanya. Bukan lagi sekadar 
dokumen yang sesuai dengan aturan-
aturan. Dengan begitu, ada manfaat 
yang bisa dirasakan masyarakat dari 
program yang dilangsungkan masing-
masing instansi. 

“Misalnya membangun jalan 
puluhan kilometer. Kalau yang 
melintasinya hanya hewan ternak 
kambing saja, maka tak ada 
manfaatnya jalan itu dibangun,” 
Boediono mencontohkan. 

Dengan survei kepuasan, 
masyarakat bisa ikut memberi nilai 
atas outcome yang dihasilkan suatu 
instansi pemerintah. Namun bagi 
instansi-instansi yang tak punya 
‘loket’ alias berhubungan langsung 
dengan masyarakat, harus ada pula 
sistem yang mengakomodir terhadap 
pelayanan kualitas instansi tersebut 
terhadap instansi-instansi lain. Di sisi 
lain, Boediono juga berharap agar 
ada upaya penyederhanaan dan 
integrasi laporan yang diminta agar –
terutama pemerintah daerah- tak repot 
menyiapkan berbagai laporan yang 
isinya kurang lebih serupa pada setiap 
periode waktu.

Sementara itu, Menpan dan 
RB Azwar Abubakar mengatakan, 
adanya perbaikan akuntabilitas 
kinerja ini menunjukkan bahwa upaya 

penguatan akuntabilitas kinerja 
di berbagai instansi pemerintah 
berjalan pada arah yang benar secara 
berkelanjutan.

“Semua ini dapat terwujud karena 
adanya peningkatan komitmen
pimpinan untuk penguatan dan 
peningkatan akuntabilitas organisasi,” 
ujar dalam di kantor Wakil Presiden, 
Senin (02/12).

Lebih lanjut dikatakan Azwar
Abubakar mengatakan, laporan 
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah bertujuan
untuk mendorong peningkatan 
kualitas akuntabilitas kinerja seluruh 
instansi pemerintah, baik pusat 
maupun pemerintah daerah. Juga, 
berfungsi melihat sejauh mana
komitmen penerapan manajemen 
pemerintahan yang berbasis kinerja 
untuk mewujudkan pemerintahan yang 
akuntabel dan berorientasi pada hasil.

“Akuntabilitas kinerja yang baik 
dapat dilihat dari keselarasan antara
rencana dengan apa
yang dicapai. Laporan capaian 
kinerja harus selaras dengan apa 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
Karena itu, pimpinan harus 
mempertahankan dan meningkatkan 
predikat secara terus-menerus,” papar 
Azwar. 

Laporan hasil evaluasi ini dapat 
dijadikan masukan bagi penentu 
arah kebijakan pelaksanaan 
pembangunan dalam mewujudkan 
tata pemerintah yang baik pada 
tingkat pusat maupun daerah 
di tahun-tahun mendatang. Evaluasi
akuntabilitas kinerja sendiri 
mencakup review dan evaluasi 
atas aspek perencanaan kinerja, 
aspek pengukuran kinerja, aspek 
pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi 
kinerja internal, serta aspek capaian 
kinerja output dan outcome serta
kinerja lainnya.

Menurut Deputi Bidang Refor-
masi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur
dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Lapo-
ran hasil evaluasi memuat saran dan 
rekomendasi perbaikan kepada in-

stansi. “Dengan adanya laporan hasil 
evaluasi, diharapkan instansi yang 
dievaluasi akan melakukan perbaikan-
perbaikan secara sistematis dan 
berkelanjutan,” ujarnya.  (and)

Adanya
perbaikan
akuntabilitas
kinerja
ini menunjukkan
bahwa upaya 
penguatan
akuntabilitas
kinerja di 
berbagai
instansi
pemerintah
berjalan pada 
arah yang 
benar secara 
berkelanjutan.
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P RESTASI gemilang 
baru saja diraih jajaran 
Mahkamah Agung (MA).
Dalam laporan hasil 

pemeriksaan keuangan tahun 2012.
Mahkamah Agung mendapat opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Sebelumnya sejak tahun 
2006, “Benteng Keadilan” itu selalu 

mendapat opini disclaimer. Begitu pula 
pada 2007, 2008, dan 2009.

Pada 2010 terjadi peningkatan 
dengan meraih opini WDP (Wajar 
Dengan Pengecualian). Selanjutnya
TA 2011 kembali mendapatkan WDP 
dengan nilai yang tinggi. Tentu saja 
capaian opini WTP bagi MA menjadi 
istimewa karena Mahkamah Agung
memiliki Satuan Kerja (Satker) yang 

SETELAH DUA TAHUN “BERDARAH-DARAH”, LAPORAN 
KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG AKHIRNYA MENDAPAT 
OPINI WTP DARI BPK RI. BAHKAN DALAM HAL PENYERAPAN 
ANGGARAN, MAHKAMAH AGUNG JUGA MENDAPAT 
PENGHARGAAN DARI TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
PEYERAPAN ANGGARAN (TEPPA) KEMENTERIAN KEUANGAN.

besar yakni terdiri dari 1.632 Satker. 
Tak heran bila dalam pandangan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Mahkamah Agung,  Nurhadi, capaian 
opini WTP ini semula merupakan 
sesuatu yang sulit diraih. Namun 
berkat kerja keras dan komitmen tinggi 
para pimpinan dan jajaran MA, prestasi 
gemilang itu bisa dicapai dalam waktu 
singkat. “Hanya dalam kurun waktu 
dua tahun kami sudah  memperoleh 
opini WTP,” kata Nurhadi ketika ditemui 
Warta BPK di ruang kerjanya, awal 
Desember 2013.

Karena itu lanjut Nurhadi, opini 
WTP dimaknai sebagai sesuatu 
yang luar biasa. Dengan capaian itu 
membuktikan bahwa MA telah memiliki 
organisasi yang solid, sehingga dalam 
waktu yang relatif pendek mampu 
mewujudkan salah satu visinya 
sebagai Lembaga Peradilan yang 
Agung.

Oleh sebab itu, tambah Nurhadi, 
tak berlebihan bila hasil pemeriksaan 
BPK itu akan dijadikan acuan bagi 
Mahkamah Agung dalam menetapkan 
program-programnya. Dengan begitu 
Mahkamah Agung sebagai salah satu 
lembaga negara memiliki akuntabiltas 
yang tinggi. Apalagi tantangan yang 
akan dihadapi MA ke depan akan 
semakin berat dan kompleks.

Hanya saja diakui Nurhadi, untuk 
mencapai semua itu tentu tidak mudah. 
Berbagai kendala dilewati dalam 
tekanan waktu yang sangat terbatas. 
Seperti tata kelola manajemen yang 
masih manual serta mainframe yang
konvensional. “Kita sampai berdarah-
darah,” tandas Nurhadi. 

Diakui Nurhadi, selama ini 
opini yang diberikan BPK RI pasca 
satu atap, sejak tahun 2005 selalu 
mendapat disclaimer. Begitupun pasca 
satu atap, tahun 2007, 2008 hingga 
tahun 2009. Kemudian naik peringkat 
mendapat opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP).  “Tapi WDP-nya 
dalam status masuk ICU. Opini WDP 
itu masih diwarnai rasa belas kasihan,” 
kata Nurhadi.

Tentu saja kondisi ini membuat 

Sekjen Mahkamah Agung Nurhadi.
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pimpinan dan segenap jajaran 
MA, merasa terlecut untuk bekerja 
lebih keras. Apalagi saat itu MA
satu-satunya lembaga negara 
yang masih memperoleh WDP. 
“Bagi kami tentu ini menjadi 
kenyataan yang menyakitkan,” 
kata Nurhadi. 

Kenyataan inilah menurut 
Nurhadi, yang  mendorong 
pimpinan dan jajaran MA
membangun sistem baru, kinerja 
baru, tata kelola keuangan baru 
dan manajemen baru. Selain itu 
MA juga mengawali perubahan 
dengan memotret lembaga ini 
secara menyeluruh. Hasilnya 
membuahkan hasil. Pada tahun 
2011, MA memperoleh WDP  
dengan nilai yang tinggi.

Nah, dari pemotretan 
itulah tambah Nurhadi, MA
menemukan catatan-catatan 
yang akan menjadi arah  untuk 
menetapkan  skala prioritas 
pembenahan yang akan dilakukan 
di MA. “Saat itu komitmen kita 
dalam hal akuntabilitas adalah
meningkatkan opini WDP menjadi 
WTP,” kata Nurhadi. 

Lebih jauh Nurhadi 
menjelaskan, strategi awal yang 
dilakukan MA untuk mewujudkan
target tersebut adalah membuat 
mapping dan menentukan 
perencanaan yang matang agar
action plan-nya tidak mengalami 
kesulitan. Terutama yang berkaitan 
dengan regulasinya. 

Dalam Tata Kelola Keuangan 
Negara menurut Nurhadi, terdapat 
pula Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik serta Kualitas Pelayanan Prima. 
Di dalamnya juga ada asas kepastian, 
jelas, cepat, transparan, efektif dan 
akuntabel serta SDM yang profesional.   
Semua itu dibingkai dalam regulasi 
seperti UU Keuangan Negara, UU 
Perbendaharaan Negara, dan  UU No 
15 tahun 2004 tentang Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara.

Sementara itu strategi internal 

MA bergerak mulai dari meng-
cluster-kan temuan-temuan dan 
apa yang direkomendasikan BPK. 
“Rekomendasi BPK itu intinya ada 
dua. Adanya temuan  pada Sisten
Pengendalian Internal (SPI) di 
antaranya berupa aset tetap dan 
ada Temuan Kepatuhan menyangkut 
PNBP,”  kata Nurhadi. 

