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Salam jumpa para pembaca budiman. Bulan Mei 2018 adalah bulan yang 

ditunggu-tunggu umat Muslim. Sebab, bulan ini adalah bulan yang suci dan 

penuh keberkahan bagi umat Muslim dalam menjalankan rukun Islam keem-

pat yaitu berpuasa. Walaupun demikian, bulan Ramadhan tidak menurunkan 

semangat para pegawai dan Pimpinan BPK untuk tetap menjalankan kewajiban 

bernegara menyelesaikan tugas pemeriksaan dan tugas-tugas penting yang 

mendukung hasil pemeriksaan, termasuk bagi tim redaksi Warta Pemeriksa. 

Warta Pemeriksa kali ini menyajikan tema tentang kiprah BPK di kancah in-

ternasional. Diawali dengan cerita sampul yang memuat prestasi internasional 

BPK yaitu terpilihnya kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal Badan Atom In-

ternasional/International Atomic Energy Agency (IAEA).  Selanjutnya, rubrik BPK 

Bekerja memuat hasil pemeriksaan di IAEA dan proses terpilihnya BPK sebagai 

pemeriksa  eksternal.  Diceritakan pula kegiatan-kegiatan BPK di forum WGEA, 

ASOSAI dan ASEANSAI.

Dalam rubrik Sorotan kali ini, Warta Pemeriksa menyuguhkan peringatan 

hari buruh dengan mengupas mengenai masuknya tenaga kerja asing (TKA) di 

Indonesia yang dianggap dapat mengancam kesempatan bekerja tenaga kerja 

lokal (Indonesia). BPK sendiri berencana melakukan pemeriksaan masuknya TKA 

melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rubrik sorotan juga menyajikan 

tentang kebutuhan guru berkualitas yang belum terpenuhi.

Sekretaris Jenderal BPK yang baru, Bahtiar Arif, menjadi tokoh yang mengisi 

artikel Sosok. Ia bercerita tentang pengalaman bekerja di BPK, fasilitas apa yang 

dimiliki BPK dan fokus yang akan dikerjakan ke depan. 

Artikel ringan kali ini berisi tentang kesehatan yang fokus pada penyakit 

degeneratif yang mengintai pegawai BPK. Apa saja penyakit degeneratif yang 

dimaksud, dapat dibaca dalam rubrik Kesehatan.

Masih banyak rubrik menarik lain yang dapat dibaca. Semua itu akan dipa-

parkan dalam Warta Pemeriksa Edisi Mei 2018.

Kami meminta partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal BPK untuk 

memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang menarik dan 

bermanfaat. Semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang bermanfaat bagi 

para pembaca, dan Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1439 H. 

Salam

Tim Redaksi

Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara

Bahrullah Akbar

Bahtiar Arif 

Penanggung Jawab

R Yudi Ramdan 

Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi

Adelina Silalahi

Redaksi

Bidramnanta

Iqra Fiqh

Yudha Bayangkara

Eko

Ricky Setiawan

Reny Jingga

Kepala Sekretariat

Dayu Sandra Tiurma Uly

Sekretariat

Bestantia Indraswati

Nusabela

Reza Hadi Satria

Apriyana

R Doedi S

Sudarman

Sekretariat

Gedung BPK-RI

Jalan Gatot Subroto no 31

Jakarta

Telepon: 021-25549000

Pesawat 1188/1187

Faksimili: 021-57854096

Email: wartabpkri@gmail.com

www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal 

Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia

Tim Editorial

DARI REDAKSI

RALAT
Bersama ini kami sampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penu-

lisan pada WARTA PEMERIKSA | Edisi 04 | Vol I - April 2018 rubrik Sosok 

dengan judul “SLAMET KURNIAWAN, KADITAMA REVBANG BPK RI. Dulu 

Dikejar-kejar, Sekarang Mengejar Balik”. Pada halaman 25 baris ke-3 

paragraf 2 dituliskan “Kemudian, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan 

Pemeriksaan”. Seharusnya tertulis “Direktorat Evaluasi dan Pelaporan   

Pemeriksaan”. Demikian kesalahan ini kami ralat. Redaksi memohon 

maaf sebesar-besarnya. Terima kasih
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CERITA SAMPUL

T
erpilih sebagai peme-

riksa eksternal Badan 

Energi Atom Internasio-

nal atau International 

Atomic Energy Agency 

(IAEA) merupakan pres-

tasi membanggakan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Terpilihnya BPK meru-

pakan bentuk pengakuan resmi dunia 

internasional kepada Indonesia. Se-

luruh pemangku kepentingan di BPK 

meliputi pimpinan dan pemeriksa juga 

dukungan Kementerian Luar Negeri 

layak diacungi jempol atas sematan 

prestasi ini. 

IAEA adalah organisasi independen 

di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) yang berdiri pada 29 Juli 1957. 

Tujuannya mempromosikan penggu-

naan energi nuklir secara damai dan 

menangkal penggunaan energi nuklir 

untuk keperluan militer. Selain itu, IAEA 

berfungsi sebagai forum antar peme-

rintah untuk kerja sama ilmiah dan tek-

nis dalam penggunaan teknologi nuklir. 

IAEA beranggotakan 169 negara dan 

berkantor pusat di Wina, Austria. 

BPK pertama kali terpilih seba-

gai pemeriksa eksternal IAEA pada 

periode 2016-2017. Semua negara 

anggota IAEA bisa mengajukan diri 

sebagai pemeriksa eksternal. Namun, 

hanya tiga negara yang mengajukan 

sebagai pemeriksa eksternal periode 

2016-2017 yaitu Indonesia, India, dan 

Filipina. India adalah negara yang pe-

riode sebelumnya menjadi pemeriksa 

eksternal IAEA. Adapun Filipina men-

jadi negara dari Asia Tenggara yang 

sering menjadi pemeriksa eksternal di 

beragam lembaga internasional.

Berkat lobi-lobi dan negosiasi yang 

difasilitasi Kedutaan Besar Republik 

Indonesia di Wina, BPK diterima oleh 

anggota IAEA sebagai pemeriksa. Duta 

Besar RI di Wina, Austria, sekaligus Wa-

kil Tetap RI kala itu Rachmat Budiman 

menuturkan kisah bagaimana BPK bisa 

mengambil hati para anggota IAEA. 

Tidak mudah bernegosiasi dengan 

India dan Filipina agar Indonesia bisa 

melenggang sebagai pemeriksa terpi-

lih. Namun kerja sama apik antara BPK 

dan Kedutaan Besar RI di Wina meng-

hasilkan buah manis dengan terpilih-

nya BPK sebagai pemeriksa eksternal 

menggantikan India. 

Menurut Direktur Jenderal Kerja 

Sama Multilateral Kementerian Luar 

Negeri sekaligus mantan Wakil Duta 

Prestasi 
Internasional BPK
Pengalaman BPK sebagai pemeriksa IAEA dapat dimanfaatkan 
untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam 
mengeluarkan kebijakan terkait pemanfaatan nuklir.

n Tim Kinerja IAEA 2017-2018
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Besar RI di Wina, Febrian Alphyanto 

Ruddyard, pertimbangan anggota 

IAEA memilih BPK sebagai pemeriksa 

eksternal IAEA adalah posisi BPK seba-

gai lembaga pemeriksaan independen 

terhadap pemerintah, jumlah pemerik-

saan yang beragam dan banyak, serta 

jumlah sumber daya manusia yang 

mumpuni.

Dalam pemeriksaan IAEA, BPK 

menyiapkan 60 pemeriksa yang seba-

gian besar mengantongi sertifikasi pe-

meriksaan internasional. Dalam peker-

jaan ini, BPK layaknya akuntan publik 

yang memeriksa sebuah lembaga.

Tujuan pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan IAEA Tahun 2017 adalah 

untuk memberikan keyakinan inde-

penden secara memadai bahwa la-

poran keuangan bebas dari salah saji 

material yang dapat disebabkan oleh 

kesalahan atau kecurangan. Dalam 

pemeriksaan  Laporan Keuangan IAEA, 

BPK berpe doman pada International 

Standards on Auditing (ISA). 

Hasil Pemeriksaan BPK memberi-

kan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan dan 

Kinerja IAEA tahun 2017. Penilaian ini 

disampaikan Ketua BPK Moermahadi 

Soerja Djanegara saat memberikan pi-

dato penyampaian Hasil Pemeriksaan 

BPK atas Laporan Keuangan dan Kiner-

ja IAEA Tahun 2017 di depan sidang 

Programme and Budget Committee di 

Wina, Austria. 

Rupanya, hasil pemeriksaan BPK 

memuaskan. Itulah alasan anggota 

IAEA memilih kembali BPK sebagai pe-

meriksa eksternal yang kedua kalinya 

untuk periode 2018-2019. Kepuasan 

anggota IAEA terhadap BPK menjadi 

pelecut semangat bagi pemeriksa BPK 

untuk menyajikan hasil pemeriksaan 

yang lebih berkualitas.

Presiden Joko Widodo sangat 

meng apresiasi keberhasilan BPK 

karena kembali menjadi pemeriksa 

eksternal IAEA. Apresiasi Presiden Joko 

Widodo atas prestasi BPK disampai-

kan di depan Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Menurut 

Presiden, terpilihnya BPK mengangkat 

nama baik dan reputasi Indonesia di 

kancah internasional. 

Selain kebanggaan, menjadi pe-

meriksa eksternal IAEA juga banyak 

manfaatnya. Hal ini dinilai akan mem-

buka peluang bagi Indonesia mening-

katkan kualitas pengembangan dan 

pengawasan tenaga nuklir bagi perda-

maian dan kesejahteraan.

BPK akan mudah mempelajari pro-

ses bisnis dan organisasi lembaga inter-

nasional. Pengalaman BPK sebagai pe-

meriksa IAEA dapat dimanfaatkan un-

tuk memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah dalam mengeluarkan ke-

bijakan untuk pemanfaatan nuklir bagi 

kesejahteraan. BPK akan menjadi lem-

baga yang siap mendukung kompeten-

si Indonesia dalam mengembang kan 

nuklir untuk perdamaian. 

Di Indonesia, pemanfaatan tenaga 

nuklir untuk perdamaian dinilai belum 

optimal. Padahal, beberapa ahli mene-

mukan bahwa manfaat tenaga nuklir 

dapat dioptimalkan untuk pengem-

bangan bidang kesehatan, bidang 

pangan, dan juga bidang listrik.

Keuntungan lain, dengan terpilih nya 

BPK, penerimaan negara bukan pajak 

akan bertambah sebesar 414 ribu euro 

atau setara dengan Rp6,61 miliar seba-

gai komisi dari pemeriksaan yang di-

lakukan BPK. Prestasi sebagai pemeriksa 

eksternal IAEA ini menyusul capaian BPK 

sebelumnya yang terpilih sebagai Ketua 

Tim Gabungan Pemeriksa Eksternal un-

tuk Akademi Antikorupsi PBB.

Selain itu, BPK juga memiliki 

narasumber internasional pada pe-

meriksaan kehutanan, bencana alam, 

pemeriksaan investigatif, dan pemerik-

saan kinerja. BPK juga menjadi Ketua 

Kelompok Kerja Dunia bidang Audit 

Lingkungan sampai 2017, Dewan BPK 

se-Asia, dan Pendiri dari Sekretariat 

Badan Pemeriksa se-ASEAN. Dengan 

torehan ini, BPK mulai membidik lem-

baga internasional yang lain. l

CERITA SAMPUL

Kepuasan anggota 

IAEA terhadap BPK 

menjadi pelecut 

semangat bagi pe-

meriksa BPK untuk 

menyajikan hasil 

pemeriksaan yang 

lebih berkualitas.

n Tim Pemeriksa Laporan Keuangan IAEA 2017-2018
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B
adan Pemeriksa Keuang-

an BPK memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecua-

lian (WTP) atas laporan 

keuang an dan kinerja 

Badan Energi Atom Inter-

nasional (International Atomic Energy 

Agency/IAEA) tahun 2017. Hasil peme-

riksaan tersebut disampaikan Ketua 

BPK Moermahadi Soerja Djanegara 

saat memberikan pidato penyampaian 

hasil pemeriksaan BPK atas laporan 

keuangan dan kinerja IAEA tahun 

2017 di depan sidang Programme and 

Budget Committee (PBC) 2018 di Wina, 

Austria.

Sidang PBC tahunan yang dihadiri 

perwakilan dari 169 negara anggota 

IAEA dipimpin Duta Besar Austria 

dan Slovenia, Darmansjah Djumala, 

sekaligus sebagai Head of Board of 

Governors of IAEA 2017-2018. Mary 

Alice Hayward, Deputy Director Gene-

ral, dan personil Management Team of 

Bud get and Finance ikut mendampingi 

pelaksanaan sidang tahunan ini. Selain 

Moermahadi, delegasi BPK yang lain 

diisi Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar 

Arif sebagai Penanggung Jawab Peme-

riksaan, Firdaus Amyar sebagai Kepala 

Bagian Sekretariat Pimpinan Ketua, 

dan I Gede Sudi Adnyana sebagai Pe-

ngendali Teknis Pelaporan. 

Dalam pemeriksaan laporan ke-

uangan IAEA tahun 2017, BPK berpe-

doman pada International Standards 

on Auditing (ISA). Tujuannya membe-

rikan keyakinan independen secara 

memadai bahwa laporan ke uangan 

bebas dari salah saji material. Salah saji 

material dapat disebabkan kesalahan 

atau kecurangan.

Sepanjang 2017, IAEA meraup 

pendapatan Rp9,98 triliun dan mem-

belanjakan Rp9,13 triliun. Adapun aset 

yang dikelola sebesar Rp19,37 triliun 

dengan jumlah utang sebesar Rp10,02 

triliun. Inilah objek yang diperiksa BPK.

Hasilnya, menurut pemeriksaan 

BPK, posisi keuangan dan laporan rea-

lisasi anggaran dan arus kas yang ber-

akhir pada 31 Desember 2017 meraih 

opini WTP. “Tujuan dari pemeriksaan 

ini tercapai,” kata Ketua BPK dalam 

kete rangan resmi pada Jumat perte-

ngahan Mei lalu.

Dalam pemeriksaan kinerja, BPK 

berpedoman pada International Stan-

dards for Supreme Audit Institutions 

(ISSAI). Tujuan pemeriksaan kinerja 

adalah menilai efektivitas manajemen 

program IAEA untuk meningkatkan 

layanan kepada negara anggota. Da-

lam pemeriksaan kinerja, area kunci 

yang telah disepakati meliputi mana-

jemen bahan bakar terpakai pada 

pembangkit tenaga nuklir, laborato-

rium hidrologi isotop, layanan analitis 

safeguards (verifikasi nuklir), dan kerja 

sama teknis.

Kendati IAEA meraih opini WTP 

dan mengelola program dengan 

hasil yang memadai, Ketua BPK me-

nyampaikan beberapa saran penting 

yang perlu mendapatkan perhatian 

dan perbaikan oleh manajemen untuk 

tata kelola IAEA yang lebih baik. BPK 

menyarankan IAEA mempercepat 

penge sahan kerangka akuntabilitas 

dan pengendalian internal. Perbaikan 

di bagian ini akan memperkuat pe-

ngendalian internal yang sudah dilak-

sanakan secara memadai.

Saran lainnya berkaitan dengan 

isu umum yang mencuat pada agen-

Makin Kondang 
di Kancah Internasional
Sukses menjadi pemeriksa eksternal Badan Energi Atom Internasional, 
BPK membidik pemeriksaan di lembaga internasional lain.

BPK BEKERJA

n The 7th Seminar on Environmental Auditing and 6th Working Meeting of ASOSAI WGEA di Thailand .

Warta Pemeriksa Mei D.indd   6 26/05/18   22.23
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BPK BEKERJA

si-agensi di PBB terkait asuransi kese-

hatan pascakerja. Menurut Ketua BPK, 

IAEA wajib membentuk rencana pen-

danaan yang mengurangi risiko keti-

dakcukupan pembayaran atas utang 

asuransi tersebut. 

Pemeriksaan BPK juga menyoroti 

sistem informasi tentang apa yang 

sudah terjadi di masa lalu dengan 

rencana di masa mendatang. Sistem 

informasi ini harus diupayakan mampu 

mengintegrasikan pembelajaran di 

masa lalu (lessons learned) dengan pe-

rencanaan program. Tujuannya untuk 

mengidentifikasi risiko, perencanaan 

yang lebih matang, serta penyusunan 

dan pemilihan program yang paling 

rasional untuk dicapai. 

Terkait dengan manajemen labo-

ratorium dan layanan analitis, IAEA 

harus meningkatkan proses dokumen-

tasi pemeliharaan alat, memonitor 

dan mengevaluasi efisiensinya, serta 

memperlancar knowledge transfer 

management saat melakukan rotasi 

pegawai. Selain itu, untuk kerja sama 

teknis, IAEA perlu memperbaiki tahap 

perencanaan dan ketersediaan dana 

untuk proyek kerja sama. Perbaikan itu 

terutama pada prediksi atas kerja sama 

yang dijalin berkaitan dengan hasil 

dan risikonya. 

Ketua BPK juga mengingatkan 

IAEA atas tindak lanjut rekomendasi 

pemeriksaan IAEA tahun 2016 yang 

harus dilaksanakan secara seksama 

dan tepat waktu. Tindak lanjut atas 

rekomendasi adalah bagian dari ko-

mitmen menjaga keberlangsungan 

proses bisnis, pencapaian tujuan, serta 

menentukan rencana pemeriksaan 

BPK atas laporan keuangan dan kinerja 

IAEA di tahun 2018.

Negara anggota IAEA mengapre-

siasi hasil pemeriksaan BPK dan pidato 

yang disampaikan Ketua BPK. Tangga-

pan positif disampaikan atas temuan 

dan rekomendasi yang disusun BPK. 

Manajemen IAEA diharapkan menin-

daklanjuti rekomendasi tersebut agar 

pelayanan IAEA kepada negara anggo-

ta semakin membaik.

Pemeriksaan BPK atas laporan 

ke uangan dan kinerja IAEA 2018 ber-

lanjut setelah BPK ditunjuk sebagai pe-

meriksa eksternal untuk kedua kalinya. 

Penunjukan BPK sebagai pemeriksa 

eksternal IAEA dimulai pada periode 

2016-2017. Pada pemeriksaan periode 

2018-2019, BPK ditunjuk kembali oleh 

anggota IAEA sebagai pemeriksa eks-

ternal pada akhir tahun lalu. Terpilih-

nya BPK merupakan pengakuan dunia 

internasional atas kinerja pemeriksaan 

BPK selama periode 2016-2017.

Direktur Jenderal Kerja Sama 

Multilateral Kementerian Luar Negeri 

Febrian Alphyanto Ruddyard menga-

takan, pihaknya cukup senang BPK 

ma sih diberikan kepercayaan oleh 

lembaga internasional. Ia mengklaim 

tengah berjuang dan bernegosiasi 

dengan IAEA agar BPK diberikan ke-

sempatan ketiga sebagai pemeriksa 

eksternal pada pemeriksaan periode 

2020-2021. 

