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T
ahun 2018 bisa disebut sebagai tahun panas bagi perpolitikan 

nasional. Tahun ini akan diselenggarakan pilkada serentak yang 

telah diumumkan oleh KPU akan diselenggarakan pada tang-

gal 27 Juni 2018 dan rencananya ada 171 daerah yang melak-

sanakannya. Saat yang sama juga sudah dimulai tahapan pemi-

lihan anggota legislatif dan presiden 2019. Kontestasi pemilu 

sering diwarnai beragam masalah. Belum apa-apa sudah kerap terde ngar 

kasus korupsi yang menimpa calon-calon kepala daerah. Sejumlah kasus 

ba nyak ditangani aparat penegak hukum. Kasus ini juga melibatkan pengelo-

laan keuangan negara/daerah, karena banyak calon yang merupakan incum-

bent sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat terjadi. Inilah yang 

harus diwaspadai. Tidak hanya itu, kesiapan penyelenggaraan juga harus 

dicermati, mulai dari penganggaran penyelenggaraan di KPU, penganggaran 

di Bawaslu dan anggaran pengamanan menjadi penting untuk dipastikan 

telah memadai dari segi besaran biaya yang diperlukan dan ketentuan yang 

menjadi aturan pelaksanaannya.  

BPK aktif mengawal penyelenggaraan pilkada melalui pemeriksaan tahun 

2015 yang bertujuan untuk mengukur kesiapan instansi penyelenggara dan 

pengawas pilkada bahkan hingga kesiapan Mahkamah Konstitusi mengadili 

sengketa pilkada. Banyak sekali manfaat dan hasil positif yang dihasilkan dari 

pemeriksaan tersebut bagi penyelenggaraan pilkada selanjutnya. Rubrik ten-

tang pilkada ini menjadi tema utama yang menjadi cerita sampul dan rubrik 

BPK bekerja di Warta Pemeriksa edisi Maret 2018. 

Sosok kali ini menampilkan Nizam Burhanuddin yang menarik untuk di-

baca dan dapat menjadi edukasi serta pemicu bagi para pegawai untuk ber-

karya dan terus menimba pendidikan walaupun sebagai pegawai BPK hanya 

bermodalkan ijazah SMA dan memulai karir sebagai juru ketik.  

Topik menarik lain yang diangkat sebagai sorotan edisi ini adalah rang-

kuman pembahasan dalam Seminar Kemaritiman yang diselenggarakan di 

BPK pada tanggal 19 Maret 2018 dengan pembicara adalah Anggota IV Rizal 

Djalil, Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Menko Kemaritiman Luhut Pan jaitan. 

Warta Pemeriksa juga menyajikan tulisan mengenai pegawai BPK yang 

sekaligus juga pengusaha dalam berbagi pengalaman dan kiat-kiat berbisnis 

pada rub rik bisnis dan niaga yang mungkin dapat menginspirasi kita untuk 

mengikuti jejaknya menambah penghasilan tanpa mengganggu jam kerja 

kantor.

Peningkatan kapabilitas pengawasan internal menjadi judul yang ditam-

pilkan dalam rubrik sudut pandang. Dwita Pradana Inspektur Pemerolehan 

Keyakinan Mutu Pemeriksaan memaparkan mengenai capaian penilaian 

kapabilitas fungsi pemeriksaan internal Inspektorat Utama BPK sebagai apa-

rat pengawasan intern BPK kepada Warta Pemeriksa.

Tidak hanya itu, masih banyak rubrik menarik lain yang dapat dibaca. 

Kami juga meminta peran serta para pegawai BPK maupun pihak eksternal 

BPK untuk memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang 

menarik dan bermanfaat. 

Semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang dapat memberikan infor-

masi yang bermanfaat bagi para pembaca.
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BONGKAR
PASANG
Aturan Pilkada

P
emilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Serentak 2015 menjadi agenda 

pertama setelah Undang-Undang 

tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota diterbitkan 

Februari di tahun yang sama. 

Pilkada serentak digelar di 269 pemerintah 

daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabu-

paten, dan 36 kota. Selang dua bulan setelah 

terbitnya regulasi pemilihan pemimpin daerah, 

pemerintah mengganti menjadi Undang-Un-

dang Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan regulasi 

dalam jangka waktu yang pendek ini meng-

gambarkan level kesiapan pemerintah dalam 

penyelenggaraan pilkada serentak.

Untuk mengukur kedalaman kesiapan 

pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan ikut 

aktif dalam mengawal penyelenggaraannya. 

Caranya dengan menggelar pemeriksaan de-

ngan tujuan tertentu (PDTT). Tujuan peme-

riksaaan adalah meng ukur kesiapan instansi 

penyelenggara dan pengawas pilkada hingga 

kesiapan Mahkamah Konstitusi mengadili 

seng keta pilkada. 

Pemeriksaan dilakukan oleh BPK Pusat se-

lama 25 hari dan 32 BPK Perwakilan selama 15 

hari. Pemeriksaan yang digelar pada Juni-Juli 

2015 itu memeriksa kesiapan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) pusat, KPU provinsi, KPU kabu-

Hasil pemeriksaan menyebutkan ada 10 permasalahan seperti 
anggaran yang tidak direncanakan dengan matang, penggunaan 
anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, serta sumber daya 
manusia penyelenggara pilkada yang tidak sesuai standar ketentuan.

CERITA SAMPUL

contractingwise.co.uk
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paten dan kota,  Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) pusat hingga daerah, peme-

rintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mah-

kamah Konstitusi, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini merupakan permintaan 

Dewan Perwakilan Rakyat. Aspek yang diperiksa 

adalah kesiapan tentang anggaran dan sumber 

daya manusia penyelenggara pilkada serentak. 

Pemeriksaan dilakukan dengan metodologi 

pengujian berupa kesesuaian terhadap kriteria 

lewat telaah dokumen, analisis data, hingga 

wawancara. 

Hasil pemeriksaan menyebutkan ada 10 

temuan permasalahan seperti anggaran yang ti-

dak direncanakan dengan matang, penggunaan 

anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, ser-

ta sumber daya manusia penyelenggara pilkada 

yang tidak sesuai standar ketentuan.

Soal anggaran, hulu persoalan ada di peme-

rintah pusat. Apa pasal? Karena undang-undang 

yang memerintahkan anggaran pilkada berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang terbit belakangan setelah pem-

bahasan APBD disusun. Undang-undang yang 

menyata kan anggaran pilkada serentak berasal 

dari APBD adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 yang terbit April 2015. Undang-un-

dang ini mengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 

yang menyebutkan anggaran pilkada serentak 

ber asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). Inilah yang membuat pemerin-

tah daerah tidak menganggarkan pilkada se-

rentak pada saat penyusunan APBD 2015 yang 

dibahas pada akhir  2014.

Dalam pertemuan antara KPU Pusat de-

ngan BPK pada Juli 2015, persoalan anggaran 

ini menjadi bahasan utama. “Permasalahan 

anggaran disebabkan perubahan-perubahan 

ketentuan perundang-undangan,” begitu kutip-

an dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang 

terbit Juli 2015.

Simpang siur regulasi ini berdampak adanya 

11 pemerintah daerah yang belum mengang-

garkan penyelenggaraan pilkada serentak 

dalam APBD. Selain alasan ketentuan anggaran, 

ada juga pemerintah daerah yang beralasan 

karena ketidakjelasan waktu pilkada serentak 

hingga klaim bahwa kepala daerahnya belum 

selesai masa jabatannya. 

Proses penganggarannya pun bermasalah. 

Di tengah pemerintah daerah berkejaran waktu 

untuk menyusun anggaran, ternyata pemerin-

tah daerah dan DPRD belum menerbitkan per-

aturan daerah yang mengatur penganggaran 

pemilihan kepala daerah. Sebagai langkah 

antisipasi, Kementerian Dalam Negeri mener-

bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

51 Tahun 2015 yang menyebutkan Tim Anggar-

an Pemerintah Daerah (TAPD) bisa menyusun 

anggaran pemilihan kepala daerah meskipun 

peraturan daerahnya belum terbit. 

Anggaran pemilihan kepala daerah ber-

sumber dari dana hibah pemerintah daerah. 

Penggunaan dana hibah perlu penerbitan Nas-

kah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ini juga 

bermasalah di beberapa pemerintah daerah. 

Nilai anggaran pemilihan yang ditetapkan pada 

NPHD lebih tinggi dari yang dianggarkan APBD. 

Temuan ini didapatkan di 9 KPU Kabupaten dan 

Kota, dan 12 Panitia Pengawas Pemilu (Panwas-

lu) Kabupaten dan Kota. Tingginya NPHD 

ketimbang anggaran APBD, menurut KPU dan 

Panwaslu, disebabkan karena NPHD disepakati 

setelah APBD disahkan. 

Keterlambatan penerbitan NPHD ini tidak 

sesuai ketentuan KPU Pusat yang menyebutkan 

penetapan anggaran hibah untuk pilkada se-

rentak harus selesai sebelum April 2015. Hasil 

temuan BPK ada 131 KPU dan 215 Panwaslu 

Kabupaten dan Kota yang menetapkan tidak 

sesuai jadwal yang disusun KPU. 

Temuan lain BPK berkaitan dengan biaya 

pengamanan oleh polisi. Setali tiga uang de-

ngan penyusunan penyelenggaraan, biaya 

pengamanan juga karut marut sehingga BPK 

menilai biaya pengamanan pilkada serentak 

belum dapat diyakini kebenarannya.

Pendapat BPK ini berdasarkan temuan-te-

muan dokumen pemeriksaan. Anggaran peng-

amanan diajukan oleh Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri). Pelaksananya adalah Kepolisian 

Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). 

Anggaran pengamanan yang disodorkan Polri 

sebesar Rp1,1 triliun. Adapun anggaran yang 

disetujui pemerintah hanya setengahnya yaitu 

sekitar Rp594 miliar. Ketersediaan anggaran yang 

terbatas ini menunjukkan lemahnya koordinasi 

Polri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. ●

Permasalahan anggaran disebabkan perubahan-

perubahan ketentuan perundang-undangan.
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A
gung Firman Sampurna ingat 

betul proses pemeriksaan 

pemilihan kepala daerah 

(pilkada) serentak 2015. 

Anggota I Badan Pemeriksa 

Keuangan itu memilih me-

meriksa kesiapan pemerintah menyelengga-

rakan pilkada yang pertama kali digelar se-

cara serentak. Pemeriksaan BPK benar-benar 

ketat. Seba nyak 269 daerah yang menggelar 

pilkada, semuanya diperiksa. Pemeriksaan 

melibatkan sumber daya manusia di kantor 

pusat dan BPK perwakilan. 

Karena ini pilkada serentak pertama kali, 

berarti pemeriksaan BPK juga yang pertama 

kali. Dalam prosesnya ada kendala terkait 

koordinasi pemeriksa di pusat dengan dae-

rah. Agung Firman beberapa kali harus mene-

lepon kepala perwakilan untuk memastikan 

proses pemeriksaan. “Saya sering menelepon 

saat sahur,” katanya kepada Warta Pemeriksa 

di ruangan kerjanya di BPK Pusat Jakarta awal 

Maret. 

Agung harus menelepon kepala BPK 

perwakilan karena mendapatkan keluhan 

dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

waktu itu Jenderal (Purnawirawan) Badrodin 

Haiti. Keluhan Badrodin berkaitan dengan ke-

cilnya anggaran pengamanan pilkada di Nusa 

Teng gara Timur. NTT adalah salah satu daerah 

yang diidentifikasi sebagai daerah rawan 

konflik pilkada. Di provinsi ini ada sembilan 

daerah yang menggelar pilkada serentak.

Dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 

usulan dana pengamanan yang diajukan 

Polri untuk sembilan pilkada di NTT sebesar 

Rp28 miliar. Adapun yang disetujui dalam 

APBD Provinsi NTT sebesar Rp500 juta. Inilah 

yang dikeluhkan Badrodin. Dana Rp500 juta 

mustahil untuk operasional pengamanan 

di NTT. Tak hanya di NTT, kecilnya anggaran 

pengamanan juga terjadi di Sumatera Barat, 

Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan 

Papua.

Pemanasan 
JELANG
PEMILU 
DAN PILPRES
Badan Pemeriksa Keuangan bakal memeriksa laporan 
keuangan penyelenggaraan pilkada serentak 2018. 
Pemerintah mengklaim proses penganggaran lebih 
baik ketimbang pilkada serentak sebelumnya. 
Masalah krusial ada pada pengamanan. 

Warta Pemeriksa Maret.indd   7 27/03/18   22.21
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Munculnya masalah anggaran di pengamanan 

merupakan dampak dari karut-marut penganggar-

an pilkada. Temuan BPK masalah penganggaran 

dipicu oleh terlambatnya pemerintah pusat mene-

tapkan sumber pendanaan pilkada. Semula pilkada 

serentak akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Belakangan pemerintah 

pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi 

sumber anggaran pilkada serentak berasal dari 

Ang garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Masalahnya APBD sudah disusun terlebih du-

lu sebelum undang-undang tentang pemilihan 

kepala daerah berlaku. Akibatnya dalam APBD 

tidak ada pos anggaran untuk pilkada. Gelombang 

masalah penganggaran terjadi di 269 daerah yang 

akan menggelar pilkada. Pada umumnya masalah 

timbul karena lemahnya koordinasi Tim Anggar-

an Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu 

(Panwaslu), dan Kepolisian Daerah (Polda), serta Ke-

polisian Resor (Polres).

Masalah-masalah dalam pilkada serentak te-

rangkum dalam temuan BPK yang disajikan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksan atas kesiapan pemerintah 

menyelenggarakan pilkada serentak 2015. Dalam 

pemeriksaan itu BPK memeriksa Kementerian Da-

lam Negeri, KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, 

dan Pemerintah Daerah. 

Berkaca pada pengalaman pilkada serentak 

2015, Agung optimistis persoalan peng anggaran 

tidak akan terulang kembali pada pilkada serentak 

2018 yang akan digelar Juni mendatang. Pilkada 

serentak tahun ini akan digelar di 171 daerah. Me-

nurut Agung, masalah penganggaran yang masih 

akan muncul berkaitan dengan alokasi pos angga-

ran. Hal ini dikarenakan pemerintah menggalakkan 

penghematan akibat penerimaan negara yang 

seret. “Anggaran terbatas saat ini, jadi pasti ada 

eyel-eyelan terkait porsinya,” ujarnya.

Agung juga menyoroti soal pengaman an pil-

kada serentak 2018. Pengamanan kali ini krusial 

karena pilkada serentak tahun ini adalah ajang pe-

manasan pemilihan umum dan pemilihan presiden 

2019. Apalagi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa 

Timur, sebagai provinsi dengan penduduk terbesar 

di Indonesia juga menggelar kontestasi pesta de-

mokrasi daerah. Hal ini memanaskan suhu politik 

sejak awal. “Ada anggapan kemenangan di pilkada 

serentak 2018 menentukan kemenangan di pemilu 

dan pilpres tahun depan,” katanya.

Berkaitan dengan pemeriksaan BPK, Agung 

memastikan bahwa pemeriksaan pilkada serentak 

2018 berbeda dengan 2015. Pemeriksaan pilkada 

serentak tahun ini hanya memerik sa laporan ke-

uangan. Pemeriksaan juga tidak dilakukan pada 

171 daerah yang menggelar pilkada melainkan 

dengan sampling. “Tidak ada strategi khusus un-

tuk pemeriksaan pilkada tahun ini,” katanya. 