Dari hasil kerja keras yang 
dilakukan itu maka LKMA TA 2012 
berhasil mencapai opini WTP. Hal 
inilah yang membuat semua jajaran 
merasa lega karena pada tahun 
anggaran  2012 MA harus mengelola 
anggaran lebih dari Rp5,2 triliun dan 
tahun ini sudah mencapai Rp7,2 triliun. 

“Ini luar biasa dan sudah sangat 

Selanjutnya prestasi demi 
prestasi mulai mengalir. Selain
mendapatkan opini WTP, MA
juga mendapatkan peringkat 
pertama dari 86 K/L/N dalam 
hal penyerapan anggaran. 
Penghargaan ini sesuai dengan 
Penilaian dari Tim Evaluasi Dan 
Pengawasan Peyerapan Anggaran
(TEPPA) Kementerian Keuangan. 

Dalam pandangan Nurhadi, 
dari hasil telaah yang dilakukan 
MA dan rekomendasi BPK, salah 
satu kendala yang menyebabkan 
MA bertahun-tahun merasa 
nyaman berada di zona disclaimer
adalah tata kelola aset yang 
sangat karut marut, dan kinerja 
yang kurang maksimal. “Ketiga 
hal inilah yang menjadi biang 
keladi yang membuat MA selalu 
dirundung disclaimer,” kata 
Nurhadi.

Kesulitan itu sebenarnya 
sudah tumbuh saat MA masih 
bergabung dengan lembaga lain. 
Namun ketika MA mulai disapih 
dari Departemen Kehakiman pada 
2005, MA tak hanya mendapat 
warisan man money material hasil 
gono-gini dengan Aset Peradilan 
Umum  dan aset Peradilan 
Agama yang semula di bawah
Departemen Agama. Tapi MA

juga mendapat warisan problematika 
sebelumnya.

Tentu saja hal tersebut tidak 
mudah dipecahkan karena pada saat 
pelimpahan itu menurut Nurhadi, 
MA sendiri juga belum mengetahui 
secara pasti kelengkapan dokumen 
dan asal usul aset-asetnya. Misalnya 
saja ada aset yang semula ditempati 
pengadilan ternyata  masih menjadi 
aset departemen atau aset yang 
semula tercatat di MA dokumennya 
masih di lembaga lain.

Untuk mendapat kepastian aset 
itu akhirnya MA melakukan langkah-
langkah trobosan yang progresif  dan 
benar-benar fokus. Langkah pertama 
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ditindak-lanjuti dengan membuat 
MOU bersama lembaga-lembaga 
terkait guna menetapkan aset yang 
bersinggungan dengan aset MA.

Selain itu lanjut Nurhadi, MA juga 
mengembangkan hal yang sama 
dengan Satker-Satker  MA yang besar 
seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur 
dan Satker Provinsi lainnya untuk  
melakukan inventarisasi dan validasi 
aset lengkap dengan catatan kondisi 
aset tersebut.  Untuk memperkokoh 
gerakan ini, Sekjen MA itu juga 
melakukan kontrak kerja dengan para 
Kabiro Perlengkapan dan setiap bulan 
dia langsung mengaudit aset tersebut.

Langkah selanjutnya MA

melakukan sinergi dengan lembaga 
lainnya, khususnya Kementerian 
Keuangan untuk mendapatkan 
bantuan SDM dari KPKNL di daerah.   
“Setiap Tim Pengawas Internal dari 
MA turun ke daerah, mereka pasti 
didampingi  anggota unsur DJKF dan 

dan validasi (Verval)  bersama,” jelas 
Nurhadi. 

Untuk mendorong kecepatan verval 

tersebut, MA yang dibantu para ahli 
Teknologi Informasi (TI), termasuk TI  
dari ITB membuat sistem yang disebut 
Komdalnas. Sistem ini diadopsi dari 
salah satu Satker di Jabar. Komdalnas 
merupakan suatu aplikasi menyangkut 
laporan tata kelola keuangan, SIMAK 
yang menyangkut aset dan IP.  Dengan 
adanya sistem tersebut semua 
pelaporan keuangan MA yang manual 
sudah mulai dialihkan dengan sistem 
otomatisasi keuangan dan aset. 

Selain itu upaya lain yang dilakukan 
yakni membuat laporan keuangan 
secara berjenjang yang dilakukan 
mulai dari Satker, Korwil, Eselon 1 baru 
ke pusat. “Betapa panjangnya jalannya 
laporan keuangan yang sebelumnya 

disusun secara manual. Karena 
lamanya,  terkadang memakan waktu 
melebihi bulan berjalan. Tapi  dengan 
adanya otomatisasi itu maka kendala 
waktu bisa teratasi dengan sendirinya,” 
jelas Nurhadi.

Sekjen MA itu juga menambahkan, 
dari pengalaman itu ada dua inti 
permasalahan yang dipecahkan. 
Pertama, mengubah paradigma kerja. 
Kedua, sinergi untuk membangun 

net working. Menurut Nurhadi hal ini 
merupakan langkah-langkah visioner 
yang akan dikembangkan sehingga ke 
depan nanti Mahkamah Agung yang 
berdirinya sudah seusia kemerdekaan 
itu tidak akan tertinggal seperti era-era 
sebelumnya.     

Langkah-langkah lain adalah 
melakukan pembinaan, pengawasan 
dan evaluasi pada tingkat Satker 
sebagai unit akuntansi kuasa 
pengguna anggaran/ barang 
dilanjutkan dengan pemantapan 
di tingkat unit akuntansi pembantu 
pengguna anggaran/ barang wilayah 
yang lebih dikenal sebagai Satuan 
Koordinator Wilayah atau Korwil. 

Melalui koordinator wilayah inilah 
MA bisa mencapai efektivitas dan 

pengawasan dan evaluasi pada setiap 
Satker. Hanya tak dapat dipungkiri 
monitoring dan evaluasi langsung 
kepada seluruh Satker di daerah 
masih terus diperlukan. Selain itu 
secara berkala MA juga mengirimkan 
para personilnya mengikuti kegiatan 
yang berhubungan langsung dengan 
akuntabilitas laporan keuangan 
maupun pemanfaatan TI sebagai basis 
laporan.          

Terkait soal Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 
membelit MA selama ini menurut 
Nurhadi, pihaknya berusaha untuk 
menyamakan persepsi mengenai 
PNBP di lingkungan peradilan MA. Hal 
ini dilakukan dengan mengusulkan 
konsep dasar hukum yang mengatur 
jenis dan tarif  PNBP yang berlaku 
pada MA dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya. 

Hal itu disusul dengan 
diterbitkannya PP No 53 tahun 
2008 yang mengatur perihal PNBP. 
Berdasarkan PP tersebut untuk 
mengimplementasikannya MA secara 
berturut-turut mengeluarkan lima 
Surat Edaran (SEMA) yang terkait hal 
tersebut sehingga sudah tidak ada 
lagi keraguan bagi Badan Peradilan 
yang berada di bawahnya dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sekjen Mahkamah Agung, Nurhadi saat diterima Wapres Boediono pada Raker Evaluasi Realisasi Belanja 
K/L dan Daerah di Istana Kepresidenan Jogjakarta, 26 Agustus 2013.
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Diakui Nurhadi, untuk 
mempertahankan WTP juga bukan 
perkara mudah. Ada beberapa langkah 
yang telah dilakukan. Di antaranya 
memantapkan perencanaan anggaran  
khususnya ketepatan penggunaan 
akun terhadap kegiatan yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan bagan 
akun standar dan standar biaya. 

Upaya lain yakni pengembangan 
utilitas aplikasi teknologi informasi 
yang telah diciptakan MA pada periode 

efektivitas juga akan meningkat. 
Dengan demikian pada gilirannya bisa 
mengoptimalkan penggunaan anggaran 
dimana anggaran perjalanan dinas 
bisa dialokasikan kepada kegiatan lain 
yang menunjang tercapainya visi dan 
misi MA sebagai badan Peradilan yang 
Agung.

Diakui, adanya aplikasi teknologi 
informasi telah membantu MA
menundukkan jarak dan waktu. Hal 
ini juga membuat MA lebih cepat 

mengkompilasi dan mengkonsolidasi 
Arsip data Komputer (ADK ) laporan 
keuangan dari Satker melalui 
Koordinator Wilayah serta dalam 

keuangan untuk merespon koreksi ADK 
hasil temuan BPK. 

Selain itu MA juga mengeluarkan 
surat edaran dan peraturan yang 
menjadi pedoman  setiap Satker dalam 
melaksanakan akuntansi dan laporan 
keuangan sesuai dengan undang-
undang keuangan negara dan aturan-
aturan turunannya. 

Lebih penting lagi, dengan 
pengusaan TI MA bisa melakukan 
monitoring dan evaluasi langsung 
sebagai upaya pemeriksaan silang 
antara data di tingkat Koordinator 
Wilayah dan Satker. “Kegiatan ini 
telah menjadi ajang pertukaran 
informasi, pemecahan masalah serta 
memberi solusi bagi kesulitan yang 
ditemui Satker selama perencanaan 
anggaran, pelaksanaan anggaran dan 

penyusunan laporan keuangan,” kata 
Nurhadi. 

Terkait dengan e-audit, menurut 
Nurhadi, MA menilai hal itu sebagai 
hal yang positif dan progresif. E-audit 
menurut Nurhadi akan meningkatkan 

Hanya saja dengan cara elektronik 
tersebut jaminan keamanan informasi 
dan data  menjadi suatu keharusan. 
“Ketika jaringan mengalami gangguan 
akan menjadi hambatan e-audit,” kata 
Nurhadi.  