Febrian juga mendukung rencana 

Kanada yang mengusulkan memper-

panjang jangka waktu kerja pemeriksa 

eksternal dari dua tahun menjadi enam 

tahun. “Jadi pemilihannya setiap enam 

tahun sekali,” katanya kepada Warta 

Pemeriksa di kantor Kementerian Luar 

Negeri Jakarta, pertengahan Mei.

Febrian merupakan salah satu pe-

jabat yang turut menyukseskan BPK 

sebagai pemeriksa eksternal IAEA. 

Pada proses pemilihan pemeriksa eks-

ternal pada 2015, Febrian adalah Wakil 

Duta Besar Republik Indonesia di Wina, 

Austria. Kedutaan Besar RI di Wina juga 

menjadi wakil Indonesia di IAEA yang 

bermarkas di kota yang sama. 

Warta Pemeriksa Mei D.indd   7 26/05/18   22.23
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Bersama Duta Besar RI di Wina, 

Rachmat Budiman, Febrian gencar 

melobi negara anggota IAEA agar me-

milih BPK sebagai pemeriksa eksternal. 

Rachmat yang kini menjabat sebagai 

Inspektur Jenderal Kementerian Luar 

Negeri, menceritakan alotnya mem-

perjuangkan BPK di IAEA.

Negara pesaing yang juga meng-

ajukan diri menjadi pemeriksa eks-

ternal adalah India dan Filipina. India 

merupakan negara yang menjadi 

pemeriksa eksternal pada periode 

2014-2016. Adapun Filipina adalah 

negara Asia Tenggara yang menjadi 

langganan sebagai pemeriksa ekster-

nal di beberapa lembaga internasional. 

“Indonesia belum punya portofolio,” 

katanya kepada Warta Pemeriksa.

Sebelum masuk ke pemilihan oleh 

negara anggota IAEA, Rachmat giat 

menemui India dan Filipina untuk ber-

balik mendukung Indonesia. India le-

bih mudah dilobi karena pernah men-

jadi pemeriksa eksternal IAEA. Setelah 

India menyatakan mengundurkan 

diri, Indonesia melobi Filipina. Kendati 

sesama negara Asia Tenggara, Filipina 

sulit dilobi. Filipina melunak setelah 

delegasi Indonesia menjanjikan akan 

mendukung Filipina dalam pemilihan 

pemeriksaan eksternal berikutnya. 

Selain pendekatan lobi-lobi kepada 

pesaing dan negara anggota IAEA, 

terpilihnya BPK juga karena indepen-

densinya. Banyak negara yang lemba-

ga pemeriksa keuangannya di bawah 

pemerintah. Berbeda dengan kedu-

dukan BPK yang independen terhadap 

pemerintah. Banyaknya objek yang 

diperiksa serta melimpahnya jumlah 

pemeriksa menjadi nilai tambah BPK di 

mata negara anggota IAEA. “Kita juga 

mengajukan anggaran pemeriksaan 

yang lebih rendah,” ujar Febrian. 

Beragam pertimbangan dan pe-

nilaian tersebut berhasil menjadikan 

BPK sebagai pemeriksa eksternal 

IAEA. Prestasi ini diacungi jempol oleh 

Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang 

Tahunan di Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Agustus lalu, Presiden Jokowi 

mengatakan terpilihnya BPK bukan 

saja menjadi wujud pengakuan inter-

nasional atas kinerjanya, namun juga 

mengangkat nama baik dan reputasi 

bangsa Indonesia.

Torehan gemilang BPK di kancah 

internasional terus bergayung sambut. 

Di level Asia Tenggara, BPK resmi men-

jadi Sekretariat BPK se-Asia Tenggara. 

BPK telah diresmikan sebagai Sekreta-

riat ASEAN Supreme Audit Institutions 

(ASEANSAI) atau BPK se-Asia Tenggara 

periode 2018-2023. Secara aklamasi, 

BPK ditetapkan sebagai Sekretariat 

ASEANSAI dalam Senior Officials Meeting 

(SOM) yang digelar di Siem Reap, Kam-

boja, pada 1-2 Agustus 2017. De ngan 

peran tersebut, BPK diharapkan dapat 

lebih memberikan kontribusi da lam 

mendorong peningkatan kapasitas lem-

baga pemeriksa keuangan di ASEAN.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Dja-

negara mengatakan, BPK siap mem-

fasilitasi pelaksanaan semua kegiatan 

ASEANSAI. “Kami akan menjembatani 

kerja sama antara ASEANSAI dengan 

pemangku kepentingan dan lembaga 

donor,” katanya saat memberikan sam-

butan dalam acara upacara peresmian 

sekretariat ASEANSAI di kantor pusat 

BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pu-

sat, Senin, 2 April 2018.

Kinerja pemeriksa BPK di level Asia 

Tenggara juga semakin gemilang. BPK 

meneken kerja sama dengan State Au-

dit Offfice of the Socialist Republic of 

Vietnam (SAV) atau BPK Vietnam pada 

November tahun lalu. Penandatangan-

an ini merupakan komitmen BPK dan 

SAV untuk melanjutkan kerja sama 

penguatan kapasitas yang berlang-

sung sejak 2011.

Kerja sama ini berupa berbagi 

pengalaman dan pengetahuan ten-

tang pemeriksaan di sektor pelayanan 

publik. “Untuk meningkatkan kemam-

puan pemeriksa di masing-masing 

lembaga,” ucap Ketua BPK. Ho Duc 

Phoc, Auditor General BPK Vietnam 

mengucapkan terima kasih kepada 

BPK yang membantu Vietnam dengan 

mengirimkan narasumber pemeriksa 

BPK untuk mengajarkan pemeriksaan 

kinerja bidang lingkungan hidup.

Kiprah BPK tidak hanya di level Asia 

Tenggara. Menurut Ketua BPK, BPK ju-

ga aktif di Organisasi Lembaga Peme-

riksa Utama di Asia (ASOSAI) dan The 

International Organization of Supreme 

Audit Institutions (INTOSAI) atau Aso-

siasi BPK se-Dunia.

Melalui organisasi ini, keterlibatan 

BPK bertujuan untuk mengasah ke-

mampuan pemeriksa BPK untuk bela-

jar serta bertukar pikiran terkait jenis 

pemeriksaan. Mengasah kemampuan 

di beragam pemeriksaan bermanfaat 

untuk menguatkan dan meningkatkan 

kadar profesionalisme para pemeriksa 

BPK. “Kami bisa berdiskusi dengan BPK 

di Australia, Malaysia, Amerika Serikat, 

dan negara-negara lain tentang peme-

riksaan,” katanya. l

BPK BEKERJA
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B
adan Pemeriksa Keuang-

an (BPK) semakin diakui 

di dunia internasional. 

Tahun ini, BPK ba-

nyak meng ikuti dan 

menyeleng garakan ke-

giatan bertaraf internasional baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

Kepala Bagian Kerja Sama Interna-

sional BPK Wahyudi mengatakan, BPK 

bahkan memiliki peran yang sangat 

penting dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan. “Beberapa agenda 

yang sangat besar dan BPK memiliki 

peran penting di dalamnya seperti 

menjadi pemeriksa eksternal Interna-

sional Atomic Energy Agency (IAEA). 

Ada juga INTOSAI WGEA. Yang jelas 

banyak sekali, “ kata Wahyudi. 

Wahyudi menjelaskan, pada bulan 

Mei, BPK sebagai pemeriksa eksternal 

IAEA menyerahkan hasil pemeriksaan 

pada Programme and Budget Commit

tee (PBC) Meeting. BPK tidak hanya me-

meriksa laporan keuangan, tapi juga 

melakukan pemeriksaan kinerja. Ke-

giatan tersebut diselenggarakan setiap 

tahun. Pada tahun ini, PBC Meeting 

diselenggarakan di Wina, Austria.

Kegiatan besar internasional BPK 

lainnya adalah INTOSAI Working Group 

on Environmental Auditing (WGEA) 

yang akan digelar pada Juli 2018 di 

Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, BPK 

menjadi ketua pada working group di 

bidang pemeriksaan lingkungan. Dia 

menjelaskan, setiap tahun INTOSAI 

WGEA mengadakan pertemuan yang 

membahas isu terkini dan proyek-pro-

yek yang sedang dikerjakan. 

“Karena dalam satu working group 

ada banyak bidang, jadi nanti progres-

nya dibahas sampai di mana, kenda-

lanya apa, dan rencana ke depannya 

seperti apa. Kegiatan ini akan diikuti 

120 delegasi dari sekitar 50 negara. 

Tahun ini BPK sebagai ketua sekaligus 

tuan rumahnya,” jelas Wahyudi.

Kemudian pada Agustus juga akan 

diadakan kegiatan WGEA International 

Forestry Audit Training. Kegiatan ini 

merupakan pelatihan untuk pemerik-

saan kehutanan yang akan dilakukan 

di Pusdiklat BPK pada 6 Agustus 2018. 

Rencananya, pelatihan ini diikuti seki-

tar 30 peserta dari berbagai negara. 

BPK masih memiliki kegiatan 

besar lainnya pada tahun ini. Pada 

November 2018, ada kegiatan Steering 

Comittee WGEA. Pertemuan ini akan 

dilangsung kan di Ceko. BPK berperan 

sebagai pimpinan sidang pada Steer

ing Committee WGEA. 

“WGEA itu memiliki anggota 78 ne-

ga ra , di WGEA itu ada pengurus, ada 

ke tua, sekretariat dan dewan pakar 

yang itu kita sebut steering committee. 

Jadi, yang kerja itu dewan pakar ini, 

tapi yang melaksanakan adalah ang-

gota,” jelasnya.

Kepercayaan dunia terhadap ki-

nerja BPK tidak hanya sampai di situ. 

Di komunitas regional ASEANSAI, BPK 

juga dipercaya untuk memperpanjang 

sekretariat ASEANSAI (longer term 

Secretariat of ASEANSAI). Pengukuhan 

ini ditetapkan pada ASEANSAI Summit 

ke-4 November 2017 di Laos. Sebagai 

wujud komitmen BPK menjalankan 

amanah tersebut, BPK telah mem-

bangun kantor Sekretariat ASEANSAI 

di Jakarta yang diresmikan pada 2 

April 2018 oleh Ketua BPK dan Ketua 

ASEANSAI. Sebagai Sekretariat ASEAN-

SAI, BPK akan menjadi driving force 

kegiatan-kegiatan ASEANSAI dan men-

jadi pintu masuk kolaborasi dengan 

development partners. l

Kegiatan
Internasional
BPK 2018

BPK memiliki peran 
penting dalam 
kegiatan-kegiatan 
internasional yang 
diselenggarakan.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

kembali menerima mandat sebagai 

Independent External Auditor IACA (the 

International Anti Corruption Aca-

demy). Kali ini, pemeriksa BPK yang 

terpilih menjadi pemeriksa eksternal 

IACA adalah Thomas Gatot Hendarto.  

Berdasarkan keputusan IACA’s Board of Gover

nors tanggal 7 Maret 2018, BPK akan melakukan 

pemeriksaan selama tiga periode atas Laporan 

Keuangan IACA tahun buku 2018 - 2020.

Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral Biro 

Humas dan KSI BPK Ade Indra Gumilar menga-

takan, penunjukan Thomas Gatot Hendarto seba-

gai bagian dari tim Independent External Auditor 

IACA merupakan penunjukan kedua bagi BPK. 

Sebelumya, pemeriksa BPK yakni Amri Lewa telah 

menjalankan pemeriksaan atas Laporan Ke uangan 

IACA tahun buku 2015 – 2016. IACA memberikan 

apresiasi yang tinggi atas kinerja Amri Lewa sebagai 

pemeriksa dan atas kecakapannya sebagai juru bica-

ra Independent External Auditor IACA.

Penunjukan untuk menjadi anggota Indepen

dent External Auditor IACA tidak mudah. Setiap 

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) meng-

usulkan satu nama. Dari seleksi yang dilakukan 

oleh BPK berdasarkan pengalaman dan kinerja, 

Thomas yang terpilih untuk diajukan menjadi pe-

meriksa eksternal IACA.

“Tidak sembarangan mengusulkan nama 

menjadi anggota eksternal pemeriksa IACA. Setiap 

AKN diminta merekomendasikan satu nama yang 

dicalonkan. Saudara Thomas dipilih karena peng-

alaman dan juga kinerja beliau,” kata Ade.

IACA atau Akademi Anti Korupsi International 

adalah organisasi internasional yang berbasis di 

Laxenburg, Austria. IACA didirikan oleh United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), INTER-

POL, European Anti-Fraud Office (OLAF), dan Negara 

Austria pada 8 Maret 2011. 

Akademi ini didedikasikan untuk peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan praktek di bidang 

antikorupsi dan pemberdayaan para profesional 

untuk menghadapi tantangan di masa depan. 

Akademisi ini menawarkan pelatihan yang terstan-

dardisasi, program gelar akademik, serta kegiatan 

benchmarking untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman di bidang antikorupsi.

Penunjukan kembali BPK makin meningkat-

kan peran dan keberlangsungan keterwakilan 

Indonesia di organisasi-organisasi internasional. 

Diharapkan BPK dapat mendorong  terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas di berbagai organi-

sasi internasional di masa yang akan datang. l

BPK Kembali 
Dipercaya IACA

Pemeriksa BPK sudah dua kali dipercaya untuk menjadi 
anggota pemeriksa eksternal independen IACA. 
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BPK Berkonsolidasi 
dengan Lembaga 
Pemeriksa di ASEAN
Berkat kontribusi besar BPK dalam pembentukan ASEANSAI, BPK 
dipercaya menjadi Sekretariat ASEANSAI pada periode 2019-2023.

G
agasan cemerlang dalam diplomasi 

seringkali muncul dalam momen-mo-

men santai, seperti saat sarapan atau 

makan siang. Begitulah yang terjadi 

dalam pembentukan Asosiasi Lemba-

ga Pemeriksa se-ASEAN atau ASEAN-

SAI (ASEAN Supreme Audit Institutions).

Sejarah ASEANSAI bermula dari acara sarapan pagi 

di sela-sela pertemuan INTOSAI ke-20 di Johannes-

burg, Afrika Selatan, pada November 2010. Ketika itu, 

delegasi BPK RI dan delegasi JAN (Jabatan Audit Ne-

gara) Malaysia kebetulan menginap di hotel yang sa-

ma, yakni Hotel Southern Sun Garden, Johannesburg.

Sambil sarapan pagi di Hotel Souther Sun Garden 

itulah, delegasi BPK RI dan JAN Malaysia mulai ber-

bincang mengenai kerja sama bilateral antarkedua 

negara. Seperti pemeriksaan pajak (tax auditing), 

pemeriksaan investigatif, hingga pemeriksaan paralel 

mengenai kebakaran hutan. Pemeriksaan kebakaran 

hutan menjadi topik menarik karena baik Indonesia 

maupun Malaysia memiliki kondisi yang mirip, yakni 

areal hutan yang luas dan kebakaran yang terjadi 

hampir setiap tahun.

Ketika itu, delegasi BPK RI dipimpin mantan ketua 

BPK Hadi Poernomo. Sedangkan delegasi JAN Malay-

sia dipimpin oleh Tan Sri Dato’ Setia Haji Ambrin bin 

Buang. “Kalau tidak sekarang, kita akan kehilangan 

momentum, pak,” kata Hadi ketika itu. (Bisnis Indo

nesia, 30 September 2013, wawancara khusus Hadi 

Poernomo)

Dari obrolan bilateral itulah akhirnya muncul 

gagasan untuk membentuk lembaga pemeriksa ne-

gara-negara ASEAN. Sebelum pertemuan itu, dalam 

berbagai forum ASEAN, memang sempat muncul 

lontaran atau ide untuk membentuk asosiasi lembaga 

pemeriksa negara ASEAN. Sayangnya, berbagai ide 

tersebut berhenti sebatas wacana saja. Tidak ada ke-

lanjutannya.

n SAI Summit of ASEAN Member States, Bali, 2011.
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Pertemuan informal antara BPK RI dan JAN Ma-

laysia di Johannesburg pada 2010 tersebut dianggap 

sebagai titik tolak pembentukan asosiasi lembaga 

pemeriksa ASEAN. Setelah pertemuan itu, berbagai 

langkah konkret mulai dirumuskan dan dikerjakan. 

Misalnya melobi badan pemeriksa negara lain, hing-

ga melobi forum resmi ASEAN untuk mengakui eksis-

tensi asosiasi lembaga pemeriksa tersebut.

Bahkan di pertemuan Johannesburg itu pula, 

nama calon asosiasi tersebut, yakni ASEANSAI 

(ASEAN Supreme Audit Institutions) sudah dimun-

culkan. Nama ini pula yang akhirnya resmi diadopsi 

dan dipakai sampai sekarang.

Pembentukan ASEANSAI dinilai penting untuk 

menciptakan akuntabilitas regional. Pada 2010, ada 

peristiwa penting yang bisa dibilang gempa bumi 

bagi institusi lembaga pemeriksa se-dunia.

Peristiwa itu adalah krisis keuangan Eropa pada 

2008 yang terus berlanjut sampai 2010. Krisis ter-

sebut membuat beberapa negara Eropa, terutama 

Eropa bagian selatan, mendadak hampir bangkrut 

karena tertimpa utang yang sangat tinggi. Yaitu, Yu-

nani, Portugal, Irlandia, Spanyol dan Siprus.

Penyebab krisis keuangan Eropa itu secara 

sederhana berakar pada satu hal. Yaitu integrasi 

perekonomian Uni Eropa dan perkembangan pasar 

finansial yang demikian cepat yang tidak serta-mer-

ta diikuti dengan kecepatan perkembangan peme-

riksaan sektor keuangan.

Pada periode tersebut, pentingnya kehadiran 

asosiasi lembaga pemeriksa se-ASEAN sudah disa-

dari baik oleh BPK RI maupun JAN Malaysia. Selain 

karena tuntutan terhadap peran lebih besar BPK di 

berbagai negara akibat setelah krisis finansial Uni 

Eropa, saat itu integrasi ASEAN bisa dibilang sudah 

di depan mata.

Pada 2010, tiga negara ASEAN yang industri 

keuangannya relatif paling maju, yakni Singapura, 

Malaysia, dan Thailand, bahkan sudah sepakat un-

tuk menyatukan pasar modal mereka. ASEAN Link-

age Initiative adalah salah satu tonggak penting 

(milestone) yang sangat dinanti para pelaku pasar 

uang di Eropa dan Amerika Serikat.

Dengan integrasi pasar modal itu, investor akan 

susah bila hendak memindahkan uang mereka. 

