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Menyorot Dana Desa
Jauh hari sebelum uu tentang Desa disahkan akhir 2013, banyak pengamat wanti-

wanti agar pemerintah harus mengawal alokasi dana desa yang sangat besar. Tanpa 
pengawasan dan pengawalan yang ketat, dikhawatirkan dana desa justru menjadi 
bumerang kasus yang berpotensi membelit para aparat desa.

awalnya, dana desa dialokasikan sekitar Rp 9 triliun. Kini, empat  tahun kemudian, 
pagu anggaran Dana Desa tahun ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. Jauh lebih besar 
dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp47 triliun. 

Karena itu, BPK menaruh perhatian atas dana desa tersebut. Tahun 2017, BPK terus 
berupaya mendorong kesiapan pemerintah daerah melalui berbagai acara. Seperti 

Dialog Terbuka tentang 
Pemantapan Pemahaman 
Dana Desa di Kota Malang, 
Jawa Timur, 4 Maret 2017 
atau Focus Group Discussion 
(FGD) Dana Desa di Pontianak, 
Kalimantan Barat 3 april 2017. 
Dan, berbagai kegiatan lainnya 
terkait Dana Desa di berbagai 
daerah di Indonesia.

Dalam semester II 2016 
pun, BPK telah melakukan 
pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT) atas 

Pengelolaan Belanja 2015-2016 Kemendesa PDTT, dimana di sana juga terdapat 
temuan terkait pengelolaan Dana Desa. Bahkan, pada tahun 2017 ini, BPK sudah mulai 
melakukan pemeriksaan Dana Desa.

Sidang pembaca Warta BPK yang budiman.
Redaksi memutuskan mengangkat topik dana desa tersebut sebagai Laporan 

utama edisi Mei 2017. Sedangkan untuk Laporan Khusus, kami menyoroti ihwal BPJS 
Kesehatan, yang meski sudah sekian tahun berjalan, tetapi masih saja digelayuti banyak 
persoalan.

untuk diketahui, KPK pernah melakukan kajian tentang Sistem Jaminan Kesehatan 
Nasional pada 2013 yang hasilnya dirilis tahun 2014. hasilnya, ada sejumlah hal yang 
harus diwaspadai salah satunya terkait potensi kecurangan (fraud) dalam pelayanan. 
Rumah Sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang 
seharusnya  dan atau memecah tagihan untuk memperbesar nilai penggantian. Ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.

Warta BPK edisi ini, juga menyajikan banyak laporan khas lainnya. Selamat 
mengikuti. ***
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R abu, 18 Desember 2013, 
Rancangan undang-undang 
(Ruu) tentang Desa disahkan 
oleh DPR untuk menjadi 

undang-undang dalam Rapat Paripurna 
DPR. Maka, kemudian terbitlah undang-
undang (uu) No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa di masa akhir pemerintahan 
Presiden Susilo bambang Yudhoyono.

undang-undang yang disahkan 
dan diundangkan tertanggal 15 Januari 
2014 inilah yang mengamanatkan 
alokasi anggaran, baik dari anggaran 

Pendapatan dan belanja Negara (aPbN) 
dan anggaran Pendapatan dan belanja 
Daerah (aPbD) kemudian muncul apa 
yang dikenal dengan Dana Desa.

Pengertian Dana Desa sendiri tidak 
dijelaskan secara gamblang dalam uu 
No.6 Tahun 2014. Tapi, ada beberapa 
sumber sebagai Dana Desa, seperti 
termaktub dalam Pasal 72 ayat (1), yaitu: 
alokasi aPbN; bagian dari hasil pajak 
daerah dan retribusi daerah Kabupaten/
Kota; alokasi dana Desa yang merupakan 
bagian dari dana perimbangan yang 

Dana Desa 
Perlu Diawasi
Besarnya alokasi anggaran untuk Dana Desa harus menjaDi 
perhatian pemangku kepentingan terutama Dalam pengawasannya 
agar pengelolaan leBih transparan Dan akuntaBel. 

diterima Kabupaten/Kota; bantuan 
keuangan dari aPbD Provinsi dan aPbD 
Kabupaten/Kota. 

besarannya juga dijelaskan dalam 
undang-undang tersebut. bagian hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota paling sedikit 10%. 
besaran yang sama juga pada dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/
Kota dalam aPbD setelah dikurangi Dana 
alokasi Khusus (DaK).

Dengan disahkannya uu No.6 
Tahun 2014, pemerintah desa akan 
mendapatkan kucuran dana, baik 
dari pemerintah daerah maupun 
dari pemerintah pusat. Kucuran 
dana bertahap didasarkan dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
aPbN dan fiskal nasional. Kemudian 
dipertimbangkan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan 
geografi.

Walau begitu, alokasi Dana Desa ini 
terbilang besar. Pada awal saja, Dana 
Desa dialokasikan mencapai Rp9,1 
triliun walau memang relatif kecil 
jika dibandingkan jumlah desa yang 
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mencapai lebih dari 72 ribu desa di 
seluruh Indonesia. Namun, besarannya 
semakin besar seiring waktu.

Dengan besarnya gelontoran 
anggaran Dana Desa, tentu perlu 
kesiapan, baik dari sisi regulasi, standar 
laporan keuangan, maupun pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangannya 
termasuk juga pengawasannya. Ini tidak 
mudah karena jumlah desa yang sangat 
banyak ditambah uang yang dikelola juga 
sangat besar. 

Pemerintah sendiri, baik pusat 
maupun daerah telah membuat regulasi 
megenai Dana Desa ini. Dari Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Menteri sampai 
peraturan kepala daerah, baik itu 
gubernur, bupati, atau walikota. 

Pada Pemerintahan di bawah 
Presiden Joko Widodo saat ini, terjadi 
perubahan nomenklatur kementerian. 
Sehingga, ada tiga kementerian yang 
punya tanggung jawab atas pengelolaan 
Dana Desa dari pemerintah pusat, yaitu 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 
serta Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(Kemendesa PDTT) yang merupakan 
pemekaran dari Kemendagri.

 Secara umum, Kemenkeu 
bertanggung jawab terkait alokasi 
dana desa dari aPbN. Kemendagri, 
memang bertanggung jawab terkait 
kesiapan pemerintah desa. Sedangkan 
Kemendesa PDTT yang menentukan 
arah penggunaan Dana Desa. Dari sisi ini, 
Kemendesa PDTT menjadi kementerian 
yang jadi motor operasional pengelolaan 
Dana Desa. 

BPK
Pemerintah pusat melalui Kemenkeu, 

Kemendagri, dan Kemendesa PDTT 
melakukan serangkaian sosialisasi dan 
rapat koordinasi untuk pemantapaan 
kesiapan pengelolaan Dana Desa. Di sisi 
lain, bPK juga aktif mendorong kesiapan 
pemerintah daerah atas pengelolaan 
dana tersebut.

Sebagai lembaga negara yang 
bertugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara, bPK 
sendiri punya tanggung jawab agar 

pengelolaan Dana Desa transparan dan 
akuntabel dan memastikan dana tersebut 
sebesar-besarnya kemajuan desa dan 
warganya.

Oleh karena itu, sejak tahun 2016, 
bPK sudah mendorong kesiapan 
pemerintah-pemerintah daerah agar 
pengelolaan Dana Desa 
tertib dan bertanggung 
jawab melalui berbagai acara 
seperti dialog terbuka yang 
diselenggarakan di daerah-
daerah.

Pada tahun 2017 ini 
pun bPK terus berupaya 
mendorong kesiapan 
pemerintah daerah melalui 
berbagai acara. Seperti 
Dialog Terbuka tentang 
Pemantapan Pemahaman 
Dana Desa di Kota Malang, 
Jawa Timur, pada 4 Maret 
2017 atau Focus Group 
Discussion (FGD) Dana Desa 
di Pontianak, Kalimantan 
barat pada 3 april 2017. Dan, 
berbagai kegiatan lainnya 
terkait Dana Desa di berbagai 
daerah di Indonesia.

Dalam semester II 2016 
pun, bPK telah melakukan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT) atas Pengelolaan belanja 2015-
2016 Kemendesa PDTT, dimana di sana 
juga terdapat temuan terkait pengelolaan 
Dana Desa. bahkan, pada tahun 2017 ini, 
bPK sudah mulai melakukan pemeriksaan 
Dana Desa.  (and)

Ketua BPK Moermahadi S oerja Djanegara
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D alaM aPbN Tahun 
2017, pemerintah 
menganggarkan 
dana transfer ke 

daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp764,9 triliun. lebih rendah 
dari tahun lalu yang sebesar 
Rp776,3 triliun. Dari angka itu, 
pagu dana transfer ke daerah 
ditetapkan sebesar Rp704,9 
triliun, lebih rendah dari pagu 
tahun sebelumnya yang 
sebesar Rp729,3 triliun.

Sementara pagu anggaran 
Dana Desa tahun 2017 ini 
ditetapkan sebesar Rp60 
triliun. Jauh lebih besar 
dibandingkan tahun lalu 
yang sebesar Rp47 triliun. 
artinya, ada peningkatan yang 
signifikan terhadap alokasi 
Dana Desa pada aPbN. 

Di sisi lain, walau 
pemerintah pusat 
mengalokasikan Dana Desa 
semakin besar, tetapi ada 
beberapa permasalahan 
dalam penyalurannya. Direktur 
Jenderal Perimbangan 
Keuangan Negara Kemenkeu boediarso 
Teguh Widodo saat menggelar konferensi 
pers di Kantor Kemenkeu, Kamis, 13 april 
2017, menerangkan bahwa pemerintah 
menyalurkan DaK fisik dan Dana Desa 
tahap pertama. Jumlahnya mencapai 
Rp28,6 triliun.

Dari total dana tersebut, DaK fisik 
yang ditransfer per 13 april sebesar 
Rp15,4 triliun dari pagu penyaluran 
tahap pertama sebesar Rp17,6 triliun. 
Sementara dana desa yang ditransfer 
sebesar Rp13,2 triliun dari pagu 
penyaluran tahap pertama sebesar Rp36 
triliun.

Dana Desa Besar, 
PenyeraPan 
Dan OutPut Harus 
Meningkat
alokasi Dana Desa Dari apBn semakin Besar saja. tapi, aDa BeBerapa 
permasalahan yang DihaDapi. 

DaK fisik yang disalurkan melalui 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) untuk 493 daerah 
yang sudah memenuhi persyaratan. 
Sementara, 48 daerah lainnya belum 
sehingga belum dilakukan penyaluran.

boediarso mengatakan, hingga 
12 april lalu, pemerintah sebenarnya 
telah merealisasikan penyaluran dana 
transfer ke daerah sebesar Rp197,5 triliun. 
Dengan penyaluran yang dilakukan per 
tanggal 13 april, maka total realisasi 
penyaluran dana transfer ke daerah dan 
Dana Desa mencapai Rp226,1 triliun.

Ia mengakui adanya permasalahan 
dalam pengucuran Dana Desa ini. 
Pertama, banyak daerah yang belum 
memiliki aturan rinci Dana Desa. 
Kalaupun ada tidak sesuai ketentuan. 
Kedua, pelaporan penyaluran dana desa 
tahap pertama tidak tepat waktu. “Ini 
membuat penyaluran lambat,” katanya.

boediarso mengatakan, anggaran 
dana transfer ke daerah dan dana desa 
setiap tahunnya meningkat. Namun 
faktanya, pemanfaatan dana-dana itu 
belum optimal. Perubahan penyaluran 
dana itu lanjut boediarso merupakan 
bentuk perbaikan lantaran selama ini 
penyaluran dilakukan tanpa syarat 
yang dinilainya tidak mendidik daerah. 
akibatnya, jumlah simpanan daerah 
di perbankan (dana idle) menumpuk. 
“Padahal uang yang kami salurkan 
sebagian berasal dari utang dan utang 
itu kami bayar cost of fund, bunga,” kata 
boediarso.

Perubahan mekanisme penyaluran 
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK/
PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang 
berlaku sejak 4 april 2017. Perubahan 
penyaluran berlaku untuk penyaluran 
DaK fisik, DaK nonfisik, Dana Insentif 
Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana 
Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua 
barat, serta Dana Desa.

Dalam penyaluran DaK fisik misalnya, 
penyalurannya tetap dilakukan empat 
kali dalam satu tahun dengan porsi 
penyaluran sebesar 30% di kuartal 
pertama dan masing-masing di kuartal 
kedua dan ketiga. berbeda dengan 

Direktur Jenderal Perimbangan  Keuangan Kementerian Keuangan 
Boediarso Teguh Widodo
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penyaluran kuartal keempat 
yang biasanya dilakukan 
20% dari pagu, kini dilakukan 
berdasarkan total kontrak 
kegiatan di tahun berjalan 
dikurangi dengan angka 
penyaluran di kuartal pertama, 
kedua, dan ketiga.

Tak hanya itu, pemerintah 
juga mengubah persyaratan 
penyaluran DaK fisik. 
boediarso menjelaskan, 
penyaluran di tahap pertama 
tetap dilakukan sebesar 
30% dengan memenuhi 
persyaratan pelaporan 
peraturan anggaran Pendapatan dan 
belanja Desa (aPbDes) dan laporan 
aPbDes tahun sebelumnya paling lambat 
30 april.  “Jika tak sampaikan lewat 30 
april ya hangus,” ucapnya. 

Sementara penyaluran tahap 
kedua, ketiga, dan keempat dilakukan 
jika daerah menyampaikan realisasi 
penyerapan, capaian output, dan kontak 
kegiatan. adapun penyerapan anggaran 
minimal 75% untuk di kuartal kedua 
dan ketiga. Sementara capaian output 
minimal 30% untuk kuartal pertama dan 

kedua. “untuk kuartal keempat, 90% 
harus sudah terserap dan minimum 
capaian output harus sudah 65%,” 
tambahnya.

Sementara dalam penyaluran Dana 
Desa, tetap dilakukan dalam dua tahap. 
Tahap pertama sebesar 60% dan tahap 
kedua sebesar 40%. Perbedaannya, 
untuk penyaluran tahap kedua dilakukan 
jika daerah telah mentransfer 75% ke 
rekening desa, dari sebelumnya hanya 
diatur 50% dan minimal outputnya 50%.

boediarso berharap, melalui skema 
baru ini dana yang mengendap di 

perbankan daerah jauh 
berkurang. Sebab, dengan 
diterapkannya aturan konversi 
penyaluran Dana alokasi 
umum (Dau) dan Dana bagi 
Hasil (DbH) melalui surat 
berharga negara (SbN) saja, 
bisa mengurangi dana idle 
menjadi Rp83,5 triliun dari 
tahun sebelumnya yang lebih 
dari itu.

Tak hanya mengubah 
pengalokasian Dau dalam 
aPbN, pemerintah juga 
mengubah mekanisme 
penyaluran dana transfer 

ke daerah dan Dana Desa. Perubahan 
tersebut dilakukan melalui penyaluran 
dana transfer ke daerah dan dana desa 
dengan basis kinerja.

Jadi, penyaluran dana transfer ke 
daerah dan dana desa tersebut dilakukan 
berdasarkan kinerja penyerapan 
anggaran hingga kinerja output. Melalui 
perubahan mekanisme penyaluran ini, 
diharapkan manajemen kas pemerintah 
pusat lebih baik dan dana simpanan 
daerah tidak terlalu banyak mengendap 
di perbankan daerah.  (and)

DeNGaN meningkatnya alokasi Dana Desa dari Rp47 
triliun pada tahun 2016 menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017, 
maka memastikan agar penggunaannya memiliki dampak 
stimulasi bagi perekonomian desa, prioritas penggunaan 
dana desa tetap diarahkan pada dua bidang, yaitu pendanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Hal ini, selain ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas 
hidup, juga untuk penanggulangan kemiskinan, serta 
perluasan skala ekonomi individu dan kelompok,” kata 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Kemenkeu 
boediarso Teguh Widodo, Rabu, 6 april 2017 di Kantor 
Kementerian Keuangan, Jakarta. 

Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai 
sasaran tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyakarakat yang 
dibiayai dengan dana desa diutamakan melalui cara 
swakelola, menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 
masyarakat desa setempat.

Dana Desa ini digulirkan untuk meningkatkan tingkat 
pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi rumah 
tangga dapat terjaga. Selain itu mendukung peningkatan 
pelayanan dasar berskala desa, terutama di sektor kesehatan, 
pendidikan, dan infrastruktur, serta meningkatkan 
konektivitas desa melalui pembangunan insfrastruktur guna 
mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata.

Pada tahun 2016, Dana Desa telah berhasil menghasilkan 
beberapa output antara lain 66.179 kilometer (km) jalan desa, 
511.484 meter (m) jembatan, 36.951 unit MCK, 16.069 unit air 
bersih, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, 37.926 
unit tembok penahan tanah, 11.221 unit PauD, 7.428 unit 
Posyandu, 3.100 unit Polindes, 13.988 unit sumur, 1.810 unit 
pasar desa, 65.573 unit drainase, dan 12.540 unit irigasi. 
and)

Dana Desa Harus Bermanfaat
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PeMBiayaan tenaga 
PenDaMPing PrOfesiOnal 
MasiH BerMasalaH
Dalam mengimplementasikan unDang-unDang Desa, salah satu unsur 
penting aDalah tenaga penDamping profesional. alokasi anggaran 
untuk pemBiayaannya ternyata masih terDapat yang tiDak DiDukung 
Bukti pertanggungjawaBan Dan tiDak Diyakini keBenarannya.

u NDaNG-uNDaNG Desa 
yang menjadi dasar hukum 
digelontorkannya Dana 
Desa merupakan undang-

undang yang berupaya memperkuat 
pemerintahan desa yang bisa 
membangun wilayahnya masing-masing.

untuk memastikan implementasi 
undang-undang Desa dan Dana 
Desa sesuai koridornya, diperlukan 
pembinaan dan pengawasan. Salah 
satu unsur pembinaan yang penting 
dalam hal ini adalah Tenaga Pendamping 
Profesional yang terdiri dari Tenaga ahli 
Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas 
di tingkat Kabupaten, Pendamping Desa 
yang bertugas di tingkat Kecamatan, dan 
Pendamping lokal Desa yang bertugas di 

tingkat desa.
  Dalam semester II Tahun 2016, bPK 

telah melakukan Pemeriksaan dengan 
Tujuan Tertentu atas

realisasi belanja barang, belanja 
Modal, dan belanja bantuan Sosial Tahun 
2015 sampai Semester I Tahun 2016 
pada Kemendesa PDTT di DKI Jakarta, 
Kalimantan barat, Jawa Timur, dan Jawa 
barat; badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa (bPMPD) 
Provinsi Kalimantan barat; dan badan 
Pemberdayaan Masyarakat (bapemas) 
Provinsi Jawa Timur.

Pemeriksaan difokuskan, salah 
satunya, pada belanja barang, belanja 
Modal, dan belanja bantuan Sosial yang 
terkait dengan masalah Dana Desa. Dana 

Desa di sini adalah dana yang bersumber 
dari aPbN yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui aPbD kabupaten/
kota dan digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. apa yang diperiksa 
adalah pengelolaan terhadap belanja 
terkait Dana Desa.

Kemendesa PDTT sendiri memiliki 
tugas dan kewenangan atas dana 
desa dalam hal penetapan Pedoman 
umum dan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa; pendampingan non-struktural 
(pendamping ad-hoc) atas pengelolaan 
dana desa; pengawasan dan monitoring 
atas penggunaan dana desa berdasarkan 
laporan yang disampaikan oleh 
pendamping non-struktural.

Hasil pemeriksaan menunjukan, salah 
satunya, permasalahan pengelolaan 
Tenaga Pendamping Profesional. 
Dimana, Honorarium dan bantuan biaya 
Operasional Pendamping Program 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa tidak wajar dan tidak 
dapat diyakini kebenarannya masing–
masing sebesar Rp425,19 miliar pada 
tahun 2015 dan sebesar Rp550,47 miliar 
pada tahun 2016. 

Kemendesa PDTT melalui 
Direktorat Jenderal Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen 
PPMD) pada Tahun anggaran 2015 dan 
2016 menganggarkan Honorarium dan 
biaya Operasional untuk membiayai 
Tenaga Pendamping Profesional dalam 
mendampingi pelaksanaan undang-
undang Desa. alokasi anggarannya 
disalurkan melalui mekanisme dana 
dekonsentrasi.

Sementara, Tenaga Pendamping 
Profesional yang direkrut Kemendesa 

Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf
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PDTT adalah Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat yang bertugas di tingkat 
Kabupaten, Pendamping Desa yang 
bertugas di tingkat Kecamatan, dan 
Pendamping lokal Desa yang bertugas di 
tingkat desa.

Sumber dana untuk Honorarium 
dan biaya Operasional Tenaga 
Pendamping Profesional sendiri berasal 
dari Rupiah Murni maupun Pinjaman 
luar Negeri yang merupakan anggaran 
Dana Dekonsentrasi. anggaran Dana 
Dekonsentrasi Tahun anggaran 2015 
senilai Rp1,072 triliun dengan realisasi 
senilai Rp425,19 miliar atau sebesar 
39,64%. Sedangkan anggaran Dana 
Dekonsentrasi Tahun anggaran 2016 
senilai Rp1,37 triliun dengan realisasi 
sampai dengan 25 agustus 2016 senilai 
Rp552,29 miliar atau sebesar 40,30%. 

Dari realisasi tersebut, yang 
digunakan untuk pembayaran 
Honorarium dan bantuan biaya 
Operasional Tahun 2015 senilai Rp425,19 
miliar dari Rupiah Murni maupun 
Pinjaman luar Negeri. Sedangkan untuk 
Tahun 2016 senilai Rp550,46 miliar 
berasal dari Pinjaman luar Negeri. 

 Dari hasil pemeriksaan terhadap 
Dokumen Isian Pelaksanaan anggaran 
(DIPa) Ta 2015 dan Ta 2016, usulan 
Satuan biaya Masukan lainnya dari 
Kemendesa PDTT, serta realisasi 
pembayaran Honorarium dan bantuan 
biaya Operasional bagi Tenaga 
Pendamping Profesional menunjukkan 
bahwa, pertama, dasar perhitungan 
biaya Masukan lainnya belum ada kajian 
yang memadai  dan tidak tepat.

berdasarkan dasar perhitungan dan 

besaran biaya, prosedur penetapan 
biaya masukan belum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dasar 
perhitungan dalam usulan penetapan 
satuan biaya honorarium dan bantuan 
biaya operasional adalah history salary, 
biaya operasional atau tunjangan yang 
digunakan dalam pembiayaan fasilitator 
Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 
dan tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi 
Tahun 2014, serta tingkat kewajaran 
harga satuan. 

Hal tersebut dikarenakan Tenaga 
Pendamping Profesional sebagian besar 
akan menggunakan fasilitator aktif PNPM 
Mandiri Perdesaan, serta tugas pokok dan 
fungsi Tenaga Pendamping Profesional 
setara dengan tugas pokok dan fungsi 
fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan.

Jika dilihat dari persyaratan 
untuk biaya masukan, maka terdapat 
kekurangan-kekurangan terhadap biaya 
masukan yang ditetapkan terkait Tenaga 
Pendamping Profesional, yaitu:
•	 Dasar hukum yang dicantumkan pada 

usulan dari Kemendesa PDTT hanya 
peraturan-peraturan mengenai desa, 
tanpa mencantumkan peraturan yang 
menjadi dasar usulan besaran satuan 
biaya;

•	 Kajian mengenai dasar perhitungan 
atau justifikasi besaran satuan biaya 
yang diusulkan kurang memadai 
karena tidak disertai penjelasan 
mengenai dasar penentuan nilai yang 
diajukan;

•	 Kemendesa PDTT tidak menyusun 
kesimpulan atas kajian usulan 
penetapan jenis dan besaran satuan 

biaya.

Selain itu, besaran biaya pendamping 
desa tidak sesuai dan tidak patut. besaran 
honorarium Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat disetarakan dengan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) III/a masa kerja 4 tahun 
ditambah tunjangan Kinerja Pranata 
Hubungan Masyarakat Pemula. 

bPK belum memperoleh kajian 
yang digunakan Kemendesa PDTT 
sebagai dasar untuk menilai kelayakan 
Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat 
disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) III/a yang memperoleh tunjangan 
kinerja tersebut. 

Sebagai pembanding, PNS di 
lingkungan Kemendesa PDTT baru 
memperoleh tunjangan kinerja 
pada Tahun anggaran 2016. untuk 
memperoleh tunjangan kinerja, 
PNS pada sebuah instansi wajib 
memenuhi persyaratan yang dinilai 
oleh Kementerian Pendayagunaan 
aparatur Negara dan Reformasi birokrasi 
(Kemenpan dan Rb) yang besaran 
tunjangan kinerjanya ditetapkan dengan 
peraturan presiden.

Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat yang telah memperoleh 
tunjangan kinerja juga memperoleh biaya 
bantuan biaya operasional dan tunjangan 
asuransi. Jika dibandingkan, penghasilan 
PNS yang telah memperoleh tunjangan 
kinerja tidak lagi memperoleh tunjangan 
lainnya.

Selain itu, dasar perhitungan 
Honorarium Pendamping Desa tidak 
tepat. Dimana, nilai yang seharusnya 
digunakan sebagai dasar jika 
Pendamping Desa disetarakan PNS 
golongan II/a dengan masa kerja 2 tahun 
adalah senilai Rp1,95 juta, bukan senilai 
Rp2,53 juta yang merupakan nilai setara 
PNS golongan III/a dengan masa kerja 2 
tahun.

Kedua, pertanggungjawaban 
Honorarium dan bantuan biaya 
Operasional tidak dilengkapi dokumen 
pertanggungjawaban Tahun 2015 
sebesar Rp425,19 miliar dan Tahun 2016 
sebesar Rp550,46 miliar.

Pembayaran biaya honorarium dan 
bantuan operasional yang direalisasikan 
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Tahun 2015 sebesar Rp425,19 miliar 
yang berasal dari Rupiah Murni dan 
Pinjaman luar Negeri dan Tahun 2016 
sebesar Rp550, 46 miliar yang berasal dari 
Pinjaman luar Negeri  dilakukan secara 
lump sum. 

Sesuai dengan mekanisme lump sum, 
dokumen pertanggungjawaban realisasi 
pembayaran Honorarium dan bantuan 
biaya Operasional hanya berupa Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat 
Perintah Membayar (SPM), serta Surat 
Perintah Pencairan Dana–langsung 
(SP2D-lS) karena pembayaran ditransfer 
ke rekening masing-masing Tenaga 
Pendamping Profesional. 

Hasil pemeriksaan kepada Tenaga ahli 
Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping 
Desa, dan Pendamping lokal Desa 
menunjukkan bahwa mereka tidak 
menyimpan bukti penggunaan bantuan 
biaya Operasional yang diterima setiap 
bulannya.

Sementera, hasil uji petik ke 
Provinsi Kalimantan barat dan Provinsi 
Jawa Timur menunjukkan biaya 
honorarium tidak dilengkapi dokumen 

pertanggungjawaban Tahun 2015 senilai 
Rp39,57 miliar dan Semester I Tahun 2016 
senilai Rp68,19 miliar.

Honorarium diberikan kepada 
Tenaga Pendamping Profesional dengan 
menggunakan metode SP2D lS dimana 
honor ditransfer langsung ke rekening 
penerima oleh bendahara dari Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN). Namun, hasil pengujian dokumen 
pertanggungjawaban diketahui bahwa 
pihak satuan kerja (satker) baik di Provinsi 
Kalimantan barat maupun Provinsi Jawa 
Timur tidak meminta dan tidak memiliki 
dokumen pertanggungjawaban dari 
Tenaga Pendamping Profesional.

Hasil wawancara kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen Direktorat 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Ditjen PPMD selaku satuan kerja pusat 
didapatkan informasi bahwa dokumen 
pertanggungjawaban honorarium untuk 
Tenaga Pendamping Profesional untuk 
seluruh satker dekonsentrasi di seluruh 
Indonesia tidak ada. Penyebabnya, 
karena pihak Ditjen PPMD menetapkan 
bahwa metode pembiayaan secara lump 

sum maka tidak diperlukan dokumen 
pertanggungjawaban.

Ditemukan pula biaya bantuan 
operasional tidak dilengkapi bukti dan 
kwitansi penggunaan dana dan tidak 
memenuhi persyaratan kunjungan 
di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi 
Kalimantan barat senilai Rp71,59 juta.

Kemendesa PDTT menetapkan 
komponen bantuan biaya Operasional, 
khususnya bantuan biaya Transportasi 
dan bantuan biaya Perjalanan Dinas, 
disertai kewajiban bagi Tenaga ahli 
Pemberdayaan Masyarakat serta 
Pendamping Desa untuk melaksanakan 
kunjungan ke kecamatan atau desa 
minimal sebanyak 15 hari kunjungan 
setiap bulannya.

Wawancara dan uji petik terhadap 
laporan individu Tenaga Pendamping 
Profesional menunjukkan jumlah 
kunjungan Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat ke kecamatan atau ke desa 
dalam satu bulan tidak mencapai 15 
hari kunjungan. Namun demikian, 
jumlah bantuan biaya operasional yang 
diterima oleh Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat tetap sesuai dasar 
perhitungan yaitu melakukan kunjungan 
ke kecamatan atau desa minimal 
sebanyak 15 hari kunjungan setiap bulan. 

uji petik atas laporan individu TaPM 
di Provinsi Kalimantan barat dan Provinsi 
Jawa Timur periode Februari sampai 
dengan Juni 2016 menunjukkan, terdapat 
17 Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat 
dengan rata-rata jumlah kunjungan ke 
kecamatan atau desa dalam satu bulan 
tidak mencapai 15 hari. Namun, 17 TaPM 
tersebut tetap memperoleh bantuan 
biaya Operasional secara penuh setiap 
bulan seluruhnya senilai Rp71,59 juta dan 
total untuk bulan Februari - Juni 2016 
adalah sebesar Rp3,57 miliar. 

Selain itu, hasil konfirmasi 
menunjukkan seluruh Tenaga 
Pendamping Profesional tidak pernah 
mengumpulkan dan menyampaikan 
bukti realisasi biaya bantuan operasional 
yang diterima kepada satker pengelola 
dana dekonsentrasi.

Hal tersebut menunjukkan kelemahan 
mekanisme pembayaran bantuan biaya 
Operasional, yang di antaranya terdiri 
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dari biaya transportasi dan perjalanan dinas, 
secara lump sum karena meskipun Tenaga ahli 
Pemberdayaan Masyarakat tidak melaksanakan 
kunjungan sesuai kewajiban yang ditentukan, 
tetap memperoleh bantuan biaya Operasional 
secara penuh, serta nilai belanja operasional 
senilai Rp3,57 miliar diragukan kebenarannya.

berdasar hasil pemeriksaan bPK, 
diketahui bahwa penggunaan mekanisme 
pembayaran secara lump sum membuat pihak 
satker pengelola dana dekonsentrasi tidak 
mengumpulkan bukti pertanggungjawaban 
dari Tenaga Pendamping Profesional. Hal ini 
membuat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
pembayaran Honorarium dan bantuan biaya 
Operasional tidak dapat diyakini kebenarannya. 