Sekalipun begitu untuk mendukung 
program e-audit yang dikembangkan 
BPK, menurut Nurhadi, MA juga 
berupaya membenahi sarana dan 
prasarana terutama hardware dan 
software-nya. Faktor utama yang perlu 
pembenahan adalah restrukturisasi 
jaringan LAN dan internet. Sekalipun 
begitu MA optimis dengan komitmennya 
untuk mewujudkan  lembaga peradilan 
yang lebih baik guna mendukung 
program e-audit BPK. (bd/bw)
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

Kode Etik, 
Masih Perlukah?

B ANYAK terungkapnya 
kasus korupsi, kolusi, dan 
penyimpangan lainnya 
yang melibatkan pejabat 

negara, pejabat pemerintah atau pun 
oknum pegawai pemerintah  yang 
bekerja sama dengan pihak swasta, 
menunjukkan bahwa etika profesi, kode 
etik dan penegakkannya masih sangat 
diperlukan di masing-masing institusi 
pemerintah maupun swasta. Apakah
di instansi tempat kita bekerja sudah 
memiliki kode etik dan sudah ditegakkan 
pelaksanaannya? Sebagai refreshing, 
berikut disajikan kembali secara ringkas 
mengenai etika, kode etik dan dewan/
majelis kehormatan kode etik.

Etika berasal dari bahasa Yunani
kuno yaitu “Ethikos” yang berati timbul 

mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai 
standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan 
penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan 
tanggung jawab.

“the discipline which can act as the performance index 
or reference for our control system”. 
dari apa yang disebut dengan self control”, karena
segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk

kepentingan kelompok sosial (profesi) itu 
sendiri.

Istilah profesi sebagaimana telah 
banyak dipahami oleh banyak orang 
adalah suatu hal yang berkaitan 
dengan bidang pekerjaan yang 
sangat dipengaruhi oleh pendidikan 
dan keahlian. Keahlian di sini bukan 
sekedar ahli dalam melakukan sesuatu, 
namun keahlian yang didukung dengan 
penguasaan atas teori sistematis yang 
mendasari pelaksanaan pekerjaannya, 
dan penguasaan atas hubungan antara 
teori dan penerapannya dalam praktek.

Kita tidak hanya mengenal istilah 
profesi untuk bidang-bidang pekerjaan 
seperti kedokteran, guru, militer, 
pengacara, dan semacamnya, tetapi 
meluas sampai mencakup pula bidang 

seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, auditor, 
akuntan, sekretaris dan sebagainya. 

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa 
kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-
maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, 
keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode
juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode Etik Dapat diartikan sebagai  pola aturan, tata 
cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan 
atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata 

Kolom
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cara sebagai pedoman 
berperilaku.

Kode etik profesi 
adalah sistem norma, nilai 
dan aturan profesional 
tertulis yang secara tegas 
menyatakan apa yang 
benar dan baik, dan apa 
yang tidak benar dan tidak 
baik bagi profesional. Kode
etik menyatakan perbuatan 
apa yang benar atau 
salah, perbuatan apa yang 
harus dilakukan dan apa 
yang harus dihindari. Kode
etik profesi memberikan 
pedoman bagi setiap 
anggota profesi  tentang 
prinsip profesionalitas 
yang digariskan. Kode
etik profesi merupakan 
sarana kontrol sosial bagi 
masyarakat  atas profesi 
yang bersangkutan. 

Pada dasarnya kode 
etik memiliki fungsi ganda 
yaitu sebagai perlindungan 
dan pengembangan bagi profesi. 
Fungsi seperti itu sama seperti apa 
yang dikemukakan Gibson dan Michel 
(1945 : 449) yang lebih mementingkan 
pada kode etik sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas profesional dan 
pedoman bagi masyarakat sebagai 
seorang professional.

Pada umumnya kode etik profesi 
itu mencakup tiga hal, yaitu mengatur 
tentang  independensi, integritas dan 
profesionalisme yang harus dipatuhi 
dan dipedomani oleh seluruh anggota 
profesi yang bersangkutan dari semua 
level atau jabatan. Independensi 
mewajibkan anggota profesi untuk 
berperilaku dan bertindak obyektif, 
bebas dari pengaruh dan tekanan 
pihak lain, dan  menghindarkan 

seorang pejabat publik/negara maka 

politik dan atau melakukan tindakan 
yang bernuansa atau bermuatan politis 
untuk kepentingan pribadi, kelompok 
atau golongan.

Integritas, anggota profesi 
diwajibkan bekerja dengan penuh 
pengabdian, menjaga diri dari 
perbuatan tercela, menjaga nama baik 
dan martabat organisasi, bangsa dan 
negara, tidak melakukan perbuatan 
yang merugikan profesi, dan tidak 
menjual rahasia organisasi untuk 
kepentingan pribadi. 

Profesionalisme mengarahkan 
semua anggota profesi bekerja 
dengan kompetensi dan keahlian yang 
memadai, sesuai dengan standar dan 
prosedur, cermat, teliti, dan akurat 
serta mengutamakan pelayanan yang 
berkualitas.

Kasus-kasus pelanggaran kode 
etik akan ditindak dan dinilai oleh 
suatu dewan kehormatan, majelis 
kode etik, atau komisi koede etik yang 
dibentuk khusus untuk itu. Karena
tujuannya adalah mencegah terjadinya 
perilaku yang tidak etis, seringkali 
kode etik juga berisikan ketentuan-
ketentuan profesional, seperti 
kewajiban melapor jika ketahuan 
teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan 
akibat logis dari self
regulation yang terwujud 
dalam kode etik; seperti 
kode itu berasal dari niat 
profesi mengatur dirinya 
sendiri, demikian juga 
diharapkan kesediaan 
profesi untuk menjalankan 
kontrol terhadap pelanggar. 
Namun demikian, dalam 
praktek sehari-hari kontrol 
ini tidak berjalan dengan 
mulus karena rasa solidaritas 
tertanam kuat dalam anggota-
anggota profesi, seorang 
profesional mudah merasa 
segan melaporkan teman 
sejawat yang melakukan 
pelanggaran. Tetapi dengan 
perilaku semacam itu 
solidaritas antar kolega 
ditempatkan di atas kode etik 
profesi dan dengan demikian 
maka kode etik profesi itu 
tidak tercapai, karena tujuan 
yang sebenarnya adalah 

menempatkan etika profesi di atas 
pertimbangan-pertimbangan lain. 

Dewan/majelis kehormatan kode 
etik dibentuk untuk menindaklanjuti 
setiap pelanggaran kode etik, 
sehingga pelanggar kode etik 

disidangkan dan diputuskan kesalahan 
dan sanksi atas setiap pelanggaran 
yang terjadi. Dan pada gilirannya 
akan menekan jumlah pelanggaran 
dan mencegah terulangnya kembali 
pelanggaran yang sama.

telah terbentuk, namun tidak pernah 
menindaklanjuti pelanggaran etika 
(sidang pelanggaran kode etik) yang 
dilakukan pejabat publik dan atau 
pegawai di lingkungan organisasinya 
maka ada dua kemungkinan. 
Kemungkinan pertama, tidak ada 
pelanggaran kode etik selama itu 
atau kemungkinan kedua, kurangnya 
keberanian menindak pejabat publik 
yang melanggar kode etik. Semoga 
karena alasan yang pertama. 
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PADA tanggal 11 – 15 
November 2013, Board of 
Audit and Inspection of Korea 
(BAI) menyelenggarakan 

seminar tiga tahunan yang ke-11 di 
Seoul, Korea Selatan untuk Supreme 
Audit Institutions (SAIs) anggota 
ASOSAI. Seminar ini merupakan salah 
satu sarana berbagi pengetahuan 
dan pengalaman di antara sesama 
SAI anggota ASOSAI. Seminar kali ini 
mengambil tema tentang pemeriksaan 
atas penanggulangan bencana (Audit of 
Disaster Management Practices). 

Tema ini diambil dengan 
memperhatikan bahwa bencana itu 
dapat terjadi setiap saat dan di mana 
pun di seluruh dunia. Selain itu, tema 
bencana ini merupakan tema paling 
menarik dan diminati berdasarkan 
survei yang dilaksanakan ASOSAI 
di tahun 2012. Pentingnya sistem 
penanggulangan bencana dan 
pemeriksaan atas penanggulangan 
bencana semakin mendapat perhatian. 
Berdasarkan hal tersebut BAI 
mengundang seluruh SAI anggota 
ASOSAI, termasuk BPK RI, untuk 
mengikuti seminar dimaksud.

Seminar yang diikuti oleh 38 
delegasi dari 30 SAI bertujuan 
untuk mendiskusikan solusi dalam 
menghadapi tantangan yang dihadapi 
bersama. Hasil akhir dari seminar 
ini adalah memberikan rekomendasi 
pada ASOSAI untuk perbaikan 
sistem penanggulangan bencana 
dan pelaksanaan pemeriksaan atas 
penanggulangan bencana. 

Pada kesempatan ini, BPK 
mengirimkan dua orang delegasi, yaitu 
Ikhtaria Syaziah (Kabag Kerjasama 
Luar Negeri) dan Fitriyah (KTS pada 
Auditorat III.B.1) masing-masing sebagai  
narasumber dan  peserta semua biaya 
akomodasi dan transportasi untuk 
delegasi BPK RI ditanggung oleh BAI.

Seminar diawali dengan pemaparan 
materi oleh tiga narasumber, yaitu dari 
Korea, Jepang, dan Indonesia, yang 
dilaksanakan pada hari pertama. 