Seorang investor di Eropa misalnya, bisa dengan 

mudah menelepon seorang broker di Singapura, 

lalu memintanya untuk membeli saham di Bursa 

Efek Malaysia. Dalam hitungan detik, permintaan 

tersebut bisa segera dipenuhi. 

Ide pembentukan ASEANSAI kemudian diso-

sialisasikan ke berbagai BPK di kawasan ASEAN. 

Respons yang didapat sangat positif. Semua badan 

pemeriksa ASEAN sepakat dan juga menyadari ur-

gensi keberadaan lembaga pemeriksa se-ASEAN. 

Peresmian ASEANSAI

Pada Juli 2011, akhirnya diadakan pertemuan 

di Jakarta yang dihadiri 18 delegasi dari sembilan 

badan pemeriksa keuangan negara ASEAN. Kesem-

bilan lembaga yang hadir itu adalah BPK RI selaku 

tuan rumah, JA Brunei Darussalam, JAN Malaysia, 

NAA Kamboja, SAO Laos, OAG Myanmar, SAV, COA 

Filipina, dan OAG Thailand. 

Pertemuan itu akhirnya menghasikan tiga poin 

penting tujuan ASEANSAI. Pertama, membangun 

kapasitas dan mendorong kerja sama antarlembaga 

pemeriksa di kawasan ASEAN melalui pertukaran 

dan berbagi pe ngetahuan serta pengalaman dalam 

pem e riksaan sektor publik bagi penguatan lemba-

ga pemeriksaan. 

Kedua, memberikan lingkungan yang kondusif 

dan fasilitas pembelajaran antarlembaga pemerik-

sa. Ketiga, menjadi pusat informasi sekaligus simpul 

ASEAN dalam kerja sama dengan organisasi interna-

sional di bidang pemeriksaan sektor publik.

Pertemuan itu juga menyepakati nama asosiasi 

lembaga pemeriksa ini, yakni ASEAN Supreme Audit 

Institutions (ASEANSAI) yang ditulis tanpa spasi di 

an tara ASEAN dan SAI. Penulisan tersebut untuk me-

nunjukkan bah wa ASEANSAI merupakan asosiasi lem-

baga pemeriksa keuangan negara-negara anggota 

ASEAN dan bukan lembaga pemeriksa untuk ASEAN. 

Ini berarti ASEANSAI berdiri secara mandiri, tidak be-

rada di bawah ASEAN, meski ASEANSAI tetap bagian 

dari komunitas ASEAN. Posisi tersebut sama dengan 

posisi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), 

yaitu sebagai entitas yang terasosiasi dengan ASEAN.

n  Ketua BPK RI Hadi Poernomo (kiri bersama anggota BPK RI Ali Masykur Musa 
(kedua kiri) meyakinkan Ketua Jan Malaysia Tan Sri Dato’ Setia Haji Ambrin bin 
Buang (kanan) tentang perlunya pembentukan ASEANSAI, di Johannesburg, 
Afrika Selatan, 2010.
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Kemudian pada 16 November 2011, untuk 

pertama kalinya digelar konferensi tingkat 

ting gi (KTT) asosiasi lembaga pemeriksa ne-

gara ASEAN di Bali International Convention 

Centre yang dibuka oleh mantan presiden RI 

Susilo Bambang Yudhoyono. Di forum itulah 

dideklarasikan berdirinya ASEANSAI. Forum 

tersebut dihadiri oleh 10 ketua Badan Pemerik-

sa Ke uangan se-ASEAN bersama, yang kemu-

dian segera membubuhkan tanda ta ngannya 

dalam piagam ASEANSAI (ASEANSAI Charter). 

Penandatanganan itu secara resmi menandai 

bahwa ASEANSAI telah terbentuk. BPK RI pun 

ditetap kan sebagai ketua pertama ASEANSAI.

Dalam pidato pembukaannya, SBY menya-

takan, lembaga pemeriksa keuangan negara 

memiliki peran penting dalam ikut mewujud-

kan terciptanya pemerintahan yang akun-

tabel, transparan, dan integritas keuangan 

negara bersangkutan. 

Sinergi 

Tak lama setelah ASEANSAI terbentuk, 

berbagai kegiatan seperti training, workshop, 

dan riset dilakukan untuk memperkuat kapa-

sitas masing-masing anggota. Salah satu hal 

yang penting adalah riset bersama mengenai 

proyek pengadaan barang oleh pemerintah 

(procurement) yang dilakukan ASEANSAI pada 

2014-2015.

Proyek bersama itu melibatkan delapan 

lembaga pemeriksaa keuangan negara ASEAN, 

yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, 

Lao PDR, Malaysia, Flipina, dan Thailand. Malay-

sia menjadi pemimpin dalam proyek ini.

Ada beberapa alasan mengapai ASEANSAI 

memilih riset mengenai pengadan barang. 

Pertama, seperti dirumuskan oleh task force 

INTOSAI terkait dengan krisis finansial Eropa. 

Yaitu, lembaga pemeriksa negara harus lebih 

aktif memasuki sektor pemeriksaan yang ber-

kaitan dengan makroekonomi. Celah itu bisa 

dimasuki dengan mengawasi kebijakan fiskal 

pemerintah, yang antara lain tercermin dalam 

pengeluaran barang/jasa.

Kedua, karena kapasitas BPK negara-ne-

gara ASEAN tidak seimbang. Setiap lembaga 

pemeriksa memiliki kekuatan dan kelemahan 

masing-masing. Ini karena kondisi tiap nega-

ra ASEAN juga berbeda, posisi dan struktur 

kelembagaannya juga berbeda.

Akan tetapi, ada kesamaan yang cukup 

mencolok dari kondisi di delapan negara 

tersebut. Yakni tingginya belanja pemerintah 

dalam pengadaan barang, serta banyaknya 

kebocor an keuangan negara yang terjadi di 

sektor tersebut.

Berbagi Pengalaman Adopsi ISSAI

Kemudian pada 3-5 Oktober 2017, BPK 

terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan 

ADB Work shop for enhancing roles of SAIs in se

lected ASEAN Countries di Jakarta. Workshop ini 

dihadiri 25 peserta dari tujun SAI di kawasan 

ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Laos, Malay-

sia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. 

BPK BEKERJA

Selain kare-

na tuntutan 

terhadap 

peran lebih 

besar BPK 

di berbagai 

negara aki-

bat setelah 

krisis finansi-

al Uni Eropa, 

saat itu inte-

grasi ASEAN 

bisa dibilang 

sudah di de-

pan mata.

n  Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari membuka workshop mengenai pemeriksaan pengelolaan air pa-
da negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan ASEANSAI di Yogyakarta pada 18-20 Agustus 2015.
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Selain itu, dihadiri seorang resource person dari 

Swedish National Audit Office (SNAO), World bank 

(WB) dan GIZ. Acara ini digelar sebagai forum ber-

bagi pengalaman tekait adopsi ISSAI (International 

Standard of Supreme Audit Institution).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara 

dalam sambutannya saat membuka worskhop 

menga takan, ISSAI sangat penting dijadikan pan-

duan bagi anggota INTOSAI dalam melakukan 

pemeriksaan. Selain itu, Ketua BPK menyampaikan 

bahwa SAI merupakan agen perubahan di sektor 

publik sehingga diharapkan selalu meningkatkan 

kualitas pemeriksaan. 

BPK merupakan salah satu SAI yang telah 

meng adopsi ISSAI. Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) yang diterbitkan pada awal tahun 

2017 telah banyak mengacu kepada ISSAI. Untuk 

lebih memperjelas pemahaman atas SPKN serta 

implementasinya, peserta workshop juga berkun-

jung ke kantor pusat BPK untuk berdiskusi lang-

sung dengan unit kerja Litbang, AKN, yang terlibat 

dalam penyusunan dan implementasi SPKN. Selain 

itu, berdiskusi dengan Itama sebagai quality as

surer. 

Sekretariat ASEANSAI

BPK punya kontribusi besar dalam pemben-

tukan ASEANSAI. Atas alasan itu, BPK dipercaya 

menjadi Sekretariat ASEANSAI. BPK pun telah me-

resmikan kantor Sekretariat ASEANSAI yang ber-

lokasi di lantai 1 kantor pusat BPK, Jakarta, pada 

Senin, 2 April 2018. 

Kantor sekretariat ASEANSAI diresmikan untuk 

menjalankan amanat terhadap BPK yang dipercaya 

menjadi Sekretariat ASEANSAI periode 2019-2023. 

Dengan diresmikannya kantor sekretariat tersebut, 

BPK siap memfasilitasi dan menjembatani semua 

kegiatan ASEANSAI. Peresmian dilakukan secara 

langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Dja-

negara dan turut dihadiri President of State Audit 

Organization of Lao PDR Dr Viengthong Siphando-

ne serta para delegasi lembaga pemeriksa anggo-

ta ASEANSAI. 

“BPK RI akan memfasilitasi pelaksanaan semua 

kegiatan ASEANSAI, serta menjembatani kerja 

sama antara ASEANSAI dengan stakeholders dan 

lembaga donor. BPK juga mendukung negara-ne-

gara ASEAN dalam meningkatkan peran perangkat 

pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran rak-

yat,” ujar ketua BPK dalam sambutannya.

Setelah meresmikan kantor Sekretariat ASEAN-

SAI, BPK pada hari yang sama menggelar Seminar 

on Sustainable Development Goals, Increasing the 

Awareness Of SDGs, di Jakarta. Seminar bertujuan 

meningkatkan kepedulian pimpinan lembaga 

pemeriksa (SAI) atas pentingnya SDGs (tujuan 

pembangunan berkelanjutan) dalam mendorong 

transparansi, akuntabiltas, dan antikorupsi. 

Pada Mei 2018, laporan keuangan ASEANSAI 

sedang diperiksa oleh BPK Thailand. Pemeriksaan 

ini dilakukan setiap dua tahun sekali untuk meme-

riksa kewajaran laporan keuangan ASEANSAI. l

n SAI Summit of ASEAN Member States, Bali, 2011.
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Saling Menguatkan 
Melalui Kerja Sama

Sebuah lembaga pemeriksa tidak bisa terkungkung sendirian 
dan menerapkan politik isolasi.

M
enjadi bagian dari satu du-

nia, sebuah entitas tidak bisa 

melepaskan diri dari interak-

si dengan entitas lain. Malah, 

interaksi tersebut diperlukan 

untuk mencapai tujuan yang 

lebih baik. Hal ini juga berlaku bagi lembaga pe-

meriksa negara (Supreme Audit Institution/SAI).   

Misalnya saja, seperti kerja sama antara 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan JAN 

(Ja batan Audit Negara) Malaysia. Dimulai sejak 

2007, ini merupakan hubungan bilateral paling 

lama yang dilakukan BPK dengan SAI lain.   

JAN Malaysia merupakan mitra kerja sama 

ideal karena berbagai faktor. Pertama, faktor ke-

dekatan geografis sebagai negara tetangga. Ke-

dua, Indonesia dan Malaysia juga berada di da-

lam satu blok ekonomi yang sama, yakni ASEAN. 

Ketiga, Indonesia dan Malaysia juga memiliki 

kondisi geografis dan sosial yang sama.

Indonesia dan Malaysia sama-sama meru-

pakan negara penghasil minyak kelapa sawit 

(palm oil) terbesar di dunia. Kemudian sama 

sama memiliki kekayaan alam berupa hutan dan 

minyak bumi. Lalu, sama-sama berasal dari rum-

pun Melayu dengan bahasa yang sama. 

Dari perspektif pemeriksaan, kesamaan ini 

memunculkan irisan kepentingan yang sama 

antara BPK dan JAN Malaysia. Kedua negara bisa 

melakukan pemeriksaan bersama (jointaudit) 

dalam hal manajemen hutan, pemeriksaan se-

ktor minyak dan gas bumi, atau bahkan peme-

riksaan yang terkait dengan program-program 

ASEAN. Dengan kata lain, sebagai seorang mitra, 

JAN Malaysia merupakan mitra yang sangat stra-

tegis.

n  Suasana pertemuan BPK RI dengan JAN Malaysia di Bandung.
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Menilik ke belakang, kerja sama BPK-JAN Malaysia 

resmi dimulai pada 2007. Dari kerja sama itu, sudah 

cukup banyak capaian berarti. Pada 2008 misalnya, di-

adakan pemeriksaan yang dilakukan secara pararel (pa

rallel audit) antara BPK-JAN terkait pengelolaan hutan. 

Terkait pemeriksaan hutan, BPK termasuk salah satu 

pakar di dunia internasional. Hal ini karena Indonesia 

memang memiliki kekayaan hutan yang sangat luar 

biasa. Sedangkan BPK sudah sering melakukan peme-

riksaan mengenai hal tersebut.

Pada 2013, BPK bahkan dipercaya menjadi ketua 

Working Group on Environmental Auditing (WGEA) INTO-

SAI. Bahkan, menjadi project leader dalam merumuskan 

guideline pemeriksaan manajemen hutan bagi lembaga 

pemeriksa lain di seluruh dunia.

Hingga kini, guideline itu masih bisa diakses di situs 

WGEA-INTOSAI dengan judul Auditing Forest: Guidance 

for Supreme Audit Institutions (2010). Oleh karena itu, 

tidak heran bila Malaysia juga ingin belajar mengenai 

pemeriksaan hutan ke BPK.

Salah satu bentuk kerja sama pemeriksaan hutan 

antara BPK dan JAN Malaysia berupa pelatihan bersa-

ma (jointtraining) bagi para pemeriksa Malaysia. Pada 

2009, BPK menjadi tuan rumah pelaksanaan jointtrai

ning mengenai Geographical Information System (GIS) 

dan teknologi Remote Sensing. Pelatihan tersebut 

melibatkan para instruktur dari LAPAN (Lembaga Pe-

nerbangan dan Antariksa Nasional) dan diikuti oleh 15 

pemeriksa JAN Malaysia.

GIS dan Remote Sensing adalah hal pokok dalam pe-

meriksaan hutan. Keduanya merupakan alat pencitraan 

satelit yang dapat membantu pemeriksa untuk menilai 

kualitas area hutan yang diperiksa. Penggunaan GIS 

dan Remote Sensing sudah diperkenalkan BPK dalam 

guideline WGEA-INTOSAI pada 2010. Tapi, meski sudah 

memahami konsepnya, para pemeriksa tetap harus 

mempelajari penggunaan GIS dan Remote Sensing da-

lam kerangka pemeriksaan. 

Kekuatan dan Kelemahan

Hubungan antara BPK dan JAN Malaysia setidaknya 

memberikan gambaran akan keuntungan dan penting-

nya jalinan kerja sama antara lembaga pemeriksa ne-

gara. Setidaknya, hal ini menjawab hasil laporan yang 

diterbitkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pem-

bangunan (Organization for Economic Cooperation 

and Development/OECD) pada 2011. Dalam laporan 

tersebut, OECD menemukan perlunya lembaga pe-

meriksa negara menjalin kerja sama dengan berbagai 

pihak. Tujuannya untuk memperkuat institusi lembaga 

pemeriksa tersebut. 

Kerja sama perlu dilakukan karena tugas memeriksa 

keuangan negara tidak mudah. Kewenangan yang di-

miliki lembaga pemeriksa juga berbeda di tiap negara. 

Hal ini, setidaknya bisa tergambar dari Badan pemerik-

sa keuangan Korea Selatan (Board of Audit and Inspec

tion/BAI). Lembaga ini merupakan termasuk salah satu 

badan pemeriksa yang bergigi. Mereka bahkan memi-

liki kewenangan untuk melakukan penyegelan terha-

dap gudang dan benda-benda fisik lain, juga penyitaan 

terhadap dokumen. Tindakan tersebut boleh dilakukan 

apabila auditee dipandang sengaja menyembunyikan 

sesuatu atau menolak bekerja sama.

Tapi pada saat yang sama, BAI Korea Selatan juga 

memiliki kelemahan serius. Mereka tidak bisa masuk ke 

hal-hal yang dikategorikan rahasia negara. Jika Perdana 

Menteri Korea Selatan menerbitkan ketetapan bahwa 

suatu hal dikategorikan rahasia negara, maka akses BAI 

untuk memeriksa hal tersebut otomatis putus.

Perbedaan kekuatan dan kelemahan antara ber-

bagai lembaga pemeriksa inilah yang membuat kerja 

sama menjadi penting. Melalui kerja sama, sebuah 

lembaga pemeriksa bisa belajar mengenai kekuatan 

lembaga pemeriksa negara lain, memperluas perspek-

tif, sekaligus berusaha menghindari diri dari kelemahan 

yang sama.

Alasannya lainnya adalah pengembangan kapasi-

tas. Tidak semua lembaga pemeriksa memiliki kapasitas 

yang sama. Indonesia adalah contoh bagus untuk si-

tuasi ini. Laporan OECD pada 2011 misalnya, menyebut 

bahwa pengesahan Paket UU Keuangan pada 2004 

sebagai salah satu tonggak penting penguatan BPK.

Tapi pada saat bersamaan, undang-undang itu 

mengamanatkan BPK untuk membuka cabang di 33 

provinsi. Hal ini berarti BPK harus segera menambah 

sumber daya manusia dalam jumlah besar. Termasuk 

harus melatih para pemeriksa baru untuk bisa menye-

suaikan dengan standar pemeriksaan BPK RI.

Mendapatkan tenaga kerja terampil dalam waktu 

singkat jelas tidak mudah. Kerja sama pun akhirnya di-

lakukan dengan lembaga pemeriksa Belanda, ARK (Al-

gemene Rekenkamer) pada 2009. Dari kerja sama itu, 

pelatihan dan pengembangan terhadap para staf baru 

n  Delegasi BPK RI yang dipimpin Ketua BPK RI Harry Azhar Azis (kedua ka-
nan) berdiskusi dengan jajaran pejabat OAG Nepal.
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Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK tidak hanya 

mengadopsi ANAO, melainkan menyesuaikan dengan 

kondisi dan realitas yang ada di Indonesia.

bisa dilakukan dengan cepat hingga sesuai dengan 

standar internasional BPK.

Di luar kerja sama yang bersifat bilateral tersebut, 

masih banyak tipe kerja sama lain yang bisa dipilih 

oleh lembaga pemeriksa. Misalnya kerja sama regional 

oleh sesama lembaga pemeriksa dari negara-negara 

dalam satu blok kawasan ekonomi. Kerja sama seperti 

itu sangat populer di blok negara-negara Uni Eropa.

Tapi, apapun jenis kerja sama itu, dasar pemikiran-

nya sama. Sebuah lembaga pemeriksa tidak bisa ter-

kungkung sendirian dan menerapkan politik isolasi. 

Lembaga tersebut harus melihat ke luar, bermitra, dan 

menjalin hubungan untuk menguatkan diri. Karena 

tugas memeriksa keuangan negara bukan hal mudah, 

dan lembaga pemeriksa butuh sekutu.