Selain itu, belanja dapat diakui setelah 
pertanggungjawaban atas pengeluaran 
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan. Dengan belum adanya 
dokumen bukti pertanggungjawaban, maka 
belanja terkait Honorarium dan bantuan biaya 
Operasional belum dapat diakui dan tidak dapat 
diyakini kebenarannya.

Ketiga, pembayaran asuransi bagi Tenaga 
Pendamping Profesional di Provinsi Jawa Timur 
tidak menggunakan mekanisme at cost. Selain 
Honorarium dan bantuan biaya Operasional, 
terdapat tunjangan asuransi sebagai salah satu 
komponen penghasilan Tenaga Pendamping 
Profesional. Honorarium, dan bantuan biaya 
Operasional dibayarkan dengan mekanisme 
lump sum, sedangkan asuransi dibayarkan 
dengan mekanisme at cost.

Pemeriksaan secara uji petik terhadap 
pembayaran penghasilan Tenaga Pendamping 
Profesional di Provinsi Jawa Timur menunjukkan 
terdapat Tenaga Pendamping Profesional yang 
menerima pembayaran asuransi namun tidak 
menyampaikan bukti premi asuransi kepada 
satker pengelola dana dekonsentrasi. 

Selain itu, terdapat pembayaran asuransi 
yang nilainya melampaui nilai premi yang 
disampaikan Tenaga Pendamping Profesional 
kepada satker pengelola dana dekonsentrasi. 
Dari data yang ada menunjukkan pembayaran 
asuransi senilai Rp25,53 juta bagi 198 Tenaga 
Pendamping Profesional lebih rendah dari 
jumlah yang dibayarkan oleh satker pengelola 
dana dekonsentrasi (bapemas Provinsi Jawa 
Timur). Selain itu, terdapat pembayaran 
asuransi senilai Rp511,09 juta bagi 1.272 Tenaga 
Pendamping Profesional yang tidak disertai 
bukti pembayaran asuransi.  (and)
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P eMbeRDaYaaN masyarakat 
desa dilaksanakan dengan 
pendampingan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, 

dan pemantauan pembangunan desa 
dan kawasan perdesaan. Dari sinilah 
implementasi undang-undang Desa 
dengan Dana Desanya dapat dijalankan. 

Pendampingan berjenjang secara 
teknis diantaranya dilakukan oleh Tenaga 
Pendamping Profesional yang terdiri dari 
Pendamping lokal Desa yang bertugas 
di tingkat desa, Pendamping Desa 

dan Tenaga Pendamping Teknis yang 
bertugas di kecamatan, serta Tenaga 
ahli Pemberdayaan Masyarakat yang 
bertugas meningkatkan kapasitas tenaga 
pendamping.

Kemendesa PDTT melalui Ditjen PPMD 
dan Ditjen Pengembangan Kawasan 
Perdesaan (PKP) pada Tahun 2015 dan 
2016 merekrut Tenaga Pendamping 
Profesional untuk mendampingi 
pelaksanaan undang-undang Desa. 

Jumlah Tenaga Pendamping 
Profesional yang dibutuhkan berdasar 

Tenaga PendamPing 
Profesional Belum 
melaksanakan kewajiBan
TenaGa PenDaMPinG ProfeSional BeluM MaMPu MelaKSanaKan TuGaS 

SePenuhnYa Secara oPTiMal. BahKan, MaSih BanYaK YanG BeluM MenJalani 

PelaTihan PraTuGaS. 

perhitungan pihak Kemendesa PDTT 
sebanyak 40.142 orang dengan rincian 
2.532 Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat, 16.493 Pendamping Desa, 
dan 21.117 Pendamping lokal Desa. 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
Kemendesa PDTT merekrut Tenaga 
Pendamping Profesional sebanyak 21.396 
orang pada Tahun 2015 dan sebanyak 
9.393 orang pada Tahun 2016. Dengan 
demikian, masih terdapat kekurangan 
jumlah Tenaga Pendamping Profesional 
sebanyak 9.353 orang.

Hasil dari pemeriksaan bPK terhadap 
peran Tenaga Pendamping Profesional 
serta evaluasi terhadap kesesuaian 
penggunaan Dana Desa dengan prioritas 
menunjukkan permasalahan yang terkait 
dengan pelaksanaan pendampingan 
desa.

Permasalahan tersebut di antaranya 
Tenaga Pendamping Profesional belum 
memperoleh pelatihan pratugas. Hasil 
pemeriksaan menujukkan bahwa banyak 
Tenaga Pendamping Profesional yang 
belum memperoleh pelatihan pratugas 
namun telah dimobilisasi ke daerah untuk 
melakukan pendampingan.

berdasarkan konfirmasi kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen satker 
dekonsentrasi Provinsi Kalimantan 
barat dan Provinsi Jawa Timur diketahui 
bahwa pihak satker tidak melakukan 
pelatihan dikarenakan keterbatasan 
waktu untuk pelaksanaan pelatihan 
dimana pemberitahuan pengesahan hasil 
rekrutmen baru terjadi pada Desember 
2015.

Sementara, pemeriksaan secara uji 
petik di Provinsi Kalimantan barat dan 
Provinsi Jawa Timur dan wawancara 
kepada kepala desa menujukkan 
Tenaga Pendamping Profesional 
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yang belum mengikuti 
pelatihan pratugas namun 
telah dimobilisasi untuk 
melakukan pendampingan 
dikeluhkan oleh para 
aparat Desa, karena Tenaga 
Pendamping Profesional 
tersebut tidak mengetahui 
tugasnya dan tidak dapat 
membantu aparat Desa 
dalam penggunaan Dana 
Desa.

Selain itu, negara 
telah membayar 
Tenaga Pendamping 
Profesional tersebut untuk 
melaksanakan tugas, namun 
kenyataan di lapangan, 
banyak Tenaga Pendamping 
Profesional terutama yang 
selain eks-PNPM tidak 
mengetahui tugas mereka.

berdasarkan pemeriksaan dokumen 
diketahui bahwa Tenaga Pendamping 
Profesional di Provinsi Kalimantan barat 
dan Provinsi Jawa Timur yang telah 
dimobilisasi namun belum memperoleh 
pelatihan pratugas telah diberikan 
Honorarium, bantuan biaya Operasional, 
serta Tunjangan asuransi totalnya senilai 
Rp18,50 miliar.

Dari data yang ada, menunjukkan 
jumlah Tenaga ahli Pemberdayaan 
Masyarakat, Pendamping Desa, dan 
Pendamping lokal Desa yang belum 
mengikuti pelatihan pratugas namun 
telah dimobilisasi dan melaksanakan 
tugas di kedua provinsi tersebut 
sebanyak 1.241 orang. Dengan demikian, 
penghasilan yang telah dibayarkan 
negara sebesar Rp18,50 miliar dalam 
periode Februari sampai Juni 2016 
kepada Tenaga Pendamping Profesional 
berpotensi tidak mengetahui dan tidak 
dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya 
secara efektif dan dapat memboroskan 
keuangan negara.

Belum Efektif
Permasalahan lain yang ditemukan 

bPK, Tenaga Pendamping Profesional 
belum efektif dalam meningkatkan 
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 
Pemerintahan Desa serta pembangunan 

Desa. artinya, Tenaga Pendamping 
Profesional belum sepenuhnya dapat 
melakukan tugas pendampingan secara 
efektif dan optimal. 

Salah satu tujuan pendampingan 
desa antara lain untuk meningkatkan 
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 
pemerintahan desa dan pembangunan 
desa. untuk mencapai tujuan tersebut, 
Tenaga Pendamping Profesional 
bertugas mendampingi desa dalam 
penyelenggaraan pembangunan desa 
dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil wawancara kepada Tenaga ahli 
Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping 
Desa, dan Pendamping lokal Desa 
menunjukkan dalam pelaksanaan 
undang-undang Desa oleh pemerintah 
desa masih terdapat permasalahan. 

Pertama, tidak adanya regulasi yang 
menetapkan batasan kewenangan tenaga 
pendamping profesional sehingga pihak 
desa tidak memiliki kewajiban untuk 
mengikuti saran, usulan, arahan mereka, 
khususnya dalam penentuan kegiatan-
kegiatan yang sesuai untuk dibiayai Dana 
Desa. 

Kemendesa PDTT telah mengatur 
prioritas penggunaan Dana Desa, 
namun dalam penerapannya, Tenaga 
Pendamping Profesional yang bertugas 
untuk menjaga penggunaan Dana 
Desa tidak memiliki kewenangan yang 

mengikat aparat Desa untuk 
mematuhinya. Pangkalnya, 
wewenang atas penggunaan 
Dana Desa berada pada 
musyawarah desa dan tidak 
terdapat sanksi apapun 
apabila aparat Desa tidak 
mengikuti saran dari Tenaga 
Pendamping Profesional.

Kedua, Koordinasi 
antara TPP dengan pihak 
desa maupun pemerintah 
daerah, baik kecamatan 
maupun satker kabupaten 
belum optimal. Hasil 
wawancara kepada Tenaga 
ahli Pemberdayaan 
Masyarakat, Pendamping 
Desa, dan Pendamping 
lokal Desa menunjukkan 
salah satu kendala dalam 
melakukan pendampingan 

adalah sulitnya berkoordinasi dengan 
pihak pemerintah daerah karena informasi 
terkait peran Tenaga Pendamping 
Profesional yang belum tersosialisasikan 
secara merata ke satker di pemerintah 
daerah dalam hal ini pemerintah 
kabupaten/kota.

Ketiga, terdapat desa yang kurang 
kooperatif terhadap kehadiran tenaga 
Pendamping Desa yang ditunjukkan 
dengan kurang terbukanya informasi 
terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes) maupun 
anggaran Pendapatan dan belanja Desa 
(aPbDes) dari pihak pemerintah desa 
kepada Tenaga Pendamping Profesional. 

Selain itu, wawancara kepada Kepala 
Desa menunjukkan pada umumnya 
desa memerlukan Tenaga Pendamping 
Profesional, namun dengan kualifikasi 
dan kompetensi yang lebih baik dari 
yang ada saat ini, khususnya untuk posisi 
Pendamping lokal Desa yang langsung 
mendampingi desa.

Keempat, jumlah Tenaga Pendamping 
Profesional di tingkat kecamatan yang 
dalam hal ini Pendamping Desa dengan 
kompetensi di bidang infrastruktur 
sangat terbatas. Sehingga, desa kesulitan 
untuk merencanakan kegiatan-kegiatan 
di bidang pembangunan desa sesuai 
prioritas penggunaan Dana Desa.  (and)

15mei 2017 WARTA BPK

6 - 17 LAPORAN UTAMA.indd   15 08/06/2017   14:44:02



Penggunaan dana desa 
Tidak sesuai PrioriTas
BPK MeneMuKan PenGGunaan Dana DeSa YanG TiDaK SeSuai PrioriTaS YanG 

DiTeTaPKan KeMenDeSa Dan PDTT. nilainYa MencaPai rp1,86 Triliun.

PeMeRINTaH menganggarkan 
Dana Desa Tahun 2015 sebesar 
Rp20,76 triliun dengan realisasi 
penggunaan senilai Rp16, 29 

triliun atau sebesar 78,49%. Sedangkan 
Dana Desa Tahun 2016 dianggarkan 
sebesar Rp46,98 triliun dengan realisasi 
sampai dengan semester I 2016 baru 
mencapai Rp7, 84 triliun atau sebesar 
16,69%.

Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Kemendesa PDTT) sendiri telah 
menetapkan prioritas Dana Desa untuk 
membiayai belanja pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa, 
meliputi  pemenuhan kebutuhan dasar; 
pembangunan sarana dan prasarana 

desa; pengembangan potensi ekonomi 
lokal; pemanfaatan sumber daya alam 
dan lingkungan secara berkelanjutan; 
peningkatan kualitas proses perencanaan 
desa; serta mendukung kegiatan 
ekonomi baik yang dikembangkan 
oleh badan usaha Milik Desa (buMDes) 
maupun oleh kelompok usaha 
masyarakat desa lainnya.

Selain itu juga meliputi pembentukan 
dan peningkatan kapasitas kader 
pemberdayaan masyarakat desa; 
pengorganisasian melalui pembentukan 
dan fasilitasi paralegal untuk memberikan 
bantuan hukum kepada warga 
masyarakat desa; penyelenggaraan 
promosi kesehatan dan gerakan 
hidup bersih dan sehat; dukungan 

terhadap kegiatan desa dan masyarakat 
pengelolaan hutan desa dan hutan 
kemasyarakatan; serta peningkatan 
kapasitas kelompok masyarakat.

Dari rincian penggunaan Dana 
Desa tahun 2015 dan tahun 2016, 
menunjukkan realisasi Dana Desa 
untuk bidang-bidang yang belum 
menjadi prioritas yang ditetapkan oleh 
Kemendesa PDTT sebesar Rp1,86 triliun. 

Rinciannya, pertama, realisasi Dana 
Desa tahun 2015 senilai Rp969,19 miliar 
tidak sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan Kemendesa PDTT, yaitu: 
bidang Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa senilai Rp593,64 miliar atau sebesar 
3,64% dari keseluruhan realisasi Dana 
Desa Tahun 2015. Kemudian bidang 
Pembinaan Masyarakat Desa senilai 
Rp375,55 miliar atau sebesar 2,30% dari 
keseluruhan realisasi Dana Desa Tahun 
2015.

Kedua, realisasi Dana Desa 
tahun 2016 senilai Rp898,006 miliar 
tidak sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan Kemendesa PDTT, yaitu 
bidang Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa sebesar Rp627, 47 miliar atau 
sebesar 8,00% dari keseluruhan realisasi 
Dana Desa Tahun 2016. lalu, bidang 
Pembinaan Masyarakat Desa sebesar 
Rp270,53 miliar atau sebesar 3,45% dari 
keseluruhan realisasi Dana Desa Tahun 
2016.

Dari data tersebut menunjukkan 
persentase penggunaan Dana Desa 
yang tidak sesuai prioritas cenderung 
meningkat. Dimana, untuk bidang 
Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
meningkat dari sebesar 3,64% pada 
Tahun 2015 menjadi sebesar 8% pada 
Tahun 2016. Sedangkan untuk bidang 
Pembinaan Masyarakat Desa, meningkat 
dari sebesar 2,30% pada Tahun 2015 
menjadi sebesar 3,45% pada Tahun 2016.

Selain itu, berdasarkan uji petik 
terhadap laporan realisasi dana desa, 
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observasi fisik di desa, serta wawancara 
terhadap aparat Desa dan Tenaga 
Pendamping Profesional terkait 
penggunaan Dana Desa, terdapat desa 
di Provinsi Kalimantan barat dan Provinsi 
Jawa Timur yang menggunakan Dana 
Desa untuk kegiatan di luar bidang yang 
diprioritaskan, di antaranya, bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
antara lain pembangunan maupun 
renovasi kantor desa dan timbunan tanah 
kantor desa;

Pada bidang Pembangunan Desa, 
kegiatannya belum memiliki dampak 
langsung bagi masyarakat desa, antara 
lain pembangunan tembok makam, 
penimbunan jalan menuju makam, 
pembangunan gapura, renovasi rumah 

tidak layak huni.
Di bidang Pembinaan Masyarakat, 

antara lain bantuan biaya operasional 
untuk lembaga adat; karang taruna, 
penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban. bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, antara lain dengan 
memberikan bantuan berupa uang tunai 
kepada pengelola masjid, usaha kecil, 
pengadaan mobil siaga.

Selain itu, ditemukan desa di Provinsi 
Kalimantan barat maupun Provinsi Jawa 
Timur dalam realisasi kegiatan di desa 
pada Tahun 2015 belum memisahkan 
antara Dana Desa, alokasi Dana Desa, 
bagi Hasil Pajak, dan bantuan Provinsi. 
Dengan demikian, tidak dapat dipisahkan 
antara kegiatan yang dibiayai oleh 

Dana Desa maupun dana lainnya yang 
termasuk dalam aPbDes.

Diketahui pula aparat Desa kesulitan 
mempertanggungjawabkan dan 
melaporkan penggunaan Dana Desa 
karena Sumber Daya Manusia (SDM) di 
desa yang belum memadai sehingga 
pencairan Dana Desa terhambat.

Terlihat kurangnya sosialisasi serta 
regulasi mengenai tata cara penyaluran 
dan penggunaan Dana Desa. Sebagai 
contoh, di Kabupaten bengkayang 
Provinsi Kalimantan barat dan Kabupaten 
Sumenep Provinsi Jawa Timur terdapat 
aparat Desa yang mencairkan Dana 
Desa tahap I seluruhnya dan disimpan 
di bendahara bahkan hingga disimpan 
di rekening pribadi Kepala Desa, karena 
tidak mengetahui bahwa penggunaan 
dana seharusnya disesuaikan dengan 
kebutuhan.

Kemendesa PDTT belum 
mengevaluasi penggunaan Dana Desa 
sehingga belum bisa menilai apakah 
tujuan penggunaan Dana Desa sesuai 
prioritas telah tercapai dan permasalahan 
maupun hambatan dalam penggunaan 
Dana Desa sesuai prioritas.

Di sisi lain, pelaporan realisasi 
penggunaan Dana Desa tahap I 2016 
melampaui ketentuan yaitu paling lambat 
bulan Juli. Hal tersebut antara lain karena, 
Dana Desa baru diterima di rekening kas 
desa pada bulan Juni. bahkan ada desa 
yang baru menerima pada bulan agustus.

bPK juga menemukan bahwa 
penetapan prioritas penggunaan Dana 
Desa untuk bidang Pembangunan 
Desa tidak didukung penyediaan SDM 
pendamping yang kompeten di bidang 
pembangunan, khususnya teknik sipil 
karena sebagian besar penggunaan 
Dana Desa masih direalisasikan untuk 
pembangunan infrastruktur desa, seperti 
jalan, drainase, jembatan, dan gedung 
PauD. 

Hal tersebut menyulitkan desa, 
terutama saat perencanaan kegiatan-
kegiatan konstruksi karena tidak semua 
pendamping kompeten mengasistensi 
atau memfasilitasi perencanaan kegiatan 
konstruksi. Selain itu, pembinaan dari 
pihak pemerintah daerah juga belum 
optimal.  (and)
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S ebagaimana tercantum 
dalam iHPS Ta 2015, pendidikan 
kedinasan yang disinggung 
pada laporan keuangannya di 

antaranya akademi Pariwisata di bawah 
Kementerian Pariwisata dan institut 
Pemerintahan Dalam negeri (iPDn) yang 
merupakan pendidikan kedinasan di 
bawah Kementerian Dalam negeri.

Dalam laporan iHPS Ta 2015 
Kemenpar, bPK menemukan masalah, 
di antaranya pengelolaan penerimaan 
negara bukan pajak (PnbP) belum 
memadai. Hal ini mengakibatkan 
kekurangan penerimaan negara sebesar 
Rp17,9 juta. Kekurangan itu berasal dari 

denda yang belum dipungut oleh Sekolah 
Tinggi Pariwisata bandung sebesar Rp12,9 
juta dan kurang bayar sewa pemanfaatan 
kafetaria sebesar Rp5 juta. Selain itu pada 
catatan saldo PnbP Ta 2015 terdapat 
kurang saji sebesar Rp33,1 juta dan 
belanja kurang catat sebesar Rp15 juta. 

menanggapi masalah tersebut 
menpar menjelaskan melalui Kepala biro 
Umum Kepegawaian dan Organisasi yang 
intinya temuan itu akan menjadi perhatian 
dan segera ditindaklanjuti. Langkah 
yang segera diambil adalah melakukan 
pengecekan dan pendataan kembali 
atas objek yang berpotensi menjadi 
penerimaan PnbP seperti perjanjian 

ASet dAN PNBP 
SeKOLAH KediNASAN 
JAdi MASALAH
Lembaga pendidikan kedinasan, mendapat perhatian yang besar di era 
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai program dan fasilitas serta 
anggaran digelontorkan untuk tujuan meningkatkan kualitas SDM. Tidak heran 
jika kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 
lembaga pendidikan kedinasan di sejumlah kementerian.

dengan bank mandiri, minimarket, kantin, 
gedung mT Haryono, wisma pegawai, dan 
bTS untuk diusulkan tarif baru sebagai 
dasar hukum PnbP di lingkungan biro Unit 
Kerja Operasional (UKO).

Sedangkan terkait perjanjian yang 
telah habis masanya, hal itu sudah 
diusulkan dan sedang diproses Kantor 
Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang 
(KPKnL) Kementerian Keuangan. 
Sementara sambil menunggu proses 
persetujuan pengajuan ke KPKnL, 
penerapan PnbP mengacu pada PP no. 41 
Tahun 2010.

Sementara itu, bPK juga menemukan 
persoalan aset tetap tanah dan 
bangunan yang belum ditetapkan status 
penggunaannya. Juga adanya status 
tanah sekolah bermasalah dan berlarut-
larut dan kewajiban kontinjensi belum 
diungkapkan secara memadai. bPK bahkan 
menemukan adanya sengketa hukum atas 
tanah akpar makassar seluas 86.890 m2 
dan  sebagian tanah digunakan pihak lain. 
Selain itu penetapan status penggunaan/
pemanfaatan bmn satker pusat dan daerah 
belum selesai.

akibatnya, aset tetap yang belum 
ditetapkan status penggunaan rawan 
disalahgunakan dan informasi aset 
tanah yang tersaji dalam catatan atas 
laporan keuangan berisiko menyesatkan 
pengguna laporan keuangan. atas 
permasalahan tersebut, menteri Pariwisata 
menjelaskan melalui Kepala biro Umum, 
Kepegawaian dan Organisasi, bahwa saat 
ini penetapan status penggunaan bmn 
berupa tanah oleh pengelola barang 
(Kementerian Keuangan) baru sebatas 
pada tanah di lingkungan Sekretariat 
Kementerian. Sedangkan tanah di satker 
vertikal di daerah, sedang dalam tahap 
verifikasi dokumen untuk segera diajukan 
penetapan status penggunaannya kepada 
menteri Keuangan. 

menyangkut status tanah akpar 
medan, berdasar hasil rapat tindak 
lanjut penyelesaian tanah akpar medan, 
7 april 2016 telah disepakati bahwa 
Kemenpar akan melakukan penyelesaian 
secara persuasif dengan pendekatan 
kekeluargaan dengan pihak Yayasan 
anugerah Putera indonesia, dan 
melakukan koordinasi secara intensif 

ILUSTRASI: Sekolah Kedinasan
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dengan gubernur Sumatera Utara 
terkait penyelesaian permasalahan 
tersebut. Selain itu Satker terkait akan 
melaksanakan mekanisme  pengawasan 
dan pengendalian bmn sesuai ketentuan.

Sedangkan temuan bPK di 
Kementerian Dalam negeri Ta-2015, 
menyangkut pendidikan dinas di 
antaranya adalah realisasi belanja barang 
pada iPDn Sulawesi Selatan tidak sesuai 
dengan mata anggaran sebesar Rp534,11 
juta.

Kondisi itu tidak menggambarkan 
belanja sebenarnya yang disebabkan 
PPK pada iPDn Kampus Sulawesi 
Selatan dalam merealisasikan belanja 
barang tidak memperhatikan mata 
anggaran Kontrak (maK) sehingga bPK 
merekomendasikan melalui Sekjen untuk 
memerintahkan Direktur iPDn Sulawesi 
Selatan dalam pembelanjaan barang 
memperhatikan maK. 

Temuan lain adalah pengelolaan kas 
pada bendahara pengeluaran belum 
tertib. Hal itu terjadi pada di iPDn 
Sulawesi Utara dimana uang persediaan 
tak bisa dipertanggungjawabkan  sebesar 
Rp 1,16 miliar.

menurut hasil pemeriksaan bPK, 
di iPDn Sulawesi Utara ditemukan 

pengajuan surat perintah membayar 
ganti uang persediaan (SPm gUP) yang 
tak didasari verifikasi pengeluaran 
yang memadai. bukti yang disajikan 
hanya Surat Perintah Pembayaran (SPP). 
Selanjutnya Surat Perintah membayar 
(SPm) ditandatangani PP SPm tanpa 
adanya verifikasi menyangkut kebenaran 
bukti pertanggungjawaban PPK pada saat 
pengajuan SPm.  

akibatnya terdapat pengeluaran 
untuk membiayai kegiatan di luar 
anggaran Rencana Kerja anggaran 
Kementerian Lembaga (RKa-KL), sebesar 
Rp 1,16 miliar yang menggunakan bukti 
tidak memadai. Di antaranya Rp 720 juta 
digunakan untuk kepentingan pribadi.

Temuan lainnya, pada iPDn 
Jatinangor, Jawa barat terdapat selisih 
saldo piutang pada laporan keuangan 
dengan mutasi piutang selama Th 2015 
sebesar Rp 4,87 miliar. neraca audited 
iPDn Jatinangor per 31 Desember 2015 
menyajikan piutang PnbP sebesar RP 
16,99 miliar, dengan penyisihan utang 
tak tertagih sebesar Rp2,2 miliar. Piutang 
tersebut berasal dari tunggakan biaya 
pendidikan praja yang diberhentikan 
dan mahasiswa program magister serta 
doktoral.  

Dari pemeriksaan diketahui sejumlah 
kelemahan diantaranya surat penagihan 
dibuat satu kali dalam setahun dan tidak 
memuat informasi jatuh tempo, serta 
tidak dilakukan penagihan berikutnya 
ketika tidak dibayar oleh wajib bayar. 
Juga tidak terdapat kartu piutang yang 
memuat jumlah piutang, mutasi dan saldo 
piutang masing-masing pihak terutang. 
bPK juga mencatat tidak adanya daftar 
umur piutang, klasifikasi piutang, dan 
kartu piutang tak tertagih.    

Hal tersebut mengakibatkan tidak 
diyakininya kewajaran penyajian piutang 
PnbP sebesar  Rp 16,99 miliar dan 
penyisihan piutang tak tertagih Rp2,2 
miliar. berdasar kelemahan-kelemahan 
tersebut bPK merekomendasikan menteri 
Dalam negeri melalui Sekretaris Jenderal 
agar memerintahkan Direktur iPDn 
Sulawesi Utara memproses UP yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan sebesar 
Rp 1,16 miliar dan menyetotkan ke kas 
negara. bPK juga meminta mendagri 
memerintahkan rektor iPDn Jatinagor 
memerintahkan Kepala bagian Keuangan 
menyusun SOP terkait pengelolaan dan 
perjanjian piutang PnbP dan segera 
melakukan inventarisasi piutang sebesar 
Rp 16,99 miliar.  (bd)

IPDN Sulawesi Utara
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iNdiKASi KeRUgiAN NegARA 
di PeRgURUAN tiNggi
PeNgeLoLAAN  DAN PeRTANggUNgJAWABAN PeNDAPATAN DAN BeLANJA DI SeJUMLAh 
PeRgURUAN TINggI NegeRI BeRINDIKASI MeRUgIKAN NegARA.  NILAINyA MeNcAPAI 
MILyARAN RUPIAh.

K ORUPSi di Perguruan Tinggi  
seperti bukan cerita baru.  Tidak 
sedikit kasus dugaan korupsi 
yang melibatkan perguruan 

tinggi. Paling gres, pada akhir maret 
2016 lalu, Rektor Unair, Fasichul Lisan 
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi ( KPK). ia diduga 
telah menyalahgunakan wewenang untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain 
dalam dua kasus pengadaan barang 

dan jasa pembangunan Rumah Sakit 
Pendidikan  dan peningkatan sarana dan 
prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair. 
akibat  kasus tersebut, kerugian negara 
mencapai Rp 85 miliar.

Indonesia Coruption Wacth (iCW) 
pernah melakukan  melakukan 
pemantauan terhadap korupsi di 
perguruan tinggi selama  rentang waktu 
10 tahun.  iCW mencatat, sejak tahun 2006 
hingga agustus 2016, sedikitnya ada 37 
kasus korupsi yang melibatkan perguruan 
tinggi. Dari kasus korupsi tersebut, 
terdapat sedikitnya 65 pelaku berasal dari 
lingkungan civitas akademika, pegawai 
pemerintah daerah, dan pihak swasta. 
Rinciannya yaitu 32 orang pegawai dan 
pejabat struktural di tingkatan fakultas 
atau universitas, 13 orang Rektor atau Wakil 
Rektor, 5 orang dosen, 2 orang pejabat 
pemerintah daerah, dan 10 orang pihak 
swasta.

Pola korupsi di Perguruan  Tinggi 
juga  beragam. Hasil pemantauan iCW 
menemukan ada  12 pola korupsi di 
perguruan tinggi. Korupsi  pengadaan 
barang dan jasa menjadi modus yang 
paling banyak digunakan. Tercatat 
ada  14 dari 37 kasus yang ditemukan 
menggunakan modus pengadaan barang 
dan jasa.  Pola lain yaitu korupsi dana 
penelitian dan dana beasiswa mahasiswa.

 Korupsi dana penelitian umumnya 
diselewengkan untuk kegiatan yang sama 
sekali tidak terkait dengan dana penelitian 
seperti kepentingan pribadi dan perjalanan 
dinas.

Sedangkan korupsi dana beasiswa 
umumnya berupa pemotongan besaran 
beasiswa atau pengambilalihan seluruh 
atau sebagian dana beasiswa, membuat 
dana yang tersedia tidak tersalurkan 
kepada mahasiswa.

Praktik korupsi dengan menggunakan 
pola suap juga umum ditemukan. misalnya, 
suap atau “jual beli” nilai.  bentuknya dapat 
berupa uang dan barang yang diberikan Mantan Rektor Unair Fasichul Lisan
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mahasiswa kepada dosennya agar 
mereka diluluskan. Kasus tersebut pernah 
ditemukan pada Oktober 2014 lalu di 
sebuah perguruan tinggi swasta. Sebanyak 
, 300 mahasiswa kala itu terancam gagal 
mengikuti wisuda karena pihak universitas 
membatalkan wisuda ratusan mahasiswa 
yang terlibat “jual beli” nilai.

Pola-pola lain yang ditemukan iCW 
yatu Korupsi dana hibah atau CSR, korupsi 
anggaran internal perguruan tinggi, 
korupsi penjualan aset milik perguruan 
tinggi, dan korupsi dana Sumbangan 
Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa.