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Sumber pendanaan pilkada serentak berasal 

dari dana hibah daerah. Pemerintah provinsi, pe-

merintah kabupaten, dan pemerintah kota wajib 

mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan, 

pengawasan, dan pengamanan pilkada ma-

sing-masing. Besarannya dibahas oleh Tim Ang-

garan Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU 

Daerah, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu hing ga 

Polri. Besaran yang disepakati akan tertuang da-

lam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD untuk pilkada idealnya tidak lebih 

besar daripada anggaran yang dipatok dalam 

APBD. Berbeda dengan temuan BPK pada pilka-

da serentak 2015. Banyak daerah yang menetap-

kan besaran besaran NPHD pilkada lebih besar 

ketimban anggaran pilkada di APBD. 

Masalah ini terjadi karena saat penyusunan 

APBD, pemangku kepentingan di daerah tidak 

membahas alokasi untuk pilkada. Ini disebabkan 

karena undang-undang mengenai pilkada seren-

tak disebutkan berasal dari APBN. 

freepik.com
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Ada anggapan 

kemenangan di 

pilkada serentak 

2018 menentukan 

kemenangan di 

pemilu dan pilpres 

tahun depan.

Belakangan undang-undang itu direvisi men-

jadi sumber anggaran pilkada serentak berasal 

dari APBD. Akibatnya pemerintah daerah pon-

tang-panting menyusun anggaran untuk pilkada.

Agung menjamin masalah penyusunan ang-

garan pada pilkada serentak 2015 tidak terulang 

pada pilkada serentak 2018. Menteri Dalam Ne-

geri Tjahjo Kumolo membenarkan hal tersebut. 

Mantan Anggota Komisi Pemerintahan DPR itu 

mengklaim pilkada serentak tahun ini siap dilak-

sanakan. “Pilkada serentak sudah siap. Baik ang-

gar annya, pengamanannya, tahapannya, identifi-

kasi masalahnya,” katanya seusai menutup Rapat 

Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 

2018 di Jakarta, pekan ketiga Februari lalu.

Tjahjo mengungkapkan, 17 provinsi, 115 ka-

bupaten, dan 39 kota telah melunasi dan menan-

datangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 

untuk penyelenggara dan pengawasan pilkada. 

Untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah, 

Tjahjo akan mengundang 171 daerah pada Mei 

mendatang yang juga akan dihadiri pihak KPU, 

Bawaslu, dan Polri.

NPHD bakal menjadi objek yang diperiksa 

BPK. Agung Firman mengatakan pemeriksaan BPK 

terkait pilkada akan berfokus pada KPU, Bawaslu, 

dan Polri sebagai institusi yang menerima dana 

hibah dari daerah. Adapun pemerintah daerah 

yang dana hibahnya terpakai untuk pilkada hanya 

akan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pe-

merintah Daerah. 

Pengamanan Pilkada dan 

Netralitas Polri

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal 

Tito Karnavian mengatakan sekitar 1,1 juta per-

sonel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga 

penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 Juni 

mendatang. Personel gabungan itu terdiri dari 

Polri sebesar 184 ribu, Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) sebesar 99 ribu, dan pihak lainnya sekitar 

817 ribu personel. 

Polri membagi tempat-tempat yang rawan 

keamanan ke dalam ring satu, dua, dan tiga. Pen-

jagaan daerah rawan ini telah disimulasikan apa-

rat Polri bersama TNI. Tito memastikan konsentra-

si personel pengamanan akan memprioritaskan 

daerah yang rawan konflik. 

Adapun untuk 13 daerah yang diisi calon tung-

gal dalam pilkadanya, Tito menilai situasi bisa 

dikategorikan aman. “Petugas akan kami kerahkan 

ke daerah yang kami anggap rawan. Di daerah de-

ngan 13 calon tunggal itu relatif aman,” kata Tito.
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Terkait anggaran pengamanan tersebut, Tito 

mengatakan dukungan APBD mencapai 64,6 per-

sen hingga Januari lalu. Tito meminta Mendagri  

Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah 

untuk segera mengalokasikan anggaran peng-

amanan untuk Polri. 

“Kami minta tolong Mendagri untuk meng-

ingatkan pemda. Kami beri datanya, agar pemda 

yang belum mengalokasikan anggarannya segera 

memenuhi,” ucapnya.

Tjahjo memastikan dana pilkada mencu kupi. 

Hanya saja, konsentrasi anggaran saat ini dialoka-

sikan untuk penyelenggara pilkada di KPU dan 

Bawaslu. “Anggaran keamanan ini eng gak penuh. 

Tapi Menteri Keuangan telah menyediakan ang-

garan yang diperlukan kepolisian, kalau terjadi 

sesuatu,” kata Tjahjo. 

Polri sendiri tidak berpangku tangan. Tito me-

ngatakan menyiapkan dana taktis Rp300 miliar jika 

anggaran pengamanan pilkada dari pemerintah 

tidak mencukupi. “Yang bisa kami gunakan untuk 

keadaan tertentu. Maka kami bisa bergerak de-

ngan cepat. Dengan sistem back-up antar wilayah. 

Kalau kurang akan ditambah dari Mabes Polri dan 

satuan TNI,” ujarnya.

Menurut Agung persoalan keaman an tidak 

sekadar bersumber pada masyarakat tetapi bisa 

juga dipicu oleh pemerintah. Ia berharap aparat 

keamanan yaitu Polri dan TNI bersikap netral di 

setiap ajang pesta demokrasi. Netralitas Polri sem-

pat diragukan oleh kalangan partai politik ketika 

Mendagri Tjahjo mengusulkan dua jenderal Polisi 

menjadi gubernur di Jawa Barat dan Sumatera 

Utara. Usulan itu berkaitan masa jabatan gubernur 

yang berakhir Februari lalu. Menurut Tjahjo pemi-

lihan perwira tinggi polisi sebagai pelaksana tugas 

gubernur disandarkan alasan keamanan belaka. 

Usulan itu ditentang Partai Demokrat dan 

Partai Amanat Nasional. Kepala Divisi Advokasi 

dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hu-

tahean menilai rencana kebijakan itu tidak wajar 

dan melanggar aturan. “Polisi bukanlah aparatur 

sipil negara, maka semestinya berdasarkan aturan 

tidak boleh menduduki jabatan Pjs kepala daerah,” 

katanya.

Kritik juga datang dari Sekretaris Jenderal PAN 

Eddy Soeparno yang menilai kebijakan Tjahjo 

tidak lazim. “Mereka perwira aktif, sementara kita 

harusnya betul-betul mengedepankan netralitas 

dari aparat penegak hukum,” ujar Eddy. Ia menilai 

penunjukan dua jenderal Polri karena alasan ke-

amanan sebagai dalih yang tak masuk akal. Eddy 

mencontohkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang 

meski rawan konflik namun Plt gubernur dipegang 

pejabat Kemendagri yakni Direktur Jenderal Oto-

nomi Daerah Sonny Soemarsono. 

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin mem-

bantah kalangan yang meragukan netralitas ins-

titusinya. “Tidak usah meragukan netralitas Polri. 

Yang meragukan, itu yang tidak netral,” katanya. 

Belakangan polemik jenderal polisi bakal men-

jabat plt gubernur berakhir setelah Menteri Koor-

dinator Politik Hukum dan Keamanan Jenderal 

(Purnawirawan) Wiranto memastikan pembatalan 

rencana itu. Keputusan ini diambil setelah Wiranto 

rapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kualitas Demokrasi

Agung Firman Sampurna, Anggota I Badan 

Pemeriksa Keuangan menilai penyelenggaraan 

pilkada serentak mencerminkan kualitas demokra-

si masyarakat. Dalam sudut pandang prosedur 

demokrasi, sistem pemilihan umum, pemilihan 

presiden, dan pemilihan kepada daerah semakin 

membaik. Meski konsekuensinya dengan sistem 

yang berlaku saat ini adalah ongkos yang dikeluar-

kan semakin mahal.

Harapan Agung besaran biaya untuk berjalan-

nya sistem demokrasi juga menghasilkan kualitas 

pemimpin daerah yang lebih baik. Pemimpin yang 

baik hasil demokrasi adalah pemimpin yang bisa 

memberikan pelayanan publik yang baik untuk 

masyarakat sehingga standar kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat juga ikut membaik. “Fak-

tor yang menentukan kualitas demokrasi ada pada 

calon dan pemilih,” katanya. 

Agung menilai seharusnya tidak semua orang 

bisa menyalonkan pemimpin daerah  seperti gu-

bernur, bupati, dan wali kota. Ia membandingkan 

kewenangan Raja Brunei Darussalam dengan 

seorang bupati dan wali kota. “Kewenangan bupati 

dan wali kota di Indonesia hampir sama seperti 

Raja Brunei, ini harus diubah,” katanya. 

Menurut Agung, bupati dan wali kota harus 

teruji kompetensinya dalam mengampu tugas me-

layani masyarakat. “Ini tugas Pemerintah dan DPR.”

Faktor yang menentukan 

kualitas demokrasi ada 

pada calon dan pemilih.
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Adapun mengenai pemilih, Agung menilai pe-

merintah perlu berupaya kuat untuk mening katkan 

kualitas pemilih. Jangan sampai pemilih ini tidak 

terdidik dan tidak cerdas dalam memilih pemim-

pinnya. Pemilih di Indonesia masih belum masuk 

kategori pemilih cerdas.

Menurut Agung, membangun pemilih yang cer-

das bisa dilakukan dengan menyeimbangkan faktor 

hak dan kewajiban pemilih. Di Indonesia,  penentuan 

pemilih dalam pesta demokrasi selalu disandarkan 

pada hak dan kurang mengakomodasi kewajiban. 

Ia mencontohkan pelaksanaan pemilu di negara 

maju ––tanpa menyebutkan nama negara nya–– ba-

hwa warga negara yang sudah menunaikan kewa-

jibannya membayar pajak baru bisa mendapatkan 

haknya sebagai pemilih dalam pemilu.

Dengan mengakomodasi kewajiban, seorang 

warga negara akan menggunakan haknya untuk 

memilih berdasarkan kesadaran. Ia akan memilih 

calon dengan mempertimbangkan rekam jejak dan 

keinginannya terhadap kualitas pelayanan peme-

rintah. 

Politik uang yang sering menjadi momok men-

jelang pemilu atau pilkada, tidak akan laku bagi 

pemilih yang menyadari kewajiban dan haknya 

sebagai warga negara. “Membangun pemilih yang 

cerdas belum terlihat pada upaya pemerintah ter-

masuk KPU,” katanya. ●

freepik.com
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SERBA-SERBI
PESTA DEMOKRASI DAERAH

P
emilihan Kepala Dae-

rah adalah amanat 

undang-undang da-

sar. Pesta demokrasi 

ini berkonsekuensi 

pada pendanaan 

yang jumlahnya mencapai belas an 

triliun. Alokasi terbesar anggar-

an ini untuk penyelenggaraan, 

pengawasan, dan pengamanan. 

Di awal penyeleng garaan pilkada 

serentak pada 2015 pemerintah 

pusat hingga daerah terseok-seok 

dalam peng anggarannya. Pen-

yelenggaraan pilkada serentak di 

awal dan pada 2017 menjadi pem-

belajaran bagi seluruh pemangku 

kepentingan. Tahun ini pilkada 

serentak akan digelar untuk yang 

ketiga pada Juni mendatang. 

Banyak pihak menyebut pilkada 

ini sebagai pemanasan menjelang 

Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Presiden 2019. ●

Tahun Provinsi Kabupaten Kota  Total

2015 9 22 36 269

2017 7 76 18 101

2018  17  115 39 171

Pemerintah Daerah yang Menggelar Pilkada

TAHAPAN 
PILKADA 

SERENTAK 
2018

MASA 
KAMPANYE

MASA
TENANG

REKAPITULASI 
DAN PENETAPAN 

HASIL
PEMUNGUTAN
SUARA

1
5

 F
eb

ru
ar

i –
 23 Juni 

24-26 Juni

27 Ju
ni

2
8 Juni - 6 Juli

freepik.com
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CALON 
GUBERNUR 
DAN WAKIL 
GUBERNUR 

DI 17 PROVINSI

Pilkada dengan Calon Tunggal
1.  Kota Prabumulih, Sumatera Selatan

2.  Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

3.  Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

4.  Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

5,  Kabupaten Tangerang, Banten

6.  Kota Tangerang, Banten

7.  Kabupaten Jayawijaya, Papua

8.  Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

9.  Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara

10. Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan

11.  Kabupaten Lebak, Banten

12.  Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

13.  Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua

Anggaran Pilkada Serentak

2015 2017 2018

Rp7,1 Triliun

Rp4,2 Triliun

Rp11,4 Triliun
Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada di beberapa 

daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai keten-

tuan.

Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai 

ketentuan.

Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU provinsi/ka-

bupaten/kota dan Bawaslu provinsi/panwaslu kabupaten/kota 

belum sesuai ketentuan.

Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat 

diyakini kebenarannya

Bendahara PPK, pejabat pengadaan/pokja ULP, dan PPHP pada 

Sekretariat KPU provinsi/kabupaten/kota, Bawaslu provinsi 

dan panwaslu kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pilkada 

serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetap-

kan dengan surat keputusan.

Kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan peng-

gunaan dana hibah belum memadai.

Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasio-

nal standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan 

hasil pilkada serentak 2015.

Tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jad-

wal dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

Pembentukan panitia adhoc tidak sesuai ketentuan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Temuan-temuan BPK
pada Persiapan Pilkada Serentak 2015

Daerah Rawan Konflik Pilkada

Jawa 
Barat

Jawa 
Timur

Sumatera 
Utara

Sulawesi 
Selatan

Papua

Sumber: BPK, Polri, KPU, Liputan6, Kompas, Tempo
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B
adan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) telah melakukan peme-

riksaan terhadap kinerja pe-

merintah di bidang kemari-

timan, khususnya perikanan. 

Hasilnya, jumlah produksi 

perikanan yang dilihat dari jumlah yang 

dijual di tempat pelelangan ikan (TPI) 

mengalami tren penurunan dalam bebe-

rapa tahun terakhir. Perlu ada evaluasi atas 

kebijakan beserta implementasinya agar 

nelayan di Indonesia sejahtera. 

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengung-

kapkan, pada 2014 produksi perikanan 

mencapai 621 ribu ton. Setahun berikut-

nya turun menjadi 535 ribu ton. Sedang-

kan pada 2016 hanya mencapai 565 ribu 

ton. “Ini terjadi bukan hanya karena ke-

bijakan, tapi juga implementasinya juga 

kurang,” kata Rizal dalam Seminar Nasional 

‘Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim 

untuk Kesejahteraan Nelayan (Hasil Pe-

meriksaan BPK RI)’ di Kantor BPK, Jakarta, 

Senin (19/3).

Selain itu, lanjut dia, Penerimaan Ne-

gara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat Ke-

menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

terbilang kecil apabila dibandingkan de-

ngan Kementerian ESDM. Padahal, anggar-

an untuk KKP jauh lebih besar ketimbang 

Kementerian ESDM. Untuk tahun 2017 

saja anggaran untuk KKP sebesar Rp9,138 

triliun. Namun PNBP yang didapat hanya 

sebesar Rp712 miliar. Hal ini bertolak be-

lakang dengan Kementerian ESDM yang 

anggarannya lebih rendah yakni Rp6,574 

triliun. Tapi PNBP yang didapat sebanyak 

Rp42,55 triliun.

Agar Nelayan 
Menjadi Sejahtera
Kebijakan pelarangan 
alat penangkapan 
ikan belum didukung 
dengan perencanaan 
yang memadai. 
Perlu ada sosialisasi 
yang jelas terkait 
penangkapan ikan 
untuk mendorong 
kesejahteraan 
nelayan.
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‘’Ini kenyataan. Makanya saya bilang 

permasalahannya bukan di kebijakan, tapi di 

implementasi,’’ ujarnya.