BPK RI juga menjalin kerja sama dengan BPK Viet-

nam. BPK pada tahun ini mengirimkan dua orang se-

bagai narasumber untuk technical expert pemeriksaan 

lingkungan di BPK Vietnam. Dua orang yang diutus 

BPK adalah pemeriksa AKN IV Rudi Sinaga dan pega-

wai dari Direktorat Litbang Ayoe Sandha. Keduanya 

akan memeriksa lingkungan daerah industri di salah 

satu provinsi di Vietnam.

Vietnam memilih BPK RI karena saat ini menjadi ke-

tua bidang pemeriksaan lingkungan di WGEA. Sehing-

ga, BPK Vietnam sangat percaya terhadap kredibilitas 

BPK RI. Keduanya akan bekerja mulai dari perencanaan 

hingga pembuatan laporan.

Belajar dari Australia dan Eropa

Selain dari negara-negara satu kawasan, BPK juga 

banyak belajar dari lembaga pemeriksa negara-negara 

barat. Salah satu mitra penting BPK dalam hal ini ada-

lah badan pemeriksa keuangan Australia, yakni Aus-

tralian National Audit Office (ANAO). Kerja sama antara 

BPK dan ANAO dimulai sejak 2005, terutama setelah 

tsunami yang melanda Indonesia. Kerja sama ini awal-

nya memang tidak direncanakan.

Ketika itu, pasca-tsunami, Pemerintah Australia 

mengumumkan program kemitraan dengan Indonesia 

untuk membantu korban tsunami. Program itu disebut 

Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and 

Development (AIPRD) dengan total dana bantuan men-

capai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp10 triliun.

Perinciannya, separuh dari dana tersebut berstatus 

hibah dan separuhnya lagi berupa pinjaman jangka 

panjang. Itu merupakan paket bantuan tunggal terbe-

sar dalam sejarah Australia. Di dalam paket bantuan 

tersebut, ternyata ada komponen untuk dana kemi-

traan antar-kementerian sebesar 50 juta dolar AS atau 

setara dengan Rp450 miliar. 

Ada banyak hal yang dipelajari BPK dari ANAO, 

salah satunya terkait pemeriksaan kinerja. Sebagai 

lembaga yang memiliki tradisi pemeriksaan lebih 

lama, ANAO sudah semakin meninggalkan pemerik-

saan keuangan dan fokus pada pemeriksaan kinerja. 

Bahkan, hampir 100 persen dari pemeriksaan ANAO 

merupakan pemeriksaan kinerja. Pada 2015 misalnya, 

ANAO memublikasikan 35 pemeriksaan kinerja dan 

hanya satu pemeriksaan keuangan.

Pemeriksaan kinerja berbeda dengan pemeriksaan 

keuangan. Pemeriksaan keuangan hanya memeriksa 

bahwa setiap uang negara yang dibelanjakan telah se-

suai dan tidak melanggar prosedur. Hal ini berarti ada 

kuitansi, pembayaran tepat waktu, hingga prosedur 

pembelian yang taat asas. Pemeriksaan kinerja lebih 

mendetail yakni memeriksa efisiensi dan efektivitas 

dari sebuah aktivitas pemerintah.

BPK akhirnya mengadopsi hal tersebut. Sejumlah 

pilot project pemeriksaan kinerja mulai dilakukan BPK 

sejak 2006. Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK 

tidak hanya mengadopsi ANAO, melainkan menye-

suaikan dengan kondisi dan realitas yang ada di Indo-

nesia. ln  Salah satu workshop yang digelar BPK bekerja sama dengan ANAO.
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1 Australia/Australian National Audit Office Pemeriksaan Keuangan,  1. Pendampingan teknis
  Pemeriksaan Kinerja 2. Workshop/training
   3. Secondment program
   4. High level visit                                                    
   5. Deployment

2 Malaysia / Jabatan Audit Negara Malaysia Pemeriksaan Sektor Publik 1. Technical Meeting yang dilaksanakan setiap tahun 
       dengan output berupa technical agreement 
   2. Parallel Audit
   3. Social Interaction Program

3 Iran /  The Supreme Audit Court Pemeriksaan Sektor Publik 1. Joint workshop yang dilaksanakan setiap tahun dan menghasilkan 
 of the Islamic Republic of Iran      Joint action plan
   2. Training

4 Polandia / The Supreme Chamber Pemeriksaan Sektor Publik 1. Seminar Bilateral                                         
 of Control of the Republic of Poland  2. Peer review oleh NIK tahun 2014

5 Swedia / The Swedish National Audit Office Pemeriksaan Sektor Publik 1. Workshop                                                          
   2. Sharing knowledge

6 Kamboja / The National Audit Authority  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Workshop pemeriksaan kinerja atas infrastruktur dan DAS                                       
 of the Kingdom of Cambodia  2. Training Audit Lingkungan dan Penyusunan Manual Audit 

7 Vietnam / The State Audit Office Pemeriksaan Sektor Publik 1. Training Program 
 of the Socialist Republic of Vietnam  2. Secondment
   3. Workshop                                                        
   4. Pendampingan teknis pemeriksaan

8 Tiongkok / National Audit Office Pemeriksaan Sektor Publik Joint Workshop dan Seminar Bilateral yang dilaksanakan 
 of The People’s Republic of China  secara resiprokal setiap tahun 
 
9 Ceko / The Supreme Audit Office  Pemeriksaan Sektor Publik Seminar Bilateral yang dilaksanakan secara resiprokal setiap tahun 
 of the Czech Republic

10 Rusia / The Accounts Chamber Pemeriksaan Sektor Publik Seminar Bilateral 
 of the Russian Federation

11 Norwegia / The Office Pemeriksaan Sektor Publik -
 of the Auditor General of Norway

12 Tunisia / The Court of Account of Tunisia Pemeriksaan Sektor Publik -

13 Maroko / The Court of Accounts  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Pengembangan metodologi audit sektor publik
 of the Kingdom of Morocco  2. Pelatihan untuk meningkatkan standar profesional auditor
   3. Penyelenggaraan proyek penelitian bersama
   4. Bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup MoU 
       sebagaimana diputuskan bersama oleh para Pihak

14 Aljazair/The Account Court Pemeriksaan Sektor Publik 1. Pertukaran pengetahuan mengenai metodologi dan teknik audit
 of the Democratic and Popular  2. Pertukaran audit manual yang digunakan dalam evaluasi proyek 
 Republic of Algeria  3. Pertukaran prosedur dalam hal sertifikasi rekening negara
   4. Pertukaran pelatih dalam membahas tema audit tertentu
   5. Konferensi bilateral dan/atau seminar
   6. Bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup MoU 
       sebagaimana diputuskan bersama oleh para Pihak

15 Filipina/The Commission on  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Pengembangan metodologi audit sektor publik
 Audit of the Republic of the Philippines  2. Pelatihan pemeriksaan
   3. Penyelenggaraan proyek penelitian bersama

16 Brunei Darussalam/  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Pengembangan metodologi audit sektor publik
 Jabatan Audit Brunei Darussalam  2. Pelatihan pemeriksaan
   3. Penyelenggaraan proyek penelitian bersama

17 Laos / The State Audit Organization  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Training Program 
 of Lao People’s Democratic Republic  2. Secondment
   3. Workshop 

18 Korea / The Board of Audit Pemeriksaan Sektor Publik 1. Training Program 
 and Inspection of the Republic of Korea  2. Workshop 

19 Colombia/Contraloria General Pemeriksaan Sektor Publik 1. Sharing knowledge                                              
 de la Republica de Colombia  2. Training                                                                  
   3. Workshop

20 Negara Bagian New South Wales Australia/  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Training Program 
 The Audit Office of the New South Wales  2. Secondment
   3. Workshop 

21 Selandia Baru/Office of the Controller  Pemeriksaan Sektor Publik 1. Training Program 
 and Auditor-General of New Zealand  2. Secondment
   3. Workshop 

22 Pakistan/The Auditor General of Pakistan Pemeriksaan Sektor Publik 1. Peer Review on ISSAI                                                        
   2. Bilateral Seminar on PMF assessment, audit dissater and risk based audit                                       
   3. Paralel Audit on Environmental Audit                                                
   4. Cooperative Audit on SDG preparedness

23 Timor Leste/SAI Timor Leste Pemeriksaan Sektor Publik 1. Penandatanganan MoU                                 
   2. Pelatihan bagi pemeriksa SAI Timor Leste                                                                      
   3. Asistensi bagi SAI Timor Leste dalam pengembangan 
       panduan pemeriksaan dan pengembangan organisasi

Daftar Lembaga Pemeriksa yang Pernah dan Sedang Bekerja Sama dengan BPK
No Negara / Organisasi Subjek Perjanjian Tindak Lanjut Kerja Sama

Warta Pemeriksa Mei D.indd   18 26/05/18   22.23



19

WARTA PEMERIKSA | Edisi 05 | Vol. I - Mei 2018

PERJALANAN

Tabanan 
yang Elok
dan Eksotis
Berkeliling dengan mobil Jeep bakal menambah 
sensasi perjalanan tersendiri ketimbang dengan 
mobil biasa ataupun motor.
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K
uta dan Legian kerap 

menjadi destinasi per-

tama yang dikunjungi 

wisatawan saat ke Bali. 

Padahal, masih ada ba-

nyak tempat wisata yang 

bisa dikunjungi dan belum banyak 

dieksplorasi wisatawan. Salah satunya 

adalah Kabupaten Tabanan. 

Di Kabupaten Tabanan, terdapat 

tempat cantik seperti Desa Tajen, Pa-

nebel. Tempat tersebut menjadi desa 

percontohan di Bali karena keberha-

silannya menjaga tradisi. 

Saat pertama kali tiba di sana, kita 

akan disuguhkan oleh alam yang masih 

asri dengan iringan pura-pura cantik 

sepanjang jalan. ‘’Desa Tajen ini punya 

sebutan Pal Gunung atau percontohan,’’ 

kata salah seorang pemandu wisata ke-

tika tim Warta Pemeriksa berkunjung ke 

Desa Tajen, belum lama ini. 

Sebutan tersebut tidaklah semba-

rangan. Sebab, pengunjung betul-be-

tul disajikan sensasi perpaduan antara 

budaya dan alam. Wisatawan dapat 

menikmati pemandangan berupa 

rumah-rumah khas yang dibangun de-

ngan batu bata serta dibalut dengan 

kotoran sapi dan kayu. Asal tahu saja, 

rumah ini mampu bertahan sampai 90 

tahun. 

Selain itu, wisatawan juga dapat 

mencicipi makanan tradisional ber-

nama Lak-Lak. Makanan ini terbuat 

dari tepung beras dan dihidangkan 

bersama dengan kelapa serta gula me-

rah cair. Soal rasa, dijamin membuat 

ketagihan. Tak lupa, kenikmatan Kopi 

Bali turut melengkapi pengalaman 

berlibur di Desa Tajen.

Keindahan Desa Tajen tidak ha-

nya sampai di situ. Bentukan alamnya 

yang berbukit bukit membuat tempat 

tersebut begitu sejuk. Mata kita juga 

akan dimanjakan dengan hamparan 

sa wah yang indah dengan model 

terase ringnya. Hamparan sawah ter-
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sebut dipagari dengan barisan pohon 

kelapa sehingga menambah cantiknya 

tanam an padi yang hijau dengan lans-

kap berbukit-bukit tersebut.

Ketika kita berjalan di sawah, be-

berapa petani bahkan ada yang me-

nawarkan sayuran yang baru saja di-

panen secara gratis sebagai oleh-oleh. 

‘’Masyarakat di sini sangat ramah, jadi 

bikin betah,’’ ucap Ulwan, wisatawan 

asal Malang.

Apakah sudah selesai di Desa Ta-

jen? Tentu saja belum. Puas menikmati 

keasrian dan keramahan di sana, kita 

bisa bergeser ke Pantai Yeh Gangga 

menjelang sore.

Pantai tersebut menyajikan pano-

rama matahari terbenam (sunset) yang 

begitu memesona. Posisinya yang pas 

membuat wisatawan puas menyaksi-

kan sang surya terbenam. Sambil me-

nunggu sunset, kita juga bisa bermain 

pasir lembut. 

Pantai Yeh Gangga cukup panjang. 

Wisatawan bisa mengitari pantai 

sambil menikmati angin pantai dan 

menunggu senja. Pantai ini terbilang 

cukup sepi. Padahal lokasinya tak 

begitu jauh dari Bandara. Oleh karena 

itu, pantai ini cocok bagi wisatawan 

yang tak suka berlibur ke tempat yang 

ramai seperti Pantai Kuta.

Saat senja tiba, kita bisa menyak-

sikan sunset dengan posisi sempurna 

tanpa terhalang oleh apapun. Peman-

dangan matahari terbenam akan se-

makin sempurna saat cuaca cerah. 

Tisha, wisawatan asal Jakarta rela 

jauh-jauh mengunjungi Tabanan kare-

na penasaran dengan pemandangan 

sunset di pantai ini. ‘’Ketika saya da-

tang, ternyata sunset-nya benar-benar 

cantik. Gak nyesel datang ke tempat 

ini,’’ ujarnya.

Menurut Tisha, sebuah kesempat-

an langka bisa menikmati sunset di 

Bali, tapi dengan suasana yang tidak 

ramai. Bahkan, dirinya mengaku bisa 

bebas mengambil foto di berbagai 

area tanpa harus berebut dengan 

orang lain. 

Untuk berwisata ke Tabanan, kita 

bisa menyewa mobil Jeep dari penye-

dia jasa perjalanan di sana. Berkeliling 

dengan mobil Jeep bakal menambah 

sensasi perjalanan tersendiri ketim-

bang dengan mobil biasa ataupun 

motor. 

Saat menaiki Jeep, kita bisa duduk 

di atap mobil sehingga bisa menik-

mati keeksotisan Tabanan yang letak-

nya bersebelahan dengan Badung. Bu-

tuh waktu sekitar 1,5 jam perjalanan 

untuk menuju Desa Tajen. Sementara, 

dari Desa Tajen ke Pantai Yeh Gangga 

memakan waktu sekitar 30 menit. l

PERJALANAN 21

Ketika saya datang, ternyata sunset-nya benar-

benar cantik. Gak nyesel datang ke tempat ini.
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Bapak sudah 27 tahun di BPK, apakah 

ada perubahan yang Anda lihat selama ini?

Ada banyak perubahan, baik yang positif 

dalam konteks tata kerja, maupun kinerja. 

Misalnya saja, dari sisi komunikasi antarpeme-

riksa. Seiring dengan perkembangan teknologi 

dan tata kelola di Indonesia maupun di luar 

negeri, maka BPK sekarang tata kerjanya sudah 

sangat bagus. Ada standar, ada pedoman, ke-

mudian didukung sistem informasi.

Dulu memang ada tata kerjanya, tapi saat 

saya masuk, standar pemeriksaan saja belum 

ada. Baru ada pada 1996, kemudian ada lagi 

standar pemeriksaan pada 2005. Lalu ada lagi 

tahun 2017. Kemudian, untuk internasional 

juga sudah ada, tahun 2005. Sekarang itu su-

dah ada ISA 210, standar internasional yang 

bisa kita bandingkan dengan standar setiap 

negara. Lalu dari sisi pedoman, sudah banyak 

juklak, juknis, SOP. Berikutnya, sistem aplikasi 

pemeriksaan, SIAP, sistem manajemen pe-

meriksaan (SMP), dan sebagainya. Ke depan, 

memang akan dikembangkan cara bekerja kita 

yang menggunakan sistem. Tidak lagi mengan-

dalkan orang. 

Fokus Pengembangan 
Teknologi Informasi

BAHTIAR ARIF
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

D
ilantik sebagai Sekretaris 

Jenderal Badan Pemeriksa Ke-

uangan (BPK) pada 27 Maret 

2018, Bahtiar Arif langsung 

tancap gas. Bahtiar yang se-

belumnya menjabat sebagai 

Auditor Utama Keuangan Negara II bertekad 

mening katkan sistem teknologi informasi di 

BPK. Peningkatan tersebut bakal dilakukan mu-

lai dari sistem informasi sumber daya manusia 

(SDM) hingga pemeriksaan. 
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Apa rencana yang dijalankan 

BPK menyikapi perubahan itu?

Perubahan yang dilakukan BPK 

sejalan dengan apa yang digariskan 

Rencana Strategis BPK 2016-2020. 

Salah satu di antaranya menjadi pen-

dorong pengelolaan keuangan negara 

untuk mencapai tujuan negara melalui 

pemeriksaan yang berkualitas dan 

bermanfaat. Dengan visi tersebut BPK 

ingin meningkatkan hasil pemeriksaan 

dari sisi manfaat hasil pemeriksaan. 

Penguatan ini memerlukan infrastruk-

tur. Bagaimana cara komunikasi kita 

dengan stakeholders, bagaimana tin-

dak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 

entitas yang diperiksa. Bagaimana se-

cara internal mengembangkan kualitas 

hasil pemeriksaan.

Salah satu di antaranya adalah 

penggunaan teknologi informasi. Se-

perti saya katakan, ke depan kita harus 

menjadikan teknologi informasi ini 

menjadi tulang punggung cara kerja 

BPK. Proses bisnis di BPK ini secara ber-

angsur-angsur sudah meninggalkan 

manual. Makin banyak proses yang 

otomasi. 

Apa keuntungan dari penggu-

naan sistem informasi?

Karena dulu masih manual, ka-

dang-kadang lupa membuat dokumen-

tasinya. Kalau sekarang harus, kalau 

tidak melakukan itu dianggap tidak 

bekerja. Pelaksanaan program pemerik-

saan melalui sistem aplikasi ini, doku-

mennya sudah otomatis tersimpan dan 

langsung disampaikan ke ketua tim 

untuk review, review-nya pun sudah 

ada di dalam dokumentasi itu. Dengan 

demikian, pelaksanaan pekerjaan itu 

semakin cepat, sudah dilihat ketua tim, 

aman, tidak mudah hilang. 

Kemudian dari sisi manajemen 

pemeriksaan, dari mulai rencana pe-

meriksaan sudah ada di dalam sistem. 

Berapa hari, berapa anggaran, sampai 

laporannya bisa dipantau dari sistem. 

Ketika rencana pemeriksaan atau 

sistem manajemen ini sudah masuk, 

dilaksanakan pemeriksaan dengan 

sistem informasi ini, hasilnya bisa ma-

suk ke situ, pelaporan juga nanti ke 

depan diambil dari sistem aplikasi. Ini 

membantu proses bisnis di BPK agar 

berjalan secara cepat, akurat, aman, 

terdokumentasi dengan baik, sehing-

ga proses bisnis ini semakin baik. 

Apa tantangan penerapan sis-

tem informasi ini?

Memang masih banyak ruang-

ruang yang belum terintegrasi antara 

sistem informasi yang ada di keuangan 

dengan sistem informasi SDM. Kalau 

dari sisi pemeriksaan sudah terintegra-

si. Profil SDM ini akan semakin leng-

kap, pengurusan kenaikan pangkat 

tidak perlu lagi orang harus menyerah-

kan SK dan sebagainya. Karena sudah 

ada di situ. 