BPK Audit Perguruan Tinggi 
Untuk itulah, beberapa waktu lalu, 

badan Pemeriksa Keuangan (bPK) 
melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu mengenai pengelolaan 
dan pertanggungjawaban Keuangan 
Perguruan Tinggi negeri badan Hukum 
(PTn bH) Tahun 2015 dan Semester i Tahun 
2016 disejumlah perguruan tinggi negeri. 
Seperti di institut  Teknologi  bandung 
(iTb), institut Pertanian bogor (iPb), 
Universitas Lampung (Unila), Universitas 
Sumatera Utara, Universitas indonesia dan 
Universitas gajah mada. 

Hasilnya,  di institut Teknologi 
bandung, misalnya,  bPK  sejumlah 
permasalahan dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban, baik pendapatan 
maupun belanja. Tidak sedikit yang  
berindikasi merugikan keuangan negara. 
Diantaranya adanya sisa dana bantuan 
Pendanaan Perguruan Tinggi negeri badan 
Hukum (bPPTn bH) Tahun 2015 belum 
diperhitungkan dalam alokasi bPPTn bH 
Tahun 2016.  akibatnya  ada  kelebihan 
perhitungan atas alokasi bPPTn bH Tahun 
2016 sebesar Rp47,53 miliar.

bPK juga menemukan laboratorium 
pada Fakultas Teknik Sipil dan 
Lingkungan (FTSL) iTb dalam mengelola 
penerimaan kerjasama   tidak sesuai 
mekanisme anggaran iTb yang berisiko 
disalahgunakan sebesar Rp2,59 miliar.   
PT bni (Persero) juga  kurang membayar 
biaya sewa tanah dan bangunan kepada 
iTb atas pemanfataanaset iTb sebesar 
Rp30,92miliar. ada juga pendapatan sewa 
pemanfataan aset tanah dan bangunan 
iTb oleh Koperasi Karyawan Pegawai iTb 

berpotensi penerimaan negara atas PPn 
dan PPh tidak dipungut sebesar Rp371,39 
juta dan penerimaan iTb tidak atas nilai 
reduksi sebesar Rpl,67 miliar.

bPK juga menemukan adanya 
pendapatan pada UPT Olahraga Sebesar 
Rp4,02 miliar yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya. Kerugian investasi iTb  yang 
dilakukan tanpa petunjuk penempatan 
investasi yang memadai juga ditemukan 
bPK. akibatnya  iTb mengalami kerugian 
sebesar Rp440,32 juta atas investasi 
portofolio yang dilakukanoleh Direktorat 
Keuangan iTb selama Tahun 2015.

Sedangkan di pertanggungjawaban 
belanja, bPK menemukan adanya 
pembayaran belanja pegawai untuk 
PnS yang melaksanakan cuti di luar 
tanggungan negara dan tugas belajar tidak 
sesuai ketentuan sehingga merugikan 
negara sebesar Rp436,88 juta. ada juga 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
pengadaan buku perpustakaan belum 
dikenakan denda sebesar Rp26,53 Juta.

Temuan Kerugian Negara
Tak hanya di iTb, bPK juga menemukan 

sejumlah persoalan dalam pengelolaan 
keuangan di institut Pertanian bogor (iPb). 
Diantaranya yakni enam Pusat dan dua 
Laboratorium di bawah koordinasi LPPm 
mengelola penerimaan kerjasama sebesar 
Rp6,55 miliar dan pengeluaran sebesar 

Rp17,22 miliar di luar mekanisme anggaran 
iPb.

bPK mencatat ada sisa dana bPPTn bH 
Tahun 2015 belum diperhitungkan dalam 
alokasi bPPTn bH Tahun 2016 sehingga 
terdapat kelebihan perhitungan atas 
alokasi bPPTn bH Tahun 2016 sebesar 
Rp5,16 miliar.

bPK juga menilai, perjanjian kerjasama 
pengelolaan ekalokasari Plaza antara iPb 
dengan PT iPsb tidak sesuai ketentuan. 
begitu juga pemanfaatan lahan iPb 
baranangsiang seluas 45.000 m2 oleh PT 
bLST tidak sesuai ketentuan dan tidak 
memberikan kontribusi optimal kepada 
iPb.

Temuan lainnya, yakni pelaksanaan 
tiga pekerjaan konstruksi di lingkungan 
iPb lebih bayar sebesar Rp995,54 juta dan 
belum dikenakan denda keterlambatan 
sebesar Rpl65,16 juta.

bPK menemukan adanya pembayaran 
gaji dan tunjangan kepada dosen PnS 
tugas belajar merugikan negara sebesar 
Rp1,45 miliar.

Temuan serupa juga terjadi di 
Universitas Lampung (Unila).  Di sektor 
pendapatan  misalnya, bPK menemukan 
adanya pengenaan pajak penghasilan atas 
pendapatan jasa giro dan bunga deposito 
pada rekening Unila tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp909,30 Juta . Dana pencairan 
klaim jaminan pelaksanaan pekerjaan 

Institut  Teknologi  Bandung (ITB)
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pengadaan alat laboratorium Fakultas 
Teknik Unila Ta 2014 belum disetorkan ke 
kas negara sebesar Rp2,91 miliar. bPK juga 
mencatat adanya kekurangan penerimaan 
dari pengelolaan asetsSebesar Rp143,94 
Juta.

Sedangkan di pertanggungjawaban 
belanja, bPK menemukan beberapa 
permasalahan. Seperti  kelebihan 
pembayaran tunjangan jabatan 
dan tunjangan belajar dosen yang 
melaksanakan tugas belajar sebesar 
Rp669,57 Juta. ada juga pembayaran 
honorarium pimpinan Unila tidak sesuai 
ketentuan yang berakibat merugikan 
negara sebesar Rp259,54 Juta. 

Realisasi belanja bahan bakar minyak, 
juga dinilai bPn tidak sesuai  ketentuan 
yang merugikan negara sebesar Rp78,44 
Juta dan berpotensi merugikan negara 
sebesar Rp1,25 miliar.  ada juga kerugian 
negara sebesar Rp588 juta dalam 
pelaksanaan pekerjaan pembuatan dan 
pengembangan sistem informasi  yang 
tdak sesuai ketentuan. 

Terkait dengan pelaksanaanpengadaan 
alat Laboratorium Fakultas Pertanian Unila 
Ta 2015, menurut bPK juga tidak sesuai 
ketentuan  yang merugikan negara sebesar 
Rp12,33 miliar.  begitu juga pelaksanaan 
Pekerjaan pengadaan pengembangan Ti   
untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
yang tidak sesuai ketentuan. 

Realisasi belanja terhadap kerjasama 
dengan instansi pemerintah Lain  yang 
tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 
Rp2,56 miliar. ada  juga dana penelitian 
dan pengabdian masyarakat Unila yang 
dikenakan Management Fee sebesar 
Rp705,36 Juta.

Sementara hasil pemeriksaan bPK 
di Universitas Sumatera Utara juga 
menemukan adanya permasalahan 
yang mengakibatkan kerugian negara. 
Diantaranya yakni pengelolaan 
pendapatan terhadap jasa pelayanan 
pendidikan  dan penyediaan barang 
jasa lainya tidak tertib. akibatnya 
Universitas Sumatera Utara kehilangan 
pendapatan  sebesar Rp3.34 miliar.  bPK 
juga menemukan adanya penyalahgunaan 
keuangan Rp2,37miliar. bPK menilai 
pengelolaan dana kerjasama di USU belum 
memadai. akibatnya USU kekurangan 

penerimaan sebesar Rp1,59 miliar. 
Terkait dengan pembayaran 

remunerasi di USU, bPK menilai belum  
menerapkan komponen kehadiran  
secara utuh dalam pencapaian kinerja  
setiap pegawai. akibatnya  pembayaran 
remunerasi sebesar Rp75,33 miliar  belum 
mencerminkan kinerja pegawai.

bPK juga menemukan adanya 
kelebihan pembayaran tunjangan 
fungsional, seperti uang makan, tunjangan 
profesi dan remunerasi pegawai yang 

sedang melaksanakan tugas belajar. 
akibatnya  terjadi kerugian negara sebesar 
Rp524,49 juta. 

Sedangkan pemeriksaan di Universitas 
indonesia (Ui) bPK menemukan sejumlah 
persoalan. Diantaranya, penyajian saldo 
akun neraca dalam rangka pemisahan dan 
penetapan kekayaan awal Uitidak akurat. 
akibatnya nilai kekayaan awal PTn bH Ui 
per 1 Januari 2015 belum menunjukkan 
nilai yang wajar.

bPK juga menemukan adanya 

Institut Pertanian Bogor (IPB)

Universitas Sumetera Utara (USU)
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perjanjian sewa menyewa gedung dan 
lahan di Ui telah habis masa berlakunya, 
tapi belum dikenakan uang sewa  dan  
denda keterlambatan. akibatnya Ui 
kekurangan penerimaan masing-masing 
minimal sebesar Rp6,93 miliar dan 
Rp183,61 juta. PTn bH Ui  juga belum 
menerima dana kontribusi dari lembaga 
mengakibatkan kekurangan penerimaan 
PTn bH Ui sebesar Rp4,5 miliar.

Temuan bPK lainnya, adanya  
penggunaan langsung  Lab. mikrobiologi 
FKUi sebesar Rp7,21 miliar yang 
mengakibatkan sisa pengelolaan 
dana sebesar Rp7,26 miliar rawan 

disalahgunakan. Sudah begitu bPK 
menemukan adanya beban operasional 
tidak disajikan secara wajar sebesar 
Rp18,63 miliar. 

Selain itu bPK  juga menemukan 
adanya  penggunaan pendapatan dana 
masyarakat untuk pinjaman pegawai 
mengakibatkan penggunaan dana 
sebesar Rp1,27 miliar tidak sesuai 
peruntukannya. ada juga uang muka 
kegiatan belum dipertanggungjawabkan. 
akibatnya ada risiko penyalahgunaan 
keuangan atas pengeluaran uang muka 
kegiatan per 30 Juni 2016 sebesar 
Rp41,16 miliar.

Terkait dengan pekerjaan renovasi 
gedung Lantai iii PaU Ui  sebesar 
Rp402,46 juta dan pekerjaan renovasi 
gedung iii Fib sebesar Rp4,71 miliar,  tidak 
sesuai ketentuan. akibatnya pembayaran 
hasil pelaksanaan pekerjaan sebesar 
Rp196,79 juta belum memberikan  
manfaat bagi PTn bH Ui dan nilai 
pengadaan gedung iii Fib sebesar Rp4,71 
miliar tidak dapat diyakini sebagai harga 
yang paling kompetitif bagi PTn bH Ui.

begitu juga adanya pemberian imbal 
jasa tidak sesuai SK Rektor no.1345/SK/
Ui/2009. akibatnya pembayaran imbal 
jasa pegawai di lingkungan PTn bH Ui 
sebesar Rp14,63 miliar tidak memiliki 
dasar legalitas yang memadai. 

Hasil pemeriksaan bPK di Universitas 
gajah mada juga menemukan 
sejumlah persoalan signifikan. Seperti 
penetapan  nilai kekayaan awal Ugm 
belum sepenuhnya  melalui proses 
perhtungan yang cermat. akibatnya nilai 
kekayaan awal per 1 Januari 2015  belum 
menunjukan nilai yang wajar. ada potensi 
kekurangan penerimaan negara  berupa 
pajak sebesar Rp3,61 miliar. 

bPK juga melihat adanya potensi  
penyalahgunaan penerimaan 
pendapatan yang tidak melalui rekening 
Va  tahun 2015 sebesar Rp29,64 miliar  
dan tahun 2016 sebesar Rp22,98 miliar. 
Serta potensi penyalahgunaan selisih 
penerimaan sebesar Rp6 miiar ditahun 
2015.

Terkait penyewaan gedung dan lahan 
Ugm, bPK menemukan adanya perjanjian 
sewa menyewa yang telah habis masa 
berlakukan tapi belum dikenakan biaya 
sewa. akibatnya Ugm kekurangan 
penerimaan sebesar Rp1,31miliar. 

menurut catatan bPK, Ugm juga 
belum melakukan penyetoran pajak 
yang mengakibatkan kekurangan 
penerimaan negara sebesar Rp4,07 miliar. 
Temuan lainnya, adanya pembebanan 
pengeluaran  pada akun belanja yang 
tidak tertib  tahun 2015 sebesar Rp205,82 
miliar dan tahun 2016 sebesar Rp22,85 
miliar. akibatnya  laporan aktivitas Ugm 
tahun 2015 dan 2016 belum menyajikan 
pengeluaran belanja   sesuai dengan 
subtansi pengeluaran  yang sebenarnya. 

 (bw) 

Universitas gajah Mada (UgM)

Universitas Indonesia (UI)
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S ekalipun dalam empat tahun 
terakhir laporan keuangan 
Mahkamah agung (Ma) selalu 
mendapatkan opini Wajar Tanpa 

pengecualian (WTp), hal itu ternyata tidak 
pararel dengan kinerja pelayanannya. Hal 
itu terungkap, setelah Badan pemeriksa 
keuangan (Bpk) melakukan pemeriksaan 

kinerja atas Tata kelola pelayanan 
peradilan perkara perdata Gugatan dan 
Tata usaha negara (Tun) Ta-2016 di 
sejumlah lembaga peradilan di indonesia.

Sementara itu sertifikat iSO 2000 yang 
menjadi label tata kelola pelayanan di 
sejumlah pengadilan di indonesia, belum 
sepenuhnya bisa memberikan gambaran 

TATA KElolA PElAyANAN 
GuGATAN PERdATA dAN TuN 
PAscA PuTusAN
Pengelolaan Pelayanan Peradilan Perkara gugatan Perdata 
dan tata usaha negara Pasca Putusan belum sePenuhnya efektif. 
lembaga Peradilan belum memiliki Prosedur oPerional standar 
(Pos) PenyamPaian/Pemberitahuan Putusan yang memadai. masalah 
minutasi, eksekusi, Pengembalian biaya Perkara dan delegasi masih 
menjadi kendala utama.

pelayanan prima tata kelola pelayanan 
peradilan. pasalnya, sertifikasi iSO hanya 
berlaku untuk beberapa item pelayanan 
sesuai spesifikasi sertifikasi iSO yang 
diajukan masing-masing pengadilan.   

adapun lingkup pemeriksaan 
mencakup pelaksanaan pelayanan 
peradilan perkara perdata gugatan dan 
tata usaha negara pasca pembacaan 
putusan yang dilaksanakan oleh 
pengadilan Tingkat pertama yaitu di pn 
Jakarta pusat, pn Jakarta Selatan, pn 
Jakarta Timur, pn Jakarta Barat, pn Bogor, 
pn Cibinong, pn Mataram dan pTun 
Jakarta, pengadilan Tingkat Banding 
yaitu di pengadilan Tinggi (pT) Jakarta, pT 
Bandung, pT Mataram dan pT Tun Jakarta 
serta kepaniteraan Ma. Cakupan tahun 
yang diperiksa adalah Tahun 2015 dan 
Tahun 2016 (s.d. Triwulan iii).

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa upaya Ma dan badan peradilan di 
bawahnya untuk menyediakan pelayanan 
peradilan perkara perdata gugatan dan 
tata usaha negara pasca pembacaan 
putusan, baik dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan, serta monitoring dan 
evaluasi, belum sepenuhnya efektif 
untuk mencapai tujuan pelayanan. Bpk 
mendapatkan sejumlah temuan yang 
menjadi kendala dan perlu mendapat 
perhatian demi  mencapai target dan 
perbaikan kinerja pelayanan peradilan. 

Temuan itu antara lain, perangkat 
regulasi dan kebijakan terkait pelayanan 
peradilan perkara perdata gugatan dan 
tata usaha negara pasca pembacaan 
putusan belum seluruhnya tersedia. 
Temuan lain, pengadilan belum seluruhnya 
memiliki pOS tentang penyampaian/
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pemberitahuan putusan secara 
memadai.

Di sisi lain, pelaksanaan 
penyelesaian minutasi, 
penyampaian/pemberitahuan 
salinan putusan, proses eksekusi, 
dan upaya hukum belum 
memadai. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan adanya 
keterlambatan penyelesaian 
proses minutasi, input tanggal 
perkara dan status/perkembangan 
perkara pada Sistem informasi 
penyelesaian perkara (Sipp) yang 
belum sepenuhnya akurat/tidak 
sesuai dengan dokumen sumber, 
serta tidak terdapat keseragaman 
format putusan dan berita acara 
persidangan antara satu majelis 
dan majelis lainnya. 

Hal tersebut berdampak pada 
keterlambatan pemberitahuan 
salinan putusan dan pelayanan 
pemberian salinan putusan (jika 
diminta) sehingga pemberitahuan 
belum dapat dilaksanakan tepat 
waktu. Selain itu, juga terdapat 
permasalahan pelaksanaan 
eksekusi yang belum dapat 
dilaksanakan tepat waktu, serta 
pertanggungjawaban biaya dan 
pengelolaan sisa biaya panjar 
eksekusi yang belum diatur.

Temuan lain adalah, 
pengelolaan pengembalian 
sisa panjar biaya perkara belum 
sepenuhnya memadai. padahal, 
pengembalian sisa panjar telah 
diatur dalam SeMa no.4 tahun 
2008, yaitu jika sisa biaya proses 
tidak diambil dalam waktu enam 
bulan setelah diberitahukan 
kepada pihak yang berperkara, 
maka sisa biaya tersebut disetorkan ke 
kas negara. pada praktiknya, mekanisme 
pengembalian sisa panjar setelah 
pembacaan putusan, tidak sesuai SeMa 
tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa 
seluruh pengadilan tingkat pertama 

yang menjadi sampel pemeriksaan 
belum menetapkan pOS atau petunjuk 
pelaksanaan yang mengatur mengenai 
mekanisme pemberitahuan sisa panjar 
kepada pihak berperkara. kondisi 
tersebut tercermin dari mekanisme 
pencatatan/pembukuan yang belum 
dapat memisahkan pencatatan uang sisa 

panjar yang belum diambil oleh 
para pihak dan pengembalian sisa 
panjar biaya perkara yang belum 
diberikan secara tepat waktu.

Masalah lain yang ditemukan 
Bpk adalah, perangkat regulasi 
dan kebijakan belum sepenuhnya 
mendukung pelayanan peradilan 
perkara perdata gugatan dan tata 
usaha negara pasca pembacaan 
putusan.

Hasil pemeriksaan 
menunjukkan bahwa aplikasi 
Sipp telah menyediakan 
fitur penyampaian delegasi 
online, tetapi belum dapat 
diimplementasikan oleh 
pengadilan. Selain itu, pOS yang 
telah ditetapkan oleh pengadilan 
tingkat pertama belum mencakup 
mekanisme delegasi secara online 
melalui Sipp. 

Bukan hanya itu, Bpk juga 
menemukan bahwa dukungan 
sumber daya dalam pelayanan 
peradilan perkara perdata gugatan 
dan tata usaha negara pasca 
pembacaan putusan belum 
memadai. Misalnya, kondisi 
kapasitas ruang arsip tidak 
mampu menampung volume 
berkas perkara, pengelolaan biaya 
perkara belum menggunakan 
sistem informasi/aplikasi, serta 
belum tersedianya analisis 
beban kerja dan pendidikan 
berkelanjutan untuk panitera 
pengganti dan juru sita.

Selain itu, ketersediaan 
instrumen monitoring dan 
evaluasi atas kegiatan pelayanan 
peradilan perkara perdata gugatan 
dan tata usaha negara pasca 

pembacaan putusan belum sepenuhnya 
memadai. Hal tersebut tercermin dari 
laporan kinerja instansi pemerintah 
(lkjip) yang tidak didukung dokumen 
sumber dan kertas kerja penghitungan 
realisasi pencapaian target kinerja. Selain 
itu perhitungan kinerja yang dilakukan 

PN Jakarta Pusat

PN Jakarta Selatan

PN Jakarta Timur
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belum melalui mekanisme 
otorisasi dan validasi oleh atasan 
langsung unit yang bertanggung 
jawab atas sumber data. 

Tanggapan dan 
Rekomendasi

Menanggapi permasalahan 
tersebut, Ma menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan 
peradilan bersifat normatif 
yang merujuk pada berbagai 
peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan badan 
peradilan. Mahkamah agung 
dapat mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan 
peradilan apabila terdapat hal-hal 
yang belum cukup diatur dalam 
undang-undang. 

Hal itu dilakukan sebagai 
pelengkap untuk mengisi 
kekurangan atau kekosongan 
hukum yang diperlukan bagi 
kelancaran penyelenggaraan 
peradilan. karena itu dalam 
konteks ini Mahkamah agung 
menerbitkan peraturan Mahkamah 
agung (perma), Surat edaran 
Mahkamah agung (SeMa) 
ataupun Surat keputusan ketua 
Mahkamah agung (Sk kMa).

Sedangkan dalam hal praktik 
penyelenggaraan peradilan 
belum mendapatkan pengaturan 
yang jelas dalam peraturan 
perundang-undangan, maka 
dapat dilakukan penafsiran dan 
konstruksi hukum. Sementara itu 
pengadilan menyusun SOp untuk 
acuan penyelenggaraan pelayanan 
peradilan yang bersifat teknis-
administratif.

Dalam konteks penyusunan SOp, Ma 
mengakui masih ada beberapa aktivitas 
pelayanan peradilan di kepaniteraan 
Mahkamah agung yang belum 
disempurnakan dengan SOp. namun 
demikian hal tersebut tidak mengganggu 

jalannya pelayanan peradilan karena 
aturan umum dalam Sk kMa atau 
peraturan yang lebih tinggi telah tersedia.

namun demikian Ma juga 
menegaskan, kepaniteraan Mahkamah 
agung sangat berkomitmen melakukan 
penyempurnaan SOp karena hal itu 

akan menjadi instrumen penting 
guna meningkatkan pelayanan 
peradilan.

Selanjutnya Bpk 
merekomendasikan ketua 
Ma agar memerintahkan 
seluruh pengadilan tingkat 
pertama menyusun pOS yang 
mengatur penatausahaan 
tahapan penyelesaian minutasi, 
penerimaan kembali berkas 
(bundel a) pada saat perkara 
perdata gugatan tersebut telah 
diputus di pT/Ma. Selain itu 
Bpk merekomendasikan agar 
pengadilan tigkat pertama 
menyusun pOS penyampaian 
langsung atau delegasi (baik 
secara manual maupun online 
lewat Sipp) salinan putusan 
banding/kasasi/peninjauan 
kembali kepada para pihak, 
serta menyusun mekanisme 
pemberitahuan sisa panjar biaya 
perkara, secara memadai.

ketua MD juga diminta 
memprioritaskan penyediaan 
sistem aplikasi yang memadai 
untuk mendukung pengelolaan 
panjar biaya perkara serta 
menetapkan regulasi dan 
kebijakan terkait pendidikan 
berkelanjutan bagi peningkatan 
kualitas sumber daya manusia 
pelaksana pelayanan peradilan. 
Di samping menetapkan 
mekanisme pengendalian oleh 
pejabat yang berwenang untuk 
menjamin validitas dan akurasi 
data entry dalam Sipp, mekanisme 
penyampaian salinan putusan, 
serta kebijakan terkait pengelolaan 
dan pertanggungjawaban biaya/
sisa biaya panjar eksekusi secara 

memadai.
Setidaknya masih terdapat empat 

rekomendasi lain yang diberikan Bpk 
kepada ketua Ma untuk ditindaklanjuti. 
Dan Bpk akan melakukan monitoring atas 
rekomendasi yang telah diberikan.  (bd)

PN Jakarta Barat

PN Bogor

PN Cibinong
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Sekalipun penempatan Tenaga 
kerja indonesia (Tki) melalui 
program G to G dinilai lebih 
baik daripada pengiriman 

Tki konvensional, penyelenggaraan 
program ini belum sepenuhnya efektif. 

Demikian kesimpulan Badan pemeriksa 
keuangan (Bpk) atas pemeriksaan kinerja 
terhadap pengelolaan, penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja indonesia 
program G to G tahun 2014 - semester i 
2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul.

PENEmPATAN dAN PERlINduNGAN 
TKI G To G dI JEPANG dAN KoRsEl
Pelaksanaan Program Pengelolaan tki g to g belum sePenuhnya 
efektif. batas kewenangan kemenaker dan bnP2tki kurang jelas. 
Perwakilan ri di jePang dan korea selatan masih Perlu meningkatkan 
Pembinaan dan Pengawasan tki Program g to g.

Menurut Bpk program tersebut 
belum mampu memberikan jaminan 
dalam aspek kelembagaan, peraturan/
kebijakan, sistem informasi, serta 
pelaksanaan dan pengendalian pada 
tahap prapenempatan, masa penempatan, 
dan purnapenempatan. Hal itu disebabkan 
masih adanya sejumlah peraturan yang 
tumpang tindih serta ketidakjelasan 
kewenangan lembaga-lembaga yang 
memiliki otoritas menangani masalah 
tersebut.

Sebagaimana terungkap dari 
hasil pemeriksaan iHpS ii 2016 yang 

iluSTraSi: TKi
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disampaikan ke DpR  awal april 
lalu, selama ini dalam menangani 
permasalahan Tki di luar negeri 
pemerintah telah melakukan beberapa 
langkah penting. Di antaranya, menata 
kelembagaan yang ada, terutama 
kemenaker dan Badan nasional 
penempatan dan perlindungan Tenaga 
kerja indonesia (Bnp2Tki), serta 
menetapkan pola hubungan antara 
keduanya dengan instansi terkait lainnya. 

Selain itu, melakukan pembinaan 
dan pengawasan Tki serta pembelaan 
atas pemenuhan hak-hak Tki pada 

masa penempatan, mengelola asuransi, 
pembebanan biaya penempatan, dan 
pembuatan kontrak kerja pada pra 
penempatan, serta membangun sistem 
informasi untuk mendukung efektivitas 
penempatan serta perlindungan Tki. 

Di samping memantau dan 
mengkoordinasikan kegiatan identifikasi 
dan pendataan kepulangan Tki, proses 
pemulangan Tki, dan penanganan Tki 
bermasalah pada purna penempatan. 
untuk memperlancar proses pelaksanaan 
program tersebut, pemerintah juga telah 
mengembangkan Sistem komputerisasi 

Tenaga kerja luar negeri (SiSkOTkln) 
yang terkoneksi dengan sistem-sistem 
informasi lain yang terkait.

Sementara itu Bpk berkepentingan 
melakukan pemeriksaan kinerja untuk 
memberi masukan karena adanya 
keinginan pemerintah yang terus 
berupaya mengubah proporsi Tki 
formal menjadi lebih besar daripada 
Tki informal. upaya ini penting karena 
hasilnya akan mempengaruhi kelanjutan 
kerja sama dengan negara tujuan, 
sekaligus menjadi indikasi keberhasilan 
program penempatan Tki formal yang 
dilakukan pemerintah. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 
beberapa permasalahan signifikan yang 
perlu mendapat perhatian. Misalnya, 
struktur organisasi dan tata kerja (SOTk) 
kemenaker dan Bnp2Tki belum jelas 
sehinggga belum bisa dilaksanakan 
oleh pejabat dan/atau pegawai yang 
berwenang.

Hasil analisis atas SOTk dari kemnaker 
dan Bnp2Tki dalam hubungannya 
dengan  peraturan di atasnya dan 
implementasinya menunjukkan adanya 
ketidaksinkronan uraian tupoksi antar 
jenjang organisasi di Bnp2Tki dalam 
peraturan kepala (perka) Bnp2Tki nomor 
10 Tahun 2012. 

Selain itu, Direktorat penempatan 
dan perlindungan Tenaga kerja luar 
negeri (Dit. ppTkln) kemenaker belum 
melaksanakan beberapa tupoksi terkait. 
Dan, Direktorat pelayanan penempatan 
pemerintah (Dit. ppp) pada Bnp2Tki 
menjalankan tugasnya tidak berdasarkan 
SOTk yang telah ditetapkan melalui perka 
Bnp2Tki no.10 Tahun 2012.

Selain itu Bpk juga menemukan, 
adanya ketidakjelasan batas kewenangan 
antara kemenaker dan Bnp2Tki. Dan 
itu menggangu hubungan kerja dan 
efektivitas pengelolaan program. 

Temuan lain, adanya pola hubungan 
antar instansi serta konfirmasi dengan 
pejabat terkait di kemenaker, Bnp2Tki, 
dan perwakilan Ri di negara penempatan 
Tki program G to G yang telah ditetapkan 
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yang belum diterapkan secara efektif. 
Sementara itu sistem informasi 
penempatan dan perlindungan Tki belum 
sepenuhnya terintegrasi dan belum 
mampu menyediakan data dan informasi 
yang akurat dan lengkap.

Di sisi lain, kemenaker belum 
menetapkan peraturan mengenai 
asuransi Tki yang ditempatkan 
oleh pemerintah. Sedangkan biaya 
penempatan dan perlindungan calon Tki 
program G to G korea Selatan yang diatur 
keputusan Menteri Tenaga kerja dan 
Transmigrasi nomor kep 17/Men/ii/2011 
tidak relevan dengan peraturan/kondisi 
termutakhir. Selain itu, Juknis dan SOp 
penempatan Tki oleh pemerintah belum 
mengatur tahapan dan jangka waktu 
antar tahapan secara jelas.

Temuan Bpk lainnya, terkait 
pembinaan Tki. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan adanya sejumlah 
permasalahan. Di antaranya pelaksanaan 
pendataan Tki program G to G yang 
bekerja di Jepang dan korea Selatan 
belum optimal. Selain itu, database 
Tki di perwakilan Ri di Jepang berbeda 
dengan Bnp2Tki. Serta, belum adanya 
mekanisme baku atas kegiatan 
pembinaan dan pengawasan Tki program 
G to G di Jepang dan korea Selatan yang 
memadai. 

Bpk pun menilai, identifikasi dan 
pendataan kepulangan Tki belum 
dilaksanakan secara optimal dan data 
kepulangan Tki belum secara efektif 
dimanfaatkan untuk pemberdayaan 
Tki, dan proses pemulangan Tki belum 
dilaksanakan dan dikoordinasikan 
secara efektif. Selain itu, penanganan 
Tki bermasalah belum dilaksanakan, 
dimonitor dan dievaluasi secara optimal.

Rekomendasi 
atas permasalahan tersebut Bpk 

merekomendasikan kepada Menteri 
ketenagakerjaan dan kepala Bnp2Tki 
sesuai dengan kewenangan masing-
masing baik bersama-sama maupun 
masing-masing segera melakukan 

koordinasi dalam menyempurnakan 
tugas dan fungsi dalam SOTk agar 
selaras dengan kebutuhan organisasi 
dan peraturan yang lebih tinggi. Selain 
itu mengevaluasi  serta  merumuskan 
kembali pola hubungan antara kedua 
lembaga guna memperjelas batas 
kewenangan kemenaker dan Bnp2Tki 
terkait penempatan dan perlindungan 
Tki, termasuk program G to G. 

