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Kerugian negara 
rp1,37 Triliun

Hasil pemeriksaan BPK Semester II 2016 
mengungkapkan sedikitnya 5.810 temuan, 

di antaranya terdapat unsur kerugian 
negara sebesar Rp1,37 triliun.
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Sejarah Bulan April
Sidang pembaca yang mulia...

Tidak ada topik yang lebih penting dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2016. Karena itulah, topik 
tersebut kami tempatkan sebagai Laporan Utama Warta BPK edisi April 2017.

Bukan saja karena tema itu merupakan hal penting bagi Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), lebih dari itu, IHPS juga bisa dimaknai sebagai rapor atas laporan 
keuangan para entitas.  Terlebih, hasil pemeriksaan BPK pada Semester II tahun 2016 
mengungkapkan sedikitnya terdapat 5.810 temuan. 

Ketua BPK Harry Azhar ketika menyampaikan IHPS tersebut kepada DPR RI, 6 April 
2017 di Jakarta mengungkapkan, dari permasalahan berdampak finansial tersebut 
ada yang berdampak kerugian negara. Yakni sebanyak 1.205 permasalahan senilai 
Rp1,37 triliun. Sedangkan potensi kerugian negara sebanyak 329 permasalahan senilai 
Rp6,55 triliun dan kekurangan penerimaan sebanyak 434 permasalahan senilai Rp4,66 

triliun.
Topik Laporan Khusus 

yang tak kalah menarik 
adalah penetapan dua 
anggota BPK. Di kompleks 
parlemen, Senayan, 
Jakarta, Rapat Paripurna 
DPR, Selasa (11/4), 
mengesahkan penetapan 
Agung Firman Sampurna 
dan Isma Yatun sebagai 
Anggota BPK yang baru 
menggantikan Sapto Amal 

Damandari dan Agung Firman Sampurna sendiri yang berakhir masa jabatannya pada 
18 April 2017.

Masih terkait dengan tema Lapsus, adalah Sidang Badan yang berlangsung Jumat 
21 April 2017. Dalam sidang tersebut, Moermahadi Soerja Djanegara terpilih sebagai 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Harry Azhar Azis, sedangkan 
Bahrullah Akbar terpilih sebagai Wakil Ketua BPK menggantikan Sapto Amal 
Damandari yang telah habis masa jabatannya April 2017. Keduanya terpilih secara 
aklamasi pada sidang badan yang berlangsung Jumat 21 April 2017 di Gedung BPK, 
Jakarta.

Begitulah, Warta BPK edisi April sarat dengan berita dan catatan sejarah penting 
perjalanan BPK. Selamat menikmati. ***
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K erja keras BPK telah 
membuahkan hasil. 
Ketua BPK, Harry azhar 
azis menyerahkan Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

Semester II Tahun 2016 kepada Wakil 
Ketua DPr rI, Taufik Kurniawan, pada 
Sidang Paripurna DPr rI yang digelar 6 
april 2017 di jakarta. 

Ketua BPK didampingi Wakil Ketua 
BPK, Sapto amal Damandari, dan 

IHPS II 2016

Kerugian negara 
rp1,37 Triliun
HaSIL PemerIKSaan BaDan PemerIKSa Keuangan (BPK) 
PaDa SemeSTer II TaHun 2016 mengungKaPKan SeDIKITnya 
TerDaPaT 5.810 Temuan. DarI jumLaH Temuan TerSeBuT, 
TerDaPaT unSur KerugIan negara SeBeSar rp1,37 TrILIun.

sejumlah anggota BPK, antara 
lain anggota I, agung Firman 
Sampurna, anggota II, agus joko 
Pramono, anggota V, moermahadi Soerja 
Djanegara dan anggota VI, Bahrullah 
akbar. Selain kepada DPr, IHPS II Tahun 
2016 juga diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

Dalam sambutanya, Harry azhar 
menjelaskan, IHPS II tahun 2016 memuat 
ringkasan 604 LHP. rinciannya 81 LHP 
pemerintah pusat, 489 LHP pemerintah 
daerah dan Badan usaha milik Daerah 
(BumD), serta 34 LHP Badan usaha milik 
negara (Bumn) dan badan lainnya. 
Sedangkan jenis pemeriksaan, meliputi 
9 LHP pemeriksaan keuangan, 316 
LHP pemeriksaan kinerja, dan 279 LHP 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT).

Hasilnya, menurut Harry azhar, 

Ketua BPK, Harry Azhar Azis menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2016 kepada Wakil Ketua DPR RI, 
Taufik Kurniawan, pada Sidang Paripurna DPR RI yang digelar 6 April 2017 di Jakarta. 
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BPK mengungkapkan sedikitnya 
5.810 temuan yang memuat 7.594 
permasalahan. Terdiri dari 1.393 
kelemahan SPI dan 6.201 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
senilai rp19,48 triliun. “Permasalahan 
ketidakpatuhan ini sebanyak 1.968 
permasalahan berdampak finansial, 
berupa pengembalian kas senilai rp12,59 
triliun,” ujar Harry. 

Harry azhar mengungkapkan, dari 
permasalahan berdampak finansial 
tersebut ada yang berdampak pada 
kerugian negara. yakni sebanyak 
1.205 permasalahan senilai rp1,37 
triliun. Sedangkan potensi kerugian 
negara sebanyak 329 permasalahan 
senilai rp6,55 triliun dan kekurangan 
penerimaan sebanyak 434 permasalahan 
senilai rp4,66 triliun.

meski begitu, ada 4.233 permasalahan 
ketidakpatuhan yang tidak berdampak 
finansial. Hanya penyimpangan 
administrasi sebanyak 617 kasus 
dan 3.616 berupa ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 
senilai rp6,88 triliun. Sedangkan terkait 
permasalahan ketidakpatuhan yang 
berdampak finansial senilai rp12,59 
triliun, sejumlah entitas yang diperiksa 
telah menindaklanjuti dengan menyetor 
ke kas negara senilai rp130,78 miliar. 

Pemeriksaan Tematik
Tak hanya itu, pada IHPS II 

tahun 2016 kali ini,  BPK juga telah 
melakukan pemeriksaan kinerja 
tematik. yakni pemeriksaan terhadap 
jaminan Kesehatan nasional (jKn) 
dan pemeriksaan pemenuhan sarana 
dan prasarana pendidikan dasar dan 
menengah yang berkualitas. 

Hasilnya menurut Harry, untuk 
program jKn misalnya, BPK menemukan 
sejumlah permasalahan. Di antaranya 
pengelolaan pembiayaan untuk 
mendukung pelayanan kesehatan belum 
memadai. misalnya, rumah Sakit umum 
Pemerintah (rSuP) masih menanggung 
beban pelayanan pasien program jKn. 
“Hal ini terjadi karena tingginya tingkat 
klaim tidak lolos verifikasi BPjS dan 
adanya perbedaan tarif rumah sakit 
dengan tarif Indonesia case base groups 
(Ina CBgs),” ujar Harry azhar.

Selain itu lanjut Harry, pelayanan 
kesehatan pada fasilitas kesehatan 
tingkat pertama dan fasilitas kesehatan 
rujukan lanjutan belum didukung jumlah 
dan kualitas SDm  yang memadai. Sudah 
begitu sarana dan prasarana juga belum 
standar. BPK menemukan ada 155 
Pemda yang program jaminan kesehatan 
daerahnya belum terintegrasi dengan 
program jKn. 

Terkait pemenuhan sarana dan 
prasarana pendidikan dasar dan 

menengah, menurut Harry, pembagian 
tugas dan tanggung jawab penyediaan 
sarana dan prasarana antara pemerintah 
pusat, Pemda dan masyarakat belum 
diatur dengan peraturan Pemerintah.  
“BPK juga menemukan jumlah pemda 
yang belum menetapkan perencanaan 
pemenuhan sarana dan prasarana 
pendidikan dasar dan menengah yang 
selaras dengan pemerintah pusat,” tandas 
Harry. 

Pada semester II 2016 kali ini BPK juga 
telah melakukan pemeriksaan terhadap 
pemerintah pusat. ada 81 LHP, yang 
terdiri dari 39 Pemeriksan Kinerja dan 42 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT). untuk pemeriksan kinerja, BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan kas pemerintah.  

Hasilnya, BPK menyimpulkan 
kewenangan dan lingkup, manajemen 
perencanaan kas dan pengelolaan 
saldo kas belum efektif untuk menjamin 
likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
yang terintegrasi. Harry mengungkapkan 
ada sejumlah permasalahan yang 
ditemukan BPK. Di antaranya 
pengelolaan kas pemerintah belum 
mmencakup keseluruhan dana pada 
rekening pemerintah.

Hanya terbatas pada dana yang 
dikuasai Bendahara umum negara (Bun). 
Selain itu pengaturannya juga belum 
memadai atas kewenangan Bun dalam 
mengelola kas di luar uang negara. 
Sudah begitu pengelolaan dana rekening 
pemerintah belum terintegrasi. 

Sedangkan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT), BPK melakukan 
pemeriksaan atas pengelolaan 
pendapatan pajak. BPK menemukan 
sejumlah permasalahan. Di antaranya ada 
4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum 
menyetorkan Pajak Pertambahan nilai 
(PPn) yang dipungut sebesar rp910,06 
miliar dan potensi sanksi administrasi 
bunga sebesar rp538,13 miliar.  “Selain 
itu adanya potensi sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar rp117,70 miliar 
karena keterlambatan penyetoran PPn 
oleh Wajib Pungut pajak tersebut,” jelas 
Harry.

Sementara untuk pemeriksaan Bumn, 
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pada semester II Ttahun 2016 kali ini BPK 
telah memeriksa sebanyak 34 Bumn. 
rinciannya sebanyak 9 LHP pemeriksan 
kinerja dan 25 LHP PDTT. Salah satu 
pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan 
pengelolaan usaha perikanan. Hasilnya, 
BPK  menyimpulkan pengelolaan usaha 
perikanan kurang efektif.

Karena itu Harry, menekankan 
sejumlah permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian. Seperti temuan 
jumlah armada kapal tangkap yang 
beroperasi kurang memadai.  “Perinus 
hanya memiliki  8 unit kapal tangkap. Tapi 
hanya satu kapal yang beroperasi,” kata 
Harry.

Selain itu BPK juga melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
terhadap pengelolaan rantai suplai dan 
operasional  Bumn. Hasilnya menurut 
Harry, terkait pengelolaan rantai suplai di 
SKK migas misalnya, BPK menyimpulkan 
kegiatan tersebut belum didukung sistem 
pengendalian  intern yang memadai. 
Selain itu juga belum dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

menurut Harry, ada sejumlah 
permasalahan yang perlu mendapat 
perhatian SKK migas. Di antaranya 
SKK migas belum mempunyai standar 
jenis, kategori dan besaran biaya yang 
digunakan pada kegiatan operasi 
perminyakan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap 
operasional Bumn, BPK kata harry 
menemukan sejumlah permasalahan 
yang perlu mendapat perhatian. Di 
antaranya mengenai pengadaan 
pipa pada proyek pemasangan pipa 
jalur Bitung-Cimanggis dan proyek 
pengembangan Duri-Dumai senilai 
uS$21,85 juta. Permasalahan lain soal 
pembangunan stasiun pengisian bahan 
bakar gas Batam senilai rp18,57 miliar 
yang tidak dapat dimanfaatkan PT  
Perusahaan gas negara. 

Menetapkan Kerugian Negara
Terkait penyelesaian kerugian negara, 

BPK mencatat sejak 2003 hingga 2016 
telah ditetapkan sebanyak 33.619 kasus 
senilai rp4,18 triliun. Selama periode 
tersebut, telah diangsur sebanyak 5.440 
kasus senilai rp181,44 miliar. Kasus 

yang sudah dilunaskan rp599,89 miliar 
dan penghapusan sebanyak  219 kasus 
dengan nilai rp22,33 miliar.  “Sisa kerugian 
negara sebanyak 10.882 kasus senilai 
rp3,38 triliun,” tandas Harry. 

Terkait kewenangan BPK untuk 
menghitung kerugian negara, Harry 
menjelaskan, selama periode 2013 
hingga 2016, BPK telah menetapkan 
jumlah kerugian negara yang diakibatkan 
perbuatan melawan hukum sebanyak 107 
kasus senilai rp45,63 triliun. “Perhitungan 
kerugian negara tersebut berdasarkan 
permintaan dari aparat penegak hukum 
terhadap kasus tindak pidana korupsi 
yang sedang diproses secara hukum,” jelas 
Harry.  

Karena itu menurut Harry, 

perhitungan kerugian negara yang telah 
disampaikan Kepolisian sebanyak 44 
kasus senilai rp260,27 miliar dan uS$2,71 
miliar. Sedangkan yang telah diserahkan 
ke kejaksaan sebanyak 49 kasus senilai 
rp295,12 miliar dan KPK sebanyak 14 
kasus senilai rp8,57 triliun. 

Harry  berharap temuan BPK pada 
IHPS II tahun 2016 dapat ditindaklanjuti 
entitas. Karena itu BPK bersedia diundang 
DPr di setiap komisi untuk menjelaskan 
temuan BPK tersebut. Sebab menurutnya, 
efektivitas hasil pemeriksaan BPK akan 
tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya 
ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. 
“Salah satu pihak yang mendorong tindak 
lanjut adalah pengawasan intensif dari 
anggota DPr,” ujar Harry.  (bw)
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H aK itu menurut para pimpinan 
BPK cukup melegakan. 
Pasalnya, keseriusan  para 
entitas telah menunjukkan 

adanya komitmen yang tinggi untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang muncul,  sehingga mereka bisa 
segera mewujudkan tata kelola keuangan 

Pemantauan TLRHP

Gedung BPK RI

SebanyaK 10 enTiTaS 
TindaKlanjuTi reKomendaSi 
bPK TePaT WaKTu
BaDan PemerIKSa Keuangan (BPK) memBerIKan aPreSIaSI 
KePaDa Para PImPInan  enTITaS yang TeLaH SeLeSaI 
menInDaKLanjuTI reKomenDaSI BPK PaDa PerIoDe yang 
Sama. BILa TaHun SeBeLumnya Hanya 4 enTITaS, TaHun InI 
menjaDI 10 enTITaS.

yang transparan dan akuntabel. 
menurut BPK, dari hasil pemeriksaan 

seluruh entitas pada Semester II Th 
2016, terdapat 10 entitas telah selesai 
menindaklanjuti rekomendasi BPK 
pada periode yang sama. Hasil ini lebih 
baik dibandingkan IHPS I 2016, dimana 
BPK hanya menemukan empat entitas 
yang berhasil menindaklanjuti seluruh 
rekomendasi pada periode yang sama.   

adapun kesepuluh entitas tersebut 
adalah: Dewan Ketahanan nasional, 
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Badan Intelijen negara, Lembaga 
Ketahanan nasional, Badan Koordinasi 
Penanaman modal (BKPm), Badan 
nasional Penanggulangan Terorisme, 
Pemkab Lampung Barat, Pemkab 
Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot 
Bima, dan Pemkab Lamandau. 

Dalam melaporkan hasil pemantauan 
Tindak Lanjut rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan (TLrHP) Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 
2016, BPK juga menyandingkan hasil 
pemantauan pelaksanaan tindak 
lanjut rekomendasi dari pemeriksaan 
atas LHP dari tahun 2005-2009 yang 
disajikan secara umum. Sedangkan hasil 
pemantauan atas LHP dari tahun 2010- 
2014 dan LHP tahun 2015-2016 disajikan 
BPK menurut entitas kementerian/
lembaga, pemerintah provinsi/
kabupaten/kota, Bumn, dan badan 
lainnya.

Sementara itu pada periode rPjmn 
2015-2019, BPK telah menyampaikan 
76.094 rekomendasi atas hasil 
pemeriksaan periode 2015-2016 
terhadap anggaran senilai rp58,70 
triliun. Hasilnya 35.350 rekomendasi 
(46,5%) senilai rp5,09 triliun dinyatakan 
telah sesuai dengan rekomendasi. 
Sebanyak 26.559 rekomendasi (34,9%) 
senilai rp27,21 triliun belum sesuai 
rekomendasi atau masih dalam proses. 
Belum ditindaklanjuti sebanyak 14.102 
rekomendasi (18,5%) senilai rp25,79 
triliun. Dan tidak dapat ditindaklanjuti 
sebanyak 83 rekomendasi (0,1%) senilai 
rp614,21 miliar.

Secara keseluruhan sejak tahun 
2005-2016, BPK telah menyampaikan 
437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan 
kepada entitas yang diperiksa senilai 
rp241,71 triliun. Dari hasil pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi tersebut 
diketahui 304.679 rekomendasi (69,7%) 
senilai rp121,82 triliun telah sesuai 
dengan rekomendasi. Sebanyak 94.971 
rekomendasi (21,7%) senilai rp77,54 
triliun, belum sesuai rekomendasi atau 
masih  dalam proses tindak lanjut. 
Sebanyak 35.416 rekomendasi (8,1%) 
senilai  rp30,56 triliun, belum ditindak 
lanjuti. Dan, sebanyak 2.277 rekomendasi 
(0,5%) senilai rp11,79 triliun tidak bisa 

ditindaklanjuti. 
Dalam laporannya BPK juga 

menjelaskan adanya beberapa penyebab 
yang membuat rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti. Di antaranya 
karena ada perubahan regulasi, force 
majeur, perubahan struktur organisasi 
entitas yang diperiksa, dan keputusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap.

Selain itu BPK juga melaporkan, 
secara kumulatif sampai dengan tahun 
2016, rekomendasi BPK atas hasil 
pemeriksaan periode 2005-2016  yang 
telah ditindaklanjuti entitas dengan 
penyerahan aset dan/atau penyetoran 
uang ke kas negara/daerah/perusahaan 
adalah senilai rp70,19 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005-2009
Dalam pemantauan TLrHP periode 

2005-2009, BPK telah menyampaikan 
139.796 rekomendasi kepada entitas 
atas hasil pemeriksaan anggaran 
senilai rp77,30 triliun. adapun, hasil 
pemantauan tindak lanjut rekomendasi 
sebanyak 114.992 rekomendasi (82,3%) 
senilai rp61,18 triliun telah sesuai. Belum 
sesuai dan/atau dalam proses tindak 
lanjut sebanyak 18.359 rekomendasi 
(13,1%) senilai rp11,65 triliun. Belum 
ditindaklanjuti sebanyak 5.081 
rekomendasi (3,6%) senilai rp1,10 triliun. 
Dan, tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 
1.364 rekomendasi (1,0%) senilai rp3,37 
triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 
tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil 
pemeriksaan periode 2005-2009 yang 
ditindaklanjuti dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang ke kas 
negara/daerah/perusahaan adalah senilai 
rp29,38 triliun. 

Pemantauan TLRHP 2010-2014
Dari hasil pemeriksaan periode 

2010-2014, BPK telah menyampaikan 
221.453 rekomendasi kepada entitas atas 
anggaran senilai rp105,70 triliun. Hasil 
pemantauan tindak lanjut rekomendasi 
untuk periode tersebut adalah, sebanyak 
154.337 rekomendasi (69,7%) senilai 
rp55,55 triliun telah sesuai dengan 
rekomendasi. 

Sedangkan yang belum sesuai dan/
atau dalam proses tindak lanjut tercatat 
sebanyak 50.053 rekomendasi (22,6%) 
senilai rp38,68 triliun. Sebanyak 16.233 
rekomendasi (7,3%) senilai rp3,66 
triliun belum ditindak lanjuti. Dan 830 
rekomendasi (0,4%) senilai rp7,81 triliun, 
tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif sampai dengan 
tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil 
pemeriksaan periode 2010-2014 yang 
ditindaklanjuti dengan penyerahan 
aset dan/atau penyetoran uang ke kas 
negara/daerah/perusahaan adalah senilai 
rp37,37 triliun. 

Selain itu berdasarkan hasil 
pemantauan TLrHP yang terbit pada 
periode 2010- 2014, BPK menemukan 
14 entitas yang belum menindaklanjuti 
rekomendasi di atas 60%. entitas 
tersebut adalah Badan Pengelola Dana 
abadi umat, Project Management Office 
Asian Development Bank Earthquake 
and Tsunami Emergency Support Project 
(Pmo aDB eTeSP), Pemkab Seram 
Bagian Barat, Pemkab Dogiyai, Pemkab 
Intan jaya, Pemkab mamberamo raya, 
Pemkab mamberamo Tengah, Pemkab 
Puncak, Pemkab Sarmi, Pemkab Waropen, 
Pemkab manokwari, PT Industri gelas 
(Persero), PT Pertani (Persero), dan PT 
merpati nusantara airlines (Persero). 

Pemantauan TLRHP 2015-2016
Pada periode rPjmn 2015-2019, BPK 

telah menyampaikan 76.094 rekomendasi 
kepada entitas atas hasil pemeriksaan 
anggaran 2015-2016  senilai rp58,70 
triliun. adapun, hasil pemantauan tindak 
lanjut rekomendasi untuk periode 
tersebut sebagai berikut:

Sebanyak 35.350 rekomendasi 
(46,5%) senilai rp5,09 triliun telah sesuai 
dengan rekomendasi.  Sebanyak 26.559 
rekomendasi (34,9%) senilai rp27,21 
triliun belum sesuai dan/ atau dalam 
proses tindak lanjut. 14.102 rekomendasi 
(18,5%) senilai rp25,79 triliun belum 
ditindak lanjuti.   Dan  83 rekomendasi 
(0,1%) senilai rp614,21 miliar tidak dapat 
ditindak lanjuti.

TLRHP Pemerintah Pusat
Pada periode 2015-2016, BPK 
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menyampaikan 11.195 rekomendasi 
hasil pemeriksaan senilai rp19,49 
triliun kepada entitas pemerintah 
pusat. Terhadap rekomendasi tersebut, 
entitas telah menindaklanjuti dengan 
penyetoran/ penyerahan aset ke 
negara senilai rp545,12 miliar. adapun 
rinciannya adalah, rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi sebanyak 4.654 
rekomendasi (41,6%) senilai rp1,30 
triliun. Sebanyak 4.320 rekomendasi 
(38,6%) senilai rp15,08 triliun belum 
sesuai dengan rekomendasi dan/ atau 
dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 
2.185 rekomendasi (19,5%) senilai 
rp3,08 triliun belum ditindaklanjuti. 
Dan sebanyak 36 rekomendasi (0,3%) 
senilai rp28,61 miliar tidak dapat 
ditindaklanjuti.

TLRHP pada BUMN
Pada periode 2015-2016, BPK 

menyampaikan 3.162 rekomendasi 
hasil pemeriksaan senilai rp12,14 
triliun kepada Bumn dan anak 
perusahaan. Terhadap rekomendasi 
tersebut, entitas telah menindaklanjuti 
dengan penyetoran/penyerahan aset 
ke negara senilai rp842,33 miliar.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi 
yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi sebanyak 1.324 
rekomendasi (41,9%) senilai rp850,80 
miliar. Sebanyak 524 rekomendasi 
(16,6%) senilai rp1,62 triliun belum 
sesuai dengan rekomendasi dan/ atau 
dalam proses tindak lanjut, sebanyak 
1.310 rekomendasi (41,4%) senilai 
rp9,67 triliun belum ditindaklanjuti, 
dan sebanyak 4 rekomendasi (0,1%) 
tidak dapat ditindaklanjuti. 

TLRHP pada Badan Lainnya
Pada periode 2015-2016, BPK 

menyampaikan 363 rekomendasi 
hasil pemeriksaan senilai rp6,64 
triliun kepada Badan Lainnya. Dari 
jumlah tersebut, rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 130 rekomendasi 
(35,8%) senilai rp708,21 miliar. Sebanyak 
70 rekomendasi (19,3%) senilai rp2,87 
triliun belum sesuai dengan rekomendasi 

dan/ atau dalam proses tindak lanjut, 
sebanyak 162 rekomendasi (44,6%) senilai 
rp2,63 triliun belum ditindaklanjuti 
dan sebanyak satu rekomendasi (0,3%) 
senilai rp433,88 miliar tidak dapat 

ditindaklanjuti. 
Terhadap rekomendasi tersebut, 

entitas telah menindaklanjuti dengan 
penyetoran/penyerahan aset ke negara 
senilai rp1,29 miliar.  (bd)

12 APRIL 2017WARTA BPK

LAPORAN UTAMA

6 - 14 LAPORAN UTAMA.indd   12 24/05/2017   15:22:48



KuaLITaS laporan keuangan 
entitas pemerintah daerah 
(Pemda), baik provinsi, 
kabupaten, dan kota terlihat 

cukup menggembirakan. Dalam 
Semester II Tahun 2016, BPK memeriksa 
9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Tahun anggaran 2015 yang sudah 
berbasis akrual. 

Kesembilan LKPD tersebut terlambat 
disampaikan ke BPK, yang harusnya 
disampaikan pada Semester I Tahun 2016. 
Tapi, karena terlambat, maka disampaikan 
pada Semester II Tahun 2016. Secara 

oPini lKPd alami 
PeningKaTan
WaLau Baru Saja meneraPKan aKunTanSI BerBaSIS aKruaL, 
namun PerKemBangan oPInI aTaS LaPoran Keuangan 
enTITaS DaeraH mengaLamI PenIngKaTan Ke araH PoSITIF.

keseluruhan, sampai semester II Tahun 
2016 ini, BPK telah menyelesaikan 542 
LKPD Tahun anggaran 2015. 

jadi, seluruh LKPD Tahun anggaran 
2015 sudah selesai diperiksa BPK. Terakhir, 
9 LKPD tersebut. Dan, seluruh LKPD telah 
menerapkan akuntansi berbasis akrual 
yang diwajibkan oleh undang-undang 
sejak tahun anggaran 2015.  

adapun atas 9 LKPD Tahun anggaran 
2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) kepada 1 LKPD, 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
kepada 7 LKPD. Sisanya, ada 1 LKPD yang 
mendapat opini Tanpa memberikan 
Pendapat (TmP) atau disclaimer.   

Ketua BPK Harry azhar azis saat 
menyampaikan Iktisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) II Tahun 2016 kepada 
DPD dalam Sidang Paripurna DPD di 
gedung nusantara V Kompleks Parlemen, 
Senayan, jakarta, Selasa (11/4) lalu, 
menyatakan, apabila dibandingkan 
dengan capaian tahun sebelumnya, 
kualitas LKPD mengalami peningkatan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan 
kenaikan opini WTP sebesar 11%. Dari 
47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 58% 
pada LKPD Tahun 2015 yang seluruhnya 
diperiksa BPK dalam Semester I dan II 
Tahun 2016. 

 “Pada LKPD Tahun 2014 dari total 
539 LKPD, sebanyak 252 LKPD yang 
memperoleh opini WTP. Pada Tahun 
2015, terdapat 313 LKPD dari total 542 
LKPD yang memperoleh opini WTP,” papar 
Harry.

Tindak Lanjut Rekomendasi
Terkait dengan pelaksanaan tindak 

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, 
untuk Pemda dan Badan usaha milik 
Daerah (BumD), dalam periode 2015-
2016, BPK menyampaikan 61.374 
rekomendasi hasil pemeriksaan senilai 
rp20,43 triliun. 

Dari hasil pemantauan BPK atas 
tindak lanjut rekomendasi, sebanyak 
29.242 rekomendasi atau 47,6% senilai 
rp2,23 triliun telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi. Sebanyak 21.645 
rekomendasi atau 35,3% senilai rp7,63 
triliun belum sesuai atau dalam proses 
tindak lanjut. 

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 kepada DPD 
dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 April 2017.

13APRIL 2017 WARTA BPK

6 - 14 LAPORAN UTAMA.indd   13 24/05/2017   15:22:50



Sementara, rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti sebanyak 10.445 
rekomendasi atau 17% senilai rp10,42 
triliun. Dan, rekomendasi yang tidak 
dapat ditindaklanjuti sebanyak 42 
rekomendasi atau 0,1% senilai rp151,72 
miliar.

Selama periode 2015-2016 
juga, Pemda atau BumD yang telah 
menindaklanjuti rekomendasi BPK 
dengan penyetoran atau penyerahan aset 
ke negara. Penyetoran atau penyerahan 
asset ke negara tersebut mencapai 
rp2,04 triliun.  

mengenai tindak lanjut rekomendasi 
pada entitas di daerah yang masih di 

kisaran 47% dan hanya senilai rp2,23 
triliun, yang telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi, seusai penyerahan 
IHPS II 2016, Ketua BPK Harry azhar azis 
mengatakan, kesadaran Pemda masih 
belum tinggi.

“Berarti memang kesadaran 
pemerintah daerahnya masih belum 
tinggi dibanding pemerintah pusat,” 
ucapnya.

Permasalahan di Daerah
Saat penyerahan IHPS II 2016, Ketua 

BPK Harry azhar azis menekankan 
beberapa permasalahan di daerah. 
Pertama, soal pemenuhan sarana 

pendidikan. Dimana, masih terdapat sisa 
Dana alokasi Khusus (DaK) Pendidikan 
sebesar rp8,42 triliun di pemerintah 
kabupaten/kota yang belum digunakan 
untuk penyediaan prasarana sekolah 
yang dibutuhkan. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan, database kepesertaan belum 
memadai dan belum dimutakhirkan 
secara berkala baik oleh pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten, maupun 
pemerintah kota.

Terkait dengan kegiatan perencanaan 
dan penganggaran pembangunan 
daerah (renbangda), ditemukan bahwa 
regulasi tentang pengendalian dan 
evaluasi perencanaan pembangunan 
daerah belum dirancang memadai. 

Perencanaan pembangunan daerah 
belum memadai karena masih terdapat 
Pemda yang belum melakukan evaluasi 
kesesuaian rencana Pembangunan 
jangka menengah Daerah (rPjmD) 
terhadap rencana Pembangunan jangka 
menengah nasional (rPjmn) periode 
tahun 2015-2019.

Pada pembinaan BumD, 
permasalahan yang menyebabkan belum 
efektifnya upaya pembinaan BumD oleh 
pemerintah daerah antara lain, terdapat 
pengaturan pengelolaan BumD yang 
belum lengkap dan jelas serta belum 
selaras dengan peraturan perundangan 
lainnya. Pemda juga belum sepenuhnya 
menempatkan peran strategis BumD 
dalam rPjmD dan rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (rKPD). Selain itu, 
Pemda belum mencantumkan sinergi 
antara Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dan BumD atau antar-BumD 
dalam rPjmD.

Terkait dengan BumD juga, hasil 
pemeriksaan BPK atas operasional BumD 
yang perlu mendapat perhatian, di 
antaranya, pada Proyek eksplorasi minyak 
Blok Cepu. Dalam proyek tersebut, 
pembebanan biaya operasi Proyek 
eksplorasi minyak Blok Cepu selama 
technical assistance contract (prior cost) 
tahun 1990-2005 atau sebelum kontrak 
kerja sama ditandatangani berpotensi 
menghilangkan pendapatan bagi hasil 
untuk PT asri Dharma Sejahtera dan PT 
Petrogas jatim utama.  and 
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D i kompleks parlemen Senayan, 
Jakarta, Rapat Paripurna 
DPR, Selasa (11/4) lalu,   
mengesahkan penetapan 

Agung Firman Sampurna dan isma 
Yatun sebagai Anggota BPK yang baru 
menggantikan Sapto Amal Damandari 
dan Agung Firman Sampurna sendiri yang 
berakhir masa jabatannya pada 18 April 
2017.

Wakil Ketua Komisi Xi DPR Achmad 
Hafisz Tohir dalam laporannya 
menyampaikan, saat pendaftaran, 
ada 28 kandidat calon Anggota BPK 
yang mendaftar. Namun, satu calon 

mengundurkan diri dan satu lagi tak 
mengikuti proses pertimbangan di DPD. 

Dengan absennya dua calon Anggota 
BPK tersebut, maka tersisa 26 calon yang 
menjalankan uji kepatutan dan kelayakan 
di Komisi Xi, termasuk Agung Firman 
Sampurna dan isma Yatun.Uji kelayakan di 
Komisi Xi dilaksanakan tanggal 3-6 April 
2017 di Ruang Sidang Komisi Xi. Usai uji 
kelayakan, Komisi Xi langsung mengambil 
keputusan dengan mekanisme voting 
tertutup.

Agung Firman Sampurna dan isma 
Yatun terpilih menjadi anggota BPK untuk 
periode 2017-2022. Keduanya meraih suara 

DUA ANggOtA BPK BARU 
teLAH DitetAPKAN
SeTelAH melAlUi PRoSeS fit and proper test Di DPD DAN 
DPR, AKHiRNYA AgUNg FiRmAN SAmPURNA DAN iSmA YATUN 
DiTeTAPKAN SeBAgAi ANggoTA BPK BARU PeRioDe 2017-2022.

tertinggi dalam pemungutan suara yang 
dilakukan di Komisi Xi dibandingkan calon 
Anggota BPK yang lain. 

“Berdasarkan hasil penghitungan 
suara terhadap 26 calon, Komisi Xi DPR 
Ri menyepakati dua calon Anggota 
BPK Ri terpilih yang memperoleh suara 
terbanyak, yaitu Agung Firman Sampurna 
dengan memperoleh 31 suara dan isma 
Yatun dengan memperoleh 29 suara,” 
tutur Achmad Hafisz Thohir dalam Rapat 
Paripurna DPR.

Sebelumnya, pemilihan calon 
Anggota BPK tersebut dilakukan melalui 
Rapat Dengar Pendapat terlebih dahulu. 
Baru kemudian dilanjutkan dengan fit 
and proper test  atau uji kelayakan dan 
kepatutan kepada 26 calon Anggota BPK 
terdaftar.

Usai dibacakan hasil fit and proper test 
terhadap calon Anggota BPK dari Komisi 
Xi, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, 
menanyakan apakah peserta Rapat 
Paripurna menyetujui hasil tersebut. 
Peserta sidang menyetujui keputusan 
Komisi Xi DPR itu. Usai disetujui, Agus 
mengatakan proses selanjutnya akan 
dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Agung sendiri merupakan calon 
incumbent yang masa tugasnya berakhir 
pada 18 April 2017. ia  sebelumnya juga 
menjabat sebagai Anggota BPK pada 
periode 2012-2017 berhasil meraih 31 
suara. Sedangkan, isma Yatun berasal dari 
anggota DPR meraih 29 suara. Kini, posisi 
dua kursi Anggota BPK yang kosong segera 
terisi oleh dua anggota BPK yang sudah 
disahkan tersebut. 

Penghitungan Suara 
Sebelum disahkan penetapan dua 

calon Anggota BPK yang baru, terlebih 
dahulu dilakukan fit and proper test di 
Komisi Xi dan penghitungan suara. Tak 
menunggu lama, usai Komisi Xi DPR 
melaksanakan fit and proper test calon 
Anggota BPK terakhir, Kamis malam, (6/4) 

Dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Keduanya adalah 
Agung Firman Sampurna (kanan) dan Isma Yatun (kiri).
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Komisi Xi DPR menggelar penghitungan 
suara. mekanismenya dengan voting 
tertutup. Tidak ada seorang pun di 
luar internal Komisi Xi diijinkan masuk 
ruang sidang. Pemungutan suara yang 
dilaksanakan di Ruang Sidang Komisi Xi 
DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 
tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Xi 
melchias m. mekeng. 

Rupanya, pemungutan suara ini cukup 
lama dilaksanakan. Sedianya, dijadwalkan 
pukul 19.00 WiB tetapi mundur sampai 
sekitar pukul 20.00 WiB. Dalam rentang 
waktu itu, para Anggota Komisi Xi DPR 
satu per satu memasuki ruang sidang yang 
tertutup dari pantauan umum ataupun 
awak media. 

Beberapa Anggota Komisi Xi yang 
ditemui, menyatakan kurang lebih hal 
sama soal prediksi siapa saja nama Calon 
Anggota BPK yang akan memiliki suara 
terbanyak. Atau, terpilih sebagai Anggota 
BPK nantinya.

eva Kusuma Sundari, misalnya, terang-
terangan mendukung isma Yatun. Secara 
pribadi ia memilihnya karena selain satu 
partai, Anggota DPR dari fraksi PDiP, juga 
satu-satunya sosok perempuan. idenya 
pun tentang BPK ke depan dianggap 
cukup progresif dan konkrit.

“Dia kan kemarin ngomongin 
bagaimana supaya audit itu bisa 
berdampak kepada kesejahteraan. Jangan 
hanya kepatuhan pada level laporan. Jadi, 
dia mendorong audit kinerja. Dan, dia bisa 
contohkan hal yang spesifik di pendidikan 

bagaimana uang yang 20% dari APBN itu 
ternyata tidak otomatis bisa mencerdaskan 
kehidupan bangsa, nggak bisa ngonangin 
sekolah yang rusak,” tuturnya.