Ada kendala lain, misalnya saja 

dari sisi sosialisasi dan lainnya?

Tentu saja. Dari sisi infrastruktur, 

tentunya pengembangan perlu biaya, 

anggaran kita bukannya tidak terba-

tas. Dari sisi pengembangan sendiri, 

karena banyaknya informasi yang 

dikembangkan, tenaga biro TI juga 

terbatas. Salah satu kebijakan yang 

dianut di BPK ini adalah pengembang-

an in house, jadi tidak beli dari luar. 

Karena ini demi keamanan. Informasi 

yang ada di BPK masih bersifat rahasia 

sebelum dipublikasi. Oleh karena itu, 

sistem informasi yang dikembangkan 

masih dikelola oleh pengembang yang 

ada di BPK.

Ada penggunaan orang luar, tapi 

konteksnya masih sifatnya teknis, dari 

sisi desain harus cari dari BPK sendiri. 

Karena kebutuhan banyak, SDM di TI 

juga terbatas. Kendala lain juga terkait 

masalah mengintegrasikan sistem 

informasi yang sudah ada. Termasuk 

kita punya ada program eaudit, yaitu 

meng akses data dari entitas atau data 

yang lain supaya bisa masuk ke BPK 

untuk analisis pencocokan data. 

Untuk sosialisasi bagaimana?

Soal sosialisasi itu terkait dengan 

masalah pola pikir. Untuk bekerja 

meng gunakan sistem informasi ini 

menjadi tantangan tersendiri. Karena 

orang berubah itu tidak mudah. Cu-

ma kita mendapat keuntungan satu 

kelebihan yaitu pegawai BPK rata-rata 

masih muda. Mereka generasi milenial 

atau generasi Z, jadi tidak gagap tek-

nologi. Tinggal yang tua-tua saja. Tapi 

karena lingkungan berpengaruh, akan 

memaksa mereka untuk bisa. 

Tantangan berikutnya adalah 

tek nologi itu sendiri. Karena terus 

ber kembang, kita terus catch up de-

ngan teknologi. Misalnya bagaimana 

mengintegrasikan sistem itu bahkan 

sampai ke personal gadget. Jadi, sistem 

informasi bisa notifikasi ke handphone. 

Aspek seperti ini yang jadi tantangan 

teknologi untuk mengintegrasikan 

sehingga setiap orang bisa mengakses 

informasi dengan mudah.

Teknologi pada dasarnya me-

mang mengurangi peran dan cam-

pur tangan manusia. Apakah ada 

resistensi?

Saya pikir, memang ada resistensi 

terkait penggunaan teknologi. Tapi 

mau tidak mau, kalau tuntutan sudah 

semakin besar, semua juga akan ber-

ubah. Kalau tidak mengikuti, ya maka 

lambat dan akan tertinggal. Kalau kita 

dalam satu organisasi dan mayoritas 

menggunakan sistem itu, karena satu 

kebutuhan, dan banyak manfaatnya, 

maka mau tidak mau ikut. Kalau tidak, 

akan terpinggirkan. 

23SOSOK

Tantangan kita 

adalah tinggal 

menge lola SDM ini 

supaya sesuai 

dengan kode etik.
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Apalagi pekerjaan kita yang mem-

butuhkan koordinasi, konsolidasi, 

sehingga sangat membantu sekali 

penerapan teknologi. Dengan 87 la-

poran keuangan dari kementerian dan 

lembaga, dengan sistem informasi itu 

sangat membantu. Dengan sistem in-

formasi ini semua bisa dipantau.

Kemudian, membuat ikhtisar hasil 

pemeriksaan. Dari 600 laporan, bagai-

mana membuat ikhtisar dalam waktu ti-

ga bulan? Kalau manual kan harus diba-

ca satu-satu, diketik ulang, belum tentu 

benar juga. Kalau menggunakan sistem, 

ini akan membantu mengkompilasi. Da-

ri sisi akurasi juga sangat terbantu. 

Persiapan sistem informasi ini 

apakah memang menjadi bagian 

dari rencana BPK untuk tampil di 

kancah internasional?

Ini memang menjadi salah satu ke-

unggulan. Semua memang menggu-

nakan teknologi informasi. Semua BPK 

negara lain sudah konsentrasi terkait 

dengan teknologi. Kita tidak mau ter-

tinggal, secara kebutuhan juga perlu. 

Di dalam peran internasional, se-

lain penggunaan teknologi, adalah 

kapasitas atau kompetensi dari pe-

meriksa kita. Kompetensi terkait ilmu 

auditing itu adalah inti bisnis kita. Se-

berapa jauh penguasaan kita terhadap 

standar internasional, seberapa jauh 

meng ikuti perkembangan terakhir di 

dunia akuntansi, dan seterusnya. Itu 

alasan BPK memberanikan diri dan di-

percaya menjadi salah satu pemeriksa 

lembaga internasional di IAEA, Interna-

tional Atomic Energy Agency. BPK juga 

dipercaya di berbagai forum interna-

sional asosiasi BPK sedunia, baik INTO-

SAI, ASEANSAI. Kalau di ASEANSAI BPK 

memang yang me-lead. Karena sejak 

pendirian, sekretariat, itu ada di BPK. 

Ini kapasitas SDM BPK juga menjadi 

penentu bagaimana BPK bisa menjadi 

yang terdepan di dunia internasional. 

Apakah ada target khusus di 

kancah internasional?

Kalau target, yaitu peran kita se-

makin bagus dan semakin dirasakan. 

Sekarang ini, BPK me-lead di working 

group INTOSAI untuk enviromental au

dit. Kemudian di ASEANSAI, kita juga 

jadi sekretariat. Kalau ketua memang 

digilir untuk setiap negara, tetapi kalau 

sekretariat, itu ada di kita. 

Kalau keinginan saya, kenapa tidak 

memimpin asosiasi organisasi BPK se-

dunia? Memang membutuhkan usaha 

yang besar dan sesuai dengan aturan 

yang ada di BPK sedunia. Karena itu 

per benua. Sebelumnya Afrika Selatan, 

Cina, Arab, dan besok ini Rusia. Apakah 

saat kembali ke Asia kita siap? 

Apakah BPK siap?

Dari sisi sumber daya manusia 

kita siap. SDM kita yang sudah go 

internatio nal itu banyak. Kita sudah 

pernah me me riksa di IAEA, menang 

di working group enviromental audit. 

Kita juga membutuhkan komitmen 

dari seluruh unsur BPK, dari pimpinan 

hingga level manajemen. Memang, 

masih banyak yang perlu diperbaiki. 

Misal, seperti tadi saya sampaikan, yai-

tu integrasi antarsistem. Dari sisi SDM 

juga perlu manajemen yang lebih baik. 

Bagaimana mengembangkan SDM, ke 

arah mana? Bidang apa saja yang perlu 

dikembangkan? 

Kemudian rotasi dan mutasi. Kita 

punya 34 kantor perwakilan. Bagaimana 

merotasi orang? Ini perlu perbaikan ke 

depan supaya keadilan dan pemera taan 

bisa berjalan. Lalu spesiasialisasi SDM, 

mana yang harus kita dorong su paya 

kita bisa punya ahli di beberapa area. 

Jika dibandingkan dengan BPK 

negara lain, bagaimana posisi BPK 

saat ini?

Saya tidak punya data pasti. Tapi 

dari sisi mandat, BPK itu sudah sangat 

kuat. Karena mandat pemeriksaan BPK 

itu diatur di UUD, konstitusi. Itu menja-

min kemandirian dan kebebasan BPK. 

Jadi posisi BPK tidak di bawah pemerin-

tah atau pun parlemen. Dari situ sudah 

cukup kuat, tidak semua negara memi-

liki mandat BPK seperti itu. Ada bebe-

rapa yang di bawah kong res, DPR, ada 

yang masih di bawah perdana menteri. 

Dari sisi mandat, kita termasuk supreme 

audit institution yang cukup kuat. 

Kemudian, dari sisi SDM, BPK ter-

masuk bagus. Dari sisi rekrutmen, pen-

didikan, dan pengalaman itu bagus. 

Tantangan kita adalah tinggal menge-

lola SDM ini supaya sesuai dengan 

kode etik. Karena tantangan dan gang-

guan itu pasti ada, apalagi manusia. 

Karenanya, remunerasi kita sudah 

cukup bagus, meskipun bukan yang 

tertinggi. Tapi termasuk kelompok 

yang tinggi. Paling tidak, untuk stan-

dar hidup di kota yang ada di Indone-

sia, itu cukup. Tidak berlebihan banget, 

sudah cukup, tidak kekurangan juga. 

Ini penting untuk pemeriksa untuk 

menjaga independensi. Karenanya, 

dari sisi kapasitas organisasi dan SDM, 
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BPK levelnya itu sudah menengah ke 

atas di percaturan dunia. 

Apakah ada benchmark untuk 

BPK?

Orang bilang, BPK Amerika karena 

negara maju dan superpower, makanya 

lalu dianggap bagus. Tapi, tidak juga. 

Memang belum ada komparasi an-

tar-BPK karena belum disepakati apa 

yang akan diukur. Tapi di kita itu ada 

performance measurement framework di 

komunitas BPK se-dunia. Tapi ini belum 

jadi acuan untuk semua BPK di dunia 

karena berbeda mandat, berbeda posisi. 

Kalau acuan, kami menggunakan 

acuan internasional saja. Kalau kapasi-

tas supreme audit institution, di INTO-

SAI, itu ada majority model. Jadi untuk 

mengukur semakin matang suatu 

lembaga pemeriksa. Jadi model untuk 

organisasi yang bergerak di bidang 

akuntabilitas atau assurance. 

Yang paling dasar itu, hanya fokus 

pada combating corruption. Belum 

bicara memeriksa kualitas belanja. Ma-

sih sibuk mengurus korupsi. Kalau isu 

korupsi sudah hilang, atau paling tidak 

tinggal sedikit-sedikit, kita bisa masuk 

ke kedua, assuring accountability. Su-

dah mulai ada laporan keuangan, per-

tanggungjawaban. Sekarang ini BPK 

mulai memeriksa laporan keuangan 

pemerintah, itu sudah masuk ke level 

ini untuk increasing transparency. 

Level berikutnya, itu kalau sudah 

enhancing efficiency. Bicara soal efek-

tivitas, kesamaan (equity), etik. Ini 

akan semakin mature. Berikutnya itu, 

increasing insight, jadi BPK itu menjadi 

konsultan bagi yang diperiksa. Artinya 

bisa tahu kedalaman masalah yang 

diperiksa. Misalnya ada masalah terkait 

penggunaan resources, BPK bisa tahu. 

Efektivitas program kerja mereka, BPK 

tahu masalahnya. Yang paling mature 

lagi, yang paling top, kalau BPK itu su-

dah bisa facilitating foresight, mempre-

diksi masa depan. Memberikan pilih an 

alternatif bagi yang diperiksa atau 

pemerintah tentang negara ini. Dengan 

situasi seperti ini, maka saran BPK men-

jadi seperti ini. Dan itu real terjadi. Itu 

peran BPK paling mature. Jadi kita tidak 

punya siapa yang kita jadikan acuan, 

tapi kita menggunakan pedoman itu.

BPK ada di level mana?

Sekarang itu, kita masih combating 

corruption, tapi kita tidak berhenti di 

situ. Kita juga sudah masuk ke assuring 

accountability. Kita kasih opini dan 

sebagainya. Ini juga seiring dengan 

kedewasaan pemerintah dan entitas 

lain. Tidak bisa berjalan sendiri-sen-

diri. Karena BPK hanya memberikan 

rekomendasi, kita bukan eksekutif, jadi 

pemerintah yang menjalankan. Jadi 

harus bersama-sama. Kemajuan peme-

rintah itu juga kemajuan BPK, begitu 

juga sebaliknya. Tidak bisa itu BPK he-

bat, tetapi negaranya masih miskin.

Kalau kita mau lihat sudah ada di 

mana, bisa kita lihat, sekarang itu pe-

merintah sudah mulai melakukan pe-

laporan keuangan dan dipublikasikan. 

Dulu tidak pernah. Sekarang presiden 

juga sudah mulai berbicara kualitas 

belanja, untuk apa. Ini nanti bicara 

efisiensi, efektivitas, penggunaan ang-

garan, dan sebagainya. Tantangannya 

memang apakah kita bisa menuju ke in

creasing insight dan facilitating foresight. 

Berapa tahun yang dibutuhkan 

BPK untuk bisa menjadi dewasa?

Tidak bisa ditentukan. Tergantung 

banyak hal. Kemajuan bangsa, peme-

rintah, kualitas masyarakat, pendidik an, 

kesehatan, kualitas inovasi, dan hal-hal 

lain yang dapat membantu memben-

tuk pemerintah yang semakin maju. 

Saat ini demografi SDM BPK 

ba nyak yang muda, apakah akan 

dipertahankan seperti itu?

Ini sedang kami rancang dalam 

grand design manajemen SDM. Kita 

membutuhkan tenaga yang enerjik 

karena pemeriksa itu kerjanya di la-

pangan. Ini bersamaan juga dengan 

kondisi pemerintah yang surplus 

demografi. Ini berimbas ke BPK, umur 

30-an itu banyak. Ke de pan, kita ingin 

ada kaderisasi, sehing ga aliran SDM ini 

bisa tetap dipertahan kan agar tetap 

produktif. 

Apa pesan Anda untuk para ge-

nerasi muda, khususnya pegawai 

BPK?

Harapan saya, generasi muda BPK 

itu bisa memiliki kompetensi. Yang le bih 

penting lagi adalah integritas, re putasi, 

independensi, dan profesionalisme. 

Ini nilai dasar yang harus jadi fondasi. 

Jangan sampai kita itu pintar tapi tidak 

punya integritas. Nanti ba nyak orang 

menyangsikan pekerjaan BPK. Pekerjaan 

BPK itu pemeriksaan, sangat tergantung 

dengan kepercayaan. 

Jadi masuk BPK, harus punya in-

tegritas dan kapasitas. Baik kapasitas 

auditing, keilmuan yang terkait pe-

kerjaan, dan yang tidak kalah penting 

adalah kemampuan komunikasi di da-

lam dan luar negeri. Karena ke depan 

kita harus berkompetisi tidak hanya di 

dalam negeri, tapi juga dengan lemba-

ga lain di dunia internasional. 

Berikutnya yang tidak kalah pen-

ting adalah kemampuan inovasi dan 

kreativitas. Zaman berubah, kita beru-

bah. Lebih bagus lagi kita mendahului 

perubahan. Jadi, meskipun zaman 

belum berubah, kita sudah melakukan 

perubahan. Ini yang akan menjadi 

kebanggaan karena nantinya orang-

orang mengikuti yang kita kerjakan. l

Mandat peme-

riksaan BPK itu 

diatur di UUD, 

konstitusi. Itu 

menjamin ke-

mandirian dan 

kebebasan BPK. 
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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KILAS

Kegiatan festival fim ini merupakan terobosan dan langkah positif 
dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

BPK Kembali 
Gelar Festival Film 
Kawal Harta Negara
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

kembali menggelar Festival Film 

Kawal Harta Negara (FFKHN). Ajang 

FFKHN 2018 telah diluncurkan se-

cara resmi dan dibuka oleh Ketua 

BPK Moermahadi Soerja Djanegara, 

di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 

Selasa (24/4). 

Kegiatan yang diselenggarakan untuk kedua 

kalinya ini merupakan kerja sama antara BPK 

dengan United States Agency for International 

Development (USAID)-CEGAH.

Kategori yang dikompetisikan dalam FFKHN 

2018 adalah film fiksi, dokumenter, dan citizen 

journalism. Seluruh kategori ini dibuka untuk pe-

lajar, umum, dan mahasiswa. Pengiriman karya 

peserta dimulai pada 24 April 2018 dan ditutup 

pada 31 Juli 2018. 

Selain mengadakan kompetisi pembuatan 

film, BPK juga mengadakan kompetisi ide cerita 

film atau pitching forum. Bagi peserta yang ide 

ceritanya terpilih akan mendapatkan penggan-

tian dana produksi film dan pendampingan 

dalam proses pembuatan film. Selain itu, film 

produksinya akan di ikutsertakan lagi dalam se-

leksi untuk mencari film favorit.

FFKHN bertujuan mendorong keterlibatan 

pelajar dan masyarakat dalam meningkatkan 

kesadaran terhadap peran kerja dan fungsi BPK. 

Ajang ini juga dibuat sebagai edukasi kepada 

masyarakat dan pelajar bahwa masyarakat pu-

nya peran penting dalam menjaga dan meng-

awasi harta negara.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara 

berharap FFKHN mampu meningkatkan kesa-

daran publik terhadap hasil lapor an BPK. Ketua 

BPK juga sangat berharap partisipasi publik da-

lam ajang ini. 

“Kami berharap dengan adanya film-film 

yang dibuat oleh peserta FFKHN 2018 akan me-

ningkatkan kesadaran publik terhadap laporan 

hasil pemeriksaan. Kami juga berharap tahun 

ini lebih banyak anak muda yang berpartisipa-

si. Ajang ini juga diharapkan menjadi wadah 

meng ekspresikan keresahan dan pemikiran 

anak muda melalui film,” ujar ketua BPK.

Director Office Governance Right and Resi

lience USAID David Isao Hoffman bangga bisa 

bekerja sama dengan BPK dalam penyeleng-

garaan FFKHN 2018. Menurut David, kegiat an 

festival fim ini merupakan terobosan dan lang-

kah positif dalam memberikan edukasi kepada 

masyarakat.

“Ini merupakan festival yang isinya membe-

rikan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi 

pemeriksaan publik dan pengawasan harta 

negara kepada masyakat. FFKHN merupakan 

sebuah acara yang sangat baik karena bisa 

membantu mengedukasi masyakarat, mengenai 

pentingnya transparansi dan pengawasan terha-

dap harta negara,” kata David saat memberikan 

sambutan di acara peluncuran FFKHN 2018.

David menilai, festival film ini BPK bisa di-

contoh lembaga lain di semua daerah Indonesia. 

Sebab, edukasi dan sosialisasi melalui film lebih 

mudah dicerna masyarakat. 

Roadshow 

Setelah prosesi launching FFKHN di Jakarta, 

BPK menggelar roadshow di enam kota yakni 

Aceh, Bandung, Surabaya, Balik papan, Makassar 

dan Ambon. Dalam setiap roadshow, BPK mem-

berikan workshop tentang peran dan fungsi BPK. 

Work shop juga diisi dengan diskusi tentang pem-

buatan film dan juga video jurnalisme warga. 

Saat menggelar roadshow di Kota Surabaya 

pada 2-4 Mei 2018, BPK melakukan beberapa ke-

giatan preevent diantara nya media visit dan goes 

to school. Media visit diawali dengan mengun-

jungi Radio Republik Indonesia (RRI) Programma 

2 dan dilanjutkan talk show di TVRI Jawa Timur 

dan Radio Suara Surabaya.