Menaker juga diminta menetapkan 
peraturan Menteri mengenai asuransi 
Tki yang ditempatkan oleh pemerintah 
sesuai ketentuan yang berlaku, merevisi 
keputusan Menteri Tenaga kerja dan 
Transmigrasi nomor kep17/Men/ii/2011 
sesuai ketentuan/kondisi termutakhir, 
dan menyempurnakan Juknis dan SOp 
penempatan Tki oleh pemerintah secara 
komprehensif. Termasuk mengatur waktu 
yang dibutuhkan pada setiap tahapan 

secara efisien sesuai harapan user.
Yang tak kalah penting, adalah 

kegiatan memaksimalkan pemutakhiran 
data Tki dengan mengoptimalkan sistem 
informasi yang ada dan melakukan 
rekonsiliasi data Tki antar unit kerja di 
Bnp2Tki dan instansi lainnya termasuk 
SiSkOTkln sehingga terbentuk single 
database. Single data base itu memuat 
data Tki yang berangkat, Tki yang bekerja 
di luar negeri, Tki yang pulang ke tanah 
air, dan Tki bermasalah.

Masih banyak rekomendasi lain yang 
seyoganya segera dilaksanakan oleh 
kemenaker. atas temuan simpulan dan 
rekomendasi yang diberikan oleh Bpk, 
kemenaker dan Bnp2Tki menyatakan 
menerima keseluruhan temuan dan 
simpulan Bpk, dan akan menindaklanjuti 
rekomendasi-rekomendasi yang 
diberikan.  (bd)
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sERTIfIKAsI dosEN 
BElum EfEKTIf
layanan sertifikasi dosen belum sePenuhnya efektif. ada sejumlah 
Permasalahan yang ditemukan bPk. mulai dari tahaP Perencanaan, 
Pelaksanan hingga evaluasi.

n aSiB sertifikasi dosen tak 
kunjung rampung. Hingga 
2017 ini, kementerian Riset, 
Teknologi dan pendidikan 

Tinggi (kemeristek) belum kelar 
menyelesaikan sertifikasi 280 ribu dosen di 
indonesia. padahal  tidak sedikit anggaran 
yang sudah digelontorkan. pada tahun 
2016 lalu saja misalnya, pemerintah 
menyiapkan dana hingga Rp4,5 triliun 
untuk menunjang pelaksanaan sertifikasi 
90 ribu dosen pnS dan non-pnS. 
Harapannya, kualitas proses pembelajaran 

dan lulusan perguruan Tinggi (pT) semakin 
meningkat.

Tidak heran bila, anggota komisi 
pendidikan DpR dari Fraksi nasDem Yayuk 
Sri Rahayu ningsih, menduga lambannya 
sertifikasi dosen karena banyak masalah. 
apalagi saat ini pemerintah Jokowi sedang 
fokus membangun sumber daya manusia 
indonesia. “untuk meningkatkan kualitas 
mahasiswa dan prasyarat dosen mata 
kuliah, wajib bersertifikat,” ujarnya. 

Yayuk meragukan data yang dilansir 
Direktorat Jenderal Sumber Daya iptek 

dan Dikti yang mengungkapkan, ada 54% 
dari 280 ribu dosen belum bersertifikat. 
ironisnya, dosen yang bersertifikat 
sekalipun, masih banyak yang berstatus 
dosen bantu. Belum lagi status terbang 
dan beragam status lainnya.

Yayuk menilai seseorang yang 
dapat menjadi dosen profesional harus 
berdedikasi demi kemajuan pendidikan 
tinggi di indonesia dengan mencurahkan 
perhatiannya kepada dunia pendidikan. 
karena itu Yayuk akan membawa masalah 
sertifikasi dosen ini ke dalam masalah 
yang akan dibahas lebih jauh dalam rapat 
kerja dengan kementerian mitra komisi 
pendidikan DpR. 

karena itulah, pada semester ii tahun 
2016 lalu, Badan pemeriksa keuangan 
(Bpk) melakukan pemeriksaan kinerja 
terhadap efektivitas layanan sertifikasi 
pendidik untuk dosen pada Ditjen 
Sumber Daya iptek dan pendidikan Tinggi 
(SDiD) kementerian Riset, Teknologi dan 
pendidikan Tinggi Tahun anggaran (Ta) 
2015 dan 2016. Tujuanya, untuk menilai 
efektivitas layanan sertifikasi pendidik 
untuk dosen pada Ditjen Sumber Daya 
iptek dan pendidikan Tinggi Ta 2015 dan 
2016 di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa 
Timur, dan Sumatera Barat.

alhasil, pemeriksaan Bpk 
menyimpulkan kegiatan layanan sertifikasi 
pendidik untuk dosen yang dilakukan oleh 
Ditjen SDiD belum sepenuhnya efektif 
untuk mencapai tujuan layanan sertifikasi 
pendidik untuk dosen. ada sejumlah 
permasalahan yang ditemukan Bpk, 
dalam layanan sertifikasi pendidik untuk 
dosen. permasalahan tersebut, baik pada 
tahap perencanaan, pelaksanan maupun 
evaluasinya. 

Dari tahap perencanaan misalnya, Bpk 
melihat Ditjen SDiD belum mempunyai 
perencanaan keuangan yang memadai 
untuk kegiatan Serdos. akibatnya, 
anggaran sertifikasi dosen (serdos) belum 
sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada 
hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk 
perencanaan periode berikutnya.

Selain itu Bpk juga menilai, Ditjen 

iluSTraSi: Penyerahan sertifikat pendidik tahun 2016, di universitas lambung Mangkurat
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SDiD belum melakukan perencanaan 
yang memadai terkait kebutuhan 
SDM, kelengkapan pedoman, serta 
pemanfaatan evaluasi untuk kegiatan 
Serdos. akibatnya pekerjaan administratif 
tidak terdokumentasikan dengan 
baik. Selain itu juga  tidak adanya 
keseragaman perlakuan terhadap 
hal-hal yang belum diatur dalam 
pedoman. Bahkan hasil evaluasi tidak 
digunakan dalam perencanaan Serdos. 
Sudah begitu, kurangnya pemahaman 
pSD dalam penyelenggaraan Serdos 
dan tidak adanya cukup waktu bagi 
panitia Sertifikasi Dosen (pSD) untuk 
mensosialisasikan hasil Training of Trainer 
(ToT). 

Sedangkan pada tahap pelaksanaan 
Bpk menemukan adanya penetapan 
perguruan Tinggi penyelenggara 
Sertifikasi (pTpS) belum sesuai ketentuan 
dan belum didukung dengan dokumen 
yang memadai. akibatnya  penetapan 
pTpS belum dilakukan secara transparan. 
Hasil pemeeriksaan lebih lanjut 
menunjukkan, kriteria penetapan pTpS 
belum ditetapkan dalam peraturan 
Menteri sebagaimana yang disyaratkan 
dalam peraturan pemerintah nomor 37 
Tahun 2009. Baru diatur dalam Buku 
pedoman Serdos yang  masih bersifat 
umum. Sudah begitu,  hasil monitoring 
dan evaluasi atas kinerja pTpS tidak 
didokumentasikan dengan baik.  

Bpk juga menilai, proses penilaian 
persepsional tidak sesuai ketentuan. 
akibatnya timbulnya peluang bagi 
Dosen Yang Disertifikasi (DYS) untuk 
melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan penilaian persepsional dan 
untuk melakukan ketidakjujuran dalam 
penilaian persepsional.

Temuan Bpk lainya, jangka waktu 
pelaksanaan Serdos belum sesuai 
ketentuan. Hasil wawancara dengan 
beberapa pTu menunjukkan, waktu 
yang disediakan untuk pelaksanaan 
Serdos tahap 3 Tahun 2015 dan 2016 
sangat pendek. Sehingga menimbulkan 
beberapa permasalahan. Seperti 

kesulitan mencari penilai persepsional, 
banyak DYS yang kurang optimal dalam 
menyusun portofolio, kesulitan mencari 
lokasi tes Tes kemampuan Bahasa 
inggris (TkBi) dan Tes kemampuan Dasar 
akademik (TkDa). 

Sudah begitu juga tidak ada batas 
akhir waktu pengajuan portofolio oleh 
pTu pada pelaksanan Serdos tahap 3 
Tahun 2015 bersamaan dengan batas 
akhir waktu pengisian portofolio DYS. 
Dengan demikian, pTu tidak memiliki 
cukup waktu untuk mencermati 
komponen portofolio dari setiap DYS 
yang menjadi tanggung jawabnya, 
termasuk kelengkapan tanda tangan 

pimpinan pada lembar pernyataan 
kebenaran portofolio DYS.

akibatnya,  DYS tidak memiliki 
kesempatan untuk melakukan perubahan 
data di pangkalan Data Dikti sebelum 
waktu sinkronisasi. Selain itu, pTu tidak 
memiliki cukup waktu untuk mencermati 
komponen portofolio dari setiap DYS 
yang menjadi tanggung jawabnya. akibat 
lainya, jangka waktu pelaksanaan Serdos 
tidak sesuai SOp yang telah ditetapkan. 
Buntutnya, sertifikat diterima oleh pTu 
tidak tepat waktu dan tertundanya 

pencairan tunjangan profesi DYS karena 
belum menerima sertifikat.

Bpk juga menilai, proses penilaian 
eksternal oleh asesor pada pTpS Belum 
Memadai. akibatnya, Hasil penilaian 
berpotensi bias karena tidak dilakukan 
oleh asesor satu rumpun. Selain itu biaya 
terkait penunjukan asesor ke-3 menjadi 
beban pTpS karena tidak masuk dalam 
perjanjian. akibat lainya, DYS terlambat 
dalam menerima informasi kelulusan dan 
pengumuman kelulusan DYS diterima 
dalam waktu yang berbeda-beda.

Tidak hanya itu. Bpk juga 
berpendapat penetapan lembaga 
penyelenggara TkBi dan TkDa dan 

pelaksanaan sosialisasi terkait TkBi 
dan TkDa belum memadai. Bahkan 
Bpk melihat belum ada ketentuan 
yang mengatur kriteria lembaga 
penyelenggara TkBi dan TkDa yang 
diakui Ditjen SDiD. “pemahaman DYS 
terhadap pelaksanaan TkBi dan TkDa 
belum memadai. Verifikasi TkBi untuk 
DYS yang menggunakan TOeFl dan 
ielTS belum transparan,” tulis Bpk dalam 
laporan pemeriksaannya.

akibatnya legalitas atas lembaga 
penyelenggara tes belum jelas, DYS tidak 

iluSTraSi: Sertifikasi Dosen universitas Samawa (uNSa) : Secara resmi Menerima Sertifikat Dari Kemenristekdikti
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optimal dalam mengisi portofolio dan 
DYS tidak mengetahui status verifikasi 
dan tidak dapat mengajukan portofolio 
jika hasil verifikasi ditolak.

Bpk menemukan adanya pemborosan 
terhadap pelaksanaan penilaian Serdos 
untuk asisten ahli yang Tidak lulus nilai 
personal (npS) dan nilai Gabungan (nGB). 
Hasil pemeriksaan atas proses penilaian 
Serdos menunjukkan bahwa DYS yang 
diketahui tidak lulus dalam nGB dan npS 
tetap diajukan untuk dinilai di pTpS. Di 
samping itu, DYS yang dinyatakan tidak 
lulus dalam nGB dan npS tersebut tetap 
harus menyusun Deskripsi Diri (DD) 
pada kesempatan Serdos berikutnya 
meski pada periode sebelumnya asesor 
member penilaian lulus atas DD yang 
disusunnya.

Temuan lain Bpk, yakni adanya 
database dosen untuk kegiatan sertifikasi 
pendidik untuk dosen tidak valid. Bpk 
menemukan banyak ketidakvalidan. 
Misalnya tidak adanya data terkait 
Jabatan Fungsional, pendidikan 
terakhir, tanggal lahir yang tidak wajar, 
TMT masa kerja yang tidak wajar bisa 
mengakibatkan seorang dosen yang 
telah memenuhi syarat mengikuti Serdos 
tidak tercantum dalam Data peserta 
Serdos (D3). adanya nomor induk Dosen 
nasional (niDn) ganda mengakibatkan 
seorang dosen bisa terdaftar dalam 
D3 sebanyak dua kali. akibatnya, calon 
peserta Serdos yang masuk dalam Data 
eligible belum valid.

Begitu mengenai pengenaan 
biaya terhadap pelaksanaan Sosialisasi 
Serdos pada kopertis Wilayah Vii tidak 
sesuai ketentuan. akibatnya terdapat 
penerimaan dan pengeluaran biaya 
sosialisasi Serdos di luar anggaran, yaitu 
Tahun 2015 sebesar Rp696,3 juta dan 
Tahun 2016 sebesar Rp666 juta. 

Terkait pendistribusian sertifikat, Bpk 
menemukan adanya proses pencetakan 
dan pendistribusian sertifikat tidak 
sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan 
juga menunjukkan bahwa jangka waktu 
pencetakan dan penandatanganan 

sertifikat oleh pTpS bervariasi antara 1 
hingga 2 bulan tergantung kesiapan pTpS 
dan kehadiran pimpinan pTpS. 

ambil contoh untuk kelulusan Tahun 
2015 misalnya, pTpS mengirimkan 
sertifikat paling cepat pada  26 Januari 
2016 dan paling lama pada tanggal 
20 Juni 2016. ironisnya, Direktorat 
karier dan kompetensi SDM tidak 
pernah melakukan monitoring dan 
konfirmasi atas proses pencetakan dan 
pendistribusian sertifikat di pTpS.

Sedangkan terkait pengawasan, 
Bpk menilai, inspektorat Jenderal 
kemenristekdikti belum menetapkan 
perencanaan dan pengawasan atas 
kegiatan sertifikasi dosen secara 
memadai, sehingga pengawasan atas 
kegiatan Serdos belum memadai dan 
penanganan pengaduan masyarakat 
tidak terukur. permasalahan tersebut 
menghambat efektivitas layanan 
sertifikasi pendidik untuk dosen, 
terutama pada aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. 

Terkait temuan tersebut, 
ada sejumlah rekomendasi yang 
diberikan Bpk. Di antaranya meminta 
Direktur Jenderal Sumber Daya ilmu 
pengetahuan dan pendidikan Tinggi 
agar mengusulkan standar biaya untuk 

asesor dan biaya operasional pTpS 
kepada Menristekdikti. Selain itu Bpk 
meminta untuk mendokumentasikan 
semua hasil monitoring dan evaluasi, 
serta memerintahkan Direktur karier 
dan kompetensi untuk menyusun 
rencana kegiatan pelaksanaan Serdos 
dan menyusun anggaran pada masing-
masing  pTpS.

Selain itu Direktur Jenderal 
Sumber Daya ilmu pengetahuan 
dan pendidikan Tinggi, juga diminta 

menyusun usulan peraturan menteri 
terkait dosen yang belum disertifikasi. 
Bpk juga meminta Direktur karier dan 
kompetensi SDM untuk menyusun 
perencanaan kebutuhan SDM dan 
melakukan pemutakhiran pedoman 
terkait pemberian sanksi bagi pihak yang 
tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi 
dosen.

Bpk juga merekomendasikan 
membuat usulan kriteria penetapan 
pTpS kepada Menristekdikti, menyusun 
penilaian kelayakan dan evaluasi pTpS 
yang belum diatur dalam pedoman. 
Tidak ketinggalan Bpk menghimbau 
untuk berkoordinasi dengan Dirjen 
kelembagaan iptek dan Dikti untuk 
memberi sanksi kepada koordinator 
kopertis Wilayah Vii.  (bw)
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dANA oTsus BElum 
mAmPu doNGKRAK 
KEsEJAhTERAAN PAPuA
bPk telah melakukan Pemeriksaan kinerja terkait Program dan 
Pengelolaan dana otsus Pada PemProv dan lima Pemkab di PaPua. 
hasilnya terdaPat 106 temuan yang memuat 137 Permasalahan 
senilai rP 227 miliar yang menghambat Pelaksanaan Program 
dan Pengelolaan Program dana otsus, di bidang Pendidikan, 
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan Pembangunan infrastruktur.

p enGelOlaan dan pemanfaatan 
dana Otonomi khusus (Otsus) 
di provinsi papua Ta 2015 - 
Semester 1 2016, masih kurang 

efektif. Hal itu terungkap dari hasil 
pemeriksaan Bpk atas pengelolaan dana 
dan pengelolaan program di pemprov 

papua serta lima kabupaten: pemkab 
Supiori, puncak Jaya, lanny Jaya, Mumere, 
dan Mimika.

Bpk melakukan pemeriksaan dana 
otsus karena dari hasil reviu diketahui, 
pemerintah pusat dan pemeintah Daerah 
belum sepenuhnya menetapkan regulasi 

dan/atau peraturan pelaksanaan atas 
kebijakan Otonomi khusus sebagaimana 
diatur uu nomor 21 Tahun 2001 beserta 
perubahannya dan belum menetapkan 
indikator untuk mengukur keberhasilan 
program-program pembangunan yang 
bersumber dari dana otsus. 

adapun hasil pemeriksaan terungkap 
106 temuan yang memuat 137 
permasalahan. Yaitu 132 permasalahan 
ketidakefektifan senilai Rp225,58 miliar, 
tiga permasalahan kerugian daerah senilai 
Rp1,43 miliar, dan dua permasalahan 
kekurangan penerimaan senilai Rp96,63 
juta.

Tidak dipungkiri, selama mengelola 
dana Otsus, pemda di lingkungan provinsi 
papua telah melakukan beberapa hal 
sebagai capaian positif. Misalnya dalam 
hal perencanaan pemprov papua, pemkab 
puncak Jaya, dan pemkab lanny Jaya telah 
memiliki perencanaan jangka panjang, 
jangka menengah, dan pemkab Mimika 
telah membentuk Tim perencanaan 
pengelolaan Dana Otsus. Sedangkan terkait 
alokasi anggaran, pemprov papua dan 
pemkab nabire telah mengalokasikan Dana 
Otsus Ta 2015 dan 2016 sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

namun dalam pemeriksaan kinerja 
Bpk pada pemprov papua, pemkab Supiori, 
pemkab puncak Jaya, pemkab lanny Jaya, 
pemkab Mimika menunjukkan bahwa 
pengelolaan dana otsus dan pengelolaan 
program-program yang sumber dananya 
sebagian berasal dari dana otsus, kurang 
memadai.

Dalam pemeriksaan di pemprov papua, 
Bpk menemukan lima masalah pokok yang 
mengganggu keberhasilan pengelolaan 
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dana otsus di bidang infrastruktur dan 
kesehatan. Misalnya, pemprov papua 
belum menyusun perencanaan Jangka 
Menengah dan Rencana Definitif secara 
memadai. Selain itu belum melaksanakan 
monitoring dan evaluasi atas kegiatan 
yang bersumber dari dana otsus pada 
distribusi kartu papua Sehat (kpS) dan 
penggunaan program kpS. Serta terdapat 
penggunaan dana otsus pada pekerjaan 
kontrak tahun jamak yang dilaksanakan 
tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan 
Wilayah.

akibatnya, program dan kegiatan yang 
bersumber dari dana otsus belum dapat 
diukur tingkat keberhasilannya dan belum 
sepenuhnya memberikan manfaat bagi 
penduduk papua. Hal ini terjadi karena 
Bappeda lalai menetapkan rencana lima 
tahun dan rencana definitif sebagai acuan 
pelaksanaan kegiatan yang bersumber 
dari dana otsus.

Kabupaten Supiori
Hasil pemeriksaan Bpk menunjukkan, 

Bappeda tidak menyelesaikan 
penyusunan Rencana pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RpJMD) 
kabupaten Supriori 2011-2016 dan belum 
mengesahkan dalam peraturan Daerah. 
RpJMD pun tidak membahas pemanfaatan 
dana otsus dalam kaitan pembangunan 

manusia sehingga Bappeda, Disdikpora 
dan sembilan SkpD rumpun ekonomi 
kerakyatan tidak memiliki rencana kerja 
pembangunan manusia yang memadai.

akibatnya RpJMD yang ada tidak 
dapat dijadikan acuan pelaksanaan 
pembangunan pemkab Supiori 2011 s.d. 
2016. Selain itu program dan kegiatan 
yang didanai dana otsus tidak terukur dan 
terarah, sehingga tujuan pemberian dana 
otsus berpotensi tidak tercapai dan tujuan 
pembangunan kabupaten Supiori tahun 
2011 s.d. 2016 pun tidak dapat diukur dan 
dinilai keberhasilannya.

Dalam Bidang pendidikan dan 
ekonomi kerakyatan, pemkab Supiori dari 
Ta 2011-2015, mengalokasikan anggaran 
mencapai 20% dari apBD setiap tahunnya. 
alokasi anggaran pendidikan tahun 2011 
s.d.2015 pada kabupaten Supiori minimal 
Rp 318,15 miliar di antaranya yang 
bersumber dari dana otsus Rp71 miliar 
atau 22,33% 

Berdasar hasil pemeriksaan diketahui 
alokasi dana otsus bidang pendidikan 
belum sepenuhnya diarahkan untuk 
investasi SDM. Dana otsus lebih banyak 
difokuskan untuk memberikan honor guru 
kontrak daripada investasi peningkatan 
kualitas guru dan murid serta program 
peningkatan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan. akibatnya anggaran bidang 

pendidikan sumber dana otsus berpotensi 
tidak bermanfaat untuk jangka panjang 
bagi kemajuan masyarakat.

Kabupaten Lanny Jaya
pemkab lanny Jaya belum menyusun 

regulasi terkait pengelolaan dana otsus 
secara memadai seperti: perda dan/atau 
peraturan Bupati, petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk Teknis terkait pengelolaan 
Dana Otsus. padahal penyusunan perda, 
perbup, Juklak, dan Juknis sangat strategis 
dan penting bagi penjabaran peraturan 
yang lebih tinggi yang perlu dijelaskan 
lebih lanjut secara spesifik.

Selain itu, pengelolaan dana otsus 
belum didukung struktur organisasi 
yang dilengkapi uraian tugas memadai. 
Tidak adanya struktur organisasi 
mengakibatkan program dan kegiatan 
yang telah diterapkan menyimpang dari 
tujuan penggunaan dana otsus sehingga 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
berpotensi tidak tercapai.

perencanaan dan penganggaran 
bidang pendidikan dan ekonomi 
kerakyatan pun kurang memadai. 
permasalahannya antara lain menyangkut 
penyusunan Renstra Dinas pendidikan dan 
penyusunan Rencana kerja pembangunan 
Daerah (RkpD) Tahun 2015 dan 2016 yang 
tidak sejalan RpJMD Tahun 2011-2016. 
Selain itu penetapan indikator kinerja 
tahun 2015 dan 2016 bidang pendidikan 
tidak sesuai RpJMD, RkpD.

Dalam bidang pengembangan 
ekonomi kerakyatan Bpk menemukan 
13 kegiatan yang dilaksanakan tujuh 
SkpD pada pemkab lanny Jaya kurang 
efektif. permasalahan yang ditemukan 
antara kegiatan pengembangan usaha 
budidaya kolam rakyat yang tidak 
disertai penyediaan fasilitas pemasaran. 
kemudian, pelatihan pembuatan batu 
merah dan batako dan kegiatan pelatihan 
pembuatan keramik tanah liat yang 
tidak berkelanjutan. kegiatan-kegiatan 
tersebut tidak menghasilkan outcome 
yang diharapkan karena Tim anggaran 
pemerintah Daerah dan kepala SkpD 
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terkait tidak merencanakan kegiatan 
berbasis kinerja yang berorientasi pada 
hasil.

Kabupaten Puncak Jaya
Hasil pemeriksaan di pemkab 

puncak Jaya Bpk menemukan beberapa 
masalah pokok yang dapat menganggu 
keberhasilan pengelolaan Dana Otsus 
Bidang pendidikan dan infrastruktur. Hal 
ini antara lain disebabkan pemkab puncak 
jaya belum menyusun pedoman teknis 

terkait pembagian alokasi dana otsus 
pada masing-masing bidang dan belum 
menyusun prioritas pendanaan dana 
otsus sebagaimana diamanatkan perdasus 
no 25 Tahun 2013 tentang pembagian 
penerimaan dan pengelolaan keuangan 
Dana Otonomi khusus. 

permasahan lain yang menjadi temuan 
adalah, fungsi pengelolaan otonomi khusus 
belum didukung struktur organisasi yang 
memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan, 
unit pelaksana Teknis Daerah (upTD) Dinas 

pendidikan, pemuda, dan Olahraga di 
distrik  Mulia, Distrik Fawi, dan Distrik Yamo 
tidak memiliki uraian tugas dan fungsi yang 
jelas dan terinci.

Selain itu pengelolaan dana otsus 
belum didukung SDM memadai. Hasil 
pemeriksaan terhadap SDM pada SkpD 
pengelola dan otsus menunjukkan bahwa 
kompetensi SDM pada Dinas Sosial, 
Tenaga kerja dan pemukiman serta Dinas 
pendidikan pemuda dan Olahraga, hanya 
beberapa yang mampu menjalankan 
kegiatan-kegiatan yang didanai dari otsus 
secara memadai. 

Temuan lain, 17 sekolah di kabupaten 
puncak Jaya memiliki rasio guru dan murid 
kurang dari standar pelayanan minimal 
bidang pendidikan. Sebanyak 47,29% dari 
total guru di kabupaten puncak Jaya belum 
berijazah S1/D-iV. Selain itu juga terdapat 
kekurangan pegawai sebanyak 29 orang 
pada Dinas pekerjaan umum.

Kabupaten Mimika
Bpk mencatat adanya upaya 

pemerintah kabupaten Mimika 
mewujudkan pengelolaan dana otonomi 
khusus yang semakin baik. Hal itu bisa 
terlihat dari dua capaian, pertama, pemkab 
Mimika telah membentuk tim perencanaan 
pengelolaan dana otonomi khusus. kedua, 
pemkab Mimika telah memiliki struktur 
organisasi dan tata laksana. 

namun dalam pemeriksaan Bpk 
menemukan, pengelolaan dana otsus 
belum didukung perencanaan memadai. 
Diketahui, pemkab Mimika belum 
menyusun perencanaan penggunaan 
dana Otsus. Hal ini terlihat pada 
rancangan RpJMD tahun 2014–2019 
yang belum ditetapkan dengan perda. 
Selain itu Rancangan RpJMD juga belum 
menjabarkan perencanaan penggunaan 
dana otsus bidang pendidikan dan 
kesehatan untuk lima tahun dan belum 
mengacu pada SpM pendidikan dan SpM 
kesehatan.

Hal ini disebabkan kepala Daerah 
belum menetapkan Renstra dan 
Renja SkpD karena masih menunggu 

iluSTraSi: Dana Otsus Bidang pendidikan di papua

iluSTraSi: Dana Otsus Bidang infrastruktur di papua
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ditetapkannya RpJMD. akibatnya Renja 
dan Rka SkpD Bidang pendidikan yang 
disusun belum sesuai dengan peraturan 
Gubernur papua no.32 Tahun 2014 
tentang petunjuk pelaksanaan dan 
penggunaan Dana Otonomi khusus 
Bidang pendidikan bagi kabupaten/kota 
di provinsi papua. 

akan halnya Renja dan Rka SkpD 
Bidang kesehatan. Hal itu belum disusun 
sesuai alokasi penggunaan dana Otsus 
bidang kesehatan yang didasarkan 
peraturan Gubernur papua no.8 Tahun 
2014 tentang petunjuk Teknis penggunaan 
Dana Otonomi khusus Bidang kesehatan 
di kabupaten/kota Se-provinsi papua 
sebesar 15 persen.

adapun Monitoring dan evaluasi 
pemkab Mimika belum menetapkan 
peraturan Bupati terkait pedoman teknis 
monitoring dan evaluasi (monev) sehingga 
SkpD pengelola dana otsus bidang 
pendidikan dan kesehatan pun belum 
melakukan monev sesuai peraturan terkait 
otonomi khusus. Selain itu, pengelolaan 
dana otsus yang mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan penggunaan belum 
dipublikasikan kepada masyarakat sesuai 
peraturan yang ada.

Kabupatem Nabire
pemerintah kabupaten nabire telah 

mengelola dan mengalokasikan dana 
otonomi khusus Ta 2015 dan 2016 pada 
bidang pendidikan minimal sebesar 
30% dan bidang kesehatan minimal 15% 
mengacu pada peraturan Daerah khusus 
provinsi papua nomor 25 Tahun 2013 
tentang pembagian penerimaan dan 
pengelolaan keuangan Dana Otonomi 
khusus.

Bpk menemukan dua masalah pokok 
yang dapat mengganggu keberhasilan 
pengelolaan dana otonomi khusus 
bidang pendidikan dan kesehatan di 
kabupaten nabire. Pertama, proses 
perencanaan, pengaturan/regulasi, 
kebijakan dan penganggaran dana otsus 
belum diselenggarakan secara memadai. 

Kedua, proses monitoring, evaluasi dan 
pengawasan pengelolaan dana otsus 
belum terselenggara dengan terarah.

pantauan Bpk menunjukkan, 
pemkab belum menyusun rencana kerja 
penggunaan dana otsus secara memadai. 
Ditemukan juga ketidaksesuaian saran 
pokok (indikator dan target), arah 
kebijakan pembangunan, program 
prioritas antara RpJpD, RpJMD, RkpD, dan 
Renstra SkpD. Dan beberapa temuan lain.

Rekomendasi BPK
atas permasalahan tersebut Bpk 

antara lain merekomendasikan kepada 
Gubernur papua untuk menginstruksikan 
kepala Bappeda dan kepala SkpD 
pengelola dana otsus membuat usulan 
rencana definitif tahun anggaran 
berikutnya, dan menetapkan menjadi 
rencana definitif sebagai pedoman 
pelaksanaan serta membuat rencana lima 
tahun penggunaan dana otsus.

kepala SkpD pemkab lanny Jaya 
dalam membuat rencana program dan 
kegiatan diharap tidak hanya berorientasi 
pada tercapainya indikator kinerja 
masukan (input) dan keluaran (output), 
tetapi juga harus berorientasi pada hasil 
(outcome). 

pemerintah kabupaten Supiori agar 

segera menyusun RpJMD tahun 2016 s.d. 
2021 dan RkpD tahun berikutnya dengan 
memasukkan perencanaan pemanfaatan 
dana otsus untuk investasi sumber 
daya manusia di bidang pendidikan 
dan perencanaan pemanfaatan dana 
otsus untuk pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan.