Ketika ditanya siapa lagi calon yang 
punya kans besar untuk menjadi Anggota 
BPK, eva, enggan menyebutkan nama. 
Hanya menjawab diplomatis, “Nah, ini 
tinggal tukar-menukar (lobi) dengan partai 
lain”.      

Walau enggan menyebutkan 
nama spesifik, ketika didesak lagi, ia 
membeberkan beberapa nama. “Yang 
menggumpal ya, Pak Agung, Pak Dadang, 
terus orang-orang BPK sih, Pak ismoyo, biar 
semuanya nggak orang luar lah,” bisiknya.

Tapi, dia memastikan koleganya, isma 
Yatun, salah satu kandidat calon Anggota 
BPK yang kuat untuk mengisi salah satu 
dari dua posisi Anggota BPK yang kosong 
per 18 April 2017. “insya allah (isma Yatun) 
kuat,” singkatnya.   

Anggota DPR lainnya, yang enggan 
menyebutkan nama, mengatakan semua 
calon memiliki peluang yang sama. Tapi, 
kalau melihat kecenderungan masing-
masing fraksi memang berbeda-beda. 
Paling tidak, kans calon Anggota BPK ada 
beberapa nama. “incumbent Pak Agung, 
Dadang, latief, isma, itu yang sering 
dibicarakan, nggak tahu konkritnya nanti,” 
sitirnya. 

Hal yang sama juga dengan Anggota 
Komisi Xi DPR lainnya. Kisaran nama calon 
yang punya kans besar tak jauh dari empat 
nama itu. “Ya dikisaran empat sampai lima 

nama. Tunggu saja nanti pemungutan 
suara dibuka,” ujarnya.

Sekitar pukul 20.20 WiB pintu ruang 
sidang Komisi Xi dibuka. Terlihat masih 
dalam proses penghitungan suara. 
Terdengar nama Agung Firman Sampurna, 
isma Yatun, Dadang Suwarna, dan Abdul 
latief sering disebut namanya saat 
pembacaan nama-nama yang tertera 
dalam secarik kertas yang digulung.

Agung Firman Sampurna adalah 
Anggota BPK incumbent, isma Yatun 
Anggota DPR, Dadang Suwarna adalah 
mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian 
Keuangan, dan Abdul latief adalah pejabat 
eselon i BPK.

Hasil akhir, Agung Firman Sampurna 
berhasil memperoleh suara tertinggi 
yakni 31 suara. Kedua, isma Yatun dengan 
perolehan 29 suara. Dadang Suwarna 
berada di tempat ketiga dengan raihan 27 
suara, diikuti oleh Abdul latief dengan 19 
suara. Bambang Pamungkas mendapat 
3 suara. Sementara i gede Kastawa, 
ismono Wijayanto, dan elbert Frits Putranto 
memperoleh masing-masing 1 suara. 
Calon lainnya sama sekali tak mendapat 
suara.

Komisi Xi memutuskan dua orang 
calon Anggota BPK, yang pertama Agung 
Firman Sampurna, dan yang kedua, 
saudari/ibu isma Yatun,“ pungkas Ketua 
Komisi Xi melchias m. mekeng.

melchias m. mekeng ketika dimintai 
komentarnya, ia mengharapkan kedua 
calon Anggota BPK yang terpilih melalui 
pemungutan suara tersebut dapat 
berkontribusi positif bagi tugas yang 
diemban BPK sebagai pemeriksa eksternal. 
“Untuk membuat BPK ini lebih kuat dan 
berbobot di dalam pekerjaannya,” ujarnya.

menurut melchias kedua calon 
Anggota BPK tersebut memiliki kualitas 
yang bagus. Agung Firman sebelumnya 
sudah menjadi Anggota BPK. isma Yatun 
memiliki pengalaman di politik, dia pernah 
di Komisi Xi, Vii, X.

“Jadi pemahaman soal ekonomi makro 
dia memahami. mereka kan sebagai 
Anggota BPK. mereka mempunyai auditor-
auditor di bawah, nah tentunya mereka 
bisa membuat keputusan yang lebih bijak 
dan mengikuti aturan yang ada,” ucapnya. 

 (and)

Hasil penghitungan sauara calon Anggota BPK RI.
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PeRLU PeNiNgKAtAN 
KUANtitAS DAN KUALitAS 
PemeRiKSA
PeRAN BPK DAlAm TUJUAN BeRNegARA AKAN leBiH TeRASA 
JiKA BPK memiliKi KeRANgKA KeRJA STANDAR SeRTA KUAliTAS 
PemeRiKSA YANg BAiK DAN JUmlAHNYA memADAi. 

Agung Firman Sampurna:

S AAT pencalonan Anggota BPK 
periode 2017-2022, Agung 
menyampaikan pemikirannya 
soal mengaplikasikan kerangka 

kerja standar internasional serta 
peningkatan kapasitas pemeriksa BPK, baik 
secara kuantitas maupun kualitas untuk 
mencapai tujuan bernegara sesuai peran 
BPK. 

Dalam makalahnya yang berjudul, 
“meningkatkan Kapasitas Peran BPK dalam 
Rangka mendukung Terwujudnya Tujuan 
Bernegara”, hal tersebut dimunculkan. 
Dalam makalah ini, Agung menuturkan 
bahwa secara prinsip, pengelolaan 
keuangan negara ditujukan untuk 
mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan 
bernegara di indonesia tercantum dalam 
pembukaan konstitusi negara, Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dalam preambule konstitusi negara 
itu disebutkan tujuan bernegara. 
Tujuan bernegara yang dimaksud 
yaitu: membentuk pemerintahan yang 
melindungi segenap bangsa dan tumpah 
darah indonesia; memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; 
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.

Agung melihat ada tiga bagian yang 
saling berkaitan dalam tujuan bernegara 
sebagaimana amanat UUD 1945. 
Yaitu membentuk pemerintahan yang 
melindungi segenap bangsa dan tumpah 

darah indonesia, memiliki spektrum yang 
luas termasuk properti yang pemerintah 
miliki.

memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
penekanannya pada aspek pendidikan. 
Sedangkan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan perdamaian 
abadi dan keadilan sosial ditekankan pada 
kemampuan berperan aktif di kancah  
internasional.

Jadi, pengelolaan keuangan negara 
ditujukan untuk mendorong tercapainya 
apa yang menjadi tujuan bernegara itu. 
Untuk mendukung tujuan bernegara 

tersebut, BPK sebagai lembaga negara 
satu-satunya yang bertugas melakukan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, perlu terus 
meningkatkan kapasitas dan perannya.

Di sisi lain, organisasi lembaga 
pemeriksa internasional the international 
organization of supreme audit institutions 
(iNToSAi), yang mana BPK salah satu 
anggotanya mengembangkan apa yang 
disebut model kematangan lembaga 
pemeriksa (supreme audit institutions 
Maturity Models).

model kematangan lembaga 
pemeriksa tersebut menggambarkan 
tahapan peran lembaga pemeriksa dalam 
penyelenggaraan negara dalam bentuk 
piramida. Ada tiga tahapan dari peran 
lembaga pemeriksa yang paling mendasar 
sampai yang paling matang, yaitu oversight, 
insight, dan foresight. 

Peran oversight merupakan peran 
mendasar dari lembaga pemeriksa yang 
dilakukan untuk memastikan entitas 
pemerintah melakukan tata kelola 
keuangan negara yang baik serta patuh 
pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Dalam konteks itu, BPK berperan 
untuk mencegah penipuan, kecurangan, 
pemborosan, penyalahgunaan, dan 
kesalahan manajemen dalam pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 
Dimana, BPK mendorong upaya 
pemberantasan korupsi, meningkatkan 
transparansi, menjamin terlaksananya 
akuntabilitas, serta meningkatkan 
keekonomisan, efisiensi, etika, nilai 
keadilan, dan keefektifan. 

Tahapan selanjutnya adalah peran 
insight. Peran ini merupakan peran yang 
dilakukan lembaga pemeriksa untuk 

Agung Firman Sampurna
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dapat memberikan pendapat mengenai 
program-program, kebijakan, dan operasi 
yang kinerjanya baik; menyarankan 
praktik terbaik untuk dijadikan acuan; 
menyarankan upaya lembaga untuk 
meningkatkan hubungan lintas sektor 
dalam pemerintahan; serta meningkatkan 
kesesuaian pemerintahan dan mitra 
nonpemerintah yang lebih baik dan sesuai 
untuk mencapai hasil penting bagi negara 
dan masyarakat. ini dilakukan dengan 
mendalami kebijakan dan masalah publik.

Tahapan paling atas, yang matang, 
adalah peran foresight. Peran ini dilakukan 
oleh lembaga pemeriksa yang telah 
memiliki tingkat kematangan organisasi 
yang optimal. Pada tingkatan ini, lembaga 
pemeriksa berperan untuk memberikan 
tinjauan masa depan dengan menyorot 
implikasi jangka panjang dari kebijakan 
pemerintah saat ini, mengidentifikasi 
tren kunci serta tantangan yang dihadapi 
negara dan masyarakat sebelum hal 
tersebut muncul menjadi permasalahan 
atau krisis.

Fungsi itu dilakukan untuk membantu 
masyarakat dan pengambil keputusan 
untuk memilih alternatif kebijakan masa 
depan. ini dapat dilakukan dengan 
pelaksanaan kewenangan pemberian 
pendapat lembaga pemeriksa terkait 
dengan pemilihan kebijakan publik dalam 
program-program pembangunan. 

menurut Agung, model kematangan 
lembaga pemeriksa tersebut hanya akan 
dapat berjalan secara efektif apabila 
didukung dengan suatu kerangka kerja 
standar. Kerangka kerja standar yang 
menjadi prinsip dan pedoman bagi 
lembaga pemeriksa dalam memenuhi 
mandat pemeriksaan sesuai dengan 
amanat konstitusi dan yuridiksi dalam 
suatu negara. 

Untuk itulah iNToSAi telah menyusun 
dan menetapkan the iNToSAi framework 
of professional pronouncements (iFPP). 

Kerangka kerja yang meliputi principles, 
auditing standard and guidance, serta 
competency standards and guidance ini 
akan berlaku pada tahun 2019 mendatang. 

iFPP ini merupakan pengembangan 
dari international standards of supreme 
audit institutions (iSSAi) framework yang 
saat ini diacu BPK. menurut Agung, 
BPK perlu mengambil langkah-langkah 
strategis dan proaktif untuk melakukan 
proses migrasi dan pengembangan 
kerangka kerja standar BPK agar sejalan 
dengan iFPP tepat pada waktunya. 

Pemeriksa dan Beban Kerja 
model kematangan dan kerangka kerja 

lembaga pemeriksa tersebut memberikan 
dasar dan roadmap peran BPK yang perlu 
dibangun agar dapat memenuhi amanat 
konstitusi dan Undang-Undang BPK. 
Yaitu dalam menghasilkan pemeriksaan 
yang berkualitas dan bermanfaat bagi 
terwujudnya tata kelola dan tanggung 
jawab keuangan negara untuk mencapai 
tujuan bernegara.  

Agar hal tersebut dapat diwujudkan, 
menurut Agung, ada beberapa tolok 
ukur penting yang di antaranya adalah 
pembangunan kapasitas internal. 
Pembangunan kapasitas internal BPK perlu 
dilaksanakan secara konsisten dan terukur. 
Salah satunya dengan menggunakan 
model yang sama, yang dipergunakan 
untuk menjamin pengendalian mutu dan 
penjaminan mutu lembaga pemeriksa 
sesuai dengan standar dan praktik-praktik 
terbaik. 

Di sinilah kemudian disusun kerangka 
Sistem Pengendalian mutu. Sejalan dengan 
kerangka Sistem Pengendalian mutu, 
pembangunan kapasitas internal BPK 
mencakup visi dan misi dalam Rencana 
Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 dan 
nilai-nilai organisasi: profesionalisme, 
independensi, dan integritas.  

Selain itu, pembangunan kapasitas 

internal BPK juga mencakup sembilan pilar 
yang meliputi independensi dan mandat, 
manajemen Sumber Daya manusia (SDm), 
standar dan metodologi pemeriksaan, 
dukungan kelembagaan, hubungan 
dengan stakeholders, penyempurnaan 
berkelanjutan, hasil, dan kinerja 
pemeriksaan. 

 Tujuan Renstra BPK 2016-2020 
sendiri untuk meningkatkan manfaat 
hasil pemeriksaan dan meningkatkan 
pemeriksaan yang berkualitas dengan 
tema dan fokus pemeriksaan sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka 
menengah Nasional (RPJmN) 2015-2019.

Agung berpendapat pencapaian tujuan 
strategis tersebut sangat tergantung pada 
dua variabel, yaitu kapasitas pemeriksa 
atau auditor BPK dan beban tugas 
pemeriksaan. Kapasitas pemeriksa ini 
mencakup jumlah dan kualitas jabatan 
peran pemeriksa yang tersedia.

Dari sisi kapasitas, jumlah pemeriksa 
BPK yang aktif per maret 2016 sebanyak 
3.008 Pejabat Fungsional Pemeriksa. Jika 
dibandingkan formasi peran pemeriksa 
yang tersedia sebanyak 4.772 Pejabat 
Fungsional Pemeriksa, maka pemenuhan 
formasi peran pemeriksa per maret 2016 
baru sebesar 63,03%.

Sementara dari sisi beban kerja, 
kebutuhan peran pemeriksa saat ini 
sebanyak 1.764 personil dipenuhi. Tapi, 
jumlah entitas yang diperiksa, program 
dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah 
yang semakin meningkat dari tahun ke 
tahun.    

Dengan kondisi tersebut, audit 
coverage BPK masih tetap relatif rendah 
untuk dapat melaksanakan pemeriksaan 
yang menyeluruh, komprehensif, dan 
proporsional dalam menilai capaian entitas, 
program, dan kegiatan pemerintah saat ini.

Jika formasi dan jumlah pemeriksa 
tidak segera ditingkatkan untuk mencapai 
rasio beban kerja pemeriksaan yang 
memadai terhadap jumlah entitas, 
program dan kegiatan yang diperiksa, 
maka menurut Agung, peran BPK akan 
statis pada tataran oversight pada 
model kematangan lembaga pemeriksa. 
Sebatas pada peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas keuangan melalui 
pemeriksaan keuangan.  (and)

Ada tiga tahapan dari peran lembaga 
pemeriksa yang paling mendasar sampai 

yang paling matang, yaitu oversight, 
insight, dan foresight. 
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i SmA Yatun saat maju sebagai calon 
Anggota BPK periode 2017-2022, 
menyampaikan pandangannya 
mengenai peran BPK melalui 

kewenangan audit untuk membantu 
meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap instansi pemerintah. intinya 
dari pandangannya itu adalah BPK harus 
memfokuskan pada pemeriksaan kinerja.

Dalam paparannya, isma Yatun 
membuka dengan mengatakan bahwa 
setiap lembaga negara dibentuk dengan 
tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana amanat Undang-Undang 
Dasar 1945. BPK sendiri sebagai salah 
satu lembaga negara, mengemban 
tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara 
terhadap seluruh unsur keuangan negara.

Berdasar Undang-Undang (UU) 
BPK, UU No. 15 tahun 2006, tugas 
pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Namun, menurutnya, sampai saat ini, 
BPK baru menjadikan pemeriksaan 
keuangan sebagai bagian dari kegiatan 
rutin. Sementara, pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
masih dilakukan jika diperlukan. 

isma menilai, meskipun 
pemeriksaan keuangan rutin telah 
berhasil meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara, tetapi banyak pihak 
menganggap hasil pemeriksaan tersebut 
belum menjadi acuan yang dapat 

diandalkan. 
ia menyebut hasil pemeriksaan 

BPK belum bisa diandalkan sebagai 
indikator untuk menilai kinerja 
berbagai instansi pemerintah secara 
komprehensif, mengukur efektivitas 
serta efisiensi penggunaan anggaran, 
membantu institusi penegak hukum 
untuk memberantas korupsi, atau sebagai 
acuan bagi calon investor yang berminat 
untuk menanamkan modal atau bermitra 
dengan instansi pemerintah.

Selain itu, entitas yang meraih 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas laporan keuangan entitas dari 
tahun ke tahun semakin meningkat. 
Di sisi lain, suatu instansi bisa saja 

FOKUS PADA 
PemeRiKSAAN KiNeRjA
AgAR DAPAT meNiNgKATKAN KePeRCAYAAN mASYARAKAT 
TeRHADAP BPK DAN PUNYA DAmPAK YANg PoSiTiF BAgi 
NegARA, PemeRiKSAAN KiNeRJA PeRlU JADi FoKUS BPK. 

Isma Yatun:

mendapat opini WTP atas laporan 
keuangannya. Tapi, ternyata kemudian 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menemukan dugaan tindak pidana 
korupsi atas pejabat instansi yang laporan 
keuangannya mendapat opini WTP 
tersebut. Terjadi penyalahgunaan dalam 
alokasi anggaran yang berakibat pada 
dugaan tindak pidana korupsi. 

oleh karena itu, isma berpendapat 
guna meningkatkan kepercayaan publik 
dengan peningkatan transparansi, 
efisiensi, dan akuntabilitas dalam laporan 
keuangan pemerintah pusat maupun 
daerah, setidaknya ada tiga terobosan 
penting yang perlu dilakukan BPK.

Pertama, dengan semakin 
membaiknya kualitas laporan keuangan 
entitas, isma berpendapat BPK sebenarya 
dapat menggunakan Kantor Akuntan 
Publik untuk melakukan pemeriksaan 
keuangan yang dilakukan untuk dan atas 
nama BPK. 

Berdasarkan data Kementerian 
Keuangan, ia mencatat saat ini di 
indonesia sudah ada sekitar 16 ribu 
akuntan publik yang tersebar di 
seluruh indonesia. Dimana, BPK dapat 
menugaskan mereka untuk melakukan 
pemeriksaan keuangan. 

Sehingga, dalam pemeriksaan 
keuangan, tugas BPK memeriksa 
akuntan publik yang ditugasi melakukan 
pemeriksaan keuangan untuk dan atas 
nama BPK. Tapi, BPK dapat turun kembali 
memeriksa laporan keuangan suatu 
entitas yang dianggap lemah dalam tata 
kelola keuangannya. 

Kedua, memfokuskan sumber 
daya BPK pada pemeriksaan kinerja. 
Dengan pengalihan fungsi pemeriksaan 
keuangan ke akuntan publik, BPK dapat 
memanfaatkan sumber dayanya untuk 
melakukan pemeriksaan kinerja.  (and)

Isma Yatun
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A UDiToRiUm mahkamah Agung 
(mA), Jakarta Kamis Sore (20/4) 
lalu, tampak dihadiri banyak 
pejabat negara. mulai dari 

pejabat TNi AD, AU, dan Al, Polri, serta 
pejabat dari Kementerian dan lembaga 
lain.

Terlihat Ketua BPK Harry Azhar Azis 
dan para Anggota BPK, para Anggota DPR, 
khususnya dari Komisi Xi, Ketua DPR Setya 
Novanto dan Ketua DPD oesman Sapta 
terlihat hadir. Tampak juga menteri Hukum 
dan HAm Yasonna H. laoly, Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, 

SAH! AgUNg DAN iSmA 
ReSmi jADi ANggOtA BPK
AgUNg FiRmAN SAmPURNA DAN iSmA YATUN 
AKHiRNYA SAH DAN ReSmi meNJABAT ANggoTA BPK 
PeRioDe 2017-2022.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Budi Waseso, dan pejabat negara lainnya.

Para mantan Anggota BPK pun terlihat 
hadir. Pun Wakil Ketua BPK yang pada 18 
April lalu memasuki usia purna bhakti, 
Sapto Amal Damandari. Tak ketinggalan 
para pejabat eselon i dan ii BPK, Dharma 
Wanita Setjen BPK, ikatan istri-istri Anggota 
BPK (iKiSTRA).

Pada sore itu,  dua Anggota BPK yang 
baru saja terpilih melalui fit and proper test 
di DPD dan DPR, Agung Firman Sampurna 
dan isma Yatun mengucapkan sumpah 

Ketua MA M. Hatta Ali membacakan sumpah atau janji kepada kedua Anggota BPK terpilih periode 2017-2022, Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun, di A uDItoRIuM Mahkamah 
Agung (MA), Jakarta, 20 April 2017. 
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jabatan di hadapan Ketua mA m. Hatta Ali.
Pengambilan sumpah jabatan yang 

dipandu oleh Ketua mA m. Hatta Ali 
tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 
16 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
yang menyatakan bahwa sebelum 
memangku jabatannya, Anggota BPK wajib 
mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya.

“demi allah saya bersumpah, dengan 
sungguh-sungguh bahwa saya untuk 
menjadi anggota Badan pemeriksa 
Keuangan langsung atau tidak langsung, 
dengan rupa atau dalih apapun, tidak 
memberikan atau menjanjikan sesuatu 
kepada siapapun juga. 

saya bersumpah dengan sungguh-
sungguh, bahwa saya untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu, dalam jabatan 

ini tidak akan menerima langsung ataupun 
tidak langsung dari siapapun juga sesuatu 
janji atau pemberian.

saya bersumpah dengan sungguh-
sungguh bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban anggota Badan pemeriksa 
Keuangan dengan sebaik-baiknya dan 
dengan penuh rasa tanggung jawab 
berdasarkan Undang-Undang dasar 
republik indonesia tahun 1945 dan 
peraturan perundang-undangan lain yang 
berkenaan dengan tugas dan kewajiban 
tersebut.

saya bersumpah dengan sungguh-
sungguh bahwa saya akan setia terhadap 
negara Kesatuan republik indonesia dan 
Undang-Undang dasar republik indonesia 
tahun 1945”

Dengan pengucapan sumpah jabatan 
dan penandatanganan Berita Acara 

Sumpah Jabatan, maka Agung Firman 
Sampurna dan isma Yatun telah sah dan 
resmi memangku Anggota BPK untuk masa 
jabatan 2017-2022. 

Keduanya telah melalui fit and proper 
test di Komite iV DPD dan Komisi Xi DPR 
sampai pemilihan calon Anggota BPK 
melalui voting pada 6 April. Setelah terpilih 
melalui voting di Komisi Xi DPR, kemudian 
disahkan melalui Rapat Paripurna DPR 
pada 11 April. lalu, diresmikan oleh 
Presiden Joko Widodo melalui Keputusan 
Presiden Republik indonesia (Keppres) 
No.47/P Tahun 2017 tentang Peresmian, 
Pemberhentian dan Pengangkatan 
Anggota BPK tanggal 18 April 2017. 

Keppres tersebut berisi pemberhentian 
dengan hormat dua Anggota BPK periode 
2012-2017, Sapto Amal Damandari dan 
Agung Firman Sampurna. Kemudian, 

tampak Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota BPK periode 2017-2022

15 - 23 LAPORAN KHUSUS.indd   21 18/05/2017   17:58:32



22 APRIL 2017WARTA BPK

LAPORAN KHUSUS

meresmikan pengangkatan sebagai 
Anggota BPK periode 2017-2022 atas nama 
Agung Firman Sampurna dan isma Yatun. 
Keppres ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan pada 18 April 2017. 

Agung Firman Sampurna dan isma 
Yatun menggantikan dua Anggota 
BPK yaitu Sapto Amal Damandari yang 
memasuki purna bhakti karena telah dua 
periode menjabat Anggota BPK serta 
Agung Firman Sampurna sendiri yang 
jabatan periode pertamanya berakhir pada 
18 April 2017. 

Agung Firman Sampurna memasuki 
jabatan Anggota BPK periode keduanya. 
Sedangkan isma Yatun baru memegang 
jabatan Anggota BPK pada periode 
pertamanya. Dan, ia adalah perempuan 
pertama yang memangku jabatan sebagai 
Anggota BPK sepanjang sejarah perjalanan 
BPK sejak berdirinya pada tahun 1947. 

Ketika ditemui usai pengucapan 
sumpah jabatan, Agung Firman 

mengatakan sebagaimana yang sudah dia 
sampaikan saat menjalani fit and proper test 
di lembaga perwakilan, ia akan berusaha 
meningkatkan kualitas tata kelola di BPK. 
Khususnya, dalam rangka mendorong 
BPK memiliki peran dari oversight, insight 
menjadi foresight.

“Jadi, kita tidak hanya melakukan 
penguatan terhadap akuntabilitas atau 
assurance of accountability, kita juga 
akan dorong meningkatkan efisiensi, 
keekonomian, dan efektivitas dalam 
penyelenggaraan program-program 
pemerintah. Dan, kita juga akan sampai 
pada tingkat dimana peran BPK seperti 
juga pada peran BPK internasional seperti 
Government accountability office adalah 
peran foresight untuk memberikan kepada 
publik dan stakeholder atas masa depan 
apa yang mereka harapkan,” tuturnya.

mengenai masa periode pertama 
jabatannya sebagai Anggota BPK, Agung 
mengungkapkan bahwa pertama kali 

ia masuk BPK, BPK adalah learning 
organization. Sebuah kondisi yang 
diakuinya sudah sangat baik. “Dimana 
BPK itu adalah organisasi yang punya 
kemampuan untuk merespon perubahan 
lingkungan eksternalnya,” ungkapnya.

Pada periode jabatan Anggota BPK 
kedua ini, Agung menyatakan bahwa BPK 
akan didorong dari learning organization 
menjadi knowledge management. Dari yang 
awalnya asset utama BPK adalah sumber 
daya manusianya, kemudian aset utamanya 
menjadi pengetahuannya yang tersistem. 
Tidak lagi pada orang-orangnya. Jadi, 
ketika orang-orang di BPK keluar-masuk, 
tetapi pengetahuannya tetap ada di BPK.

“Jadi, tadinya walaupun kita sudah 
learning organization, tetapi aset BPK itu 
masih sumber daya manusianya, Nah kita 
akan dorong bahwa aset utama BPK itu 
sebagai suatu organisasi modern adalah 
pengetahuan dimana BPK akan mencoba 
mengakumulasikan pengetahuan. Kan, ciri 

Penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan oleh Agung Firman dan Isma Yatun disaksikan oleh Ketua MA M. Hatta Ali.
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khas atau karakter organisasi seperti BPK 
ini kan mobilitas orang-orangnya yang 
sangat tinggi. Nah, kalau mobilitasnya itu 
begitu tinggi cenderung pekerjaannya 
itu ikut dengan mereka. oleh karena 
itu kita ingin sistem di BPK ini diperbaiki 
sehingga akumulasi pengetahuan itu ada 
pada BPK. people can came and go, tetapi 
pengetahuannya, knowledge-nya ada pada 
BPK. Dan, ini akan menjadi asset utama 
organisasi,” terangnya.

mengenai sistem yang perlu diperbaiki, 
Agung menekankan pada pemanfaatan 
teknologi dan informasi dan tata kelola 
internal. ia juga berharap BPK dapat 
mengedukasi publik terhadap apa 
yang sudah dilakukan BPK. Termasuk 
meningkatkan sinergi antara BPK sebagai 
auditor eksternal yang dimiliki negara dan 
Aparat Pengawas internal Pemerintah 
dalam mengelola penguatan sistem 
pengendalian internal. “Termasuk sinergi 
dengan aparat penegak hukum,” ucapnya.

Sementara isma Yatun bersyukur 
sudah dilantik menjadi Anggota BPK. “Saya 
sebenarnya, dimanapun saya berada, yang 
penting saya berusaha untuk semaksimal 
mungkin bisa berbuat dan mengabdi 
yang terbaik untuk bangsa dan negara 
ini,” ucapnya, usai pengucapan sumpah 
jabatan. 

Selanjutnya setelah memangku dan 
menjalankan tugas-tugas sebagai Anggota 
BPK, ia akan berusaha menjalankan tugas 
yang diemban dengan sebaik-baiknya 
dan semaksimal yang bisa ia berikan 
sebagai seorang profesional sehingga 
bisa bermanfaat bagi BPK khususnya, dan 
seluruh stakeholders secara umum. 

Sebagai seorang perempuan pertama 
yang menjabat Anggota BPK, isma 
mengaku sangat bersyukur dan merasa 
terhormat mengemban amanah ini. “ini 
akan menjadi semacam motivasi bagi 
saya supaya bekerja maksimal untuk 
membuktikan bahwa perempuan mampu 

dan pantas menjadi Anggota BPK,” 
ungkapnya.  

mengenai pandangannya saat fit 
and proper test pencalonan Anggota 
BPK, isma menekankan keinginan agar 
BPK fokus pada pemeriksaan kinerja. Hal 
itu kembali ia utarakan. menurutnya, 
selama ini dari tahun ke tahun, setiap 
pemeriksaan keuangan, sebagian besar 
sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 

Hanya saja, dari pemeriksaan pada 
entitas yang mendapatkan opini WTP 
itu tersebut belum terlihat efisiensi dan 
efektivitas dari program kerja yang ada. 
ia berharap dengan adanya pemeriksaan 
kinerja ke depan, tidak hanya laporan 
keuangan yang mendapat opini WTP 
tetapi juga ada efisiensi dan efektivitas dari 
setiap program atau kegiatan yang ada 
pada pemerintah tersebut. “oleh karena 
itu, saya fokus pada pemeriksaan kinerja,” 
ucapnya. (and)

Ketua MA M. Hatta Ali mengesahkan Agung Firman dan Isma Yatun sebagai Anggota BPK periode  2017-2022.
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K emisKinan masih menjadi 
persoalan pelik yang harus 
dihadapi masyarakat pesisir. Data 
di Badan Pusat statistik (BPs) dan 

Tim nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan  (TnP2K), menunjukkan 
jumlah desa pesisir di indonesia mencapai 
75.410 desa. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak  10.640 desa merupakan desa 
miskin. sedangkan jumlah penduduk 
miskin di pesisir mencapai 7,87 juta orang.  

Karena itulah, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, telah menggelontorkan 
sejumlah program untuk mengentaskan 
kemiskinan bagi masyarakat nelayan. 
salah satunya yakni Program Peningkatan 
Kehidupan nelayan (PKn) di kawasan 
pesisir.  Program penanggulangan 
kemiskinan yang masuk dalam Klaster 4 
ini merupakan salah satu dari sembilan 
program prioritas dan perluasan program 
pro rakyat. Tujuan untuk melengkapi 

KEhIdupAN NElAyAN 
BElum mENINgKAt
UnTUK mengenTasKan KemisKinan Bagi masyaraKaT 

nelayan, KemenTerian KelaUTan Dan PeriKanan, Telah 

menggelonTorKan Program PeningKaTan KehiDUPan 

nelayan (PKn). hasil aUDiT yang DilaKUKan BaDan PemeriKsa 

KeUangan (BPK) menUnjUKKan, Program PKn BelUm 

efeKTif. BPK menemUKan Kelemahan yang BerDamPaK PaDa 

efeKTiviTas Dalam PelaKsanaan Program.

berbagai program dan kegiatan yang telah 
dijalankan melalui tiga klaster program 
penanggulangan kemiskinan. 

Untuk mengimplementasikan Program 
PKn, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) melakukan intervensi langsung pada 
individu nelayan, kelompok nelayan, dan 
sarana prasarana Pangkalan Pendaratan 
ikan (PPi). Pelaksanaan kegiatan Program 
PKn dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok kegiatan, yaitu individu nelayan, 
kelompok nelayan dan sarana dan 
prasarana di PPi.

adapun jenis kegiatan individu 
nelayan terdiri dari sertifikasi hak atas 
Tanah nelayan, Peralatan rantai Dingin, 
rumah sangat murah, listrik murah, Bos 
dan Beasiswa anak nelayan, Pelatihan 
Basic safety Training, dan layanan 
Kesehatan.

sedangkan jenis kegiatan 
untuk kelompok nelayan terdiri dari 
Penyediaan Kapal Penangkap ikan 
>30 gT, Penyediaan Kapal Penangkap 
ikan 15-30 gT, Pengembangan Usaha 
mina Pedesaan Perikanan Tangkap 
(PUmP PT), Pengembangan Usaha mina 
Pedesaan Perikanan Budidaya (PUmP PB), 
Pengembangan Usaha mina Pedesaan 
Pengolahan dan Pemasaran hasil 
Perikanan (PUmP P2hP), Pengembangan 
Usaha garam rakyat (PUgar), Konversi 
BBm ke gas, Pendampingan pada 
Kelompok dan Usaha rumput laut. 

sementara jenis kegiatan sarana 
prasarana di PPi terdiri dari Pabrik es/
Cold storage, solar Packed Dealer nelayan 
(sPDn), angkutan nelayan murah, roda 
Tiga Berinsulasi, sarana air Bersih, dan 
fasilitas Pelabuhan dan Pengerukan.

nah, untuk mengetahui pengelolaan 
Program PKn tersebut, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) telah melakukan 

ILUSTRASI: Masyarakat nelayan pesisir
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pemeriksaan tematik terhadap kinerja 
program penanggulangan kemiskinan 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dan instansi Terkait lainnya Tahun 
anggaran (Ta) 2010 s.d. 2014.

adapun pemeriksaan dilakukan di 
sekretariat jenderal, Ditjen Perikanan 
Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, 
Ditjen P2hP, Ditjen KP3K, BPsDmKP, 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 
Kabupaten/Kota dan instansi terkait 
lainnya di Provinsi DKi jakarta, Banten, 
jawa Tengah, jawa Barat, nusa Tenggara 
Timur dan D.i yogyakarta.

PKN tidak Tepat Sasaran
alhasil, BPK menyimpulkan, Program 

PKn dari tahun 2011 sampai dengan tahun 
2014 belum efektif. BPK menemukan 
sejumlah persoalan. Dari sisi 
kebijakan misalnya, BPK menilai 
program Peningkatan Kehidupan 
nelayan (PKn) di Kementerian 
Kelautan dan Perikanan tidak 
didukung dengan perencanaan yang 
memadai. 

hal ini karena penjabaran 
Program PKn dalam rencana 
Kerja Pemerintah, renstra KKP dan 
rencana Kerja KKP Belum jelas. 
sudah begitu,  indikator keberhasilan 
Program PKn juga belum memadai. 
Bahkan, target lokasi PKn yang 
tercantum pada data dasar tidak hanya 
PPi dan terdapat target lokasi yang tidak 
memiliki rTs. akibatnya pelaksanaan 
Program PKn berpotensi tidak efektif, tidak 
sesuai target tujuan sasaran program, 
serta tidak dapat terukurnya keberhasilan 
Program PKn.

BPK juga menilai, identifikasi penerima 
bantuan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten/Kota dilakukan 
tanpa memanfaatkan data dasar Program 
PKn dan tidak sesuai target lokasi Program 
PKn. hasil uji petik yang dilakukan BPK 
menemukan adanya sejumlah kabupaten 
dan kota tidak mengetahui target lokasi 
Program PKn. selain itu Dinas Kelautan 
dan Perikanan di Kabupaten dan Kota juga 

belum memanfaatkan Data Dasar Program 
PKn dalam mengidentifikasi penerima 
bantuan PKn. Padahal Data Dasar Program 
PKn memuat target lokasi PKn setiap 
tahun. 

hasil pemeriksaan BPK juga 
menemukan adanya penerima bantuan  
program PKn yang tidak sesuai dengan 
data dasar, kategori nelayan miskin dan 
target lokasi program. akibatnya penerima 
bantuan menjadi tidak tepat sasaran 
dan tidak sesuai target tujuan sasaran 
program, sehingga keberhasilan Program 
PKn tidak dapat terukur dan berpotensi 
tidak efektif.

ironisnya lagi BPK juga menemukan 
adanya penyaluran bantuan kegiatan 
Pengembangan Usaha mina Pedesaan 
Perikanan Tangkap (PUmP-PT) kepada 

anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
yang tidak memiliki kartu nelayan. nilainya 
mencapai rp3 miliar. Temuan BPK tersebut 
terjadi di Kabupaten Tangerang.

menurut BPK hal tersebut terjadi 
karena Tim Teknis Kabupaten Tangerang 
belum optimal dalam melakukan verifikasi 
KUB calon penerima bantuan Blm 
PUmP-PT dan Kelompok Kerja Perikanan 
Tangkap belum optimal dalam melakukan 
pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan PUmP PT. akibatnya, terjadi 
potensi bantuan PUmP-PT di Kabupaten 
Tangerang diberikan kepada masyarakat 
yang tidak berprofesi sebagai nelayan.