Dalam presentasinya, Ikhtaria 
menjelaskan sejarah berdirinya 

The 11th BAI Seminar 2013 di Seoul, Korea

INTOSAI WG AADA yang bermula dari 
bencana gempa bumi dan tsunami di 
Aceh. Selanjutnya, menjelaskan secara 
garis besar isi dari ISSAI 5500, yang 
terdiri dari ISSAI 5510, 5520, 5530, dan 
5540 dan peran BPK dalam menyusun 
ISSAI 5520 dan partisipasi dalam 
parallel audit.

Lebih lanjut dipaparkan pengalaman 
BPK dalam melakukan pemeriksaan 
pengelolaan bantuan bencana dan 
permasalahan yang umum ditemukan. 
Terkait pemeriksaan, narasumber 
menekankan pentingnya observasi 
sedini mungkin setelah terjadi bencana, 
pengujian dengan pendekatan 
efektivitas, dan mereviu dan menentukan 
penyebab man-made disaster.  Hal-hal 
yang menentukan  dalam merencanakan 
pemeriksaan adalah metodologi, 
kompetensi pemeriksa, menjembatani 

perbedaan ekspektasi antara auditor 
dan auditi serta stakeholder, dan sudut 
pandang pemeriksaan. Banyak peserta 
yang ikut membenarkan perlunya 
observasi pada saat masa tanggap 
darurat, karena praktik selama ini 
tidak memberikan bukti yang cukup 
atas upaya pemerintah/agency dalam 
menangani bencana pada masa tanggap 
darurat.

Pada hari kedua, Masing-
masing SAI memaparkan country 
report. Terdapat sebanyak 30 SAI 
yang melakukan presentasi. Dalam 
kesempatan ini, BPK RI yang diwakili 
Fitriyah memaparkan tentang sistem 
penanganan bencana di Indonesia 
serta berbagi pengalaman dalam 
pemeriksaan atas penanggulangan 
bencana. BPK memanfaatkan hasil 
pemeriksaan kinerja atas kegiatan pra 

Foto bersama delegasi peserta BAI seminar tahun 2013.
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bencana dan pemeriksaan kinerja atas 
kegiatan pemulihan pasca bencana 
yang dilakukan pada Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) yang telah dilaksanakan 
pada tahun 2011 – 2013.  

Hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian dari 30 country report yang 
dipresentasikan adalah sebagai berikut: 
a. Hampir seluruh negara mengalami 

bencana alam, berupa gempa 
bumi dan banjir, kecuali Georgia 
dan Jordania yang belum pernah 
mengalami bencana alam. Masalah 
besar yang dihadapi Jordania saat ini 
adalah pengungsi dari Syiria. 

b. Terkait keberadaan Disaster 
Management Agency, seluruh 
negara telah memiliki unit yang 
menangani kondisi darurat meskipun 
tidak seluruhnya merupakan badan 
atau otoritas yang berdiri sendiri. 
Georgia, Irak, dan Jordania memiliki 
unit penanganan bencana atau 
darurat yang melekat pada beberapa 
lembaga pemerintah (Kementerian 
Lingkungan, Kesehatan, Sosial, dll). 
Malaysia memiliki National Security 
Council (NSC) di Departemen 
Perdana Menteri yang berfungsi 
sebagai penentu kebijakan dan 
koordinasi dalam penanggulangan 
bencana. Sedangkan di Lao PDR 
(Laos), fungsi penanggulangan 
bencana melekat pada pemerintah 
provinsi masing-masing. 

c. Hampir seluruh SAI peserta seminar 
melakukan pemeriksaan terkait 
bencana, meskipun sebagian 
pemeriksaan ini berupa pemeriksaan 
kepatuhan atas penerimaan dan 
penggunaan dana bencana, baik 
dana bantuan maupun dana 
pemerintah. Untuk melakukan 
pemeriksaan atas pengelolaan 
penanggulangan bencana, SAI 
masih merasa belum memiliki 
kompetensi yang memadai untuk 
menilai manajemen bencana. 
Beberapa SAI yaitu Bangladesh, 
Georgia, Irak, Jordania, Laos, 
Myanmar, dan Nepal belum pernah 

melakukan pemeriksaan terkait 
bencana.

Hasil akhir dari seminar ini adalah 
memberikan rekomendasi untuk 
perbaikan sistem penanggulangan 
bencana dan pelaksanaan pemeriksaan 
atas penanggulangan bencana. 
Setelah dilakukan diskusi antara dua 
kelompok peserta akhirnya, rekomendasi 
yang diberikan kepada ASOSAI 
terkait pengelolaan bencana dan 
pemeriksaannya adalah:

Bagi negara yang rawan bencana, 
SAI perlu mempertimbangkan untuk 
memiliki satu unit tersendiri untuk 
memeriksa bencana. SAI juga perlu 
mengubah kebijakannya untuk 
memfokuskan pada pemeriksaan 
kinerja atas pra bencana dan 
memberikan sumber daya yang 
lebih lagi untuk pemeriksaan atas 
pengurangan risiko bencana. Selain 
itu, juga perlu sarana, semacam 
study group atau pemeriksaan 
bersama antar SAI, bagi SAI anggota 
ASOSAI untuk saling berbagi 
pengetahuan dan pengalaman.
SAI perlu membangun kompetensi 
dalam pemeriksaan bencana 
melalui kerjasama antar SAI, seperti 
training, workshop, job training,
berbagi metodologi pemeriksaan, 
atau parallel audit antar SAI anggota 
ASOSAI. Selain itu, SAI juga perlu 
bekerja sama dengan institusi 
yang bergerak di bidang penelitian 
bencana, seperti universitas, NGO, 
sektor swasta, dll.
SAI menerapkan audit guidelines
mengacu pada standar internasional. 
Saat ini sudah ada ISSAI 5500 
series yang diharapkan semua SAI 
dapat menerapkannya. SAI juga 
perlu meningkatkan kompetensi 
pemeriksa melalui pelatihan 

bencana, melakukan observasi 
pada saat tanggap darurat, dan 
menilai apakah DMA sudah memiliki 
Geographic Information System 
(GIS) dan penggunaannya sudah 
memadai.

SAI juga perlu merekomendasikan 
peningkatan transparansi, keandalan, 
dan kualitas informasi keuangan 
terkait dana bencana. SAI dapat 
merekomendasikan pemerintah 
untuk mengadopsi INTOSAI 
GOV 9250 [Integrated Financial 
Accountability Framework (IFAF): 
guidance on improving information on 

]

BAI juga mengajak peserta untuk 
mengenal Korea lebih dekat dengan 
mengadakan social program berupa 
kunjungan para delegasi ke Incheon 
Asian Games Organizing Committee, 
Incheon Free Economic Zone, Icheon 
Cerapia, dan Korean Folk Village.

Berdasarkan kesimpulan dan 
rekomendasi tersebut, SAI diharapkan 
untuk melaksanakan apa yang 
sudah direkomendasikan dengan 
menyesuaikan dengan kondisi di 
masing-masing negara. Selain itu, 
ASOSAI diharapkan mengambil inisiatif 
untuk melaksanakan parallel audit dan 
membuat pusat pengetahuan sebagai 
sarana untuk mendokumentasikan 
dan mendiseminasi pengalaman audit 
masing-masing SAI.

BPK RI terus mendukung setiap 
upaya dalam meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan dana 
bantuan bencana oleh pemerintah, 
termasuk dana bantuan terkait bencana 
baik yang dikelola langsung oleh 
pemerintah maupun oleh lembaga donor 
dan organisasi non pemerintah. 

Untuk menindaklanjuti hasil seminar 
tersebut, BPK RI perlu berpartisipasi 
aktif dalam kegiatan internasional 
terkait pemeriksaan bencana serta 
meningkatkan kompetensi pemeriksa 
dengan mengikuti workshop atau 
training semacam ini. BPK RI juga perlu 
mendorong pemerintah dan pihak-
pihak lain yang bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan dana bantuan 
untuk menerapkan IFAF (INTOSAI GOV 
9250). Dengan implementasi ISSAI 5500 
dan IFAF diharapkan pengelolaan dana 
bantuan kemanusiaan menjadi lebih 
transparan, akuntabel, dan akurat.  (*)
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K ETUA BPK, Hadi 
Poernomo, didampingi oleh 
Anggota BPK, Sapto Amal 
Damandari, Wakil Tetap 

Republik Indonesia untuk PBB, Desra 
Percaya, dan Sekjen BPK, Hendar 
Ristriawan, menyampaikan Pernyataan 
Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang 
Umum PBB, di New York, Amerika 
Serikat 20 November 2013. Sidang 
tersebut membahas “Implementasi dan 
Tindak Lanjut yang Terintegrasi dan 
Terkoordinasi atas Hasil-Hasil Utama 
Konferensi dan Pertemuan Tingkat 
Tinggi PBB di Bidang Ekonomi, Sosial, 
dan Bidang Terkait Lainnya, serta 
Ukuran dan Proposal Reformasi PBB”.

Sesi ke-68 Sidang Umum PBB 

Sekjen PBB tentang: 
1. Hak Asasi Manusia atas Air Minum 

dan Sanitasi yang bersih; 
2. Human security; dan [Persiapan 

Sesi Khusus Sidang Umum 
PBB Mengenai Tindak Lanjut 
Program Aksi dari Konferensi 
Internasional di Bidang Populasi 
dan Pembangunan Paska 2014;.

3. Tindak Lanjut Hasil Millennium 
Summit;

4. Persamaan Gender dan 
Pemberdayaan Perempuan, 
serta  Reformasi PBB: Ukuran dan 
Proposal.

Hadi Poernomo menyampaikan 
bahwa setiap negara memiliki 
kewajiban utama untuk memastikan 
hak atass air dan sanitasi. Hal ini 
dilakukan dengan pelaksanaan 
ketentuan perundang-undangan dan 
kebijakan yang relevan, khususnya 

yang mendorong persamaan dan anti 
diskriminasi. Terkait hal ini, Indonesia 
mendukung integrasi isu di atas pada 
Agenda Pembangunan setelah 2015 
(the Post-2015 Development Agenda) 
dan memantau usaha yang terus 
menerus untuk mendukung hak atas 
air dan sanitasi pada tingkat global.