Acara goes to school dilakukan di dua sekolah 

yaitu SMA Al Hikmah dan SMA Khadijah Sura-

baya. Pada kunjungan di SMA Al Hikmah ber-

dasarkan pantauan tim Warta Pemeriksa, siswa 

dan siswi Al Hikmah sangat antusias dengan 

roadshow BPK. Ada sekitar 50 siswa dari kelas 10 

dan 11 yang hadir. Para siswa dan siswi terlihat 

sangat tidak sung kan bertanya tentang BPK. 

Mereka juga hadir dalam acara work shop yang 

digelar ke esokan harinya tanggal 3 Mei 2018.

Kepala sekolah Al Hikmah Ahmad Fais me-

ngatakan, roadshow dan workshop FFKHN BPK 

sangat bermanfaat. Menurut nya, langkah BPK 

yang menyasar para pelajar dalam kegiatan ini 

sangat tepat dan sesuai dengan era digital saat 

ini.

“Anak-anak SMA sekarang melek teknologi. 

Dengan lang kah BPK turun ke sekolah mene-

ngah atas dan membawa prog ram lomba 

festival film, hal ini tentu menjadi strategi yang 

tepat. Karena dari situ mereka bisa mengenalkan 

langsung tentang institusi ke anak-anak muda 

dengan cara anak muda yang sangat digital,” 

ujar Fais.

KILAS
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Fais mengungkapkan, sekolahnya baru pertama kali 

dikunjungi BPK. Bagi dia, kunjungan tersebut dapat menam-

bah wawasan para pelajar mengenai lingkup kerja dan tang-

gung jawab BPK. 

“Ini adalah stimulus atau cara bagaimana anak lebih me-

ngenal peran BPK dalam menga wal harta negara. Dan saya 

yakin ketika anak-anak itu bisa berkontribusi di dalam kegiatan 

ini, mereka akan lebih memiliki pe ngetahuan yang lebih da-

lam. Kami berharap siswa-siswi kami kelak ada yang menjadi 

bagian dari BPK dalam mengawal harta negara,” tambah Fais.

Cocok untuk Generasi Milenial

Workshop FFKHN di Surabaya juga digelar di Gedung 

Dharma Wanita Surabaya. Sedikitnya ada 40 sekolah yang 

diundang dalam kegiatan tersebut. Total peserta yang hadir 

mencapai 326 orang terdiri atas pelajar, mahasiswa dan ma-

syarakat umum. Workshop FFKHN di Gedung Dharma Wanita 

Surabaya diisi dengan tips membuat film yang baik oleh 

produser Ismail Basbeth, yang pernah berkolaborasi bersama 

Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Mencari Hilal. 

Kepada Warta Pemeriksa, Basbeth menilai FFKHN yang 

diselenggarakan BPK cocok untuk generasi milenial. FFKHN 

juga bisa menjadi ruang bagi anak muda yang menyukai ke-

giatan dengan konsep kekinian yang tetap disisipi pengeta-

huan penting, terutama dalam hal pengawalan harta negara.

“Menurut saya FFKHN ini sangat menarik. Menariknya 

festival film dengan tema serius dan diselenggarakan oleh 

badan yang serius juga. Ini cocok buat anak-anak muda yang 

ingin mengetahui persoalan-persoalan yang urgent. Seperti 

memeriksa keuangan. itu kan bukan bahasan anak muda, 

tapi ada work shop dan pitching forum sebagai ajang pembe-

lajaran,” kata dia. 

Basbeth menambahkan, harta negara sudah sepatutnya 

menjadi tanggung jawab semua pihak. Langkah BPK yang 

memperkenalkan tetang pengawalan harta negara sejak dini 

sangat penting. Tujuannya agar para pelajar yang nantinya 

menjadi orang sukses bisa lebih memahami bagaimana men-

jaga keuangan dirinya sendiri atau perusahaan.

Dia mengaku sangat terkesan melihat antusiasme pe-

serta di Surabaya. Apalagi, peserta yang datang tidak hanya 

dari kalangan pelajar, tapi juga dari masyarakat umum yang 

sangat ingin mengetahui selak-beluk BPK.

Terpilihnya Banda Aceh 

sebagai kota pertama 

dalam rangkaian Road

show FFKHN ke-2 adalah 

sebuah penghargaan BPK 

terhadap arti strategis 

Aceh dalam sejarah per-

jalanan bangsa Indonesia. 

BPK berharap Banda Aceh 

menjadi role model bagi 

kota-kota lain di Indonesia 

yang dapat menjadikan 

film sebagai media pem-

bentuk gagasan, ide dan 

pesan yang bermanfaat 

bagi pendidikan moral 

dan nilai yang luhur bagi 

masyarakat, khususnya 

mengenai arti penting 

mengawal harta negara.

Roadshow FFKHN memang 

diperlukan BPK untuk 

melakukan literasi ter-

hadap sejumlah agenda 

BPK ke daerah-daerah. 

Karena banyak masyarakat 

Indonesia yang belum 

tahu kegiatan dan fungsi 

BPK. Se hingga melalui 

program ini kita bekerja 

sama dengan USAID dan 

rekan-rekan sutradara 

yang jagi untuk mengemas 

suatu film yang mudah di-

cerna kalangan mahasiswa, 

kalangan pelajar, sehingga 

bisa mengetahui langsung 

bagaimana BPK bekerja 

sesuai dengan amanat 

undang-undang.

Dengan mengusung tema 

refleksi perspektif publik 

tentang apa itu BPK dan 

bagaimana BPK bekerja, 

masyarakat diharapkan 

dapat menangkap perspek-

tif bahwa yang paling men-

dasar dalam bekerja adalah 

harus menjaga independen-

si, integritas, dan profesio-

nalisme. Itu inti dasar BPK 

dalam bekerja. Tanpa inti 

dasar tersebut, pekerjaan di 

BPK jadi percuma. Karena 

BPK pada prinsipnya tidak 

mencari perbuatan jahat, 

tapi apakah yang dilaku-

kan sudah sesuai dengan 

peratur an perundang-un-

dangan atau tidak.

ISMA YATUN 

Anggota V BPK
ACHSANUL QOSASI

Anggota III BPK
AGUS JOKO PRAMONO

Anggota II BPK

KILAS
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“Peserta yang datang kebanyakan anak-anak muda. Sa-

ya pikir, kalau sejak muda didekatkan oleh teknologi atau 

film, akan sangat bermanfaat bagi mereka. Karena ilmu film 

sa ngat menarik dan film di Indonesia juga sedang berkem-

bang,” katanya. 

Produser Net TV Thomas Herda mengapresiasi penyeleng-

garaan FFKHN. Menurut Thomas, FFKH bisa menambah 

wawasan dan ilmu baru bagi masyarakat dan pelajar Indo-

nesia. Target BPK yang menyasar generasi milenial menurut 

Thomas sangat tepat.

“Secara keseluruhan FFKHN ini keren, Saya sangat meng-

apresiasi lembaga apapun itu yang peduli dengan generasi 

milenial. Karena dalam waktu 10 atau 20 tahun ke depan, 

mereka yang menjadi penerus bangsa,” katanya. 

Thomas menilai, cara BPK mengemas edukasi tentang 

pengawalan harta negara melalui kompetisi video sangat 

menarik. Apalagi, kompetisi ini dikemas seusai dengan gaya 

anak muda yang kekinian. Dengan acara ini, ujar Thomas, 

anak muda menjadi paham tentang aset negara dan bagai-

mana menjaganya. 

 “Mungkin kalau hanya diisi workshop saja tidak menarik. 

Tapi ketika diisi dengan tantangan membuat video tetang 

kawal harta negara, ini menjadi sebuah kampanye yang me-

narik sekali,” katanya. 

Thomas mengungkapkan, dirinya bahkan baru tahu bah-

wa jumlah aset negara begitu banyak ketika dilibatkan dalam 

FFHKN pada tahun lalu. Banyaknya aset negara membuat 

BPK perlu melibatkan masyarakat untuk mengawalnya. 

“Dengan adanya jurnalisme warga, bisa membantu BPK 

dalam memberikan laporan. Cara membuat laporan yang ke-

ren salah satunya ya melalui video.” 

Menambah Inspirasi dan Pengetahuan Baru

Bagi para pelajar SMA dan SMP, kegiatan FFKHN mampu 

menambah ilmu dan wawasan baru. Sebab, masih banyak 

pelajar yang belum mengetahui BPK. Apalagi soal bagaimana 

mengawal harta negara. 

Hal tersebut seperti yang dirasakan oleh Alya, siswi SMA 

Negeri 2 Sidoarjo, Jawa Timur. Ia mengaku baru pertama kali 

mengikuti festival film ini. Pada partisipasi perdananya ini, 

Alya akhirnya memahami bagaimana kerja BPK dalam meme-

riksa keuangan negara.

“Acara festival film seperti ini sangat bagus karena bisa 

menambah ilmu para kreator muda,” kata Alya.

Setelah mendapatkan penjelasan dari BPK dalam work

shop FFHKN, Alya baru paham bahwa mengawal dan menja-

ga harta negara sebenarnya bisa dilakukan semua orang. 

“Jadi bukan hanya pegawai BPK, kami pun ternyata bisa 

dan harus ikut berperan dalam menjaga harta negara,” ujar 

siswi kelas 11 tersebut. 

 Hal senada dikatakan Rafli, siswa SMP Negeri 23 Suraba-

ya. Bagi dia, FFHKN selain bisa menambah wawasan dan ilmu 

baru, juga bisa menginspirasi bagi para pelajar. Ia berharap 

FFKHN diadakan setiap tahun.

“Acaranya seru bisa menambah wawasan dan ilmu baru, 

juga menambah pengalaman. Dengan adanya acara ini kami 

jadi terinspirasi untuk membuat film yang ada kaitannya de-

ngan kerja BPK,” ujar Rafli. l
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K
epala Bagian Kesejahteraan Biro Sumber Daya 

Manusia Badan Pemeriksa Keuangan Mamik Mis 

Chastina geleng-geleng kepala membaca data 

sedikitnya jumlah pegawai BPK yang meman-

faatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan atau 

medical checkup. Tahun lalu, dari 700 pegawai 

yang mendapatkan jatah pelayanan medical checkup, hanya 

390 orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. “Tiga tahun 

terakhir jumlahnya terus menurun,” katanya kepada Warta 

Pemeriksa pertengahan Mei lalu.

Tidak semua pegawai BPK yang berjumlah hampir 7.000 

mendapatkan fasilitas tes kesehatan. Pegawai yang menda-

patkan fasilitas ini adalah pegawai fungsional atau setara. 

Fasilitas medical checkup disediakan Biro Sumber Daya Ma-

nusia untuk mendukung kesehatan pegawai ke arah lebih 

baik.

Dari pegawai yang menggunakan fasilitas ini didapatkan 

data distribusi permasalahan kesehatan yang terdiagnosa 

dari hasil pemeriksaan. Hasilnya, gejala penyakit degenaratif 

banyak ditemukan pada pegawai yang melakukan medical 

checkup.

Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan jaringan atau organ tubuh. Proses keru-

sakan ini dapat disebabkan gaya hidup yang tidak sehat dan 

seiring bertambahnya usia. Penyakit degeneratif merupakan 

istilah medis untuk menerangkan adanya proses kemundur-

an fungsi sel saraf tanpa sebab yang diketahui yaitu dari kea-

daan normal menjadi memburuk.

Penyakit degeneratif sangat banyak jenisnya. Berbagai 

referensi menyebutkan lebih dari 50 jenis penyakit degenera-

tif. Beberapa jenis penyakit degeneratif antara lain hipertensi 

atau darah tinggi, osteoporosis, stroke, penyakit jantung, 

asam urat, diabetes melitus (DM) atau penyakit gula, koles-

terol, dan obesitas. Di antara jenis itu, penyakit degeneratif 

yang banyak ditemui pada hasil medical checkup pegawai 

BPK adalah hipertensi, jantung, penyakit gula, paru-paru, dan 

kolesterol. 

Mamik menegaskan data medical checkup menggambar-

kan distribusi permasalahan kesehatan. Namun, hasil medical 

checkup tidak menyatakan adanya diagnosa penyakit karena 

perlu konsultasi dengan dokter umum atau spesialis. 

Diabetes melitus, kolesterol, dan asam urat tinggi adalah gejala penyakit 
yang paling banyak ditemui dari hasil medical checkup pegawai. 
Perbaikan gaya hidup dan pola makan semakin mendesak. 

Penyakit Degeneratif 

Mengintai
Pegawai BPK
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Kapan pun 

pegawai 

mau medical 

checkup, 

kami siap.

rawpixel-unsplash rawpixel-unsplash
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TAHUN 2013
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33
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Jantung
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DM
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Lain-lain

TAHUN 2014

76

Tidak
terbaca
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93
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274 orang
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Jantung
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Lain-lain

TAHUN 2015

5

14
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12
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58 orang
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Jantung

Kolesterol
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Lain-lain

TAHUN 2016

62
22

98

27

7

288 orang

Hipertensi

Jantung

Kolesterol

DM

Hepatitis B

Paru-paru

Lain-lain

5

Terlepas dari meroketnya dis-

tribusi permasalahan kesehatan 

pegawai BPK, secara umum tingkat 

kesehatan pegawai BPK masih dalam 

batas normal. Jumlah pegawai BPK 

yang meninggal dunia juga tidak da-

lam level membutuhkan perhatian 

khusus menyoal kesehatan pega-

wai. “Penyebab meninggalnya juga 

bukan karena pekerjaan di BPK,” ujar 

Mamik. 

Mamik tidak menyandarkan per-

baikan pelayanan kesehatan pada 

jumlah kematian pegawai, namun 

data distribusi permasalahan kese-

hatan. Seiring dengan merebaknya 

penyakit degeneratif di kalangan 

pegawai, Mamik berharap pegawai 

yang memanfaatkan fasilitas tes 

kesehatan bisa meningkat pada 

tahun ini. Pemeriksaan kesehatan 

merupakan bentuk komitmen pega-

wai mulai memperhatikan keseha-

tannya. 

Untuk meningkatkan jumlah pe-

gawai yang melakukan pemeriksaan 

kesehatan, Biro SDM memperpan-

jang waktu pelaksanaan pemerik-

saan kesehatan. Sebelumnya, waktu 

pemeriksaan terbatas sehingga dia-

sumsikan menjadi kendala sedikitnya 

pegawai yang memanfaatkan fasilitas 

ini. Tahun ini jangka waktu pemerik-

saan dimulai Maret hingga Desember. 

“Kapan pun pegawai mau medical 

checkup, kami siap,” ujar Mimik. 

Fasilitas lain yang menunjung 

kesehatan pegawai adalah pelayan-

an poli umum, poli gigi, employee 

care centre (ECC), fisioterapi, hingga 

fitness centre. Biro Sumber Daya Ma-

nusia juga merekrut kalangan dokter 

sebagai tenaga yang mengawal 

kesehatan pegawai BPK Pusat. Untuk 

BPK Perwakilan, fasilitas kesehatan 

diserahkan kepada pimpinan perwa-

kilan masing-masing. Biasanya, BPK 

Perwakilan bekerja sama dengan 

pemerintah daerah setempat.

Di BPK Pusat ada empat tenaga 

dokter umum, empat dokter gigi, 

dua sarjana psikologi dan dua tena-

ga psikiater yang dikontrak dari luar. 

Semua tenaga kesehatan ini meru-

pakan fasilitas yang bisa dimanfaat-

kan pegawai BPK dan keluarganya.

Dari semua fasilitas itu, fitness 

centre menjadi pelayanan yang ba-

nyak diminati pegawai. Setiap hari, 

ruang fitness centre selalu buka dari 

pagi hingga malam. Selain itu, Biro 

SDM juga berencana mendukung 

komunitas-komunitas yang didirikan 

oleh inisiatif pegawai. Komunitas se-

perti yoga, berenang, pilates, gowes 

bertujuan untuk menyehatkan jiwa 

dan raga pegawai. Dukungan Biro 

SDM tengah dirumuskan untuk 

melestarikan komunitas-komunitas 

tersebut. l

Tingkat Kehadiran ���������������� 

2012 2013 2014 2015

25

77

21

79

23

77

43

57

Tidak Hadir (%) Hadir (%)

Persentase Distribusi 
Permasalahan Kesehatan 
dari Data Medical Check-up

Sumber: Biro SDM BPK RI
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S
elain bekerja sebagai pe-

gawai BPK di Sub Audito-

rat VII.D.2, Waskito Hadi 

bersama kedua adiknya 

mengelola warung makan 

Tahu Kupat Temanggung 

‘Pak Hadi’ yang berlokasi di Jalan Raya 

Kedungmundu, Karanggawang, Ko-

ta Semarang. Ia menjalankan bisnis 

tersebut untuk melanjutkan usaha 

ayahnya. 

Hadi awalnya membuka warung 

tenda kaki lima bongkar pasang di 

pinggir Jalan Raya Tentara Pelajar (Mri-

can), Kota Semarang. Namun, warung 

yang berdiri sejak 1998 itu telah tutup 

dan tinggal kenangan.

Patah tumbuh hilang berganti. Ke-

ingi nan kuat Hadi melanjutkan usaha 

ayahnya membawa dia ke tempat 

baru yang permanen. Ia mendapatkan 

tempat usaha baru di sebuah Ruko di 

wilayah Karanggawang yang berlokasi 

di Jalan Raya Kedungmundu Kota 

Semarang. Ia membeli ruko tersebut 

pada 2014 dengan harga sebesar 

Rp400 juta.

‘’Awal memulainya ketika itu bapak 

saya dengan usia yang sudah mulai 

sepuh pernah berhenti berjualan, 

dilanjutkan oleh adik-adik saya. Kemu-

dian pada tahun 2014 kebetulan ada 

pengembang menawarkan bangunan 

ruko baru di daerah Karanggawang 

Kedungmundu, Kota Semarang de-

ngan harga terjangkau,’’ kata Hadi.

Tahu Kupat 
Beromzet Belasan Juta

Bisnis yang dijalankan 
Waskita Hadi 
sempat turun karena 
pindah tempat. 
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Alasan Hadi memilih bisnis tahu 

kupat karena kuliner tradisional khas 

Temanggung itu memang mengha-

dirkan racikan bercita rasa khas sereh 

yang sangat menggugah selera. Kuli-

ner tersebut juga sarat manfaat bagi 

kesehatan karena disertai sayuran. 

Sajian dalam satu piring Tahu 

Kupat Temanggung makin mantap 

dengan perpaduan Magelangan, ha-

sil kolaborasi lidah Klaten dan Sema-

rang melalui variasi tambahan menu 

gimbal (gorengan udang semacam 

bakwan) dan telor. Level pedasnya 

bisa disesuaikan dengan selera ma-

sing-masing pelanggan.