Temuan BPK lainnya yakni adanya 
pembangunan 11 Unit solar Packed Dealer 

nelayan (sPDn) senilai rp9.230.009.500 
belum didukung perizinan dari Kabupaten 
Kaur, Kabupaten Blitar, Kabupaten Dompu, 
Kota lampung, Kabupaten Kutai Timur, 
Kabupaten minahasa Utara, Kabupaten 
Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kota 
ambon, Kabupaten maluku Tengah, 
Kabupaten Cirebon dan Pertamina. 

hal ini tejadi menurut BPK  karena 
Direktur jenderal KP3K belum optimal 
dalam melakukan pengawasan atas 
pengurusan izin sPDn, serta Koperasi 
yang ditunjuk sebagai pengelola sPDn 
belum menyelesaikan proses perizinan 
yang dibutuhkan sebagai persyaratan 
pengelolaan sPDn. akibatnya, sPDn 
belum dapat memenuhi kebutuhan 
nelayan akan solar bersubsidi, belum 
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

untuk menunjang pelaksanaan 
Program PKn. Bahkan sPDn yang 
sempat beroperasi tanpa melengkapi 
dokumen perizinan berpotensi 
terjadi penyegelan.

BPK juga menemukan adanya 
solar Packed Dealer nelayan (sPDn) 
yang menyalurkan solar subsidi 
kepada Konsumen yang Tidak 
memiliki Kapal dan atau surat 
rekomendasi. akibatnya penyaluran 
BBm bersubsidi tidak tepat sasaran.

Dengan adanya temuan tersebut, 
BPK merekomendasikan kepada 

menteri Kelautan dan Perikanan agar 
melakukan perbaikan kebijakan dan 
langkah tindak lanjut atas kelemahan 
dalam pengelolaan dan pelaksanaan 
kegiatan Program PKn. seperti melakukan 
reviu dalam perencanaan program, 
menyusun basis data calon penerima 
bantuan yang masuk dalam kategori 
nelayan miskin berdasarkan nama dan 
alamat dan dilakukan pemantauan dan 
evaluasi apakah bantuan disalurkan tepat 
sasaran. selain itu BPK juga meminta 
menteri Kelautan dan Perikanan untuk 
mensosialisasikan kepada pelaksana 
program atas basis data calon penerima 
bantuan sesuai dengan target sasaran 
penerima.  (bw)

ILUSTRASI: Masyarakat nelayan pesisir
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SARpRAS dI SEKolAh 
BElum mEmAdAI
BerBagai UPaya Telah DilaKUKan KemenTerian 
PenDiDiKan Dan KeBUDayan UnTUK memenUhi sarana 
Dan Prasarana PenDiDiKan. namUn hasil PemeriKsaan  
BaDan PemeriKsa KeUangan (BPK) menUnjUKKan, 
PelaKsanaannya BelUm memaDai. aKiBaTnya, TargeT 
PemenUhan sarana Dan Prasarana BelUm sePenUhnya 
selaras anTara TargeT yang DiTeTaPKan KemenDiKBUD 
Dan PemerinTah Daerah.

m ewUjUDKan pendidikan 
dasar dan menengah yang 
berkualitas tentu tidak 
mudah. salah satunya 

dibutuhkan sarana dan prasarana 
pendidikan yang memadai. Karena itu, 
salah satu prioritas nasional bidang 
pendidikan yakni penyediaan sarana 
dan prasarana. maklum, selama ini 
sebagian satuan pendidikan memang 
masih kekurangan sarana dan prasarana. 
seperti ruang kelas, perpustakaan dan 
laboratorium. 

hasil analisa yang pernah dilakukan 
BPK menunjukkan prasarana ruang kelas 
yang dimiliki satuan pendidikan belum 
menampung seluruh anak usia sekolah, 
baik jenjang pendidikan sD, smP, maupun 
sma dan smK.

meski begitu BPK mencatat, 
berbagai upaya telah dilakukan 
Kemendikbud dalam pemenuhan sarana 
dan prasarana pendidikan tersebut. 
seperti menetapkan standar sarana 
dan prasarana pada pendidikan formal 
untuk jenjang pendidikan sD, smP, sma, 

smK dan slB. selain itu Kemendikbud 
juga telah  mengalokasikan bantuan 
pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. 
Kemendikbud juga  telah memiliki dan 
mengembangkan sistem penyediaan 
database sarana dan prasarana.

nah, untuk menilai efektivitas kinerja 
Kemendikbud dalam pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan 
dasar dan menengah yang berkualitas, 
BPK melakukan pemeriksaan kinerja 
Kemendikbud dalam pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan dasar 
dan menengah yang berkualitas tahun 
anggaran 2014 – 2016. 

hasilnya, BPK menilai penyediaan 
sarana dan prasarana jenjang sD, smP, 
dan sma serta smK merupakan tanggung 
jawab pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. namun, hingga 
kini pembagian tanggung jawab antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah 
dan masyarakat belum diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah. 
akibatnya, target pemenuhan sarana 
dan prasarana belum sepenuhnya selaras 
antara target yang dituangkan dalam 
renstra Kemendikbud dengan target 
yang ditetapkan dalam renstra sKPD yang 
membidangi pendidikan di masing-masing 
pemerintah daerah.

BPK mencatat ada sejumlah kelemahan 
yang perlu mendapatkan perhatian dari 
Kemendikbud. Di antaranya, realisasi 
bantuan Kemendikbud dalam mendukung 
pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan 
belum proporsional. hasil uji petik yang 
dilakukan BPK menujukkan masih adanya 
kekurangan kelas, perpustakaan dan 
laboratorium. selain itu prasarana yang 
tersedia juga tidak sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan. 

sebenarnya menurut BPK, pemenuhan 
kebutuhan sarpras tidak hanya merupakan 
kewajiban Kemendikbud, tapi  juga 
kewajiban Pemerintah Daerah. hasil 
analisis perkembangan jumlah sekolah dan 
jumlah kelas yang dimiliki oleh sekolah 
pada jenjang sD, smP dan sma diketahui 
bahwa kenaikan jumlah sekolah dan ruang 

ILUSTRASI: Sarpras yang belum memadai
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kelas tidak hanya faktor dari bantuan 
Kemendikbud, tetapi juga terdapat 
faktor dari pihak lain yang menyebabkan 
kenaikan jumlah sekolah dan jumlah ruang 
kelas.

BPK juga menilai, pengelolaan DaK 
pendidikan belum dilakukan secara 
maksimal. Padahal dalam pengelolaan 
DaK, pada tahun 2015 lalu, Direktorat 
jenderal Pendidikan Dasar dan menengah 
meluncurkan  program sistem informasi 
Dana alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
Dasar dan menengah (siDaKDiKDasmen). 
Tujuanya untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan DaK Bidang Pendidikan 
Dasar dan menengah dengan cara 
mempermudah pelaporan DaK dari 
Kabupaten/Kota ke tingkat Pusat.

namun dalam pelaksanaannya 
BPK menilai, belum seluruh sekolah 
berpartisipasi aktif dalam penginputan 
data terkait DaK Pendidikan. hasil 
penulusuran yang dilakukan BPK di 
sejumlah kabupaten dan kota yang 
menerima DaK Pendidikan diketahui 
masih terdapat kabupaten dan kota 
yang belum menyampaikan laporan 
penggunaan DaK ke tingkat Pusat. BPK 
juga menemukan adanya pengelolaan 
DaK yang  belum digunakan 
tepat waktu dan sesuai dengan 
peruntukannya.

Padahal menurut BPK, jika 
pemberian bantuan sarana dan prasarana 
dilaksanakan sesuai proporsional 
dan mengelola DaK memadai, maka 
perencanaan dan realisasi pemberian 
bantuan dan koordinasi dengan pihak 
terkait lainnya dalam rangka pemenuhan 
sarana dan prasarana sekolah dapat lebih 
terarah dan tepat sasaran.

selain itu BPK juga menilai, pemenuhan 
sarana dan prasarana belum sepenuhnya 
sesuai dengan standar. hal ni disebabkan 
karena kurangnya koordinasi antara 
Kemendikbud dan Pemerintah Daerah 
dalam pemenuhan sarpras pendidikan 
dasar dan menengah. akibatnya, sarana 
dan prasarana satuan pendidikan dasar dan 

menengah belum terpenuhi sesuai standar 
sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk itu BPK meminta menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
mengupayakan pencapaian target 
pemenuhan sarpras sesuai rKT. 
mendikbud juga diminta untuk melakukan 
pemutakhiran juknis pemberian bantuan 
sarpras yang tidak sesuai dengan standar 
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan 
menengah.

Temuan BPK lainya, Kemendikbud  
juga dianggap belum optimal dalam  
meningkatkan jumlah penyelenggara 
pendidikan kesetaraan dalam rangka 
mendukung akses pendidikan dasar 
dan menengah. Direktorat Pembinaan 
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 
(Ditbindiktara), belum melaksanakan 

pemenuhan kebutuhan pendidikan 
kesetaraan sesuai renstra serta analisis 
kebutuhan. 

selain itu BPK juga menilai 
Kemendikbud belum menyediakan 
kebutuhan pendidikan kesetaraan sesuai 
standar sarpras pendidikan kesetaraan. 
sudah begitu realisasi anggaran dari 
Kemendikbud belum sepenuhnya dapat 
mendukung penyelenggaraan pendidikan 
kesetaraan yang tidak dapat dipenuhi oleh 
Pemerintah Daerah secara proporsional.

menurut BPK kondisi tersebut terjadi 
karena anggaran yang dialokasikan 
untuk pendidikan kesetaraan tidak sesuai 
kebutuhan dan jauh lebih kecil dari target 

yang ditetapkan dalam renstra dan rPjmn. 
selain itu  peran Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota kurang optimal terkait 
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 
dan Direktorat Bindiktara kurang proaktif 
dalam melakukan sosialisasi atas standar 
penyelanggaraan pendidikan kesetaraan.

akibatnya, tidak tercapainya target 
jumlah orang yang terlayani program 
pendidikan kesetaraan paket a, B, C yang 
ditetapkan dalam renstra dan rPjmn, 
tidak terpenuhinya kebutuhan operasional 
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 
di daerah dan pencapaian tujuan 
penyelenggaraan program kesetaraan 
menjadi terhambat.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
kepada menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan agar menginstruksikan Ditjen 

PaUD dan Dikmas untuk mengevaluasi 
target renstra untuk pendidikan 
kesataraan paket a tahun 2016, paket B 
tahun 2015, dan paket C tahun 2016. 

selain itu  mendikbud juga diminta 
mengupayakan alokasi anggaran 
bantuan BoP pendidikan kesetaraan 
dan bantuan sarpras lembaga 
penyelenggara pendidikan kesetaraan 
sesuai sasaran dalam renstra dan 
analisa kebutuhan dan melakukan 
pembinaan teknis/sosialisasi tentang 
penerapan standar sarpas minimal 
PKBm kepada seluruh PKBm, baik yang 
menerima bantuan maupun tidak 

menerima bantuan.
BPK juga meminta mendikbud 

berkoordinasi dengan Kemendagri 
untuk mendorong Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota supaya 
menyediakan anggaran yang cukup 
sesuai kewenangannya dalam rangka 
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

lebih penting, mendikbud juga 
diminta menginstruksikan Ditjen PaUD 
dan Dikmas melakukan sosialisasi standar 
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 
kepada Dinas Pendidikan di Provinsi, 
Kabupaten dan Kota serta lembaga 
penyelenggara pendidikan kesetaraan. 
(bw)

ILUSTRASI: Sarpras yang belum memadai
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puSAt dAN dAERAh 
BElum SElARAS
sejUmlah UPaya Telah DilaKUKan KemenTerian 
Dalam negeri (KemenDagri) Dalam hal PerenCanaan 
Dan Penganggaran PemBangUnan Daerah. namUn 
hasil PemeriKsaan BaDan PemeriKsa KeUangan (BPK) 
menUnjUKKan PelaKsanaan PengenDalian Dan evalUasi 
PerenCanaan Dan Penganggaran PemBangUnan 
Daerah BelUm efeKTif Dalam menyelarasKan 
PerenCanaan PemBangUnan Daerah Dengan 
PerenCanaan PemBangUnan nasional.

s ejUmlah kepala daerah kini 
berlomba-lomba membangun 
daerahnya. Berbagai terobosan 
dilakukan. maklum, sejak 

digulirkan Undang-Undang nomor 25 
tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 
Pembangunan nasional (sPPn), 
pembangunan tidak lagi sentralistik, 

tapi dilakukan secara desentralistik. 
Pemda memiliki kewenangan melakukan 
perencanaan pembangunan di daerahnya. 

meski begitu, Pemda dalam menyusun 
rencana pembangunan mesti mengacu 
pada rencana pembangunan nasional, 
baik untuk pembangunan jangka panjang 
maupun menengah. Tujuannya agar 

pembangunan daerah selaras dengan 
pembangunan nasional. Baik itu visi, misi 
maupun kebijakannya. 

Untuk itu Kemendagri mempunyai 
peran penting dalam melakukan 
pengendalian dan evaluasi perencanan 
maupun penganggaran pembangunan di 
daerah. hal ini sesuai Permendagri nomor 
54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, 
tata cara penyusunan, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah. Di sana disebutkan, 
menteri Dalam negeri melakukan 
pengendalian dan evaluasi terhadap 
perencanaan pembangunan daerah. 

Dalam melakukan pengendalian, 
berbagai upaya dilakukan Kemendagri. 
seperti menetapkan pedoman 
penyusunan rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (rKPD) setiap tahunnya, 
melakukan evaluasi berupa konsultasi 
sesuai ketentuan Permendagri no.54 
tahun 2010, dan mengelola aplikasi sistem 
informasi Pembangunan Daerah.

Untuk mengetahui efektivitas 
pengendalian yang dilakukan Kemendagri, 
BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja 
terhadap efektivitas pengendalian dan 
evaluasi Kemendagri dalam perencanaan 
dan penganggaran pembangunan daerah 
tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016.

hasilnya, BPK menyimpulkan 
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi 
perencanaan dan penganggaran 
pembangunan daerah oleh Kemendagri 
belum efektif dalam menyelaraskan 
perencanaan pembangunan daerah 
dengan perencanaan pembangunan 
nasional.

Dari aspek pengendalian dan 
evaluasi perencanaan misalnya, BPK 
menemukan sejumlah persoalan. Di 
antaranya regulasi dan kebijakan terkait 
pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah belum dirancang 
secara memadai. regulasi dan kebijakan 
itu belum berpedoman UU nomor 23 
tahun 2014 tentang Pemerintah Daearah. 
salah satunya terdapat ketidaksesuaian 
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antara Permendagri nomor 54 tahun 
2010 dengan pasal-pasal dalam undang-
undang pemerintah daerah. selain itu 
BPK juga menemukan belum adanya 
mekanisme koordinasi teknis antar 
kementerian dalam evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah. Bahkan pedoman 
penyusunan rencana Pembangunan 
jangka menengah Daerah (rPjmD) belum 
mengatur kesesuaian antara perencanaan 
pusat dan daerah.

selain itu BPK juga menilai, 
Kemendagri belum menetapkan pedoman 
evaluasi raperda rencana Pembangunan 
jangka Panjang Daerah (rPjPD) dan 
rPjmD serta belum menetapkan 
instrumen penilaian kesesuaian rKPD 
yang memadai. Bahkan hasil evaluasi 
kesesuaian rPjmD provinsi dengan rPjm 
terkait pencapaian sasaran, program dan 
kegiatan pembangunan pemerintah pada 
rencana strategis nasional juga belum 
memadai. hasil uji petik yang dilakukan 
BPK di enam provinsi misalnya, ditemukan 
adanya perbedaan antara rPjmD provinsi 
dengan rPjm. Begitu juga adanya 
ketidaksesuaian antara rPjmD dengan 
ketentuan yang lebih tinggi. 

Kemendagri menurut BPK juga 
belum menetapkan pedoman teknis 
dan supervisi yang memadai. Padahal 
pedoman teknis dan supervisi dapat 
dijadikan acuan pelaksanaan pembinaan 

kepada pemerintah daerah. akibatnya 
pelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi yang dilakukan Ditjen Bina 
Bangda tidak optimal. BPK juga menilai, 
Kemendagri belum memiliki ukuran 
perencanaan pembangunan daerah yang 
memadai. akibatnya, Kemendagri belum 
dapat menilai keberhasilan, hasil evaluasi 
dan perencanaan yang telah disusun 
pemerintah daerah. 

Kemendagri menurut BPK juga belum 
melakukan pembinaan atas perencanaan 
pada pelaksana di lingkungan pemerintah 
daerah secara memadai. evaluasi 
terhadap perencanan pembangunan 
yang dilakukan Kemendagri juga beum 
memadai, baik evaluasi rancangan akhir 
maupun penilaian kesesuaian rKPD. 
Bahkan hasil evaluasi Kemendagri juga 
belum ditindaklanjuti. 

Karena itulah, BPK merekomendasikan 
menteri Dalam negeri meningkatkan 
koordinasi dengan kementerian dan 
lembaga lainnya. selain itu mendagri 
juga diminta menetapkan pedoman 
penyusunan dan evaluasi rPjPD, rPjmD, 
rKPD yang selaras dengan rPjm, rencana 
Kerja Pemerintah, dan Program strategis 
nasional. menteri Dalam negeri juga 
diminta menyusun mekanisme tata kerja 
antara Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina 
Keuangan Daerah dan satker Kemendagri 
lain. 

Belum Memadai 
Temuan BPK tidak sebatas pada 

perencanaan. Di bidang penganggaran 
pembangunan daerah BPK juga 
menemukan sejumlah persoalan. Di 
antaranya pengendalian dan evaluai 
terhadap raperda aPBD/P-aPBD belum 
berpedoman pada UU nomor 23 tahun 
2014. selain itu pedoman evaluasi 
penyusunan rancangan Perda bagi 
pemerintah daerah belum memadai. 
Kemendagri juga belum menetapkan 
bimbingan teknis dan supervisi 
perencanaan penganggaran daerah yang 
memadai. Bahkan Kemendagri belum 
memiliki ukuran penilaian kesesuaian 
dalam penyusunan dan evaluasi rancangan 
Perda, baik kesesuaian ketententuan 
peraturan yang lebih tinggi, ketentuan 
umum dan kesesuaian dengan rKPD serta 
rPjmD.

selain itu BPK menilai, Kemendagri 
belum melakukan pembinaan terhadap 
penyusunan rancangan Perda aPBD yang 
memadai. salah satunya Kemendagri belum 
melakukan bimbingan teknis penyusunan 
rancangan Perda aPBD. Kemendagri 
juga belum melakukan evaluasi terhadap 
pembinaan penganggaran di lingkungan 
pemerintah daerah. evaluasi penyusunan 
rancangan Perda aPBD belum memadai, 
baik evaluasi raperda aPBD maupun 
ranperkada aPBD.  (bw)

ILUSTRASI: Pembangunan pusat ILUSTRASI: Pembangunan daerah
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dANA NgANgguR 
dI KAS pEmERINtAh
Pengelolaan Kas PemerinTah BelUm DilaKUKan seCara 
maKsimal. manajemen PerenCanaan Dan Pengelolaan 
salDo Kas BelUm efeKTif UnTUK menjamin liKUiDiTas 
Dan oPTimalisasi Kas PemerinTah Dalam KerangKa 
Pengelolaan KeUangan yang TerinTegrasi.

D emiKian salah satu 
simpulan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) terhadap 
hasil audit Kinerja 

Pengelolaan Kas Pemerintah Tahun 2014 
– 2016. Pemeriksaan yang dilakukan 
BPK mencakup Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Pemerintah yang Terintegrasi 
pada Kementerian Keuangan selaku 
Bendahara Umum negara (BUn) dan 
instansi terkait lainnya di jakarta.

sebagaimana terungkap dalam ihPs 
ii 2016 yang disampaikan Ketua BPK harry 
azhar azis ke Dewan Perwakilan rakyat 
(DPr) awal april 2017, tujuan pemeriksaan 
kinerja ialah untuk mengetahui sejauh 
mana capaian efektivitas pengelolaan kas 
pemerintah. selain itu pemeriksaan juga 
dimaksudkan untuk melihat permasalahan-

permasalahan yang muncul selama ini 
untuk dicarikan solusinya. 

Karena itu pemeriksaan BPK yang 
dibingkai dengan standar Pemeriksaan 
Keuangan negara (sPKn) tersebut 
langsung menyasar pada penatausahaan 
saldo anggaran lebih (sal) dan 
pengelolaan kas meliputi perencanaan 
kas, koordinasi pengelolaan kas dan utang 
(Asset Liability Management/alm level 
mikro), dana idle, mekanisme kebijakan 
mitigasi likuiditas kas, serta sistem 
informasi.

namun demikian dalam pemeriksaan 
tersebut BPK juga mempertimbangkan 
beberapa hal yang merupakan hasil telaah 
pemeriksaan sebelumnya. Di antaranya, 
belum mencukupinya akses yang dimiliki 
BUn terhadap seluruh sumber daya 

keuangan untuk membiayai kewajiban 
negara. Kemudian, terbatasnya dana 
kelolaan idle cash pemerintah yang dapat 
digunakan untuk meminimalisasi cost of 
fund. Di samping, belum dimanfaatkannya 
dana idle cash secara optimal untuk 
digunakan sebagai salah satu sumber 
pembiayaan dalam pengelolaan kas.

selanjutnya BPK melakukan penilaian 
berdasar kriteria pemeriksaan yang telah 
dibahas dan disepakati Kemenkeu, dalam 
hal ini Direktorat jenderal Perbendaharaan 
(DjPBn) dan Direktorat jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan risiko 
(DjPPr). Pengujian terhadap pemenuhan 
kriteria pemeriksaan menggunakan 
pendekatan analisis kualitatif melalui 
penilaian atas kesesuaian pengelolaan 
kas terhadap masing-masing kriteria dan 
dampaknya.

Kewenangan BUN
adapun temuan terkait kewenangan 

BUn dalam Pengelolaan Kas, BPK 
memaparkan bahwa, secara ideal hal 
tersebut diatur dalam kerangka hukum 
atas tujuan dan lingkup pengelolaan kas 
yang terintegrasi atas seluruh rekening 
pemerintah. sedangkan pembagian 
tugas dan kewenangan antara BUn dan 
Pengguna anggaran secara jelas juga 
terdapat ketentuan pengelolaan mengenai 
idle cash, serta harmonisasi antara 
peraturan terkait pengelolaan kas.

sementara itu, capaian yang telah 
dilakukan pemerintah terkait lingkup 
dan wewenang BUn dalam melakukan 
pengelolaan kas ada tiga. Pertama, 
pemerintah telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang negara/Daerah 
yang antara lain mengatur mengenai 
wewenang Bendahara Umum negara 
dalam pengelolaan Uang negara yang 
dilaksanakan Kuasa Bendahara Umum 
negara pusat.

Kedua, pemerintah telah menetapkan 
kebijakan Treasury Single Account (Tsa) 
berupa rKUn dan rekening Penempatan 
di Bank indonesia dalam mengelola kas. 

Gedung Departemen Keuangan RI
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Ketiga, pemerintah telah menetapkan 
kebijakan Treasury National Pooling 
atau TnP untuk mengetahui posisi 
saldo konsolidasi dari seluruh rekening 
bendahara pengeluaran dan bendahara 
penerimaan yang terdapat pada seluruh 
Kantor Cabang Bank Umum yang 
bersangkutan tanpa harus melakukan 
perpindahan dana antar rekening.

namun hasil pemeriksaan BPK 
menunjukkan selama ini masih terdapat 
permasalahan terkait lingkup dan 
kewenangan BUn dalam pengelolaan kas 
pemerintah. misalnya, pengelolaan kas 
pemerintah belum mencakup keseluruhan 
dana pada rekening pemerintah dan hanya 
terbatas pada dana yang dikuasai BUn. 
Pengaturan yang belum memadai atas 
kewenangan BUn dalam pengelolaan kas 
di luar uang negara. Dan, pengelolaan 
dana rekening pemerintah yang belum 
terintegrasi. 

akibatnya adanya permasalahan 
tersebut maka dana kas yang belum 
digunakan oleh satker pemerintah 
maupun instansi lainnya pengelola 
keuangan negara, minimal sebesar 
rp40,67 triliun (rp25,70 triliun + rp14,97 
triliun) belum dapat dimanfaatkan 
secara maksimal untuk keperluan 
pemerintah/negara dalam rangka 
pengelolaan kas pemerintah. 

hal tersebut terjadi karena menteri 
Keuangan belum mengatur mekanisme 
pemanfaatan dana pada rekening 
lainnya pemerintah (BUn dan K/l) yang 
terintegrasi dengan pengelolaan kas 
pemerintah pusat. selain itu pemerintah 
belum mengatur secara memadai kriteria, 
lingkup dan periode atas dana kas yang 
belum digunakan (idle cash) pada BUn, Kl 
dan instansi lainnya pengelola keuangan 
negara.

Perbedaan Jumlah Saldo
sementara itu yang terkait kebijakan 

penerimaan dan pengeluaran kas, 
BPK mendapatkan  temuan antara 
lain adanya  perbedaan jumlah dan 
saldo rekening antara data menurut 

pemerintah berdasarkan data pada aplikasi 
perbendaharaan (PBn) open dan hasil 
konfirmasi bank.  

Dari hasil konfirmasi kepada empat 
bank pemerintah yaitu Bri, Bni, BTn dan 
Bank mandiri, bank melaporkan jumlah dan 
saldo rekening seluruh instansi pemerintah 
per 31 oktober 2016 yaitu sebanyak 52.329 
rekening dengan saldo sebesar rp69,42 
triliun yang terdiri dari 29.415 rekening 
TnP (treasury national pooling) dengan 
saldo rp19,11 triliun dan 22.914 rekening 
non- TnP/Deposito dengan saldo sebesar 
rp41,91 triliun.

selain itu juga terdapat 8.251 rekening 
pemerintah per 31 oktober 2016 yang tidak 
tercatat dalam PBn open senilai rp17,97 
triliun. rekening tersebut terdiri dari 5.974 
rekening TnP dengan saldo sebesar rp6,77 
triliun dan 2.277 rekening non-TnP dengan 
saldo sebesar rp11,20 triliun. 

akibatnya, rekening K/l atau satker 
tidak tercatat di Kementerian Keuangan 
sehingga  idle cash pemerintah tidak 
terpantau. hal tersebut terjadi karena data 
pada PBn open tidak termutakhirkan serta 
belum dapat menyajikan data jumlah dan 
saldo rekening milik K/l atau satker secara 
akurat.

atas permasalahan tersebut, 
Kementerian Keuangan memberikan 
tanggapan bahwa rekening khusus, 
rekening pembangunan hutan, rekening 
K/l dan rekening BlU masing-masing 
memiliki ketentuan untuk pengelolaannya, 
sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam 
lingkup pengelolaan kas dan diperlukan 
pengaturan khusus apabila akan dilakukan 
pengelolaan yang lebih optimal melalui 

Treasury Dealing Room (TDr).
Terkait adanya perbedaan jumlah dan 

saldo rekening antara PBn open dengan 
hasil konfirmasi bank, hal itu disebabkan 
karena rekonsiliasi triwulan iv tahun 
2016 baru dilaksanakan awal januari 
2017. atas permasalah tersebut, BPK 
merekomendasikan menteri Keuangan 
menetapkan kebijakan pengelolaan 
kas pemerintah yang memungkinkan 
pemanfaatan seluruh dana idle dan dana 
pemerintah yang dikelola pihak lain 
sebagai alternatif sumber pembiayaan yang 
paling murah.

menanggapi hal itu menteri 
Keuangan menerima dan akan 
menindaklanjuti rekomendasi tersebut 
dengan menginventarisasi kembali dan 
memutakhirkan data PBn open berdasar 
hasil rekonsiliasi jumlah dan saldo 
rekening milik K/l atau satker antara Ditjen 

Perbendaharaan dan bank umum mitra 
kerja Direktorat Pengelolaan Kas negara.

selain itu menteri Keuangan akan 
mengkoordinasikan dengan jajarannya. 
misalnya, DjPB akan melakukan 
koordinasi dengan beberapa unit 
eselon i lain mengenai kriteria dana idle 
seluruh jenis rekening pemerintah. juga 
menetapkan kriteria posisi likuiditas, dan 
batas maksimal akumulasi surplus BlU 
yang dapat dikelola, dan usaha-usaha 

lain.
Di samping itu, DjPB juga akan 

memetakan dan mengevaluasi peraturan 
peraturan terkait pengelolaan uang/
kas pemerintah untuk mengidentifikasi 
kekurangan kewenangan menteri 
Keuangan selaku BUn untuk 
memanfaatkan seluruh dana idle dan 
dana pemerintah yang dikelola oleh pihak 
lain. Terakhir, menkeu akan menyusun 
dan menetapkan kebijakan pengelolaan 
kas pemerintah yang memungkinkan 
pemanfaatan seluruh dana idle dan dana 
pemerintah yang dikelola pihak lain 
sebagai alternatif sumber pembiayaan 
paling murah berdasarkan hasil kajian dan 
hasil pemetaan atau evaluasi peraturan 
kewenangan BUn.  (bd)
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Bumd dIBElIt pElANggARAN
SENIlAI Rp 786 mIlIAR
BaDan Usaha miliK Daerah (BUmD) BelUm sePenUhnya 
meranCang Dan melaKsanaKan sisTem PengenDalian 
inTernal (sPi) seCara memaDai. Dalam oPerasionalnya, 
masih TerDaPaT PenyimPangan TerhaDaP KeTenTUan 
PeraTUran PerUnDang-UnDangan. DemiKian simPUlan 
BPK seTelah melaKUKan PemeriKsaan TerhaDaP 14 oBjeK 
PemeriKsaan BUmD miliK DelaPan PemDa.

K eDelaPan entitas tersebut 
yaitu: Pemprov DKi jakarta, 
Pemprov jawa Timur, Pemkab 
Bojonegoro, Pemkab sampang, 

Pemkab sumenep, Pemkot Denpasar, 
Pemkab nunukan, dan Pemkab Bulungan. 
secara keseluruhan, hasil pemeriksaan 
mengungkapkan 211 temuan yang 
memuat 332 permasalahan meliputi 142 
kelemahan sPi dan 190 ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai rp786,74 miliar. 

Dari hasil pemeriksaan diketahui, 
permasalahan utama pengendalian 
intern dalam pengelolaan operasional 
BUmD adalah pelaksanaan kebijakan 

yang mengakibatkan hilangnya potensi 
pendapatan, soP belum disusun/tidak 
lengkap, serta pencatatan belum dilakukan 
atau tidak akurat, dan kelemahan sPi 
lainnya.

  Terkait pelaksanaan kebijakan 
mengakibatkan hilangnya potensi 
pendapatan, BPK telah melakukan 
pemeriksaan sejumlah BUmD. Di antaranya  
PD Pasar jaya yang merupakan  salah satu 
BUmD di bawah Pemprov DKi jakarta. 
Dalam pemeriksannya BPK mendapatkan 
temuan antara lain adanya Perjanjian Kerja 
sama (PKs) revitalisasi Blok f Pasar Tanah 
abang tidak menggunakan nilai jual objek 
pajak (njoP) tanah lokasi. sedangkan 

dalam klausul PKs yang meliputi harga jual, 
diketahui hak pemakaian tempat usaha itu 
tidak menguntungkan PD Pasar jaya. 

masalah itu terjadi pada PT jakarta 
Propertindo. Potensi kekurangan 
penerimaan terjadi karena perhitungan 
pembagian persentase kompensasi 
keuntungan atas lahan dengan pihak ketiga 
tidak menggunakan taksiran harga tanah 
dari Panitia Penghapusan Tanah. selain itu 
perhitungan kontribusi pemanfaatan lahan 
tidak menggunakan nilai njoP.

Di Pemprov jawa Timur, BUmD yang 
berpotensi kurang penerimaan atas 
pendapatan bagi hasil di antaranya PT 
Petrogas jatim Utama dan PT asri Dharma 
sejahtera. hal itu terjadi karena adanya 
pembebanan biaya operasi Proyek 
eksplorasi minyak Blok Cepu selama masa 
Technical assistance Contract (prior cost) 
tahun 1990-2005 atau sebelum kontrak 
kerja sama ditandatangani.

sementara itu pada PDam Pemkab 
nunukan, potensi kekurangan disebabkan 
terjadinya tingkat kehilangan air distribusi 
tahun 2015 dan semester i 2016 yang 
melampaui batas toleransi. seharusnya 
toleransi yang diberikan maksimal 20%. 
namun kenyataanya mencapai 31,92% dan 
30,05%. selain itu, terdapat ketidakjelasan 
ketentuan penggolongan pelanggan air 
bersih untuk golongan sosial umum dan 
golongan nonniaga.

Permasalahan terkait soP, menurut 
pemeriksaan BPK terjadi pada food 
station Tjipinang raya. Permasalahan yang 
ditemukan pada BUmD tersebut antara 
lain, penatausahaan tindak lanjut atas 
rekomendasi laporan investigasi bagian 
pencegahan kerugian belum memadai. 
hal itu ditandai belum adanya penetapan 
direksi atas kerugian yang ditemukan, 
serta belum adanya pihak yang memonitor 
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serta melaporkan perkembangan hasil 
rekomendasi. selain itu prosedur baku 
terkait penerimaan uang pelunasan 
piutang belum disusun.

sedangkan di PD Pasar Kota Denpasar, 
pengendalian atas pengelolaan kas 
Pemkot Denpasar belum memadai. hal 
itu dikarenakan tidak adanya pemisahan 
fungsi yang jelas antara penerimaan dan 
pengeluaran kas. Temuan lain adalah, tidak 
ada peraturan tentang pengelolaan kas, 
format dokumen pencatatan unit pasar 
tidak seragam, dan fungsi cross check antara 
staf keuangan unit pasar dengan juru 
pungut tidak ada.

selain itu, Unit Bina Usaha PD Pasar 
belum memiliki ketentuan batasan jumlah 
maksimal kredit yang dapat diberikan 
kepada pedagang dan penggunaan 
agunan untuk pinjaman. 

lain halnya yang terjadi pada PDam 
Danum Benuanta di Kab. Bulungan. 
Dalam pemeriksaan didapatkan temuan 
adanya kegagalan produksi air bersih 
sehingga merugikan PDam. hal itu antara 
lain disebabkan soP tentang tahapan 
pengolahan air baku menjadi air bersih 
belum disusun oleh Pemkab Bulungan. 
akibatnya operator tidak memiliki 
panduan yang jelas dalam melaksanakan 
tugasnya. sedangkan prosedur penjualan 
air dengan tarif khusus melalui mobil 
tangki yang sering dilakukan selama ini 
hanya berdasarkan kebiasaan tak tertulis.

menyangkut pencatatan yang 
belum dilakukan atau tidak akurat, BPK 
mendapatkan temuan pada PT wira Usaha 
sumekar  BUmD  di Pemkab sumenep, 
yang menunjukkan adanya saldo kas pada 
9 rekening bank tidak dilaporkan dalam 
neraca perusahaan tersebut Tahun Buku 
2010-2014. sementara itu pendapatan 
participating interest pada Blok madura 
offshore dari PT PPm sebesar UsD773,70 
ribu tidak dilaporkan dalam laporan 
keuangan PT wira Usaha sumekar Tahun 
2011-2014.

yang terjadi pada PT jatim grha Utama 
lain lagi. Penyajian laporan Keuangan 
Konsolidasian BUmD Prov jawa Timur 

Tahun 2014 itu belum sepenuhnya sesuai 
standar akuntansi keuangan. Pasalnya, 
pencatatan ganda biaya proses penurunan 
status tanah dan saldo utang hubungan 
istimewa tidak dieliminasi pada konsolidasi 
laporan keuangan.

sedangkan lain-lain kelemahan 
yang ditemukan BPK di antaranya pada 
pemeriksaan tarif di PD Pam jaya, BPK 
mendapatkan temuan adanya imbalan air 
dalam addendum perjanjian kerja sama PD 
Pam jaya dengan PT Palyja melebihi tarif air 
rata-rata yang berlaku sehingga merugikan 
PD Pam jaya. Terdapat perbedaan data 
unshared revenue antara laporan escrow 
statement dengan data PD Pam jaya serta 
penarikan unshared revenue dari rekening 
escrow tanpa verifikasi/rekonsiliasi oleh PD 
Pam jaya.

akibat adanya akumulasi permasalahan 

tersebut, mengakibatkan BUmD kehilangan 
kesempatan memperoleh pendapatan 
dan meningkatnya risiko penyalahgunaan 
keuangan perusahaan karena laporan 
keuangan tidak mencerminkan keadaan 
yang sebenarnya untuk digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan.