Rizal menilai, sumber daya perikanan 

yang besar harus dikelola dan diberdayakan 

sedemikian rupa secara akuntabel. Tidak ha-

nya ditujukan kepada nelayan saja, tapi juga 

kepada pengusaha yang kredibel. Sehing-

ga,  sumber daya perikanan bisa dinikmati 

semua pihak. Misalnya, kebijakan yang ada 

bukan hanya mengirim ikan Tuna ke Jepang, 

tapi juga dikelola di dalam negeri agar nilai 

tambahnya lebih besar. Selain itu, kalau ada 

perusahaan asing yang mengikuti aturan pe-

merintah, sebaiknya diizinkan beroperasi. 

Rizal berharap pemerintah dapat mem-

perbaiki beberapa kebijakan, seperti peng-

hentian perizinan usaha perikanan tangkap 

dan larangan penggunaan cantrang oleh 

KKP. Menurutnya, kebijakan itu justru me-

nyengsarakan para nelayan. Sebab, kebijakan 

pelarangan alat penangkapan ikan belum 

didukung dengan perencanaan yang me-

madai. Perlu ada sosialisasi yang jelas terkait 

penang kapan ikan yang mendorong kesejah-

teraan nelayan.

‘’Saya mohon dengan sangat, cantrang 

boleh-boleh saja untuk lindungi lingkungan, 

tapi sosialisasi juga jangan lupa dilakukan,’’ 

ujarnya.

BPK telah melakukan pemeriksaan ter-

hadap dokumen dan melalui penyebaran 

kuesioner, wawancara langsung dengan KKP 

serta pihak-pihak terdampak seperti pemilik 

kapal, industri pengolahan surimi, buruh ang-

kut, anak buah kapal, hingga pengusaha tali 

selambar. Pemeriksaan dilakukan dengan uji 

petik di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Ada beberapa hasil yang didapat dari 

pemeriksaan tersebut. Pertama, terdapat 

potensi kehilangan pendapatan nelayan 

sebesar Rp28,8 miliar per tahun dari 22 kapal 

di bawah 10 GT dan 31 kapal 10-30 GT yang 

menjadi uji petik apabila pelarangan API (alat 

penangkap ikan) tidak ramah lingkungan di-

berlakukan. Kedua, terjadi penurunan bahan 

baku pada industri surimi dari 2013-2016. 

Penurunan terjadi karena perolehan ikan 

yang semakin sulit di TPI atau pasar terkait 

pelarangan API. Penundaan pelarangan API 

juga tidak sepenuhnya meyakinkan nelayan 

untuk berani melaut.  “Nelayan ada rasa 

khawatir akan diberi sanksi oleh petugas.”

Sedangkan dampak ketiga, terjadi pe-

nurunan nilai ekspor surimi dari 2014-Okto-

ber 2017. Kinerja ekspor pada PT Bintang Kar-

ya Laut misalnya, turun menjadi 1,9 juta ton 

pada 2016 dari sebelumnya yang mencapai 

Rp3,2 juta ton pada 2014.  

BPK juga telah melakukan wawancara 

dengan pengrajin tali selambar. Hasilnya, ter-

dapat penurunan produksi dari sebelum dan 

setelah aturan larangan cantrang diterbitkan. 

Sampai dengan 2014, produksi tali selambar 

mencapai 25-30 ton per tahun. Namun pada 

2015 hingga 2016, hanya 10-20 ton per tahun. 

KKP sebenarnya memberikan bantuan 

kepada nelayan untuk mengganti cantrang 

dengan API yang lain. Pada 2016 contohnya, 

nelayan di Jawa Barat mendapatkan bantuan 

API. Masalahnya, nelayan yang telah meng-

gunakan API baru tersebut, harus meng-

habiskan banyak biaya dan waktu untuk me-

modifikasi agar dapat dimanfaatkan. 

Kebijakan pelarangan alat penangkapan 

ikan belum didukung dengan perencanaan 

yang memadai. Perlu ada sosialisasi yang 

jelas terkait penangkapan ikan yang mendo-

rong kesejahteraan nelayan.

Akibatnya, pendapatan bersih menjadi le-

bih sedikit karena harus mempekerjakan ABK 

agar dapat mengoperasikan API pengganti.

Saya mohon 

dengan 

sangat, 

cantrang 

boleh-boleh 

saja untuk 

lindungi 

lingkungan, 

tapi sosialisasi 

juga jangan 

lupa dilaku-

kan.

2014

2015

2016

535.712 ton

565.485 ton

621.099 ton

PRODUKSI PERIKANAN LAUT
(produksi ikan yang dijual)

n Anggota IV BPK Rizal Djalil
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Nelayan Belum Sejahtera

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo 

meng aku perihatin melihat taraf kehi-

dupan para nelayan di Indonesia. Bagi 

dia, tingkat kesejahteraan nelayan masih 

sangat memprihatinkan. Padahal, sumber 

daya kelautan perikanan Indonesia sa ngat 

kaya dan melimpah ruah.

Menurutnya, ada yang salah dari 

kebijakan negara. Harusnya, kata dia, 

kalau hasil kelautan Indonesia mencapai 

triliunan dolar AS setiap tahunnya, maka 

nelayan bisa sangat sejahtera. ‘’Maka ru-

mah-rumah mewah tidak hanya berdiri 

di sepanjang Pantai Indah Kapuk, Pantai 

Mutiara dan Ancol saja. Tapi juga berdiri 

di sepanjang Pantura mulai jadi Jawa Te-

ngah hingga Jawa Timur,’’ kata pria yang 

akrab disapa Bamsoet tersebut.

Faktanya, kehidupan para nelayan 

di daerah pesisir pantai utara (Pantura) 

Jawa indentik dengan kemiskinan dan 

kekumuh an. Orang lebih mengenal dae-

rah Pantura dengan warung remang-re-

mang, tempat para sopir truk mencari 

hiburan yang terkenal dengan dangdut 

Pantura nya. Padahal, selama ini nelayan di 

Pantura telah turut memberikan kontribu-

si yang tidak kecil dalam menggerakkan 

roda ekonomi dan  pembangunan. 

Bamsoet memaparkan, meskipun 

berbagai peraturan perundangan di sek-

tor kelautan dan perikanan telah dibuat 

DPR bersama pemerintah, namun dirinya 

tak menampik masih terdapat berbagai 

permasalahan. Kebijakan penenggelaman 

kapal asing pencuri ikan misalnya, tidak 

berhasil meningkatkan taraf hidup ma-

syarakat.

Menurut dia, seharusnya kapal-kapal 

yang menerobos perairan Indonesia se-

cara ilegal tidak ditenggelamkan. Kapal 

tersebut lebih baik diberikan kepada ne-

layan secara gratis untuk meningkatkan 

penghidupan para nelayan. ‘’Itu jauh le bih 

bermanfaat bagi nelayan. Saya pun mem-

punyai pertanyaan yang sama dengan 

Pak Menko Maritim, setelah penengge-

laman kapal, ‘what’s next?’’ ucap Bamsoet. 

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, 

UNDP menyebut perairan Indonesia 

sebagai habitat bagi 76 persen terumbu 

karang dan 37 persen ikan karang dunia. 

Namun hingga kini nelayan di pulau 

Jawa masih menghadapi dilema terkait 

keberadaan alat tangkap cantrang. Di satu 

sisi, penggunaan alat tangkap cantrang 

bisa mengurangi sumber daya ikan ser-

ta merusak habitat dan ekosistem laut. 

Namun di sisi lain, pendapatan nelayan 

menjadi menurun.

Dampak ekologis pelarangan can-

trang akan menimbulkan dampak positif 

bagi kondisi lingkungan. Namun, kenya-

taan tersebut akan berbanding terbalik 

dengan dampak ekonomi dan sosial yang 

ditimbulkan. Pada aspek ekonomi, pela-

rangan cantrang akan memengaruhi ting-

kat pendapatan, jumlah hasil tang kapan 

dan diferensiasi alat tangkap. Sementara, 

dampak sosial yang ditimbulkan yaitu 

berubahnya hubungan sosial dalam kehi-

dupan nelayan dan tingkat kesejahteraan 

yang menurun.

Oleh karena itu, Bamsoet mendorong 

potensi ekonomi sektor kelautan yang 

mencapai lebih 1,3 triliun dolar AS per 

tahun dan mampu menyerap tenaga kerja 

hingga 40 juta jiwa, bisa memberikan 

kon tribusi nyata yang lebih besar lagi ter-

hadap produk domestik bruto (PDB). Di ta-

hun 2016, sektor perikanan menyumbang 

tiga persen terhadap PDB Nasional. Sam-

pai dengan 2019, diharapkan angkanya 

mampu meningkat mencapai 9 persen. 

‘’Bahkan jika memungkinkan menem-

bus dua digit. Ini tentu bukan hal yang 

mudah, butuh kerja sama semua pihak,’’ 

tuturnya.

Karena itu, Bamsoet meminta Kemen-

terian Kelautan dan Perikanan memak-

simalkan penggunaan anggaran Rp7,28 

triliun dari APBN 2018. Sehingga mampu 

menggerus tingkat kemiskinan para 

nelayan. Data BPS pada 2016 mencatat 

nelayan berkontribusi sekitar 26 persen 

atau 7,87 juta jumlah penduduk miskin di 

Indonesia.

“Program kerja kementerian harus 

mengedepankan asas manfaat. Berbagai 

program bagus yang telah dijalankan 

harus dilanjutkan dan diperluas pada 

2018 ini. Antara lain pengadaan kapal pe-

rikanan, alat tangkap ramah lingkungan, 

hingga premi asuransi nelayan,” pungkas 

Bamsoet.

Kalau hasil 

kelautan 

Indonesia men-

capai triliunan 

dolar AS setiap 

tahunnya, maka 

nelayan bisa 

sangat sejahtera.
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Impian Menjadi Poros 

Maritim Dunia

Menteri Koordinator Bidang Ke-

maritiman Luhut Binsar Panjaitan 

mengakui, dari potensi 1,3 triliun do-

lar AS sektor kemaritiman, baru bisa 

dimanfaatkan sekitar delapan per-

sennya saja. Sebab, Indonesia meru-

pakan negara besar, dimana pener-

bangan dari Sabang sampai Merauke 

bisa mencapai 8 jam. Sementara dari 

Jakarta ke Tokyo hanya 6 jam 40 me-

nit.  “Jadi bisa dibayangkan ukuran 

Indonesia yang sedemikian besar 

dengan 260 juta penduduk,” katanya. 

Luas laut Indonesia mencapai 79 

persen dari keseluruhan teritori yang 

ada dengan panjang garis pantai 92 

ribu kilometer. Namun masalahnya, 

pembangunan kemaritiman seolah 

tidak diperhatikan. Dia mengatakan, 

tidak ada kegiatan kemaritiman sam-

pai pemerintah Joko Widodo masuk 

pada 2014. Pemerintah menyusun 

program agar Indonesia menjadi po-

ros maritim dunia. 

Hanya saja, kekuatan pertahanan 

maritim masih belum maksimal, 

sehingga masih ada penyeludupan, 

transhipment atau memindahkan ba-

rang di atas laut secara ilegal, kemu-

dian juga ada illegal fishing. Menurut 

Luhut, masalahnya karena memang 

tidak ada yang memonitor maksimal 

terhadap potensi laut.

‘’Ini yang kita selesaikan bersa-

ma-sama. Selama ini kelemahan kita 

adalah melakukan integrasi penyele-

saian masalah. Saya alami selama tiga 

tahun, sehingga masalah itu menum-

puk. Fokus pembangunan maritim 

itu ada SDA, infrasturktur, SDM dan 

kedaulatan maritim. Ini penting buat 

kita, yang selama ini tidak punya,’’ ujar 

dia.

Atas alasan itulah, Presiden Joko 

Widodo membentuk Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Presiden ingin Indonesia menjadi 

poros maritim dunia. Luhut menje-

laskan, ada lima pilar utama untuk 

mewujudkan Indonesia menjadi po-

ros maritim dunia. 

UU Nomor 45 Tahun 2009

Pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan 

dan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi peningkatan ke-

makmuran dan kesejahteraan rakyat serta melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat 

perikanan. Tentunya tanpa melupakan kelestarian fungsi ling-

kungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

UU Nomor 7 Tahun 2016

Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, salah satu tu-

juan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan antara 

lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nela-

yan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Sumber: Paparan Ketua DPR pada seminar ‘Kebijakan dan Koordinasi 
Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan (Hasil Pemeriksaan BPK RI) 

di Kantor BPK, Jakarta, Senin (19/3).

AMANAT UNDANG-UNDANG
TERKAIT KESEJAHTERAAN NELAYAN

1

2
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Pertama, membangun kembali budaya maritim 

Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber 

daya laut dengan fokus membangun kedaulatan 

pangan laut melalui pengembangan industri per-

ikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar 

utama. 

Ketiga, memberikan prioritas pada pengem-

bangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 

Caranya dengan membangun tol laut, deep seaport, 

logistik, industri perkapalan, serta pariwisata mari-

tim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim 

dengan membangun kemitraan di bidang kelautan. 

Sedangkan pilar yang terakhir, adalah membangun 

kekuatan pertahanan maritim. ●

Selama ini kelemahan kita 

adalah melakukan integrasi 

penyelesaian masalah.

Beberapa Rencana Kebijakan SDA dan Jasa Kemaritiman Tahun 2018

1. Budi daya berkelanjutan.

2. Koordinasi kebijakan pengembangan produk dan promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

3. Koordinasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati.

4. Koordinasi kebijakan tata ruang laut nasional.

5. Koordinasi kebijakan rehabilitasi pesisir dan laut, pengurangan risiko kebencanaan dan dampak perubahan iklim.

6. Koordinasi kebijakan revitalisasi pelabuhan dan pengembangan marina. 

Sumber: Kemenko Bidang Kemaritiman

EMPAT FOKUS PEMBANGUNAN MARITIM

Sumber daya alam dan jasa

● Sumber daya hayati

● Sumber daya mineral, energi, dan nonkonvensional

● Jasa kemaritiman

● Lingkungan dan bencana maritim

Infrastruktur

● Infrastruktur konektivitas dan sistem logistk

● Infrastruktur energi dan pertambangan

● Infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata’

● Industri penunjang infrastruktur

SDM, Iptek, dan Budaya Maritim

● Pendidikan dan pelatihan maritim

● Pendayagunaan iptek maritim

● Budaya, seni, dan olah raga bahari

● Jejaring inovasi maritim

Kedaulatan Maritim

● Hukum dan perjanjian maritim

● Keamanan dan ketahanan maritim

● Delimitasi zona maritim

● Navigasi dan keselamatan maritim

1

2

3

4
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sistem
Informasi
Pemantauan
Tindak Lanjut
(SIPTL)

SIPTL adalah aplikasi 

berbasis web yang 

dikembangkan dengan 

tujuan untuk 

mengelola data 

pemantauan 

tindak lanjut secara real 

time antara BPK dan 

entitas yang diperiksa.

MANFAAT
SIPTL

Proses monitoring 

secara real time 

sehingga 
meningkatkan 

kinerja pemantauan 
Tindak Lanjut (TL).

Early warning diberikan 
secara otomatis dan 
berkala oleh aplikasi 

sehingga mengurangi 
risiko pidana karena 

kelalaian TL.

Kelengkapan 
dokumentasi dan 

validitas data terjaga 
serta kemudahan 

pencarian dokumen 
TL.

Imbal balik 
dengan 
program 
E-Audit.

Meningkatkan 
partisipasi entitas 
secara lebih aktif 

dalam proses 
pemantauan TL.