Bupati puncak Jaya diminta 
menginstruksikan Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah, Bappeda serta dinas-
dinas terkait pengelolaan dana otsus 
untuk berkoordinasi dalam merumuskan, 
menyusun dan mengusulkan pedoman 
teknis pelaksanaan otonomi khusus di 
kabupaten puncak Jaya.

Bupati nabire agar mengintruksikan 
kepala Bappeda, kepala BpkaD, kepala 
Dinas pendidikan, kepala Dinas kesehatan 
menyusun rancangan peraturan Bupati 
tentang pedoman teknis pengelolaan 
Dana Otsus provinsi papua di lingkungan 
pemerintah kabupaten nabire, untuk 
kemudian ditetapkan dan disosialisasikan.

Bupati Mimika agar menyusun dan 
menetapkan pedoman pengelolaan 
sisa dana Otsus bidang pendidikan agar 
teridentifikasi dengan jelas penganggaran 
dan pengunaannya dalam tahun 
anggaran berikutnya.  (bd)

Gubernur Papua lukas Enembe (kanan) Bersama Bupati Mamberamo raya Dorinus Dasinapa
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k OMiSi pemberantasan korupsi 
(kpk) mengendus adanya 
ketidakberesan dalam klaim 
rumah sakit terhadap Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial (BpJS) 
kesehatan, mulai dari mark up biaya 
pelayanan hingga pelayanan fiktif dengan 
total nilai sekitar Rp2 triliun hingga Rp 2,5 
triliun. Modus yang ditemukan kpk antara 
lain berupa tagihan layanan kesehatan 
yang tidak dilakukan peserta BpJS 
kesehatan alias klaim fiktif, atau kalaupun 
ada pelayanan namun pembebanan biaya 
lebih tinggi dari semestinya.

“itu umumnya di rumah-rumah sakit di 
kota besar yang klaimnya, mungkin, dalam 
setahun hingga ratusan miliar rupiah. Di 
kota kecil ada juga, tapi magnitudenya 
tidak terlalu besar. kalau ditanya di rumah 
sakit mana, maka bisa dilihat, waktu itu 
kan BpJS kesehatan defisit, kemudian 
harus diputuskan mana klaim yang harus 
dibayarkan terlebih dahulu. nah waktu itu 
diputuskan rumah sakit swastalah yang 

dibayar lebih dahulu. karena pemerintah 
(rumah sakit) kan masih ada anggaran,” 
jelas Deputi pencegahan kpk pahala 
nainggolan.

“Dari sisi tata kelola, situasi ini 
menjadi rawan. Bayangkan, anda Cuma 
bisa membayar 10 namun ada klaim 30, 
mana yang harus didahulukan? Memang 
masalah defisit itu membuat situasinya 
jadi susah. Dalam setahun BpJS kesehatan 
membayar klaim antara Rp50-60 triliun,” 
tambah nainggolan.

kpk sudah mengendus modus 
kecurangan ini terjadi sejak tahun 2015. 
“Sekarang sudah hampir satu juta kasus 
yang terdeteksi. nilainya, kalau kita rata-
rata 175 kasus nilainya Rp440 miliar maka 
kira-kira total nilainya sekarang sekitar 
Rp2-2,5 triliun,” ungkapnya.

namun di sisi lain, lanjut nainggolan, 
BpJS mengalami defisit, yang artinya ada 
masalah dalam hal pemasukan. “Tapi 
sebenarnya itu bisa diselesaikan untuk 
klaim yang terdeteksi fraud,” ucapnya. 

ARomA TAK sEdAP KlAIm
RumAh sAKIT PAdA BPJs

Dengan adanya dugaan klaim fiktif ini 
pemerintah berencana membentuk satuan 
tugas pencegahan kasus korupsi di sistem 
Jaminan kesehatan nasional. 

apa yang diungkapkan Deputi 
pencegahan kpk, pahala nainggolan, bisa 
jadi tidak terlalu mengejutkan. karena 
di masyarakat, khususnya pengguna 
BpJS kesehatan, sering terdengar 
rumor tentang adanya oknum-oknum 
rumah sakit yang nakal. Salah satu 
contohnya adalah, peserta BpJS diminta 
menandatangani kwitasi kosong alias 
tidak ada keterangan tentang layanan 
kesehatan yang diterimanya.

“Saya pernah diminta menandatangani 
semacam kwitansi atau formulir kosong. 
Jadi saya tidak tahu apa-apa saja tindakan 
yang sudah diberikan pada saya, obatnya 
apa, dll. Tapi saya menolak tanda tangan 
dan ngotot minta daftarnya. kami 
sempat berdebat, tapi  akhirnya mereka 
memberikan apa yang saya minta,” ungkap 
seorang ibu yang ketika itu berobat 
di sebuah rumah sakit untuk penyakit  
punggung.

Sebagai informasi, berdasarkan 
data jumlah peserta BpJS kesehatan 
hingga 2016 mencapai sekitar 171,9 
juta jiwa. pemerintah berharap pada 
2019 mendatang seluruh warga negara 
indonesia telah menjadi peserta 
BpJS kesehatan. Data juga menyebut 
bahwa setiap tahunnya BpJS kesehatan 
membayar klaim rumah-rumah sakit 
berkisar Rp50-60 triliun. 

Terkait adanya dugaan kecurangan 
dalam melakukan klaim biaya pelayanan, 
beberapa waktu lalu kpk melakukan 
rapat dengan kementerian kesehatan 
membahas masalah tersebut. “Sekarang 
ada hampir 1 juta klaim yang terdeteksi. 
Oleh karena itu kita pikir secara 
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sistematis kita harus membangun 
sistem pengendalian fraud,” tegas pahala 
nainggolan.

Menurutnya, diperlukan sistem yang 
jelas untuk melakukan pencegahan. ada 
beberapa tahap yang harus dilakukan, 
pertama adalah memperbaiki klaim 
tersebut karena kemungkinan sistemnya 
saat ini belum jelas.

“kedua, kita usulkan gunakan 
perdata. kita minta ada klausul, misalnya 
denda bagi rumah sakit yang melakukan 
klaim fiktif. Hal ketiga adalah pidana. Jadi 
jika ada fraud yang terjadi dalam klaim 
pihak pelayanan kesehatan terhadap BpJS 
kesehatan, akan ditindak tegas,” katanya. 
Tim Satgas, katanya, akan bekerja 
sama dengan kejaksaan agung untuk 
menyosialisasikan hal tersebut untuk 
dipraktikkan pada 2018 mendatang.

“Jadi sekarang tidak didiemin lagi. 
kalau dulu, kan, kalau tertangkap 
(curang) Cuma disuruh kembalikan 
uangnya. Tapi sekarang tidak lagi,” 
tegasnya.

Terkait dugaan kecurangan yang 
dilakukan oknum rumah sakit, Menteri 
kesehatan nila Moeloek mengatakan, 
segera akan dibentuk satuan tugas 
(Satgas) pencegahan fraud di Jaminan 
kesehatan nasional. Satgas ini terdiri atas 
personel dari kementerian kesehatan 
dan kpk. “kita mencoba membuat Satgas 
untuk membuat pedoman pencegahan 
fraud di Jkn,” ujar nila. 

untuk tahun 2017, 
Satgas akan memulai dari 
data yang terdeteksi fraud 
dari BpJS. Sampai saat 
ini data yang terdeteksi 
hampir mencapai 1 juta, 
data tersebut akan diperiksa 
oleh inspektorat Jenderal 
kemenkes. nanti, setelah 
dianalisa, data tersebut akan 
diverifikasi ke lapangan. 
“Jadi tahun ini, 2017, kita 
kerja perbaiki sistem, 
menguji coba sehingga irjen 
kemenkes di masa depan 

bisa mengevaluasi, mendeteksi dan 
memverifikasi dan menindaklanjuti apa 
yang ada di satuan pengendalian intern 
BpJS,” papar pahala.

Hasil Kajian KPK
untuk diketahui, kpk pernah 

melakukan kajian tentang Sistem 
Jaminan kesehatan nasional pada 2013 
yang hasilnya dirilis tahun 2014. Hasilnya, 
ada sejumlah hal yang harus diwaspadai 
salah satunya terkait potensi kecurangan 
(fraud) dalam pelayanan. Rumah Sakit 

berpotensi menaikkan klasifikasi atau 
diagnosis penyakit dari yang seharusnya  
dan atau memecah tagihan untuk 
memperbesar nilai penggantian. ini 
dimaksudkan untuk mendapatkan klaim 
lebih besar dari yang seharusnya dibayar 
BpJS.

Hasil kajian tersebut juga 
mengungkapkan tentang masih 
lemahnya pengawasan. pengawasan 
internal tidak mengantisipasi 
melonjaknya jumlah peserta BpJS yangd 
ikelola, dari 20 juta (dulu dikelola pT 
askes) hingga lebih dari 111 juta peserta. 
padahal, perubahan ruang lingkup perlu 
diiringi dengan perubahan sistem dan 
pola pengawasan agar tidak terjadi 
korupsi. 

Sedangkan pengawasan eksternal, 
kpk melihat adanya ketidakjelasan area 
pengawasan. ada tiga lembaga yang 
mengawasi BpJS, yakni DJSn (Dewan 
Jaminan Sosial nasional), OJk dan Bpk. 
namun, substansi pengawasannya belum 
jelas. Rekomendasi kpk menunjukkan 
bahwa pengawasan publik juga 
diperlukan. karena itu, kpk meminta agar 
CSO dan akademisi dilibatkan dalam 
pengawasan Jkn, juga sistem teknologi 
informasi perlu diperkuat.

Sementara data yang disampaikan 
kpk dalam Rapat kerja kesehatan 
nasional 2017 dipaparkan bahwa  pada 
2014 lalu pemasukan BpJS kesehatan 
adalah Rp38,4 triliun, sedangkan klaim 

Rp40,8 triliun. Diprediksi 
defisit Jkn pada 2014-2019 
sekitar 96 triliun.

Diungkapkan juga 
bahwa sampai dengan 
Juni 2015, terlah terdeteksi 
sebanyak 175.774 klaim 
FkRTl (Faskes Rujukan 
Tingkat lanjut) dengan 
nilai sebesar Rp440 miliar 
yang terduga fraud. 
Sedang sampai Juni 2016, 
ditemukan lebih dari 1 juta 
klaim bermasalah.  (dr)

Menteri Kesehatan Nila Moeloek
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B aDan pemeriksa keuangan 
menemukan banyak 
permasalahan dalam 
penyelenggaraan program 

Jaminan kesehatan nasional tahun 2015 
s/d Semester i Tahun 2016 pada BpJS 
(Badan penyelenggara Jaminan Sosial) 
kesehatan dan instansi terkait lainnya di 
Dki Jakarta, Bali dan Jawa Timur. 

Di antaranya adalah masalah proses 
verifikasi atas klaim yang diajukan serta 
proses penyelesaian pending claim belum 
memadai. Temuan lainnya adalah tentang 
dana Jkn belum sepenuhnya digunakan 
sesuai dengan peruntukan. atas berbagai 
temuan tersebut, Bpk berpendapat 

penyelenggaraan program Jkn pada BpJS 
kesehatan belum sepenuhnya efektif.

Temuan tersebut di antaranya tentang 
proses verifikasi klaim yang belum 
optimal dan adanya kelebihan tagihan 
bayar klaim pelayanan kesehatan pada 
Faskes (fasilitas kesehatan) sebesar Rp2,69 
miliar. 

Dalam laporan hasil pemeriksaan 
diungkapkan, laporan pelaksanaan 
program (lpp) Tahun 2015 dan Semester i 
Tahun 2016 menunjukkan bahwa realisasi 
pembayaran klaim pelayanan kesehatan 
sebesar Rp55,97 triliun dan Rp32,99 
triliun. ketentuan terkait tagihan klaim 
pelayanan kesehatan adalah berkas klaim 

LHP BPK ATAS BPJS KESEHATAN 2015-2016

BPK TEmuKAN BANyAK 
PERmAsAlAhAN dAlAm 
PENyElENGGARAAN JKN PAdA 
BPJs KEsEhATAN

yang telah lengkap diterima oleh BpJS 
kesehatan dapat dibayarkan pada Faskes 
dalam jangka waktu15 hari. 

Bpk memaparkan bahwa pada 
TahunBuku 2015 BpJS kesehatan 
merencakanan beban layakan kesehatan 
sebesar Rp58,61 triliun dengan realisasi 
sebesar Rp57,08 triliun atau 97,38 %. 
Beban layanan kesehatan tersebut terdiri 
dari pembayaran dana kapitasi sebesar 
Rp10,79 triliun dan pembayaran tagihan 
klaim pelayanan kesehatan sebesar 
Rp46,28 triliun. 

Selain beban layanan kesehatan 
BpJS kesehatan merencanakan beban 
cadangan teknis atas outstanding claim 
(OSC) sebesar Rp581,75 miliar cadangan 
teknis atas OSC adalah beban yang 
dicadangkan atas klaim yang sudah 
diajukan tagihannya namun masih dalam 
proses verifikasi.

Hasil pemeriksaan secara uji petik 
terhadap dokumen lHp Tahun 2015 
s.d Semester i Tahun 2016 diketahui 
bahwa terjadi kelebihan pembayaran 
klaim sebesar Rp8,23 miliar.  Dari jumlah 
tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Faskes 
(dikembalikan) sebesar Rp4,31 miliar, 
dan Rp1,22 miliar masih dalam proses 
penagihan. Sedangkan sebesar Rp2,69 
miliar belum ditindaklanjuti. 

Dari data tersebut terungkap, antara 
lain RSuD Majene telah membuat 
pernyataan bersedia mengembalikan 
kelebihan bayar klaim RJTl dan RiTl 
RSuD Majene berdasarkan temuan Spi 
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BpJS kesehatan pada audit rutin di 
kantor Cabang polewali tahun 2015. 
RSuD Majene bersedia mengembalikan 
kelebihan bayar tagihan klaim setelah 
menerima pembayaran klaim Jamkesmas 
bulan pelayanan november sampai 
dengan Desember 2013 dari kementerian 
kesehatan sebesar Rp2,31 miliar dan 
pembayaran klaim bayi eks Jamkesmas 
sebesar Rp143 juta. Sementara  RSup 
kandow belum memberikan tindak lanjut 
atas temuan kelebihan pembayaran 
klaim.

Menurut Bpk, kondisi tersebut tidak 
sesuai dengan nota kesepahaman 
tentang pelaksanaan verifikasi atas 
klaim yang diajukan telah memadai. 
akibatnya, dana yang dicadangkan 
untuk alokasi pencadangan beban teknis 
OSC tidak mempunyai kejelasan status 
yang selanjutnya dapat mengganggu 
perencanaan manajemen cash flow BpJS 
kesehatan dan fasilitas kesehatan/Rumah 
Sakit.

kelebihan pembayaran klaim 
sebesar Rp2,69 miliar tersebut, papar 
Bpk, disebabkan BpJS kesehatan 
belum menetapkan standar jangka 
waktu penyelesaian pending claim 
dan verifikator belum optimal dalam 
melakukan proses verifikasi klaim. 

Terkait belum terdapat jangka waktu 
penyelesaian atas pending claim, Bpk 
menjelaskan bahwa, laporang keuangan 
BpJS kesehatan tahun 2015 menunjukan 
bahwa terdapat kenaikan beban 
cadangan teknis atas OSC dari tahun 
2014 sebesar Rp1,48 triliun.

Dari hasil pemeriksaan diketahui 
bahwa masih terdapat  klaim tagihan 
pelayanan kesehatan yang belum 
dibayarkan sebesar Rp1,67 triliun. klaim 
tersebut merupakan klaim yang belum 
diterima lengkap sehingga belum 
dilakukan pembayaran. BpJS kesehatan 
belum menetapkan jangka waktu 
penyelesaian atas klaim tersebut. Sampai 
tanggal 14 Oktober, temuan pemeriksaan 
ini belum ada tindaklanjutnya. 

atas klaim tersebut, papar Bpk,  

terjadi ketidakpastian apakah akan 
menjadi beban pelayanan kesehatan 
atau tidak.  karena klaim tersebut belum 
selesai diverifikasi maka BpJS kesehatan 
mencadangkan klaim tersebut dalam 
beban cadangan teknis OSC sehingga 
menurunkan aset neto DJS sebesar 
Rp1,67 triliun.

Selain itu, belum adanya service 
level agreement terkait jangka waktu 
BpJS kesehatan untuk memberikan 
keterangan bahwa klaim yang diajukan 
oleh rumah sakit sudah lengkap atau 
tidak sejak penerimaan berkas klaim 
rumah sakit.

BPJS kesehatan tidak sepakat 
Terkait paparan Bpk tersebut, BpJS 

kesehatan menyatakan tidak sepakat atas 
permasalahan tersebut karena, antara 
lain; klaim bermasalah belum dapat 

ditetapkan nilai fix. nilai yang dicatat 
dalam klaim pending adalah nilai yang 
ditagihkah oleh RS. pada proses verifikasi 
nilai klaim dapat berubah sesuai dnegan 
hasil verifikasi. 

BpJS kesehatan juga berpendapat 
bahwa klaim pending merupakan klaim 
yang belum memenuhi syarat untuk 
dibayarkan, baik karena dokumen klaim 

belum lengkap atau terjadi dispute (tidak 
ada kesepakatan antara RS dan BpJS 
kesehatan. ketidaksepakatan tersebut 
bisa karena koding atau tidak sepakat 
medis). 

Terkait RSup kandou-kC Manado 
yang belum ditindaklanjuti, BpJS 
kesehatan menjelaskan antara lain karena 
RS belum dapat menindaklanjuti hasil 
temuan tersebut karena belum dilakukan 
audit Bpk. 

Tapi Bpk menjawab bahwa tidak 
ditetapkannya jangka waktu penyelesaian 
pending claim dan jangka waktu 
pernyataan lengkap berkas klaim rumah 
sakit sejak diterimanya berkas klaim, akan 
mengakibatkan tidak terukurnya kapan 
hak dan kewajiban mulai diperhitungkan. 

karenanya Bpk merekomendasikan 
agar Direksi BpJS kesehatan segera 
menetapkan standar jangka waktu proses 

penyelesaian pending claim dan waktu 
pernyataan lengkap berkas klaim rumah 
sakit sejak diterimanya berkas klaim. Bpk 
juga merekomendasikan agar Direksi 
BpJS kesehatan agar menagih kelebihan 
pembayaran klaim sebesar Rp2,69 miliar 
kepada rumah sakit dengan rincian; 
Rp2,44 miliar  pada RSuD Majene dan 
Rp247,05 juta pada RSup kandou.  (dr)
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aSeT bersih Dana Jaminan 
Sosial (DJS) 2015 mengalami 
penurunan sebesar Rp9,06 
triliun. Hal ini terjadi karena 

pada tahun 2015 keseluruhan beban 
DJS kesehatan lebih besar daripada 
keseluruhan pendapatan DJS kesehatan. 
Hal ini terungkap dari laporan hasil audit 
Bpk terhadap penyelenggaraan program 
Jaminan kesehatan nasional tahun 2015 
s/d Semester i 2016.

adapun beban DJS secara 
keseluruhan sebesar Rp61,41 triliun dan 
pendapatan DJS secara keseluruhan 
sebesar Rp55,65 triliun sehingga terdapat 
selisih sebesar Rp5,76 triliun (Rp61,41 
triliun-Rp55,65 triliun). Selain itu masih 
terdapat saldo defisit aset bersih DJS 
pada tahun 2014 sebesar Rp3,3 triliun 
sehingga keseluruhan penurunan aset 
bersih DJS adalah sebesar Rp9,06 triliun  
(Rp5,76 triliun +Rp3,3 triliun). Selain itu, 
trend tingkat likuiditas DJS kesehatan 
mengalami penurunan sampai dengan 
18,49% .

pada tahun 2015 pemerintah melalui 
kementerian keuangan memberikan 
penanaman Modal negara (pMn) sebesar 
Rp5 triliun kepada BpJS kesehatan untuk 
membantu likuiditas DJS kesehatan. 
Selain itu, Menteri keuangan menetapkan 
beban operasional BpJS kesehatan 
menjadi sebesar 0,005% dari penerimaan 
iuran sehingga jumlah beban operasional 
BpJS kesehatan adalah sebesar Rp2,55 
miliar.

Bpk memaparkan, pada tahun 
2015 DJS kesehatan merencanakan 
penerimaan iuran sebesar Rp55, 76 triliun 
dengan realisasi sebesar Rp52,77 triliun 
atau 94,64%.  Beban operasional BpJS 
kesehatan sebesar Rp3,47 triliun dengan 
realisasi sebesar Rp2,55 triliun  atau 0,07%. 

Realisasi penerimaan iuran tersebut 
terdiri dari penerimaan tunai sebesar 
Rp51, 42 triliun sedangkan sisanya masih 

berupa piutang iuran sebesar Rp1,35 
triliun. 

Sedangkan beban operasional BpJS 
kesehatan yang merupakan beban dalam 
rangka penyelenggaraan program Jkn, 
dihitung berdasarkan persentase dari 
penerimaan kas dari iuran yang masuk 
ke rekening DJS kesehatan. Berdasarkan 
peraturan Menteri keuangan nomor 245/
pMk.02/2014 Tahun 2014 tanggal 24 
Desember 2014 besaran dana operasional 
BpJS kesehatan sebesar 6,47%.

Dalam RkaT (Rencana kerja dan 
anggaran Tahunan)  2015 BpJS kesehatan 
menganggarkan kebutuhan beban 
operasional sebesar Rp3,4 triliun. 
kebutuhan beban operasional tersebut 
dipenuhi oleh pemerintah melalui pp 
nomor 48 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015 
tentang penambahan pMn (penanaman 

Modal negara)  ke BpJS kesehatan 
yang menyatakan bahwa penggunaan 
dana pMn sebesar Rp3,46 triliun untuk 
mengganti biaya operasional BpJS 
kesehatan yang telah dibayarkan oleh 
DJS kesehatan sedangkan sisanya sebesar 
Rp1,54 triliun  untuk membantu likuiditas 
DJS kesehatan.

namun dari hasil pemeriksaan 
Bpk terhadap laporan keuangan DJS 
Tahun 2015  diketahui  bahwa kebijakan 
pemberian bantuan operasional BpJS 

sebesar Rp3,46 triliun tidak tepat karena 
jika pertimbangannya adalah untuk 
membantu kebutuhan beban operasional 
BpJS kesehatan sebagaimana yang 
tertuang dalam RkaT sebesar Rp3,478 
triliun maka seharusnya juga harus 
mempertimbangkan posisi kas dan 
kewajiban jangka pendek BpJS kesehatan 

Aset DjS Kesehatan Turun Rp9 Triliun
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per 31 Desember 2014. 
perhitungan seharusnya yang 

digunakan sebagai pertimbangan dalam 
rangka membantu kebutuhan operasional 
BpJS adalah; kas dan Setara kas per 31 
Desember 2014   Rp5,73 triliun + Deposito 
Berjangka per 31 Desember 2014  Rp 640 
miliar - kewajiban Jangka pendek per 31 
Desember 2014 Rp  511, 92 miliar. Dengan 
demikian dana yang dapat dimanfaatkan 
untuk operasional 2015 Rp5,86 triliun.

“Dengan perhitungan tersebut, 
menurut Bpk,  kebutuhan operasional 
BpJS kesehatan sebenarnya dapat 
terpenuhi dengan menggunakan sumber 
dana yang ada pada BpJS kesehatan,” 
demikian bunyi laporan hasil pemeriksaan 
Bpk.

Selain itu, berdasarkan laporan arus 
kas DJS diketahui bahwa penerimaan 
iuran kas dari iuran tahun 2015 adalah 
sebesar Rp51.42 triliun. perhitungan 
beban operasional berdasarkan pMk 
nomor 245/pMk.02/2014 Tahun 2014 
tentang Besaran Dana Operasional BpJS 
kesehatan sebesar 6,47% maka beban 
operasional BpJS kesehatan seharusnya 
adalah Rp3,32 triliun. 

BPK nilai grup Akutansi tak 
cermat menghitung

Hasil perhitungan beban operasional 
BpJS kesehatan adalah;  pMn untuk 
Beban Operasional BpJS kesehatan 
Rp3,46 triliun+ Beban Operasional BpJS 
kesehatan yang sudah diberikan DJS 
Rp2,55 miliar = Rp3,46 triliun. Sementara 
beban operasional BpJS seharusnya 
Rp3,32 triliun. Dengan demikian ada 
kelebihan pembayaran beban operasional 
BpJS kesehatan sebesar Rp135,27 miliar.

kelebihan tersebut, tegas Bpk, 
seharusnya dikembalikan ke DJS setelah 
laporan keuangan BpJS kesehatan 
dan DJS terbit yaitu pada tanggal 30 
Maret 2015. apabila dana tersebut 
diinvestasikan pada Deposito on Call 
dengan tingkat suku bunga 4% maka 
pada sampai dengan akhir bulan 
September 2015, DJS seharusnya 

memperoleh pendapatan bunga sebesar 
Rp2,7 miliar (Rp135,27 miliar x 6 bulan x 
30/360 x 4%). 

“kelebihan pembayaran beban 
operasional BpJS kesehatan sebesar 
Rp135,27 miliarmengakibatkan potensi 
pendapatan DJS (Dana Jaminan 
Sosial) sebesar Rp2.7 miliar tidak dapat 
diperoleh,” kata Bpk.

Sementara pada laporan keuangan 
BpJS kesehatan Tahun 2015 menunjukan 
bahwa realisasi beban operasional sebesar 
Rp3,2 triliun dengan saldo kas dan setara 
kas sebesar Rp4,29 triliun.

Hasil wawancara pemeriksa Bpk 
dengan kepala Grup akuntansi diketahui 
sejumlah hal, di antaranya adalah 

mengakui adanya kelebihan pembayaran 
beban operasional BpJS kesehatan, 
namun kelebihan tersebut masih belum 
dikembalikan ke DJS karena belum 
menetapkan mekanisme dan ketentuan 
terkait pengembalian kelebihan beban 
operasional BpJS kesehatan.

Terungkap juga bahwa perhitungan 
sebesar Rp3,46 miliar belum didasarkan 
atas penerimaan iuran sebenarnya 
karena dihitung berdasarkan perkiraan 

tahun 2015. Setelah laporan keuangan 
2015 terbit diketahui bahwa realisasi 
penerimaan iuran kas sebenarnya 
adalah sebesar Rp51,42 triliun sehingga 
perhitungan besaran dana operasional 
adalah Rp3,32 triliun.

Menurut Bpk, kondisi tersebut antara 
lain tidak sesuai dengan peraturan 
pemerintah no 87 Tahun 2013 tentang 
pengelolaan aset Jaminan Sosial 
kesehatan dan peraturan pemerintah no 
84 Tahun 2014 tentang perubahan atas pp 
no 87 Tahun 2013 tentang pengelolaan 
aset Jaminan Sosial kesehatan.

Hal tersebut mengakibatkan 
kelebihan pengakuan beban operasional 
oleh BpJS sebesar Rp135,27 miliar 

sehingga dana DJS berkurang dengan 
nilai yang sama ditambah hilangnya 
potensi pendapatan sebesar Rp2,7 miliar. 
Hal ini karena kepala Grup keuangan 
beserta jajarannya tidak cermat dalam 
menghitung dan mendistribusikan beban 
operasional yang sebenarnya.

Bpk merekomendasikan 
kepada Direksi BpJS kesehatan agar 
mengembalikan kelebihan pembebanan 
beban operasional.   dr
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

Penyakit korupsi kini sudah 
menjangkiti dunia pendidikan. 
Indonesia Corruption Watch 
(iCW) mencatat, sejak 2005 

hingga 2016, sudah terjadi 425 kasus 
korupsi di sektor pendidikan.  akibatnya 
negara dirugikan hingga Rp1,3 triliun. 
Sedangkan objek yang paling banyak 
dikorupsi adalah Dana alokasi khusus ( 
Dak).  Salah satunya Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). iCW melansir selama 
kurun waktu 10 tahun terakhir ada 
sekitar 85 kasus korupsi penyelewengan 
pengelolaan Dak dengan kerugian 
negara mencapai Rp377 miliar. 

Staf Divisi investigasi iCW Wana 

alamsyah menilai, ada sebanyak 214 
kasus korupsi dana pendidikan terjadi 
di Dinas Pendidikan.  Hal ini terjadi 
karena menurut Wana, sebagian 
anggaran pendidikan  dikelola oleh Dinas 
Pendidikan daerah.  Bayangkan dari total 
anggaran pendidikan pada tahun 2016 
sebesar Rp424,7 triliun, sebanyak 64,9 
persen dikelola lembaga pendidikan 
daerah. Sisanya 33,8 persen dikelola 
pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, kementerian Pendidikan 
dan kebudayaan, Hamid Muhammad, 
mengakui adanya penyimpangan dana 
BOS. Menurutnya, penyelewengan 

Penyelewengan Dana BOS 
Merugikan keuangan Daerah
Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 
Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan menabrak sejumlah regulasi. Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian daerah. Modusnya 
mulai dari mark up pengadaan soal ujian, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai 
peruntukan BOS.

karena adanya penyimpangan sejumlah  
regulasi. akibatnya, penyaluran dana 
BOS tidak efektif dan berindikasi korupsi. 
”aturan banyak yang ditabrak sehingga 
menimbulkan masalah,” tandas Hamid.

Meskipun begitu, kata  Hamid, 
kemendikbud tidak bisa berbuat banyak. 
termasuk tidak bisa memberikan 
sanksi langsung kepada oknum 
penyalahgunaan dana BOS. Sebab sejak 
era otonomi daerah, pengelolaan dana 
BOS menjadi tanggung jawab kepala 
daerah. Dinas pendidikan di setiap 
daerah berperan melakukan pembinaan 
terhadap sekolah penerima dana BOS.  
“yang  berhak memberikan sanksi itu 
kepala dinas, bupati dan walikota,” ujar 
Hamid.

karena itulah, pada semester ii tahun 
2016 lalu, Badan Pemeriksa keuangan 
(BPk) telah melakukan Pemeriksaan 
Dengan tujuan tertentu (PDtt) terhadap 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
dana BOS di SD dan SMP tahun anggaran 
2015 dan 2016. Pemeriksaan ini dilakukan 
di sejumlah daerah. salah satunya di 
kabupaten Padang Pariaman. 