Kekurangan penerimaan dan BUmD 
tidak dapat segera memanfaatkan 
penerimaan tersebut. Piutang BUmD yang 
telah jatuh tempo berpotensi tidak tertagih 
dan menimbulkan potensi kerugian BUmD. 
Perjanjian kerja sama BUmD dengan mitra 
usaha berpotensi tidak menguntungkan 
BUmD. sehingga Kepentingan BUmD 
sebagai pemegang hak participating 
interest tidak dapat sepenuhnya terjamin 

dalam Joint Operating Agreement (joa) dan 
memperoleh hasil yang optimal.

Permasalahan sPi dan ketidakpatuhan 
tersebut terjadi karena, BUmD belum 
memiliki soP/ mekanisme/ pedoman 
teknis yang dapat digunakan dalam 
pengelolaan operasional.  Pejabat yang 
bertanggungjawab belum sepenuhnya 
memperhatikan ketentuan yang berlaku 
serta kurang cermat dan lalai dalam 
melaksanakan tugas atau  belum optimal 
dalam melakukan penagihan piutang dan 
kekurangan penerimaan.

hal itu dikarenakan direktur/manajer 
belum melakukan pengawasan dan 
pengendalian secara optimal. Pencatatan 
transaksi/ penyusunan laporan keuangan 
belum memedomani standar akuntansi 
yang berlaku. Dan pihak ketiga tidak 
menaati kewajiban sesuai perjanjian.

menanggapi permasalahan 
tersebut, direksi BUmD menyatakan 
akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK yaitu dengan menyusun soP/ 
mekanisme/pedoman teknis, melakukan 
rekonsiliasi terkait data keuangan, 
membentuk tim piutang dan melakukan 
monitor dan penagihan atas piutang/ 
bagi hasil Kso.

atas berbagai permasalahan itu, 
BPK antara lain merekomendasikan 
kepada kepala daerah/ direksi/ dewan 
komisaris BUmD terkait agar memberikan 

sanksi kepada pejabat yang lalai dalam 
melaksanakan tugas. Di samping, menagih 
piutang dan pendapatan yang belum 
diterima secara lebih intensif termasuk 
untuk melakukan upaya penyelesaian 
melalui jalur hukum.

rekomendasi lain, berkoordinasi 
dengan pihak terkait untuk 
menegosiasikan perubahan perjanjian 
kerja sama yang menjamin kepentingan 
para pihak. menyusun dan menetapkan 
soP/ mekanisme/ pedoman teknis 
terkait. melakukan koreksi dan perbaikan 
laporan keuangan. mengadakan 
rUPs untuk meminta penjelasan dan 
pertanggungjawaban Direktur Utama. 
(bd)

Palyja
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Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 

W akil Presiden Jusuf 
kalla mengatakan 
proyek listrik 10.000 
megawatt sebagian besar 

berhasil. Menurut dia dari total yang 
telah dibangun, 96 persen telah  selesai  
dan sudah mulai beroprasi sehingga 
hanya sekitar 4% dari total keseluruhan 
proyek yang terkendala dan berpotensi 
mangkrak.

“Soal kerugian listrik mangkrak itu 
nilainya lebih-kurang 4 persen dari total 
10.000 MW. Jadi sebenarnya keberhasilan 
proyek 10.000 MW itu lebih tinggi. Jangan 
dilihat yang mangkrak saja, karena yang 
berhasil 96 persen,”  kilah kalla di kantor 
Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, 
Jakarta Pusat, Selasa (11/4).

kalla membenarkan, dari  proyek 
pembangunan listrik 10.000 MW 
yang telah selesai itu  banyak yang 
penyerahannya terlambat dari jadwal yang 
sebelumnya disepakati dalam kontrak. 
Namun penyebab keterlambatan itu 
bermacam-macam. Misalnya, kata kalla, 
menyangkut soal pembebasan lahan, soal 
izin Pemda, biaya pembangunan dan lain-
lain. 

EmPaT PLTU 
Terancam mangkrak
Sebanyak 37 PLTU yang DibangUn DaLam Proyek 
PercePaTan PembangUnan  PembangkiT LiSTrik 10.000 
mW Sebagian beSar TeLah SeLeSai. namUn LiSTrik 
yang DihaSiLkan beLUm makSimaL. bPk menemUkan 
SejUmLah PermaSaLahan yang berPoTenSi 
menimbULkan kerUgian negara SebeSar rp5,65 
TriLiUn.

lebih  lanjut  Wapres menegaskan, 
meski 4 persen proyek terancam 
mangkrak, dia meyakini banyak yang 
bisa diselamatkan. apalagi sisa 400 MW 
(4 persen dari 100 ribu MW) itu berupa 
proyek kecil-kecil, misalnya 10-50 MW. 
“kalau Pertamina turun tangan, karena 
ini juga menyangkut Pertamina, saya kira 
sebagian besar masih bisa diselamatkan,”  
tegasnya.

karena itu, kalla menganggap 
temuan BPk bukan kerugian total pada 
negara. apalagi kontraktor proyek akan 
didenda akibat keterlambatan. “kan, 
ada kontraktornya, jadi perdata. kalau 
dilanjutkan, selesai. Tapi kalau tidak bisa, 
kan  masih ada  denda sesuai dengan 
aturan mainnya. kan begitu,” tuturnya. 

Masalah Percepatan Pembangunan 
Pembangkit listrik 10.000 MW kembali 
muncul ke permukaan setelah  beberapa 
waktu sebelumnya Badan Pemeriksa 
keungan (BPk)  menyerahkan laporan 
iHPS ii 2016 ke Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR). Dalam laporan tersebut BPk juga 
mengungkapkan hasil  pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (PDTT)  program 
percepatan 10.000 MW pada PT 
Perusahaan listrik Negara (Persero) atau 
PlN dan instansi/perusahaan terkait.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan 
BPk berdasarkan Standar Pemeriksaan 
keuangan Negara (SPkN) disebutkan, 
tujuannya pemeriksaan untuk menilai 
ketepatan perencanaan proyek 
percepatan 10.000 MW tersebut. Selain 
itu pemeriksaan juga  untuk mengetahui 
apakah pengadaan, pembangunan dan 
pengoperasian PlTU dalam rangka Proyek 
Percepatan 10.000 MW telah sesuai 
dengan ketentuan dan kebutuhan teknis 
yang  ditetapkan, serta diperoleh dengan 
harga yang wajar.

Program percepatan pembangunan 
pembangkit listrik 10.000 MW 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 71 tahun 2006 tentang 
penugasan kepada Perusahaan listrik 
Negara (PlN) untuk mempercepat 
diversifikasi penggunaan energi 

“kalau memang dari sebabnya tidak 
bisa dilanjutkan, tentu itu kerugian negara. 
Tapi dalam proyek ini kan ada berbagai 
alasan. Misalnya ada soal lahan, ada soal 
ongkos. Jadi kita mesti lihat satu-satu,” kata 
kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla

34 - 41 PDTT.indd   34 18/05/2017   18:23:13



35april 2017 WarTa BPK

pembangkit listrik berbahan bakar minyak,  
menjadi pembangkit berbahan bakar 
batubara yang relatif lebih murah serta 
ketersediaan bahan yang memadai.

Pada awalnya proyek tersebut 
direncanakan selesai dibangun dan siap 
dioperasionalkan (Commercial Operation 
Date/COD) pada tahun 2009. Namun 
pada perkembangannya terjadi beberapa 
perubahan, Tahun 2009  Perpres 71 tahun 
2006 dibatalkan  dengan Perpres 59 tahun 
2009  yang menambahkan dua lokasi 
pembangkit di luar Jawa. Selanjutnya 
Tahun  2014,  pemerintah mengeluarkan  
Perpres No. 193 Tahun 2014  yang isinya  
antara lain memperpanjang rentang  
waktu penyelesaian proyek pembangunan 
sampai dengan tanggal 31 Desember 
2016. 

Dengan demikian, seluruh 
pembangkit listrik yang dibangun menjadi 
37 PlTU.  Pembangunan tersebar di  
seluruh indonesia. Sebanyak 10  lokasi  
PlTU  dibangun di  pulau Jawa dengan 
kapasitas 7.490 MW. Sedangkan 27 lokasi 
dibangun di luar pulau Jawa dengan 
kapasitas 2.445 MW,  sehingga total 
kapasitas semua PlTU  adalah  sebesar 
9.935 MW.  

Program percepatan pembangunan 
pembangkit listrik 10.000 MW sampai 
dengan tanggal 31 Juli 2015 telah 
menelan biaya sebesar USD5,96 miliar 
dan Rp27,72 triliun atau ekuivalen rupiah 
keseluruhan sebesar Rp105,75 triliun. 
adapun perkembangan pembangunan 37 
PlTU adalah, sebanyak satu pembangunan 
PlTU selesai  sesuai dengan rencana, 
yakni PlTU Rembang. Sebanyak 
30 pembangunan PlTU terlambat 
diselesaikan. Dua pembangunan PlTU 
gagal diselesaikan (terminasi). Dan empat 
pembangunan PlTU pelaksanaanya 
mangkrak. 

keterlambatan atau kegagalan 
pembangunan PlTU tersebut berdampak 
pada pemenuhan kebutuhan listrik 
yang belum dapat dilakukan secara 
menyeluruh. Rencana pengusahaan 
listrik oleh PlN tidak dapat sepenuhnya 

terlaksana. Bahkan keterlambatan tersebut 
telah menyisakan masalah penyelesaian 
kewajiban antara pihak kontraktor dan 
PlN, serta menjadi beban keuangan bagi 
PlN.

adapun PlTU yang telah beroperasi 
sebanyak 23 PlTU yang  terdiri dari 9 PlTU 
di Jawa dan 14 PlTU diluar Jawa dengan 
kapasitas keseluruhan sebesar 7.903 MW. 
kinerja atas 23 PlTU yang beroperasi 
dilihat dari Capacity Factor (CF) yaitu 
perbandingan antara jumlah produksi 
listrik selama periode operasi terhadap 
jumlah produksi terpasang selama periode 
tertentu (satu tahun), menunjukkan pada 
tahun 2015 CF yang dihasilkan rata-rata 
baru sebesar 30,24%. 

Pembangkit listrik Tenaga Uap terbaik 
dihasilkan oleh PlTU Rembang dengan 
CF 96,14%. Sementara itu  CF terkecil 
dihasilkan oleh PlTU Tarahan lampung 
dengan CF yang dihasilkan hanya sebesar 
4%.

Dari hasil pemeriksaan PDTT tersebut, 
BPk mendapatkan sejumlah temuan yang 
mengindikasikan  bahwa PlN belum 
mampu melaksanakan perencanaan 
secara tepat proyek percepatan 10.000 
MW,  dan belum mampu secara efektif 
menjamin kesesuaian antara  ketentuan 
dan kebutuhan teknis yang ditetapkan 
dengan  harga yang wajar. kondisi ini 

terlihat dari adanya kelemahan-kelemahan 
atas pelaksanaan program percepatan 
pembangunan pembangkit listrik 10.000 
MW.

kelemahan pertama adalah di 
bidang perencanaan. Tercatat, proses 
prakualifikasi dan pelelangan pengadaan 
pembangkit mengarah pada pabrikan 
Cina. Sebelum dilaksanakan prakualifikasi 
dan pelelangan pengadaan pembangkit 
listrik 10.000 MW telah dilakukan MOU 
antara Direktur Utama PlN dengan empat 
perusahaan konsorsium China pada 
tanggal 22 april 2006. 

Dalam MOU tersebut disepakati 
antara lain bahwa perusahaan/konsorsium 
China sanggup untuk memenuhi indikatif 
jadwal pembangunan pembangkit listrik 
selama kurang atau sampai dengan 30 
bulan untuk kapasitas 300 MW dan 33 
bulan untuk 600 MW sampai dengan COD 
(Commercial Operation Date), dengan 
biaya EPC indikatif USD700,000 per MW.

kelemahan kedua di bidang dokumen 
lelang dibuat mendahului Feasibility Study. 
Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan 
adalah penelitian tentang dapat tidaknya 
suatu proyek dilaksanakan dengan 
berhasil. Dengan kata lain, FS dilakukan 
sebelum suatu proyek dilakukan. Namun, 
pada proyek PlTU Bengkalis dan Selat 
Panjang, FS dilakukan setelah pembuatan 

Proyek pembangkit listrik 10.000 MW
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dokumen penawaran mengakibatkan 
pekerjaan banyak hambatan dan 
mengalami terminasi.

kelemahan lain, pelaksanaan 
pembangunan PPDE 10.000 MW tidak 
didukung dengan kemudahan dalam 
proses perizinan dan pembebasan 
lahan.Pemerintah telah membentuk tim 
koordinasi percepatan pembangunan 
pembangkit tenaga listrik yang 
bertugas mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan untuk mendukung 
program PPDE 10.000 MW. Salah satu 
tugas tim tersebut adalah mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan bagi 
penyelesaian masalah yang berkaitan 
dengan pengadaan tanah. 

kelemahan lain, perencanaan lokasi 
pembangunan PlTU kurang matang 
dan mengalami pergeseran sehingga 
menambah biaya pembangunan. Pada 
beberapa tempat terjadi pergeseran lokasi 
karena terdapat tanah milik perorangan 
dan tanah milik pemerintah daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa PlN tidak melakukan 
analisa dan survey atas lahan yang akan 
dijadikan lokasi untuk pembangunan 
PlTU.

kemudian, juga terjadi kelemahan 
pada pelaksanaan jenis kontrak turnkey. 
Pelaksanaan  tidak sesuai dengan prinsip 
kontrak turnkey dan terdapat biaya 
tambahan yang membebani PlN sebesar 
Rp549,48 miliar dan USD15,91 juta, serta 
berpotensi sengketa atas pengajuan klaim 
dari kontraktor sebesar Rp449.26 Miliar 
dan USD24,46 Juta.

Di bidang pengadaan juga lemah. 
Panitia pengadaan dalam melakukan 
penghitungan nilai HPS dan penentuan 
pemenang lelang tidak cermat 
mengakibatkan terjadi kemahalan harga 
pengadaan sebesar USD 27,31 dan 
Rp326,88 miliar. ketidakcermatan tersebut 
terjadi dalam hal salah menghitung nilai 
HPS, salah menentukan pemenang lelang 
atas penghitungan Evaluated Price-nya 
dan tidak seharusnya menggunakan HPS 
Index Cost (USD/kW) dalam menentukan 
pemenang lelang.

Catatan kelemahan juga terdapat 
dalam bidang konstruksi. Contoh, pada 
pelaksanaan  pekerjaan PlTU Tanjung 
Balai karimun dan PlTU Maluku ambon 
stagnan; PlTU 2 NTB – lombok, PlTU 
kalbar 1 dan PlTU kalbar 2 mangkrak dan 
berpotensi mangkrak mengakibatkan 
potensi kerugian perusahaan sebesar 
USD18,18 juta dan Rp192,82 miliar.

Juga, pelaksanaan pembangunan 
pembangkit FTP 10,000 MW terlambat dan 
belum dikenakan denda keterlambatan 
sebesar USD30,63 juta dan Rp449,53 
miliar dan adanya penambahan 
biaya sebesar Rp500,73 miliar dan 
pemborosan pembayaran commitment 
fee sebesar USD14,39 juta serta PlN harus 
menyediakan tambahan biaya investasi 
sebesar USD137,56 juta dan Rp555,97 
miliar.

Data lain, pekerjaaan tidak sesuai 
spesifikasi dan peralatan mengalami 
kerusakan pada pembangunan PlTU 
belum diperbaiki oleh kontraktor 
memboroskan biaya minimal sebesar 
Rp7,89 miliar. Dan masih banyak sisi-sisi 
kelemahan lain yang ditemukan dalam 
pemeriksaan BPk.

Di luar perencanaan dan konstruksi, 
BPk juga menemukan kelemahan 
di bidang operasi. Sebagai contoh, 
pembangunan cooling tower 2 dan 

conveyor hopper pada PlTU Nii Tanasa di 
kendari Sulawesi Tenggara dan travelling 
hopper pada PlTU 1 Jawa Timur – Pacitan 
tidak termanfaatkan dan mengalami 
kerusakan. kemudian, ditemukan PlTU 
beroperasi tidak sesuai output yang 
diharapkan dalam kontrak pengadaan 
yang mengakibatkan peningkatan biaya 
operasi dan mengalami gangguan (forced 
outage) dan penurunan kemampuan 
(forced derating). Dan masih banyak 
temuan lain.

atas berbagai kelemahan itu, BPk 
kemudian mengeluarkan rekomendasi. 
antara lain, Direksi PlN diminta 
melakukan kajian atas kelemahan 
PPDE 10.000 MW baik perencanaan, 
pelaksanaan maupun operasi. Selain itu, 
juga diminta memperbaiki sistem kontrak 
pembangunan PlTU PlN. 

Rekomendasi lain, membuat SOP 
dan atau pengendalian internal untuk 
standardisasi kontrak sesuai ketentuan 
yang berlaku nasional ataupun 
internasional. Serta, melakukan assessment 
atas material PlTU ambon Maluku 
mengambil kebijakan untuk mencegah 
terjadinya kerugian perusahaan pada 
pembangunan PlTU ambon. Total 
rekomendasi sebanyak 12. Diharapkan, 
Direksi PlN melaksanakan seluruh 
rekomendasi tersebut.  (bd)

Presiden Jokowi mengecek PLTU yang mangkrak Di Maluku.
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Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

KELEmahan PEngawasan 
Dan PEmEriKsaan

DalaM SEMESTER ii 2016, BPk MElakUkaN 
PEMERikSaaN aTaS kEgiaTaN PENgaWaSaN 
DaN PEMERikSaaN kEWaJiBaN PERPaJakaN 
WaJiB PaJak Di DiTJEN PaJak DaN iNSTaNSi 

vERTikalNya. TEMUaN PEMERikSaaN 
BERkiSaR PaDa kElEMaHaN PENgaWaSaN 

DaN PEMERikSaaN yaNg DilakUkaN DJP.

U NTUk menguji kegiatan pengawasan dan pemeriksaan 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan 
terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak periode 
2013-2016, pada Semester ii 2016, BPk melakukan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas objek tersebut.
Pemeriksaan dilakukan kantor Pusat DJP serta instansi vertikal 

di bawahnya, seperti kantor Wilayah (kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, 
kanwil DJP Jakarta Utara,dan instansi vertikal di bawahnya serta 
instansi terkait lainnya.
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lingkup pemeriksaan sendiri meliputi 
prosedur pengawasan dan pemeriksaan 
pajak. Termasuk proses penyelesaian 
keberatan atas hasil pemeriksaan dan 
pengenaan sanksi yang dilakukan DJP 
pada rentang waktu 2013-2016 atas 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

ada tiga hal yang diperiksa BPk. ketiga 
hal tersebut, yaitu dari sisi pengawasan 
yang dilakukan DJP, kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak, dan proses keberatan dan 
Non keberatan atas kewajiban Perpajakan 
BPk. 

Dari sisi proses pengawasan DJP atas 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, BPk 
menemukan lima permasalahan. Pertama, 
terdapat 13 Wajib Pajak Badan tidak 
melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan tetapi tidak dilakukan tindakan 
pengawasan pada kantor Pelayanan Pajak 
(kPP) di lingkungan kanwil DJP Wajib Pajak 
Besar.

Temuan pertama itu bermula 
dari pengujian BPk atas kewajiban 
penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak  
Badan di lingkungan kanwil DJP Wajib 
Pajak Besar. Pengujian dilakukan dengan 
mengolah 179 Wajib Pajak Badan pada 
database Master File Wajib Pajak tahun 
2015 dan database Penyampaian SPT 
Tahunan pada tahun 2014 dan 2015. 

Dari hasil pengujian diketahui 
terdapat 16 Wajib Pajak Badan yang tidak 
menyampaikan SPT Tahunan Badan pada 
tahun 2014 dan 2015. Jumlah tersebut 
adalah 8,9% dari 179 WP Badan yang 
dikelola oleh kanwil DJP Wajib Pajak Besar. 

Selain itu, terdapat 18 Wajib Pajak 
Badan yang tidak menyampaikan SPT 
Tahunan Badan pada tahun 2015 tetapi 
menyampaikan SPT Tahunan Badan pada 
tahun 2014. Jumlah tersebut adalah 10,1% 
dari 179 WP Badan yang dikelola oleh 
kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Pengujian lebih lanjut atas database 
Master File Wajib Pajak tahun 2015 
dibandingkan dengan data penyampaian 
SPT Tahun 2014 dan pembayaran pajak 
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) 

diketahui atas 18 Wajib Pajak tersebut 
melaporkan SPT tahun 2014 dengan nilai 
kurang bayar sebesar Rp188,873 ribu dan 
lebih bayar sebesar Rp3,31 miliar dan 
$43,169 serta melakukan pembayaran 
pajak selama tahun 2015 sejumlah total 
Rp132,97 miliar. 

Terhadap WP yang tidak 
menyampaikan SPT tersebut, BPk 
melakukan konfirmasi ke kanwil DJP Wajib 
Pajak Besar. kemudian ditanggapi bahwa 
atas 16 Wajib Pajak Badan yang tidak 
melaporkan SPT Tahunan Badan pada 
tahun 2014 dan 2015, ada 2 Wajib Pajak 
telah diterbitkan surat teguran, 2 Wajib 
Pajak telah diberikan surat himbauan, 6 
Wajib Pajak dinyatakan non-efektif dan 4 
Wajib Pajak dinyatakan tidak aktif. Tapi, 
dari 10 WP tersebut dari hasil pengujian 
pembayaran pajak melalui MPN diketahui 
terdapat transaksi pembayaran sebesar 
total Rp5,42 miliar. Sehingga masih 
terdapat 2 Wajib Pajak Badan yang belum 
ada tindakan pengawasan.

Sedangkan atas 18 Wajib Pajak 
Badan yang tidak menyampaikan SPT 

Tahunan Badan pada tahun 2015 namun 
menyampaikan SPT Tahunan Badan pada 
tahun 2014 dijelaskan bahwa sebanyak 6 
Wajib Pajak telah diterbitkan surat teguran 
dan 1 Wajib Pajak telah diberikan surat 
himbauan. Masih terdapat 11 Wajib Pajak 
Badan yang belum dilakukan tindakan 
pengawasan.

Sehingga total terdapat 13 Wajib 
Pajak yang tidak melaporkan SPT tetapi 
belum dilakukan tindakan pengawasan. 
ada 2 Wajib Pajak yang tidak melaporkan 
SPT Tahunan pada tahun 2014 dan 2015 
ditambah 11 Wajib Pajak Badan yang tidak 
menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 
2015 namun menyampaikan SPT Tahunan 
pada tahun 2014. 

Kedua, kegiatan pengawasan 
Pengusaha kena Pajak (PkP) pada kPP di 
lingkungan kanwil DJP Wajib Pajak Besar 
tidak sesuai mekanisme pengawasan PkP 
dan sistem peringatan dini. Permasalahan 
tersebut ditemukan ketika BPk memeriksa 
data 1.129 PkP, penyampaian SPT oleh PkP, 
dan data pemeriksaan Wajib Pajak pada 
kPP di lingkungan kanwil DJP Wajib Pajak 

KPP Wajib Pajak Besar Empat
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Besar untuk tahun pajak 2013 sampai 2015 
dan pada tahun 2013 sampai Semester i 
2016.

Dari pemeriksaan data itu diketahui 
kPP Wajib Pajak Besar Empat belum 
melakukan pengawasan terhadap 8 PkP 
yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN 
tahun pajak 2013, 2014, dan 2015 selama 
tahun 2013 sampai 2016.  

Selain itu, diketahui kPP belum 
melakukan pengawasan terhadap 12 
PkP yang tiga bulan berturut-turut tidak 
menyampaikan SPT Masa PPN. kPP juga 
belum melakukan pengawasan terhadap 
7 PkP yang menyampaikan SPT lebih 
Bayar Tahun Pajak 2013, 2014, dan 2015 
yang disampaikan pada tahun 2013 
sampai 2015. lalu, kPP WP Besar Empat 
belum melakukan pengawasan terhadap 
16 PkP yang tiga bulan berturut-turut 
menyampaikan SPT Masa PPN dengan 
status Pajak keluaran Pajak Masukan 
(PkPM) Nihil.

Padahal Direktur Jenderal (Dirjen) 
Pajak telah membuat mekanisme 
pengawasan PkP dan membangun 
sistem peringatan dini (early warning 

system) dalam sistem pengawasan PkP. 
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan PkP dan mencegah terjadinya 
pelanggaran atas pemenuhan kewajiban 
sebagai PkP.

Ketiga, kanwil DJP Jakarta Utara 
belum mengenakan sanksi denda 
sebesar Rp47,81 miliar terhadap putusan 
keberatan dan banding yang Menolak, 
Mengabulkan Sebagian, Menambahkan 
Pajak yang harus dibayar atau 
membetulkan kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung.

Permasalahan ini ditemukan ketika 
BPk melakukan pemeriksaan atas data 
Putusan keberatan tahun 2015 dan 2016 
serta data Banding tahun 2015 dan 2016 
yang diterima dari kantor Pusat DJP. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
terhadap nilai keputusan keberatan/
banding dibandingkan dengan nilai 
pembayaran pajak yang telah dilakukan 
Wajib Pajak sebelum mengajukan 
keberatan/banding, menunjukkan 
terdapat sanksi denda atas hasil keputusan 
keberatan/banding yang ditolak/diterima 
sebagian/ditambahkan yang belum 

dikenakan sebesar Rp47,81 miliar. 
 Keempat, kanwil DJP Jakarta Utara 

salah menerbitan Surat Tagih Pajak (STP) 
senilai Rp10,67 miliar. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan terhadap berkas upaya 
hukum Wajib Pajak Tahun 2015 dan 2016 
pada kanwil DJP Jakarta Utara diketahui 
terdapat delapan pembatalan ketetapan 
pajak berupa STP yang tidak benar. 

Penelitian lebih lanjut diketahui 
bahwa STP tersebut diketahui STP 
dibatalkan karena kesalahan kPP dalam 
hal ini Account Representative (aR) 
ketika menerbitkan STP. STP diterbitkan 
berdasarkan data pembayaran pada MPN. 
Namun diketahui bahwa STP tersebut 
diterbitkan sebelum WP melaporkan SPT-
nya, sehingga penerbitan STP tersebut 
tidak benar karena mendahului SPT dan 
tidak mempunyai dasar.  

Kelima, potensi pajak minimal Rp1,47 
miliar belum ditindaklanjuti secara 
optimal. Permasalahan ini ditemukan 
ketika BPk melakukan pemeriksaan 
secara sampling terhadap laporan Hasil 
Pemeriksaan dan laporan Penelitian 
keberatan pada kanwil DJP Jakarta 
Utara Tahun 2015 dan Semester i Tahun 
2016. Dari kedua laporan tersebut, 
diketahui terdapat potensi pajak yang 
ditemukan di luar lingkup proses 
pemeriksaan atau keberatan yang belum 
ditindaklanjuti secara optimal. Hal tersebut 
mengakibatkan kekurangan penerimaan 
negara minimal sebesar Rp1,47 miliar.

Kewajiban Perpajakan 
Sementara itu, hasil dari pemeriksaan 

atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak, 
BPk menemukan empat permasalahan. 
Pertama, Pemeriksa Pajak salah 
melakukan perhitungan atas peredaran 
usaha, sehingga pembayaran kelebihan 
pajak yang tidak seharusnya sebesar 
Rp260,82 juta. 

Temuan ini berawal dari PT. F sebagai 
Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang 
pertambangan batubara. Wajib Pajak 
Badan ini mengajukan permohonan 
keberatan atas Surat ketetapan Pajak 

Wajib Pajak tengah berkonsultasi  dengan pegawai Pajak di salah satu KPP
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

lebih Bayar (SkPlB) PPh Badan Tahun 2013 
sebesar Rp5,10 miliar, yang merupakan 
laporan Hasil Pemeriksaan Pajak. 

Berdasarkan pemeriksaan atas 
laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dan 
dokumen pendukungnya diketahui 
bahwa Pemeriksa Pajak salah melakukan 
perhitungan atas peredaran usaha sebesar 
Rp1,04 miliar sehingga terjadi pembayaran 
kelebihan pajak yang tidak seharusnya 
sebesar Rp260,82 juta.

Kedua, Wajib Pajak Wajib Pungut Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) terindikasi belum 
menyetorkan PPN yang dipungut sebesar 
Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi 
administrasi bunga per 31 Desember 2016 
sebesar Rp538,13 miliar dan terlambat 
menyetorkan PPN yang dipungut dengan 
potensi sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar Rp117,70 miliar. 

BPk melakukan pemeriksaan atas 
penyetoran PPN secara uji petik atas 108 
Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dan enam kontraktor kontrak 
karya bidang pertambangan umum yang 
menjadi Wajib Pungut PPN. 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui 
Wajib Pajak Wajib Pungut PPN belum 
menyetorkan PPN yang dipungut yang 
telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan 
sebesar Rp904,96 miliar dan potensi sanksi 
administrasi berupa bunga per tanggal 31 
Desember 2016 sebesar Rp534,46 miliar. 
Selain itu, diketahui pula Wajib Pajak 
Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan 
pemungutan PPN sebesar Rp2,33 triliun 
dengan potensi sanksi administrasi bunga 
sebesar Rp117,70 miliar. 

Ditemukan juga bahwa penyerahan 
Barang kena Pajak/Jasa kena Pajak 
(BkP/JkP) yang PPN-nya dipungut 
oleh Pemungut PPN, yang dilaporkan 
sebagai Pajak keluaran oleh PT. H.3  Masa 
Desember 2013 belum disetorkan ke kas 
Negara sebesar Rp5,10 miliar dengan 
potensi keterlambatan per 31 Desember 
2016 sebesar Rp3,67 miliar. 

Pada Tahun 2015, kPP Wajib Pajak 
Besar Tiga menerbitkan SkPlB atas 
nama PT. H.3 Masa Pajak Desember 2013 

sebesar Rp309,86 miliar. PT. H.3 kemudian 
melaporkan penyerahan yang PPN-nya 
dipungut oleh Pemungut PPN pada Masa 
Desember 2013 sebesar Rp1,01 triliun. 
atas penyerahan tersebut, Pemeriksa Pajak 
tidak melakukan koreksi.  

Berdasarkan kebijakan pemeriksaan 
SPTlB, dalam hal penyerahan kepada 
Pemungut PPN, Pemeriksa Pajak 
melakukan konfirmasi atas keabsahan 

Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas Pajak 
keluaran yang dipungut oleh Pemungut 
PPN. 

Untuk memastikan bahwa PPN yang 
dipungut oleh Pemungut telah disetorkan 
ke kas Negara, BPk melakukan pengujian 
atas penyetoran PPN yang dipungut oleh 
Pemungut PPN melalui konfirmasi pada 
database MPN. Hasil pengujian diketahui 
terdapat PPN yang tidak ditemukan bukti 

Kanwil dan KPP DJP Wajib Pajak Besar
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penyetorannya pada database MPN 
sebesar Rp16,42 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan 
kekurangan penerimaan negara dari PPN 
yang belum disetor sebesar Rp910,06 
miliar (Rp904,96 miliar + Rp5,10 miliar) 
dan sanksinya sebesar Rp538,13 miliar 
(Rp534,46 miliar + Rp3,67 miliar). 
Selain itu, mengakibatkan kekurangan 
penerimaan dari sanksi administrasi 
atas keterlambatan penyetoran sebesar 
Rp117,70 miliar.

Ketiga, Pajak Masukan yang 
dilaporkan oleh PkP di lingkungan kanwil 
DJP Wajib Pajak Besar melebihi jangka 
waktu pengkreditan yang diperbolehkan 
sebesar Rp76,25 miliar. Hal tersebut 
mengakibatkan nilai PPN yang terutang 
lebih kecil sebesar nilai nominal itu. 

Permasalahan tersebut ditemukan 
ketika BPk ingin menguji kepatuhan 
terhadap ketentuan pengkreditan atas 
Pajak Masukan. BPk menguji jangka waktu 
pengkreditan Pajak Masukan pada kPP di 
lingkungan kanwil DJP Wajib Pajak Besar 
melalui database Pajak Masukan yang 
merupakan data lampiran SPT Masa PPN 
1111 Formulir 1111 B2. 

Hasil pengujian secara uji petik dengan 
nilai PPN Rp100 juta atau lebih diketahui 
terdapat Pajak Masukan yang dikreditkan 
dengan Pajak keluaran tidak dalam masa 
pajak yang sama dan melewati jangka 
waktu tiga bulan yang diperbolehkan. 
Nilainya sebesar Rp76,25 miliar.

Keempat, terdapat Faktur Pajak 
Masukan PT. J.l yang dikreditkan dua 
kali sebesar Rp946,87 juta. Hal tersebut 
mengakibatkan potensi kekurangan 
penerimaan negara sebesar nilai tersebut 
atas pengkreditan faktur pajak masukan 
dua kali.

Permasalahan itu berawal dari kPP 
Wajib Pajak Besar Tiga berdasarkan Surat 
Perintah Pemeriksaan (SP2) No. PRiNJ.1/
WPJ.19/kP.0305/Rik.SiS/2014 tanggal 30 
Juni 2014, melakukan pemeriksaan atas 
WP PT. J.1. 

Pemeriksaan dilakukan untuk PPh 
Pasal 25/29 masa pajak Januari sampai 

Desember 2013 kemudian terbitlah 
laporan Hasil Pemeriksaan No. laP-J.1/
WPJ.19/kP.0305/Rik.SiS/2015 tanggal 1 Juli 
2015. 

atas laporan Hasil Pemeriksaan 
tersebut, kPP Wajib Pajak Besar Tiga 
menerbitkan SkPlB PPh Badan sebesar 
USD 657,92 juta. BPk kemudian melakukan 
pengujian terhadap database PkPM PT. J.1. 

Hasilnya, diketahui terdapat 3 Faktur 
Pajak Masukan yang dikreditkan dua kali 
dengan nomor faktur sama serta tanggal 
faktur sama, tetapi masa pajak dan/atau 
lawan transaksi yang berbeda sebesar 
Rp946,87 juta. 

Keberatan dan Non Keberatan 
Selain proses pengawasan DJP atas 

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak itu 
sendiri, BPk juga melakukan pemeriksaan 
pada proses keberatan dan Non keberatan 
atas kewajiban Perpajakan Wajib Pajak.

Hasil pemeriksaan, BPk menemukan 
empat permasalahan. Pertama, tidak 
terdapat penjabaran lebih lanjut atas 
kriteria khilaf dan prosedur pengujiannya 
secara materiil sesuai dengan undang-
undang yang dalam hal ini Undang-
Undang ketentuan Umum Perpajakan (UU 

kUP). 
Hal ini yang kemudian ditemukan 

pula penghapusan sanksi administrasi 
minimal sebesar Rp330,19 miliar yang 
dilakukan tanpa pengujian materiil atas 
kriteria khilaf. Dari apa yang ditemukan 
tersebut, mengakibatkan ketidakpastian 
hukum atas keputusan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi minimal 
sebesar Rp330,19 miliar karena masalah 
kriteria khilaf tersebut. 

Kedua, penelaah keberatan PT. l 
Tahun Pajak 2013 tidak mengusulkan 
pemeriksaan untuk tujuan lain dalam 
rangka mendapatkan informasi yang 
objektif sebagai dasar pertimbangan 

keputusan keberatan sehingga negara 
kehilangan penerimaan yang mencapai 
Rp77,78 miliar. Ketiga, kanwil DJP 
Jakarta Utara belum mengenakan 
sanksi administrasi atas keterlambatan 
pembayaran pajak PT.M sebesar Rp2,22 
miliar. 

Keempat, pengawasan atas 
pencatatan hasil keputusan pengurangan 
sanksi administrasi PT.N ke dalam Sistem 
informasi DJP (SiDJP) belum memadai 
sehingga mengakibatkan kesalahan 
pencatatan keputusan tidak terdeteksi. 
(and)
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AUDIT 
KEUANGAN

D i Kabupaten Labuhan 
Batu, BPK menyimpulkan 
dalam temuannya terdapat 
pengelolaan dana BOS 

yang tidak tertib. Dalam LK disebutkan, 
berdasar neraca per 31 Desember 2015, 
tersaji dana kas di bendahara BOS sebesar 
Rp 13,8 miliar. Sedangkan pendapatan 
hibah-LO disajikan sebesar Rp73,7 miliar, 

di antaranya pendapatan dana BOS 
sebesar Rp68,7 miliar. Pendapatan lainnya-
LO disajikan sebesar Rp21,9 miliar, di 
antaranya pendapatan bunga bank dari 
dana BOS sebesar Rp262,5 juta. 