Tahu Kupat ‘Pak Hadi’ menyajikan 

menu utama berupa Tahu Kupat Bia-

sa, Tahu Kupat Telor, Tahu Kupat Gim-

bal, Tahu Kupat Komplit (Tahu Kupat 

Telor Gimbal). Hadi tak menaikkan 

harga dagangannya meskipun telah 

menempati ruko. Dia ingin makanan 

yang dijajakannya tetap terjangkau 

untuk semua kalangan. 

‘’Omzet saat berjualan di ruko 

memang tidak sebanyak di warung 

tenda kaki lima. Karena memang 

namanya tempat baru mesti nyari 

pelanggan baru juga. Harus sabar, 

namanya orang usaha harus dijalani 

dengan sungguh-sungguh. Man      

jadda wa jada. Harus terus sema-

ngat,’’ ujar dia.

Hadi menceritakan, tekadnya 

menjalankan usaha menemui kendala 

pada 2016. Kala itu, ia tak bisa lagi 

berjualan di warung tenda bongkar 

pasang di pinggir jalan. Pemilik baru 

di lokasinya berjualan tidak berkenan 

memberikan izin berjualan. Kebe-

tulan, saat itu ada kebijakan dari 

pemerintah daerah untuk melarang 

pedagang kaki lima di sepanjang ja-

lan Mrican, Kota Semarang. 

Larangan tersebut membuat Hadi 

hanya bisa berjualan di ruko mulai 

pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. 

Ia mengaku cukup kesulitan menja-

lankan bisnis setelah pindah ke ruko. 

Sebab, banyak masyarakat yang ti dak 

mengenal tempat usahanya tersebut. 

Berbagai bentuk promosi di-

lakukan Hadi, seperti memasang iklan 

baris di media massa lokal dan beker-

ja sama dengan salah satu pengantar 

makanan on line di Kota Semarang, 

waktu itu. ‘’Mulailah terlihat tren 

omzet yang mening kat setiap bulan-

nya. Alhamdulillah,’’ ungkapnya.

Saat bisnisnya mulai lancar, Hadi 

dimutasi ke Jakarta. Meski begitu, 

ia tetap berupaya menjalankan usa-

hanya dengan memasarkan produk 

melalui media online seperti Face-

book, Instagram. Sementara tokonya 

dioperasikan oleh adik-adiknya. 

Bisnisnya mulai meningkat dalam 

tiga bulan terakhir ini. Dia mengaku 

bisa meraih omzet penjualan sekitar 

Rp17 juta per bulan.

Menurut Hadi, tantangan bisnis 

kuliner semakin berat saat ini, teru-

tama dengan hadirnya bisnis kuliner 

online. Oleh karena itu, kata Hadi, 

pebisnis kuliner mesti bisa beradap-

tasi dengan melakukan pemasaran 

secara online. 

Setelah menjadi mitra dari ojek 

online, Hadi mengaku pesanannya 

mengalami peningkatan. “Utamanya 

saat bulan-bulan dimana banyak 

orang yang mengadakan hajatan,” 

katanya. l

Harus sabar, 

namanya orang 

usaha harus 

dijalani dengan 

sungguh-sung-

guh. Man jadda 

wa jada. Harus 

terus semangat.
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ALUR
PENGADUAN
MASYARAKAT

SELESAI

SELESAI

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

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

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

Pengadu atau pelapor menghubungi Pusat Informasi 
dan Komunikasi (PIK)

Pengaduan lengkap

Tanggapan Satker

Pengaduan
tidak lengkap

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

Verifikasi identitas pelapor 
dan kelengkapan bukti 
oleh Petugas PIK

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

Mau 
Mengadu 

Permasalahan 
Publik

Mengajukan Pengaduan

1. Mengisi formulir pengaduan 
masyarakat dan tanda bukti 

penerimaan dokumen

2. Melampirkan:
l KTP / ID Card / SIM

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

l Dokumen pendukung atas 
aduan yang disampaikan

Surat Keluar PPID 
kepada Pengadu/Pelapor

sebagai tanggapan

l Petugas PIK memproses 
penyampaian 

pelaporan pengaduan
l Meneruskan kepada Satker 

terkait melalui PPID

?

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Klik SIPADU
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M
anusia diciptakan oleh Allah 

SWT sebagai makhluk sosial. 

Arti nya, manusia tidak da pat 

hidup sendiri tanpa memer-

lukan bantuan orang lain. 

Makanya, manusia yang hidup 

di bumi ini secara fitrah selalu berkecenderungan 

hidup bersama dengan orang lain dalam bentuk 

berkelompok atau berkomunitas. 

Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT mencip-

takan manusia di muka bumi ini, “Wahai manusia, 

sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemu-

dian dijadi kan kamu berbangsa-bangsa dan ber-

suku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesung-

guhnya yang paling baik di antara kalian adalah 

yang paling bertakwa.” (QS. 49:13).

Pengertian komunitas menurut Hendro Puspito 

adalah suatu kumpulan nyata, ter atur, dan tetap 

dari sekelompok individu yang menjalankan peran-

nya masing-masing secara berkaitan demi tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan me-

nurut Paul B horton dan Chaster L Hunt, komunitas 

adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadar-

an akan keanggotaannya dan saling berinteraksi 

satu sama lainnya. 

Tujuan dan manfaat dibentuknya komunitas 

antara lain adalah sebagai sarana pe nyebaran in-

formasi, menjalin kebersamaan, dan menyalurkan 

hobi, bakat, dan keterampilan tertentu yang baik 

dan bermanfaat.

Jika kita amati di sekitar kita, akan ba nyak dite-

mukan bermacam-macam komunitas yang hidup 

dan berkembang di negeri kita. Dari yang paling 

kecil lingkupnya di tingkat rukun tetangga (RT) 

hing ga yang paling besar lingkupnya di tingkat na-

sional. Bahkan, ada komunitas yang keanggotaan-

nya lingkup internasional. 

Memanfaatkan 
Komunitas
OLEH WAHYU PRIYONO

Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB
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Kesadaran 

dan niat 

baik sangat 

diperlukan 

bagi kita 

semua yang 

bergabung 

dalam ko-

munitas, 

sehingga 

semua 

kegiat annya 

akan selalu 

positif dan 

bermanfaat 

bagi kita 

semua.

Sebut saja ada komunitas arisan ibu-

ibu, komunitas pengajian ibu-ibu, komuni-

tas sosialita, komunitas senam, komunitas 

bersepeda, komunitas touring, komunitas 

motor gede, komunitas mancing, komuni-

tas alumi dari SD sampai perguruan tinggi, 

pagayuban kedaerahan, komunitas kese-

nian/kebudayaan, komunitas olahraga, 

komunitas suporter sepak bola, dan masih 

banyak lagi yang tidak bisa disebutkan 

satu per satu. 

Di zaman now, komunitas tidak hanya 

terbatas pada pertemuan fisik, tetapi lebih 

banyak pada pertemuan di dunia maya 

dalam bentuk grup-grup Whatsapp, Face-

book, dan Telegram.

 Komunitas-komunitas tersebut tentu 

saja bukan merupakan lembaga formal 

yang berbadan hukum seperti instansi 

pemerintah, perusahaan swasta atau lem-

baga-lembaga lain yang ada di negara kita. 

Meskipun, mungkin saja orang-orang yang 

bekerja di lembaga-lembaga formal ter-

sebut juga ikut membuat atau bergabung 

dengan komunitas-komunitas nonformal 

yang ada. 

Jumlah anggota komunitas pun berva-

riasi. Ada yang komunitasnya beranggota-

kan puluhan orang hingga jutaan orang. 

Apakah komunitas-komunitas tersebut 

merupakan hal positif atau negatif? Hal ini 

sangat tergantung dari kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dan ada tidaknya manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar-

nya. 

Sebagai contoh, kita sering menyak-

sikan di televisi dan membaca di media 

on line peristiwa-peristiwa yang terkait 

de ngan komunitas tertentu. Perkelahian 

antar geng motor, pesta miras, narkoba, 

dan seks, tawuran pelajar, bentrok suporter 

sepak bola, perusakan lingkungan, dan 

penyebaran berita hoax adalah contoh ke-

giatan komunitas yang berdampak negatif. 

Pengajian ibu-ibu, kunjungan ke panti 

asuhan, bakti sosial, ziarah, berwisata ber-

sama, olah raga bersama, latihan musik/

seni dan kegiatan lainnya yang baik adalah 

contoh kegiatan komunitas yang positif. 

Tentu saja, kegiatan-kegiatan komunitas 

yang negatif akan merugikan baik bagi 

para pelakunya maupun masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

Begitu juga sebaliknya. Kegiatan-

kegiat an komunitas yang positif akan 

memberikan manfaat baik bagi anggota 

komunitas yang bersangkutan maupun 

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

Oleh karena itu, kesadaran dan niat baik 

sangat diperlukan bagi kita semua yang 

bergabung dalam komunitas, sehingga 

semua kegiat annya akan selalu positif dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. l
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P
emerintah perlu memperkuat 

kebijakan afirmasi untuk program 

pemenuhan guru di luar Jawa. 

Sebab, ada ketimpangan kualitas 

guru antara Pulau Jawa dan luar 

Jawa. Dalam Ikhtisar Hasil Pemerik-

saan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) melaporkan ada 211.208 guru 

yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada 

2016. Padahal, gelar sarjana merupakan kuali-

fikasi minimal yang dipersyaratkan bagi guru, 

kepala sekolah, dan pengawas sekolah. 

Berdasarkan data yang didapat Warta Peme

riksa, jumlah guru yang belum bergelar sarjana 

paling banyak berada di luar Jawa. Jumlahnya 

mencapai 157.571 orang atau sebesar 74,6 per-

sen. Sedangkan jumlah guru belum S-1 di Pulau 

Jawa sebanyak 53.479. Sisanya sebesar 158 

orang merupakan guru luar negeri. 

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menga-

takan, ada beberapa kebijakan yang perlu 

diambil pemerintah untuk memeratakan kuali-

tas guru. Pertama, dengan meningkatkan kese-

jahteraan guru di daerah-daerah terpencil. 

Dia menjelaskan, pendapatan guru lebih 

banyak bergantung pada tunjangan yang di-

berikan pemerintah daerah (Pemda). Sehingga, 

guru yang mengajar di daerah yang memiliki 

kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) besar, lebih makmur ketimbang 

guru yang berada di daerah terpencil. 

“Akibatnya, semua menumpuk ke daerah 

kaya. Distribusi guru jadi tidak merata,” kata 

Har ry kepada Warta Pemeriksa, awal Mei. 

Harry menyarankan pemerintah membe-

rikan insentif yang lebih besar bagi guru yang 

berada di daerah terpencil. Kalau perlu, kata 

dia, tunjangan tersebut langsung diberikan me-

lalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

Kualitas Guru 

Timpang 
Pemenuhan guru dan tenaga 
kependidikan yang profesional pada 
aspek kualifikasi hingga distribusi 
belum sepenuhnya efektif.
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“Selain remunerasi, perlu ditambah tunjangan 

daerah terpencil. Supaya lebih menarik bagi guru,” 

kata Harry. 

Peningkatan kesejahteraan guru di daerah ter-

pencil dinilai sangat perlu agar guru bisa betah sa-

at mengabdi. Harry mengaku pernah menemukan 

satu kasus cukup serius di salah satu daerah ter-

pencil. Dia menceritakan, guru berstatus pegawai 

negeri sipil (PNS) di daerah tersebut merekrut 

guru honorer untuk menggantikan tugasnya. Tu-

juannya, kata Harry, agar guru itu bisa mengajar di 

tempat lain. 

Selain peningkatan kesejahteraan, pemerataan 

kualitas guru bisa dilakukan dengan memberikan 

kuota khusus beasiswa bagi guru S-1 yang mau 

mengabdi di daerah terpencil. Beasiswa tersebut 

bisa diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. 

“Saya setuju kalau ada kuota untuk dae-

rah-daerah seperti Papua. Dalam tingkat tertentu 

perlu ada afirmasi terhadap tenaga guru,” kata 

Harry. 

Keinginan Harry tersebut rupanya selaras 

dengan pemerintah. Kementerian Keuangan pada 

tahun ini menerapkan kebijakan baru untuk LPDP. 

Salah satunya berupa kuota khusus untuk daerah 

afirmasi. 

Daerah afirmasi LPDP tahun 2018 dikhusus-

kan untuk daerah tertinggal serta daerah yang 

ada di Papua dan Papua Barat. Pemilihan daerah 

afirmasi ini bertujuan mendorong pembangunan 

di daerah-daerah yang paling membutuhkan di 

Indonesia.

LPDP pada daerah afirmasi tersebut memang 

tidak mengkhususkan untuk guru. Namun, kuota 

ini memberikan kesempatan guru daerah terpencil 

bisa meningkatkan kualitasnya. 

“Ini akan membuat guru bersedia mengajar 

di daerah terpencil. Karena ada insentif, bisa S-2 

dan S-3. Tapi, tentu mereka harus berkompetisi,” 

katanya. 

Harry saat masih berkiprah sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan sa-

ngat berkomitmen meningkatkan kualitas pendi-

dikan di Indonesia. Dia menceritakan, kala menjadi 

menjadi Ketua Badan Anggaran DPR pada 2009, ia 

terus mendorong terbentuknya LPDP . “Saya per-

juangkan itu,” katanya. 

Singkat cerita, LPDP akhirnya ditetapkan 

sebagai instansi pemerintah yang menerapkan 

pola keuangan Badan Layanan Umum melalui 

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/

KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012. 

Pria kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan 

Riau tersebut menjelaskan, LPDP memiliki peran 

penting bagi peningkatan sumber daya manusia 

(SDM). Dengan SDM yang mumpuni dan berpen-

didikan tinggi, Indonesia bakal bisa bersaing de-

ngan negara lain. 

Menurut Harry, negara lain bisa lebih unggul 

karena SDM-nya betul-betul diperhatikan. Dia 

menceritakan pernah berkunjung ke Mesir saat 

menjadi Ketua BPK. Kala itu, ia bertanya kepada 

pejabat setempat mengenai jumlah mahasiswa 

Indonesia yang ada di sana. 

Dikisahkan Harry, mahasiswa Indonesia di 

Semua kementerian 

harus mulai berpikir bahwa 

masa depan bangsa 

ditentukan kualitasnya 

oleh guru-guru kita.

n Harry Azhar Azis, Anggota VI BPK
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Mesir kala itu mencapai 3.000 orang. Namun, 90 per-

sen dari mahasiswa tersebut kuliah dengan meng-

gunakan uang sendiri. Sedangkan mahasiswa asal 

Malaysia jumlahnya mencapai 20 ribu. Bedanya, ma-

yoritas mahasiswa Malaysia dibiayai negaranya. 

Hal serupa dia temukan saat mengambil S-2 dan 

S-3 di Amerika Serikat. Kala itu, mahasiswa Indonesia 

hanya ada lima hingga enam orang. Sedangkan ma-

hasiswa Malaysia mencapai 100 orang dan Singapura 

lebih dari 150 orang. 

“Jadi, sampai kapanpun kita tidak akan bisa me-

ngalahkan mereka kalau perhatian kepada SDM 

tidak terus ditingkatkan,” katanya. Meski begitu, Har-

ry menilai kapasitas LPDP saat ini terus mening kat, 

karena saat ini saja LPDP sudah bisa menyekolahkan 

hingga 7.000 orang per tahun. 

Menurut Harry, peningkatan kualitas guru perlu 

mendapat dukungan dari semua kementerian. Kua-

litas guru sejatinya jangan hanya menjadi perhatian 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-

dikbud). Kementerian bisa memberikan dukungan 

dengan memberikan semacam pela tihan vokasi. 

Dia mencontohkan, guru-guru daerah terting gal 

yang berlatar pendidikan ilmu pengetahuan dan tek-

nologi (iptek), bisa diberikan pelatihan oleh Kemen-

terian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Ting gi. Kemu-

dian, guru berlatar pendidikan ekonomi, bisa dilatih 

oleh Kementerian Keuangan atau kementerian yang 

berkaitan dengan ekonomi. 

“Semua kementerian harus mulai berpikir bah-

wa masa depan bangsa ditentukan kualitasnya oleh 

guru-guru kita,” ujarnya. 

Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kepen-

didikan yang profesional merupakan salah satu pe-

meriksaan kinerja tematik dalam IHPS II 2017. Peme-

riksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara 

serentak terkait tema yang terdapat pada kebijakan 

dan strategi pemeriksaan BPK atas prog ram peme-

rintah dalam suatu bidang yang dise lenggarakan 

oleh berbagai entitas pemeriksaan. 

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan 

menunjuk kan bahwa kinerja Kemendikbud dalam 

pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang 

profesional pada aspek kualifikasi, sertifikasi, kompe-

tensi, kesejahteraan, database, dan distribusi belum 

sepenuhnya efektif.

Selain permasalahan kualifikasi guru, pelak-

sanaan sertifikasi guru belum memadai. Terdapat 

1.596.968 guru dan kepala sekolah yang belum ber-

sertifikat pendidik, dan sebanyak 13.819 guru belum 

bersertifikat pendidik linier dengan mata pelajaran 

yang diampu. 

Selain itu, terdapat 167.718 kepala sekolah yang 

belum bersertifikat kepala sekolah. Akibat nya, peser-

ta didik belum memperoleh jaminan mendapatkan 

pendidikan yang bermutu, serta tidak tercapainya 

peningkatan profesionalisme guru dan tenaga ke-

pendidikan melalui program sertifikasi. 

Hal ini terjadi antara lain karena pemerintah pro-

vinsi/kabupaten/kota belum memiliki pedoman, ke-

bijakan dan perencanaan untuk sertifikasi bagi guru 

yang diangkat setelah tahun 2005. 

Terkait permasalahan dalam hal pemenuhan 

guru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidik-

an Kemendikbud menjelaskan, belum semua guru 

dan tenaga kependidikan memenuhi batas kriteria 

akademik, antara lain karena faktor usia guru yang 

mendekati pensiun dan faktor geografis antara tem-

pat mengajar dengan lokasi lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan (LPTK). 

Kebijakan program beasiswa tidak dapat dilaksa-

nakan karena keterbatasan anggaran, sehingga Ke-

mendikbud hanya memberikan bantuan pendidik an 

bagi guru yang sedang dalam masa pening katan 

kualifikasi akademik S-1/D-4.

Terkait dengan kompetensi, Kemendikbud telah 

mengajak pemda bersama-sama melakukan pening-

katan kompetensi guru melalui kesepakatan bersa-

ma untuk meng alokasikan pening katan kompetensi 

guru dalam APBD masing-masing daerah.