FLOW

�����

Pemeriksa menginput LHP ke dalam 
modul Pelaporan di aplikasi SMP

PSP (Kasubaud) melakukan validasi 
terhadap data LHP yang diinput

Inputer entitas melakukan monitor-
ing dan pelaporan TLHP melalui 

SIPTL secara online

Kasubaud 
melakukan validasi 

dan penelaahan 
TLHP yang 

dilaporkan oleh 
entitas

Penentuan status TLHP

TU input 
BAST/Resi LHP
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandata-

ngani memorandum of understanding (MoU) 

atau nota kesepahaman dengan Contraloria Ge-

neral de la Republica de Colombia (CGR), Kamis 

(22/2). Penandatanganan tersebut didasari oleh 

keinginan dari lembaga pemeriksa kedua nega-

ra untuk saling memperkuat kerja sama yang sudah ada di 

bawah wadah International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI).

Sejak berdirinya INTOSAI pada tahun 1953, kedua institusi 

telah bekerja sama dan terlibat di dalam beberapa working 

group INTOSAI. 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, 

melalui penandatanganan nota kesepahaman, kedua lem-

baga pemeriksa saling berupaya memperluas kerja sama 

d engan melakukan kegiatan bersama. Kerja sama itu juga 

menjadi landasan untuk berbagi pengalaman serta pengeta-

huan yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta meto-

dologi pemeriksaan di sektor publik.

Dia menambahkan, kedua belah pihak juga dapat saling 

membantu dalam mendukung peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas. ‘’Serta mendorong tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), dan pengelolaan sumber daya 

publik yang efektif untuk kepentingan masyarakat kedua ne-

gara,’’ jelas Moermahadi, di Bogota, Kolombia.

Nota kesepahaman itu terdiri dari 11 Pasal, antara lain, bi-

dang kerjasama serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan, 

yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, 

pemeriksaan kepatuhan, serta pemeriksaan lainnya yang seki-

ranya dibutuhkan kedua belah pihak. Adapun bentuk kerjasa-

ma yang akan dilakukan meliputi penyebaran dan pertukar an 

informasi melalui kegiatan yang disepakati bersama, seperti di 

bidang metodologi dan peningkatan kapasitas  institusi.

Nota kesepahaman dengan Contraloria General de la 

Republica de Colombia berjangka waktu satu tahun, namun 

dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak ingin mem-

perpanjangnya. Menurut Moermahadi, pertemuan tersebut 

tidak membahas khusus mengenai rencana selanjutnya.

Ketua CGR Edgardo José Maya Villazón berharap agar 

selanjutnya dapat dilakukan pembahasan mengenai lemba-

ga pemeriksa sebagai sebuah institusi yang berperan dalam 

melawan korupsi. ‘’Karena korupsi merupakan suatu kejahatan 

internasional, dan salah satu area yang bisa dikembangkan un-

tuk saling berbagi pengalaman antara kedua lembaga peme-

rik sa dari kedua negara, yaitu di bidang anti korupsi,’’ jelasnya.

Semua aktivitas di bawah nota kesepahaman ini hanya ber-

sifat teknis dengan memperhatikan ketersedian dana, personel 

dan sumber daya lain yang diperlukan para pihak. Perjanjian 

ini juga memberikan batasan, dimana setiap warga negara dari 

salah satu pihak yang terlibat  dalam kegiatan di bawah nota 

kesepahaman ini, yang berada di bawah pihak lainnya, harus 

menghormati dan tidak mencampuri kemerdekaan politik, ke-

daulatan dan integritas teritorial dari pihak tersebut.

Setiap pihak juga harus bersedia menjaga kerahasiaan 

dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau 

dihasilkan pihak lainnya, berdasarkan nota kesepahaman 

ini atau pengaturan lainnya. Ketentuan pasal ini wajib tidak 

mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku di masing-masing negara.

Para pihak juga bisa menangguhkan sementara baik 

secara keseluruhan maupun sebagian pelaksanaan nota 

kesepahaman demi alasan keamanan nasional, kepentingan 

nasional, ketertiban umum dan kesehatan umum. Setiap 

perbedaan atau sengketa yang muncul dari penafsiran dan 

atau pelaksanaan setiap ketentuan dari nota kesepahaman 

akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi langsung 

dan atau negosiasi di antara para pihak. ●

BPK dan CGR
Pererat Kerja Sama
Dengan kerja sama ini, kedua belah pihak dapat saling membantu dalam 
mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera 

memulai pemeriksaan laporan keuang an 

dan kinerja International Atomic Ener gy 

Agency (IAEA) 2017. Untuk mematang-

kan pemeriksaan secara terperinci, BPK 

melakukan entry meeting dengan mana-

jemen IAEA pada 19 Februari 2018. Tim pemeriksaan 

juga melakukan entry meeting untuk melaksanakan 

preliminary survey atas kinerja IAEA tahun 2018.

Tujuan pemeriksaan keuangan dilakukan un-

tuk memberikan keyakinan memadai secara in-

dependen apakah laporan keuangan IAEA secara 

keseluruh an bebas dari salah saji material akibat 

kesalahan maupun kecurangan.

Tim pemeriksaan kinerja juga telah menyepakati 

kerangka acuan kerja preeliminary survey dengan 

manajemen IAEA yang mencakup tema pengelolaan 

aktivitas penunjang.  Antara lain mencakup sumber 

daya manusia, manajemen aset, konferensi dan 

publi kasi, pengadaan, dan kerja sama teknis. Tema 

teknis fungsional meliputi manajemen berbasiskan 

hasil yang terkait energi nuklir, pengembangan 

kapasitas pengetahuan nuklir, aplikasi nuklir untuk 

pangan dan dan pertanian, serta hal pokok yang 

menyentuh peran IAEA dalam sustainable develop-

ment goals (SDGs). Hasil tersebut diharapkan berupa 

audit scope untuk pemeriksaan kinerja tahun 2018 

yang akan dikemukakan juga kepada TCWG (those 

charged with governance). 

Selain itu, tim BPK akan berdiskusi dengan satuan 

pengawas internal IAEA terkait pengendalian dan 

kepatuhan pada akun-akun dan transaksi yang cende-

rung memiliki risiko sedang ke tinggi. Demikian juga 

halnya dengan progres dan hasil satuan pengawas 

tersebut dalam hal pemeriksaan internal yang berkait-

an dengan tema-tema pada pre-eliminary survey. 

Tim BPK kali ini terlihat berjumlah cukup besar 

dalam satu waktu kurun pemeriksaan karena men-

cakup juga tim pelaporan long form audit report 2017 

dan tim laporan keuangan tiga Entitas terkait IAEA 

yang pada tahun sebelumnya melaksanakan peme-

riksaan pada periode terpisah. Tim pelaporan akan 

menggabungkan hasil pemeriksaan keuangan kiner-

ja Badan Energi Atom Internasional untuk difinalisasi 

dan hasilnya akan diserahkan pada Programme and 

Budget Committee (PBC) Meeting awal Mei 2018 men-

datang.

Pihak manajemen IAEA menerima dengan baik 

kedatangan Tim BPK serta menyampaikan kesiapan 

mereka untuk diperiksa seperti kesepakatan yang 

sudah dikomunikasikan sebelum pekerjaan lapang-

an dimulai. Hal ini diharapkan semakin memperkuat 

upaya BPK untuk menjaga dan meningkatkan kua-

litas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional. 

Seperti diketahui, Sidang Umum IAEA ke-61 

menyepakati untuk memilih kembali BPK sebagai 

pemeriksa eksternal International IAEA untuk perio-

de 2018-2019.

IAEA adalah sebuah organisasi internasional 

bermarkas di Wina, Austria, yang bertujuan mempro-

mosikan penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan 

damai dan pembangunan serta mencegah pengem-

bangan nuklir untuk tujuan militer. ●

BPK Matangkan 
Pemeriksaan IAEA
Tim pelaporan akan menggabungkan hasil pemeriksaan keuangan kinerja Badan 
Energi Atom Internasional untuk difinalisasi dan hasilnya akan diserahkan pada 
Programme and Budget Committee (PBC) Meeting awal Mei 2018 mendatang.
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NIZAM BURHANUDDIN 

KEPALA DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN 

DAN PENGEMBANGAN HUKUM 

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Berawal
dari Juru Ketik
Semua atasan di BPK mendorong bawahannya untuk kuliah.

D
engan bermodalkan 

ijazah sekolah me-

nengah atas (SMA), 

Nizam Burhanuddin 

memberanikan diri 

merantau ke Jakarta 

dari kampung halamannya di Bukit-

tinggi, Sumatera Barat. Berkat kete-

kunan dan kerja kerasnya, Nizam 

yang memulai karier sebagai juru 

ketik di Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), kini telah dipercaya menjadi 

Kepala Direktorat Utama Pembina an 

dan Pemeriksaan Keuangan Negara 

(Kaditama Binbangkum). Kepada 

Warta Pemeriksa Nizam membagi 

pengalaman dan kisah suksesnya di 

BPK. Berikut petik an wawancaranya.

Sejak kapan bapak bekerja di BPK?

Saya lulus SMA tahun 1977 di salah satu sekolah di Bukittinggi. Setahun 

kemudian, saya merantau ke Jakarta untuk mencari kerja. Saya mengikuti jejak 

kakak saya yang terlebih dahulu merantau ke Ibu Kota.

Bagaimana proses bapak bisa masuk di BPK?

Saat sudah di Jakarta saya memang mencari kesempatan untuk melamar ke 

berbagai instansi pemerintah, salah satunya adalah BPK. Pada bulan Juni, akhir-

nya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes BPK. Pengumuman-

nya bulan Oktober. Alhamdulillah saya lulus, turun Surat Keputusan (SK) pada 

bulan Desember sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II/a dan mulai 

bekerja pada 1 Januari 1979.

Awal kerja di BPK ditempatkan di bagian apa?

Saya bekerja ditempatkan di bagian pengetikan, penggandaan dan penjilid-

an di lantai sembilan. Tapi saat itu kantornya bukan di sini (kantor pusat BPK). 

Dahulu lokasi kantor BPK masih gedung DPR. Karena Gedung BPK yang ada di 

Gatot Subroto pada 1977-1978 masih dalam tahap pembangunan. 
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Saat awal mencari pekerjaan saya sudah 

mendaftar untuk kuliah di Universitas Muham-

madiyah Jakarta mengambil jurusan Hukum. 

Jadi selama lima tahun bekerja di bagian penge-

tikan, saya sambil kuliah dan mendapat gelar 

sarjana muda hukum.

Kemudian saya ikut tes penilik keuangan ka-

rena persyaratannya harus memiliki gelar sarjana 

muda. Begitu ikut saya mengikuti pendidikan 

dan pelatihan selama enam bulan dan ditem-

patkan jadi pemeriksa di Auditorat J sebagai  

pemeriksa yang berhubungan dengan Kemen-

terian Perhubungan dan Parpostel. Termasuk itu 

BUMN-nya juga diperiksa seperti Pelindo, Pelni, 

Garuda dan lain-lain. 

Saya bertugas di posisi itu pada 1980 sampai 

1986. Pada tahun tersebut saya juga lulus men-

jadi Sarjana, lalu saya masuk kursus pemeriksa 

muda. Setelah menjadi pemeriksa muda saya 

pindah divisi ke Auditorat II kalau sekarang AKN 

II yang membidangi pajak dan Bappepam (OJK).

Kenapa memilih BPK dalam mencari pe-

kerjaan?

Sebenarnya saya melamar ke semua instansi 

pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. 

Kebetulan yang pertama memanggil untuk ikut 

tes adalah BPK. Tapi kemudian mendapatkan 

panggilan tes juga dari Kementerian Pendidikan 

dengan jadwal berbarengan. Namun saya lebih 

memilih ikut tes di BPK.

Selama di Jakarta bapak tinggal dimana?

Di Jakarta saya tinggal bersama kakak kan-

dung. Ada cerita lucu, waktu saya tiba di Jakarta. 

Karena sejak tahun 1964 kakak saya sudah di 

Jakarta, maka saya lupa wajah kakak, dan kakak 

saya juga lupa wajah saya. Saya ke Jakarta tahun 

1977 naik kapal laut, karena kalau naik pesawat 

harganya mahal sekali. Begitu sampai di Jakar-

ta karena sama-sama lupa wajahnya, hanya 

untungnya saat itu di tas saya ada nama saya, 

begitu kakak saya mencari-cari akhirnya mem-

baca tas saya tersebut dan langsung bertanya. 

Gara-gara tas itulah kakak saya mengenali saya. 

Setelah menjadi Pemeriksa Muda melan-

jutkan ke mana?

Saya ikut SEPALA (sekolah pimpinan Lan-

jutan) khusus untuk Eleson IV.  kebetulan saya 

lulus S2 di Universitas Indonesia, sebenarnya 

pada saat saya mengambil S2 banyak teman-te-

man yang menyepelekan. Mereka bilang sarjana 

sudah cukup ngapain harus S2. Pada saat men-

gambil S2 itu saya meminta izin kepada pim-

pinan dan disetujui hanya dengan syarat tidak 

boleh keluar dari BPK dan kalau sampai keluar 

setelah menye lesaikan S2 maka akan didenda 

berapa kali lipat.

Bagaimana bapak membagi waktu antara 

kuliah dan kerja?

Dulu waktu masih kuliah sarjana muda 

saya mengambil kuliah sore. Jadi di bagian pe-

ngetikan kita bekerja sekaligus bisa belajar, kalau 

ada tugas juga bisa mengetik disana, untungnya 

semua atasan di BPK mendorong bawahannya 

untuk kuliah.

Setelah lulus S2 saya masuk ke Pusdiklat 

dengan golongan Eselon IV sebagai Kepala Sub 

Bagian KSM (kurikulum sistem dan metode). 

Menjabat selama empat tahun, selanjutnya saya 

dipromosikan sebagai Kepala Bagian Bina Pro-

gram.

Saya melanjutkan S3 setelah mendapat gelar 

S2. Saya mengambil S3 di Malaysia di Universitas 

Kebangsaan Malaysia, Fakulti Undang-undang.

Ada peningkatan karier setelah memiliki 

gelar doktor? 

Alhamdulillah, setelah mendapat gelar dok-

tor, saya ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) 

di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri sela-

ma satu tahun , lalu menjadi pejabat definitif. Sa-

ya membantu menyusun undang-undang di DPR  

tahun 2006 mewakili BPK bersama teman-teman. 

Selanjutnya saya dipromosikan menjadi Inspek-

tur Utama tahun 2007. Pada 2010, saya menjabat 

sebagai Kaditama Binbangkum.
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SOSOK

Belajar 

sangat 

penting, 

selain untuk 

menambah 

ilmu penge-

tahuan juga 

menambah 

pengalaman.

Apa saja tugas inti dari Binbangkum? 

Ada enam inti  tugas Binbangkum. Yaitu 

memberikan legislasi dan memberikan in-

formasi yang berkaitan dengan pembuatan 

surat-surat keputusan BPK. Kedua, memberi-

kan bantuan hukum kepada pemeriksa yang 

tersangkut dengan masalah hukum atau 

gugatan kepada BPK.  

Ketiga pengembangan hukum, yaitu 

melakukan analisis terkait peraturan per-

undang-undangan pemeriksaan sehingga 

terbentuknya sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan. 

Keempat, memberikan pendapat hukum 

terhadap hasil-hasil pemeriksaan keuangan 

yang dilakukan BPK di daerah. Kelima, mem-

berikan pendapat hukum tentang hasil-hasil 

pemeriksaan keuangan di pusat. Keenam, 

sebagai unit yang menilai dan menetapkan 

kerugian Negara.

Bagaimana menurut bapak mengenai 

hukum yang tumpang tindih di Indonesia 

ini?

Semua aturan hukum itu masuk ke da-

lam Kementerian Hukum dan HAM terlebih 

dahulu, lalu disana di cek apakah legislasinya 

sudah benar atau belum, apakah ada yang 

tumpang tindih apa tidak, apakah ada yang 

kosong tidak dari pasal-pasal tersebut. Oleh 

karena itu, segala sesuatu undang-undang 

harus melibatkan Kemenkumham, jadi kalau 

BPK ingin membuat undang-undang baru 

maka kita harus berkoordinasi dengan me-

reka, nantinya baru diperiksa oleh mereka 

keabsahannya.