BPk menyimpulkan, pengelolaan 
Dana BOS SD dan SMP ta 2015 dan 
2016 pada Dinas Pendidikan Pemerintah 
kabupaten Padang Pariaman belum 
sepenuhnya patuh terhadap sejumlah 
regulasi. Seperti Peraturan Menteri 
Pendidikan dan kebudayaan nomor 
161tahun 2014 tentang Petunjuk teknis 
Penggunaan dan Pertanggungjawaban 
keuangan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah ta 2015. Regulasi lain yang 
dilanggar, Peraturan Menteri Pendidikan 
dan kebudayaan nomor 80 tahun 2015 
tentang Petunjuk teknis Penggunaan 
dan Pertanggungjawaban keuangan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk 
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
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Pertama ta 2016. 
Hasil pemeriksaan BPk juga 

menemukan sejumlah permasalahan 
dalam pengelolaan dana BOS. Seperti 
adanya pemahalan biaya penggandaan 
soal ujian dan belanja operasional 
sekolah yang merugikan daerah sebesar 
Rp409,49 juta. 

Uji petik yang dilakukan BPk 
menunjukkan,  ada pemahalan biaya 
penggandaan soal ujian di 59 SMP 
sebesar Rp346,37 juta. Selain itu BPk 
juga menemukan adanya pemahalan 
biaya penggandaan soal ujian semester 
di 34 SD lingkup kecamatan Lubuk 
alung sebesar Rp7,42 juta. temuan lainya 
pemahalan belanja atk dan belanja 
operasional lainnya tidak sesuai fakta 
sebesar Rp55,68 juta. akibatnya terjadi 
kerugian daerah sebesar Rp409,49 juta.

Menurut BPk, hal ini terjadi 
karena ketua MkkS  dan sebanyak 
59 orang kepala SMP lalai dalam 
mempertanggungjawabkan 
penggandaan soal yang tidak sesuai 
fakta. Selain itu kepala UPtD kecamatan 
Lubuk alung, ketua MkkS dan 
kepala SD kecamatan Lubuk alung 
lalai mempertanggungjawabkan 
penggandaan soal dan 25 orang kepala 
SD dan enam orang kepala SMP lalai 
tidak mempertanggungjawabkan dana 
BOS sesuai fakta.

BPk juga menemukan adanya 
pembayaran honor dan transportasi 
yang berasal dari Dana BOS SD yang 
merugikan keuangan daerah Sebesar 
Rp29,71 juta. Hasil uji petik BPk di 28 
SD dari 412 SD menunjukkan terdapat 
penggunaan dana BOS yang merupakan 
tugas pokok dan fungsi guru. 

Padahal dalam Petunjuk teknis 
BOS disebutkan dana BOS tidak 
diperbolehkan untuk  membiayai 
kegiatan penunjang yang tidak ada 
kaitannya dengan operasional sekolah. 
Seperti untuk membayar honorarium 
kepada guru dan tenaga kependidikan. 

temuan BPk lain adanya kekurangan 
volume fisik pengadaan barang di 4 

SMP sebesar Rp 11,49 juta dan denda 
keterlambatan belum dikenakan sebesar 
Rp3,64 juta. ada juga pemahalan biaya 
pengawasan Ujian akhir Sekolah dan 
Ujian Sekolah yang merupakan tupoksi 
Pengawas Sekolah yang merugikan 
keuangan daerah sebesar Rp30,68 
juta. BPk juga menilai, aset tetap yang 
berasal dari dana BOS SD dan SMP belum 
dicatat. Jumlahnya sebesarRp 1,90 miliar. 
akibatnya, aset tetap yang diperoleh 
dari dana BOS berpotensi hilang dan 
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang 
tidak berhak. Hal ini terjadi karena kepala 
Sekolah lalai tidak mencatat aset tetap 
yang diperoleh dari dana BOS.

Hasil pemeriksaan BPk juga 
menemukan adanya Pajak Pertambahan 
nilai (PPn) terhadap belanja BOS yang 
belum dipungut oleh bendahara BOS 
sebesar Rp23,44 juta. kalaupun yang 
sudah dipungut tidak disetor ke kas 
negara sebesar Rp52,33 juta. akibatnya 
tertundanya penerimaan negara dari 
pajak belum dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah sebesar Rp75,7 juta. 

temuan  BPk lainnya, prioritas utama 
penggunaan dana BOS ta 2015 untuk 
pengembangan perpustakaan tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan. 
akibatnya fungsi perpustakaan 
untuk meningkatkan kecerdasan dan 
keberdayaan bangsa tidak tercapai 
dan berpotensi mutu pendidikan di 
lingkup kabupaten Padang Pariaman 
rendah. kondisi tersebut disebabkan 
kepala Sekolah selaku Penanggung 
jawab tim Manajemen BOS Sekolah 
lalai tidak memasukkan pengembangan 
perpustakaan sebagai komponen 
prioritas utama penggunaan dana BOS.

Untuk itu BPk merekomendasikan 
Bupati Padang Pariaman agar 
melakukan perbaikan pengelolaan 
dan pertanggungjawaban dana BOS 
SD dan SMP. Seperti memerintahkan 
ketua MkkS dan 59 orang kepala SMP 
mempertanggungjawabkan biaya 
penggandaan soal yang tidak sesuai 
bukti pertanggungjawaban riil dengan 
menyetorkan ke kas Daerah sebesar 
Rp346,37 juta.

Selain itu Bupati Padang Pariaman 
juga diminta memerintahkan kepala 
UPtD kecamatan Lubuk alung 
mempertanggungjawabkan biaya 
penggandaan soal yang tidak sesuai 
dengan bukti pertanggungjawaban riil 
dengan menyetor ke kas Daerah sebesar 
Rp6,15juta. 

Rekomendasi BPk lainnya, 
Bupati Padang Pariaman diminta 
memerintahkan seluruh kepala SD dan 
SMP di kabupaten Padang Pariaman 
mencatat seluruh aset tetap yang 
diperoleh dari dana BOS ta 2016 dalam 
formulir BOS-09.

tidak ketinggalan, Bupati  Padang 
Pariaman agar menetapkan surat edaran 
kepada seluruh kepala Sekolah di 
lingkungan kabupaten Padang Pariaman 
untuk memprioritaskan pengembangan 
perpustakaan dalam menggunakan dana 
BOS. 

Pesisir Selatan
korupsi dana BOS tidak hanya terjadi 

di kabupaten Padang Pariaman. BPk 
juga menemukan penyelewengan dana 

Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah 
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BOS di Dinas Pendikan dan kebudayaan 
di kabupaten Pesisir Selatan.  Di sana 
BPk menemukan ada 25 SD dan 
dua SMP tidak menyusun Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan 
Dana BOS ta 2016. ada  397 SD belum 
menyelenggarakan formulir BOS, dan  
398 SD tidak menyusun Laporan tahunan 
Penggunaan Dana BOS ta 2015. 

BPk mencatat ada potensi terjadi 
penyalahgunaan dana BOS di 25 SD dan 
dua SMP. Selain itu manajemen BOS 
kabupaten Pesisir Selatan berpotensi 
tidak dapat menyampaikan laporan 
penggunaan dana BOS tahun 2016 
secara lengkap. Hal tersebut disebabkan 
kepala Sekolah selaku manajer BOS 

seluruh SD negeri se- kabupaten 
Pesisir Selatan, lalai tidak melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam 
pengelolaan dana BOS. 

BPk juga menemukan adanya bukti 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
BOS SD dan SMP tidak valid dan sah. 
akibatnya  merugikan daerah sebesar 
Rp173,30 juta. Sudah begitu, menurut 
BPk, pengelolaan barang inventaris 
SD dan SMP dari pengadaan yang 
bersumber dana BOS belum dilaksanakan 
secara tertib. akibatnya barang 
inventaris yang bersumber dari dana BOS 
berpotensi hilang dan disalahgunakan. 

BPk menilai, penyajian aset tetap 
Dinas Pendidikan dan kebudayaan 

yang bersumber dari dana BOS 
berpotensi tidak mencerminkan keadaan 
sebenarnya. Hal tersebut disebabkan 
kepala Sekolah 30 SD dan tujuh SMP 
selaku Manajer BOS  lalai melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam 
melaporkan barang inventaris sekolah 
dari Dana BOS. 

Untuk itu BPk merekomendasikan 
Bupati Pesisir Selatan melakukan 
perbaikan atas Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah SD dan SMP (BOS SD 
dan SMP). Selain itu BPk juga meminta 
bupati memerintahkan inspektorat 
kabupaten Pesisir Selatan memeriksa 
khusus Laporan Pertanggungjawaban 
Dana BOS pada 25 SD dan dua SMP 
tersebut. 

BPk juga meminta bupati 
memerintahkan 6  orang kepala SD dan 
8 orang kepala SMP untuk menyetorkan 
kerugian daerah sebesar Rp173,00 juta 
ke kas daerah Pemerintah Pesisir Selatan 
dan kepala SMPn Satu atap 8 tarusan 
untuk menyerahkan bantuan transpor 
siswa miskin sebesar Rp300 ribu kepada 
empat orang siswa yang berhak. 

Bupati Pesisir Selatan juga diminta 
memerintahkan 3 orang kepala 
Sekolah SD dan tiga orang kepala SMP 
menyetorkan PPn dan PPh Pasal 21 yang 
telah dipungut sebesar Rp63,44 juta ke 
kas negara. Selain itu, BPk juga meminta 
agar 2 orang kepala SD dan kepala SMP 
menyetorkan PHR dan Pajak Galian C 
yang telah dipungut sebesar Rp7,33 juta 
ke kas Daerah kabupaten Pesisir Selatan.  

BPk juga merekomendasikan 
agar 3 orang kepala SMP dan 28 SD 
menyetorkan PPn dan PPh Pasal 21  
yang belum dipungut dan belum disetor 
sebesar Rp89,42 juta. tidak ketinggalan, 
BPk juga meminta kepala Sekolah 30 SD 
dan tujuh SMP untuk menyusun Laporan 
Barang inventaris Sekolah dari Dana BOS 
dan melaporkannya kepada Manajer BOS 
dan Pengurus Barang Dinas Pendidikan 
dan kebudayaan kabupaten Pesisir 
Selatan.  (bw)
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B aDan Pemeriksa keuangan 
(BPk) menemukan potensi 
pemborosan keuangan 
negara senilai Rp3,63 miliar 

terkait reviu atas biaya ePC4 oleh Pt 
Deloitte konsultan indonesia (Dki). BPk 
berpendapat hasil reviu itu bukan saja 
tidak sesuai dengan Pedoman tata kelola 
(Ptk) 007 tentang Pengelolaan Rantai 
Suplai kontraktor kerjasama tapi juga 
tidak bermanfaat. 

Selain itu, BPk juga menemukan 
permasalahan pada proses pengadaan 
proyek terintegrasi (ePC1) Pembangunan 
Fasilitas Produksi Gas di Blo a-aceh senilai 
USD239,800 yang tidak sesuai Ptk 007 

dan dilakukan dengan penunjukkan 
langsung.

Demikian antara lain temuan BPk 
yang terungkap dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas kegiatan Pengelolaan 
Rantai Suplai dan Pelaksanaan Pekerjaan 
Pengadaan Barang dan Jasa industri 
Migas tahun 2015 pada Skk Migas dan 
kkkS di Jakarta, Surabaya dan Batam.

BPk menilai kegiatan pengelolaan 
rantai suplai Divisi PRS (Pengelolaan 
Rantai Suplai) Skk Migas dan pelaksanaan 
pekerjaan pengadaan barang/jasa kkkS 
belum memiliki sistem pengendalian 
intern yang memadai dan belum 
sepenuhnya sesuai dengan peraturan 

PeMBOrOSan keuangan negara
Di ranTai SuPlai Skk MigaS

perundang-undangan.
Dari hasil pemeriksaan BPk terungkap 

bahwa  reviu ePC4 yang dilakukan Pt 
Deloitte konsultan indonesia (Dki) tidak 
memperhatikan surat persetujuan PLk 
(Perubahan Lingkup kerja) Skk Migas 
serta berpotensi memboroskan keuangan 
negara seniali Rp3,63 miliar. Selain itu, 
reviu Pt Dki tidak sesuai kontrak dan 
hasil kesepakan eMCL (exxon Mobil Cepu 
Limited) dengan Skk Migas. 

Menurut BPk, Pt Dki telah 
mengeluarkan reviu atas ePC-4 pada 
Januari 2016 dan metodologi reviu 
yang digunakan tidak mencakup aspek 
kontraktual, komersial, teknis, dan 
anggaran.total nilai kontrak hasil reviu 
Pt Dki sebesar Rp328,04 juta, sementara 
Persetujuan PLk (Skk Migas) USD301,55 
juta.

“Sampai dengan pemeriksaan 
berakhir, eMCL belum melakukan 
pembayaran atas pekerjaan Pt Dki,” 
demikian laporan pemeriksaan BPk. 
Ditambahkan juga bahwa hasil reviu 
Pt Dki tidak sesuai dengan Ptk  
007 --tentang Pengelolaan Rantai 
Suplai kontraktor kerjasama--  dan 
tidak bermanfaat serta berpotensi 
memboroskan keuangan negara senilai 
Rp3,63 miliar.

Di samping itu, hasil reviu Pt Dki 
tidak memperhatikan Surat Persetujuan 
Skk Migas dijelaskan bahwa ePC-4 
dalam perkembangannya mengalami 
Perubahan Lingkup kerja (PLk) sebanyak 
44 Change Order (CO) dengan total nilai 
USD29,34 juta atau 9,82% dari kontrak. 

Dari 44 CO tersebut, sejumlah 28 CO 
senilai USD25,55 juta telah dilakukan 
pembahasan dengan tim Unit Percepatan 
Pembangunan (UPP) Skk migas dan 
sisanya sebanyak 16 CO senilai USD3,78 

Gedung BPK

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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juta belum dilakukan pembahasan.
Hasil pembahasan terhadap 28 CO 

yang telah dilakukan sebanyak 20 CO 
senilai USD22,7 juta tidak mendapatkan 
persetujuan oleh Skk Migas sedangkan 
8 CO  senilai USD2,85 juta (USD25,55 
juta- USD22,7 juta) telah mendapatkan 
persetujuan oleh Skk Migas. Persetujuan 
tersebut dikeluarkan setelah pihak 
internal (Divisi PRS, UPP Banyu Urip dan 
Manajemen Proyek) Skk Migas melakukan 
reviu dengan mempertimbangkan aspek 
kontraktual, komersil, teknis maupun 
anggaran. 

Dipaparkan, permasalahan ini terjadi 
pada pelaksanaan pekerjaan ePC-4 Proyek 
Banyu Urip dimana terdapat penambahan 
biaya senilai USD58,87 juta yang belum 
mendapat persetujuan dari Skk Migas dan 
masih menjadi perselisihan antara eMCL 
dan Skk Migas. 

tidak adanya persetujuan amandemen 
terkait penambahan biaya dan jangka 
waktu oleh Divisi PRS Pengelolaan Rantai 
Suplai) Skk Migas berimplikasi terhadap 
pemberian persetujuan revisi anggaran 
(aFe Revisi) oleh Divisi Pengendalian 
Program dan anggaran (PPa). 

atas permasalahan tersebut, kemudian 
dilakukan pertemuan pada 3 September 
2015 dengan hasil pertemuan antara 
lain melakukan penunjukkan auditor 
independen dalam rangka reviu proyek 
Banyu Urip guna memastikan bahwa 
pelaksanaan kontrak ePC oleh eMCL dalam 
aspek komersil, kontraktual, dan teknikal 
sesuai dengan hukum dan perundang-
undang yang berlaku.

Selain itu juga disebutkan bahwa 
perkiraan biaya senilai USD1,7 juta untuk 
pekerjaan ini dimaksukkan sebagai 
bagian dari biaya proyek; laporan akhir 
penilaian akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan revisi aFe yang diharapkan 
selesai akhir 2015; Skk Migas meminta 
eMCL agar melakukan pengadaan 
konsultan independen sesuai Ptk 007 
Revisi 3.

atas hal tersebut, eMCL mengadakan 
perjanjian dengan Pt Dki dengan jangka 

waktu kontrak 10 September 2015 hingga 
31 Desember 2015, nilai kontrak Rp18,17 
miliar.

Menurut BPk, penyelesaian 
perselisihan melalui pihak ketiga tidak 
sesuai dengan PSC (Production Sharing 
Contract). Berdasarkan PSC, penyelesaian 
perselisihan antara Skk Migas dan 
kontraktor kontrak kerjasama (kkkS) 
dilakukan melalui mekanisme konsultasi 
dan arbitrase sesuai dengan section Xi.

PSC telah mengatur bahwa Skk 
Migas apabila dalam berselisih dengan 
kkkS seharusnya melakukan konsultansi 
atas pendapat masing-masing pihak. 
Setelah konsultansi yang dilakukan 
mencapai kesimpulan tidak sepakat, maka 
perselisihan tersebut baru dapat dibawa 
ke arbitrase. Selanjutnya, pihak abritrase 
yang akan menunjuk pihak ketiga untuk 
memberikan pendapat independen.

Dengan demikian apa yang terjadi 
tidak sesuai dengan antara lain; PSC 
Block Cepu Section Xi Consultation and 
Abritration; Ptk 007 Revisi 02/Ptk/1/2011 

tentang Pedoman Rantai Suplai kkkS 
yang menyatakan bahwa permintaan 
persetujuan PLk kepada BPMigas diajukan 
oleh kkkS pada saat nilai PLk secara 
komulatif akan melebihi Rp50 miliyar atau 
akan melebihi USD5 juta.

Juga tidak sesuai dengan Proses 
Bisnis no 26 Versi 4 tentang Manajemen 
Pengadaan dan aset kkkS poin 3 
mengenai pemberian persetujuan 
perubahan ruang lingkup mekanisme 

evaluasi PLk yang dilakukan oleh Skk 
Migas dalam hal ini Divisi PRS meliputi 
empat aspek yakni; 1)kontratual dimana 
dapat dilakukan selama dinyatakan 
dalam kontrak; 2)teknis yang merupakan 
pekerjaan tambahan dan secara terknis 
satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan dari kontrak.

aspek ke-3 adalah komersial dimana 
biaya PLk mengacu pada harga satuan 
dalam kontrak, penentuan biaya PLk 
didasarkan pada harga pasar yang wajar. 
Untuk setiap item PLk yang tidak ada di 
kontrak, kkkS harus menyusun HPS/Oe 

ILUSTRASI: Proyek Banyu Urip
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sesuai ketentuan penyusunan HPS/Oe; 4)
anggaran yaitu meskipun secara teknis, 
komersial dan kontraktual diterima harus 
tetap memperhatikan batasan nilai 
persetujuan otorisasi pengeluaran sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurut BPk dengan adanya 
permasalahan tersebut mengakibatkan 
biaya senilai Rp3,63 miliar atas reviu 
proyek ePC-4 berpotensi memboroskan 
keuangan negara, serta, berlarut-
larutnya pemberian persetujuan PLk dan 
persetujuan revisi aFe oleh Skk Migas 
berpotensi mengganggu industri hulu 
minyak dan gas bumi.

Hal tersebut terjadi karena kepala Skk 
Migas dalam menyelesaikan perselisihan 
dengan kkkS melalui penunjukan Dki 
tidak sesuai dengan PSC section Xi dan 
Pemberian persetujuan aFe pada Ptk 039 
dan pemberian persetujuan PLk pada 
PLk 007 tidak bisa dilaksanakan secara 
paralel. Selain itu, papar BPk, pimpinan 
kkkS exxon Mobil Cepu Limited dalam 
mengusulkan PLk tidak memperhatikan 
ketentuan yang diatur dalam kontrak 

maupun Ptk 007 dan memberikan 
penugasan kepada konsultan 
independen dengan metodologi yang 
tidak sesuai Ptk 007. 

terkait hal tersebut Skk Migas 
menjelaskan, penunjukan konsultan 
independen adalah dalam rangka 
evaluasi dan pertimbangan persetujuan 
revisi aFe atas ePC. Reviu pihak 
independen merupakan perolehan input/
data pembanding sebagai tambahan 
bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan secara lebih baik oleh 
manajemen Skk Migas atas revisi aFe, 
disamping hasil-hasil kajian internal yang 

dilakukan Skk Migas. 
Selain itu, Skk Migas juga 

menyebutkan tentang Section 14.2.2 
Books and Accounts and Audit, yakni, “In 
addition, BPMIGAS andthe authorized 
central government institution may require 
contractor to engage itsindependent 
accountant to examine in accordance with 
generally accepted auditingstandard……”

Menanggapi jawaban Skk Migas, BPk 
menyatakan,  kepala Skk Migas dalam 

memberikan tanggapan tidakmemahami 
kondisi permasalahan bahwa kepala Skk 
Migas telah mengeluarkan surat RHS- 
0048/SkkO0000/2015/S7 tertanggal 22 
September 2015 yang telah menolak 20 
Change Order (CO) dengan nilai USD22,7 
juta dan hanya menyetujui 8 ChangeOrder 
(CO) dengan nilai USD2,85 juta (USD25,55 
juta- USD22,7 juta).

atas hal ini, tegas BPk, kepala Skk 
Migas sudah mengambil sikap yang 
berbeda dengan eMCL namun tidak 
menjaga kepentingan penerimaan 
negara karena masih membuka 
peluangdengan eMCL untuk melakukan 
reviu melalui pihak ketiga. 

Untuk revisi Ptk 039 dan Ptk 007 
diperlukan karena kepala Skk Migas 
tidak menyadari bahwa pengaturan 
Perubahan Lingkup kerja pada kedua 
Ptk mengganggu jalannya kegiatan hulu 
minyak dan gas bumi.

atas berbagai permasalahan yang 
terjadi, BPk merekomendasikan agar 
ketua komisi Pengawas Skk Migas 
memerintahkan secara tertulis kepada 
kepala Skk Migas agar menyelesaikan 
perselisihan dengan kkkS berpedoman 
pada PSC untuk melindungi kepentingan 
negara.

BPk juga merekomendasikan 
agar kepala Skk Migas melakukan; 1)
Revisi Ptk 039 terutama terkait syarat 
revisi aFe (perubahan lingkup kerja) 
agar sepenuhnya diserahkan kepada 
Divisi PRS sesuai dengan Ptk 007; 2)
Merevisi Ptk 007 dalam hal evaluasi 
perubahan lingkup kerja (PLk) agar 
syarat pertimbangan anggaran tidak 
menjadi pertimbangan dalam pemberian 
persetujuan PLk.

3) Memberikan peringatan tertulis 
kepada pimpinan kkkS eMCL agar 
dalam mengusulkan revisi aFe dan 
PLk memperhatikan ketentuan yang 
diatur dalam kontrak dan Ptk 007 
tentang PRS kkkS; 4) Memerintahkan 
kepada Pimpinan kkkS eMCL agar tidak 
membebankan biaya Dki Senilai Rp3.63 
miliar kedalam biaya operasi.  (dr)
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HaL lain yang terungkap 
dalam pemeriksaan kegiatan 
pengelolaan rantai suplai 
dan pelaksanaan pekerjaan 

pengadaan barang dan jasa industri 
hulu migas tahun 2015 adalah tentang 
permasalahan pengadaan proyek  
terintegrasi (ePC1) pembangunan 
fasilitas produksi gas di Blok a-aceh 
senilai USD239,8 juta yang tidak sesuai 
dengan Ptk 007 dan dilakukan dengan 
penunjukan langsung.

Dipaparkan bahwa Pt Medco e&P 
Malaka melaksanakan pengadaan 
Proyek terintegrasi (ePCi) Pembangunan 
Fasilitas Produksi Gas di Blok a aceh. nilai 
Pengadaan sesuai dengan persetujuan 
pemenang tender (Bid Award) nomor RHS-
044/SkkO0000/2015/S7 pada 3 September 
2015 senilai USD239,8 juta. Rencana 
jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 
36 bulan.

Dari hasil pemeriksaan BPk terhadap 
dokumen proses pengadaan ePC1 
Pembangunan Fasilitas  Produksi Gas di 
Blok a masih terdapat kelemahan. yakni; 
Pelelangan ulang mengalami kegagalan 
(empat kali gagal) dan penerbitan 
persetujuan rencana pengadaan 
yang baru tidak didahului dengan 
pengumuman pembatalan lelang. 

namun Skk Migas telah mengeluarkan 
surat persetujuan rencana pengadaan 
yang baru yaitu Surat kepala Skk Migas 
no.SRt-0313/SkkO0000/2015/S7, 
tanggal 21 april 2015. Penerbitan surat 
persetujuan tanpa melalui mekanisme 
pencabutan persetujuan rencana 
pengadaan sebelumnya tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Ptk 007 Buku 
kedua Revisi 02 dan Revisi 03.

“Proses lelang ulang atas Proyek 
terintegrasi (ePCi) Pembangunan Fasilitas 

Produksi Gas di Blok a – aceh pada 
proses lelang yang pertama dan kedua 
mengalami kegagalan, namun panitia 
pengadaan tidak menyatakan bahwa 
proses lelang batal untuk kemudian 
diusulkan persetujuan rencana pengadaan 
yang baru. Padahal dalam Ptk 007 
disebutkan bahwa pembatalan pelelangan 
yang rencana tender-nya melalui 
persetujuan Skk Migas harus dilaporkan 
beserta alasannya kepada Skk Migas dan 
hal ini akan menjadi catatan Skk Migas 

terhadap penilaian kinerja kkkS,” jelas BPk 
dalam laporannya.

Dalam aturan disebutkan juga bahwa 
dalam hal tender dinyatakan batal, dapat 
dilanjutkan dengan proses tender baru 
dan harus mendapat persetujuan Skk 
Migas untuk paket tender dengan nilai 
lebih dari Rp50 miliar atau lebih dari USD5 
miliar. 

Menurut BPk, kepala Skk Migas 
dalam memberikan persetujuan rencana 
pengadaan Fasilitas Produksi Blok a 

yang baru seharusnya terlebih dahulu 
meminta panitia pengadaan kkkS untuk 
membatalkan proses lelang. kepala Skk 
Migas, tegas BPk, tidak cermat dalam 
memberikan persetujuan dan kepala Divisi 
PRS tidak melakukan evaluasi atas usulan 
rencana pengadaan yang baru dari kkkS.

kelemahan lainnya yang ditemukan 
BPk adalah justifikasi usulan dan rencana 
penunjukan langsung atas kontrak 
Proyek terintegrasi (ePC) pembangunan 
fasilitas produksi gas di Blok a-aceh 

noBF9003, kurang tepat. Dijelaskan 
bahwa pelaksanaan pengadaan kontrak 
proyek terintegrasi (ePC) telah berkali-kali 
mengalami kegagalan dalam pelelangan. 

namun di sisi lain, proyek tersebut 
harus segera dilaksanakan untuk 
memenuhi komitmen PJBG (Perjanjian 
Jual Beli Gas) yang telah ditandatangani 
antara Pt Medco e&P Malaka (Medco) 
dan Pt Pertamina (Persero) pada tanggal 
27 Januari 2015 dimana di dalamnya 
terdapat ketentuan bahwa 6 bulan setelah 

Karena Tidak Cermat, Kepala
SKK Migas Kembali Ditegur BPK

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas 
(PJBG), Medco sudah harus mendapatkan 
persetujuan Final Investment Decision (FiD) 
dan 30 bulan setelah FiD sudah harus 
melakukan pengiriman gas pertama. 

karena permasalahan itu lah maka 
Medco mengusulkan kepada Skk Migas 
terkait pengadaan dengan penunjukan 
langsung pada 24 Februari 2015. Pada 23 
Maret 2015, Medco kembali menyurati Skk 
Migas di antaranya menjelaskan mengenai 
perubahan justifikasi penunjukan 
langsung dari pekerjaan mendesak yang 
tidak dapat ditunda dan harus segera 
dilaksanakan. karena apabila tidak segera 
dilaksanakan akan mengakibatkan 
kehilangan kesempatan mempertahankan 
tingkat produksi minyak dan/atau gas 
bumi. atas hal tersebut, Skk Migas pun 
akhirnya memberikan persetujuan 
rencana tender dengan Penunjukkan 
Langsung pada 21 april 2015. 

BPk berpendapat, justifikasi 
penunjukan langsung tersebut kurang 
tepat. kesimpulan ini didasari hasil rapat 
Skk Migas dan Pt Medco e&P Malaka 
pada 22 Januari 2016 di antaranya 
membahas tentang pelaksanaan POD 
dibandingkan dengan realisasi diketahui 
bahwa kumulatif produksi gas 0 tBtU dan 
kondensat 0 MMBO per-Desember 2014. 
kemudian realisasi dan forecast per Januari 
2015 gas 282 tBtU dan kondensat 5,22 
MMBO sehingga diproyeksikan baru dapat 
onstream Q4 2017.

Berdasarkan kondisi tersebut maka 
disimpulkan bahwa Lapangan gas Blok 
a belum dapat berproduksi sehingga 

justifikasi untuk mempertahankan tingkat 
produksi Migas kurang tepat karena 
fasilitas produksi gas tersebut belum 
dibangun dan belum menghasilkan. Selain 
itu, kata BPk,  kegiatan Proyek terintegrasi 
(ePC) Pembangunan Fasilitas Produksi 
Gas di Blok aceh bukan merupakan 
pelaksanaan kegiatan eksplorasi Migas. 

Menurut BPk, kepala Divisi PRS Skk 
Migas sesuai dengan proses bisnis Divisi 
PRS nomor 26 dalam mengevaluasi dan 
memutuskan strategi pengadaan barang 
dan jasa pada kkkS serta memutuskan 
persetujuan rencana pengadaan barang 
dan jasa, seharusnya dapat melakukan 
evaluasi atas ketepatan justifikasi strategi 
pengadaan dan persetujuan rencana 
pengadaan barang dan jasa.

temuan lainnya yang didapat BPk 
setelah memeriksa dokumen proses 
pengadaan ePC1 Pembangunan Fasilitas  
Produksi Gas di Blok a adalah penunjukan 
Pt JGC indonesia sebagai pemimpin 
(Leadfirm) tidak sesuai ketentuan yang 
berlaku dalam Ptk 007 Buku kedua Revisi 
02.

Berdasarkan ketentuan dalam 
Ptk 007 Buku kedua Revisi 02 diatur 
bahwa bagipenyedia barang/jasa yang 
berbentuk konsorsium maka perusahaan 
dalam negeri harusbertindak sebagai 
pemuka konsorsium (leadfirm). Pemuka 
konsorsium adalah perusahaan yang 
ditunjuk oleh anggota konsorsium untuk 
mewakili konsorsium dengan tugas dan 
tanggung jawab yang tertuang dalam 
perjanjian kerja sama konsorsium sehinga 
yang menjadi leadfirm seharusnya adalah 
enCOna yang merupakan perusahaan 
dalam negeri. Sedangkan Pt JGC 
indonesia adalah perusahaan nasional.

Surat Peringatan 
atas berbagai permasalahan yang 

terjadi mengakibatkan  proses pengadaan 
Proyek terintegrasi (ePCi) Pembangunan 
Fasilitas Produksi Gas di Blok a – aceh 
senilai USD239,8 juta menjadi cacat 
administrasi dan berpotensi menimbulkan 
masalah hukum.