Beban barang dan jasa-LO disajikan 
sebesar Rp285,4 miliar, di antaranya beban 
barang dan jasa dari dana BOS sebesar 
Rp42,7 miliar. Beban barang dan jasa dari 

ProblEm boS di lAbUhAN 
bAtU dAN hUmbANG 
hASUNdUtAN
DeLaPan tahun SejaK DiLuncuRKan, PROgRam Dana 
Bantuan OPeRaSiOnaL SeKOLah (BOS), teRnyata maSih 
menyiSaKan PeRSOaLan Di BeRBagai DaeRah. DaLam 
PemeRiKSaan ataS LaPORan Keuangan tahun 2015, BaDan 
PemeRiKSa Keuangan (BPK) menemuKan PeRSOaLan BOS 
Di Dua KaBuPaten wiLayah SumateRa utaRa: KaBuPaten 
LaBuhan Batu Dan KaBuPaten humBang haSunDutan. ataS 
LK yang DiSajiKan, BPK memBeRiKan OPini wajaR Dengan 
PengecuaLian untuK KeDua KaBuPaten teRSeBut. 

dana BOS sebesar Rp42,7 miliar, terdiri atas 
beban barang habis pakai sebesar Rp18,5 
miliar, beban lain-lain sebesar Rp18,8 
miliar, beban administrasi sebesar Rp46 
juta, dan beban belanja modal yang tidak 
dicatat sebagai aset sebesar Rp5,2 miliar.

Pada ta 2015, sekolah negeri di 
lingkungan Pemkab Labuhan batu, baik 
SD, SmP, Sma dan SmK memperoleh dana 
BOS. Data dari Disdik, untuk ta 2015 
jenjang SD dan SmP memperoleh dana 
BOS dari Provinsi Sumatera utara sebesar 
Rp55,1 miliar. Sedangkan dana BOS untuk 
SmK dan Sma dari Kemendikbud masing-
masing sebesar Rp3,9 miliar dan Rp11,1 
miliar. Dana BOS langsung ditransfer 
ke rekening milik sekolah, tidak melalui 
rekening kas umum daerah (RKuD).

nah, untuk mengetahui sisa dana 
BOS di bendahara BOS, pendapatan, dan 
belanja, Disdik menyebarkan formulir isian 
rekap dana BOS tahun 2015 ke seluruh 
sekolah negeri penerima dana BOS. 
Formulir tersebut diisi oleh bendahara 
BOS dan ditandatangani oleh kepala 
sekolah, kemudian Disdik menghimpun 
data tersebut untuk dijadikan dasar 
dalam melakukan penjurnalan di SimDa 
keuangan. Sampai dengan pemeriksaan 
berakhir, Disdik tidak menyampaikan LK 
ta 2015, sehingga tim Pemeriksa tidak 
dapat menelusuri pencatatan dana BOS 
dari caLK.

Pemeriksaan secara uji petik dilakukan 
terhadap laporan pertanggungjawaban 
bendahara BOS pada 109 sekolah, dari 
294 sekolah negeri penerima dana BOS 
di Kabupaten Labuhan batu. Dari hasil 
pemeriksaan, diketahui bahwa pejabat 
penatausahaan keuangan Disdik tidak 
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melakukan verifikasi ulang terhadap 
kebenaran data yang dijadikan dasar 
untuk penjurnalan di SimDa keuangan. 

hasil konfirmasi kepada 109 sekolah 
penerima dana BOS, menunjukkan 
beberapa hal. Pertama, dari 109 sekolah, 
sebanyak 48 sekolah memiliki rekening 
yang khusus menampung dana BOS, 
sisanya sebanyak 61 sekolah memiliki 
rekening yang menampung dana selain 
BOS, yaitu dana alokasi khusus (DaK), 
bantuan sosial (bansos), dana ujian 
nasional (un), dana ruang kelas baru 
(RKB), dana ruang praktek siswa (RPS), dan 
lain-lain. Oleh karena itu, saldo awal dan 

saldo akhir pada bendahara BOS tidak 
menunjukkan posisi kas dana BOS.

Diketahui pula, bahwa sebagian besar 
bendahara tidak mengerti cara mengisi 
formulir, sehingga tidak dapat merinci 
dan menunjukkan dokumen sumber atas 
jumlah yang tertera pada formulir isian. 
hasil konfirmasi kepada bendahara dan/
atau kepala sekolah penerima dana BOS, 
diketahui 27 sekolah yang mengisi jumlah 
pendapatan dana BOS tidak sesuai dengan 

yang diterima di rekening bank, dan selisih 
tidak dapat dijelaskan.

tercatat pula, 33 sekolah yang mengisi 
jumlah pendapatan bunga bank tidak 
sesuai dengan rekening koran. Sementara 
59 sekolah lainnya mengisi jumlah belanja 
habis pakai tidak sesuai dengan dokumen 
pertanggungjawaban. Pengujian 
dilakukan dengan cara menghitung 
ulang dari kuitansi pada dokumen 
pertanggungjawaban, namun selisih tidak 
dapat dijelaskan oleh bendahara.

temuan lain, 53 sekolah yang mengisi 
jumlah beban lain-lain tidak sesuai dengan 
dokumen pertanggungjawaban. terdapat 

38 sekolah yang mengisi jumlah biaya 
administrasi tidak sesuai dengan dokumen 
pertanggungjawaban. Dan terdapat 39 
sekolah yang mengisi jumlah belanja 
modal tidak sesuai dengan dokumen 
pertanggungjawaban, sehingga aset dan 
bahan habis pakai tidak dapat dipisahkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 
PP nomor 71 tahun 2010 tentang SaP 
Lampiran i.01 Bab Kerangka Konseptual 
akuntansi Pemerintahan yang 

menyatakan bahwa karakteristik kualitatif 
LK merupakan prasyarat normatif yang 
diperlukan agar LK pemerintah dapat 
memenuhi kualitas yang dikehendaki, 
diantaranya adalah andal, dimana 
informasi dalam LK bebas dari pengertian 
yang menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 
dapat diverifikasi. 

Permasalahan di atas mengakibatkan 
penyajian kas lainnya sebesar Rp13,8 miliar  
pendapatan hibah-LO sebesar Rp73,7 
miliar, pendapatan lainnya-LO sebesar 
Rp21,9 miliar, serta beban barang dan 
jasa sebesar Rp285,4 miliar tidak diyakini 

kewajarannya.
hal tersebut disebabkan Kepala Disdik 

kurang melakukan pengendalian dan 
pengawasan atas pengelolaan dana BOS. 
Penyebab lain, pejabat penatausahaan 
keuangan dan manajer BOS Disdik kurang 
memahami SaP, serta bendahara BOS 
dan kepala sekolah kurang memahami 
pengelolaan keuangan daerah.

atas permasalahan tersebut, 
Kepala Disdik menyatakan akan lebih 
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meningkatkan pengawasan, penyuluhan 
dan pelatihan kepada pengguna dana 
BOS agar lebih memahami pengelolaan 
keuangan daerah. Disdik akan melakukan 
verifikasi penggunaan dana BOS dengan 
pihak sekolah sehingga pencatatan 
aset dan penggunaan dana BOS dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana 
mestinya.

Sementara itu, BPK merekomendasikan 
kepada Bupati Labuhan Batu agar 
memerintahkan Kepala Disdik untuk 
meningkatkan pengendalian dan 
pengawasan atas pengelolaan dana BOS; 
menginstruksikan pejabat penatausahaan 
keuangan dan manajer BOS meningkatkan 
pemahaman SaP; serta menginstruksikan 
bendahara BOS dan kepala sekolah 
meningkatkan pemahaman pengelolaan 
keuangan daerah.

BOS di Humbang Hasundutan
Problem dana BOS lainnya terjadi 

di Kabupaten humbang hasundutan, 
Sumatera utara. temuan BPK terangkum 

dalam kalimat, “pengelolaan dan 
penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran yang bersumber dari dana 
BOS ta 2015 pada Dinas Pendidikan tidak 
memadai.

Sementara dalam Laporan Keuangan 
per 30 Desember 2015 disebutkan, 
bahwa Pemkab humbang hasundutan 
melalui sekolah negeri baik Sekolah 
Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama 
(SmP), Sekolah menengah atas (Sma) 
dan Sekolah menengah Kejuruan (SmK) 
mendapat dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Data dari Dinas Pendidikan, 
dana bantuan BOS sebesar Rp52,6 miliar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terhadap Laporan Keuangan ta 2015, 
diketahui bahwa saldo Kas lainnya – Kas 
di Bendahara BOS sebesar Rp605,8 juta, 
Beban Pegawai sebesar Rp9,3 miliar dan 
Beban Barang dan jasa sebesar Rp31,4 
miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 
dokumen-dokumen pertanggungjawaban 
penggunaan dana BOS, sekolah penerima 

BOS sebanyak 270 sekolah diketahui 
pencatatan akuntansinya dilakukan secara 
tidak memadai. hal itu ditunjukkan, 
misalnya Satker sekolah tidak secara 
khusus membuka rekening bank untuk 
menampung dana BOS.

temuan lain, penyajian akun terkait 
dengan penyelenggaraan dana BOS 
tidak berdasarkan proses konsolidasi 
dari Sekolah (Satuan Pendidikan). hasil 
pemeriksaan yang dilakukan atas 270 
Sekolah dengan cara membandingkan 
antara BKu, Rekening Koran dan hasil 
rekonsiliasi yang dilakukan oleh Sekolah, 
Dinas Pendidikan dan Bidang akuntansi 
DPPK pada saat pemeriksaan di lapangan, 
diketahui saldo kas lainnya adalah sebesar 
Rp614,7 juta.

Dengan demikian terdapat perbedaan 
antara Saldo Kas Lainnya – Dana BOS 
pada penyajian laporan keuangan dengan 
hasil rekonsiliasi tersebut sebesar Rp8,9 
juta. Selisih tersebut terjadi karena pada 
saat penyusunan laporan keuangan, data 
pendukung dari sekolah sebagai sumber 
informasi belum lengkap sehingga tidak 
dapat di konsolidasi.

hasil pemeriksaan lebih lanjut 
juga menjelaskan karena terbatasnya 
informasi pada saat penyusunan laporan 
keuangan terkait penatausaahaan kas 
dan pencatatannya sehingga utang atas 
realisasi beban barang dana BOS (sudah 
tercatat pada mutasi keluar BKu Kas 
Bendahara BOS) untuk periode tahun 
2015 tidak tersajikan sebesar Rp361,1 
juta. Selain itu atas penerimaan jasa 
giro digunakan untuk belanja diluar 
pengeluaran yang tercatat pada BKu 
sebesar Rp6,7 juta.

atas selisih dan kurang pencatatan 
tersebut di atas, sudah dilakukan 
koreksi dan konfirmasi lebih lanjut 
kepada manajer BOS dan Kepala Bidang 
Penatausahaan DPPK permasalahan 
tersebut terjadi karena kurangnya 
koordinasi antara tim manajer BOS 
Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kepala Dinas DPPK dalam penyusunan 
laporan keuangan.  (dr)

Labuhanbatu Monitoring Dana BOS MAN Rantauprapat. Tampak Kakan Kemenag Kab. Labuhanbatu (kanan) foto 
bersama dengan Kepala MAN Rantauprapat (tengah) dan Tapa Simbolon, S.Ag (kiri)
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Hubungan bPK RI dan Australian 
National Audit Office (anaO) 
terbilang cukup erat. Kedua 
lembaga pemeriksa ini telah 

menjalin kerjasama bilateral sejak tahun 

2006, tepat setelah bencana tsunami di 
aceh pada akhir 2005.

Kerjasama bPK RI-anaO di bawah 
kerangka Government Partnership Fund 
(gPF) pada program Kemitraan Indonesia-

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPK RI-ANAO

Pengembangan kerjasama 
bPk ri-anao ke DePan
KeRjasama bIlateRal bPK RI-anaO dalam KeRangKa gPF 
II aKan beRaKHIR taHun 2017 InI. KeRja sama aKan segeRa 
dIlanjutKan dalam gPF III yang dIselaRasKan dengan 
RenstRa bPK 2016-2020.

australia untuk Rekonstruksi dan 
Pembangunan atau Australia-Indonesia 
Partnership for Reconstruction and 
Development (aIPRd).

dimulai dengan gPF I selama 4 
tahun yang dimulai juni 2006 sampai 
desember 2010. Kerjasama bilateral 
kemudian dilanjutkan di bawah kerangka 
gPF II yang dimulai pada januari 2011–
desember 2017.

dalam kerjasama bilateral ini, setiap 
tahun bPK RI selalu melakukan evaluasi 
untuk menilai sejauh mana kerjasama 

Suasana pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPK RI-ANAO, di Kantor Pusat BPK, yang diselenggarakan pada 20-21 Maret 2017.
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tersebut dapat membantu peningkatan 
kapasitas bPK RI, baik secara kelembagaan 
maupun personilnya. juga, area mana 
saja yang perlu dikembangkan dalam 
kerjasama berikutnya. 

menjelang berakhirnya kerjasama 
bilateral bPK RI-anaO pada gPF II tersebut, 
bPK RI kembali melakukan evaluasi. Pada 
20-21 maret lalu, bPK RI melaksanakan 
evaluation and design meeting di Kantor 
Pusat bPK RI, jakarta. 

Pada monitoring dan evaluasi kali 
ini, bPK RI melibatkan banyak pimpinan 
satuan kerja (satker) baik setingkat eselon 
I maupun II. tak heran, yang mengikuti 
monitoring dan evaluasi dari bPK banyak 
pejabat yang diikutsertakan. 

dari bPK RI, hadir dalam kegiatan 
ini Kepala ditama Revbang slamet 
Kurniawan, Inspektur utama mahendro 
sumardjo, Inspektur pada Inspektorat 
Pemerolehan Keyakinan mutu Pemeriksaan 
(PKmP) bernardus dwita Pradana, Kepala 
direktorat Penelitian dan Pengembangan 
(Kadit litbang) gunarwanto, Kepala 
direktorat Perencanaan strategis dan 
manajemen Kinerja (Kadit PsmK) dali 
mulkana, Kepala direktorat evaluasi dan 
Pelaporan Pemeriksaan (Kadit ePP) juska 
m.e. sjam, Kepala auditorat V.a ayub 
amali dan Kepala Pusdiklat dwi setiawan 
susanto. sebagai moderator adalah Kepala 
biro Humas dan Kerja sama Internasional R. 
yudi Ramdan budiman.  

sementara dari pihak anaO sendiri, 
hadir andrew Pope, greg Watson dan 
tamie Plant. selain itu juga hadir pejabat 
dari Department of Foreign Affair and Trade 
(dFat) Kedutaan besar australia untuk 
Indonesia, amanda aspden dan m. Halil 
Chalid. Keduanya sebagai observer. andrew 
Pope sendiri merupakan Subject Matter 
Expert anaO dan senior advisor anaO 
untuk bPK RI.

 Pada monitoring dan evaluasi ini, 
pembahasan awal mengenai multiyear 
project untuk gPF III. Kadit PsmK dali 
mulkana menyampaikan bahwa untuk 
meningkatkan kerjasama bPK RI – anaO 
perlu memperhatikan masalah knowledge 
management dan pendekatan Information 

and Technology (It). 
selain itu, kegiatan yang dirancang 

nantinya perlu mengacu pada Rencana 
strategis (Renstra) bPK RI 2016-2020. 
dimana, Renstra ini mengacu pada 
Rencana Pembangunan jangka menengah 
nasional (RPjmn) 2015-2019 milik 
pemerintah Republik Indonesia.

dijelaskan pula dalam empat tahun ke 
depan jumlah pemeriksaan kinerja akan 
meningkat drastis, dan jumlah Pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (Pdtt akan turun). 
sementara untuk pemeriksaan keuangan 
masih sama, karena hal pemeriksaan 
keuangan merupakan kewajiban/mandat 

yang harus dilakukan bPK. tapi, jumlah 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan 
bPK RI akan menurun, karena kegiatan 
pemeriksaan akan dikontrakkan kepada 
Kantor akuntan Publik (KaP). diharapkan 
di tahun 2020, jumlahnya akan menjadi 
separuh dari yang diperiksa bPK RI.

“dukungan dari gPF sangat diperlukan 
dalam hal pelaksanaan pemeriksaan 
kinerja, untuk itu rencana ini bisa 
dilaksanakan terkait dengan kesiapan 
pemeriksa dan perangkat serta seberapa 
siap, yang terkait dalam menyusun 
laporan,” ujar dali.

terkait pengembangan kelembagaan, 
dalam renstra 2016-2020, bPK RI mencoba 
fokus dalam membentuk talent pool, 
dalam upaya meningkatkan sumber daya 
manusia (sdm), penggunaan It dalam 
melakukan sharing melalui praktik terbaik, 
bPK akan melakukan hal ini di masa 
mendatang, dengan menerapkan model 
knowledge management.

“untuk gPF 3, bPK merencanakan 
adanya kerjasama dalam 2017-2018, 
melalui pengembangan pemeriksaan serta 
pengembangan talent pool,” ucap dali.

 terkait hal yang disampaikan dali 
mulkana, Subject Matter Expert anaO dan 
senior advisor anaO untuk bPK RI andrew 
Pope mengatakan, talent pool merupakan 
satu hal yang menjadi bagian strategis 
yang bisa difokuskan lebih banyak lagi, 
untuk melihat input apa yang bermanfaaat, 
dalam menyusun aktifitas yang lebih 
konkrit. 

adapun satu area yang belum 
diperdalam adalah mengenai dukungan 
It. sebelumnya sudah pernah ada kegiatan 
yang terkait dengan It, ini juga perlu 
ditingkatkan, untuk saat ini lebih pada 
desain, mengenai bagaimana It dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
pemeriksaan harus dijelaskan secara rinci, 
agar anaO dapat memberikan masukan.

menanggapi soal talent pool, Kepala 
Pusdiklat bPK RI dwi setiawan susanto 
mengemukakan bahwa biro sdm dan 
Pusdiklat sudah memiliki program khusus, 
dan saat ini membutuhkan benchmark 
yang dapat membantu penyusunan talent 

internasional

Inspektur Utama Mahendro Sumardjo

Tortama II BPK, Bahtiar Arif
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pool. 
Pusdiklat sudah memiliki sistem baru 

yang disebut Excellent Learning Center (elC) 
untuk pemeriksaan keuangan, kinerja, dan 
Pdtt. Pusdiklat berharap ada penerapan 
di anaO, sehingga dapat saling berbagi 
informasi mengenai pengadaan talent pool 
di anaO. 

sementara itu, pejabat dari Department 
of Foreign Affair and Trade (dFat) Kedutaan 
besar australia untuk Indonesia 
amanda aspden menegaskan 
bahwa australia berfokus 
pada pemeriksaan kinerja dan 
kualitas hasil pemeriksaan bPK 
RI. 

untuk memahami proses 
pembangunan yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia yang 
masuk dalam Suistanable 
Developments Goals (sdgs), 
dimana hal tersebut, termasuk 
dalam program Pemerintah 
australia. jadi, terdapat dalam 
program Pemerintah australia 
mengenai area kerjasama yang 
dapat dilanjutkan, termasuk 
mengenai pemeriksaan kinerja.

Hasil dari monitoring dan 
evaluasi kali ini ada empat 
bidang kerjasama yang akan 
dilakukan. Keempat bidang 
tersebut, yaitu mengenai 
pemeriksaan keuangan, 
pemeriksan kinerja, quality 
assurance, dan pembentukan 
talent pool. 

Pencapaian
Implementasi kerjasama 

bilateral bPK RI-anaO tentu 
bermanfaat bagi kedua belah 
pihak. bagi bPK sendiri tentu 
telah mampu membangun 
kapasitas secara kelembagaan 
dan personil atau sdm-nya.

Kepala auditorat V.a ayub amali 
melihat kerjasama bPK RI-anaO di bidang 
pemeriksaan keuangan telah berjalan 
baik. menurutnya, kerjasama di bidang 
pemeriksaan keuangan harus tetap terjalin, 

mengingat penerapan pemeriksaan 
keuangan berbasis akrual di Indonesia baru 
berjalan dua tahun. 

sementara Kabiro Humas dan 
Kerjasama Internasional R. yudi Ramdan 
budiman, dalam presentasinya, 
menyatakan, banyak pengembangan dan 
perbaikan bagi bPK sebagai hasil manfaat 
dari implementasi kerjasama bPK RI-anaO.

Pada bidang pemeriksaan keuangan, 

bPK RI telah mengimplementasikan 
metodologi Risk Based Audit (Rba), 
pedoman laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat dan daerah, serta pemeriksaan 
laporan keuangan yang sudah berbasis 
akrual.

Pada bidang pemeriksaan kinerja, 
pimpinan di bPK RI memiliki kepedulian 
dengan pentingnya pengembangan 
pemeriksaan kinerja. dengan kepedulian 
akan pentingnya pemeriksaan kinerja, bPK 
RI telah mengembangkan metodologi 
pemeriksaan kinerja melalui standar dan 
pedoman pemeriksaannya. bPK RI juga 
telah mengembangkan kebijakan dan 
strategi pemeriksaan kinerja baik dari sisi 

kualitas maupun jumlahnya.
Pada bidang penjaminan 

mutu (Quality Assurance), telah 
dikembangkan metodologinya 
melalui pengembangan 
pedoman quality 
assurance. bPK RI juga telah 
mengimplementasikan konsep 
three line defense, sebagai salah 
satu model dalam pengawasan 
internal di bPK RI.

Pada bidang dukungan 
It atau teknologi informasi, 
bPK RI telah mengembangkan 
beberapa sistem aplikasi 
pemeriksaan. bPK RI juga telah 
membangun portal e-audit 
dan It management system 
audit.

Pada bidang contracting 
out management, bPK RI 
telah mengimplementasikan 
pemanfaatan Kantor akuntan 
Publik (KaP) yang melakukan 
pemeriksaan untuk dan atas 
nama bPK RI pada pemeriksaan 
keuangan. di sisi pimpinan 
sendiri, kebijakan pimpinan 
terkait dengan kebijakan 
contracting out management 
telah dimasukan ke dalam 
Renstra bPK RI. dalam hal 
pembangunan kapasitas 
kelembagaan, bPK RI telah 
mengembangkan struktur 

organisasi dan pengembangan sdm-nya.  
sementara, Inspektur PKmP bernardus 

dwita Pradana menyatakan, berdasarkan 
dari evaluasi Itama atas pemeriksaan 
keuangan (2014-2016), 15 dari 21 prosedur 
dalam proses pemeriksaan keuangan telah 

Kaditama Revbang BPK RI Slamet Kurniawan dan Senior Advisor ANAO untuk BPK RI Andrew Pope

Greg Watson (kanan) dan Tamie Plant (kiri).
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mengalami perbaikan. sementara pada 
pemeriksaan kinerja, implementasi dari 
20 prosedur dalam proses pemeriksaan 
kinerja, 14 prosedur di antaranya sudah 
mengalami perbaikan.  

untuk lebih mengoptimalkan 
dampak kerja sama bPK RI-anaO, biro 
Humas dan Kerjasama Internasional 
bekerja sama dengan direktorat PsmK, 
telah berusaha untuk menyelaraskan 
kegiatan kerjasama tersebut dengan 
Rencana strategis bPK 2016-2020 dan 
Rencana Implementasi Renstra. sehingga 
kerjasama dapat menghasilkan outcome 
dimana hasilnya dapat diterapkan pada 
kegiatan pemeriksaan dan secara efektif 
mendukung tujuan Renstra bPK.

monitoring dan evaluasi ini bertujuan 
untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan kerjasama bilateral bPK RI-anaO 
dan mengidentifikasi kontribusi dari 
kerjasama tersebut dalam perubahan di 
bPK. 

selain itu, dalam monitoring dan 
evaluasi kali ini dipaparkan kegiatan 
kerjasama ke depan yang akan 
dilaksanakan dalam kerangka gPF III 
dengan format multi-year, berdasarkan 
masukan dari satker-satker terkait di 
bPK. Kerjasamanya sendiri sebagian 
besar masih berkisar pada pemeriksaan 
keuangan dan pemeriksaan kinerja. 

menurut Kasubag Kerja sama 
bilateral Pada biro Humas dan Kerjasama 
Internasional, Kusuma ayu Rusnasanti, 
gPF sendiri akan terus berlaku sampai 
tahun 2022. namun, bPK tidak bisa 
menyusun kegiatan implementasi 
kerjasama bilateral bPK RI-anaO sampai 
tahun 2022. mengingat periode Rencana 
strategis bPK 2016-2020 berakhir pada 
2020.

“Paling sampai tahun 2020, 
menyesuaikan dengan Renstra, itu yang 
paling bisa kita rancang kegiatannya, 
masukan dari aKn-aKn, dari counterpart 
itu apa, yang diperlukan apa, yang sesuai 
dengan Renstra itu apa, bisa kita petakan, 
sampai berakhirnya Renstra itu kan,” tutur 
nana, begitu nama panggilannya.  (and)

Kepala Direktorat Penelitian dan 
Pengembangan (Kadit Litbang) 
Gunarwanto dan Kepala Direktorat 
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan 
(Kadit EPP) Juska M.E. Sjam

Kepala Direktorat Perencanaan Strategis 
dan Manajemen Kinerja (Kadit PSMK) 
Dali Mulkana

Beberapa pejabat BPK RI bersama delegasi ANAO

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional R. Yudi Ramdan Budiman.  
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b PK sebagai pemeriksa eksternal 
dan pengawas internal yang 
dalam hal ini aPIP punya 
kedudukan dan tugas yang 

sangat penting dalam tata kelola 
keuangan negara. Keduanya berperan 
dalam mendorong pengelolaan keuangan 

negara yang transparan, akuntabel, dan 
efisien.

sesuai dengan standar audit Intern 
Pemerintah Indonesia (saIPI), aPIP 
berfungsi melakukan perolehan keyakinan 
yang memadai atas pengelolaan 
keuangan negara (insurance) serta 

Seminar Sinergi Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan Internal:

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi

melihat manfaat 
sinergi bPk-aPiP
sIneRgI bPK dan aPIP PeRlu dIWujudKan agaR daPat 
mengHadaPI tantangan Ke dePan dan mengatasI 
KeteRbatasan yang dImIlIKI masIng-masIng InstItusI. 

memberikan masukan atas manajemen 
risiko, anticorruption, dan memberikan 
consulting. selain itu, saIPI juga 
mewajibkan pengawas internal melakukan 
koordinasi dan membagi informasi kepada 
pemeriksa eksternal. 

sedangkan sesuai standar 
Pemeriksaan Keuangan negara (sPKn), 
fungsi pemeriksaan eksternal adalah 
memberikan keyakinan yang memadai 
atas pengelolaan keuangan negara 
(assurance). Oleh karena lingkup 
pemeriksaan dan pengawasan yang 
sama, maka hasil pengawasan harus 
dapat dimanfaatkan bPK sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 9 ayat 1 
undang-undang no. 15 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan negara. 

Pemanfaatan hasil kerja aPIP oleh bPK 
ini pada kenyataannya menemui beberapa 
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kendala. Pertama, hasil pengawasan 
intern belum dimanfaatkan secara optimal 
dalam pemeriksaan eksternal. 

terhadap masalah itu perlu 
penyelarasan metodologi, perencanaan 
lingkup pemeriksaan dan pengawasan, 
serta kompetensi sumber daya manusia 
(sdm) pemeriksa eksternal dan pengawas 
internal. 

Kedua, pengawasan internal dan 
pemeriksaan internal oleh aPIP belum 
dapat dilaksanakan secara efisien. 
terhadap masalah ini perlu dilakukan 
penyelarasan dan perencanaan sehingga 
pemeriksaan dan pengawasan tidak dapat 
dilakukan pada objek yang sama.  

Ketiga, cakupan pengawasan 
internal aPIP dan pemeriksaan eksternal 
bPK belum memenuhi harapan atau 
kebutuhan. saat ini,  terdapat keterbatasan 
sdm pada lembaga pengawas internal 
dan pemeriksa eksternal untuk melakukan 
tugasnya pada seluruh lingkup keuangan 
negara. dengan lingkup keuangan negara 
yang semakin meningkat, terdapat potensi 
yang signifikan yang tidak diperiksa 
maupun diawasi. 

untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, dibutuhkan sinergi antara bPK 
dan aPIP. masing-masing tidak berjalan 
sendiri-sendiri, melainkan bekerja 
sama dalam mendorong peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
keuangan negara. 

demikian pemaparan anggota bPK 
eddy mulyadi soepardi saat menjadi 
salah satu narasumber pada acara 
seminar bertema: “sinergi Pemeriksaan 
eksternal dan Pengawasan Internal dalam 
Rangka meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi Pengelolaan Keuangan 
negara” yang diselenggarakan di 
auditorium Kantor Pusat bPK, jakarta, 
selasa (11/4). 

seminar dihadiri para pejabat eselon 
I dan II di lingkungan kerja bPK, para 
deputi di lingkungan Kementerian 
Pendayagunaan aparatur negara dan 
Reformasi birokrasi (Kemenpan dan 
Rb), pengurus asosiasi auditor Intern 
Pemerintah Indonesia (aaIPI), serta Institut 

akuntan Publik Indonesia (IaPI).
materi yang disampaikan eddy 

mengenai hubungan tugas antara bPK 
dengan aPIP dan kondisi hubungan tugas 
bPK dan aPIP pada saat ini, serta solusi 
dalam bentuk sinergi antara bPK dan aPIP 
dalam rangka mendorong terwujudnya 
pengelolaan keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel.

lebih lanjut eddy mengatakan bahwa 
manfaat sinergi antara bPK dan aPIP, 
membuat pemeriksaan dan pengawasan 
lebih efisien dan efektif. selain itu, lingkup 
pemeriksaan dan pengawasan yang 
lebih luas, serta peningkatan kualitas 
rekomendasi dan tindak lanjut.

“agar sinergi antara pemeriksa 
eksternal dan pengawas internal dapat 
berjalan dengan baik, diperlukan suatu 
komitmen yang kuat antara kedua belah 
pihak, komunikasi yang efektif, dan 
adanya saling kesepahaman, kepercayaan, 
dengan tetap memperhatikan peran dan 
independensi masing-masing pihak,” 
tuturnya. 

Mewujudkan Sinergi
menurut anggota bPK eddy mulyadi 

soepardi ada beberapa hal agar sinergi 
antara bPK dan aPIP dapat diwujudkan. 
beberapa hal tersebut, antara lain sinergi 
dalam metodologi pemeriksaan dan 

pengawasan, perencanaan kegiatan 
pemeriksaan dan pengawasan, 
pemantauan tindak lanjut, kompetensi 
sdm, dan pertukaran informasi.   

sinergi metodologi pemeriksaan 
dan pengawasan dapat dilakukan 
dengan menyelaraskan metodologi yang 
digunakan oleh masing-masing lembaga, 
baik itu bPK maupun aPIP. dengan sinergi 
metodologi hasil pengawasan aPIP dapat 
dimanfaatkan oleh bPK sebagai input 
dalam kegiatan pemeriksaan. “dan, aPIP 
dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan 
bPK dalam pelaksanaan pengawasan,” 
ucap eddy.

untuk sinergi perencanaan kegiatan 
pemeriksaan dan pengawasan, pemeriksa 
bPK dan pengawas aPIP dapat bersinergi 
dengan mengkoordinasikan perencanaan 
objek pemeriksaan dan pengawasan. 
“dengan sinergi pemeriksa bPK dan aPIP 
dapat menentukan cakupan yang lebih 
tepat dan sekaligus mengurangi duplikasi 
pada objek yang sama,” ucapnya, sambil 
menambahkan, sinergi perencanaan 
kegiatan pemeriksaan dan pengawasan 
juga dapat dilakukan pada objek yang 
strategis atau lintas sektoral.

Pada sinergi pemantauan tindak lanjut, 
bPK bekerja sama dengan aPIP dalam 
pemantauan tindak lanjut pemeriksaan 
dan pengawasan. dimana, aPIP dapat 
melakukan pendampingan untuk 
membantu pengelola keuangan negara 
yang menindaklanjuti rekomendasi hasil 
pemeriksaan secara maksimal.

dalam sinergi kompetensi sdm, 
pemeriksa bPK dan pengawas dari 
aPIP dapat menyelaraskan pendidikan 
dan latihan (diklat) bersama dan alih 
pengetahuan tentang pemeriksaan dan 
pengawasan atas pengelolaan keuangan 
negara. 

terakhir, mengenai sinergi pertukaran 
informasi, bPK dan aPIP bertukar 
informasi yang relevan dan bermanfaat 
bagi pelaksanaan pengawasan dan 
pemeriksaan. eddy menambahkan 
bahwa di bPK banyak menangani kasus 
penyimpangan yang dilakukan oleh 
bendahara. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Menpan dan RB) Asman Abnur 
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
(PP) no. 38 tahun 2016 tentang tata 
Cara tuntutan ganti Kerugian negara/
daerah terhadap Pegawai negeri bukan 
bendahara atau Pejabat lain, kementerian/
lembaga diwajibkan juga menyelesaikan 
kerugian negara yang berasal dari Pegawai 
negeri sipil (Pns) nonbendahara. “jadi, 
tukar-menukar informasi harus lebih 
intens untuk menghindari hal-hal yang 
tidak baik untuk kementerian/lembaga,” 
ujarnya. 

 Kegiatan aparat Pengawasan internal 
pemerintah itu meliputi kegiatan yang 
terkait dengan penjaminan kualitas 
atau quality assurance dan juga kegiatan 
yang berkaitan dengan pengawasan 
lainnya. sinergi bPK dan aPIP ini, 
menurut eddy, dapat difasilitasi dengan 
pembentukan badan diklat Pemeriksaan 
Keuangan negara. di sini nantinya, dapat 
memfasilitasi penyelarasan metodologi, 
menyelenggarakan diklat, dan melakukan 
pertukaran pengetahuan.

Kawal Bersama
menteri Pendayagunaan aparatur 

negara dan Reformasi birokrasi (menpan 
dan Rb) asman abnur sebagai pembicara 
kedua, menyampaikan bagaimana kondisi 
kinerja entitas pengelola keuangan 
negara, terutama entitas pemerintah 
daerah dalam hal akuntabilitas kinerjanya. 
bPK dan aPIP perlu mengawal hal ini.  

Kondisi akuntabilitas kinerja entitas 
pengelola keuangan negara sendiri 
sebagian besar masih belum baik. alokasi 
dana anggaran habis tetap i hasilnya 
tidak ada. Karena, kadang kegiatan 
yang dilakukan tidak sinkron dengan 
perencanaan, program, target dan 
outcome-nya. 

asman mencontohkan, ada entitas 
yang programnya peningkatan kesehatan 
masyarakat, tetapi kegiatannya lebih 
sering mengadakan seminar saja. Hanya 
serapan anggaran yang bagus tetapi hasil 
yang dirasakan masyarakat tidak ada. 

baik bPK maupun badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (bPKP), 
atau  aPIP secara umum, jika bersama 

mendorong entitas pengelola keuangan 
negara tersebut agar berkinerja baik, 
maka tugas bPK maupun aPIP akan 
lebih ringan. sementara bagi entitas 
pengelola keuangan negara pun akan 
bisa menjalankan tugasnya dengan baik 
pula. sehingga, dampaknya bisa dirasakan 
langsung oleh masyarakat.  

Oleh karena itu, asman abnur 
mengapresiasi penyelenggaraan seminar 
yang digagas bPK ini. baginya, jika bPK dan 
aPIP bersinergi, maka permasalahan tata 
kelola keuangan negara berikut kinerja 
entitas pengelola keuangan negara bisa 
diselesaikan dengan baik.  

“saya bahagia pagi hari ini karena 

niat sinergi itu sudah menjadi komitmen 
kita. jadi kalau sudah begini (sinergi 
bPK-aPIP) sudah selesai yang namanya 
pengawasan, jadi, tidak terkotak-kotak 
lagi, ini urusannya internal, ini urusannya 
eksternal, nggak ada lagi yang itu. tapi, ini 
adalah suatu tekad bersama menyatukan 
kekuatan, kemudian kekuatan ini 
memperbaiki yang tidak baik selama ini,” 
tuturnya.