Tantangan terbesar dalam masalah 

hukum?

Sulit kita duga masalah hukum yang 

akan timbul. Dengan adanya pemeriksaan 

BPK maka yang diperiksa berhak meminta 

penjelasan. Kalau mereka tidak puas, mereka 

berhak mengajukan somasi atau datang ke 

pengadilan. Nah itu sulit diprediksi dan upaya 

yang dilakukan adalah kita kumpulkan para 

pemeriksa, kita beritahu mereka hal-hal yang 

sensitif hal krusial yang mengakibatkan pihak 

ketiga mengajukan keberatan kepada BPK.

Apa yang biasa bapak lakukan saat 

mengisi waktu luang?

Selain bekerja di BPK, saya juga meng-

ajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Jadi mengajarnya sore setelah bekerja. Saya 

meng ajar Hukum Keuangan Negara dan 

telah membuat buku berjudul Hukum Ke-

uangan Negara.

Apa pesan bapak untuk generasi muda 

di BPK?

Pesan saya untuk generasi muda yang 

ada di BPK jangan pernah berhenti untuk 

terus belajar. Belajar sangat penting, selain 

untuk menambah ilmu pengetahuan juga 

menambah pengalaman. ●
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Tantangan 
Pemeriksaan 
DI PAPUA
Kendala sosial juga jadi tantangan yang tak kalah beratnya dibandingkan 
minimnya infrastruktur saat menjalankan pemeriksaan di Papua.
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S
eorang pemeriksa Badan Pemeriksa Ke-

uangan (BPK) harus siap dengan kondisi 

apapun saat menjalankan tugasnya. Tak 

jarang masyarakat di lokasi mengadang 

para pemeriksa. Kondisi seperti tersebut 

yang sering dialami Pemeriksa Muda Ang-

gota Tim Senior BPK Saifudin Abdullah saat bertugas 

di Papua pada medio pertengahan 2015 hingga awal 

2016. Kala itu, Abdullah ditugaskan melakukan pe-

meriksaan pada proyek  yang dijalankan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Saifudin menceritakan, selain beratnya medan in-

frastruktur di Papua, kendala sosial juga jadi tantang-

an yang tak kalah beratnya. Menurut dia, penduduk 

asli Papua sangat memperhatikan orang luar yang 

masuk ke wilayahnya. 

Masih banyak masyarakat yang belum bisa mene-

rima proyek yang dikerjakan oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, Saifudin kerap meminta pengawalan dari 

Kementerian PUPR. “Untungnya Kementerian PUPR 

bisa memberikan jaminan pengamanan dan kami di-

kawal empat anggota pasukan Brimob,” kata Saifudin.

Dia mengisahkan, pernah suatu saat ada  warga 

yang mencoba menghalangi dia dan rekannya saat 

akan melakukan pemeriksaan. Beberapa orang bah-

kan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, 

dan lainnya. 

Para penduduk tersebut melakukan pengadangan 

mes kipun tidak tahu maksud dan tujuan kedatang-

an Abdullah. “Kami berdiskusi lama sekali untuk 

menjelas kan tujuan kedatangan kami. Sampai pada 

akhir nya ka mi bisa mendapatkan nomor telepon 

pimpinan da ri yang mengadang kami, begitu kami te-

lepon dan memberikan penjelasan, akhirnya mereka 

melunak dan memberikan jalan untuk kami memerik-

sa,” ujar Saifudin.

Sebenarnya, kata dia, masyarakat yang tanah nya 

terkena proyek pemerintah sudah mendapatkan ganti 

rugi. Saifudin mengaku tidak tahu hal apalagi yang 

mereka permasalahkan. Tim pemeriksa, kata Saifudin, 

memang tidak mau mencari tahu hal tersebut. “Yang 

terpenting adalah kami diberikan kesempatan untuk 

bekerja memeriksa proyek tersebut.”

Saat bertugas di Papua, ada satu momen lainnya 

yang tak pernah bisa ia lupakan. Yaitu kala melakukan 

pemeriksaan di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bin-

tang. Wilayah ini sangat sulit diakses karena belum 

ada jalan tembus dari wilayah manapun. Mobil atau-

pun motor tidak bisa masuk di wilayah ini. Selain itu, 

medannya sangat berat lantaran berbatu, licin, dan 

juga ada jurang.

Minimnya infrastruktur memang menjadi tantang-

an lainnya bagi pemeriksa di Papua. “Satu-satunya jalan 

kami hanya bisa naik ekskavator saja, karena memang 

alat ini yang bisa tembus melewati jalan yang terjal 

tersebut. Namun tentu waktu tempuh ke lokasi sangat 

lama bisa hingga tiga hari,” ujar dia. 

Dia mengatakan, Oksibil adalah wilayah yang 

biaya hidupnya paling mahal. Saat tim pemeriksa ke-

habisan air minum, mereka harus membeli air minum 

kemasan ukuran 600 ml dengan harga termurah Rp25 

ribu. “Memang medannya sangat berat dan sulitnya 

masuk logistik membuat bahan barang-barang sa-

ngat mahal di sana,” ujar dia. 

Harus ikhlas dan sabar

Menjalankan tugas di Papua harus ikhlas dan sa-

bar. Tanpa itu, pekerjaan akan terasa sangat berat.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi 

kita untuk selalu siap untuk ditempat-

kan di wilayah manapun juga, tidak ter-

kecuali di tempat yang memiliki medan 

yang paling sulit sekalipun.
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Saifudin sebenarnya ditempatkan di Jakarta. Akan te-

tapi, ia mendapatkan penugasan khusus untuk melakukan 

pemeriksaan pada tiga proyek direktorat jenderal (ditjen) 

Kementerian PUPR, yakni Ditjen Cipta Karya, Bina Marga 

dan Sumber Daya Air. “Tiga ditjen ini memang memiliki 

proyek yang paling besar dan paling banyak di Papua, 

makanya fokusnya tiga ini terlebih dahulu,” paparnya.

Saifudin mengaku tak berpikir banyak saat mendapat-

kan tugas tersebut. Darah muda yang meng alir dalam di-

rinya membuat Saifudin tidak pernah ragu ditempatkan di 

wilayah manapun di seluruh Indonesia.

“Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk selalu 

siap untuk ditempatkan di wilayah manapun juga, tidak 

terkecuali di tempat yang memiliki medan yang paling sulit 

sekalipun,” tegasnya.

Bagi dia, jika ikhlas dalam menerima pekerjaan, maka 

pekerjaan itu akan berjalan ringan. “Insya Allah segala se-

suatunya akan dilancarkan kalau kita ikhlas dalam bekerja,” 

ujar dia.

Saifudin mengungkapkan, kesabaran dan keikhlasan 

sangat penting dikedepankan bagi pemeriksa di Papua. 

Maklum, infrastruktur di Papua masih sangat terbatas. Ba-

nyak jalan yang masih dalam tahap pengerjaan dan pem-

bukaan lahan.

Saifudin pernah menempuh perjalanan selama dua hari 

menggunakan sepeda motor dan harus tidur di perjalanan. 

Hal ini lantaran lokasi yang dituju tidak bisa dilalui meng-

gunakaan kendaraan roda empat.

“Perjalanan naik motor selama dua hari kami harus me-

lewati banyak sungai dan itu tidak ada jembatannya. Yang 

mengerikan lagi, banyak buaya nya. Maka kita harus me-

nunggu kapal perahu untuk menyeberang, baru bisa lanjut 

lagi perjalanannya,” ungkapnya.

Begitu menemukan perkampungan, Saifudin dan tim 

harus berhenti untuk beristirahat dan baru bisa melanjut-

kan perjalanan pada esok harinya.

“Setelah sampai di tempat di mana kita akan me lakukan 

pemeriksaan, tempatnya juga sangat sederhana, kami ter-

paksa harus menginap di barak pekerja yang keadaannya 

juga sangat sederhana.” ●
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Peningkatan 
Kapabilitas 
Pengawasan
Internal

OLEH BERNARDUS DWITA PRADANA 

Inspektur Pemerolehan 

Keyakinan Mutu Pemeriksaan

SUDUT PANDANG

Komitmen 
dan dukungan 
yang kuat 
dari pimpinan 
BPK membuat 
Inspektorat 
Utama dapat 
meraih tingkat 
kapabilitas level 
3 (integrated). 
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R
encana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019) mengamanatkan 

ting kat kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerin-

tah (APIP) harus sudah berada 

pada level 3 (integrated) paling lambat 2019. 

Inspektorat Utama (Itama) Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) sudah memenuhi amanat itu 

sebelum tenggat waktu yang diberikan. 

Itama BPK menunjuk The Institute of Inter-

nal Auditor (IlA) Indonesia untuk melakukan 

penilaian kapabilitas fungsi pemeriksaan in-

ternal dengan menggunakan kerangka kerja 

Internal Audit Capability Model (IACM) untuk 

sektor publik yang diterbitkan oleh IIA Global.

Aktivitas pemeriksaan internal Itama 

selama periode Januari-November 2017 me-

nunjukkan bahwa 24 key process area (KPA) 

telah melembaga di Itama. Dengan demikian, 

kapabilitas Itama BPK ada pada level 3. Pada 

level ini, itu artinya BPK telah menerapkan dan 

melaksanakan dengan baik International Pro-

fessional Practice Framework  (IPPF) serta sudah 

melaksanakan fungsi assurance dan consulting.

Selain itu BPK saat ini adalah lembaga ne-

gara satu-satunya yang melakukan penilaian 

terbuka melalui pihak eksternal. Ini belum 

pernah dilakukan oleh lembaga lain. Dengan 

adanya penilaian secara terbuka oleh pihak 

eksternal, ini menjadi sebagai salah satu bukti 

bahwa BPK serius dalam memperbaiki kuali-

tas Itama. 

Lanjutnya, Itama BPK RI telah berada 

pada tingkat maturitas Level 3 – Integrated. 

Berdasarkan hasil assessment dan observasi 

terdapat sejumlah ruang untuk area pengem-

bangan yang harus mendapat perhatian 

untuk mempertahankan pencapaian tingkat 

maturitas ini.

Selain melakukan pembenahan Itama, 

perlu ada rekomendasi untuk pengembang-

an ting kat kapabilitas, antara lain seperti 

melakukan pemutakhiran atas piagam audit 

sesuai dengan perkembangan terkini. Ke-

mudian, menjalankan program peningkatan 

kompetensi melalui upaya perolehan sertifi-

kasi internasional.

Upaya lainnya dengan mempertahankan 

dan meningkatkan keanggotaan dalam 

organisasi profesi pemeriksaan internal, 

melakukan kodifikasi manajemen risiko, 

dan terakhir penggunaan sistem time sheet 

guna mening katkan akurasi informasi dalam 

meng ukur efektivitas dan efisiensi peman-

faatan sumber daya fungsi Itama.

IACM mewajib kan adanya komitmen kuat 

untuk KPA. BPK dalam hal ini salah satunya 

telah meningkatkan struktur organisasi me-

lalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-VIII.3/7/2014 

tentang OTK Pelaksana BPK RI (pada pasal 

136 sd 179) dan perubahan keempat dengan 

Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017. 

Itama menempati posisi eselon I dan memi liki 

hubungan yang independen dengan unit ker-

ja lain di BPK. Itama juga memiliki hubung an 

pelaporan langsung kepada Wakil Ketua BPK.

Selain itu, Itama memiliki piagam audit 

yang terakhir telah direvisi melalui Keputusan 

Ketua BPK No.2/K/1-XII.2/1/2017 tentang 

Piagam Pengawasan Internal BPK yang di-

tandatangani oleh Inspektur Utama BPK dan 

disetujui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.

Bukan hanya itu, Inspektorat Utama BPK 

telah memiliki pedoman dan standar manual 

pemeriksaan internal. Standar ini mengatur 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

hasil penugasan pemeriksaan internal serta 

tindak lanjutnya. Pedoman dan pelaksanaan-

nya terdokumentasi di Portal Itama.

Itama BPK pun telah menyusun kode 

etik dan standar kompetensi perilaku, pakta 

integritas, kebijakan rekrutmen, deskripsi 

jabatan, syarat kompetensi, dan sistem 

pengelompok an pekerjaan yang dibuktikan 

di antaranya dengan adanya Keputusan Se-

kretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia tentang Uraian, Spesifika-

si, dan Peta Jabat an pada Inspektorat Utama 

sejak beberapa tahun yang lalu.

Kesimpulannya, komitmen dan dukungan 

yang kuat dari pimpinan BPK membuat Itama 

dapat meraih tingkat kapabilitas level 3 (inte-

grated). 

Sedangkan untuk ruang perbaikan, tidak 

ada kendala berarti dalam pelaksanaannya. 

IACM mensyaratkan bahwa Itama harus me-

miliki kemampuan sumberdaya yang cukup 

untuk dapat melaksanakan 24 KPA, salah 

satunya soal sumber daya manusia (SDM). 

Bila dibandingkan dengan jumlah karyawan 

BPK yang mencapai 6.237 orang, jumlah staf 

Itama yang sebaknya 97 orang dapat diang-

gap mencukupi. Untuk menjawab tantangan 

ke depan masih memerlukan peningkatan 

jumlah dan kualitas personel.

SUDUT PANDANG

Dengan 

adanya 

penilaian 

secara 

terbuka 

oleh pihak 

eksternal, 

ini menjadi 

sebagai 

salah satu 

bukti bah-

wa BPK se-

rius dalam 

memper-

baiki kuali-

tas Itama.
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Sistem SDM BPK memastikan fungsi SDM mulai 

dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, ma-

najemen kinerja, manajemen karier, pengembang-

an dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara ho-

listik. Staf Itama rata-rata mendapat kan pelatihan 

sebanyak 40 jam atau 4 empat hari per tahun.

Tambahan lain adalah mengenai financial 

resources. Mekanisme penganggaran Inspekto-

rat Utama BPK dilakukan secara mandiri melalui 

mekanisme anggaran secara langsung oleh unit 

kerja Inspektorat Utama BPK. Itama memiliki ang-

garan sekitar Rp14 miliar per tahun. 

Itama sudah mengembangkan teknologi 

seperti Portal Itama, dan didukung oleh aplikasi 

yang ada di BPK yaitu Portal e-Audit BPK, Sistem 

Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Informasi 

Tagihan (SInTag), Sistem Akuntansi Instansi Ber-

basis Akrual (SAIBA), ACL, dan Excel untuk me-

mudahkan menjalankan 24 KPA. Portal Itama di-

gunakan untuk mengelola informasi penugasan, 

manajemen fungsi Itama, dan laporan-laporan 

lainnya untuk menunjang aktivitas Itama untuk 

dapat melembagakan semua.

Seperti diketahui, peningkatan kapabilitas 

APIP dilakukan sesuai kriteria internasional de-

ngan menggunakan IACM. Model ini sudah 

diakui oleh The Institute of Internal Auditor (IlA) 

dan dipraktikkan secara internasional. 

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria peni-

laian IACM dikelompokkan ke dalam lima level, 

yaitu level 1 (initial), level 2 (infrastructure), level 

3 (integrated), level 4 (managed), dan level 5 (op-

timizing). Setiap level terdiri atas enam elemen, 

yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pe-

ngelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen 

dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya 

Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. 

Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP 

harus memenuhi 41 KPA. KPA merupakan suatu 

tatanan utama yang menentukan level kapabi-

litas suatu unit pemeriksaan  internal, dimana 

setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan 

kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan 

bersama-sama akan mencapai tujuan dan meng-

hasilkan output dalam jangka pendek dan out-

come dalam jangka panjang. ●

Portal Itama digunakan untuk mengelola informasi penugasan, 

manajemen fungsi Itama, dan laporan-laporan lainnya untuk 

menunjang aktifitas Itama untuk dapat melembagakan semua.
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B
isnis bakso ternyata cukup menggiurkan. Omzet 

yang didapat bisa mencapai belasan juta rupiah 

setiap bulan. Hal ini seperti dirasakan Kepala Sek-

si Litbang Pemeriksaan Kinerja II Badan Pemerik-

sa Keuangan Hery Wahyu Wibowo yang terjun ke 

bisnis bakso kemasan dengan produk bermerek 

BaksoQu. 