Tentang isu populasi dan 
pembangunan, Hadi Poernomo 
menekankan pentingnya tindak 
lanjut dari program aksi dari berbagai 
konferensi internasional untuk 
populasi dan pembangunan setelah 
2014. Rencana pelaksanaan sesi 
khusus akan dilaksanakan pada 
sidang ke-69, karena populasi sangat 
penting bagi pembangunan ekonomi 
nasional. Untuk itu, penilaian atas 
perkembangan pelaksanaan program 
aksi hasil konferensi internasional 

Ketua BPK, Kepala PTRI untuk PBB, beserta Rombongan Delegasi RI. Setelah Pidato Indonesia yang 
diwakili Ketua BPK RI Hadi Poernomo, 20 November 2013.

Ketua BPK RI Hadi Pernomo saat penyampaian 
Pernyataan Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang 
Umum PBB Rabu, 20 November 2013 lalu di 
United Nation - New York, Amerika Serikat.
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tersebut menjadi dasar untuk dibahas 
pada sesi khusus tersebut.

Selanjutnya, pernyataan Indonesia 
mengungkapkan tentang pentingnya 
persamaan gender dan pemberdayaan 
wanita. Isu ini perlu diintegrasikan 
pada Agenda Pembangunan Pasca 
2015.

Terkait dengan reformasi di PBB, 
Hadi Poernomo menegaskan bahwa 
Indonesia sepenuhnya mendukung 
PBB menjadi suatu organisasi yang 
kredibel dan akuntabel. Sidang Umum 
PBB memiliki peran penting untuk 
mendukung transparansi anggaran 
di tingkat global melalui penetapan 
standar akuntabilitas di dalam sistem 
PBB. Usaha memperkuat PBB 
untuk melaksanakan mandate dan 
memastikan efektivitas pelaksaaan 
program harus didukung, yaitu seperti 
penguatan fungsi pengawasan 
internal dan pemeriksaan eksternal. 
Transparansi dan akuntabilitas 
merupakan syarat adanya efektivias 

tata kelola (effective governance). 
Untuk mencapai tata kelola yang 

baik, perlu adanya data dan informasi 

dan hemat, yaitu pemanfaatan 
teknologi informasi (IT). Indonesia 
telah menetapkan suatu strategi 
nasional untuk mengintegrasikan 
output dari sistem IT. Pengintegrasian 
tersebut memungkinkan data disimpan 
pada pusat data nasional, yang dapat 
diakses secara on-line, di-link and 
match-kan oleh BPK melalui e-audit. 
Dengan e-audit, diharapkan dapat 
mencegah dan memberantas korupsi 
secara sistemik dan merealisasikan 
mimpi Indonesia menjadi negara yang 
bebas korupsi, demikian ungkap Hadi 
Poernomo. 

Untuk itu, penguatan badan 
pemeriksa dalam mendorong good 
governance juga sangat penting. 
Administrasi public
akuntabel, efektif dan transparan 
menjadi penting bagi pencapaian 

tujuan pembangunan global, 
termasuk MDGs (millennium 
development goals). Dalam kaitan 
ini, Hadi Poernomo, meminta 
implementasi penuh Resolusi PBB 
No.66/209 tentang peningkatan 

dan transparransi administrasi public
melalui penguatan badan pemeriksa 
di negara-negara anggota PBB. Hal 
ini juga dapat dipercepat melalui 
peningkatan kerjasama PBB dan 
organisasi badan pemeriksa sedunia 
(INTOSAI).

Sebagai penutup, disampaikan 
tentang pentingnya jaminan masa 
depan buat generasi yang akan datang 
untuk hidup di dalam dunia yang aman 
dan bebas dari ketakutan. Untuk itu, 
pembangunan paska 2015 diharapkan 
mampu untuk menjadi dasar bagi 
penghimpunan kemauan politik dan 
upaya untuk memberantas korupsi, 
mencapai persamaan hak, dan 
mewujudkan kesejahteraan. (Fiq/Awi)

Delegasi Indonesia sesaat sebelum penyampaian Pernyataan Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang Umum PBB yang diwakili oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo.
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M EMISAHKAN kekayaan 
BUMN dari Keuangan 
Negara sebagaimana 
diinginkan beberapa 

pihak yang mengajukan judicial 
review terhadap Undang Undang No 
17 Tahun 2013 tentang Keuangan 
Negara ke Mahkamah Konstitusi 
adalah tidak tepat dan harus ditolak 
oleh Mahkamah Konstitusi karena 
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 
1945. Demikian ditegaskan Ketua 
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR RI, Sumarjati Arjoso, 
saat menyampaikan hasil telaah BAKN
terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I Tahun 2013.

Berdasarkan hasil telaah BAKN
terhadap IHPS I/2013, papar 
Sumarjati, masih banyak terjadi kasus 

penyimpangan keuangan negara 
yang terjadi di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). Selain 
itu, sebagian besar BUMN belum 
memiliki tata kelola (good corporate 
governance) yang baik. 

Lebih rinci, politisi Partai Gerindra 
itu menyebut, ada 510 kasus terkait 
penyimpangan keuangan negara, 
di antaranya, 234 kasus terkait 
kelemahan SPI dan 276 kasus terkait 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan. Dari total 
510 kasus tersebut, 93 kasus di 
antaranya merupakan kasus-kasus 
yang mengakibatkan kerugian, potensi 
kerugian negara, dan, kekurangan 
penerimaan di BUMN senilai Rp 2,60 
triliun.

“Terdapat 21 objek pemeriksaan 
terkait BUMN. Jenis pemeriksaan 
yang dilakukan adalah Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 
yang mencakup tiga ruang lingkup 
pemeriksaan, yaitu, Pelaksanaan 
Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum 
(KPU), Operasional BUMN, dan 
Pengelolaan Pendapatan/Biaya/
Investasi/Dana Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL),” 
jelasnya.

Selain itu, urai Sumajati, BAKN
juga menemukan penyimpangan 28 
kasus ketidakefektifan senilai Rp44,75 
triliun di beberapa BUMN. Tingginya 
nilai ketidakefektifan di BUMN, 

TELAAH  BAKN  ATAS  IHPS I  TAHUN 2013: mengindikasikan pengelolaan kegiatan 
di BUMN tidak tepat sasaran. 

“LHPS I Tahun 2013 terhadap 
sebagian kecil BUMN merupakan 
gambaran tentang buruknya tata 
kelola BUMN yang sebenarnya sudah 
terbukti pada kasus-kasus besar 
seperti Hambalang, Pembangunan 
Sarana Vaksin Flu Burung pada 
manusia,  Pembangunan Wisma Atlet, 
dll. Bahkan ditengarai juga keterlibatan 
dari intervensi politik terhadap 
BUMN yang akan melaksanakan 
pembangunan Gedung DPR yang 
batal,” tegasnya.

Karenanya, tegas mantan 
Kepala Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional, 
BAKN berkesimpulan, memisahkan 
kekayaan BUMN dari Keuangan 
Negara sebagaimana yang diinginkan 
beberapa pihak yang mengajukan 
Judicial Review terhadap Undang 
Undang No 17 Tahun 2013 tentang 
Keuangan Negara ke Mahkamah 
Konstitusi adalah tidak tepat dan harus 
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi 
karena bertentangan dengan Pasal 33 
UUD 1945 ayat 2 dan 3.

Sebagaimana diketahui bunyi dari 
Pasal 33 UUD 1945 ayat 2) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara. Ayat 3) Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan  untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.

“Jadi yang harus dipisahkan adalah 
penggelolaan BUMN, yang harus 
profesional dan independen dengan 
melepaskan campur tangan politik 
dan kekuasaan pada bisnis BUMN,” 
tandasnya.

Telaah Laporan PDTT
Penelaahan terhadap PDTT 

Semester I Tahun 2013 dilakukan 
atas 46 obyek pemeriksaan, meliputi 
25 obyek pemeriksaan di lingkungan 
Pemerintah Pusat, 21 obyek 
pemeriksaan di lingkungan BUMN. 

Sumarjati Arjoso, Ketua BAKN
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Hasil penelaahan mengungkapkan 
adanya 858 kasus yang terdiri atas 
324 kasus kelemahan SPI dan 534 
kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan senilai 
Rp48,54 triliun.

Dari total kasus pada PDTT 
tersebut, sebanyak 244 kasus senilai 
Rp3,60 triliun merupakan temuan 

temuan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara, potensi kerugian keuangan 
negara, kekurangan penerimaan 

1) Kerugian keuangan negara 
yang terjadi pada KL dan pada 
perusahaan milik negara sebanyak 
108 kasus senilai Rp183,97 miliar.

2) Potensi kerugian keuangan negara 
yang terjadi pada KL dan pada 
perusahaan milik negara sebanyak 
7 kasus senilai Rp25,77 miliar.

3) Kekurangan penerimaan negara 
sebanyak 44 kasus senilai 
Rp811,19 miliar.

Sebanyak 134 kasus merupakan 
kelemahan SPI, sebanyak 202 kasus 
penyimpangan administrasi, serta 

ketidakefektifan sebanyak 88 kasus 
senilai Rp44,84 triliun.