Hal tersebut disebabkan karena 
kepala Skk Migas tidak cermat dalam 
memberikan persetujuan rencana 
pengadaan baru terhadap proses 
pelelangan yang telah mengalami 
kegagalan sebanyak 3 kali. kepala Divisi 
PRS Skk Migas juga kuran cermat dalam 
melakukan evaluasi terhadap justifikasi 
rencana dan strategi pengadaan. Selain 
itu, Panitia Pengadaan Pt Medco e&P 
Malaka kurang cermat dalam mengajukan 
usulan justifikasi penunjukan langsung 
dan evaluasi terhadap perjanjian 
konsorsium serta tidak melakukan 
pembatalan lelang.

BPk berpendapat, kepala Skk Migas 
tidak memahami bahwa pembatalan 
lelang tetap harus dilakukan karena 
terdapat perubahan rencana tender (baru) 
sebanyak 2 kali yaitu pemilihan langsung 
dan penunjukkan langsung. Selain itu juga 
terdapat perubahan lingkup pekerjaan 
dan metode pekerjaan. 

Justifikasi yang diberikan tidak tepat 
karena sumur tersebut merupakan sumur 
gas yang belum berproduksi. Perbedaan 
rentang waktu penunjukkan langsung dan 
pelelangan umum hanya + 3 bulan dan 
tidak signifikan untuk pekerjaan ePC/ePCi. 
Perikatan konsorsium antara enCOna dan 
JGC dibuat pada 10 Maret 2015 atau masih 
mengacu kepada Ptk 007 Revisi 2 dimana 
perusahaan nasional tidak dapat menjadi 
pemuka konsorsium (leadfirm)

atas permasalahan tersebut, BPk 
merekomendasikan agar ketua komisi 
Pengawasan memberikan surat peringatan 
kepada kepala Skk Migas agar selalu dan 
lebih cermat memperhatikan ketentuan 
terkait pengadaan barang dan jasa 
dimaksud. BPk juga merekomendasikan 
kepala Skk Migas memberikan sanksi 
kepada kepala Divisi PRS karena tidak 
cermat dalam melakukan evaluasi strategi 
pengadan. Selain itu, kepala Skk Migas 
memerintahkan pimpinan kkkS untuk 
memberikan sanksi kepada Panitia 
Pengadaan karena tidak cermat dalam 
melakukan evaluasi konsorsium dan tidak 
melakukan pembatalan lelang.  (dr)

ILUSTRASI: Operator PT Medco
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AdA sejumlah kelemahan dalam 
belanja rehabilitasi dalam 
Program Rehabilitasi 100.000 
Penyalahgunaan Narkoba yang 

dicanangkan Badan Narkotika Nasional 
(BNN). di antaranya alokasi sasaran 
penyalahgunaan narkoba tidak seimbang 
sehingga BNN harus melakukan kegiatan 
penjangkauan serta pengajuan klaim 
biaya rehabilitasi tidak mempersyaratkan 
kartu identitas klien. 

Kelemahan lainnya adalah klaim biaya 
rehabilitasi sosial tidak melampirkan 
bukti yang menyatakan klien yang 
dilayani dan ditagihkan biayanya adalah 
bekas pecandu narkotika. demikian 

terungkap dalam Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan  atas Laporan 
Keuangan Badan Narkotika Nasional 2015.  

Sebagaimana diketahui bahwa 
BNN melalui deputi Bidang Rehabilitasi 
diberi tugas oleh pemerintah untuk 
melaksanakan Program Rehabilitasi 
100.000 Penyalahgunaan Narkoba. 
Program tersebut antara lain dilaksanakan 
melalui Lembaga Rehabilitasi Instansi 
Pemerintah (LRIP) seperti rumah sakit, 
puskesmas, Sekolah Polisi Negara (SPN), 
Rindam dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Selain itu program tersebut 
juga dilaksanakan melalui Lembaga 
Rehabilitasi Komponen Masyarakat 

Banyak klaim 
Bermasalah 
di Bnn

(LRKM) seperti rumah sakit swasta, pondok 
pesantren, rumah singgah, dan klinik 
kesehatan swasta. Pelaksanaan program 
tersebut mendapat biaya dari BNN yang 
ditransfer ke rekening LRIP/LRKM setelah 
mendapat berkas klaim dan tentunya 
setelah bukti-bukti pertanggungjawaban 
keuangan yang diajukan diverifikasi. 
Untuk diketahui, program ini bukan hanya 
dilaksanakan BNN tapi juga Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Sosial dan Komisi 
Perlindungan AIdS Nasional (KPAN). 

Namun dari hasil pengujian atas 
pelaksanaan program tersebut di BNN, 
BPK menemukan sejumlah kelemahan. 
di antaranya soal pengajuan klaim biaya 
rehabilitasi tidak mempersyaratkan kartu 
identitas klien. Hal ini ditemukan BPK 
yang melakukan uji petik atas dokumen 
pertanggungjawaban biaya rehabilitasi 
yang ditagihkan ke deputi Bidang 
Rehabilitasi BNN pada Provinsi Banten, 
Jawa Barat, dI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali 
dan Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan bahwa sebanyak 5.098 
pecandu dengan nilai ragihan maksimal 
sebesar Rp8,64 miliar tidak didukung 
dengan identitas diri (KTP).

Pembiayaan belanja rehabilitasi 
kepada LRIP dan LRKM dibebankan 
pada mataanggaran Belanja Barang dan 
dibayarkan menggunakan dana UP/
TUP. Proses penyaluran dana kepada 
LRIP dan LRKM melalui transfer rekening 
dari rekening Bendahara Pengeluaran 
deputi Bidang Rehabilitasi BNN terkait ke 
rekening LRIP dan LRKM. 

Namun demikian, dalam Program 
Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna 
Narkoba TA 2015, pada hakikatnya 
penerima manfaat dari program tersebut 
adalah penyalahguna narkoba, bukan 
lembaga rehabilitasi.  Karenanya identitas 
diri pecandu narkoba menjadi sangat 
penting untuk memastikan bahwa biaya 
rehabilitasi yang dibayarkan tepat sasaran 
dan tidak fiktif. Selain itu, data identitas 
pecandu dapat menjadi data dasar bagi 
kesinambungan program pada tahun-
tahun berikutnya.

Gedung BNN
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Selain itu, papar BPK, klaim biaya 
rehabilitasi sosial tidak melampirkan 
bukti yang menyatakan bahwa klien yang 
dilayani dan ditagihkan biayanya adalah 
bekas pecandu narkotika. 

Sebagaimana diuraikan dalam Perka 
BNN No 4 Tahun 2015 yang menjadi 
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan 
peningkatan kemampuan lembaga 
rehabilitasi medis dan sosial, disebutkan 
bahwa; 1) Rehabilitasi medis adalah suatu 
proses kegiatan terapi secara terpadu 
untuk membebaskan Pecandu Narkotika 
dari ketergantungan Narkotika.

Hal ke-2,  Rehabilitasi sosial adalah 
suatu proses kegiatan pemulihan secara 
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 
agar bekas pecandu Narkotika dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Pasca 
rehabilitasi adalah bagian dari rehabilitasi 
sosial berupa pembinaan lanjutdalam 
bentuk pendampingan, peningkatan 
ketrampilan dan dukungan produktivitas 
agar mampu menjaga kepulihan serta 
beradaptasi dengan lingkungan sosial 
dan mandiri.

dari ketiga difinisi yang diuraikan 
tersebut mengartikan bahwa pelayanan 
rehabilitasi medis tujuannya untuk 
membebaskan Pecandu Narkotika dari 
ketergantungan Narkotika. Sedangkan, 
rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi 
merupakan pelayanan bagi bekas 
pecandu narkotika agar siap secara fisik, 
mental dan sosial untuk dapat kembali ke 
masyarakat.

Hasil penelusuran BPK atas 
dokumen bukti pertanggungjawaban 
tagihan biayarehabilitasi sosial dari 
LRIP/LRKM, tidak melampirkan bukti 
bahwa klien yang diberikan pelayanan 
rehabilitasi sosial merupakan mantan 
pecandu. Padahal hal ini penting karena 
menyangkut efektifitas biaya dari terapi 
yang diberikan. Pecandu narkotika tidak 
dapat serta merta diikutsertakan dalam 
program rehabilitasi sosial, jika masih 
memiliki ketergantungan pada narkotika.

Temuan kerugian negara
dari hasil pemeriksaan kepatuhan 

terhadap undang-undang menemukan 
berbagai persoalan di antaranya masalah 
kelebihan biaya pembayaran klaim, data-
data yang diragukan keabsahannya juga 
adanya ketidakefisienan. 

dari hasil pemeriksaan secara uji 
petik di Jawa Barat, Sulawesi Utara, dI 
Yogyakarta, Banten dan Bali menemukan 
antara lain adanya LRKM menagih biaya 
rehabilitasi pecandu narkoba dengan 
assessmentawalsebagai pecandu alkohol. 
Hasil pengujian atas bukti  assessment 
pada dua LRKM yaitu Rumah Sakit 
Islam (RSI) Karawang dan Lembaga 
Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama 
(LKKNU) Manado ditemukan tagihan biaya 
rehabilitasi pencandu narkoba dengan 
assesment awal sebagai pencandu alkohol.

Temuan lain adalah adanya bukti 
pertanggungjawaban konseling tidak 
dapat diyakini keabsahanya. Pada 
tanggal 30 April 2015, LKKNU Manado 
mengajukan permintaan pembayaran 
biaya rehabilitasi pecandu narkoba ke 
deputi Rehabilitasi BNN up. direktur 
PLRKM sosial rawat jalan bulan April 2015 
sebanyak 30 pecandu. 

Hasil pengujian atas tagihan, 
menunjukkan sebanyak 174 lembar 
resume konseling dari 29 pecandu 
narkoba dengan nilai tagihan 
Rp23.200.000  di-copy paste sehingga 
isi resume konseling tersebut sama. 
Nilai resume konseling tersebut sebesar 
Rp8.700.000 (174 x Rp50.000) 

Selain itu, dari pengujian secara uji 
petik atas bukti pertanggungjawaban 
tagihan Klinik Syifa Medika Kota 
Kediri periode Juni s.d. Oktober 2015, 
menunjukkan bukti pemeriksaan 
kesehatan, resume konseling dan biaya 
assessment yang tidak dapat diyakini 
keabsahannya pada sebanyak 33 pecandu 
narkoba dengan nilai seluruhnya sebesar 
Rp11.550.000.

BPK juga menemukan adanya 
duplikasi tagihan biaya rehabilitasi pada 
Yayasan Pantura Plus dengan Rumah 

Sakit Islam Karawang Jawa Barat sebesar 
Rp69.600.000. duplikasi tagihan juga 
ditemukan pada biaya rehabilitasi dengan 
Kemensos. Sebagaimana diketahui, 
selain BNN, Program Rehabilitasi 100.000 
Pecandu Narkoba juga dilaksanakan 
oleh Kemensos. Hasil pengujian atas 
pertanggungjawaban keuangan 
menunjukan bahwa terjadi duplikasi 
tagihan biaya rehabilitasi pecandu 
narkoba, dimana tagihan biaya rehabilitasi 
ditagihkan pada BNN dan Kemesos untuk 
nama dan bulan layanan yang sama.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak 
sesuai dengan antara lain Perka BNN 

AUDIT 
KEUANGAN

ILUSTRASI : Rehabilitasi Pecandu Narkoba
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No 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat 2 yang 
menyebutkan; “Pembiayaan layanan 
rehabilitasi dan Pasca rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 
dapat diberikan pada klien yang belum 
memperoleh pembiayaan dari pihak lain, 
kecuali dilakukan pada periode perawatan 
yang berbeda”.

Selain itu, kata BPK, ada surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak 
dari penanggung jawab LRKM setiap 
pengajuan tagihan biaya rehabilitasi yang 
menyatakan bahwa bila dikemudian 
hari terdapat data tidak benar/fiktif 
atas pelaksanaan rehabilitasi rawat 

inap/jalan medis/sosial, sehingga 
menimbulkan kerugian negara maka 
yang bersangkutan bersedia untuk 
mempertanggungjawabkan dan 
menyetor kerugian tersebut ke Kas 
Negara.

Atas berbagai permasalahan 
tersebut, lanjut BPK dalam laporannya, 
mengakibatkan; Terjadi kelebihan 
pembayaran yang merugikan negara 
sebesar Rp111.400.000 yang terdiri dari; 
a) Rumah Sakit Islam Karawang yang 

menagihkan biaya rehabilitasi 
pecandu narkoba dengan 
assessment awal sebagai pecandu 

alkohol sebanyak 11 orang sebesar 
Rp17.550.000;

b)  LKKNU yang menagihkan biaya 
rehabilitasi pecandu narkoba dengan 
assessment awal sebagai pecandu 
alkohol sebanyak 11 orang sebesar 
Rp4.000.000; 

c) Bukti pertanggungjawaban konseling 
tidak dapat diyakini keabsahanya pada 
LKKNU Manado sebesar Rp8.700.000 
dan 

d) Bukti pertanggungjawaban konseling 
tidak dapat diyakini keabsahanya pada 
Klinik Syifa Medika Kota Kediri sebesar 
Rp11.550.000; 

e)  duplikasi 87 tagihan biaya rehabilitasi 
pada Yayasan Pantura Plus dengan 
Rumah Sakit Islam Kerawang Jawa 
Barat sebesar Rp69.600.000. Akibat 
lainnya, biaya rehabilitasi 23 pecandu 
yang juga dibiayai dari Kemensos 
sebesar Rp87.000.000 tidak efisien.

Kondisi tersebut disebabkan 
antara lain; Rentang kendali verifikator 
pada direktorat PLRKM sangat luas 
sehingga tidak cermat saat melakukan 
verifikasi tagihan dari LRKM; Kelalaian 
LRKM yang menyampaikan bukti 
pertanggungjawaban yang tidak benar; 
BNN juga membiayai rehabilitasi pecandu 
narkoba pada Instansi Penerima Wajib 
Lapor (IPWL) Kemensos.

Menanggapi permasalahan yang 
dipaparkan  BPK tersebut, direktur PLRKM 
menyatakan akan menarik kelebihan 
pembayaran kepada LRKM terkait. Pada TA 
2016, BNN sudah tidak lagi memberikan 
bantuan peningkatan kemampuan kepada 
LRKM di bawah koordinasi Kemensos 
(IPWL).

BPK merekomendasikan Kepala BNN 
melalui deputi Rehabilitasi BNN untuk 
menarik kelebihan pembayaran sebesar 
Rp111.400.000 kepada LRKM terkait untuk 
disetorkan ke Kas Negara dan menetapkan 
kebijakan yang dapat meminimalisir 
pembiayaan ganda, baik dengan 
Kemenkes dan Kemensos maupun antar 
lembaga rehabilitasi.  (dr)
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Dalam kesempatan itu, 
anggota BPK RI Eddy mulyadi 
Soepardi menyampaikan 
presentasi mengenai 

perkembangan terbaru dari tujuan 
pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs). 
Termasuk juga keterkaitannya dengan 
Key National Indicator atau Indikator 
Utama Nasional di Indonesia serta peran 
BPK RI terkait hal tersebut.

Pertemuan INTOSaI WGKNI sendiri 

dihadiri oleh 19 peserta dari 9 lembaga 
pemeriksa. Pertemuan dibuka oleh 
President of the Federal Court of Accounts 
of Brazil, lembaga pemeriksa Brazil, 
Raimundo Carreiro. 

Dalam sambutannya, Raimundo 

Delegasi BPK RI yang dipimpin  Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi bersama dengan delegasi dari lembaga  pemeriksa anggota WGKNI lainnya di Brazilia, Brasil.

BPK ri Hadiri Pertemuan 
Ke-10 intosai WGKni 
DElEGaSI BPK RI mENGhaDIRI PERTEmUaN KE-10 INTOSaI WorKING GrouP oN Key NAtIoNAl 
INDICAtorS (WGKNI) DI BRaSIlIa, BRazIl PaDa TaNGGal 25-27 aPRIl 2017. DElEGaSI BPK RI  
DIPImPIN OlEh aNGGOTa BPK RI EDDy mUlyaDI SOEPaRDI, DIDamPINGI KaBIRO hUmaS DaN 
KERja Sama INTERNaSIONal R. yUDI RamDaN BUDImaN.
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Carreiro menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran 
untuk melawan kecurangan dan korupsi; meningkatkan 
transparansi dalam pemerintahan; serta meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 

Sementara, Ketua INTOSaI WGKNI dari lembaga pemeriksa 
Rusia, Dmitry zyatsev, menyatakan bahwa pertemuan tersebut 

penting untuk berbagi pengalaman-pengalaman 
negara-negara terkait peran Key National Indicator dalam 
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Pertemuan ini diharapkan dapat memberi manfaat 
jangka panjang kepada salah satu kelompok kerja 
INTOSaI tersebut dalam rangka mengembangkan 
pendekatan metodologi terkait tujuan pembangunan 
berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ini bertujuan di antaranya, 
untuk mendiskusikan perkembangan rencana kerja 
INTOSaI WGKNI. lalu, berbagi pengalaman antar negara 
anggota terkait Key National Indicator dan tujuan 
pembangunan berkelanjutan. juga, mendiskusikan 
proyek-proyek baru yang akan dilaksanakan oleh INTOSaI 
WGKNI. 

Secara umum pertemuan di Brasil ini mengagendakan 
beberapa hal. Pertama, laporan kegiatan INTOSaI WGKNI 
selama periode dari bulan april 2016 sampai april 2017. 
Kedua, penyampaian laporan kemajuan pada subproyek 
sistem Key National Indicator dan pemerintahan yang 
dikoordinasikan oleh lembaga pemeriksa Brasil. 

Ketiga, mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dalam 
pengembangan basis pengetahuan tentang Key National 
Indicator. Keempat, penyampaian laporan anggota 
INTOSaI WGKNI tentang pengalaman nasional dalam 
menggunakan Key National Indicator dalam kegiatan 
masing-masing lembaga pemeriksa anggota kelompok 
kerja ini. Di sini, anggota BPK RI Eddy mulyadi Soepardi 
menyampaikan presentasinya. 

Kelima, mendiskusikan hasil dari INTOSaI Congress 
(INCOSaI) ke-22 yang telah diselenggarakan di abu 
Dhabi, Uni Emirat arab pada akhir 2016 yang lalu. 
Keenam, pengajuan proposal proyek untuk mengaudit 
penggunaan dan pengembangan Key National Indicator. 

Ketujuh, pembahasan subproyek kegiatan-
kegiatan INTOSaI WGKNI mendatang. Kedelapan, 
mempresentasikan dan memilih tempat 
penyelenggaraan pertemuan INTOSaI WGKNI berikutnya. 

Kesembilan, meminta persetujuan Rencana Kerja 
INTOSaI WGKNI terkait Key National Indicator pada tahun 
2017 ini. Kesepuluh, mendiskusikan berbagai hal yang 
menjadi isu terkini yang berkaitan dengan Key National 
Indicator.

Pertemuan ke-10 INTOSaI WGKNI sendiri 
menghasilkan beberapa keputusan. Beberapa keputusan 
tersebut, di antaranya: pengesahan rencana kerja INTOSaI 

WGKNI untuk tahun 2017; persetujuan subproyek baru terkait 
proyeksi makroekonomi dan pemeriksaan atas penggunaan 
dan pengembangan Key National Indicator; serta penunjukan 
lembaga pemeriksa Italia sebagai tuan rumah Pertemuan Ke-11 
INTOSaI WGKNI pada tahun 2018 mendatang.  (and)
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P ERKEmBaNGaN Teknologi 
informasi telah membawa 
dunia ke era Big Data yang 
menawarkan peluang sekaligus 

tantangan kepada lembaga pemeriksa 
di seluruh dunia. hal ini disadari betul 
organisasi lembaga pemeriksa sedunia 
INTOSaI.

Kebutuhan untuk mengambil 

kesempatan melakukan audit 
dengan dibantu data yang besar 
dan menghadapi tantangan pada 
mentalitas audit tradisional mendorong 
terbentuknya Kelompok Kerja untuk Data 
Besar atau INTOSaI Working Group on Big 
Data (WGBD) pada INCOSaI XXII pada 
Desember 2016 di abu Dhabi, Uni Emirat 
arab. 

BPK ri iKuti Pertemuan 
Ke-1 intosai WGPd
INTOSAI WGBD MENjADI KElOMPOK KERjA yANG BARu DIBENTuK. MENGINGAT 

PENTINGNyA PERANAN KElOMPOK KERjA TERSEBuT SAAT INI DAN KE DEPAN, BPK RI 

IKuT SERTA DI DAlAMNyA.

Kelompok kerja baru INTOSaI 
dipimpin oleh lembaga pemeriksa 
Cina, atau China National Audit office 
(CNaO) sebagai Ketuanya dan lembaga 
pemeriksa amerika Serikat atau united 
States of Government Accountability office 
(US GaO) sebagai Wakil Ketuanya.

Setelah dibentuk baru pada 
17-19 april 2017 di Nanjing, China, 
diselenggarakan pertemuan pertama 
kelompok kerja INTOSaI ini. Bahasan 
utamanya mengenai pentingnya audit 
yang dibantu oleh data besar atau big 
data. Pertemuan yang pertama kalinya 
diadakan ini diikuti oleh 49 delegasi dari 
18 lembaga pemeriksa anggota INTOSaI 
WGBD. 

Anggota BPK RI Agus joko Pramono  saat menyampaikan paparan pada pertemuan pertama INTOSAI WGBD di Nanjing, Cina.
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Dengan semakin berkembangnya 
teknologi informasi, BPK RI pun 
mengirimkan delegasinya untuk 
mengikuti pertemuan pertama tersebut. 
Delegasi BPK RI yang bertandang ke 
Nanjing, Cina, dipimpin oleh anggota BPK 
RI agus joko Pramono. Ia didampingi oleh 
Kepala Subagian Dukungan Pemeriksaan, 
Biro TI BPK RI Risa Prakosa mulya dan 
Kanti Sulistyowati, staf pada Biro humas 
dan Kerja Sama Internasional BPK RI.   

Dalam kesempatan itu, anggota BPK 
agus joko Pramono berkesempatan 
menyampaikan paparan berjudul 
“Embracing Big Data in BPK 
RI”. Ia memaparkan alasan BPK RI 
membutuhkan pendekatan Big Data 
dalam melakukan audit. Disampaikan 
juga apa yang telah dilakukan BPK RI 
untuk mempersiapkan era Big Data. 
Dan, dijelaskan apa saja tantangan yang 
dihadapi BPK RI serta apa yang dilakukan 
BPK RI agar sesuai dengan era Big Data.

agus menegaskan bahwa BPK 
RI berkomitmen untuk mendukung 
kegiatan yang dilakukan oleh INTOSaI 
WGBD dalam mencapai tujuannya. 
Komitmen tersebut disampaikan ke 
seluruh peserta yang hadir.

Selain agus joko Pramono, presentasi 
juga disampaikan oleh Acting Auditor 
General of CNaO Sun Baohou, Comptroller 
General of GaO Gene l Dodaro, dan 
Chairman of the State Audit Commission of 

Thailand Chaisit Trachoetham.
Pertemuan pertama INTOSaI WGBD 

ini sendiri pada dasarnya bertujuan untuk 
menyusun rencana kerja dan work plan 
working group untuk periode 2017 – 
2019. Selain itu, setiap delegasi bertukar 
pengetahuan dan pengalaman mengenai 
audit dengan berbantukan Big Data. 

BPK RI sendiri merasa penting untuk 
terlibat dalam kegiatan INTOSaI WGBD 
ini. Tak hanya eksistensi peran aktif BPK 
RI dalam komunitas internasional. Tapi, 
BPK RI juga perlu memperkuat kapasitas 
dan kemampuan dalam menghadapi 
metodologi audit baru yang sejalan 
dengan era Big Data.

Beberapa agenda yang dilaksanakan 
pada pertemuan adalah memilih tuan 
rumah pada pertemuan tahunan 
INTOSaI WGBD tahun 2018. Selain itu, 
mendiskusikan rencana penyelenggaraan 
seminar mendatang mengenai tantangan 
dan peluang yang dihadapi lembaga 
pemeriksa di era Big Data yang telah 
mengglobal; bagaimana praktik Big Data 
dan audit membantu mempromosikan 
pembangunan yang berkelanjutan; dan 
perubahan manajemen audit di era Big 
Data. 

Beberapa perwakilan delegasi 
lembaga pemeriksa juga memaparkan 
peluang-peluang dan tantangan yang 
dihadapi mereka pada era Big Data. 
mereka juga menuturkan mengenai. 

pengalaman dan prospek kerja yang 
relevan untuk masa depan terkait dengan 
Big Data. lalu, membahas topik untuk 
proyek penelitian termasuk Kerangka 
Fundamental audit (Fundamental Audit 
Framework) yang menggunakan Big 
Data, inovasi teknologi audit, reformasi 
manajemen audit, praktik audit dengan 
menggunakan Big Data, dan hal terkait 
lainnya. 

Pertemuan pertama INTOSa WGBD 
menghasilkan draf term of reference 
(TOR) yang memuat rencana proyek Big 
Data yang ditetapkan dalam Rencana 
Kerja 2017-2019. Selain itu, ditetapkan 
pertemuan INTOSaI WGBD selanjutnya 
diselenggarakan di amerika Serikat 
dimana US GaO sebagai tuan rumahnya.

anggota INTOSaI WGBD sendiri saat 
ini mencapai 19 lembaga pemeriksa 
dan satu observer. lembaga pemeriksa 
yang menjadi anggota kelompok kerja 
INTOSaI yang baru saja terbentuk ini 
yaitu lembaga pemeriksa Cina yang 
menjadi Ketua. Kemudian lembaga 
pemeriksa amerika Serikat sebagai Wakil 
Ketua. lalu berturut-turut lembaga 
pemeriksa austria, Bangladesh, Bhutan, 
Brazil, Denmark, Ekuador, Finlandia, 
India, Indonesia, meksiko, Belanda, 
Selandia Baru, Nowegia, Pakistan, Rusia, 
Thailand, dan Inggris. Sementara lembaga 
pemeriksa Estonia sebagai observer. 
(and)

Big Data
Big Data adalah data dengan ciri berukuran sangat besar, 

sangat variatif, sangat cepat pertumbuhannya dan mungkin 
tidak terstruktur yang perlu diolah khusus dengan teknologi 
inovatif. Sehingga, mendapatkan informasi yang mendalam 
dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan kata lain, Big Data adalah istilah umum untuk 
segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat 
besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk 
ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen 
basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.

jadi, ada empat karakterik apa yang disebut Big Data, yaitu 
berukuran sangat besar (high-volume), sangat bervariasi (high-

variety), kecepatan pertumbuhan tinggi (high-velocity), dan 
sangat tidak jelas (high veracity). 

adapun teknologi Big Data adalah teknologi yang 
memungkinkan proses pengolahan data dengan empat 
karakteristik tersebut. Sebelum munculnya teknologi ini, 
pengolahan data hampir selalu dilakukan oleh programmer 
dan sangat memakan waktu.

Dengan menggunakan teknologi Big Data maka proses 
yang bertujuan agar setiap bisnis, organisasi ataupun individu 
yang mampu mengolah data tersebut bisa mendapatkan 
informasi lebih mendalam (insights). Dengan begitu akan 
memicu pengambilan keputusan (decision making) dan 
tindakan (action) bisnis yang mengandalkan insights tersebut. 
Bukan berdasarkan insting semata.  (and)
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Ketua maHKamaH aGunG 
lantiK Ketua dan WaKa 
BPK Baru
Setelah terpilih dalam Sidang Badan, moermahadi Soerja djanegara 
dan Bahrullah akBar diamBil Sumpahnya SeBagai ketua dan Wakil 
ketua Bpk yang Baru, periode 2017-2019.

SIDaNG anggota BPK pada 
hari jum’at, 21 april 2017 
mengagendakan pemilihan 
Ketua dan Wakil Ketua BPK untuk 

periode 2017-2019. Pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua BPK sesuai dengan Pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan BPK 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK. 

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK 
tersebut dilaksanakan oleh Sembilan 
anggota BPK sesuai dengan pasal 15 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang 
menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua 
dipilih dari dan oleh anggota BPK.

Selain agenda pemilihan Ketua 
dan Wakil Ketua, Sidang anggota BPK 
memutuskan pembidangan masing-
masing anggota BPK. Selanjutnya 
pembidangan ini akan dituangkan dalam 

Moermahadi Soerja Djanegara dan Bahrullah Akbar diambil sumpahnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK yang baru, sekaligus menggantikan Ketua BPK sebelumnya Harry Azhar Azis, 
periode 2017-2019.
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Peraturan BPK yang mengganti Peraturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, 
Wakil Ketua, dan anggota BPK RI. masing-
masing anggota akan membidangi tugas 
dan wewenang dalam pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dan daerah.

hasil pemilihan sendiri, secara 
aklamasi, terpilih moermahadi Soerja 
Djanegara sebagai Ketua dan Bahrullah 
akbar sebagai Wakil Ketua. moermahadi 
sebelumnya menjabat anggota BPK yang 
membawahi auditorat Utama Keuangan 
Negara (aKN) V terpilih sebagai Ketua 
BPK menggantikan harry azhar azis yang 
berpindah posisi menjadi anggota BPK 
yang membina aKN VI. 

Sedangkan Bahrullah akbar yang 
terpilih sebagai Wakil Ketua BPK yang 
posisinya lowong setelah Sapto amal 
Damandari yang sebelumnya menjabat 
Wakil Ketua BPK memasuki masa purna 
bhakti pada 18 april 2017. Ia sebelumnya 
menjabat anggota BPK yang membina 
aKN VI. 

hasil Sidang anggota BPK tersebut 
ditetapkan dengan Keputusan BPK RI 
Nomor: 4/K/I-XIII.2/4/2017 tertanggal 21 
april 2017 tentang Pemberhentian Dengan 
hormat dan Penetapan Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan serta Keputusan BPK 
RI Nomor: 5/K/I-XIII.2/4/2017 tanggal 21 
april 2017 tentang Pemberhentian Dengan 
hormat dan Penetapan Wakil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan.

 Setelah pemilihan dan penetapan, 
sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-
Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan yang menyatakan 
bahwa sebelum memangku jabatannya, 
Ketua dan Wakil Ketua BPK wajib 
mengucap sumpah atau janji menurut 
agamanya. Ketua dan Wakil Ketua BPK 
terpilih selanjutnya akan melakukan 
pengucapan sumpah yang dipandu oleh 
Ketua mahkamah agung.

Pada Rabu, 26 april 2017, moermahadi 
Soerja Djanegara dan Bahrullah akbar 
mengucapkan sumpah jabatan sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua BPK untuk masa 

jabatan 2017-2019, di Gedung mahkamah 
agung, jakarta.