Hery mengaku bisa mendapatkan omzet hingga Rp15 ju-

ta per bulan. Setiap pekan, ia mengaku mampu menjual 300 

bungkus bakso kemasan. 

Saat memulai bisnis tersebut, Hery hanya memiliki modal 

awal Rp500 ribu. Ia lalu memutuskan membuat bakso dan 

tahu bakso. “Saya jual, untungnya saya kumpulkan untuk 

memproduksi lebih banyak. Sampai sekarang akhirnya saya 

punya dua gerai di Tokopedia dan Shopee,’’ kata Hery. 

Hery membuat beberapa tipe bakso. Yakni bakso biasa 

serta bakso dan tahu bakso ketogenic. Dia menjelaskan, 

bakso ketogenic adalah bakso yang dibuat tanpa tepung dan 

gula dan biasa dikonsumsi untuk orang yang sedang diet 

karbohidrat dan gula. Bahan utamanya hanya daging dan 

telur. ‘’Prosesnya sama seperti bakso pada umumnya, hanya 

beda pada bahannya,’’ jelas dia.

Baksonya dijual rata-rata Rp50 ribu per bungkus atau 

350 gram untuk bakso biasa. Untuk tahu bakso rata-rata 

Rp35 ribu per 10 buah untuk model segitiga, dan Rp40 ribu 

untuk model kotak. Hery juga menjual paket komplit terdiri 

atas bakso halus, bakso urat, tahu bakso dan bakso goreng 

malang, termasuk bumbunya.

Hery sudah menjalani bisnis bakso pada 2012 di Yogya-

karta. Kala itu, ia membuka warung bakso konvensional. 

Usaha itu terpaksa ia tutup ketika 2,5 tahun lalu istrinya harus 

pindah tugas ke Jakarta. Padahal, kata dia, warung baksonya 

tersebut lumayan ramai. “Bahkan ketika teman-teman dari 

BPK sedang tugas ke Jogja mereka selalu mampir ke warung 

saya,” katanya. 

Lantaran kangen dengan cita rasa bakso milik Hery, te-

man-temannya mengusulkan agar ia menjual bakso kemas-

an. ‘’Karena permintaan mereka, saya bikinlah bakso kemas-

an,’’ tutur Hery.

Dia mengaku cukup berat menjalankan bisnis ini pada 

tahap awal. Promosi jadi kendala utama baginya. 

Namun, hal tersebut tak membuat semangatnya kendur. 

Dia justru berusaha lebih keras. Kebetulan, Hery memiliki 

banyak teman sehingga bisa dimanfaatkan untuk promosi. 

BISNIS DAN NIAGA

Omzet Menggiurkan
Bakso Kemasan

Dia mengaku cukup berat menjalankan 
bisnis ini pada tahap awal. Promosi jadi 
kendala utama baginya.
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Selain memasarkan di kantor, di-

rinya juga menawarkan ke beberapa 

teman-teman baik saat di SMA, teman 

kuliah, bahkan temannya yang berada 

di luar negeri dengan memberikan 

sampel secara gratis.  ‘’Kalau enak, 

silakan kalau mau beli. Kalau ada yang 

kurang kasih tau saya. Memang harus 

berani rugi dulu,’’ tegasnya.

Di kantor BPK, kata dia, bakso 

dagangannya sangat laris. Ia pernah 

mendapatkan omzet hingga Rp9 juta 

dalam sekali bazar saat bulan puasa. 

Uang itu ia gunakan untuk membeli 

mesin vakum yang besar seharga 

Rp8,5 juta. “Tadinya saya hanya meng-

gunakan mesin vakum yang kecil.”

Dia menjelaskan, vakum itu di-

gunakan untuk pengemasan agar 

lebih higienis dan tahan lama. Jika 

menggunakan vakum, bakteri tidak 

berkembang dan masuk, karena kedap 

udara. Hingga kini, Hery sudah mengi-

rim baksonya ke beberapa daerah, 

seperti Medan, Batam, Pekanbaru, dan 

Palangkaraya. 

Bisnis bakso kemasan semakin 

pros pektif karena saat ini sudah ba-

nyak jasa pengiriman kilat. 

Hal itu mempermudah mengirim 

bakso yang tidak tahan lama saat di 

luar. Dirinya juga mewajibkan pembeli 

untuk menggunakan layanan pengi-

rim an yang satu hari sampai untuk 

mendapatkan kualitas terbaik.

‘’Kalau tidak, nggak mau layani kare-

na takut basi. Walaupun produk saya bi-

sa sampai dua hari tanpa di lemari pen-

dingin. Tapi saya tidak mau mengambil 

risiko pelanggan menerima makanan 

rasanya sudah berubah. Jadi saya wa-

jibkan satu hari sampai,’’ tegasnya.

Untuk memperluas pasar, Hery 

sedang mengurus perizinan ke Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

agar bisa menjual produk di supermar-

ket. Sebelumnya, ia sudah melakukan 

uji klinis di laboratorium kesehatan 

daerah DKI Jakarta. Hasilnya, bakso 

buatannya tersebut bebas cemaran 

logam, mikroorganisme berbahaya, 

dan cemaran kimia berbahaya. Tahu-

nya pun bebas bahan pengawet se-

perti boraks dan 

formalin.

Dalam memproduksi bakso, Hery 

memiliki tiga karyawan. Dua di anta-

ranya adalah asisten rumah tangganya 

dan satu lagi memang khusus mem-

buat bakso. Ia juga mempekerjakan 

salah satu office boy untuk memban-

tunya mengirim produk.

Alasannya memilih bisnis bakso, 

karena tren makanan tidak pernah ha-

bis. “Bisnis bakso kalau rasanya enak, 

laris terus, tidak pernah putus. Kecuali 

kualitasnya menurun,’’ jelasnya.

Oleh karena itu, Hery berupaya 

terus menjaga kualitas produknya. Ia 

kerap melakukan perubahan supaya 

produknya rasanya semakin enak. Bah-

kan, slogan produk baksonya adalah 

‘menghadirkan bakso sehat dan lezat 

di rumah anda’. 

Slogan tersebut ia pilih karena 

jajan an bakso di jalanan kualitasnya 

diragu kan, terutama kandungan da-

gingnya.

Terbantu Toko Online

Hery menceritakan, kehadiran mar-

ket place cukup membantu penjualan 

produknya. Apalagi saat ada promo 

gratis ongkos kirim dari toko online. 

Pesanan baksonya bisa melonjak 

berkali-kali lipat dari biasanya. Bahkan, 

pesanannya pernah mencapai Rp15 ju-

ta hanya pada satu situs e-commerce. 

“Promo ongkos kirim membuat 

pelanggan yang tadinya malas berbe-

lanja menjadi berbelanja,” ujarnya. 

Hery juga membagikan tips sukses 

menjadi pengusaha. Menurutnya, bis-

nis harus sesuai passion. Bisnis bakso 

ini bisa jalan karena ia hobi memasak. 

Kedua, kata dia, jangan dikerjakan 

sendiri. Kalau bisa melibatkan orang 

lain.”Berilah rezeki pada orang lain.”

Kemudian, di era digital saat ini, 

keberadaan jejaring sosial seperti 

Facebook dan Instagram harus diman-

faatkan semaksimal mungkin untuk 

mempromosikan produk. 

Hal itu penting untuk meningkat-

kan awareness pelanggan.” Karena se-

tiap saya promosikan di Facebook atau 

Instagram, ada saja yang langsung 

beli,” kata dia. 

Selain itu, ia juga menyarankan un-

tuk menjadi gold member dan membe-

li paket iklan jika ingin menjual produk 

di toko online. Ini supaya situs tersebut 

mengiklankan produk yang kita miliki 

secara periodik. 

“ Kalau tidak, produk tidak akan ter-

lihat, sebab posisinya di bawah terus.”

Selain itu, beberapa toko online 

juga memberikan penjual akses untuk 

menawarkan diskon. Tujuannya untuk 

meningkatkan rating yang merupakan 

tolok ukur utama pembeli.  Semakin 

banyak pembelian, semakin banyak ra-

ting yang didapat. ‘’Jadi pemberian dis-

kon pada produk akan meningkatkan 

rating. Jadi jangan takut rugi,’’ ujarnya.

Tips lainnya yang tak kalah penting 

adalah jangan ragu untuk memulai 

usa ha. Jangan berpikir tak punya peng-

alaman jualan, takut rugi, atau pun 

modal tidak ada. Karena ia sebenarnya 

tidak punya pengalaman membuat bak-

so. Tapi karena suka masak, sering ber-

eksperimen, ia mampu membuat bakso 

yang dapat diterima masyarakat luas. 

Ke depan, Hery ingin kembali 

membuka warung bakso di deket ru-

mahnya, di Metland, Cakung. Dia juga 

sedang mencari tempat dekat kantor 

untuk membuka gerai. 

“Kalau PNS mau berbisnis, jangan 

mulai setelah pensiun, harus mulai 

dipikirkan dan dijalankan ketika masih 

jadi pegawai. Kalau sudah pensiun, dia 

bikin usaha, terus gagal, nanti susah 

bangkitnya. Modal sudah tak ada, se-

mangat juga sudah tak ada.” ●

BISNIS DAN NIAGA

Nama produk : 
BaksoQu

Pemilik : 
Hery Wahyu Wibowo

Jenis usaha : 
Bakso kemasan

Harga produk : 
Rp35 ribu-Rp50 ribu 
per kemasan

Omzet: 
Sekitar Rp15 juta 
per bulan
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W
iting tresno jalaran soko 

kulina. Pepatah jawa yang 

berarti “cinta tumbuh ka-

rena terbiasa” itu  cocok 

menggambarkan figur 

Hendratna Mutaqin. Tapi 

ini bukan urusan cinta dua sejoli melainkan ten-

tang bidang pekerjaan pria 32 tahun itu. 

Hendratna jatuh hati dengan teknologi 

informasi meski ia bergelar sarjana akuntansi. 

Saking cintanya, pegawai Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) itu lebih memilih melanjutkan 

jenjang master bidang teknologi informasi mes-

ki berpeluang melanjutkan studi master bidang 

akuntansi. Selama satu tahun ia menggeluti 

studi Forensik Teknologi Informasi di Universitas 

Portsmouth Inggris. “Saya memilih teknologi in-

formasi karena pekerjaan saya di BPK,” katanya 

kepada Warta Pemeriksa akhir Februari lalu. 

Hendratna menyukai teknologi informasi 

karena terjerumus dalam belantara tugas inves-

tigasi di BPK. Sebelum ia menempuh jenjang 

mas ternya, Hendratna ditempatkan di Unit 

Pe me riksaan Investigatif. Di unit ini, pekerjaan 

Hendratna lebih banyak mengutak-atik perang-

kat elektronik ketimbang yang berhubungan 

Menjaring
Bukti
dari Jejak
Digital

Perangkat elektronik menyimpan 
rekam jejak penggunaannya. 
Dapat dijadikan bukti pemeriksaan. 

pxhere.com
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dengan angka-angka. Aktivitasnya menjaring jejak 

digital yang terpendam dalam perangkat elektronik 

seperti komputer pribadi (PC), komputer jinjing, hing-

ga telepon pintar.

Menurut Hendratna, semua perangkat elektronik 

merekam jejak penggunaannya. Jejak tersebut be-

rasal dari semua arsip (file) yang pernah tersimpan 

di perangkat elektronik tersebut. File tersebut dapat 

berupa dokumen teks, gambar, hingga video. Kendati 

pemilik atau pengguna perangkat sudah menghapus 

arsip tadi, bukan perkara sulit untuk mendapatkan-

nya kembali. Asalkan jejak si arsip terjaring, akan mu-

dah untuk membangkitkannya kembali.

Dari jejak digital itu pemeriksa dapat menemukan 

bukti sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Aktivitas 

mengumpulkan jejak digital dan menjaring bukti ini-

lah yang disebut Hendratna sebagai pemeriksaan BPK 

dengan pendekatan komputer dan mobile forensic. 

Penerapan digital forensik dipraktikkan saat 

meng hitung kerugian negara dalam tindak pidana 

korupsi pengadaan alat simulator untuk ujian Surat 

Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Republik Indo-

nesia lima tahun lalu. Dalam pemeriksaan itu, BPK 

bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hendratna adalah salah satu anggota tim dari BPK 

yang menghitung kerugian negara pada kasus terse-

but. “Saya menjadi saksi ahli di pengadilan,” ucapnya. 

Pada kasus korupsi Simulator SIM, tim BPK me-

mulai pemeriksaan dengan menjala bukti dari jejak 

digital yang terekam dalam cakram keras atau hard 

disk eksternal. Cakram keras itu adalah barang bukti 

milik perusahaan subkontraktor dari PT Cipta Mandiri 

Metalindo Abadi (CMMA), pemenang pengadaan Si-

mulator SIM, yang disita penyidik komisi anti rasuah. 

Berdasarkan perhitungan BPK, kasus korupsi ini 

me rugikan negara hingga Rp121,830 miliar. Di Peng-

adilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Alwiyen Edison 

Situmorang dari BPK sekaligus saksi menerangkan ke-

rugian negara mencakup kerugian dalam proses pem-

buatan dan spesifikasi barang tidak sesuai isi kontrak. 

Hendratna mengatakan, dari jejak digital yang 

terjaring, tim menemukan bukti bahwa CMMA tidak 

mengerjakan tugasnya sebagai pemenang, me-

lainkan disubkonkan kepada perusahaan lain yaitu 

PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI). Di tengah proses 

pengerjaan, PT ITI diganti PT Adora Integrasi Solusi. 

“Jadi tendernya tidak jelas,” katanya. 

Dari jejak digital juga diperoleh bukti adanya 

upaya penggelembungan nilai kontrak. Cara pelaku 

menggelembungkan yaitu berdalih adanya kenaikan 

harga komponen dan kebutuhan komponen baru 

yang belakangan terbukti fiktif. Menurut Hendratna, 

semua bukti ini terkumpul pada cakram keras perusa-

haan sub-kontraktor.

Prinsip Kerja Komputer dan Mobile Forensic

Cerita Hendratna tentang pengungkapan kerugian 

negara kasus simulator SIM itu menjadi salah satu ba-

han materi yang disampaikan dalam acara pelatihan 

yang digelar Komunitas Litbang BPK pada akhir Februa-

ri lalu. Pelatihan yang diberi judul Pendekatan Kompu-

ter dan Mobile Forensic untuk Memperoleh Bukti Audit 

pada BPK itu diikuti sekitar 37 peserta. Selama tiga jam, 

Hendratna menjelaskan mengenai prinsip penerapan 

komputer forensik hingga lika-liku di lapangan.

Materi pertama Hendratna menjabarkan prinsip 

yang harus dipegang dalam penerapan komputer 

dan mobile forensic. Ada empat prinsip yaitu tidak 

mengubah isi perangkat elektronik, dilakukan oleh 

pemeriksa yang ahli di bidang digital forensik, men-

catat semua proses forensik, dan memiliki tanggung 

jawab yang tinggi. 
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Penjelasan masing-masing prinsip diurai oleh 

Hendratna. Menurut dia pemeriksa harus menjamin 

isi perangkat elektronik tetap sama sebelum dan se-

su dah proses forensik. Hal ini vital ketika kasus maju di 

persidangan. Berkaitan dengan tenaga ahli juga men-

jadi hal penting karena pekerjaan komputer fo rensik 

membutuhkan kemampuan tertentu yang tidak bisa 

sembarang dilakukan pemeriksa atau penyidik. 