Penjelasan telaahan PDTT yang 
dilaporkan dalam IHPS I/2013 antara 

1) Kementerian dan Lembaga (KL)
Dari 25 entitas di lingkungan KL 
ditemukan 348 kasus yang terdiri 
atas 90 kasus kelemahan SPI
dan 258 kasus ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundang-
undangan senilai Rp1,18 triliun. 
Dari total tersebut, sebanyak 151 

kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
yang mengakibatkan kerugian 
keuangan negara, potensi kerugian 
keuangan negara, dan kekurangan 
penerimaan keuangan negara 
senilai Rp1 triliun.

2) BUMN
Dari 21 entitas di lingkungan 
BUMN yang ditelaah, ditemukan 
510 kasus yang terdiri atas 234 
kasus kelemahan SPI dan 276 
kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
senilai Rp47,35 triliun. Dari 
total kasus tersebut, sebanyak 
93 kasus merupakan temuan 

yaitu, ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan perundang-undangan 
yang mengakibatkan kerugian 

keuangan negara yang terjadi 
pada perusahaan milik negara, 
potensi kerugian keuangan negara 
yang terjadi pada perusahaan 
milik negara, dan kekurangan 
penerimaan keuangan negara 
senilai Rp2,60 triliun.

Kasus-kasus yang sering terjadi 
di lingkungan BUMN terkait dengan 
ketidakpatuhan terhadap perundang-

1) Kerugian keuangan negara 
yang terjadi pada perusahaan 
milik negara berupa kelebihan 
pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau 
barang sebanyak 2 kasus senilai 

barang/jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan kontrak sebanyak 1 
kasus senilai Rp393,86 juta. 

 Kasus-kasus tersebut sering 
terjadi pada pelaksaan kewajiban 
umum dan operasional BUMN, 
yang pada umumnya disebabkan 
rekanan tidak melaksanakan 
ketentuan yang telah disepakati 
dalam kontrak, pada pelaksana 
lalai dalam menjalankan tugasnya 
serta kurangnya pengawasan dan 
pengendalian penanggung jawab 
kegiatan.

2) Potensi kerugian keuangan negara 
yang terjadi pada perusahaan milik 
negara berupa piutang/pinjaman 
atau dana bergulir yang berpotensi 
tidak tertagih sebanyak 18 kasus 
senilai Rp1,51 triliun. Kasus-
kasus tersebut sering terjadi pada 
operasional BUMN yang umumnya 
disebabkan pengelola kredit lalai 
dalam menyetujui pemberian dan 
pencairan kredit, lemah dalam 
memantau pemenuhan syarat-
syarat dalam perjanjian kredit, 
serta pelaksanaan kegiatan kurang 
optimal dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi sesuai tanggung 
jawabnya.

3) Kekurangan penerimaan berupa 
penerimaan negara/perusahaan 
milik negara lainnya (selain denda 
keterlambatan) belum/tidak 
ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara/perusahaan 
milik negara sebanyak 38 kasus 
senilai Rp28,77 miliar dan denda 
keterlambatan pekerjaan belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/
perusahaan milik negara sebanyak 
13 kasus senilai Rp96,49 miliar. 
Kasus-kasus tersebut sering terjadi 
dalam pelaksanaan subsidi dan 
operasional BUMN, yang pada 
umumnya disebabkan pimpinan 
entitas lemah dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian, 
serta pelaksanaan kegiatan kurang 
cermat dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya. (dr)

Ketua BAKN Sumarjati Arjoso: 
“Memisahkan kekayaan 

BUMN dari Keuangan Negara 
sebagaimana yang diinginkan 

beberapa pihak yang 
mengajukan Judicial Review 

terhadap Undang Undang No 17 
Tahun 2013 tentang Keuangan 

Negara ke Mahkamah Konstitusi 
adalah tidak tepat dan harus 

ditolak oleh Mahkamah 
Konstitusi karena bertentangan 
dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 

2 dan 3.”
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K PK mewaspadai adanya 
kasus pembobolan 
korupsi dana perbankan 
menjelang perhelatan 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. 
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang 

Widjojanto, tidaklah berlebihan jika 
pihaknya mengkhawatirkan hal itu. 

Pasalnya, kata Bambang, dalam 
tiga Pemilu terakhir masyarakat 
Indonesia selalu disuguhkan kasus 
pembobolan bank yang jumlahnya 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENEGASKAN
PIHAKNYA AKAN MEWASPADAI KASUS PEMBOBOLAN BANK
PEMERINTAH MENJELANG PEMILU. SEKALIPUN BELUM 
MELAKUKAN KAJIAN MENDALAM KORELASI ANTARA PEMILU 
DAN KASUS PEMBOBOLAN BANK, FAKTA YANG DIDAPAT 
KPK MENUNJUKKAN, SETIAP PERHELATAN PEMILU SELALU 
DIDAHULUI PEMBOBOLAN BANK YANG NILAINYA FANTASTIS.

sangat fantastis. Fenomena ini selalu 
terjadi setiap  menjelang Pemilu 
sehingga dia mengkhawatirkan 
bila dana perbankan disalurkan ke 
partai tertentu untuk mengongkosi 
transaksi-transaksi politik terkait 
pemilihan.

“Pada 1998, sebelum Pemilihan 
Umum 1999, terjadi kasus 
penyelewengan Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI). Dari sekitar 
Rp600 triliun dana yang mengucur 
lewat program itu, Rp160 triliun tak 
jelas peruntukannya dan hingga kini 
harus ditanggung rakyat,” katanya.

Selanjutnya menjelang pemilu 
2004, ada kasus pembobolan bank 
BNI cabang Kebayoran Baru yang 
mengakibatkan keuntungan BNI 
tahun 2004  berkurang  hingga Rp1,7 
triliun. Sekalipun pelaku pembobolan 
Bank BNI tersebut telah menjalani 
hukuman, tapi dana yang dirampok 
dari bank pemertintah itu tak kunjung 
kembali.

Kemudian menjelang pemilu 
2009, Indonesia disuguhkan drama 
kasus dana talangan bank Century, 
yang hingga kini belum tuntas. 
Meski KPK sudah menetapkan dua 
tersangka, tapi  dana sebesar Rp6,7 
triliun sebagai dana talangan itu 
sampai sat ini masih belum diketahui 
rimbanya.

 “Apakah menjelang Pemilu 2013 
tidak akan ada masalah soal itu? 
Kami tidak memberikan judgement,
tapi kami khawatir,” kata Bambang 
saat ditemui wartawan di Sekretariat 
Transparency Internasional, Jakarta.  

Dia pun mengakui, hingga saat 
ini KPK belum banyak melakukan 
kajian masalah korupsi dalam 
dunia perbankan. Namun, KPK 
sudah mengingatkan sejumlah 
pihak soal potensi kecurangan 
perbankan menjelang pemilu, dan 
mengingatkan untuk tidak melakukan 
penyelewengan.

Selain siklus pembobolan bank, 
Bambang juga menegaskan, rencana 
pencetakan uang baru dengan 
gambar wajah pahlawan juga sangat 

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK
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rentan dikorupsi. “Saya mau kasih 
tahu lagi, sebentar lagi uang kita 
diganti, dari uang yang sekarang 
ini jadi uang yang ada gambar 
pahlawannya. Bentuknya lebih kecil, 
jadi perlu pengadaan, dan rentan 
korupsi,” ujarnya.

Sementara itu anggota Petisi 28, 
Gigih Guntoro,  justru mewaspadai 
dan mencermati  pengajuan gugatan 
hukum atau judicial review Forum 
Hukum Badan Usaha Milik Negara 
(FH BUMN) yang ingin memisahkan 
BUMN dari aset kekayaan negara. 
Pasalnya, hal itu bisa menjadi sarana 
untuk merampok uang rakyat jelang 
Pemilu 2014.

Karena itu, kata Gigih, tak 
berlebihan bila MK didesak menolak 
gugatan para petualang politik 
yang ingin mencari setoran dana 
kampanye menghadapi Pemilu 
2014.  “FH BUMN ini berupaya 
sistematis ingin memisahkan BUMN 
dari aset kekayaan negara. Jika MK 
meloloskannya, ini akan menjadi 
preseden buruk,” kata Gigih Guntoro. 

Dia pun menambahkan, saat 
ini, partai-partai politik berlomba 
mengumpulkan pundi-pundi dana 
menjelang Pemilu 2014, untuk 
melakukan politik uang pada para 
pemilih. BUMN yang merupakan milik 
rakyat Indonesia dijadikan 
lahan untuk menguras uang 
rakyat.

Akan halnya Wakil 
Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Hasan 
Bisri. Dia menyatakan, 
dampak buruk akan 
terjadi jika gugatan 
terhadap Undang-Undang 
(UU) Keuangan Negara 
dikabulkan Mahkamah 
Konstitusi (MK).

 “Kita sudah memberi 
penjelasan kepada 
MK mengenai betapa 
bahayanya kalau BUMN 
lepas dari keuangan 
negara. Nanti bisa dijual 
bebas aset negara tanpa 

perlu bertanya kepada Menteri 
Keuangan atau yang lain,” kata Bisri. 

Ia menyatakan, penggugat yakni 
FH-BUMN yang tadinya diresmikan 
Dahlan Iskan untuk advokasi 
BUMN, malah menjadi senjata untuk 
menyerang negara. “Ini seperti sopir 
yang merebut mobil dari majikan. 
Ibarat perang, kita pakai bambu 
runcing, mereka pakai panser karena 
mereka memanggil ahli-ahli terbaik 
untuk mendorong pelolosan ini,” kata 
anggota BPK tersebut. 

Ia berharap MK dapat melihat 
hal ini dengan jeli dan arif guna 
menyelamatkan kepentingan negara. 
Tindakan FH BUMN itu bukan 
menguntungkan negara, melainkan 
malah merugikan. “Kalau lembaga 
yang dibiayai APBN lepas, nanti 
semaunya. Kita tidak punya aset, 
bisa. Ujungnya, lahan akan beralih ke 
swasta,” ia menambahkan. 