Adapun mengenai kesejahteraan, Kemendikbud 

telah menyediakan anggaran. Hanya saja, keterse-

diaan anggaran untuk kesejahteraan guru disesuai-

kan dengan kemampuan APBN. l

SEBARAN 
GURU 

YANG BELUM 
MEMENUHI 

KUALIFIKASI 
S-1

74,6%
0,07%

25,32%

Pulau Jawa: 
53.479 

Luar Jawa: 
157.571

Luar negeri: 
158TOTAL: 211.208
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S
empat mencuat tiga tahun 

silam, isu banjirnya tenaga 

kerja asing (TKA) asal Tiongkok 

kembali memanas belakangan 

ini. Munculnya kembali isu ini 

beriringan dengan terbitnya 

Per aturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Regulasi baru tersebut menimbulkan 

pro dan kontra. Salah satunya di kalangan 

Kelompok buruh. Pada aksi hari buruh 1 

Mei 2018, dua organisasi buruh menggelar 

aksi yang salah satu tuntutannya berkaitan 

dengan isu tenaga kerja asing. Meski sa-

ma-sama menyoroti isu tenaga kerja asing, 

namun keduanya berbeda dalam menilai 

Perpres TKA. 

Salah satu organisasi serikat pekerja 

yang lantang mengkritik pemerintah ada-

lah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) yang dipimpin Said Iqbal. Organisasi 

menuntut Presiden Joko Widodo mencabut 

Perpres TKA karena dicurigai Said menjadi 

pintu masuk buruh kasar asal Tiongkok. 

“Cabut Perpres ini, kalau tidak, kami akan 

mengajukan judicial review ke Mahkamah 

Agung,” kata Said Iqbal menjelang peringat-

an hari buruh awal Mei lalu.

Said mencurigai penerbitan regulasi ini 

berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan 

Pemilihan Umum 2019. Namun, ia tidak 

menjelaskan hubungan regulasi tenaga 

kerja asing yang dimanfaatkan untuk ajang 

pemilu. Nuansa politik terlihat dalam tun-

tutan lain serikat pekerja yang dipimpinnya 

karena secara terang-terangan mendukung 

Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presi-

den tahun depan. Pernyataan dukungan itu 

disampaikan bersamaan dengan tuntutan 

pencabutan peraturan presiden. 

Tuntutan lain disampaikan Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 

yang dipimpin Yorrys Raweyai, politikus 

Partai Golkar yang membela pemerintah. 

Menurut Yorrys, Perpres Nomor 20 tahun 

2018 memperketat masuknya tenaga kerja 

asing. “Tidak ada yang perlu dipersoalkan, 

regulasi ini memudahkan investasi masuk 

BPK berencana 
menggelar 
pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu 
masuknya tenaga 
kerja asing asal 
Tiongkok yang 
belakangan ini 
mendapatkan sorotan 
tajam beragam pihak. 
Dewan Perwakilan 
Rakyat yang kabarnya 
akan membentuk 
panitia khusus 
bisa memperkuat 
pemeriksaan 
lembaga ini. 

Sengkarut 
Tenaga Kerja Asing

zhipeng ya-unsplash
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namun mengatur masuknya tenaga kerja asing,” ka-

tanya awal Mei lalu. 

Panasnya isu buruh kasar asal Tiongkok juga 

merembet ke gedung parlemen. Partai oposisi mulai 

mengusulkan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) 

tentang masuknya ribuan tenaga kerja asing asal Ne-

geri Tirai Bambu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rak-

yat Fahri Hamzah adalah salah satu yang mendorong 

dibentuknya Pansus tersebut.

Fahri menilai Perpres tersebut tidak sejalan de-

ngan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang lebih mementingkan tenaga 

kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing. Ia juga me-

nilai Perpres tersebut membuka praktik pembukaan 

pabrik-pabrik ilegal di tengah hutan yang mempe-

kerjakan tenaga kerja asing. “DPR harus menggelar 

investigasi, levelnya (hak) angket,” katanya. 

Terlepas berbagai sorotan yang berasal dari 

kalangan berlatang belakang politis, Ombudsman 

Republik Indonesia, sebuah lembaga negara, juga 

mengungkapkan hasil penelusurannya terkait buruh 

kasar asal Tiongkok. 

Ombudsman menemukan banyak tenaga kerja 

asing asal Tiongkok yang tidak memiliki keahlian 

masuk ke Indonesia setiap hari. Temuan tersebut di-

dasari investigasi penyelenggaraan pelayanan publik 

dalam rangka penempatan dan pengawasan tenaga 

kerja asing di sembilan provinsi yang digelar pada 

Juni-Desember 2017. “Arus masuknya tenaga kerja 

asing, khususnya dari Tiongkok, begitu deras setiap 

hari masuk ke negara ini. Sebagian besar adalah un

skill labour (pekerja tanpa keahlian khusus),” kata Ko-

misioner Ombudsman Laode Ida saat jumpa pers di 

gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, akhir April lalu.

Laode mengungkapkan temuan buruh asing di 

Morowali Sulawesi Tengah yang banyak diisi pekerja 

kasar seperti sopir angkutan barang. Hitungan Laode 

ada sekitar 200-an sopir yang mengendarai mobil. 

Banjirnya tenaga kerja asing bagian kuli, menurut 

Laode, menggambarkan indikasi penurunan kelas. 

Laode membagi kelas tenaga kerja asing ini de-

ngan sebuah topi. Topi kuning merupakan pekerja 

buruh, topi merah tenaga supervisor, dan topi hijau 

pekerja level manajer. “Seharusnya untuk tenaga 

kerja asing itu paling banyak diisi topi hijau dan topi 

merah. Tapi di lapangan 90 persen lebih adalah topi 

kuning,” ungkapnya.

Maraknya perbincangan mengenai isu serbuan 

tenaga kerja asing asal Tiongkok membuat Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ikut serta mem-

bahasnya. Lembaga ini menggelar diskusi bulanan 

de ngan mengambil tema tenaga kerja asing berda-

sarkan hasil kajiannya pada pertengahan Mei.

Peneliti Ketenagakerjaan P2K LIPI Devi Asiati 

meng ungkapkan temuannya. Dia mengatakan, me-

ningkatnya nilai investasi Tiongkok berdampak terha-

dap derasnya tenaga kerja asing Tiongkok.

Peringkat investasi Tiongkok di Indonesia naik da-

ri yang tadinya nomor 10 menjadi nomor tiga setelah 

Singapura dan Jepang. Investasi Tiongkok di Indone-

sia lebih banyak di bidang sumber daya alam seperti 

tambang, minyak dan gas bumi, serta perkebunan. 

Selain itu, investor Tiongkok lebih banyak masuk ke 

sektor infrastruktur seperti konstruksi dan kelistrikan 

yang mayoritas kontraktor dan pembiayaannya ber-

asal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Kendati investasinya berada di peringkat tiga, 

jumlah tenaga kerja asing Tiongkok di Indonesia 

justru menempati nomor wahid. Jumlahnya bahkan 

jauh di atas pekerja asing asal Singapura dan Jepang 

yang merupakan negara asal investasi nomor satu 

dan dua. 

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman 

Modal dan Kementerian Tenaga Kerja pada 2016 

yang diolah LIPI, jumlah investasi dari Singapura 

mencapai 9,17 miliar dolar AS dengan jumlah TKA se-

banyak 1.700 orang. Jepang dengan investasi 5,4 mi-

liar dolar AS, jumlah tenaga kerja asingnya mencapai 

12.500. Adapun Tiongkok Cinadengan investasi 2,6 

miliar dolar AS, jumlah tenaga kerja asingnya menca-

pai 21.300 orang. “Ini berbanding terbalik,” kata Devi.

Kajian LIPI juga menelaah penyebab banjirnya 

tenaga kerja asing asal Tiongkok. Hasilnya, menurut 

Devi, pemerintah Tiongkok memiliki kebijakan pe-

nanaman investasi di luar negaranya harus diikuti 

dengan ekspor tenaga kerja. Berdasarkan kebijakan 

law of the control of the exit and entry citizen pada 

1986 mendorong tenaga kerja ke luar negeri seiring 

dengan investasinya. “Terjadi surplus tenaga kerja di 

Tiongkok,” ujar Devi. 
igor ovsyannykov-unsplash
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Faktor lainnya, hubungan kerja sama investasi 

Indonesia dengan Tiongkok semakin erat dengan 

adanya kerjasama Joint Statement on Strenghtening 

Comprehensive Strategic Partnership di 2015. Imple-

mentasi kerja sama itu terlihat dari kemitraan pem-

bangunan infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan pemerintah tentang bebas visa juga 

menjadi salah satu faktor. Sebenarnya penerapan 

bebas visa untuk mendorong kunjungan para turis 

seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

Nomor 69 Tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan 

bagi 45 negara yang kemudian ditambah menjadi 

169 negara yang diubah dalam Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2016. Implikasi kebijakan itu, lanjut 

Devi, memunculkan isu atas membanjirnya tenaga 

kerja asing. “Tujuannya untuk meningkatkan turis ta-

pi ternyata banyak pekerja yang masuk ke Indonesia 

dengan visa turis.”

Devi mengutip data Kementerian Tenaga Kerja 

yang mencatat jumlah tenaga kerja asing bermasa lah 

mencapai 1.383 hingga Juni 2017. Sebesar 60 persen 

dari total tenaga kerja asing itu bekerja tanpa izin dan 

sisanya penyalahgunaan jabatan. Permasa lahan lebih 

banyak datang dari tenaga kerja asing asal Tiongkok 

yaitu sebesar 24 persen dari 7.787 orang. 

Faktor lain yang menyedot tenaga kerja asing 

masuk ke Indonesia adalah Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 35 Tahun 2015. Isi dari peraturan terse-

but adalah menghapus syarat bisa berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing 

serta penghapusan rasio 10:1 antara jumlah tenaga 

kerja lokal dibanding asing. 

Manajemen kontrol tenaga kerja asing bertam-

bah buruk karena pengawasan pemerintah yang 

lemah. Saat ini jumlah pengawas hanya 2.294 orang 

yang mengawasi 216.547 perusahaan yang mempe-

kerjakan tenaga kerja asing. “Idealnya 1 pengawas 

mengawasi 5 perusahaan,” kata Devi.

Beragam perhatian dan sorotan mengenai tena-

ga kerja asing, khususnya asal Tiongkok, juga mena-

rik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota 

III BPK Achsanul Qosasi mengatakan BPK berencana 

menggelar pemeriksaan dengan tujuan tertentu un-

tuk menelaah permasalahan tenaga kerja asing. 

Achsanul mengapresiasi temuan-temuan tenaga 

kerja asing yang diungkap lembaga negara seperti 

Ombudsman, LIPI, maupun oleh media. Data-da-

ta tersebut akan dijadikan acuan dalam rangka 

pemerik saan yang akan dimulai pada semester ke-

dua tahun ini. 

Mantan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI 

ini juga memuji peran parlemen yang berencana 

membentuk Panitia Khusus untuk menginvestigasi 

permasalahan tenaga kerja asing. “Kalau ada pansus, 

perintah pemeriksaannya pasti ke BPK,” katanya ke-

pada Warta Pemeriksa. 

Achsanul mengatakan pemeriksaan terkait te-

naga kerja asing asal Tiongkok akan membidik nota 

kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan 

Tiongkok. Dari dokumen-dokumen kerja sama terse-

but akan ditelusuri selain investasi yang dimasukkan, 

apakah Pemerintah Tiongkok juga meminta mema-

sukkan tenaga kerja berupa kuli atau unskill labour. 

“Apakah buruh kasar dari Cina itu merupakan satu 

paket kerja sama, itu yang akan kita lihat nanti,” ujar-

nya. l

Investasi: 
9,17 miliar dolar AS

Investasi: 
5,4 miliar dolar AS

TKA: 1.700 orang

TKA: 21.300 orang

TKA: 12.500

Investasi: 
2,6 miliar dolar AS

Singapura

Jepang

Tiongkok

Sumber: LIPI

Jumlah Investasi dan Tenaga Kerja Asing 

Berdasarkan Negara (2016)

etienne girardet-unsplash
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BERITA FOTO

Anggota IV BPK RI Rizal 
Djalil sebagai salah satu 
pembicara di Seminar 
Nasional Akselerasi 
Pembangunan Energi 
Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi. Acara 
dihadiri pula oleh Wakil 
Menteri ESDM Arcandra 
Tahar di Aula Timur ITB 
Bandung, 15 Mei 2018.
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Workshop FFKHN 
di Surabaya, 3 Mei 
2018.

Workshop FFKHN 
di Bandung, 12 Mei 
2018.

Workshop FFKHN 
Balikpapan di Kantor 
Walikota Balikpapan, 
5 Mei 2018.

BERITA FOTO
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Exit Meeting Pemerik-
saan LKPP tahun 2017, 

14 Mei 2018.

FGD BPK dengan 
Unpad, 2 Mei 2018.

Seminar Dana Desa 
di Kabupaten 

Buleleng, 
27 April 2018.

BERITA FOTO
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Kunjungan SMK 1 Surakarta di Badiklat BPK, 25 April 2018.

Courtesy call Sekjen BPK Bahtiar Arif dengan ANAO, 14 Mei 2018.

Seminar Anggota VI BPK 
Harry Azhar Azis 
di Politeknik Negeri Bali, 
28 April 2018.
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REPUBLIK INDONESIA

A
pa yang ada di benak 

Anda, ketika mende-

ngar kata gratifikasi? 

Apakah hadiah, suap, 

atau korupsi? Meski-

pun aturan tentang 

gratifikasi telah ada lebih dari 16 

tahun, tapi persepsi orang tentang 

gratifikasi masih sangat beragam.

Gratifikasi menurut KBBI yaitu 

“uang hadiah kepada pegawai di luar 

gaji yang telah ditentukan.” Sedang-

kan, Gratifikasi menurut penjelasan 

Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 ada-

lah “Gratifikasi merupakan pemberian 

dalam arti luas yakni, meliputi uang, 

barang, rabat (discount), komisi, 

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalan-

an, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut 

baik yang diterima di dalam negeri 

maupun di luar negeri dan yang 

dilakukan dengan menggunakan 

sarana elektronik atau tanpa sarana 

elektronik.”

Jadi, sesuai penjelasan Pasal 12B 

di atas, gratifikasi tidak selalu meru-

pakan korupsi atau gratifikasi diang-

gap merupakan bentuk lain dari suap 

atau menyamakan delik gratifikasi 

dengan suap sehingga semua bentuk 

gratifikasi itu dilarang. Lantas apa 

sebenarnya gratifikasi yang dilarang 

itu? Yaitu gratifikasi yang dianggap 

suap.

Ingat…! “Dianggap suap” bukan-

lah “suap” itu sendiri. Kata “dianggap 

suap” menunjukkan bahwa gratifikasi 

adalah bukan suap. Pandangan ini 

pernah digunakan oleh majelis hakim 

dalam salah satu kasus korupsi dan 

pencucian uang.

Gratifikasi bukan suap, melainkan 

hanyalah perbuatan pemberian biasa 

yang bukan merupakan peristiwa 

pidana namun karena penerima ada-

lah orang yang memiliki kualifikasi 

tertentu yaitu pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang pada 

intinya melekat kewenangan publik 

yang sangat rentan disalahgunakan 

padanya, maka pemberian dari setiap 

orang-orang tertentu haruslah dila-

porkan dan mendapat pengawasan 

dari KPK, guna ditentukan apakah 

pemberian itu ada kaitan dengan 

jabatan penerima atau tidak.

Sehingga dalam praktiknya gra-

tifikasi terdidi dari: gratifikasi yang 

dianggap suap dan gratifikasi yang 

terkait dengan kedinasan, serta grati-

fikasi yang tidak wajib dilaporkan.

1. Gratifikasi yang dianggap suap
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan-

nya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-

dang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.

Contohnya: uang terima kasih dari rekanan setelah lelang, mobil tanda perkenalan jabatan baru, fasilitas wisata dari 

rekanan ke istri pejabat, uang rokok setelah pemberian layanan publik, cashback untuk kepentingan pribadi, pemberian 

dari rekanan pada Hari Raya Keagamaan.

2. Gratifikasi yang terkait kedinasan
Yaitu kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabat-

annya dikenal dengan Kedinasan.

Contohnya: plakat, vandel, souvenir, goodie bag/gimmick dari panitia seminar, pelatihan, workshop terkait kedinasan, 

hadiah, kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan; honorarium narasumber; fasilitas sebagai Wakil Instansi.

3. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan 

dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Contohnya: kompensasi atau prestasi di luar kedinasan; hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, 

souvenir yang berlaku umum; sajian/hidangan yang berlaku umum; prestasi pribadi (kejuaraan, perlombaan, kompetisi); 

keuntungan atas penempatan dana, investasi, kepemilikan saham (pribadi) yang berlaku umum.

Pertanyaan reflektif untuk self assessment gratifikasi
1.  Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?

2.  Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat itu?

3.  Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat penerima merasa malu atau apakah pemberian dilakukan 

secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?

4.  Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir bahwa Anda memiliki 

jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan atau perizinan?

5.  Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?

6.  Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?

Penerimaan gratifikasi oleh 

pegawai negeri atau penyelengga-

ra negara wajib dilaporkan kepada 

Komisi Pemberamtasan Korupsi se-

lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal 

gratifikasi tersebut diterima. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang No-

mor 20 Tahun 2001.

Atau dapat juga dilaporkan 

melalui Inspektorat Penegakan 

Integritas selambat-lambatnya 14 

(empat belas) hari kerja terhitung 

sejak tanggal gratifikasi tersebut 

diterima. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 14 Keputusan Sekretaris 

Jenderal BPK Nomor 305a/K/X-

XIII.2/7/2014 tentang Program Pe-

ngendalian Gratifikasi pada Pelak-

sana Badan Pemeriksa Keuangan.

Lantas apabila Pelaksana BPK ingin 

melaporkan peristiwa pratifikasi yang 

dialami, bagaimanakah caranya?

1.  Akses https:ppg.bpk.go.id melalui laptop PC, tablet smart-

phone atau device lainnya yang terhubung dengan inter-

net. Kemudian login menggunakan akun SISDM atau email 

BPK;

2.  Pilih menu “Laporkan Gratifikasi”;

3.  Isi laporan Gratifikasi sesuai dengan peristiwa gratifikasi 

yang dialami apakah Penerimaan, Pemberian, Permintaan, 

atau Penolakan, dan sertakan dokumen pendukung atau 

gambar jika ada;

4.  Berikutnya, laporan akan diproses oleh Inspektorat Pene-

gakan Integritas. Pelapor tinggal menunggu konfirmasi dan 

penetapan status gratifikasi. Pelapor akan menerima notifi-

kasi melalui email yang terdaftar di aplikasi SISDM atau Pe-

lapor juga dapat memantau laporannya pada aplikasi PPG;

5.  Pelapor menerima Penetapan Status Pemanfaatan Barang 

Gratifikasi;

6.  Pelapor menindaklanjuti Penetapan Status dan mengung-

gah bukti tindak lajut melalui Aplikasi PPG.

GRA TI FI SIKA
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