Peningkatan kompetensi juga menjadi 
sorotan asman abnur. untuk menjalankan 
kinerja entitas pengelola keuangan 
negara, perlu peningkatan kapasitas 
sdm. Oleh karena itu, Kemenpan dan Rb, 

tuturnya, akan memaksimalkan sekolah 
kedinasan untuk meningkatkan kapasitas 
Pns pada entitas pengelola keuangan 
negara di seluruh Indonesia. dibutuhkan 
sdm yang memiliki keahlian di pos-pos 
tertentu.

termasuk juga untuk mengisi sdm 
di seluruh inspektorat yang merupakan 
bagian dari aPIP. untuk peningkatan 
kapasitas sdm aPIP, Kemenpan dan Rb 
mendukung pembentukan badan diklat 
Pemeriksaan Keuangan negara menjadi 
satuan kerja eselon I yang sebelumnya 
Pusat Pendidikan dan latihan (Pusdiklat) 
bPK. “tolong nanti di situ dilatih semua 
auditor-auditor aPIP yang kita harapkan 
nanti punya sertifikasi dengan standar 
nasional,” ujar asman abnur.

dengan begitu, diharapkan antara 
bPK dan aPIP memiliki pemahaman 
yang sama. sehingga ada sinkronisasi 
saat masing-masing menjalankan tugas. 
Implementasi sinergi bPK dengan aPIP 
pun dapat berjalan dengan baik.  

Manfaat Sinergi
Hal serupa disampaikan pembicara 

ketiga, deputi bidang Pengawasan 
Instansi Pemerintah bidang Politik, 
Hukum, Keamanan, dan Pembangunan 
manusia, dan Kebudayaan bPKP binsar H. 
simanjuntak. Ia menyampaikan apresiasi 
kepada bPK atas penyelenggaraan 
seminar yang penting ini. Ia berharap ini 
menjadi langkah awal untuk membangun 
penguatan good governance atau tata 
kelola di Indonesia. 

terkait sinergi bPK dan aPIP, menurut 
binsar, kedua institusi ini memiliki tujuan 
yang sama: membangun akuntabilitas 
keuangan negara di Indonesia. dan, di 
situlah titik pertemuan antara bPK dan 
aPIP. 

titik pertemuan antara keduanya juga 
ada pada sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (sPIP) yang diamanatkan 
paket undang-undang Keuangan negara. 
dimana bPK memeriksa laporan keuangan 
salah satu bagian yang diperiksa adalah 
keandalan sistem pengendalian intern. 

sementara, aPIP melakukan 

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 
Politik, Hukum, Keamanan, dan Pembangunan Manusia, 
dan Kebudayaan BPKP Binsar H. Simanjuntak
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pemeriksaan sistem pengendalian intern 
di instansinya serta  menyampaikan 
laporan hasil pengawasan kepada bPK. 
dan, bPK memanfaatkan laporan tersebut. 
“dan, ini merupakan salah satu bentuk 
sinergi sebenarnya, yang mungkin perlu 
kita optimalkan karena dari sisi payung 
hukumnya sudah ada,” ucap binsar.

sinergi bPK-aPIP bisa berguna juga 
ketika bPK melakukan tugas pemeriksaan. 
bPK biasanya melakukan tugas 
pemeriksaan secara interim atau annual 
dengan mengambil sampel. sedangkan 
aPIP terus mengawal dari perencanaan 
sampai pertanggungjawaban dari entitas 
pengelola keuangan negara. “Ini dapat 
mengoptimalkan coverage pemeriksaan 
bPK. artinya, tadinya hanya beberapa 
sampel yang diambil, ini bisa lebih banyak 
sampelnya,” ujar binsar.  

bagi pemerintah, khususnya aPIP 
akan mengambil manfaat dari hasil 
pemeriksaan bPK. Karena, hasil dari 
pemeriksaan bPK banyak memuat 
temuan-temuan dan rekomendasi-
rekomendasi yang bisa dimanfaatkan aPIP 
untuk memitigasi risiko-risiko yang ada 
pada kegiatan-kegiatan pemerintahan 

kementerian/lembaga maupun 
pemerintah daerah. “nah ini timbal-balik 
dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
kedua-duanya, baik itu bPK maupun aPIP,” 
jelas binsar. 

sementara itu, dalam laporannya, 
sekjen bPK Hendar Ristriawan 
menyampaikan bahwa seminar didasarkan 
pada kegiatan aPIP yang memiliki titik 

singgung dengan kegiatan bPK. Kegiatan 
yang mempunyai titik singgung ini perlu 
untuk disinergikan. 

lebih lanjut disampaikan Hendar 
bahwa seminar ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memperoleh 
gambaran yang menyeluruh tentang 
manfaat yang diperoleh dari sinergi 
yang dilakukan oleh bPK dengan aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (aPIP) 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
masing-masing melalui tata laksananya, 
maupun penataan sdm aparatur 
pengawasannya,” terang Hendar.  “Kami 
berharap seminar ini bisa menjadikan 
momentum untuk semakin meningkatkan 
sinergi antara bPK dengan aPIP dalam 
mendorong akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan negara,” ucapnya. 

tak hanya berhenti sampai 
penyelenggaraan seminar saja. agar lebih 
berdayaguna, nantinya hasil seminar akan 
ditindaklanjuti dengan suatu rencana 
kerja. Rencana kerja ini akan melibatkan 
bPK dengan aPIP juga Kementerian 
Pan dan Rb termasuk juga dari badan 
Kepegawaian negara dan lembaga 
administrasi negara.  (and)

Sekjen BPK Hendar Ristriawan

Suasana seminar
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s enIn (3/4) lalu, bPK menggelar 
Focus Group Discussion (Fgd) 
di Pontianak, Kalimantan barat. 
tema yang diangkat dalam 

diskusi ini, pemantapan pemahaman 
pengelolaan dana desa dengan sejumlah 
kepala daerah di tingkat kabupaten yang 
ada di Kalimantan barat.

sebagai narasumber, anggota bPK 
bahrullah akbar, anggota Komisi XI dPR 
sukiman, auditor utama Keuangan negara 
VI (tortama Kn VI) bPK sjafruddin mosii, 
dan asisten administrasi dan umum 
sekretaris daerah Provinsi Kalimantan 

barat lensus Kandri. Fgd ini diikuti unsur 
pimpinan kepala daerah di Provinsi 
Kalimantan barat, baik itu bupati/walikota 
dan sekretaris daerah (sekda), dan 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fgd pemantapan penggunaan dana 
desa ini bertujuan agar kepala daerah, 
terutama di tingkat kabupaten dapat 
membina desa-desa yang masuk ke dalam 
wilayah administrasinya dalam penyusunan 
laporan Keuangan dana desa. 

artinya, sangat diperlukan peran aktif 
pemerintah daerah dalam melakukan 
pembinaan terhadap pemerintahan 

BPK Gelar FGD Pemantapan Penggunaan Dana Desa di Pontianak:

dOROng KePala daeRaH 
untuK membIna PengelOlaan 
dana desa
bPK tengaH genCaR mensOsIalIsasIKan tata KelOla dana 
desa dI beRbagaI daeRaH, teRmasuK desa-desa dI PROVInsI 
KalImantan baRat.

desa, terutama dalam pengelolaan dana 
desa. demikian disampaikan anggota 
bPK bahrullah akbar saat menyampaikan 
paparannya.  

“Hari ini kita undang bupati dan 
instansi terkait, supaya ada perencanaan 
yang sinergi antara pemerintah desa, 
kabupaten dan provinsi. melalui Fgd ini 
kita sampaikan kepada bupati atau wakil 
bupati yang hadir untuk mendorong 
masing-masing desa ada pembinaan 
terutama dalam penyusunan keuangan 
dana desa,” ucap bahrullah. 

ditambahkannya, dana desa harus 
dikelola sesuai aturan. untuk itu, melalui 
Fgd ini, bPK memberikan pemahaman 
terkait tata kelola dana desa yang 
transparan dan akuntabel. selain itu, 
melalui Fgd juga bPK mendapatkan 
informasi dari daerah terkait persoalan 
yang dihadapi. 

bahrullah mengatakan saat ini bPK 
dan Komisi XI dPR bidang anggaran 
selalu mendorong kepala daerah untuk 
menertibkan laporan penggunaan alokasi 
dana desa sesuai dengan Standard 
Operating Procedure (sOP) dan Petunjuk 
teknis yang sudah diberikan.

bahrullah menyoroti persoalan sumber 
daya manusia (sdm) yang masih menjadi 
kendala yang dihadapi desa selaku 
pengguna dana desa dalam pengelolaan 
dan pelaporannya, oleh karena itu, 
bahrullah mengingatkan Pemerintah 
daerah memiliki tanggung jawab dalam 
peningkatan sdm pemerintah desa. 
terutama, dalam penyampaian laporan 
penggunaan dana desa, yang dirasa masih 
memiliki berbagai kelemahan. “evaluasi 

Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Lensus Kandri
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tiga tahun pelaksanaan cukup bagus ya. 
tapi pasti ada kelemahan, kekurangan itu 
pasti,”ujar bahrullah.

dikatakannya dalam penyampaian 
laporan pertanggungjawaban masih 
banyak ditemukan pelanggaran 
administratif. bahkan, ada pula dugaan 
penyalahgunaan yang dilaporkan ke aparat 
penegak hukum. “sejauh ini ada yang 
sudah masuk ke ranah aparat penegak 
hukum tetapi hanya sebagian kecil saja. 
termasuk di Kalimantan barat ada tapi 
tidak besar. Indikasi penyalahgunaan 
ada tapi tidak besar dan kita selalu 
komunikasikan kepada saudara-saudara 
kita di desa,” ungkapnya. 

dalam hal pengawasan sendiri, perlu 
terus berkoordinasi dengan dan bersinergi 
di tingkat daerah seperti inspektur, 
agar lebih efektif dalam pengawasan 
pengelolaan dana desa. selain tentunya 
bPK sendiri sudah memiliki prosedur 
tersendiri dalam melakukan pemeriksaan. 
“Kita juga punya metode tersendiri dalam 
mengaudit,” ujarnya.

terkait pemeriksaan dana desa, 
bahrullah mengungkapkan bahwa bPK 
saat ini akan fokus melakukan tindakan 
preventif terlebih dahulu. “Kami dari bPK 
saat ini fokus melakukan tindakan preventif 
dahulu agar kepala desa mengunakan 
dana desa dengan baik. mengapa demikian 
karena dana desa adalah uang negara 
maka harus digunakan sebagaimana 
mestinya,” ungkapnya.

Karena dana desa merupakan uang 
negara, maka bPK sangat berkepentingan 
terhadap dana desa yang telah dikucurkan 
oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagai 
bentuk perhatian serius bPK terhadap 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat di desa. “Kembali lagi dana desa 
adalah uang negara maka penggunaannya 
harus benar. selain penggunaan benar 
pelaporannya juga harus benar pula,”ucap 
bahrullah. 

Pembangunan SDM
sementara, anggota Komisi XI dPR 

sukiman menyatakan dana desa yang 
dikucurkan pemerintah pusat kepada desa 

semestinya tidak hanya digunakan untuk 
pembangunan fisik semata. tapi, untuk 
pembangunan sdm juga. “Kita perhatikan 
penggunaan dana desa saat ini lebih 
dominan pada pembangunan fisik. untuk 
pemberdayaan atau pengembangan sdm 
masih minim. Harapan ke depan soal sdm 
juga harus diperhatikan apalagi untuk 
pengelolaan dana desa juga terutama 
dalam pelaporan itu terkendala sdm,” 

paparnya. 
di sisi lain, sukiman juga menyebut 

bahwa dana desa seharusnya membuka 
peluang peningkatan ekonomi desa. 
Hanya saja, diakuinya pemanfaatan 
dana desa oleh pemerintah desa perlu 
dioptimalkan lagi. dia mendorong desa-
desa di Kalimantan barat seharusnya 
bisa memanfaatkan dana desa dengan 
maksimal. apalagi nilainya cukup besar. 

“Implementasi dana desa di Kalimantan 
barat yang masuk tahun kedua ini baik 
namun belum optimal. belum optimal 
itulah yang harus kita maksimalkan karena 
dana desa tujuannya adalah bagaimana 
masyarakat sejahtera,” ujarnya. 

dari catatan sukiman, pada tahun 2015 
jumlah desa di Kalimantan barat mencapai 
1.908 desa. jumlah rata-rata dana desa 
per desa sebesar Rp769,93 juta. nilai ini 
masih lebih rendah dari Kalimantan timur 
yang sebesar Rp2,17 miliar dan Kalimantan 

tengah Rp925,51 juta. namun masih lebih 
besar dari Kalimantan selatan yang sebesar 
Rp723,60 juta.

dengan mendapatkan dana yang 
sebesar itu, lanjut sukiman, diharapkan 
desa-desa di Kalimantan barat dapat 
mulai berkembang lebih baik lagi. 
namun, ia kembali menegaskan, apabila 
penggunaannya masih terfokus pada 
bidang pembangunan fisik seperti jalan 
desa, jalan lingkungan dan saluran drainase 
desa, maka kemungkinan besar stimulus 
dana desa kurang berdampak signifikan 
kepada perekonomian masyarakat.

untuk itu, ucap sukiman, diperlukan 
adanya monitoring dan evaluasi dampak 
pemanfaatan dana desa terhadap 
perekonomian masyarakat desa. tujuannya, 
agar diperoleh gambaran yang lebih 
pasti efektivitas penggunaan dana desa 
dalam rangka membangun perekonomian 
masyarakat desa. “Kembali perlu 
disampaikan jangan pembangunan hanya 
fisik saja, melainkan juga manusianya,” 
ujarnya.

mengenai permasalahan pengelolaan 
dana desa, sukiman melihat penyaluran 
dan penggunaannya. dalam penyaluran 
banyak daerah terlambat mengeluarkan 
Peraturan bupati (Perbup). alokasi dana 
desa berubah karena data yang berbeda 
dengan Peraturan menteri dalam negeri 
(Permendagri).

selain itu, sebagian desa belum 
menetapkan anggaran Pendapatan dan 
belanja desa (aPb desa) dan hambatan 
dalam regulasi lainnya. sedangkan dalam 
masalah penggunaan, ditemukan masih 
banyak dana desa digunakan untuk di luar 
prioritas penggunaan. Pekerjaan konstruksi 
juga masih dikerjakan oleh pihak ketiga. 
“ada juga hasil pengadaan yang ternyata 
tidak dimanfaatkan. laporan anggaran 
tidak didukung bukti yang memadai, dan 
lain-lain,” tambahnya. 

sukiman mengakui berbagai 
permasalahan tersebut berkisar pada 
kurangnya kapasitas sdm aparatur desa. 
apalagi laporan pertanggung jawaban ini 
semua menjadi objek dalam pemeriksaan. 

Permasalahan ini menjadi persoalan 

Anggota Komisi XI DPR Sukiman
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bersama dan dibutuhkan sinergi. sebab 
jangankan di tingkat desa, di tingkat 
Kabupaten saja, menurutnya, masih ada 
yang disclaimer. “artinya perlu komitmen 
bersama. Kita berharap ada sinergisitas 
pusat provinsi dan kabupaten/kota,” 
jelasnya.

soal besaran dana desa yang 
akan digelontorkan pada masa 
mendatang di tingkat nasional,  sukiman 
mengungkapkan, jumlah dana desa pada 
2019 ditargetkan mencapai sekitar Rp111 
triliun. secara nasional, peningkatan 
dana desa sangat luar biasa dan bertahap 
digelontorkan.

Pada 2015 misalnya, berkisar Rp20,7 
triliun pada anggaran Pendapatan 
dan belanja negara (aPbn) Perubahan. 

Kemudian, pada 2016 mengalami 
peningkatan yang luar biasa, lebih dari dua 
kali lipat, mencapai sekitar Rp47,6 t.

dan pada 2017, kembali meningkat 
hampir dua kali lipat, mencapai kisaran 
Rp80 t. “Insya Allah, pada 2018 akan 
mencapai Rp103 triliun dan pada 2019, 
Rp111 triliun. jadi target 1,5 m satu desa 
minimal sudah bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Kalimantan Barat
asisten administrasi dan umum 

sekda Provinsi Kalimantan barat lensus 
Kandri mengatakan luas wilayah Provinsi 
Kalimantan barat mencapai 146.807 Km2 
atau 1,13 kali luas Pulau jawa. jumlah 
penduduknya mencapai 5.348.954 jiwa 
yang tersebar di 2.031 desa dan 99 

kelurahan yang ada di 174 Kecamatan 
dalam 12 Kabupaten/Kota. 

terkait dengan dana desa, secara 
detail, lensus menyampaikan, Provinsi 
Kalimantan barat pada tahun 2015 
mendapat dana desa sebesar Rp537, 06 
miliar yang dialokasikan untuk 1.989 desa. 
Pada tahun 2016, mendapat dana sebesar 
Rp1,24 triliun untuk 1.977 desa. dan, pada 
tahun 2017 mendapat dana desa sebesar 
Rp1,61 triliun yang dialokasikan untuk 
2.031 desa. 

lebih lanjut dikatakannya, sejak 
diterbitkannya undang-undang nomor 
6 tahun 2014 tentang desa, maka sangat 
jelas keberpihakan Pemerintah untuk 
memberikan regulasi dan penguatan 
terhadap desa. “dengan harapan terwujud 

konstruksi desa ke depan menjadikan desa 
yang maju, madiri dan sejahtera tanpa 
harus kehilangan jati dirinya,” ucap lensus.

ditambahkannya, tujuan utama 
pembangunan desa adalah memastikan 
pelayanan pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas hidup manusia. 
Pembangunan desa juga diarahkan 
untuk penanggulangan kemiskinan 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan.

berdasarkan pada tujuan tersebut 
diketahui kinerja pembangunan desa di 
Indonesia, dikelompokkan menjadi desa 
sangat tertinggal, desa tertinggal, desa 

berkembang, desa maju dan desa mandiri.
untuk di Kalimantan barat sendiri, 

menurut lensus, masih memiliki tantangan 
yang cukup besar. salah satunya, belum 
ada satu pun desa di provinsi ini yang 
berstatus desa mandiri. status desa yang 
berada di posisi tertinggi dalam kinerja 
pembangunan desa. malah desa sangat 
tertinggal masih sangat banyak jumlahnya. 

berdasarkan Keputusan menteri desa, 
Pembangunan daerah tertinggal dan 
transmigrasi RI nomor 030 tahun 2016 
tentang status Kemajuan dan Kemandirian 
desa bahwa Indeks desa membangun 
(Idm) Provinsi Kalimantan barat meliputi 
desa mandiri, 0 desa, (0 persen), desa 
maju sebanyak 30 desa (1,52 persen), desa 
berkembang 230 desa (11,63 persen), 

desa tertinggal sebanyak 758 desa (38,34 
persen) dan desa sangat tertinggal 
sebanyak 959 desa (48,51 persen). 

Ke depan diharapkan satu desa 
memiliki satu dokumen perencanaan 
sebagai alat dalam sinergi pembangunan 
desa. dengan maksud meningkatkan 
jumlah desa mandiri dan menurunkan 
jumlah desa sangat tertinggal. “dengan 
harus melakukan gotong royong, sesuai 
dengan budaya kita, dimana gotong 
royong adalah bentuk dari kesadaran 
bersinergi bangsa ini. bersinergi dalam 
pembangunan desa sebagaimana 
dinyatakan dalam uu desa adalah sinergi 
antara desa dan supra desa (pelaku 
pembangunan di luar desa),” tuturnya. 
(and)
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BPK Terima 
LKPP 2016
LKPP Tahun anggaran 2016 diserahKan KePada BPK 
TePaT Tiga BuLan seTeLah Tahun anggaran TerseBuT 
BeraKhir. PemerinTah sendiri merencanaKan 
BeBeraPa uPaya memPerBaiKi PengeLoLaan aPBn. 

R abu (29/3) lalu, Pemerintah yang 
diwakili Kementerian Keuangan 
serta kementerian/lembaga 
lainnya bertandang ke Kantor 

Pusat bPK. Kedatangan mereka ke Kantor 
Pusat bPK untuk menyerahkan laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (lKPP) tahun 
anggaran 2016 (unaudited) kepada bPK 
sekaligus entry meeting pemeriksaan 
laporan keuangan pemerintah pusat 
tersebut. 

dokumen lKPP tahun anggaran 
2016 (unaudited) langsung diserahkan 
oleh wakil pemerintah yang dalam hal ini 
menteri Keuangan sri mulyani Indrawati 
sebagai pimpinan Kementerian Keuangan 
yang menyusun lKPP kepada Ketua bPK 
Harry azhar azis selaku pimpinan bPK 
yang bertugas memeriksa lKPP.  

dalam acara penyerahan lKPP 
tersebut menteri Keuangan sri mulyani 
Indrawati didampingi Wakil menteri 
Keuangan mardiasmo bersama 
rombongan, sejumlah menteri dan para 
pejabat kementerian/lembaga di bawah 
pemerintah lainnya. sementara dari pihak 
bPK, Ketua bPK Harry azhar azis bersama 
Wakil Ketua sapto amal damandari dan 
para anggota bPK, serta didampingi para 
pejabat eselon I dan beberapa pejabat 
eselon II bPK.  

Ketua bPK Harry azhar azis, dalam 
sambutannya, kembali mengapresiasi 
penyelesaian lKPP tahun anggaran 
2016 (unaudited) dan penyerahannya 
kepada bPK dilakukan secara tepat 
waktu. dimana sebelumnya, laporan 
Keuangan Kementerian/lembaga (lKKl) 
(unaudited) diserahkan seluruhnya kepada 
Kementerian Keuangan juga secara tepat 
waktu. 

“Paling tidak ketepatan waktu 
penyerahan inilah yang menjadi capaian 
pemerintah, sebelum nanti kualitas dari 
laporan keuangan tersebut diperoleh 
berdasarkan hasil pemeriksaan bPK,” 
ucapnya.

Harry juga mengapresiasi kehadiran 
menteri dan pimpinan kementerian/
lembaga lainnya dalam penyerahan 
lKPP tahun anggaran 2016 (unaudited) 

tersebut. sebab, menurutnya, hal tersebut 
sangat penting karena lKPP merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan anggaran Pendapatan 
dan belanja negara (aPbn) tahun 2016 
yang juga hasil konsolidasi seluruh laporan 
keuangan kementerian dan lembaga serta 
bendahara umum negara (bun). 

 sebagai pemeriksaan mandatori 
yang harus dilakukan setiap tahun, yang 

memeriksa laporan keuangan dengan 
cakupan yang sangat luas pemeriksaan 
lKPP melibatkan seluruh auditorat utama 
Keuangan negara (aKn) sebagai satuan 
kerja (satker) teknis yang ada di bPK, dari 
aKn I sampai aKn VII. 

berdasarkan hal itu, bPK membentuk 
Kelompok Kerja (Pokja). Pokja ini bertugas 
mendesain, mengkoordinasi, dan 
memantau proses pemeriksaan sejak 

Ketua BPK Harry Azhar Azis yang didampingi Anggota BPK Agus Joko Pramono menerima dokumen LKPP Tahun Anggaran 
2016  (unaudited) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
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perencanaan sampai pelaporan hasil 
pemeriksaan. 

lKPP tahun anggaran 2016 (unaudited) 
terdiri dari tujuh bagian, yaitu laporan 
Realisasi aPbn, laporan Perubahan saldo 
anggaran lebih (sal), neraca, laporan 
Operasional, laporan arus Kas (laK), 
laporan Perubahan ekuitas, dan Catatan 
atas laporan Keuangan (CalK).

dalam sambutannya, sri mulyani 
menyadari lKPP masih mendapatkan 
Opini Wajar dengan Pengecualian 
(WdP). menurutnya, hal ini disebabkan 
masih adanya empat kementerian dan 
lembaga yang mendapat Opini Disclaimer, 
yaitu Kementerian sosial (Kemensos), 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora), lembaga Penyiaran Publik 
televisi Republik Indonesia (lPP tVRI), 
dan Komisi nasional Hak asasi manusia 
(Komnas Ham). 

Ia mengungkapkan pemerintah telah 
membentuk task force untuk mengatasi 
hal tersebut. selain itu, pemerintah juga 
telah merancang lima langkah perbaikan 
dalam pengelolaan aPbn sehingga bisa 
memperbaiki dari kelemahan sebelumnya, 
lebih transparan, akuntabel, dan prudent. 

Kelima langkah perbaikan tersebut, 
pertama, menyempurnakan kebijakan 
akuntansi pada kementerian/lembaga dan 
bendahara umum negara (bun). sehingga, 

pencatatan pendapatan, beban, aset, dan 
kewajiban dapat disajikan secara memadai 
sesuai standar akuntansi Pemerintah (saP) 
berbasis akrual.

Kedua, memperbaiki pencatatan serta 
menyempurnakan peraturan terkait saldo 
anggaran lebih (sal). dengan perbaikan 
pencatatan dan penyempurnaan peraturan 
diharapkan penyajiannya menjadi lebih 
akurat.

Ketiga, menerapkan amortisasi aset 
tak berwujud. dengan cara ini maka aset 
tak berwujud nilainya akan mengalami 
penurunan secara bertahap dalam rentang 
jangka waktu tertentu di setiap periode 
akuntansi. Pengurangan nilai aset tak 
berwujud ini dilakukan dengan cara 
mendebit akun beban amortisasi dan 
mengkredit akun aktiva tak berwujud.

Keempat, menyempurnakan peraturan 
di bidang penganggaran, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban belanja modal, 
belanja barang dan belanja bantuan sosial 
sehingga lebih akuntabel.

Kelima, mengimplementasikan 
single database dalam penyusunan 
laporan Keuangan Kementerian/
lembaga (lKKl) melalui aplikasi e-Rekon-
lK. diharapkan dengan cara ini dapat 
menyederhanakan prosedur penyusunan 
lKKl dan meminimalkan terjadinya selisih 
pencatatan.

secara garis besar, gambaran umum 
lKPP 2016 (unaudited), dalam laporan 
Realisasi aPbn tercantum realisasi 
pendapatan dan hibah negara yang 
mencapai Rp1.555,1 triliun sedangkan 
realisasi belanja negara sebesar Rp1.860,3 
triliun. dengan demikian terdapat defisit 
anggaran sebesar Rp305,2 triliun. besarnya 
defisit anggaran ini, diakui sri mulyani, 
terutama karena realisasi penerimaan 
perpajakan yang tidak mencapai target.

untuk menutup defisit tersebut 
digunakan pembiayaan neto sebesar 
Rp331,0 triliun. Pembiayaan neto ini lebih 
besar dibandingkan defisit anggaran. 
selisihnya ini terangkum dalam sisa lebih 
Pembiayaan anggaran (sIlPa) sebesar 
Rp25,8 triliun. 

dari sisi defisit anggaran, nilainya 

sekitar 2,8% terhadap Produk domestik 
bruto (Pdb). artinya, besaran defisit masih 
berada di kisaran yang aman, sesuai 
undang-undang yakni di bawah 3% 
terhadap Pdb. 

sri mulyani mengungkapkan, 
untuk menjaga kredibilitas aPbn 2016, 
pemerintah telah melaksanakan kebijakan 
self blocking. sehingga belanja negara 
dapat dikendalikan hanya untuk belanja 
yang memang betul-betul prioritas dan 
strategis bagi pembangunan. 

dengan self blocking itu, diutarakannya, 
program pembangunan masih dapat 
berjalan baik sesuai tujuan dari pemerintah. 
“dengan keterbatasan belanja negara 
tersebut, berbagai target pembangunan 
masih tetap dapat dilaksanakan dengan 
baik sesuai tujuannya, antara lain 
pembangunan jalan sepanjang 2.528 km, 
jembatan sepanjang 10.590 meter, dan 
perumahan sebanyak 1.111 unit,” paparnya.   

berbagai hasil pembangunan tersebut, 
lanjut sri mulyani, menunjukan indikator 
perbaikan. ada  terdapat capaian indikator 
hasil pembangunan antara lain, penurunan 
angka gini ratio yang menggambarkan 
ketimpangan, tingkat kemiskinan, dan 
pengangguran. tercatat, gini ratio turun 
dari 0,4 menjadi 0,39, angka kemiskinan 
turun menjadi 10,9 persen, dan angka 

Ketua BPK Harry Azhar Azis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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pengangguran turun menjadi 5,6 persen.
 Postur lKPP yang menarik lainnya 

adalah soal aset negara. dalam neraca per 
31 desember 2016, nilai aset pemerintah 
sebesar Rp5.407,5 triliun. sementara 
ekuitas sebesar Rp1.536,1 triliun. 
ekuitas pemerintah dalam tahun 2016, 
mengalami penurunan sebesar Rp113,7 
triliun. Penurunan tersebut, dikarenakan 
peningkatan kewajiban tahun 2016 yang 
lebih besar dibandingkan peningkatan 
aset. “Ini merupakan salah satu indikator 
yang bagi kami, pemerintah, akan 
memberikan perhatian sangat besar,” tegas 
sri mulyani. 

meskipun ekuitas mengalami 

penurunan, tetapi secara nasional, terjadi 
kenaikan belanja infrastruktur. Kenaikan 
belanja infrastruktur ini yang dialokasikan 
melalui belanja modal di pemerintah pusat 
dan melalui transfer ke daerah, terutama 
dalam bentuk dana alokasi Khusus 
(daK) fisik maupun belanja barang untuk 
diserahkan ke masyarakat. Khusus bekanja 
barang yang diserahkan ke masyarakat, 
di antaranya, pemberian perahu kepada 
nelayan, pemberian traktor kepada petani, 
dan lainnya.

sri mulyani menginformasikan bahwa 
di masa mendatang, pemerintah akan 
senantiasa mendorong belanja negara, 
terutama pada berbagai belanja investasi 
dan belanja modal. jika belanja didanai 

oleh pinjaman, maka akan menjadi aset. 
bukan sesuatu yang dikonsumsi. “dengan 
demikian diharapkan dapat mempercepat 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan tentunya neraca negara menjadi makin 
sehat,” ucapnya.

lKPP tahun anggaran 2016 merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
atas pelaksanaan anggaran Pendapatan 
dan belanja negara tahun 2016 yang 
disampaikan kepada bPK paling lambat 
tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
laporan keuangan ini merupakan hasil 
konsolidasi dari 87 lKKl dan satu laporan 
Keuangan bendahara umum negara (lK 
bun).

setelah diserahkan, lKPP tahun 
anggaran 2016 nantinya diaudit bPK. Hasil 
pemeriksaan akan disampaikan kepada 
dPR dan dPd selaku lembaga perwakilan 
serta kepada Presiden. setelahnya, akan 
disusun sebagai undang-undang sebagai 
bentuk laporan pertanggung jawaban atas 
pelaksanaan aPbn tahun anggaran 2016.

Entry Meeting
tak hanya proses penyerahan lKPP 

tahun anggaran 2016 (unaudited), dalam 
waktu yang sama diselenggarakan juga 
entry meeting pemeriksaan lKPP tersebut. 
Entry meeting dibuka anggota bPK agus 
joko Pramono selaku Pembina auditorat 
utama Keuangan negara (aKn) II bPK yang 

memeriksa entitas kementerian/lembaga 
bidang perekonomian dan keuangan, 
termasuk koordinator pemeriksaan lKPP.  

 dalam kesempatan itu, anggota 
bPK agus joko Pramono mengatakan, 
pemeriksaan lKPP bertujuan untuk 
memberikan opini atas kewajaran lKPP 
tahun 2016. untuk itu, bPK akan memeriksa 
laporan keuangan tersebut dengan 
menguji asersi pemerintah terhadap lima 
aspek, yaitu keberadaan dan keterjadian, 
kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian, 
serta penyajian dan pengungkapan. 

“Pemeriksaan lKPP tahun 2016 
(unaudited) itu guna memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa pos-

pos dalam laporan keuangan tersebut 
dihasilkan dari proses pelaporan dengan 
pengendalian internal yang memadai dan 
terbebas dari salah saji yang material,” jelas 
agus. 

agung melanjutkan, bahwa bPK telah 
membuat serangkaian prosedur guna 
meyakinkan bahwa pendapatan dan hibah, 
belanja, defisit anggaran, pembiayaan 
neto serta sisa pembiayaan anggaran 
dibuat dengan sumber dasar dokumen 
yang memadai dan Interpretasi standar 
akuntansi Keuangan no 8 (IsaK 8) yang 
tepat. 

selain itu, juga bPK telah memiliki 
prosedur untuk memberikan keyakinan 
pada realisasi defisit anggaran pemerintah 

Suasana entry meeting dan penyerahan LKPP Tahun Anggaran 2016 (unaudited)
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yang tidak boleh melebihi 3 persen dari 
Pdb berdasarkan peraturan perundang-
undangan serta pos-pos aset yang 
dilaporkan, pos kewajiban, dan ekuitas.

di sisi lain, bPK juga akan memberikan 
perhatian terhadap banyaknya aset 
konstruksi dalam penyelesaian di beberapa 
kementerian negara, di antaranya pada 
Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait 
Hambalang, Kementerian Kesehatan terkait 
dengan peralatan vaksin flu burung, serta 
kementerian lainnya termasuk Kementerian 
Keuangan.

dalam pemeriksaan aset pemerintah, 
bPK juga memberikan perhatian terhadap 
aset-aset yang menjadi selisih pendapat 
antara dua atau lebih entitas untuk 
menghindari adanya overstated maupun 
understated  dalam pencatatan aset di 
instansi atau dalam lKPP tahun 2016.

sementara dalam pemeriksaan laporan 
operasional, bPK menaruh perhatian pada 
besarnya defisit laporan tersebut, yaitu 
sebesar Rp169,9 triliun. “Hal ini penting 
guna menguji penerapan basis akrual 
dalam pencatatan pendapatan dan beban 
yang telah dilakukan,” ucap agus.   

LKPP 2015
sejak tahun anggaran 2009, Opini lKPP 

membaik dari yang sebelumnya selalu 
mendapat Opini Disclaimer, kemudian 
berturut-turut mendapat Opini WdP. 
Pada lKPP yang terakhir diperiksa bPK, 
lKPP tahun anggaran 2015, bPK juga 
memberikan Opini WdP. 

Opini WdP atas lKPP tahun anggaran 
2015 diberikan disebabkan setidaknya 
ada enam permasalahan yang ditemukan 
bPK, yang menjadi pengecualian atas 
kewajaran lKPP. Keenam permasalahan 
yang ditemukan merupakan gabungan 
ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan, kelemahan sistem 
pengendalian intern dan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.

adapun keenam permasalahan 
tersebut, pertama, pemerintah pusat 
menyajikan investasi permanen Penyertaan 
modal negara (Pmn) per 31 desember 

2015 sebesar Rp1.800,93 triliun. dari nilai 
investasi permanen tersebut, diantaranya 
sebesar Rp843,38 triliun merupakan Pmn 
pada Pt Pln (Persero).

dalam laporan keuangan Pln 2015 
(unaudited), Pln mengubah kebijakan 
akuntansinya dari yang sebelumnya 
menerapkan Interpretasi standar 
akuntansi Keuangan no 8 (IsaK 8) yang 
telah diterapkan sejak 2012 sampai 2014, 
kemudian tidak lagi menerapkan IsaK 8. 
namun Otoritas jasa Keuangan (OjK) tetap 
mewajibkan Pln untuk menerapkan IsaK 
sebagai standar akuntansi keuangan yang 
berlaku di Indonesia dalam penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan.  

dampak penerapan IsaK 8 dan tanpa 
penerapan IsaK 8 dapat menimbulkan 
perbedaan nilai Pmn pada Pln per 31 
desember 2015 (unaudited) yang disajikan 
sebesar Rp43,44 triliun. manajemen Pln 
belum dapat menyajikan laporan keuangan 
per 31 desember 2015 (audited). sebagai 
akibatnya, bPK tidak dapat menentukan 
apakah diperlukan penyesuaian terhadap 
angka itu. 

Kedua, pemerintah menetapkan 
harga jual eceran minyak solar bersubsidi 
lebih tinggi dari harga dasar, termasuk 
pajak dikurangi subsidi tetap. Hal ini dinilai 
membebani konsumen dan menambah 

keuntungan badan usaha melebihi dari 
yang seharusnya sebesar Rp3,19 triliun.

Ketiga, piutang bukan pajak sebesar 
Rp1,82 triliun dari uang penganti perkara 
tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI 
dan sebesar Rp33,94 miliar dan usd206,87 
juta dari iuran tetap, royalti dan Penjualan 
Hasil tambang (PHt) tidak didukung 
dokumen sumber yang memadai serta 
sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil 
konfirmasi kepada wajib bayar.

Keempat, persediaan pada 
Kementerian Pertahanan sebesar 
Rp2,49 triliun belum sepenuhnya 
didukung penatausahaan, pencatatan, 
konsolidasi dan rekonsiliasi barang milik 

negara yang memadai serta persediaan 
untuk diserahkan ke masyarakat 
pada Kementerian Pertanian sebesar 
Rp2,33 triliun belum dijelaskan status 
penyerahanya.