Pembobolan Bank BNI
Menjelang Pemilihan 2004, 

sejumlah bank, termasuk BNI 1946 
telah kebobolan. Kasus pembobolan 
Bank BNI 1946 menjadi isu yang 
mengejutkan masyarakat Indonesia 
di akhir tahun 2003, dimana Bank 
BNI mengalami kerugian sebesar 
Rp1,7 triliun  karena adanya transaksi 

Credit (disingkat L/C).
Awal terbongkarnya kasus 

menghebohkan ini tatkala BNI 
melakukan audit internal pada bulan 
Agustus 2003. Dari audit itu diketahui 
bahwa ada posisi euro yang gila-
gilaan besarnya, senilai 52 juta euro. 

Pergerakan posisi euro dalam 
jumlah besar mencurigakan karena 
peredaran euro di Indonesia terbatas 
dan kinerja euro yang sedang baik 
pada saat itu. Dari audit akhirnya 
diketahui ada pembukaan L/C yang 
amat besar dan negara bakal rugi 
lebih satu triliun rupiah.

Modus pembobolan bank ini 
bermula ketika, Bank BNI Cabang 
Kebayoran Baru menerima 156 buah 
L/C dengan Issuing Bank : Rosbank 
Switzerland, Dubai Bank Kenya 
Ltd, The Wall Street Banking Corp, 
dan Middle East Bank Kenya Ltd. 
Oleh karena BNI belum mempunyai 
hubungan koresponden langsung 
dengan sebagian bank tersebut di 
atas, mereka memakai bank mediator 
yaitu American Express Bank dan 
Standard Chartered Bank.

 mengajukan 
permohonan diskonto wesel ekspor 
berjangka (kredit ekspor) atas L/C-
L/C tersebut di atas kepada BNI 

dan disetujui oleh pihak 
BNI. Gramarindo Group 
menerima Rp1,6 triliun dan 
Petindo Group menerima 
Rp105 milyar.

 Setelah beberapa 
tagihan tersebut jatuh 
tempo, Opening Bank tidak 
bisa membayar kepada 
BNI dan nasabahpun 
tidak bisa mengembalikan 
hasil ekspor yang sudah 
dicairkan sebelumnya. 
Setelah diusut pihak 
kepolisian, ternyata 
kegiatan ekspor tersebut 
tidak pernah terjadi. Dalam 
kasus ini BNI menderita 
kerugian sekitar Rp1,7 
triliun.
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HUKUM

Bank Century 
Di akhir 2008, kasus Bank 

Century mengemuka. Kasus Bank 
Century bermula dari pengajuan 
permohonan fasilitas repo
(repurchase agreement) aset oleh 
Bank Century kepada BI sebesar 
Rp1 triliun. Pengajuan repo aset 
itu dilakukan untuk meningkatkan 
likuiditas Bank Century. Repo adalah 
transaksi penjualan instrumen efek 
antara dua pihak yang diikuti dengan 
perjanjian pembelian kembali di 
kemudian hari dengan harga yang 
telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu 
kemudian ditindaklanjuti BI untuk 
diproses lebih lanjut oleh Zainal 
Abidin dari Direktorat Pengawasan 
Bank. Zainal lalu berkirim surat ke 
Boediono pada 30 Oktober 2008. 
Surat itu berisi kesimpulan yang 
dibuat Zainal atas permohonan 
Bank Century. Namun, BI merespon 
pemberian fasilitas itu dengan 
menggulirkan wacana pemberian 
FPJP. Padahal, Zainal mengatakan 
Bank Century tidak memenuhi syarat 
untuk memperoleh fasilitas itu.

Ketidaklayakan Bank Century 
menerima FPJP disebabkan 
rasio kecukupan modal (capital

CAR) bank tersebut 
di bawah 8 persen, batas minimum 
yang ditetapkan BI. Boediono 
diduga memberikan arahan agar 
menggunakan berbagai cara supaya 
Bank Century mendapat FPJP. Pada 
14 November 2008, BI kemudian 
mengeluarkan aturan baru untuk 
persyaratan FPJP dari CAR minimal 
8 persen menjadi CAR positif.

Aturan ini ditengarai untuk 
mengarah ke Bank Century. Setelah 
dilakukan perubahan itu, pada 
tanggal yang sama, Boediono 
mengeluarkan surat kuasa. Surat 
kuasa ini kemudian yang diterima 
oleh Timwas Century saat ini. Atas 
dasar kuasa itu, pihak BI dan Bank 
Century menghadap notaris Buntario 
Tigris. 

Berdasarkan audit investigasi 
BPK, proses ini diduga sarat 
rekayasa seolah-olah permohonan 
yang diajukan Bank Century adalah 
FPJP. Pada malam harinya, dana 
FPJP untuk Bank Century pun cair 
sebesar Rp502,72 miliar untuk 
tahap pertama dan tahap berikutnya 
Rp689 miliar. Namun tak hanya 
berhenti di situ. Dana talangan yang 
dikucurkan ke Bank Century akhirnya 
membengkak hingga Rp6,7 triliun.

Hingga saat ini KPK 
belum banyak melakukan 
kajian masalah korupsi 
dalam dunia perbankan. 
Namun, KPK sudah 
mengingatkan sejumlah 
pihak soal potensi 
kecurangan perbankan 
menjelang pemilu, 
dan mengingatkan 
untuk tidak melakukan 
penyelewengan.

Setelah melalui proses yang 
panjang, dalam rapat kerja dengan 
Tim Pengawas Bank Century Dewan 
Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Abraham Samad menetapkan dua 
Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi 
Mulya dan Siti C. Fadjrijah sebagai 
tersangka kasus dana talangan bank 
tersebut.

Menurut Abraham, dari rangkaian 
penyidikan yang telah dilakukan KPK 
telah menemukan adanya tindak 
pidana korupsi yang menimbulkan 
kerugian negara yang dilakukan oleh 
pejabat BI, yaitu BM, Deputi Bidang IV 
Pengelolaan Moneter Devisa dan SCF, 
Deputi Bidang V Bidang Pengawasan. 

“Pelanggaran itu antara lain 
penyalahgunaan kewenangan dalam 
pemberian fasilitas pendanaan 
jangka pendek dan penyalahgunaan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik,” 
ujar Abraham. Perkembangan 
terakhir kasus ini, setelah diperiksa 
KPK, Wapres Budiono yang saat 
itu menjabat sebagai Gunernur BI 
ditunggu kehadirannya  oleh Tim 
Pengawas Bank Century Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk melakukan 
dengar pendapat. (bd)
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Berbuat, BerkaTA, 
dan Berdoa
NAMA WALIKOTA SURABAYA, TRI RISMAHARINI, BELAKANGAN RAMAI DIPERBINCANGKAN
TERKAIT BERBAGAI PRESTASI YANG DITOREHKANNYA. APALAGI SEJAK MASA
KEPEMIMPINANNYA KOTA SURABAYA BERHASIL MERAIH BERBAGAI PENGHARGAAN BAIK 
NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.

WALIKOTA SURABAYA, TRI RISMAHARINI

OKTOBER lalu misalnya, ‘Kota
Pahlawan’ ini,  memperoleh 

yaitu Future Government Awards 
2013 untuk dua bidang sekaligus yaitu; data 
center dan inklusi digital menyisihkan 800 

Di bawah kepemimpinannya pula, Kota
Surabaya meraih tiga kali piala adipura yaitu 
tahun 2011, 2012, dan 2013 kategori kota 

juga membawa Surabaya menjadi kota 

versi Citynet atas keberhasilan pemerintah 
kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola 

Bukan hanya Kota Surabaya yang 
mendapat ganjaran penghargaan, sang 
walikota perempuan pertama di Surabaya 
untuk periode 2010-2015 ini juga menuai 
berbagai penghargaan, salah satunya adalah 
‘2012 Women Leader Award’ dari Globe Asia

Berlatar belakang arsitektur, Risma mulai 
terkenal pada 2005 saat menjabat sebagai 

Mengubah Surabaya menjadi “Sparkling
Surabaya
arahannya, tempat pelacuran diubah jadi 
taman kanak-kanak, SPBU tua jadi lokasi 

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini

TOKOH
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sembarangan membuat Surabaya 
menjadi pionir kota berwawasan 
lingkungan dan menginspirasi 

Bu Walikota ini kerap terlihat 

memunguti sampah di sepanjang 

melempar bola ke anak-anak 
yang asyik bermain di taman dan 
mengingatkan mereka untuk rajin 

Risma sering patroli ke taman, 
memarahi anak di bawah umur 

lalu lintas tersendat dan macet, 
perempuan berkerudung itu kerap 
keluar dari mobilnya untuk mengatur 

Langkah Ibu Risma, begitu 
ia akrab disapa, bukannya tanpa 

jabatannya sebagai walikota gara-
gara kebijakannya soal papan 

“Saya dengan jabatan ini, 
pertanggungjawabannya bukan 
hanya kepada masyarakat tapi 

melakukan pekerjaan, risiko saya 
harus kehilangan jabatan, ya 

nyawa saya saja, kalau Tuhan mau 
ambil, tidak tahu,” ucapnya kepada 
tim Majalah Warta BPK  yang 
mewawancarainya seusai acara Forum Komunikasi Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-APH-APIP 

Banyak hal yang diperbincangkan, mulai dari  program-
program yang dijalankan Pemkot Surabaya hingga 
pengalaman yang mengesankannya selama tiga tahun 

Risma bercerita diawal  menjabat ia sempat stres dan 
terpukul karena dihadapkan dengan persoalan banjir yang 

“Saat pertama jadi walikota saya justru diperlihatkan 

ndak pernah banjir, tapi ketika saya menjabat justru itu 

‘Ya Tuhan 

kenapa saya dicoba begini. Ini berat!’