Adapun proses forensik itu sendiri terdiri atas 

empat pekerjaan utama yaitu imaging atau pe-

ngum pulan arsip digital dan selanjutnya mengkate-

gorisasi arsip. Tahap pengumpulan dan pengelom-

pokan ini bisa memakan waktu berhari-hari. Setelah 

arsip digital terkelompokkan, tahap selanjutnya 

adalah analisa dan tahap terakhir berupa pelaporan.

Pelaporan hasil kerja dengan metode ini men-

jadi salah satu pertanyaan dari peserta. Hendratna 

meng akui teknik pelaporan dari metode ini belum 

ada panduannya di BPK. Untuk itu ia berharap pe-

mangku kepentingan di BPK segera menerbitkan 

panduan tersebut.

Pertanyaan lain yang dilontarkan peserta adalah 

cara mendapatkan barang bukti yang dimiliki oleh 

pihak swasta. Hendratna menjawabnya dengan ce-

rita pengalamannya memeriksa kasus kredit macet 

salah satu bank Badan Usaha Milik Daerah di Pulau 

Kalimantan. Pemeriksaan ini sedang berlangsung 

saat ini. 

Hendratna mengatakan, aparat BPK berbeda 

de ngan aparat hukum dalam memperoleh perang-

kat keras sebagai barang bukti. Aparat hukum bisa 

me nyita barang bukti tersebut. Adapun BPK tidak 

bisa menyita dan objek yang diperiksa bisa menolak 

permintaan BPK.

Namun situasi itu bukan alasan untuk lempar 

handuk dalam pemeriksaan. Dalam menelusuri kre-

dit macet di Bank BUMD tadi, Hendratna menceri-

takan keberhasilannya melobi objek yang diperiksa 

agar mau meminjamkan hard disk komputer Bank 

kepada pemeriksa BPK. “Caranya persuasif,” katanya. 

Dalam kasus kredit macet ini, Hendratna juga 

menyisipkan kisah pemeriksa memegang kuat prin-

sip tanggung jawab selama proses forensik. Ia men-

contohkan saat tahap pengumpulan data semua 

arsip digital tersedot. Hasil menjala jejak digital ini 

Hendratna memperoleh beragam file berupa teks, 

gambar, dan video.

Sebagian file yang terjaring berupa video ade-

gan porno. “Mirip video penyanyi grup band terke-

nal yang pernah heboh,” katanya. Menyikapi temuan 

arsip pribadi seperti itu, Hendratna melanjutkan, 

pemeriksa harus memegang etika moral yaitu tetap 

merahasiakan dan dilarang menyebarkan. “Pemerik-

sa wajib mengembargo dokumen yang sifatnya pri-

badi dan tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

Berbeda jika yang ditemukan adalah arsip 

penting tentang kasus lain meski tidak berhubung-

an dengan kasus yang sedang diusut. Terhadap 

temuan seperti itu, pemeriksa bisa mendiskusikan 

dengan tim. Jika diperlukan pengembangan maka 

perlu dibuatkan surat tugas baru. “Semua aktivitas 

harus berdasar surat tugas,” ujarnya.

Hendratna mengatakan pendekatan komputer 

dan mobile forensic dalam pemeriksaan BPK masih 

terbatas dalam pemeriksaan investigatif. Padahal 

pemeriksaan reguler juga bisa menggunakan me-

tode ini. Tidak perlu kecewa kendati penerapan me-

tode ini hasilnya sulit dijadikan bukti. Paling tidak, 

hasil menjala jejak digital bisa dijadikan sebagai pe-

tunjuk awal untuk mendapatkan bukti pemeriksaan.

Hendratna berharap ada semakin banyak pe-

meriksa yang mengasah kemampuannya di bidang 

digital forensik. Sehingga, hasil pemeriksaan BPK 

semakin berkualitas. ●
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B
adan Pemeriksa Keuangan 

(BPK RI) bekerja sama dengan 

Institute of Internal Auditors (IIA) 

Indonesia menyelenggarakan 

Professional Audit Forum de-

ngan tema “Sharing Session 

Reformasi Birokrasi & IA Quality: Capability, 

Maturity, and Assurance” di Kantor Pusat 

BPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Kegiatan ini 

merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang 

dilakukan untuk mewadahi para anggota IIA 

Indonesia dan komunitas internal pemeriksa 

Indonesia untuk memutakhirkan perkem-

bangan baru pengetahuan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua 

BPK, Bahrullah Akbar hadir untuk memberi-

kan pengarahan dan membuka acara secara 

resmi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 200 

peserta yang terdiri atas para pelaksana BPK, 

pemeriksa kementerian/lembaga serta para 

anggota IIA Indonesia.

Dalam arahannya, Bahrullah menga-

takan, apabila pemerintah itu diibaratkan 

suatu korporasi, maka ada fungsi yang harus 

dijalankan untuk mengelola koporasi ini, yai-

tu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan 

dan fungsi pengawasan. Pemeriksa internal 

dan eksternal adalah bagian dari fungsi 

manajemen pengawasan untuk mendorong 

agar korporasi berjalan dengan baik dan 

benar, mendorong transparansi, dan akun-

tabilitas.

Para pemeriksa BPK dituntut untuk me-

miliki tiga hal utama. Pertama  pemeriksa 

BPK harus mempunyai basic knowledge 

mengenai pemeriksaan keuangan. Kedua, 

mempunyai spesialisasi tentang pemeriksa  

kinerja, terakhir harus memiliki spesialisasi 

dalam pemeriksaan fraud dan  sistem tekno-

logi informasi.

“Di dalam era disrupsi kita harus dapat 

mengambil filsafat keris, yaitu walaupun 

berkelok-kelok tetapi tetap fokus untuk 

perbaikan kepada bangsa dan negara”, tegas 

Bahrullah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega-

ra dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) 

Asman Abnur yang hadir dalam acara ini 

menyampaikan,  perbaikan reformasi bi-

rokrasi manajemen yang berbasis kinerja ha-

rus menjadi model pemerintahan Indonesia 

kedepannya.

“Outcome harus menjadi ukuran keber-

hasilan, bukan hanya serapan anggaran dan 

opini laporan keuangan saja, tetapi harus 

mendapatkan manfaat dan hasil apa saja 

yang dapat diperoleh dari adanya realisasi 

anggaran”, jelas Menteri PANRB.

Kelembagaan yang fleksibel, ramping, 

dan efisien juga harus bisa diterapkan pe-

merintah. Dengan memperbaiki kelemba-

gaan, ia yakin bakal menimbulkan efisiensi 

yang luar biasa.

Sistem pemerintahan yang berbasis 

elektronik juga harus terus didorong untuk 

memperbaiki birokrasi. Oleh karena itu, se-

tiap kementerian dan lembaga wajib mene-

rapkan sistem e-goverment.

Dalam kegiatan ini juga diserahkan peng-

hargaan dari IIA Indonesia kepada Inspek-

torat Utama BPK atas diperolehnya Internal 

Audit Capability pada Level III. Pada level ini 

berarti BPK telah menerapkan dan melaksa-

nakan dengan baik International Professional 

Practice Framework  (IPPF) serta sudah melak-

sanakan fungsi assurance dan consulting. ●

Bersama Mendorong 
Transparansi dan Akuntabilitas

Outcome harus 
menjadi ukuran 
keberhasilan, bukan 
hanya serapan 
anggaran dan opini 
laporan keuangan 
saja. Harus ada 
manfaat dan hasil 
apa saja yang dapat 
diperoleh dari adanya 
realisasi anggaran.
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S
inkronisasi dan harmoni-

sasi produk hukum Badan 

Pemeriksa Keuangan 

(BPK) terhadap suatu 

peraturan perundang-un-

dangan tak hanya penting 

dilakukan saat akan dibentuknya suatu 

produk hukum. Penyelarasan juga ha-

rus dilakukan terhadap produk hukum 

BPK yang sudah terbentuk.

Hal tersebut perlu dilakukan ka-

rena adanya dinamika hukum atas 

dibentuk dan diundangkannya suatu 

peraturan perundang-undangan. 

Beberapa produk hukum BPK bisa 

saja menjadi tidak harmonis dan tidak 

sinkron dengan peraturan perun-

dang-undangan baru. 

Kepala Direktorat Legislasi, 

Pengem bangan, dan Bantuan Hukum 

BPK Akhmad Anang Hernady menje-

laskan, BPK sering menggelar seminar 

sosialisasi dan sinkronisasi produk hu-

kum. Terakhir, Direktorat Utama Pem-

binaan dan Pengembangan Hukum 

(Ditama Binbangkum) Pemeriksaan 

Keuangan Negara menyelenggarakan 

seminar hukum mengenai harmonisasi 

dan sinkronisasi produk hukum terkait 

dengan tugas dan wewenang BPK 

pada 20-21 Februari 2018 di kantor 

pusat BPK. Dalam acara ini diselengga-

rakan pula sosialisasi peraturan perun-

dang-undangan. 

Dia menjelaskan, harmonisasi, 

sinkronisasi, serta sosialisasi produk 

hukum dapat membantu para peme-

riksa BPK.”Mereka tidak akan bingung 

terkait aturan hukum saat melakukan 

pemeriksaan. Mereka bisa mengambil 

intisari dari undang-undang baru yang 

ada,” kata Anang kepada Warta Peme-

riksa. 

Ada beberapa peraturan perun-

dang-undangan yang dibedah dalam 

seminar tersebut. Salah satunya adalah 

UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi. Substansi dari undang-un-

dang ini perlu dibahas secara menda-

lam mengingat gencarnya pemerintah 

dalam membangun infrastruktur. 

Sehingga, para pemeriksa tidak akan 

melakukan kesalahan ketika memerik-

sa sebuah proyek infrastruktur. 

Dia menjelaskan, salah satu sub-

tansi UU Jasa Konstruksi yaitu apabila 

pemberi proyek dan kontraktor me-

lakukan kesalahan, tidak boleh lang-

sung dibawa ke ranah hukum. “Tetapi 

harus melalui proses permusyawaratan 

atau mediasi. “Ini terkait dengan BPK 

apabila ada temuan misalkan adanya 

kontrak yang tidak sesuai maka segera 

dimediasi,” Anang menjelaskan. 

Perubahan suatu peraturan da-

pat menyebabkan beberapa produk 

hukum BPK menjadi tumpang tindih 

atau ada ketidaksesuaian materi muat-

an serta substansi dengan peraturan 

lainnya. Harmonisasi, sinkronisasi, 

serta sosialisasi suatu produk hukum 

sangat penting dilakukan agar tidak 

ada kesalahan dalam melakukan pe-

meriksaan. 

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 

saat membuka acara seminar harmo-

misasi dan sinkronisasi produk hukum 

mengatakan, ada begitu banyak per-

ubahan produk hukum. Salah satu 

contohnya surat edaran Mahkamah 

Agung tentang arahan bagi para ha-

kim untuk merujuk bahwa satu-satu-

nya yang dapat menentukan kerugian 

negara adalah BPK.  Hal ini membawa 

dampak positif bagi BPK, namun juga 

membawa dampak yang sangat luar 

biasa terutama dengan aparat pene-

gak hukum dan auditor internal peme-

rintah dalam hal ini BPKP. “Sehingga 

harus dipikirkan agar produk-produk 

hukum BPK tidak berjalan sendiri.” ●

Pentingnya Harmonisasi 
dan Sinkronisasi Produk Hukum
Harmonisasi, sinkronisasi, serta sosialisasi suatu produk hukum sangat krusial 
dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan.
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B
adan Pemeriksa Keuang an (BPK) menemukan 

beberapa permasalahan dalam pengelolaaan 

pertanggungjawaban dana otonomi khusus 

(otsus) Papua. Salah satu biang keladi permasa-

lahan data otsus adalah adanya regulasi daerah 

yang membuat peng awasan menjadi sulit di-

lakukan. 

Regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Khusus Tahun 

Nomor 25 tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan 

Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Aturan terse-

but mengamanatkan 80 persen pengelolaan dana otonomi 

khusus diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Sementa-

ra pemerintah provinsi menerima 20 persen. Dana otsus ini 

mencapai dua persen dari total Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, aturan 

tersebut menimbulkan permasalahan dari sisi peng awasan. 

“Pengawasan menjadi lebih sulit karena dana otonomi khu-

sus ini tersebar 80 persen di kabupaten,’’ kata Bahrullah da-

lam rapat konsultasi de ngan pimpinan DPR dan penyerahan 

Laporan Hasil Pemeriksaan mengenai Pengelolaan Pertang-

gungjawaban Dana Otonomi Khusus Kepada DPR, di Gedung 

DPR RI, Jakarta, Senin (5/3).

Dalam hal pengendalian internal, BPK menemukan ba-

nyak temuan dalam tahun anggaran 2010, seperti permasa-

lah an kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian pekerjaan 

atau kegiat an dengan ketentuan, kemahalan harga, denda 

keterlambatan. Selain itu, ada juga belanja yang belum 

dipertang gungjawabkan sebesar Rp152,35 miliar atau 4,97 

persen dari cakupan pe meriksaan dana otsus tahun anggar-

an 2010 sebesar Rp3,06 triliun.

Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan da-

na otsus Provinsi Papua tahun anggaran 2015 dan 2016 di 

Provinsi Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, 

Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten 

Nabire, mengungkapkan 106 temuan yang memuat 137 per-

masalahan. 

Dari jumlah itu, terdapat 132 permasalahan ketidakefek-

tifan senilai Rp225,58 miliar, tiga permasalahan kerugian dae-

rah senilai Rp1,43 miliar, dan dua permasalahan kekurangan 

penerimaan senilai Rp96,63 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan 

Gubernur Papua untuk menginstrusikan kepala badan peren-

canaan pembangunan daerah (Bappeda) dan kepala satuan 

kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola dana otsus mem-

buat usulan secara definif untuk tahun anggaran berikutnya. 

Kemudian, menetapkannya menjadi rencana definitif sebagai 

pedoman pelaksanaan serta membuat rencana lima tahun 

penggunaan dana otsus.

BPK juga berharap kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Lan-

ny tidak hanya berorientasi pada tercapainya indikator kinerja 

masukan (input) dan keluaran (output), dalam membuat rencana 

program. Tetapi juga harus berorientasi pada hasil (outcome).

Dalam rapat konsultasi dana otsus, selain Bahrullah hadir 

pula Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Wakil Ketua DPR 

Fadli Zon, serta Tim Pemantau Otsus Papua DPR RI.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya 

telah meminta Komisi II DPR melalui Kementerian Dalam Ne-

geri (Kemendagri) untuk mendorong pemerintah daerah pro-

vinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan 

dana otsus sesuai dengan usulan dan membuat laporan per-

tanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut juga mendo-

rong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) se tem pat melakukan pendampingan dan evaluasi 

berkala terhadap penggunaan dana otsus. “Ini penting untuk 

meminimalisasi adanya penyalahgunaan dana otsus,” kata 

Bamsoet. Rabu (7/3). ●

Dana Otsus Papua 
Banyak Masalah
Salah satu biang keladi permasalahan data otsus 
adalah adanya regulasi daerah yang membuat 
pengawasan menjadi sulit dilakukan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) tak bisa berjalan sen-

diri dalam mengawal harta 

negara. BPK membutuhkan 

dukungan dan keterlibatan 

masyarakat, termasuk para 

blogger. 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Dja-

negara mengatakan, tulisan para blogger 

bisa menjadi salah satu sumber informa-

si dan inspirasi bagi seluruh masyarakat. 