Kelima, pencatatan dan penyajian 
catatan dan fisik sal tidak akurat sehingga 
bPK tidak dapat meyakini kewajaran 
transaksi dan saldo terkait sal sebesar 
Rp6,6 triliun. dan, keenam, koreksi-koreksi 
pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas 
sebesar Rp96,53 triliun dan transaksi antar 
entitas sebesar Rp53,34 triliun. Ini tidak 
dapat dijelaskan dan tidak didukung 
dokumen sumber yang memadai.  (and)

Suasana entry meeting
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s elama dua hari, 29-30 maret 
lalu, di makassar, sulawesi 
selatan, bPK menyelenggarakan 
Workshop Pemantapan 

Pemeriksaan dan Entry Meeting 

Pemeriksaan laporan Keuangan 
Pemerintah daerah (lKPd) tahun 
anggaran 2016. 

Workshop dan entry meeting ini khusus 
diperuntukan bagi entitas daerah wilayah 

Workshop dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Indonesia Timur

Suasana Workshop dan Entry Meeting

meningKaTKan TransParansi 
dan aKunTaBiLiTas daerah
seluRuH entItas daeRaH dI WIlayaH IndOnesIa bagIan 
tImuR beRtemu untuK mendaPatKan PemaHaman 
yang sama dalam menIngKatKan tRansPaRansI dan 
aKuntabIlItas dI daeRaHnya masIng-masIng.  

Indonesia bagian timur. mulai dari entitas 
daerah di Kalimantan, sulawesi, bali, nusa 
tenggara, maluku dan Papua.

Workshop diadakan untuk 
memberikan pembekalan dan persamaan 
persepsi atas pemeriksaan lKPd tahun 
anggaran 2016 sesuai dengan hasil 
pemeriksaan interim bPK. Khususnya, 
bagi pemerintah daerah (Pemda) di 
wilayah Indonesia bagian timur. 

selain itu, workshop juga 
diselenggarakan dalam rangka untuk 
meminimalisir kesalahan dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan 
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pertanggungjawaban keuangan negara/
daerah. sehingga, setiap kepala daerah 
mendapatkan pemaparan dan penjelasan 
serta rambu-rambu tentang pengelolaan 
keuangan daerah. 

sebagai narasumber dalam workshop 
tersebut, anggota bPK eddy mulyadi 
soepardi, staf ahli Kementerian dalam 
negeri (Kemendagri) bidang ekonomi dan 
Pembangunan Hamdani, dan Wakil Ketua 
KPK saut situmorang.

Workshop diikuti oleh seluruh 
kepala daerah seluruh daerah di wilayah 
Indonesia bagian timur, mulai dari 
gubernur, bupati, dan walikota. diikuti 
pula oleh para Kepala Inspektorat 
daerah dan para Kepala badan Pengelola 
Keuangan dan aset daerah (bPKad) se-
Indonesia bagian timur. seluruh kepala 
perwakilan bPK Perwakilan di seluruh 
provinsi yang berada di wilayah Indonesia 
bagian timur juga turut mengikuti 
workshop.   

dalam laporan penyelenggara 
workshop, auditor utama Keuangan 
negara VI (tortama Kn VI) bPK sjafruddin 
mosii menyampaikan bahwa kegiatan ini 
baru kali pertama diselenggarakan dan 
entitas daerah telah menyusun lKPd yang 
berbasis akrual.

“seiring pengunaan basis keuangan 
yang baru tersebut, pemeriksaan bPK 
perlu memperoleh pemahaman yang 
sama atas perlakuan akuntansi Pemerintah 
daerah dalam setiap transaksi keuangan,” 
ucapnya. 

Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk 
mengevaluasi pemeriksaan keuangan 
serta memberikan opini atas lKPd. bPK 
juga melaporkan hasil  pemeriksaan 
atas sistem pengendalian internal dan 
laporan hasil pemeriksaan lKPd tersebut 
berdasarkan kepatuhan terhadap 
perundang–undangan. 

“Kegiatan ini berlangsung dua hari. 
Hari pertama diikuti gubernur, bupati 
dan walikota. Hari kedua ada kepala 
inspektorat dan kepala badan/dinas 
keuangan se-Indonesia timur,” sjafruddin 
menginformasikan. 

anggota bPK bahrullah akbar yang 

membuka acara menyampaikan bahwa 
workshop dan entry meeting ini akan 
menjadi agenda tetap dalam mengaudit 
laporan keuangan daerah untuk 
menyempurnakan beberapa ketentuan, 
mendorong pemerintah daerah untuk 
lebih meningkatkan transparansi serta 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah dan menyajikan sistem akuntansi 
berbasis akrual.

semua proses itu dilakukan 
secara berjenjang dan kewajiban bagi 
pemerintah daerah menerbitkan lKPd 
karena merupakan amanah berdasarkan 
Pasal 56 ayat 3 undang-undang no.1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
negara. Para auditor inspektorat 
diharapkan juga untuk berkomunikasi 
aktif dengan eksternal bPK maupun 
internal bPKP.

disampaikan bahrullah, setiap 
saat bPK terus memberikan instrumen 
untuk peningkatan mutu pemeriksaan 
sesuai dengan ketentuan dan standar 
pengelolaan keuangan. “bPK akan terus 
mendorong dan memberikan masukan 
agar daerah dapat melakukan perubahan 

menuju perbaikan pengelolaan keuangan 
yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

terkait dengan hal tersebut, bahrullah 
menekankan empat hal penting dalam 
menentukan temuan yang menjadi dasar 
dalam pemberian opini atas laporan 
keuangan yang dalam hal ini lKPd. 
Keempat hal penting tersebut, yaitu 
kesalahan administrasi, pemborosan, 
kemahalan dan fiktif atau mark up. 

Ia berharap ke depan, sektor 
pemerintahan harus dibuat clean and 
clear dalam pemeriksaan keuangan, agar 
tidak lagi ditemukan temuan-temuan 
korupsi. dimana, empat hal penting yang 
menentukan dalam pemberian opini tadi 
bisa minimalisir seoptimal mungkin. 

diingatkannya, setiap entitas daerah 
untuk menyerahkan laporan keuangannya 
sesuai batas waktu yang ditentukan, 
paling lambat tanggal 31 maret. Karena 
selama ini keterlambatan mengakibatkan 
kerja-kerja bPK jadi terhambat.

dalam hal pemberian opini dan 
masalah korupsi, bahrullah menegaskan, 
kasus tindak pidana korupsi dan opini 
terhadap laporan keuangan pemerintah 

Anggota BPK Bahrullah Akbar
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daerah tidak memiliki korelasi. “tidak ada 
korelasi dengan laporan keuangan, proses 
auditing hanya menunjukkan kewajaran 
laporan keuangan daerah ibu dan bapak 
sekalian,” ucapnya. 

Ia melanjutkan, bPK seringkali 
dipertanyakan mengapa tindak pidana 
korupsi masih ditemukan pada daerah-
daerah yang meraih opini Wajar tanpa 
Pengecualian (WtP) untuk laporan 
keuangannya. “Ini agak sulit, karena kami 
menilai laporan keuangan, sementara 
korupsi bisa terjadi pada proses perizinan 
atau kepegawaian misalnya,” jelasnya.

bahrullah mengungkapkan bahwa 

misi bPK adalah bagaimana menciptakan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah, yang dasarnya adalah 
melawan korupsi. “Kita perlu menyamakan 
persepsi terkait hal ini,” imbuhnya.

Ia memaparkan catatan bPK dimana 
terdapat 466 temuan laporan yang 
terindikasi mengarah kepada kasus 
korupsi sepanjang 2003 hingga 2015. 
tercatat potensi kerugian negara sebesar 
Rp33,5 triliun dan us$841 ribu. seluruh 
temuan tersebut sudah diserahkan 
kepada aparat penegak hukum: 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), 

Kejaksaan agung (Kejagung), dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). “sebanyak 
94,17 persen di antaranya sudah diproses 
dan sudah ada keputusan hukumnya,” 
bahrullah membeberkan. 

Kebanyakan temuan bPK 
ditindaklanjuti Kejagung mencapai 206 
temuan. Kejagung tercatat memproses 
temuan dengan nilai Rp6,7 triliun dan 
us$218 ribu. namun, nilai temuan 
terbesar malah ditangani Polri. meski 
cuma menangani 65 temuan bPK, tapi nilai 
potensi kerugian negaranya menembus 
Rp20,7 triliun dan us$14 ribu. sedangkan 
KPK menerima 175 temuan dengan nilai 
Rp6 triliun dan us$609 ribu.

bahrullah melanjutkan penanganan 
korupsi atas temuan lPKd sebenarnya 
bukanlah menjadi fokus utama bPK. 
namun, diakuinya kerap kali hasil 
temuan dari lembaganya dijadikan 
dasar bagi aparat penegak hukum 
untuk mengungkap kasus korupsi di 
pemerintahan. Karena itu, pihaknya 
meminta perwakilan bPK di daerah 
juga menjalin sinergitas dengan aparat 
penegak hukum.

lebih jauh, bahrullah menegaskan 
daerah yang mendapatkan opini wajar 
tanpa pengecualian (WtP) tidak mutlak 
terbebas dari korupsi. Opini WtP 
ditegaskannya sebatas laporan atas audit 
keuangan daerah. Karena itu, kepala 
daerah harus lebih berhati-hati dan 
memastikan diri dan anak buah terhindar 
dari perilaku koruptif.

di sisi lain, bahrullah mengingatkan 
bahwa salah satu hal yang mempengaruhi 
opini kewajaran terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah adalah 
masalah aset. “selesaikan masalah aset, 
seringkali pemerintah daerah lupa 
menuliskan kapitalisasi aset dari belanja 
modal,” ucapnya. 

mengenai Opini WtP yang tidak 
mutlak terbebas dari korupsi juga 
ditanggapi sama oleh Wakil Ketua KPK 
saut situmorang yang menyampaikan 
materi deteksi fraud dalam rangka 
pencegahan tindak pidana korupsi. Ia 
menyampaikan, jika daerah yang berhasil 

meraih predikat opini WtP atas laporan 
keuangannya belum tentu bebas korupsi.

Pemberian Opini WtP atas laporan 
keuangan pada setiap provinsi, kabupaten 
maupun kota oleh bPK memang 
dinyatakan lengkap, tetapi itu bukan 
jaminan. meski WtP adalah bentuk 
penghargaan diberikan bPK dalam 
mengukur kinerja Pemerintah daerah 
terhadap laporan keuangannya, tetapi 
bukan berarti tidak terjadi perilaku korupsi 
dalam perjalanan pemerintahannya.

menurut dia, perilaku korupsi masih 
bisa terjadi, meski laporan keuangan 
pada daerah yang diberikan bPK itu 

mendapatkan status WtP. sebab, bila tidak 
dilakukan pencegahan sejak dini maka itu 
bisa terjadi.

“melalui pelatihan ini tentu akan 
banyak diperoleh ilmu bagaimana 
mencegah korupsi. saya berharap 
bapak-bapak bupati maupun wali kota 
bisa menyarankan istrinya masuk dalam 
gerakan saya Perempuan anti Korupsi 
atau sPaK,” ucap saut. 

saut menjelaskan, terkadang 
perempuan sebagai benteng pertahanan 
terakhir dalam rumah tangga, sehingga 
dirinya menyarankan istri-istri Kepala 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo 
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daerah ikut ambil bagian dalam gerakan 
sPaK untuk mengontrol suaminya tidak 
melakukan korupsi.

lebih lanjut disampaikannya, peraih 
WtP itu belum tentu bebas dari korupsi. 
sebab, korupsi itu ada dua variable, 
pertama, kerugian negara, kedua, 
penyelenggara negara. Penyelenggara 
ini, tambah saut, yang menurutnya sudah 
jelas. tapi, kerugian negara itu yang tidak 
diketahui siapa yang menyalahgunakan. 

selain itu, saut berpendapat workshop 
ini untuk merancang bagaimana daerah 
bisa mengelola anggaran dengan 
efektif dan efisien dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat serta daya 
saingnya. “telah ada sistem yang baik, 
ada regulasi yang ketat, tapi jika perilaku 
dan niat yang buruk untuk menggerogoti 
anggaran, semua upaya sia-sia saja,” 
ujarnya, “untuk itulah semua komponen 
masyarakat dan pemerintah harus sinergi 
dan komitmen untuk memberantas 
korupsi demi Indonesia yang lebih baik”.

sementara, dalam sambutannya, 
gubernur sulawesi selatan syahrul 
yasin limpo berharap peserta workshop 
mendapatkan pembekalan yang penting 
ini guna dapat menyusun laporan 
keuangan yang baik. juga, dapat 
memahami penerapan sistem akuntansi 
yang baru beserta pelaporannya.

syahrul menganggap penting 
workshop ini agar Pemda dapat 
mengetahui mana hal-hal yang bisa 
ditolerir dan apa saja yang bisa diperbaiki. 
“Kami ini (pemerintah daerah) sudah 
melewati 5 tahap pemeriksaan, ada 
sekitar sembilan yang memeriksa kami, 
mulai dari dPRd, Polisi, Kejaksaan, bahkan 
wartawan. jadi kalau ada workshop begini, 
ada kesempatan bagi pemerintah daerah 
untuk memperoleh informasi yang lebih 
jelas, dengan workshop ini diharapkan 
agar ke depan kita lebih baik,” tuturnya. 

begitu pentingnya workshop 
ini, syahrul mengusulkan agar 
menyelenggarakan workshop dan entry 
meeting pemeriksaan lKPd secara rutin. 
“Workshop ini dapat dilakukan secara 
rutin, dan sulsel siap menjadi tuan rumah 

kembali,” ucapnya. 
 syahrul melanjutkan jika pengawas 

dan pemerintah dapat bekerja dengan 
baik, maka antara input, proses, dan 
outcome, semuanya akan sejalan. Ia 
mengharapkan dalam pemeriksaan 
awal lKPd dapat dilakukan review untuk 
menetapkan suatu kesimpulan tentang 
efektivitas sistem pengendalian internal 
dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. termasuk juga 
pengumpulan data dan dokumen untuk 
digunakan sebagai rencana penyusunan 
program pemeriksaan yang lebih terinci.

“diharapkan kerjasamanya agar 

dapat menyiapkan dan menyampaikan 
data-data yang dibutuhkan kepada tim 
Pemeriksa termasuk juga menindaklanjuti 
hasil rekomendasi yang di berikan. 
Konsistensi kita semua tentu akan 
berdampak positif terhadap laporan 
keuangan pemerintah” tutur syahrul.

dalam sesi workshop, anggota bPK 
eddy mulyadi soepardi menyampaikan 
materi berjudul, Quasi Judicial 
Pemeriksaan lKPd. dalam paparannya, 
ia mengatakan bahwa dalam menangani 
kerugian negara pada pemeriksaan lKPd, 
apapun alasannya, harus dapat dijelaskan. 

Pejabat daerah, lanjutnya, wajib 
menindak lanjuti rekomendasi dalam 
laporan hasil pemeriksaan serta wajib 
memberikan jawaban atau penjelasan 
kepada bPK tentang tindak lanjut 
atas rekomendasi dalam laporan hasil 
pemeriksaan tersebut.

ditekankan eddy, dalam 
menyelesaikan kerugian negara, baik 
yang dilakukan oleh bendahara maupun 
non bendahara, para kepala daerah 
wajib membentuk tim Penyelesaian 
Kerugian daerah (tPKd). Pembentukan 
tim ini bertujuan agar temuan-temuan 
yang ada dalam laporan lKPd yang 

direkomendasikan bPK, yang harus 
diselesaikan, dapat segera ditindaklanjuti.

staf ahli menteri dalam negeri bidang 
ekonomi dan Pembangunan Hamdani 
yang memberikan materi tentang regulasi 
dan implementasi standar akuntansi 
Pemerintah (saP) berbasis akrual 
dalam penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah daerah, menyoroti mengenai 
masih banyaknya kebocoran anggaran. 
sebagian besar terjadi saat pengadaan 
barang dan jasa.

“sistem pengadaan dan lelang secara 
elektronik bisa meminimalisir tindakan 

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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korupsi. selain itu regulasi yang terlalu 
panjang dan berbalik juga turut andil 
dalam banyak kasus suap, sehingga 
mengakibatkan biaya ekonomi tinggi,” 
ungkapnya. 

Pada hari kedua workshop, dibuka oleh 
tortama Kn VI bPK sjafruddin mosii. dalam 
sambutannya sjafruddin menjelaskan 
bahwa melalui workshop ini diharapkan 
dapat mengevaluasi awal pemeriksaan 
keuangan, selain memberikan opini 
dengan laporan keuangan. dimana, 
bPK juga melaporkan hasil pemeriksaan 
atas sistem pengendalian intern, dan 
laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan, 

“diharapkan kerjasamanya agar 
dapat menyiapkan dan menyampaikan 
data-data yang dibutuhkan kepada tim 
Pemeriksa termasuk juga menindaklanjuti 
hasil rekomendasi yang di berikan 
termasuk kabupaten minahasa selatan, 
sehingga konsistensi kita semua 
akan berdampak positif terhadap 

laporan keuangan pemerintah,” ucap 
sjafruddin, sambil menambahkan, ia 
juga mengharapkan Inspektur daerah 
dapat berperan aktif dalam pengawasan 
internal terhadap pengelolaan keuangan 

di daerahnya masing-masing.
sementara untuk pemateri workshop 

kedua, diisi oleh direktur Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan daerah 
III badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (bPKP) Iskandar novianto. 
Ia menyampaikan materi tentang 
Pengintegrasian sistem manajemen 
daerah (simda) Keuangan, barang milik 
daerah (bmd) dan Pendapatan.

lalu, tenaga ahli bPK dachamer 
munthe yang lama mengabdi di Kejagung, 
memaparkan tentang Optimalisasi Peran 
aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(aPIP) dalam Pencegahan Korupsi.

Kemudian tortama Kn VI bPK 
sjafruddin mosii yang menyampaikan 
paparan mengenai pentingnya tindak 
lanjut hasil pemeriksaan bPK dan 
kebijakan pemeriksaan lKPd tahun 
anggaran 2016. terakhir, tim biro 
teknologi Informasi bPK yang menjelaskan 
mengenai pengelolaan sistem Informasi 
Pemantauan tindak lanjut bPK RI (siPtl). 

 (and)

Tortama KN VI BPK Sjafruddin Mosii

Anggota BPK Bahrullah Akbar, Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo bersama peserta Workshop.
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teRKaIt Pemda yang mengelola dana 
pertanggungjawaban sosial perusahaan 
atau Corporate Social Responsibility 
(CsR), di sela-sela workshop, anggota 
bPK bahrullah akbar mengingatkan 
pemda untuk lebih teliti dalam 
menggunakannya. Penggunaan dana 
CsR secara serampangan dikhawatirkan 
menimbulkan masalah di kemudian hari. 
Pasalnya, dana CsR sulit dikontrol dan 
rawan dimanfaatkan untuk kepentingan 
tertentu.

meski dana CsR bukan termasuk uang 
negara, tapi jika dikelola oleh pemda 
tetap harus dipertanggungjawabkan. 
Hal tersebut merupakan perwujudan 
dari pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel. “Kalau ada praktik dana 
CsR pemda, ya harus mulai hati-hati,” 
bahrullah mengingatkan. 

bahrullah mengakui hingga 
kini memang belum ada peraturan 

pemerintah atau petunjuk teknis yang 
mengatur mengenai penggunaan dana 
CsR. dasar hukum keberadaan dana 
pertanggungjawaban sosial perusahaan 
itu sebatas undang-undang nomor 40 
tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. 
Ia menyebut tidak adanya petunjuk 
teknis ihwal penggunaan dana CsR kerap 
menimbulkan banyak pertanyaan dari 
pemda ihwal pengelolaannya.

“memang belum ada peraturan 
pemerintah atau petunjuk teknis yang 
bisa digunakan (soal penggunaan dana 
CsR). banyak pertanyaan di situ, padahal 
di daerah-daerah kan banyak perusahaan 
yang tentunya harus mengeluarkan dana 
CsR,” ucap dia.

Oleh karena itu, bahrullah melihat 
memang diperlukan diskresi dari 
pemerintah daerah dalam penggunaan 
dana CsR. selama digunakan dengan baik 
dan mampu dipertanggungjawabkan, 

dana CsR diyakininya akan berimplikasi 
positif pada pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi. 

musababnya, ada sekitar Rp6 ribu 
triliun dari total Rp10.500 triliun Produk 
domestik bruto (Pdb) Indonesia yang 
berasal dan dikelola oleh swasta. “Itu 
sangat besar dan bisa mendorong fiskal. 
makanya, diskresi dalam hal itu harus 
diperbaiki,” tuturnya.

bahrullah menyarankan agar dana 
CsR itu dilaporkan dalam pengelolaan 
anggaran pemda sebagai hibah 
maupun bentuk lainnya. “bagi saya, 
dalam ilmu pemerintahan, selama itu 
dialokasikan, digunakan dengan baik 
dan dipertanggungjawabkan maka 
tidaklah masalah. selama itu memang 
tidak ada mark-up atau kongkalikong 
ya harus masuk pertanggungjawaban 
dalam bentuk hibah atau apapun itu 
(bentuknya),” tuturnya.  (and)

Dana CSR

Perubahan OPD dan Soal Diskresi
gubeRnuR Provinsi Kalimantan utara 

Irianto lambrie yang menghadiri workshop 
dan entry meeting melihat perubahan 
Organisasi Perangkat daerah (OPd) dan 
persoalan diskresi punya pengaruh dalam 
pemeriksaan lKPd.

dengan adanya perubahan OPd, 
Irianto melihat perlunya penyesuaian 
dalam perencanaan pemeriksaan atas 
lKPd karena adanya OPd baru. sebab, 
hadirnya aturan baru dan OPd baru akan 
mengakibatkan turunnya perolehan opini 
dari bPK. “jadi harus ada masa transisi 
dalam audit yang dilakukan, sehingga 
daerah mampu mempertahankan opini 
yang sudah pernah diraih atau lebih 
ditingkatkan,” ulasnya.

selain itu, persoalan diskresi yang 
menjadi situasi sulit bagi seorang kepala 
daerah. Karena, jika ada kejadian luar biasa, 

misalnya bencana alam 
atau pun lainnya, perlu 
melakukan penanganan 
secara cepat agar 
persoalan tersebut 
terselesaikan. salah 
satunya dengan diskresi. 

dengan diskresi, 
keputusan atau tindakan 
yang ditetapkan dan 
dilakukan pejabat 
pemerintahan dengan 
cepat untuk mengatasi 
persoalan yang dihadapi 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
sementara, peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, 
tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak 
jelas. Walau begitu, penggunaan diskresi 

harus oleh pejabat yang 
berwenang dan sesuai 
dengan tujuannya.

Karena itu, Irianto 
menyarankan, perlu 
adanya pertemuan 
lanjutan dengan 
sejumlah pihak 
khususnya dengan 
KPK, untuk membahas 
kembali soal diskresi. 
sehingga, nantinya 
tidak menyulitkan 
kepala daerah dalam 
mengambil keputusan. 
“Perlu kita lakukan 

pertemuan lagi, agar kebijakan yang 
diambil oleh seorang kepala daerah benar-
benar tidak bertentangan dengan hukum,” 
jelasnya.  (and)

Gubernur Prov. Kalimantan Utara Irianto Lambrie
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beranda  bpk antar lembaga

K etua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sekaligus Ketua 
umum Partai Hanura, Oesman 
Sapta Odang, terpilih menjadi 

Ketua DPD. Sekalipun rapat musyawarah 
yang digelar Minggu (2/4/2017) sempat 
diwarnai kericuhan dan sikap arogan 
sejumlah senator, tapi toh Mahkamah 

agung (Ma) tetap melantik Oesman Sapta 
dan kedua wakilnya.  

Kisruhnya pemilihan DPD, tak bisa 
dilepas dari dua putusan Ma, yaitu 
perkara No. 38P/HuM/2016 dan putusan 
No. 20P/HuM/2017 yang dinilai banyak 
kalangan tidak konsisten. Di satu sisi 
putusan itu membatalkan tatib DPD yang 

Kisruh di baliK 
PelantiKan Ketua dPd
MuSyawaRaH PeMiliHaN Ketua DewaN PeRwaKilaN 
DeaRaH (DPD) SeMPat RicuH. PutuSaN Ma DiaNggaP 
Sebagai SalaH Satu biaNg KelaDi. KeNDati tata teRtib 
(tatib) DibatalKaN, OeSMaN SaPta ODaNg tetaP DiDaPuK 
Sebagai Ketua DPD.

tertuang dalam Peraturan DPD No. 1 
tahun 2016, dan Peraturan DPD No. 1 
tahun 2017, tapi di sisi lain Ma justru 
memandu acara pelantikan Ketua DPD. 

Sengkarut di DPD sebenarnya sudah 
mulai terjadi ketika sejumlah senator 
merasa dirugikan dengan adanya 
perubahan tatib yang mengatur masa 
jabatan Ketua DPD. akibat perubahan 
tatib itu, 10 anggota DPD, Hj. emma 
yohana dkk, mengajukan permohonan 
uji Materi ke Ma karena merasa 
dirugikan.

Selain itu, sebagian dari pemohon 
perkara No. 38 tersebut juga menjadi 
pemohon perkara No. 20P/HuM/2017. 
Namun jumlah pemohon pada perkara 

Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang menandatangani berkas usai melakukan sumpah jabatan saat pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI pada 
Sidang Paripurna DPD di Gedung Paripurna V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
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No. 20P tersebut lebih sedikit. Hanya enam 
orang. 

Hasilnya, Ma mengabulkan 
permohonan uji Materi para pemohon, 
dan menyatakan tatib DPD bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi.  Menurut Ma ada 
dua undang-undang yang dilanggar. 
uu No. 17 tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (uu MD3), dan uu No. 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis 
Hakim menyatakan pembentukan 
Peraturan DPD No. 1 tahun 2016 ‘cacat 
prosedur’. Hal itu dikarenakan Pasal 297 
uu MD3 memberi syarat pengambilan 
keputusan di DPD harus memenuhi 
kuorum yaitu setengah (1/2) dari anggota 
DPD. Dengan demikian bila jumlah 
anggota DPD saat ini 131 orang, menurut 
Ma, rapat harus dihadiri minimal 66 orang 
anggota. 

Sementara berdasar bukti yang 
disodorkan pemohon (P-11) maupun 
termohon (t-10), rapat pengambilan 
keputusan tatib 2016 hanya dihadiri 
63 orang. artinya, rapat itu tak kuorum, 
sebagaimana diungkapkan dalam 
pertimbangan majelis perkara No. 38P/
HuM/2016.

“bahwa dalam Sidang Paripurna 
luar biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 
paripurna telah mengambil keputusan 
dan menetapkan Peraturan DPD Ri No. 
1 tahun 2016 tentang tata tertib, dan 
berdasarkan risalah sementara Sidang 
Paripurna luar biasa ke-3 masa sidang iii 
tahun sidang 2015-2016, voting dilakukan 
oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota 
DPD Ri (bukti P-11 -bukti t-10), sehingga 
jumlah tersebut kurang dari kuorum yang 
ditentukan Pasal 297 ayat (1) dan (2) uu 
MD3”.

Selain itu, majelis menegaskan tidak 
ada pelaksanaan prosedur lanjutan yang 
ditentukan Pasal 297 ayat (3) dan (4), yakni 
prosedur jika kuorum tidak terpenuhi. 
“Dengan demikian prosedur pembentukan 

Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2016 tentang 
Tata Tertib cacat prosedur”.

Sedang dalam pertimbangan putusan 
No. 20P/HuM/2017, majelis menegaskan 
bahwa keberadaan DPD adalah satu 
rumpun dengan MPR dan DPR. Oleh 
karena itu, masa jabatan pimpinan DPD 
ditetapkan sama dengan masa jabatan 
pimpinan lembaga tinggi lainnya. bahkan 
Majelis juga mengingatkan bahwa 
pengabdian tertinggi anggota DPD 
seharusnya kepada bangsa dan negara, 
bukan pada kelompok tertentu.

atas pertimbangan-pertimbangan 
di atas, amar putusannya Ma tegas 
memerintahkan agar kedua tatib yang 
dimohonkan uji Materi oleh Hj. emma 
yohana dkk dan enam semator lainnya 
tersebut dicabut.

Namun sayangnya dalam amar 
putusan Ma tersebut terjadi kesalahan 
fatal. Kalimat yang seharusnya tertulis 
Dewan Perwakilan Daerah, dalam 
putusan Ma ditulis Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Dan tatib DPD disebutkan 
sebagai uu. Padahal keduanya memiliki 
perbedaan yang amat jauh.

Hal inilah yang kemudian menjadi 
perdebatan dan pemantik kericuhan saat 
pelaksanaan musyawarah DPD untuk 

memilih ketua yang ditinggalkan irman 
gusman yang terbelit kasus gratifikasi 
pengadaan gula di Sumatera barat.  

Sekalipun dalam salinan putusan yang 
dipublikasikan di laman resmi Mahkamah 
agung sudah ada perbaikan terhadap 
penyebutan DPD, namun perselisihan 
yang sudah menjalar bagaikan api dalam 
sekam di DPD itu pun tak terhindarkan. 
Kesalahan ketik telah menjadi pertahanan 
bagi para pendukung perubahan tatib. 

yang tak kalah menarik adalah sikap 
akrobatik Ma. Sekalipun ada kesalahan 
fatal, Ma seperti merasa tak bersalah. 
Selang dua hari setelah pemilihan ketua 
DPD, Ma melantik pimpinan DPD periode 
2017-2019 yang terdiri dari Oesman Sapta 
Odang sebagai Ketua, Nono Sampono 
dan Darmayanti lubis sebagai wakil Ketua 
DPD.

tak pelak sikap Ma itu menuai kritik. 
Salah satunya dari Direktur eksekutif 
lembaga Kajian dan advokasi untuk 
independensi Peradilan (leiP), astriyani. 
Menurut astri, sikap Ma melantik 
ketiga pimpinan DPD tersebut sangat 
mengecewakan. terlebih pelantikan 
didasarkan pada pemilihan ketua setelah 
Ma membatalkan tatib DPD dalam 
putusannya.

Oesman Sapta Odang
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“Dengan demikian dapat dikatakan 
Ketua DPD baru Oesman Sapta dan 
wakil Ketua baru Nono Sampono dan 
Damayanti lubis adalah produk dari 
proses yang tidak lagi memiliki dasar 
hukum, karena putusan DPD tersebut 
telah dibatalkan sendiri oleh Ma,” tulis 
astri dalam siaran persnya Rabu (5/4).

astri menilai, langkah Ma seakan-
akan telah menginjak putusannya sendiri 
sebagaimana tertuang dalam putusan Ma 
dengan perkara No. 38P/HuM/2016 dan 
putusan No. 20P/HuM/2017. “ini sama 
artinya Ma menganulir sendiri putusannya 
secara tidak langsung. Padahal Ma sering 
menyatakan sedang mengupayakan 
peningkatan konsistensi dan kualitas 
putusan-putusannya,” tambahnya.

terlebih adanya kesalahan ketik 
dalam putusan yang seharusnya tidak 
terjadi. Menurut astri, kesalahan seperti 
ini merupakan kesalahan serius yang tak 
bisa ditolerir sehingga berdampak pada 
ricuhnya pemilihan DPD sampai sekarang. 
Menurutnya, sikap Ma melantik pimpinan 
DPD malah makin memperkeruh sengketa 
internal di DPD.

“Sikap politik Ma yang mendua 
justru berdampak memperkeruh 
sengketa internal DPD dan tatanan 
kelembagaan negara di indonesia. 
alangkah bijaksananya jika Ma tidak 
bersedia melakukan penyumpahan 
dalam pelantikan, dan membiarkan DPD 
menyelesaikan masalah internal dengan 
mengacu pada putusan yang sudah 
ditetapkan,” tuturnya.

Namun Kepala biro Hukum dan 
Humas Ma Ridwan Mansyur berpendapat 
lain. Dia menjelaskan, Ma bertugas 
dan berwenang melantik Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah, meskipun tatib DPD 
tentang masa jabatan pimpinan DPD 
sudah dibatalkan oleh Ma. 

“Memang tatib sudah dibatalkan. 
tetapi antara tatib dan pelantikan itu 
adalah persoalan yang berbeda,” kata 
Ridwan melalui pesan singkatnya, 
sebagaimana dikutip Antara.

Ridwan menjelaskan bahwa Ma hanya 
membatalkan tatib, namun pelantikan 
Ketua DPD adalah urusan internal DPD 
yang tidak dicampuri oleh Ma. “DPD tentu 
memiliki aturan sendiri untuk memilih 

pemimpin dan Ma tinggal melantik,” ucap 
Ridwan.

Sementara itu Menteri Hukum 
dan Hak asasi Manusia (Menkumham) 
yasonna laoly tidak berkomentar 
banyak saat ditanya wartawan soal 
keabsahan kepemimpinan DPD. 
yasonna mengatakan, pemerintah 
menyerahkan sepenuhnya persoalan 
dualisme kepemimpinan kepada lembaga 
perwakilan daerah tersebut.

Dia melanjutkan, dalam hal ini, 
pemerintah menghormati langkah Ma 
yang telah memandu pembacaan sumpah 
jabatan Oesman Sapta Odang selaku 
Ketua DPD dan Nono Sampono serta 
Darmayanti lubis selaku wakil Ketua DPD.

Kendati demikian, yasonna juga 
mempersilakan pimpinan DPD lama, 
yakni Farouk Muhammad dan gKR 
Hemas mempermasalahkan keabsahan 
kepemimpinan Oesman Sapta, Nono, dan 
Darmayanti. “Kita lihat saja. Kan sekarang 
sudah disumpah oleh Ma. ya kan ini baru 
dan belum kami kaji. tapi kan beberapa 
pandangan menyatakan sah,” ujar politisi 
PDi-P itu.  (bd)

antar lembaga

Kekisruhan Terjadi saat Rapat DPD
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tiga bulan sudah peresmian 
Museum bPK di Magelang pada 
9 Januari 2017 berlalu. Kini, bPK 
memiliki museum yang modern 

yang dikelola unit Pelaksana teknis (uPt) 
dengan dikepalai Kepala Museum.  

walau sudah selesai direnovasi, namun 
pengembangan Museum bPK masih 
menyisakan sekelumit cerita di dalamnya. 
Secara garis besar, pengembangan 
museum dilakukan oleh banyak pihak di 
internal bPK sendiri dengan melibatkan 
banyak satuan kerja (Satker) dan tentu 
dengan pihak eksternal bPK.

Setelah dibentuk tim pengembangan 
museum pada Februari 2016, tim pada 
dasarnya dibagi ke dalam tiga kelompok 

pekerjaan. ada tim konstruksi yang 
mengerjakan renovasi fisik desain 
museum, seperti sekat, frame, alat pajang, 
pencahayaan, dan lain-lain.

Kemudian ada tim non konstruksi 
yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 
di luar renovasi fisik museum, seperti 
pengurusan hibah, pembuatan konsep 
desain dan denah museum, pengumpulan 
data untuk konten museum, pengurusan 
museum menjadi uPt, dan lain sebagainya. 
lalu, ada juga tim multimedia. tugasnya, 
membangun berbagai fasilitas dan 
jaringan teknologi informasi dan hal-hal 
lain yang terkait penerapan perangkat 
teknologi informasi di museum. 

    Ketiga pekerjaan yang dilakukan 

Cerita di Belakang 
layar PengemBangan 
museum BPk
tiga bulaN telaH beRlalu SeJaK PeReSMiaN ReNOvaSi 
MuSeuM bPK Di MagelaNg. teRSeliP ceRita SuKa-DuKa 
bagaiMaNa MeNyeleSaiKaN PeNgeMbaNgaN MuSeuM yaNg 
cuKuP MelelaHKaN itu. 

serba -  serbi

tim pengembangan museum tersebut 
secara garis besar akan mengacu pada 
konsep pengembangan museum dengan 
mengusung konsep museum postmodern 
yang disusun oleh tim konsultan dari 
universitas indonesia, yang disetujui 
bPK. Konsep pengembangan museum 
sendiri mulai disusun setelah disetujui 
denah museum dengan urutan-urutan 
ruangannya.

Dari situ kemudian dilakukan ketiga 
pekerjaan secara parallel sampai akhirnya 
pengembangan museum dengan “tajuk” 
renovasi Museum bPK di Magelang bisa 
diselesaikan dan kemudian diresmikan 
bertepatan dengan rangkaian kegiatan 
peringatan Hari ulang tahun bPK ke-70.  