‘Ini lho yang harus kami 
kerjakan’

Tahun 2011 tidak banjir lagi, begitu pun 
Alhamdulilah,” tutur nominator wali 

kota terbaik di dunia, ‘2012 World Mayor 
Prize’ yang digelar oleh The City Mayors 
Foundation

Di bagian lain ia juga bercerita 
tentang program-program yang 
dijalankannya, di antaranya 
e-procurement di mana Pemkot 
Surabaya berhasil meraih e-Procurement
(e-Proc) Award, juga e-budgeting
juga e-controlling
boleh dibilang sebagai pelopor dalam 

Dengan berbagai pembenahan, 
termasuk persoalan penggelolaan 
anggaran dan penataan asset, akhirnya 
Pemkot Surabaya berhasil meraih 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan,

Ini adalah pertama kalinya Pemkot 

‘Ganjalan’ utama kenapa Pemkot 
Surabaya 2010-2011 hanya meraih WDP   
karena masalah asset, dan itu sudah 
diatasi, kata Tri Rismaharini

Berikut petikan wawancara dengan 
Walikota Surabaya Tri Rismaharini

***
Untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Surabaya 

mendapat opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2012. 
Pembenahan apa saja yang dilakukan sehingga akhirnya 
berhasil meraih WTP?

akhirnya mendapat WTP, itu sebetulnya karena masalah 

Apa yang dilakukan untuk memburu aset-aset masa 
lalu itu?

Tadi dalam forum (Forum Komunikasi Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-APH-APIP-red) juga 
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Saya harus kumpulkan para developer, para lurah-lurah 

Saya merasa senang karena selalu setiap tahun, untuk 

menurut saya hal ini (pemeriksaan BPK) untuk menguji, 

performance
kalau ada ‘uji’ dari BPK maka saya jadi tahu “Ohhh…

Selama tiga tahun menjabat, Anda banyak membuat 
terobosan di antaranya terkait transparansi anggaran, 
termasuk program e-budgeting yang sekarang dicontoh 
oleh Pemda DKI Jakarta. Bisa ceritakan tentang hal ini?

Soal e-budgeting
membuat itu, saya masih menjadi Kepala Bagian Bina

nggak pulang, begadang sampai pagi terus, bikin struktur 

Alhamdulillah, agak 
lebih sempurna karena kita connect  mulai dari e-budgeting
sampai e-payment

membayar rekanan atau pihak ketiga tidak perlu ketemu 

Non-Cash Transaction 
cash

Kalau dengan sistem elektronik, pertanggungjawaban 

keuangan tidak memeriksa secara detail karena 
expert
digunakannya sistem ini, mereka menjadi terpacu, dan 

Kalau Non-Cash Transaction dari Pemda ke rekanan 
sudah berjalan, lalu bagaimana transaksi dari rekanan 
ke supplier, untuk membeli barang, bayar jasa dan 
pembayaran kepada pihak lain, transaksinya belum 
menggunakan NCT? BPK mengimbau agar Pemda 
mewajibkan para kontraktor/rekanan juga menggunakan 
system NCT.

tidak membayar pada suplier-nya padahal kami sudah 

suplier kirim terlambat karena memang mereka belum 

Kalau ada payung hukum, tidak ada yang sulit untuk 

Salah satu yang terbaik dari Pemkot Surabaya adalah 
pelaksanaan e-procurement . Sebenarnya banyak Pemda 
sudah melaksanakan e-proc namun Pemkot Surabaya 
dinilai sebagai yang terbaik. Atas prestasi itu, November 
lalu, Pemkot Surabaya mendapat e-Procurement Award
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Apa kiat-kiatnya?

Sebetulnya itu saya ciptakan bareng; e-proc,
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e-budgeting dan e-controlling

membuat sistem-sistem itu, terus terang saja, bukan untuk 
pencegahan korupsi melainkan untuk mempermudah 

manage

Alhamdulilla

dibentuk menjadi dinas, itu kan structural massif, yang 
bawahannya pasti nurut sama atasan, 

anggotanya dari beberapa dinas, maka 

Terkait komitmen SDM, apa yang Anda 
lakukan sehingga mereka benar-benar 
komit melakukannya?

membangun budaya bekerja sama dalam 

Karena saya selalu sampaikan tantangan 

budaya untuk lebih maju dan budaya 

Kalau mereka tanya “Bu, ini bagaimana?” Saya bilang, 

BPK, BPKP, Kejaksaan atau Kepolisian, untuk mendengar 

Lah wong saya nggak ngerti, daripada saya salah 

awal bersama dengan  jajaran yang lain, mereka merasa 

Oh ya, bagaimana implementasi e-audit di Pemkot 
Surabaya?

Kami sudah siap, kok! Kapan pun akan dimulai, kami 

Bagaimana dengan SDM-nya?

Banyak penghargaan diterima Pemkota Surabaya 
selama masa kepemimpinan Anda. Bahkan baru-baru 
ini Pemkot Surabaya mendapat penghargaan dari PBB 
yakni ‘The 2013 Asian Townscape Award’ (ATA) untuk 

kategori Taman Terbaik se-Asia, di Jepang. Setidaknya 
selama Oktober-November 2013, Pemkot telah menerima 
10 penghargaan baik nasional maupun internasional, 
komentar Anda?

Alhamdulillah, Puji Tuhan! Sebetulnya, penghargaan itu 

warga Surabaya, ini adalah penghargaan untuk warga 

Ngomong-ngomong, Anda dinilai sangat tegas, 
sehingga meresahkan pihak-pihak tertentu?

pertanggungjawabannya bukan hanya 
kepada masyarakat tapi juga kepada 

berbuat itu, risikonya saya harus kehilangan 

saya, nyawa saya saja, kalau Tuhan mau 

Kalau saya tidak berbuat, padahal saya 

Kalau sudah berbuat, ternyata tidak bisa, 
kemudian berkata-kata juga tidak bisa, saya 

Tahun 2015 mendatang, penerapan pelaporan 
keuangan berbasis akrual secara penuh akan diterapkan. 
Sudah sejauh mana kesiapan Pemkot Surabaya?

Biasanya, kalau ada sesuatu yang baru, saya minta 
diadakan training-training training, bukan hanya 
bendahara saja, tapi juga inspektorat, kepala dinas, kepala 

dalam satu tahun yakni selama 2014, sehingga tahun 

kalau training-training

Sebetulnya tahun 2013 ini, kamu sudah mulai jalan, 

training.
Bagaimana tanggapan Anda tentang 

diselenggarakannya Forum Komunikasi Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-APH-APIP?

terus terang ya, kita-kita ini berat, Kadang tidak ada niat 
sama sekali, atau kadang kami juga tidak tahu, terutama 

pertemuan ini, mereka tahu bahwa kami juga memiliki 
(dr)

Penghargaan
itu bagi saya 

pribadi adalah 
sebuah

cobaan. Karena 
itu jangan 

berpuas diri, 
tapi harus lebih 

maju lagi.
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T IGA

gala premiere

gala premiere

“Film ini terinspirasi oleh laporan 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK LUNCURKAN 
TIGA FILM TERKAIT 
HASIL AUDIT

Suasana penggarapan salah satu Film Pendek BPK RI

SERBA-SERBI
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public awareness 

smooth

website

launching

Sinopsis Film 

waiting 
list

waiting list

waiting list

Happy Salma

Beberapa adegan Film Pendek BPK RI

SERBA-SERBI
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waiting list

angle

waiting list

(dr)

Tim BPK RI berdiskusi dengan Tim MSI dan PUPUK tentang Film Pendek BPK RI

SERBA-SERBI
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Ketua BPK 
Hadi Poernomo 
menyerahkan IHPS 
Semester 1 2013 
Kepada Presiden 
Susilo Bambang 
Yudhoyono, pada 
11 November 2013, 
di Istana Presiden 
Jakarta.

Dialog terbuka bersama Ketua BPK Hadi Poernomo di Universitas Gajah Mada, pada 14 November 2013. Tampak Ketua BPK 
bersama Anggota BPK Sapto Amal Damandari, didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan.

GALLERY FOTO
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Ketua BPK Hadi 
Poernomo, Wakil Ketua 
BPK Hasan Bisri, Anggota 
BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara, Anggota BPK 
Sapto Amal Damandari, 
dan Anggota BPK 
Bahrullah Akbar, bersama 
delegasi NIK Polandia, 
yang berkunjung ke 
Kantor Pusat BPK, pada 
27 November 2013, dalam 
rangka Preliminary Peer 
Review BPK.

Sosialisasi “Peran BPK 
dan DPR dalam Mengawal 
Akuntabilitas dan 
Transparansi Pengelolaan 
Keuangan Negara” 
yang diselenggarakan 
di Pontianak, pada 8 
November 2013.

Rapat Anggota Tahunan 
Koperasi Pegawai BPK, 
pada 21 November 2013.
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Anggota BPK Agung Firman Sampurna melakukan sosialisasi peran BPK dan DPR dalam keuangan negara, di Sumbawa, NTB, 
pada 17 November 2013.

Anggota BPK Bahrullah Akbar mengikuti diskusi panel bertajuk “Optimalisasi Pengawasan atas Kekayaan Negara yang 
Dipisahkan” di Lingga Kepulauan Riau, pada 7 November 2013.
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Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengisi kuliah umum di Universitas Pancasila, pada 18 November 2013.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyambut kedatangan perwakilan dari MSI, konsultan USAID, pada 22 November 2013.
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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