“Tujuannya untuk meningkatkan penge-

tahuan dan pemahamannya tentang 

peran dan kewenangan BPK,” kata Ketua 

BPK dalam acara Kumpul Blogger BPK 

bertema “Blogger Kawal Harta Negara” 

di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, 

Kamis (15/3). Pada acara ini juga di-

umumkan pemenang lomba penulisan 

blog bertema “BPK Kawal Harta Negara”. 

Ketua BPK sangat mengapresiasi 

ting ginya antusiasme para blogger da-

lam mengikuti lomba penulisan yang 

digelar sejak akhir 2017. Dari 315 orang 

yang mendaftar lomba penulisan, tersa-

ring 241 orang dengan  250 tulisan. 

Kompetisi penulisan ini merupakan 

upaya BPK untuk berbagi motivasi dan 

mengajak seluruh pihak untuk mening-

katkan kepedulian terhadap bangsa dan 

Tanah Air sesuai dengan kompetensi di 

masing-masing bidang.  “Partisipasi ini 

kami pandang sebagai bentuk kepe-

dulian dari teman-teman blogger atas 

peran BPK dalam mengawal harta ne-

gara demi mewujudkan kesejahteraan 

rakyat,” ujar Ketua BPK. 

Ketua BPK menambahkan, di negara 

lain seperti Filipina, masyarakat bisa 

dengan mudah membantu badan pe-

meriksa keuangannya untuk memeriksa 

keuangan setiap daerah. “Jadi peran 

serta masyarakat terlihat sangat nyata 

untuk menjaga pengelolaan keuangan 

negaranya. Saya mengajak kepada kita 

semua untuk terus berkarya memajukan 

bangsa yang kita cintai ini.” 

Kompetisi penulisan “BPK Kawal Har-

ta Negara” dimulai 27 November 2017 

dan ditutup 12 Februari 2018.  Seleksi 

tulisan dilakukan melalui tiga tahap yai-

tu tahap seleksi administratif, penjurian 

internal, dan penjurian eksternal. Pen-

jurian internal dilakukan untuk melihat 

kesesuaian tulisan dengan tema dan 

pemahaman penulis tentang BPK serta 

validitas data. 

BPK menghadirkan juri yang sangat 

berkompeten dari unsur media, blogger, 

dan internal BPK. Mereka menilai keda-

laman pesan dan dampak tulisan bagi 

publik hingga penyajian gaya bahasa. ●

BPK Ajak Blogger 
Kawal Harta Negara
Ketua BPK sangat mengapresiasi tingginya antusiasme para blogger 
dalam mengikuti lomba penulisan.

JUARA PERTAMA: 
Alexander Arie 
(BPK Kawal Harta Negara 
dengan mendorong Akuntabilitas 
Keuangan Negara)

JUARA KEDUA: 
Yesi Hendriyani Suparto 
(Peran Generasi Milenial Kawal 
Harta Negara) 

JUARA KETIGA: 
Lalu Alfian Rifa’i 
(Ikut Berpartisipasi Membantu BPK 
Mengawal Harta Negara, Yuk!”)

Juara favorit pertama: 
Lalu Alfian Rifa’i 
(“Jangan Bilang Ente gak Mau Bantu 
BPK Kawal Harta Negara!”)

Juara favorit kedua: 
Bayu Satria Utama 
(Tantangan Era Diskripsi: SIPADU 
Membangun Kolaborasi Masyarakat 
dan BPK Kawal Harta Negara)

Juara favorit ketiga: 
Saiful Rijal Yunus 
(Harta, Tahta, dan BPK)

PEMENANG 
KOMPETISI 
PENULISAN BLOG

Warta Pemeriksa Maret.indd   42 27/03/18   22.22



43

WARTA PEMERIKSA | Edisi 03 | Vol. I - Maret 2018

KOLOM

S
etiap tahun pemerintah 

menyerahkan LKPP (Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat) 

kepada Badan Pemeriksa Ke-

uangan (BPK) untuk diperiksa. 

Selanjutnya, BPK melakukan 

pemeriksaan keuangan dan menerbitkan 

opini atas LKPP berbasis kriteria kesesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan, kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

dan efektivitas Sistem Pengendalian Inter-

nal (SPI). Selain pemeriksaan keuangan, 

BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja 

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

(PDTT) sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Seringkali ada kesalahpahaman mencam-

puradukkan ketiga jenis pemeriksaan BPK 

ini.

Pertanyaan yang paling sering menge-

muka adalah kenapa suatu kementerian 

atau pemerintah daerah mendapat opini 

WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi 

masih terjadi korupsi di sana? Jawabannya 

adalah karena opini WTP dan pengungkap-

an korupsi adalah dua hal berbeda. Tujuan 

opini dalam pemeriksaan keuangan tidak 

bertujuan mengungkap korupsi, tetapi 

untuk memberikan jaminan atau keyakin-

an mengenai keandalan dan relevansi 

informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan.    

OLEH JUMANSYAH

Dosen Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Indonesia

WTP dan 
Akuntabilitas

Opini wajar tanpa 
pengecualian (WTP) 
dan pengungkapan 
korupsi adalah dua 
hal berbeda.

menlh.go.id
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Mengapa informasi laporan keuangan yang 

disajikan pemerintah harus dijamin andal dan rele-

van? Siapa yang harus memberikan keyakinan?

Teori Keagenan (Agency Theory) dapat digu-

nakan untuk menjelaskan urgensi pemeriksaan 

keuangan BPK yang hari-hari ini mendapat per-

hatian. Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa 

dalam suatu organisasi, terdapat dua pihak yang 

saling berinteraksi yaitu principal (pemberi ama-

nah) dan agent (pihak yang diberi amanah).

Pihak pemberi amanah adalah masyarakat 

yang direpresentasi oleh anggota DPR/DPRD. Da-

lam organisasi sektor publik tidak dikenal istilah 

pemilik (owner), karena semua keputusan didasar-

kan pada konsensus. Sehingga, masyarakat tidak 

dimaknai sebagai pemilik, tetapi menjadi subjek 

yang terlibat dalam pembentukan konsensus. Sa-

lah satunya melalui mekanisme pemilihan umum 

hingga terpilihlah para wakil rakyat. Para wakil 

rakyat ini ditugasi mengurusi legislasi, membuat 

undang-undang.

Pihak yang diberi amanah (agent) adalah 

pemerintah. Pemerintah merupakan pelaksana 

urusan-urusan yang menjadi konsensus bersama. 

Dalam menjalankan urusannya, pemerintah diama-

nahkan sumber daya berupa barang dan uang yang 

dapat kita lihat alokasinya dalam APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara). Isi APBN adalah 

informasi tentang sumber daya yang direncanakan 

dan direalisasikan oleh pemerintah. Sebagai sa-

tu-satunya pelaksana, pemerintah memegang ken-

dali penuh atas sumber daya beserta informasinya. 

Manakah yang paling tahu tentang sumber daya? 

Pemerintah atau wakil rakyat? Pasti pemerintah. Ini 

karena mereka secara rutin berhubungan dengan 

sumber daya. Bisa dikatakan pemerintah meru-

pakan sumber primer mengenai sumber daya. Wakil 

rakyat atau DPR sebagai peng awas hanya akan 

mendapatkan informasi sekunder yang tentu lebih 

sedikit dibanding pemerintah. Di sinilah terjadi 

kesenjangan informasi antara principal dan agent.

Kesenjangan informasi ini disebut asimetri 

informasi. Hanya bisa direduksi dengan meng-

hadirkan pihak ketiga yang independen untuk 

memeriksa kewajaran informasi, apakah terdapat 

salah saji atau tidak. Undang-Undang Dasar 1945 
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Pasal 23E ayat 1 menyebut kan “untuk me-

meriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

tentang keuang an negara diadakan satu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas 

dan mandiri”. Se hingga, dibentuklah BPK 

sebagai pemeriksa atau pihak ketiga dalam 

hubung an principal-agent.

Tugas BPK adalah memberikan keyakin-

an yang memadai mengenai informasi 

yang disajikan oleh pemerintah. Agar da-

pat memberikan keyakinan, BPK dalam hal 

ini pemeriksa BPK, membutuhkan pemban-

ding atas informasi yang disajikan pemerin-

tah agar dapat dievaluasi. Pembandingnya 

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). Amanat Pasal 32 ayat 1 UU Keuang-

an Negara menghendaki bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pemeriksa membandingkan dan mengeva-

luasi informasi yang disajikan pemerintah 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan 

berupa opini. Opini merupakan pernya-

taan profesional pemeriksa BPK mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disaji-

kan dalam laporan keuangan yang didasar-

kan pada kriteria sudah sesuai atau tidak 

dengan SAP, sudah cukup atau tidak dalam 

pengungkapan, kepatuhan terhadap per-

aturan perundang-undangan dan efektivi-

tas sistem pengendalian intern.

Pemeriksa BPK hanya membuat opini 

tentang kewajaran, bukan tentang kebe-

naran. Setidaknya ada dua alasan kenapa 

pemeriksa BPK hanya bisa sampai pada 

opini kewajaran. Pertama, pemeriksa tidak 

melakukan pemeriksaan atas semua tran-

saksi, melainkan hanya mengambil sampel. 

Untuk mengungkap kebenaran, pada kasus 

korupsi misalnya, dibutuhkan banyak sekali 

data bahkan semua data. Pengungkap an 

kebenaran ini bisa dilakukan melalui Peme-

riksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang 

ruang lingkup dan waktunya lebih luas. Ke-

dua, keputusan pemeriksa berorientasi pada 

hal yang signifikan atau materialitas. Alasan 

ini berpaut dengan alasan pertama, kenapa 

pemeriksa hanya mengambil sampel.

Opini WTP yang diberikan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang 

disajikan pemerintah pusat adalah opini 

ter tinggi dalam pemeriksaan keuangan. 

Ke berhasilan ini patut diapresiasi meng-

ingat pada tahun 2004-2009 LKPP hanya 

mendapat opini Tidak Menyatakan Penda-

pat (TMP) dan tahun 2010-2015 mendapat 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

TMP adalah opini terendah yang dikeluar-

kan ketika kondisi pemeriksaan menemu-

kan bahwa laporan keuangan tidak dapat 

diyakini wajar atau tidak dalam semua hal 

yang material sesuai dengan SAP. WDP 

adalah opini yang diberikan apabila pe-

meriksaan menemukan adanya salah saji 

(penyimpangan dari prinsip akuntansi) 

yang cukup material/signifikan, tetapi tidak 

pervasive (berpengaruh secara keseluruh-

an) terhadap laporan keuangan.

Pemerintah sedang dalam tren baik 

untuk meningkatkan akuntabilitas dengan 

diraihnya opini WTP. Opini adalah ukuran 

akuntabilitas, yakni dalam mempertang-

gungjawabkan pengelolaan sumber da ya 

serta pelaksanaan kebijakan yang diperca-

yakan kepada pemerintah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara perio-

dik. Dengan kata lain, LKPP yang dikirimkan 

kepada anggota DPR dapat diyakini kewajar-

annya dan dapat digunakan sebagaimana 

mestinya dalam mengawasi pemerintah.        

Fakta Minor

Meski begitu, ada fakta minor di tengah 

hiruk pikuk apresiasi opini WTP. Seorang 

Pejabat di Kementerian Desa, PDT dan 

Transmigrasi ditangkap tangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi karena diduga ter-

kait suap jual beli opini WTP dengan peme-

riksa BPK. Banyak yang kecewa dan menco-

ba mendeligitimasi hasil pemeriksaan BPK 

secara keseluruhan. Bagi BPK, hal ini tentu 

jadi bahan introspeksi sekaligus melakukan 

pembenahan ke dalam.

Bagi pemerintah, khususnya kemente-

rian/lembaga, tidak ada jalan pintas untuk 

memperoleh WTP. WTP dapat menjadi cer-

min perbaikan tata kelola di kementerian/

lembaga. Bagi kementerian/lembaga yang 

masih belum mendapatkan WTP, dapat 

mengakselerasi diri dalam memperbaiki 

tata kelola. Memacu diri melalui proses de-

mi proses, bukan dengan mengambil jalan 

pintas. Jika jalan pintas yang dipilih, WTP 

tereduksi menjadi hanya selembar kertas. ●

Tugas BPK 

adalah mem-

berikan 

keyakinan 

yang mema-

dai mengenai 

informasi yang 

disajikan oleh 

pemerintah.
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BERITA FOTO

Penyerahan LK Unaudited OJK 

Tahun 2017 dan Entry Meeting, 

15 Februari 2018.

Kursus Kader Pimpinan 

Angkatan  XXXVI Seskoal oleh 

Bahrullah Akbar, 28 Februari 2018.

Sosialisasi Dana Desa 

di Kabupaten Seram Bagian 

Barat, Maluku, oleh Achsanul 

Qosasi, 22 Februari 2018.
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BERITA FOTO

Serah terima jabatan Kepala 

Perwakilan BPK RI Provinsi 

Kalimantan Tengah yang 

disaksikan Anggota VI BPK 

Harry Azhar Azis, 9 Maret 2018.

Goes to School di Pondok 

Pesantren Persis 3 Pameungpeuk, 

Bandung, dihadiri oleh Waka BPK 

RI Bahrullah Akbar.

Penyerahan LK Unaudited 

di Lingkungan AKN VI dihadiri 

Anggota VI BPK, Kemendikbud 

dan KemenKes RI di Auditorium 

Lantai 2 Gedung Tower BPK, 

23 Februari 2018.
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BERITA FOTO

Sekjen BPK hadir menerima 

Procurement Award yang 

diberikan Sekjen Kemenkeu, 

Hadiyanto, 26 Februari 2018.

Launching Film BPK 

“Sang Penjaga 2” dihadiri oleh 

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 

dan Anggota I BPK Agung Firman 

Sampurna, di Badan Diklat BPK, 

20 Februari 2018.

Knowledge Sharing terkait 

Quality Assurance antara 

Inspektorat Utama dengan ANAO 

pada 28 Februari 2018.

Warta Pemeriksa Maret.indd   49 27/03/18   22.22



50

WARTA PEMERIKSA | Edisi 03 | Vol. I - Maret 2018

BERITA FOTO

Sosialisasi Dana Desa di Gedung 

Pertemuan Natsepa, Ambon, 

23 Februari 2018.

Pelantikan Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama BPK oleh Sekjen 

BPK, 21 Februari 2018.

Senior Management Dialogue 

Pemeriksaan Keuangan BPK 

dan ANAO pada 28 Februari 

2018 di BPK.
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PROMO

ALUR
PENGADUAN
MASYARAKAT

SELESAI

SELESAI

Pusat Informasi dan Komunikasi 
Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK) 
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB 
Istirahat
Senin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB 
Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pengadu atau pelapor menghubungi Pusat Informasi 
dan Komunikasi (PIK)

Pengaduan lengkap

Tanggapan Satker

Pengaduan
tidak lengkap

Datang Langsung atau bisa: 
● Via Telepon
● Via Fax
● Via E-mail
● Via PO BOX 
● WEBSITE

Verifikasi identitas pelapor 
dan kelengkapan bukti 
oleh Petugas PIK

Pengadu atau 
pelapor akan 
diberikan surat 
pemberitahuan 
untuk melengkapi 
dokumen atau surat 
pemberitahuan 
tidak dapat dilanjuti

Mau 
Mengadu 

Permasalahan 
Publik

Mengajukan Pengaduan

1. Mengisi formulir pengaduan 
masyarakat dan tanda bukti 

penerimaan dokumen

2. Melampirkan:
● KTP / ID Card / SIM

● Surat pengaduan tertulis 
● Akta pendirian bagi Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
Organisasi Masyarakat (Ormas)

● Dokumen pendukung atas 
aduan yang disampaikan

Surat Keluar PPID 
kepada Pengadu/Pelapor

sebagai tanggapan

● Petugas PIK memproses 
penyampaian 

pelaporan pengaduan
● Meneruskan kepada Satker 

terkait melalui PPID

?

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Klik SIPADU
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