Kepala bagian Pengelolaan informasi 
adelina Silalahi yang saat pengembangan 
museum ditunjuk sebagai Ketua tim 
Pengembangan Museum bPK di Magelang, 
mengaku cukup puas dengan selesainya 
renovasi museum. apalagi banyak yang 
mengapresiasi hasil dari pengembangan 
museum tersebut. Membuat hal yang 
berkesan bagi dirinya. terbayar sudah jerih 
payah tim Pengembangan Museum.  

“yang paling mengesankan akhirnya 
museum itu jadi dan baguslah ya. 
Diapreasiasi banyak orang. Jadi senangnya, 
leganya museumnya jadi tepat waktu 
sesuai dengan waktu yang ditentukan 
dan sesuai desain misalnya tidak ada yang 
melenceng jauh sekali. Sesuai desainnya 
dari ui. Kita sudah usahakan sesuai dengan 
desainnya oke gitu. Nah itu senangnya,” 
ungkapnya.

Menyita waktu, tenaga, dan pikiran 
memang tak terelakan. Jarak yang 
jauh antara Jakarta-Magelang sudah 
memperlihatkan hal tersebut. bulan-bulan 
menjelang peresmian, hampir setiap 
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minggu bolak-balik Jakarta-Magelang. 
bahkan, beberapa hari menjelang 
peresmian, tim Pengembangan Museum 
masih kebat-kebit menyelesaikan beberapa 
detail konten museum sebelum peresmian. 

“yang capeknya itu mungkin karena 
jarak juga. Sejak ditunjuk saya minimal dua 
kali sebulan ke Magelang. yang hattrick 
sejak Oktober, itu tiap minggu. waktu udah 
deket kalau nggak salah sejak November, 
tiap minggu. November-Desember saya 
tiap minggu Kamis-Jumat ke Magelang,” 
ungkap adel begitu sapaan adelina. 

Hari-hari menjelang peresmian, tim 
Pengembangan Museum, khususnya yang 
bertugas menyiapkan konten kerap tidur 
di museum. Sebagian lainnya, pulang dari 
museum pada dini hari. Ditambah lagi, 
agenda di Magelang nantinya tak hanya 
peresmian Museum, tetapi juga agenda 
bPK lainnya selama di Magelang, seperti 
Rapat Koordinasi Pelaksana bPK tahun 
2017.

adel mengungkapkan hal paling 
mencemaskan dalam pengembangan 
museum ini saat-saat menjelang 
peresmian. Salah satu yang paling sulit 
adalah menyelesaikan konten di Ruang 
Rekam Jejak. Di sana ada panel televisi dan 
kliping-kliping hasil pemeriksaan bPK yang 
mendapat sorotan publik, yang setiap saat 
menyala. Pemasangannya sulit. 

Ditambah lagi, dengan adanya 
konstruksi berbentuk kubah di ruangan 
tersebut. “Jadi, waktu itu saya juga rapat 
dengan konstruksi misalnya mau bikin 
kayak kubah, dome itu. itu dari bahan apa? 
Karena nggak boleh nggetok, jadi kami 
harus bikin kerangka yang dari besi-besi 
gitu ya. Nah kayak gitu, kerangka besi 
kayak dome gitu. Dan, itu kesulitannya juga 
tinggi,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala 
Subbagian Perpustakaan selaku Sekretaris 
tim Pengembangan Museum, Dewi 
Kaniasari. Salah satu pekerjaan yang 
sulit, menurutnya, adalah konservasi dan 
pemasangan lukisan batik di museum. 

lukisan batik yang saat ini terpasang di 
ruang lobi museum berukuran besar, 7x 2,5 
meter. lukisan batik ini sebenarnya sudah 
ada di museum bPK sejak awal. Namun, 

dalam rangka pengembangan museum di 
tahun 2016, lukisan batik ini dikonservasi 
agar terlihat lebih bersih.

untuk mencopotnya saja tidak mudah. 
Setelah berhasil dicopot pun, lukisan 
tersebut harus dikirim ke Jakarta untuk 
dikonservasi. Sebab, hanya di Museum 
batik di Jakarta saja yang tahu caranya 
mengkonservasi batik. Maka, Museum 
batik pun diminta bantuan dan konsultasi.

Setelah dikonservasi, lukisan batik 
kembali dikirim ke Museum bPK di 
Magelang. untuk memasang kembali 
ternyata tidak mudah. agar terjaga 
keutuhan lukisan batik dan tidak merusak 

dinding Museum bPK yang merupakan 
cagar budaya tersebut, maka lukisan 
batik tersebut terlebih dahulu ditempel 
dengan kain flanel sebagai alasnya. 
Kemudian dijahit dengan hati-hati karena 
lukisan batiknya sudah berusia dan ada 
kekhawatiran akan lapuk. 

“Di Magelang kain flanel dengan 
lukisan batiknya kita jahit manual selama 
lima jam dengan tangan. Kami saat itu ada 
sekitar lima orang. lima jam luar biasa, 
karena kan benar-benar supaya jangan 
menggelembung. gitu kan, ngepasin,” tutur 
Dewi.

Setelah dijahit selama lima jam, 
kemudian dimasukan ke dalam frame. 
Kesulitan kemudian muncul ketika 
memasang frame di tembok museum. 
Pekerjaan yang diselesaikan hampir tengah 
malam. 

“Hampir 10 orang dan susah. itu kan 
akhirnya kita pakai paku payung 
tapi yang paku payung di 
flanelnya ya. luar biasa ini pakai 
tangga, ini dikasih paku payung 
Jadi, bener-bener si lukisan ini 
nggak tersentuh sama sekali, jadi 
bener-bener steril,” ungkap Dewi.

Penyelesaian di detail terakhir 
konten bPK serta pengumpulan 
data untuk mengisi konten 
museum merupakan salah satu 
pekerjaan yang cukup sulit, 
menyita waktu dan pikiran. Pun 
hal yang sama dengan pekerjaan 
lainnya. termasuk membuat 
struktur organisasi dan tata kerja 
Museum bPK.

bicara mengenai proses 
pengembangan museum dari sisi 
organisasi sampai akhirnya menjadi 
uPt, Kepala Seksi litbang Organisasi Dit. 
litbang bPK Firmansyah menuturkan hal 
itu. Dit. litbang sendiri mulai ditugaskan 
untuk menyiapkan pengembangan 
museum dari struktur organisasinya.

Dimulailah studi banding ke beberapa 
museum untuk melihat bagaimana 
struktur organisasi dan tata kerjanya. 
beberapa museum yang dijadikan objek 
studi banding, yaitu Museum DPR, 
Museum Kehutanan, Museum basuki 

serba -  serbi

Saat mengerjakan pemasangan lukisan batik 
di Museum BPK.

Tim Kemenpan dan RB melakukan   kunjungan 
ke Museum BPK di Magelang saat masih  direnovasi.
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abdullah, dan Museum Sumpah Pemuda. 
Ke semuanya berlokasi di Jakarta.

Dipilihnya keempat museum tersebut, 
menurut Firmansyah, karena mewakili 
dua pengelolaan organisasi yang berbeda. 
ada yang menjadi unit organik dari unit 
kerja pusatnya, seperti Museum DPR dan 
Museum Kehutanan. ada juga yang sudah 
berbentuk uPt, seperti Museum basuki 
abdullah dan Museum Sumpah Pemuda.  

“Kita minta informasi yang diperlukan. 
Model pengelolaannya gimana, 
pengelolaan dari sisi pertanggungjawaban 
keuangannya, terus dari administrasi, 
dari tugas dan fungsinya sendiri, ngapain 
aja di sana kan. pertanggungjawaban 
pelaporannya gimana, ke biro Humasnya 
gimana,” tutur Firmansyah.

Selain itu, dilakukan juga Focus Group 
Discussion pihak Direktorat Pelestarian 
cagar budaya dan Permuseuman 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
sendiri semacam Pembina bagi museum-
museum yang ada di indonesia.

“waktu itu dijelaskan, bagaimana 
proses pendirian museum, terus ada tipe-
tipe museumnya, terus sama tugas dan 
fungsi utama museum. Dari situ kita sudah 

studi banding, kita lihat juga praktiknya 
di museum Magelang, terus kita diskusi 
juga dengan instansi Pembina yang terkait 
museumnya,” ucap Firmansyah.

Setelah itu, Dit. litbang kemudian 
menyusun rumusan naskah akademis 
untuk perubahan struktur organisasi dan 
tata laksana Pelaksana bPK, termasuk 
museum, salah satunya. Dalam naskah 
akademis ini, diusulkan struktur organisasi 
museum ini setingkat eselon iv di bawah 
bagian Pengelolaan informasi. Naskah 
akademis ini kemudian diusulkan ke 
Kementerian Pendayagunaan aparatur 
Negara dan Reformasi birokrasi (Kemenpan 
dan Rb).

Dit. litbang juga kemudian melakukan 
pembahasan dengan Kemenpan dan 
Rb mengenai pembentukan struktur 
organisasi dan pengelolaan Museum bPK. 
lalu, bersama mengunjungi museum bPK 
di Magelang.   

“Mereka juga butuh pengecekan 
bahwa museum itu bener-bener ada. 
untuk memastikan yang kita usulkan 
memang benar. Jadi, kita ajak mereka 
ke sana sekitar Oktober. Setelah kita 
sampaikan ini kita proses pembahasan, 
konsultasi dengan Kemenpan itu dan juga 

kunjungan mereka ke museum,” tutur 
Firmansyah. 

Setelah dari sana, pihak Kemenpan 
dan Rb menyarankan agar pengelolaan 
museum dalam bentuk uPt. Mengingat 
jarak yang jauh antara Kantor Pusat 
bPK dan Museum bPK. Selain itu, uPt 
mencerminkan pola pengelolaan 
keuangan yang lebih tepat. Mereka juga 
setuju jika kepala museum nantinya 
merupakan pejabat setingkat eselon iv. 

Pada November 2016, Kemenpan 
dan Rb mengeluarkan persetujuan akan 
struktur organisasi dan tata kerja Museum 
bPK di Magelang dengan bentuk uPt dan 
dikepalai oleh pejabat setingkat eselon iv. 

“Nah dari situ, kita siapkan keputusan 
bPK nya terkait organisasi museumnya. 
Kita persiapkan terus kita proses legislasi 
dan keluarlah itu perubahan ketiga SOtK 
itu naskah 13/2016 pada 28 Desember 
terbitlah keputusannya,” tutur Firmansyah 
lagi. 

Kemudian pada awal Januari 
dilantiklah Dicky Dewarijanto sebagai 
Kepala Museumnya. Museum bPK di 
Magelang saat ini langsung berada 
di bawah biro Humas dan Kerja Sama 
internasional bPK.  (and)

serba -  serbi

Tim Pengembangan Museum berfoto  bersama dengan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari seusai peresmian museum.
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b PK memulai roadshow Festival 
Film Kawal Harta Negara. 
Pada, Kamis (23/3), tempat 
pertama yang dijadikan 

tempat pelaksanaan roadshow adalah 
Magelang. tepatnya, Museum bPK di 
Jalan Diponegoro No.1 Kota Magelang. 
Kota Magelang adalah tujuan roadshow 
pertama karena bPK lahir di kota ini juga.

Hadir dalam gelaran di Museum 
bPK ini wakil Ketua bPK Sapto amal 
Damandari. Selain wakil Ketua, hadir 

pula Sekjen bPK Hendar Ristriawan, 
Program Manager United States Agency for 
International Development (uSaiD)-cegaH 
ary Nugroho, para pejabat di lingkungan 
bPK dan uSaiD, serta peserta festival dari 
kalangan mahasiswa/pelajar dan umum. 

acara roadshow Festival di Magelang 
ini dibuka oleh wakil Ketua bPK Sapto 
amal Damandari. Dalam sambutannya, 
Sapto menyatakan bahwa festival film ini 
berupaya mendorong partisipasi publik, 
khususnya pelajar atau mahasiswa, 

Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara

mengundang 
PartisiPasi PubliK 
di daerah melalui Film 
SetelaH DibuKa Di JaKaRta, bPK Mulai MeNggelaR RoADShow FeStival 
FilM Kawal HaRta NegaRa. teMPat PeRtaMa yaNg DiKuNJuNgi, MagelaNg. 
KeMuDiaN beRtuRut-tuRut teRNate, MeDaN, DaN teRaKHiR Di MalaNg. 

pembuat film, dan komunitas kreatif di 
indonesia untuk membuat film yang 
menggambarkan tentang tugas dan 
kewajiban dalam mengawal harta negara. 

Festival Film Kawal Harta 
Negara, lanjut Sapto, juga bertujuan 
meningkatkan kesadaran dan 
pengetahuan publik terhadap peran 
penting bPK dalam mendorong 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. “intinya, 
karya-karya yang akan muncul dalam 
festival film ini memberikan edukatif, 
meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman kepada masyarakat atas 
peran dan tugas bPK. Dengan demikian 
peningkatan kapasitas komunikasi bPK 
dalam menyebarluaskan fungsi dan 
peran bPK dapat terwujud,” paparnya. 

tak hanya sebagai media sosialisasi 
yang efektif mengenai tugas dan fungsi 
bPK, melalui film dapat dimanfaatkan 
sebagai media untuk pendidikan 
antikorupsi. Melalui film juga, masyarakat 
bisa menangkap pesan tentang dampak 
korupsi.

Sementara itu, Sekjen bPK Hendar 
Ristriawan menjelaskan latar belakang 
diselenggarakannya Festival Film 
Kawal Harta Negara. Menurutnya, film 
menjadi media efektif untuk edukasi 
masyarakat. Film adalah paket lengkap, 
ada musik, ada proses membaca yang 

serba -  serbi

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari memberikan sambutan saat membuka Roadshow pertama Festival Film Kawal 
Harta Negara di Magelang, Jawa Tengah.
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mana pembuat maupun penonton akan 
bisa merasakan langsung arti penting 
mengawal harta negara.

“ya, kami ingin bangkitkan kesadaran 
masyarakat, akan tugas dan fungsi 
bPK. Film kami rasa lebih efektif, karena 
pembuat, maupun penonton akan 
merasakan langsung arti penting 
mengawal harta negara,” ujarnya. 

 lebih lanjut dikatakannya, sejauh 
ini pemeriksaan bPK dinilai sebagian 
masyarakat sebagai hal yang menakutkan. 
Padahal, bPK sendiri memiliki tugas dan 
fungsi yang justru membantu masyarakat 
mengetahui maupun menyusun keuangan 
dengan benar, transparan dan akuntabel. 

Di sisi lain, film bisa menjadi 
sarana yang efektif tidak hanya bagi 

masyarakat, tetapi juga untuk internal 
bPK, bagaimana sebenarnya peran auditor 
di bPK. bisa menjadi motivasi sekaligus 
introspeksi internal bPK agar dalam 
bekerja bPK senantiasa menjunjung 
tinggi independensi, profesional dan 
berintegritas.

 Oleh karena itu, Hendar 
mengungkapkan bahwa bPK pun telah 
memproduksi film mengenai tugas 
seorang pemeriksa bPK. Film yang diputar 
untuk mengedukasi para pegawai bPK 
yang setiap saat selalu mendapatkan 
pelatihan di Pusdiklat.

lewat film ini akan ditampilkan 
cerita tentang seorang pemeriksa dalam 
menyelesaikan konflik terkait dengan 
kode etik. Di sana nantinya pegawai bPK 

bisa melihat dan berdiskusi bagaimana si 
pemeran film menyelesaikan konflik. “Kita 
harapkan apa yang sudah dilihat akan bisa 
lebih dipahami secara mendalam oleh 
pegawai bPK,” ucapnya.

Hendar berharap dengan festival 
film ini dapat mendorong partisipasi 
publik untuk membuat film yang 
menggambarkan tugas dan kewajiban 
dalam mengawal harta negara. “Kami ingin 
bangkitkan kesadaran masyarakat akan 
tugas dan fungsi bPK secara umum. Secara 
khusus, memberi pengetahuan tentang 
pentingnya pengawasan harta negara baik 
oleh bPK itu sendiri maupun masyarakat,” 
ungkapnya. 

Roadshow Fesitival Film Kawal 
Harta Negara yang pertama tersebut 

serba -  serbi

Sekjen BPK Hendar Ristriawan bersama moderator menyampaikan tujuan BPK 
menyelenggarakan Festival Film Kawal Harta Negara kepada para hadirin.

Talkshow bersama Sineas muda Lola Amaria.

Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman menyampaikan laporan 
pelaksanaan Festival Film Kawal Harta dan roadshow di empat kota.

Kegiatan pitching forum di Magelang.
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diisi dengan berbagai kegiatan seperti 
talkshow dengan bPK mengenai ke-
bPK-an, workshop film dengan sineas 
lola amaria, serta workshop mengenai 
pembuatan video citizen Journalism 
bersama Net tv dengan narasumber 
Dewi laila Sari. Pada kesempatan itu, 
ditayangkan film dokumenter karya lola 
amaria yang berjudul Pelem ukulele 
dengan durasi sekitar 20 menit.

Sineas muda lola amaria yang hadir 
dalam kapasitasnya sebagai narasumber, 
menyambut baik inisiasi bPK dalam 
menggelar festival film. Menurutnya, 
festival film bPK adalah kesempatan baik 
untuk menyalurkan kratifitas dan ide 
dalam sebuah film. 

ia pun memberikan motivasi dan 
berbagi ilmu kepada peserta roadshow 
yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan 
umum. Salah satu tipsnya, berkarya tidak 
perlu harus dimulai dari sesuatu yang 
besar namun bisa dimulai dari hal-hal 
kecil di sekitarnya. “Membuat film itu tidak 
mudah dan tidak bisa instan. Harus ada 
proses pahit dan manis yang dilalui hingga 
kita benar-benar bisa membuat karya. 
Meski begitu, jangan mudah menyerah 
dan teruslah belajar serta kerjarlah mimpi 
kalian kalau ingin terus menekuni dunia 
film. Jangan ngomongin teknik yang rumit 
dulu, tetapi mulai lah dari hal kecil di 
sekitar kita,’’ungkapnya.

lola mengingatkan, ide pembuatan 
film bisa diambil melalui kegiatan sehari-
hari yang terhubung langsung dengan 
kebijakan pemerintah, khususnya 
pemberantasan korupsi. “Saya adalah salah 
satu pegiat antikorupsi. Harapannya, film 
yang dibuat oleh peserta bisa membuat 
penonton menangkap isi pesan dalam film 
tersebut,” terangnya. 

Pada Festival Film Kawal Harta 
Negara 2017, sejumlah kategori yang 
dikompetisikan antara lain film pendek 
fiksi, film pendek dokumenter, video 
citizen journalism, dan iklan layanan 
masyarakat. Seluruh kategori ini terbuka 
untuk pelajar dan umum. Pengiriman 
karya peserta telah dimulai sejak 14 Maret 
2017 dan ditutup pada 7 Juli 2017. 

ada beberapa program yang 

diselenggarakan pada Fesitival Film Kawal 
Harta Negara termasuk pada roadshow ke 
empat kota Magelang, ternate, Medan, 
dan Malang, yaitu: workshop Film bersama 
filmmaker tingkat nasional, workshop video 
citizen journalism, kompetisi film pendek 
fiksi dan dokumenter, kompetisi video 
citizen journalism, serta pitching forum 
(short film production).

Festival Film Kawal Harta Negara 
mempunyai program spesial pitching 
forum (short film production). Program 
ini diawali dengan kompetisi proposal 
produksi film pendek maupun 
dokumenter  pendek, dimana peserta 
wajib mengikuti pitching forum 
yang diadakan di lima kota tempat 
penyelenggaran acara roadshow Festival 
Film Kawal Harta Negara, dimulai di 
Jakarta pada saat launching, kemudian 
roadshow di Magelang, ternate, Medan, 
dan Malang.

tim Fesitival Film dari bPK akan 
menyeleksi dua proposal terbaik pada 
kategori film fiksi dan dokumenter dari 
setiap kota tempat penyelenggaraan 
roadshow untuk diproduksi filmnya 
dengan coach dari filmmaker profesional 
yang ditunjuk oleh Panitia Festival 
Film Kawal Harta Negara. Film yang 

diproduksi akan mendapat bantuan dana 
produksi sekaligus pendampingan dan 
diikutsertakan sebagai peserta Festival 
Film Kawal Harta Negara 2017.

ternate 
Setelah Magelang, kota selanjutnya 

yang menjadi tujuan Roadshow Festival 
Film Kawal Harta Negara adalah 
ternate, Maluku utara. acara roadshow 
ditempatkan di Kantor bPK Perwakilan 
Provinsi Maluku utara, ternate, pada 30 
Maret. Roadshow di ternate ini merupakan 
kegiatan ke-3 Festival Film Kawal Harta 
Negara setelah sebelumnya dilakukan di 
Jakarta dan Magelang.

Roadshow di ternate dibuka oleh 
Kepala Perwakilan bPK Perwakilan 
Provinsi Maluku Sri Haryoso Suliyanto, dan 
dihadiri oleh Kepala biro (Kabiro) Humas 
dan Kerja Sama internasional bPK yudi 
Ramdan budiman, Kepala bidang (Kabid) 
Perencanaan evaluasi dan Pelaporan 
Pusdiklat bPK M. yusuf John, perwakilan 
dari uSaiD-cegaH, serta peserta festival 
dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan 
masyarakat umum. 

Di ternate, acara roadshow diisi 
dengan berbagai kegiatan seperti 
talkshow dengan bPK, workshop film 

serba -  serbi

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Sri Haryoso Suliyanto (tengah) saat memberikan sambutan 
dalam kegiatan Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara di Ternate, Maluku Utara.
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dengan sineas Danial Rifky, sutradara Film 
Haji Backpacker, serta workshop mengenai 
pembuatan video Citizen Journalism 
bersama thomas Herda, narasumber dari 
Net tv.

Dalam sambutannya, Kepala 
Perwakilan Sri Haryoso Suliyanto 
mengatakan bahwa festival film ini 
bertujuan untuk mendorong partisipasi 
publik, khususnya pelajar dan mahasiswa, 

pembuat film, dan komunitas kreatif di 
indonesia. Partisipasi di sini dalam konteks 
membuat film yang menggambarkan 
tentang tugas dan kewajiban dalam 
mengawal harta negara. “Dengan 
demikian peningkatan kapasitas 
komunikasi bPK dalam menyebarluaskan 
fungsi dan peran bPK dapat terwujud,” 
ucap Sri Haryoso. 

medan
Setelah menggelar Roadshow Festival 

Film Kawal Harta Negara di ternate akhir 
Maret, pada 6 april 2017, giliran Medan, 
Sumatera utara berkesempatan menjadi 
tempat roadshow berikutnya. acara 
ditempatkan di kantor bPK Perwakilan 
Provinsi Sumatera utara. 

Roadshow di Medan dibuka Kepala 
Perwakilan bPK Perwakilan Provinsi 
Sumatera utara vincentia Moli ambar 
wahyuni. Hadir dalam acara ini Kepala 
bagian (Kabag) Pengelolaan informasi 
bPK adelina Silalahi, Kabid Perencanaan 
evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat bPK M. 
yusuf John.

Seperti pada gelaran roadshow 
sebelumnya, roadshow kali ini juga diikuti 
peserta festival dari kalangan mahasiswa, 
pelajar dan masyarakat umum. acara juga 
diisi dengan berbagai kegiatan seperti 
talkshow dengan bPK, workshop film 
dengan sineas Danial Rifky, sutradara Haji 
backpacker), serta workshop mengenai 
pembuatan video Citizen Journalism 
bersama narasumber dari Net tv, Dewi 
leila Sari.

Dalam sambutannya, Kepala 
Perwakilan bPK Perwakilan Provinsi 
Sumatera utara vincentia Moli ambar 
wahyuni mengatakan festival film 
ini berupaya mendorong partisipasi 
publik, khususnya pelajar, mahasiswa, 
pembuat film, dan komunitas kreatif di 
indonesia untuk membuat film. Film yang 
menggambarkan tentang tugas dan 
kewajiban dalam mengawal harta negara. 

“Hal ini merupakan salah satu 
strategi public awareness campaign 
yang dikembangkan bPK melalui media 
publikasi film sebagai salah satu sarana 
penyebaran informasi, pendidikan, dan 
hiburan. Dengan demikian peningkatan 
kapasitas komunikasi bPK dalam 
menyebarluaskan fungsi dan peran bPK 
dapat terwujud,” tutur vincentia. 

vincentia Moli ambar wahyuni 
kemudian menyebutkan, sejauh ini 
pemeriksaan bPK masih dinilai sebagian 
masyarakat sebagai hal yang menakutkan. 
Padahal, bPK memiliki tugas dan fungsi 
yang justru membantu masyarakat untuk 
mengetahui maupun menyusun keuangan 

serba -  serbi

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat BPK M. Yusuf John memberikan sosialisasi 
mengenai Festival Film Kawal Harta Negara BPK di Ternate, Maluku Utara.

Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman (kanan), Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi 
Maluku Utara Sri Haryoso Suliyanto (tengah) dan sineas Danial Rifky sutradara (kiri) saat menggelar jumpa pers terkait 
pelaksanaan Festival Film Kawal Harta Negara di Ternate, Maluku Utara.
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dengan benar, transparan, dan akuntabel. 
”Kami ingin bangkitkan kesadaran 
masyarakat akan tugas dan fungsi bPK 
secara umum. Secara khusus, memberi 
pengetahuan tentang pentingnya 
pengawasan harta negara baik oleh bPK 
itu sendiri maupun masyarakat,” ujarnya. 

Di sisi lain, film tentang bPK ini 
menjadi motivasi sekaligus introspeksi 
internal bPK agar dalam bekerja senantiasa 
menjunjung tinggi independensi, 
profesional, dan berintegritas. vincentia 

mengemukakan, festival film ini 
merupakan hasil kerja sama bPK dan 
uSaiD dengan sasaran peserta pelajar, 
mahasiswa, dan umum. 

”Sumatera utara ini punya potensi 
yang bisa diangkat sebagai ide cerita 
film Kawal Harta Negara. Misalnya, jalan 
rusak atau potensi wisata daerah yang 
semuanya itu merupakan harta negara 
yang harus dikawal. Kalau nanti dari 
Sumatera utara ada film yang menang, 
saya berjanji akan memutarkan film itu 

dalam acara penyerahan audit keuangan 
daerah supaya bisa dilihat oleh pejabat 
daerah kita,” ungkapnya. 

malang
Kota terakhir dari rangkaian Roadshow 

Festival Film Kawal Harta Negara 
adalah Kota Malang. acara roadshow 
diselenggarakan, Selasa (11/4) lalu di 
universitas brawijaya, Malang, tepatnya di 
Studio ub tv, gedung Rektorat universitas 
brawijaya. 

Roadshow di Malang dihadiri oleh 
Kepala Perwakilan bPK Perwakilan Provinsi 
Jawa timur Novian Herodwijanto, Kabiro 
Humas dan Kerja Sama internasional 
bPK R. yudi Ramdan budiman, Kabid 
Perencanaan evaluasi dan Pelaporan 
Pusdiklat bPK M. yusuf John, Rektor 
universitas brawijaya Mohammad bisri, 
Program Manager office of Democracy 
Rights and Governance uSaiD Diah 
Januarti, serta peserta festival dari 
kalangan mahasiswa/pelajar dan umum. 

acara roadshow dibuka oleh Kepala 
Perwakilan bPK Perwakilan Provinsi 
Jawa timur Novian Herodwijanto. Dalam 
sambutannya, ia mengatakan festival 
film ini berupaya mendorong partisipasi 
publik, khususnya pelajar atau mahasiswa, 
pembuat film, dan komunitas kreatif di 
indonesia untuk membuat film yang 
menggambarkan tentang tugas dan 
kewajiban dalam mengawal harta negara. 

“Hal ini merupakan salah satu 
strategi public awareness campaign 
yang dikembangkan bPK melalui media 
publikasi film sebagai salah satu sarana 
penyebaran informasi, pendidikan, dan 
hiburan. Dengan demikian peningkatan 
kapasitas komunikasi bPK dalam 
menyebarluaskan fungsi dan peran bPK 
dapat terwujud,” tutur Novian. 

Rektor universitas brawijaya 
Mohammad bisri dalam sambutannya 
berharap bahwa acara seperti ini perlu 
dilangsungkan secara berkelanjutan. 
“Festival seperti ini tentu dapat 
mendorong partisipasi publik untuk 
mengawal harta-harta negara,” katanya. 

Menyinggung soal harta keuangan 
negara, bisri juga menekankan agar semua 

Kepala Bagian Pengelolaan Informasi BPK Adelina Silalahi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara Vincentia Moli 
Ambar Wahyuni, dan Daniel Rifky, Sutradara Film Haji Backpaker, saat konferensi pers Roadshow Festival Film Kawal Harta 
Negara 2017 di Gedung BPK Provinsi Sumatera Utara, Medan.

Tampak suasana pelajar mengikuti  workshop Festival Film Kawal Harta Negara 2017 di Gedung BPK Provinsi Sumatera 
Utara, Medan.
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pihak bisa menghargai seluruh harta-harta 
negara seperti fasilitas kampus. “Selain 
menghargai, kita juga harus mengawal 
harta negara, khususnya untuk generasi 
muda,” ucapnya. 

Program Manager office of Democracy 
Rights and Governance uSaiD Diah Januarti 
mengungkapkan melalui industri kreatif 
seperti film dan iklan layanan masyarakat, 
informasi mengenai kinerja pemerintah, 
terlebih bPK dapat diketahui masyarakat 
luas. “ini merupakan public education dan 
juga mengajak warga untuk mengawal 
keuangan negara dengan berbagai cara 

kreatif seperti ini,” ujarnya.
Sementara, Kabiro Humas dan Kerja 

Sama internasional bPK R yudi Ramdan 
budiman pada roadshow di Malang 
mengatakan festival film tersebut sebagai 
upaya membangkitkan kesadaran 
masyarakat mengenai tugas bPK. “Kami 
ajak para pelajar dan generasi muda untuk 
berpartisipasi memahami tagline bPK, 
Kawal Harta Negara,” ucapnya. 

Menurut yudi, tugas mengawal harta 
negara bukan hanya tugas bPK. Namun 
juga tanggung jawab masyarakat. “Harta 
negara adalah harta kita bersama, karena 

meliputi fasilitas publik dan pelayanan 
publik,” ujarnya, sambal berharap festival 
film ini menjadi proses perjalanan 
menyadari kejujuran dan transparansi 
dalam pengawalan harta negara. 

Festival Film bPK Kawal Harta Negara 
ini mengajak anak muda berkompetisi 
membuat film fiksi pendek berdurasi 30 
menit, dokumenter pendek berdurasi 30 
menit, iklan layanan masyarakat berdurasi 
1 menit, dan video citizen journalism 
berdurasi 5 menit, serta ide cerita film 
bertema Kawal Harta Negara.

acara roadshow diisi dengan berbagai 
kegiatan seperti talkshow dengan bPK, 
workshop film dengan sineas ismail 
basbeth, serta workshop mengenai 
pembuatan video citizen journalism 
bersama narasumber dari Kompas tv, 
alexander wibisono.

Sama halnya dengan Festival Film 
Kawal Harta Negara di Jakarta dan 
roadshow-nya di Magelang, ternate, 
dan Medan, roadshow di Malang juga 
membuka kompetisi kategori film pendek 
fiksi, film pendek dokumenter, video citizen 
journalism, dan iklan layanan masyarakat. 
Seluruh kategori terbuka untuk pelajar 
dan umum. Seluruh kategori terbuka 
untuk pelajar dan umum. Pengiriman 
karya peserta dimulai sejak 14 Maret 2017 
dan ditutup pada 7 Juli 2017.

Selain kompetisi film, Festival 
Film Kawal Harta Negara 2017 juga 
menggelar kompetisi ide cerita film dari 
kategori yang ada. Peserta yang terpilih 
akan mendapatkan apresiasi dalam 
bentuk dukungan dana produksi dan 
pendampingan proses produksi oleh 
praktisi perfilman, sekaligus diikutsertakan 
sebagai peserta Festival Film Kawal Harta 
Negara 2017. 

Dari kegiatan di Jakarta, Magelang, 
ternate, Medan, dan Malang, telah terpilih 
dua orang dengan ide cerita terbaik 
kategori film fiksi dan dokumenter untuk 
masing-masing kota. Para pemenang 
festival film akan diumumkan dalam 
malam anugerah di taman ismail 
Marzuki (tiM) Jakarta yang rencananya 
diselenggarakan pada bulan agustus 
nanti.  (and)

Saat menggelar jumpa pers. Tampak Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK RI, R Yudi Ramdan Budiman 
(kanan), Kepala perwakilan BPK Provinsi Jatim, Novian Herodwijanto (tengah), dan sineas Ismail Basbeth (kiri) dalam 
Roadshow Festival Film BPK Kawal Harta Negara di studio UB TV, di Malang. 

Para pelajar mengikuti workshop Festival Film Kawal Harta Negara 2017 di Malang, Jawa Timur.
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Memasuki masa purnabhakti sebagai Anggota BPK, Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari mengadakan acara perpisahan dengan 
pegawai BPK di Rumah Dinas, Jalan Denpasar, Jakarta, 12 April 2017.
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Anggota BPK Bahrullah Akbar menerima kunjungan dan melakukan audiensi dengan Director for public sector ICAEW di Kantor 
Pusat BPK, Jakarta, 24 Maret 2017.

Bedah Buku karya mantan Anggota BPK periode 2004-2009 Baharudin Aritonang di Pelataran Galeri BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta, 21 
Maret 2017. Tampak beberapa pejabat eselon I BPK yang di antaranya sebagai pembicara yang mengupas buku tersebut.

BPK menerima kunjungan rombongan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Kantor Pusat BPK, Jakarta, 23 Maret 2017.

GALLERY FOTO 
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Syarat & Ketentuan
Kompetisi Film Kawal Harta Negara

Pendaftaran 
tanggal 14 Maret – 7 Juli 2017.

1.  Kompetisi film diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
2.  Karya yang dapat diikutsertakan dalam Kompetisi Film Kawal Harta Negara harus mengandung 

nilai-nilai mengenai mengawal harta/keuangan negara.
3.  Kompetisi Film Pendek Kawal Harta Negara dibagi menjadi :
n  Film Pendek Fiksi untuk kategori pelajar dan kategori umum
n	Film Pendek Dokumenter untuk kategori pelajar dan kategori umum
n  Video Citizen Journalism untuk kategori pelajar dan kategori umum
n  Iklan Layanan Masyarakat untuk kategori Umum

4.  Film Pendek Fiksi dan Film Pendek Dokumenter yang diikutsertakan dalam Kompetisi Film Pendek 
Kawal Harta Negara diproduksi mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017 dengan durasi 
maksimal 30 menit, sudah termasuk credit title.

5.  Video Citizen Journalism yang diikutsertakan dalam Kompetisi Film Pendek Kawal Harta Negara 
diproduksi mulai 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017 dengan durasi maksimal 5 menit.

6.  Film dan video yang diikutsertakan dalam Kompetisi Film Pendek Kawal Harta Negara wajib 
menyertakan subtitle Bahasa Indonesia bila terdapat muatan dialog bahasa daerah.

7.  Peserta wajib mengisi dan mengirimkan hardcopy formulir pendaftaran, fotokopi Tanda Pengenal 
yang berlaku (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa), foto cuplikan film/video (still photo) 
minimal 3 buah pada CD (setiap still photo beresolusi minimal 300 dpi), 2 buah DVD file film/
video dengan format (.mp4, .avi atau .mov), serta menyertakan sinopsis film ke alamat (pilih salah 
satu alamat):

Panitia KomPetisi Film Kawal Harta negara
via e-mail di info.kawalhartanegara@gmail.com

info lebih lengkaP hubungi:

Alamat 2:
Padi-Padi Creative
Jl. Asem Dua No. 80, Cipete Selatan, 
Jakarta Selatan 12410
Telp/WhatsApp/SMS: 087779593777

Alamat 1:
Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan
Gedung Arsip lantai 1, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

80 -   PAPERBAG KAWAL HARTA NEGARA.indd   80 24/05/2017   15:26:51


	1 - COVER WARTA EDISI - APRIL 2017 - OKE
	2 - 3 KODE ETIK
	4 - DARI KAMI
	5 - DAFTAR ISI APRIL
	6 - 14 LAPORAN UTAMA - REVISI 2
	15 - 23 LAPORAN KHUSUS - REVISI
	24 - 33 AUDIT KINERJA - REVISI
	34 - 41 PDTT - REVISI
	42 - 44 AUDIT KEUANGAN - REVISI
	45 - 65 GATSU 31 - REVISI
	66 - 77 BERANDA BPK - REVISI
	78 - 79 GATSU GALERI FOTO - REVISI
	80 - PAPERBAG kawal harta negara REVISI