Pengambilan sumpah jabatan 
dipandu oleh Ketua mahkamah agung 
hatta ali. Prosesi pengambilan sumpah 
jabatan ini dihadiri oleh banyak pejabat 
negara. Dari lingkungan BPK sendiri hadir 
pejabat eselon I dan II BPK.

Sementara, turut menyaksikan 
pimpinan lembaga negara, seperti Ketua 
DPR Setyo Novanto, Ketua DPD Oesman 
Sapta Odang. Para menteri Kabinet Kerja 
tampak menteri Keuangan Sri mulyani 
Indrawati, menteri Kesehatan Nila Djuwita 
F.moeloek, menteri Sosial Khofifah Indar 

Parawansa, serta para kepala lembaga 
non kementerian di bawah pemerintahan. 

agak spesial, tampak hadir pula 
delegasi lembaga pemeriksa Polandia, 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia 
dan belasan praja Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri (IPDN) dan beberapa 
mantan pimpinan BPK sebelumnya, 
termasuk mantan Wakil Ketua BPK Sapto 
amal Damandari dan hasan Bisri. 

 mengenai masa jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua yang dihitung 2,5 tahun, 
seusai pengambilan sumpah jabatan, 
Ketua BPK yang baru, moermahadi Soerja 

Djanegara menjelaskan bahwa pada 
tahun 2014 lalu, saat Sidang anggota 
BPK melakukan pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua BPK, disepakati perubahan 
Peraturan BPK mengenai tata cara 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.

Dalam perubahan Peraturan BPK 
tersebut dinyatakan bahwa masa jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua BPK selama lima 
tahun tetapi bisa dilakukan evaluasi 
dalam 2,5 tahun. “Kalau anggota BPK 
menghendaki adanya pemilihan itu 
dilakukan. Kita sudah melakukan itu. jadi, 
bukan mendadak sekarang, dari 2014 
sudah dibilang,” jelas moermahadi.

mengenai apa yang akan 
dilakukannya sebagai Ketua BPK, 
moermahadi mengatakan bahwa sesuai 
Undang-Undang BPK, tugas BPK memang 
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 

“Tentunya dari situ kita melakukan 
pemeriksaan harus dengan menjunjung 
independensi, integritas dan 
profesionalisme, itu saja sebenarnya tugas 
kita,” ucapnya.

jadi, tugas BPK ke depan tetap 
melakukan tiga jenis pemeriksaan: 
pemeriksaan keuangan, kinerja, dan 

Ketua MA M.Hatta Ali mengambil sumpah Ketua dan Wakil Ketua BPK periode 2017-2022, Moermahadi Soerja Djanegara dan 
Bahrullah Akbar, di Gedung MA, jakarta, pada 21 April 2017.
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pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Dengan dibentuknya auditorat Utama 
Keuangan Negara (aKN) yang khusus 
bertugas melakukan pemeriksaan 
investigatif, permintaan dari stakeholder 
kepada BPK untuk melakukan 
pemeriksaan investigatif akan bisa lebih 
dipenuhi.

Ketika ditanya soal “bersih-
bersih” di internal BPK, moermahadi 
menegaskan bahwa BPK sejak awal sudah 
melakukannya. Itulah kenapa dibentuk 
majelis Kehormatan Kode Etik. jika ada 
pengaduan ke BPK, majelis Kehormatan 
Kode Etik akan menindaklanjutinya.

Ia juga menekankan bahwa majelis 
Kehormatan Kode Etik tidak semuanya 
berasal dari BPK. majelis ini independen. 
hanya ada dua anggota BPK yang ditunjuk 
masuk di dalamnya. Sisanya, tiga orang 
dari kalangan akademisi dan profesi.

“Dari BPK hanya dua orang. Dua orang 
dari anggota yang dipilih oleh kita. Tiga 
dari luar, dari unsur akademisi ada, unsur 
profesi ada,” terangnya.

mengenai tindak lanjut hasil 
pemeriksaan yang masih kurang dilakukan 
oleh entitas pengelola keuangan negara, 
moermahadi melihat DPR dan DPD 
juga akan memantau tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK. Selain itu, BPK telah 
membangun sistem pemantauan tindak 
lanjut berbasis teknologi informasi.

“Kalau dulu, harus ketemu 
dulu, sekarang kalau entitas telah 
menindaklanjuti secara online, baru kita 
cek, nggak setiap saat ketemu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK 
Bahrullah akbar mengungkapkan bahwa 
apa yang akan ia lakukan sebagai Wakil 
Ketua BPK yang baru adalah melanjutkan 
apa yang sudah dilakukan Wakil Ketua BPK 
sebelumnya.

Terkait pengembangan sumber daya 
manusia di BPK, yang menjadi salah satu 
ranah bidang yang dibinanya sebagai 
Ketua BPK, Bahrullah akbar mengatakan, 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia secara kuantitas harus ditambah. 
Tidak hanya di BPK saja tetapi juga aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah harus 

ditambah sumber daya manusianya. 
“Saya pikir memang sangat kurang 

ya sumber daya manusia di sektor 
pengawasan. jumlah yang mengawasi 
sangat kurang jika dibandingkan dengan 
jumlah yang diawasi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sudah menjadi 
keharusan jika sumber daya manusia di 
bidang pengawasan ditambah jumlahnya. 
Dengan penambahan jumlah sumber daya 

manusia secara proporsional di sektor 
pengawasan pada aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah yang bersinergi dengan 
BPK, maka transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara akan lebih 
bisa diharapkan terwujud.  

“Sehingga bisa mendorong 
transparansi dan akuntabilitas dari 
pemerintahan pusat sampai pemerintahan 
daerah,” ucapnya.  (and)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan selamat kepada Ketua BPK  terpilih Moermahadi Soerja Djanegara 
periode 2017-2019.

Muhammad Hatta Ali memberikan selamat kepada Ketua BPK  terpilih Moermahadi Soerja Djanegara periode 2017-2019.
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P aDa 29 maret 2017 lalu, 
Pemerintah yang diwakili 
Kementerian Keuangan 
menyerahkan laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (lKPP) Tahun 
anggaran 2016 (unaudited) kepada BPK 
sekaligus entry meeting pemeriksaan 
laporan keuangan pemerintah pusat 
tersebut.

Tak berselang lama, Selasa, 9 mei 
2017 lalu, BPK menggelar exit meeting 
dan penyerahan konsep laporan hasil 
Pemeriksaan (lhP) atas lKPP Tahun 
anggaran 2016 (audited), di auditorium 
Kantor Pusat BPK, jakarta.

Konsep lhP atas lKPP Tahun 
anggaran 2016 diserahkan langsung oleh 
Ketua BPK moermahadi Soerja Djanegara 

Exit MEEting dan PenyeraHan 
KonseP lHP lKPP 2016
SElAMA SEBulAN SETElAH entry meeting DAN PENyERAHAN lKPP TAHuN 

ANGGARAN 2016, BPK TElAH MENyuSuN KONSEP lHP-NyA. ADA BEBERAPA TEMuAN 

yANG PERlu MENDAPAT TANGGAPAN PEMERINTAH DAlAM exit meeting yANG 

SEKAlIGuS PENyERAHAN KONSEP lHP TERSEBuT.  

kepada menteri Keuangan Sri mulyani 
Indrawati. Turut mendampingi penyerahan, 
anggota BPK agus joko Pramono dan 
anggota BPK achsanul Qosasi. 

acara ini dihadiri para pejabat 
eselon I dan II di lingkungan BPK. hadir 
mendampingi menteri Keuangan Sri 
mulyani Indrawati, Wakil menteri Keuangan 
mardiasmo bersama para pejabat eselon 
I di lingkungan Kementerian Keuangan, 
serta sejumlah Sekretaris jenderal dan 
Inspektur jenderal pada kementerian/
lembaga lainnya. 

Dalam sambutannya, Ketua 
BPK moermahadi Soerja Djanegara 
mengapresiasi upaya pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas pengelolaan 

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Anggota BPK Agus joko Pramono Menyerahkan dan Menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Konsep  Hasil Pemeriksaan lKPP 
dan exit meeting Pemeriksaan lKPP Tahun 2016 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, di Kantor Pusat BPK, 9 Mei 2017.
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dan pertanggungjawaban keuangan 
negara. Perbaikan yang terus dilakukan 
pemerintah telah secara nyata 
meningkatkan kualitas lKPP Tahun 2016. 

exit meeting dan penyerahan 
konsep lhP atas lKPP Tahun anggaran 
2016 tersebut digelar setelah BPK 
melaksanakan rangkaian kegiatan 
pemeriksaan lKPP, laporan Keuangan 
Kementerian/lembaga (lKKl), dan 
laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (lK BUN) sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan. Kemudian telah 
disusun pula konsep lhP-nya.

Konsep lhP atas lKPP Tahun 
anggaran 2016 mengungkapkan 
beberapa temuan pemeriksaan atas 
sistem pengendalian intern (SPI) 
dan beberapa temuan pemeriksaan 
kepatuhan atas peraturan perundang-
undangan. 

Dalam exit meeting temuan tersebut 
diungkapkan dalam konsep lhP atas 
lKPP Tahun anggaran 2016 yang telah 
disampaikan kepada pemerintah melalui 
menteri Keuangan Sri mulyani Indrawati. 
Tujuannya, untuk memperoleh tanggapan 
dan action plan dalam menindaklanjuti 
rekomendasi dari BPK atas temuan dalam 
konsep lhP tersebut. 

adapun temuan hasil pemeriksaan 
atas Sistem Pengendalian Intern, di 
antaranya: kelemahan sistem informasi 
penyusunan lKPP, lKKl dan lKBUN di 
tahun 2016; ketidakakuratan penyajian 
catatan fisik Saldo anggaran lebih 
(Sal); ketidakkonsistenan pengenaan 
tarif pajak perhitungan PPh migas 
masih menimbulkan permasalahan; 
kelemahan pengendalian intern dalam 
penatausahaan piutang perpajakan; 
kelemahan dalam pencatatan persediaan; 
kelemahan penatausahaan pencatatan 
aset tetap dan aset tak berwujud; 
serta kelemahan dalam pengendalian 
pengelolaan belanja dan hutang subsidi.

Sementara temuan hasil pemeriksaan 
terhadap kepatuhan atas peraturan 
perundang-undangan, di antaranya: 
adanya ketidakpatuhan kementerian/
lembaga dalam pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 
ketidakpatuhan penerbitan surat tagihan 
pajak; ketidakpatuhan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak; 
ketidakpatuhan kementerian/lembaga 
dalam pengelolaan hibah langsung; dan 
ketidakpatuhan kementerian/lembaga 
dalam penganggaran pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban.

anggota BPK agus joko Pramono 
selaku koordinator pemeriksaan 
lKPP berharap setelah penyampaian 
tanggapan dan action plan permasalahan-
permasalahan yang signifikan dapat 
dilakukan koreksi dan didukung dengan 
dokumen-dokumen yang memadai. 
Permasalahan yang signifikan yang 
ditemukan BPK seperti permasalahan 
piutang perpajakan, aset tetap, aset tidak 
berwujud serta hutang subsidi. 

Dalam kesempatan itu, menteri 
Keuangan Sri mulyani Indrawati 
menyampaikan apresiasi kepada BPK 
yang telah menyelesaikan pemeriksaan 
atas lKPP Tahun anggaran 2016. Dimana, 
komunikasi antara pemerintah dan BPK 
berjalan sangat baik. 

“Saya berterima kasih atas kerja sama 
yang saya anggap sangat sangat luar 
biasa baik tahun ini, terutama karena 
saya baru kembali lagi menjadi menteri 
Keuangan. Kami sangat menghargai 
komunikasi dan interaksi antara 
pemerintah dan BPK di dalam proses 
audit atas lKPP tahun 2016 yang dilandasi 
dengan semangat untuk meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, transparansi dan 
akuntabilitas di dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara” 
ucap Sri mulyani.

lebih lanjut ia menuturkan bahwa 
konsep lhP atas lKPP Tahun anggaran 
2016 telah diterima pemerintah pada 
5 mei 2017. Dan, dalam exit meeting 
ini, pihaknya atas nama pemerintah 
menyampaikan tanggapan terhadap 
konsep laporan hasil pemeriksaan 
tersebut.

“Berdasarkan konsep laporan 
hasil pemeriksaan yang disampaikan 
BPK kepada pemerintah terdapat 16 
temuan atas lKPP tahun 2016 yang 
perlu mendapatkan tanggapan dari 
pemerintah,” ujarnya. 

Sri mulyani memberikan tanggapan 
resmi pemerintah terhadap konsep 
lhP atas lKPP Tahun anggaran 2016. 
Ia mengatakan, terhadap temuan atas 
SPI, terkait temuan sistem informasi 
penyusunan lKKl dan lKPP yang belum 

Suasana exit meeting dan penyerahan konsep lHP atas lKPP Tahun Anggaran 2016.
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terintegrasi dalam hal ini pemerintah 
telah menerapkan aplikasi E-Rekon 
untuk penyusunan lKKl, dan Sistem 
Perbendaharaan dan anggaran Negara 
(SPaN) untuk penyusunan lKBUN.

Untuk temuan terkait program 
subsidi, pemerintah akan menerapkan 
strategi manajemen pengendalian 
risiko agar anggaran dapat berfungsi 
sebagai alat pengendali belanja dan 
atau penyaluran subsidi. Selain itu, 
pemerintah juga akan menyusun rencana 
penyelesaian seluruh hutang subsidi 
sebagai komitmen pemerintah untuk 
menyelesaikan hutang subsidi dengan 
tetap memperhatikan kemampuan 
keuangan negara.

Terkait penatausahaan piutang 
perpajakan, pemerintah telah 
menerapkan Sistem Informasi Direktorat 
jenderal Pajak (SIDjP), yang merupakan 
sistem informasi terintegrasi untuk 
penatausahaan piutang pajak.

mengenai temuan BPK terhadap 
barang persediaan dan aset tetap, 
pemerintah senantiasa melakukan 
pembinaan penatausahaan dan 
pencatatan akuntansi atas Barang milik 
Negara (BmN).

Soal penatausahaan PNBP di 
kementerian dan lembaga, pemerintah 
akan melakukan kajian terhadap sistem 

dan kebijakan PNBP serta berkoordinasi 
dengan DPR untuk proses penyelesaian 
Rancangan Undang-Undang (RUU) PNBP.

“Kami mewakili Pemerintah secara 
khusus mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Tim auditor BPK Republik 
Indonesia yang telah melaksanakan 
audit lKKl, lKBUN dan lKPP dengan 
penuh semangat untuk meningkatkan 
transparansi kualitas pengelolaan dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara untuk masa ke depan. Kami 
tetap berharap agar para menteri dan 
Pimpinan lembaga terus meningkatkan 
komunikasi dan kerja sama dengan BPK, 
di dalam rangka meningkatkan kualitas 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara,” tutur Sri mulyani.

Selanjutnya sesuai amanat 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara, 
Pemerintah akan menyiapkan dan 
menyampaikan laporan tindak lanjut 
terhadap rekomendasi terkait temuan 
pemeriksaan BPK atas lKPP tahun 
2016 dalam waktu 60 hari setelah 
laporan hasil pemeriksaan atas lKPP 
tahun 2016 disampaikan BPK. BPK 
akan mempertimbangkan penjelasan 
pemerintah dan memutuskan bakal 

menerima atau menolaknya. Selanjutnya, 
BPK dengan mengeluarkan opini atas 
lKPP Tahun anggaran 2016.

Sri mulyani mengaku pihaknya siap 
menindaklanjuti beberapa hasil temuan 
BPK dalam exit meeting. Pihaknya pun 
siap memperbaiki lKPP. Disamping itu, 
pemerintah menurut dia, nantinya juga 
akan memberikan informasi seluas-
luasnya kepada masyarakat mengenai 
lKPP.

Setelah dilakukannya exit meeting 
dengan pemerintah, BPK kemudian akan 
mengeluarkan lhP final yang rencananya 
akan disampaikan masih dalam bulan mei 
ini. Wakil menteri Keuangan mardiasmo 
menjelaskan, BPK memerlukan penjelasan 
dan tanggapan dari pemerintah untuk 
melengkapi hasil pemeriksaannya. 
“Feedback-nya sekarang ini, lalu nanti ada 
finalisasi terhadap hasil pemeriksaan,” 
ucapnya. 

exit meeting dan penyerahan konsep 
lhP atas lKPP Tahun anggaran 2016 ini 
merupakan salah satu rangkaian tahapan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (aPBN) Tahun 2016. Dimana, 
Pemerintah melalui menteri Keuangan 
selaku pengelola fiskal telah menyusun 
dan menyampaikan lKPP Tahun 2016 
(unaudited) kepada BPK pada tanggal 29 
maret 2017 lalu. 

lKPP tersebut merupakan 
konsolidasi lKBUN yang merupakan 
pertanggungjawaban menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara, 
dan seluruh lKKl yang merupakan 
pertanggungjawaban masing-masing 
menteri atau Pimpinan lembaga Negara. 

Selanjutnya, dalam rangka 
menjalankan amanat konstitusi dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, BPK telah melakukan 
pemeriksaan atas lKPP Tahun 2016. 
Serangkaian kegiatan dalam pemeriksaan 
atas lKPP tersebut telah dilaksanakan, 
mulai dari entry meeting, rekonsiliasi data 
tiga pihak, hingga pembahasan temuan 
lhP atas lKPP Tahun anggaran 2016.  
(and)

Foto bersama usai Penyerahan dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Konsep  Hasil Pemeriksaan lKPP dan exit 
meeting Pemeriksaan lKPP Tahun 2016, di Auditorium Kantor Pusat BPK, 9 Mei 2017.
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TaK ada yang tak kenal namanya 
Freeport. Perusahaan tambang 
internasional yang berpusat di 
Phoenix, arizona, amerika Serikat 

ini telah mengeksploitasi pertambangan 
tembaga dan emas terbesar di ujung timur 
Indonesia. Tepatnya di wilayah Kabupaten 

mimika. Provinsi Papua. 
PT Freeport Indonesia yang merupakan 

perusahaan afilisasi dari perusahaan 
pusatnya: Freeport-mcmoRan telah 
menjalankan bisnis pertambangan mineral 
di Indonesia sejak tahun 1967. Perusahaan 
ini melakukan kegiatan menambang, 

Seminar Nasional Mengenai PT Freeport

linGKunGan dan KontriBusi 
eKonomi Harus Jadi PerHatian
dalam negoSiaSi dengan pt Freeport, pemerintah diSarankan 
menyeleSaikan maSalah pengelolaan lingkungan dan 
mempertimBangkan kontriBuSi ekonomi terutama di papua. 

memproses dan melakukan eksplorasi 
terhadap bijih yang mengandung 
tembaga, emas dan perak kemudian 
memasarkannya ke seluruh dunia.

Tak seperti perusahaan asing lainnya 
melakukan investasi di Indonesia, 
Freeport ini kerap memunculkan 
reaksi keras dari sejumlah kalangan di 
Indonesia dengan berbagai isu. mulai dari 
kontraknya, lingkungan, kesejahteraan 
masyarakat sekitar pertambangan, sampai 
ke ranah politik dan isu keamanan yang 
kemudian berujung pada permasalahan 
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kedaulatan Indonesia.
Baru-baru ini Pemerintah Indonesia 

dan PT Freeport kembali bersitegang. 
Pangkalnya pada permasalahan 
perpanjangan kontrak yang sampai 
saat ini masih dalam proses negosiasi. 
Sebelumnya, sejak tahun 1967, Freeport 
memperoleh kontrak karya. Perusahaan 
tambang amerika Serikat ini sudah 
beroperasi di Papua selama 50 tahun. 

Kebijakan baru pemerintah saat 
ini adalah melarang ekspor 
sebelum mengubah statusnya 
dari Kontrak Karya menjadi Ijin 
Usaha Pertambangan Khusus 
(IUPK). Perseroan juga diwajibkan 
melepas 51 persen sahamnya 
kepada pemerintah Indonesia tahun 
2017 ini. Termasuk pembangunan 
pabrik pengolahan dan pemurnian 
(smelter) di Indonesia. 

Kamis, (27/4) lalu, di auditorium 
Kantor Pusat, jakarta, BPK 
menyelenggarakan Seminar 
Nasional bertajuk “Pelaksanaan 
Kontrak Karya PT Freeport dan 
Sikap Pemerintah Indonesia”. 
Seminar ini sebagai bentuk 
perhatian BPK atas permasalahan 
yang berkembang dewasa ini terkait 
negosiasi perpanjangan kontrak 
antara Pemerintah dan Freeport 
untuk melihat permasalahan secara 
komprehensif dari stakeholder 
termasuk dari perspektif BPK.  

hadir dalam acara tersebut, 
hampir seluruh stakeholder yang 
terkait dengan hal tersebut. mulai 
dari BPK sendiri, wakil pemerintah, 
DPR khususnya dari Komisi VII 
dan XI, akademisi, perwakilan 
NonGovernment organization (NGO) 
lingkungan hidup, dan beberapa 
perwakilan dari Papua, tempat dimana PT 
Freeport beroperasi sampai perwakilan 
dari Kedutaan Besar amerika Serikat untuk 
Indonesia. 

Sebagai pembicara dalam kesempatan 
itu, anggota BPK Rizal Djalil yang 
memaparkan temuan-temuan dari 
hasil pemeriksaan BPK atas operasional 

PT. Freeport. Kemudian anggota BPK 
agus joko Pramono yang menguraikan 
keberadaan PT Freeport dari sudut 
pandang ekonomi Indonesia. Kemudian. 
lalu, menteri Energi dan Sumber Daya 
mineral (ESDm) Ignasius jonan yang 
menjelaskan negosiasi perpanjangan 
kontrak antara pemerintah Republik 
Indonesia dan PT Freeport.   

Ketua BPK moermahadi Soerja 
Djanegara saat membuka acara seminar 

mengatakan, hasil dari seminar ini akan 
dimanfaatkan BPK guna memperoleh 
informasi yang lebih komprehensif 
dalam mendukung pelaksanaan 
tugas dan kewenangan BPK. Dimana, 
konstitusi memberikan tugas kepada 
BPK untuk melaksanakan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. 
Dalam melaksanakan tugas yang 

diamanatkan konstitusi tersebut, Pasal 11 
Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2016 
tentang BPK memberikan kewenangan 
kepada BPK untuk memberikan Pendapat 
kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, lembaga 
negara lainnya, Bank Indonesia, Badan 
Usaha milik Negara (BUmN), Badan Usaha 
milik Daerah (BUmD), Badan layanan 

Umum (BlU), yayasan dan lembaga 
terkait yang diperlukan karena sifat 
pekerjaannya. 

“Pendapat BPK didasarkan 
atas hasil analisa dan evaluasi atas 
data dan informasi secara objektif, 
independen, dan profesional dari 
berbagai sumber maupun yang 
diperoleh dari hasil pemeriksaan,” 
ucap moermahadi.

Dengan kata lain, BPK dapat 
memberikan pendapatnya sebagai 
pilihan bagi pemerintah dalam 
menentukan kebijakan terkait 
proses negosiasi perpanjangan 
kontrak antara Pemerintah RI dan 
Freeport. Sehingga, tujuan negara 
yang diamanatkan konstitusi 
pertimbangan penting dalam 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut.

Dalam paparannya, anggota 
BPK Rizal Djalil menyampaikan 
poin penting hasil pemeriksaan 
BPK atas pelaksanaan kontrak karya 
PT Freeport Indonesia di Papua. 
Di awal paparan, Ia mengutip 
amanat konstitusi UUD 1945 bahwa 
bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  
lebih lanjut Rizal menyitir pasal 26 ayat 

(1) dalam Kontrak Karya PT Freeport dan 
Pemerintah Republik Indonesia, dimana 
perusahaan tambang ini akan mematuhi 
semua regulasi yang ada dan akan ada, 
yang berlaku di Indonesia. 

Kemudian Rizal memaparkan 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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beberapa poin penting hasil pemeriksaan 
BPK atas pelaksanaan kontrak karya PT 
Freeport. Salah satu di antaranya, BPK 
menemukan bahwa PT Freeport Indonesia 
menggunakan kawasan hutan lindung 
dalam kegiatan operasionalnya seluas 
4595,93 hektar tanpa ada izin pinjam 
pakai. “Dan, itu melanggar aturan dan 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Kehutanan,” ucapnya. 

Temuan lainnya, PT Freeport Indonesia 
melaksanakan kegiatan operasional 
pertambangan khususnya yang di bawah 
tanah dan sudah dilaksanakan tetapi 
tanpa ada izin lingkungan. Selain itu, 
diketahui bahwa operasional PT Freeport 
Indonesia telah menimbulkan kerusakan 
lingkungan akibat pengelolaan limbah 
operasionalnya. “Bukan hanya di muara, 
sudah sampai ke laut,” jelas Rizal. 

Berdasarkan mosaik citra satelit 
terlihat jelas ada perubahan terkait 
kerusakan lingkungan ini. Pada mosaik 
citra satelit dalam rentang tahun 1989-
1990, di wilayah operasional PT Freeport 
yang saat itu produksi hasil tambangnya 
masih 100.000 ton/day, tampilan foto 
citra satelit di wilayah tersebut masih 
terlihat hijau. artinya masih baik dari sisi 
lingkungan.

Namun, pada rentang tahun 2015-
2016, ketika produksi meningkat tajam 
menjadi 300.000 ton/day, tampilan 
foto citra satelit di wilayah operasional 
tambang PT Freeport menggambarkan 
warna yang berbeda, mencerminkan 
adanya kerusakan atau pencemaran 
lingkungan, terlihat pencemaran sudah 
sampai ke kawasan laut. “Ini terjadi 
pembiaran yang luar biasa. Isu lingkungan 
ini harus diselesaikan secara bertanggung 
jawab, dia akan mengorbankan manusia 
yang hidup di situ, dia mengorbankan 
ekosistem yang ada,” tegas Rizal.

Kontribusi
Sementara, anggota BPK agus joko 

Pramono memaparkan mengenai seberapa 
besar kontribusi PT Freeport terhadap 
perekonomian Indonesia berdasarkan 
hasil pemeriksaan BPK. Dari sisi kontribusi 

bagi perekonomian Indonesia, ia melihat 
kontribusinya tidak proporsional menurut 
ukurannya. Dengan kata lain, jika melihat 
PT Freeport sebagai perusahaan tambang 
yang sangat besar tetapi kontribusinya 
bagi perekonomian Indonesia tidak bisa 
dikatakan besar dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan lain di Indonesia.

hal tersebut mengacu pada beberapa 
data yang didapat BPK. Pada penerimaan 
deviden dari PT Freeport dari tahun 2009 
sebesar $213 juta atau sekitar Rp2,1 
triliun, tahun 2010 Rp1,6 triliun, 2011 
Rp2,02 triliun. Sedangkan tahun 2012, 
2013, 2014, 2015 belum ada deviden. 
“Fakta ini menunjukan bahwa pemerintah 
sejak tahun 2012 hingga sekarang belum 

memperoleh dividen,” ucap agus. 
Dari sisi penerimaan pajak, pada tahun 

2009 sekitar $1,013 miliar atau sekitar 
Rp10 triliun (kurs 10.000). Pada tahun 2010 
meningkat menjadi $1,569 miliar atau 
Rp15,7 triliun. Kemudian berturut-turut 
tahun 2011 $1,993 miliar atau sekitar Rp20 
triliun, tahun 2012 menurun menjadi $904 
juta, tahun 2013 menurun drastis menjadi 
$383 juta. Tahun 2014 sebesar $421 juta 
atau Rp5,2 triliun (kurs Rp13.000). Pada 
tahun 2015 sekitar $246 juta atau sekitar 

Rp4 triliun.
Terkait dengan royalti, pada tahun 

2009, PT Freeport memberikan royalti 
sebesar $128 juta, tahun 2010 ($185 juta), 
2011 ($188 juta), 2012 ($76 juta), 2013 
($101 juta), 2014 ($118 juta), dan 2015 
($122 juta). 

Dari sisi multiplier effect di 
perekonomian, kalau dibandingkan 
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional, PT Freeport hanya menyumbang 
0,8% saja. jika dibandingkan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 
Papua agak besar, 37,5%. Sedangkan 
dibandingkan dengan PDB Kabupaten 
mimika, lokasi PT Freeport beroperasi, 
kontribusinya sangat besar,  mencapai 

91%. 
apapun nanti kebijakan pemerintah 

terhadap PT Freeport, agus menyarankan 
agar melihat konstruksi fakta 
sumbangan PT Freeport pada PDB ini. 
“Karena kebijakan apapun akan sangat 
berpengaruh pada Provinsi Papua dan 
Kabupaten mimika,” ucapnya.  

Sikap Pemerintah
mengenai sikap pemerintah Indonesia 

terhadap negosiasi dengan PT Freeport, 

Anggota BPK Rizal Djalil (kiri) yang memaparkan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK atas operasional PT. 
Freeport. Kemudian Anggota BPK Agus joko Pramono (kedua dari kanan) yang menguraikan keberadaan PT Freeport dari 
sudut pandang ekonomi Indonesia. Kemudian. lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius jonan 
(tengah) yang menjelaskan negosiasi perpanjangan kontrak antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport.   
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menteri Ignasius jonan menjelaskan 
bahwa pemerintah Republik Indonesia 
memutuskan beberapa hal. Pertama, 
melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 
Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Pertambangan mineral dan 
Batubara.

menurut jonan, ada beberapa yang 
penting dalam PP No. 1 Tahun 2017 ini, 
seperti kewajiban sesuai dengan Undang-
Undang mineral dan Batu Bara (UU 
minerba), pengolahan dan pemurnian 
mineral (smelter) itu wajib dilakukan. 

Kalau PT Freeport tidak mengekspor 
tetapi menjual hasil produksinya berupa 
mineral logamnya di dalam negeri, 
bahkan ke perusahaan smelter di dalam 
negeri sekalipun, lanjut jonan, tidak 
perlu membangun smelter. Tapi, kalau 
diekspor secara langsung tidak melalui 
proses pengolahan dan pemurnian wajib 
membangun smelter.

Ia melanjutkan, dalam IUPK 
pembangunan smelter tidak ada batas 
waktunya. Tapi, kalau kontrak karya ada 
batas waktunya, yaitu selambat-lambatnya 
lima tahun setelah UU minerba tahun 
2009 diundangkan. “maka, kita dorong PT 

Freeport untuk menjadi IUPK,” ucap jonan.  
jonan mengaku bahwa pihaknya 

memberi waktu selama lima tahun sejak 
PP No. 1 Tahun 2017 terbit kepada PT 
Freeport untuk membangun smelter. Dan, 
ia memberi ijin sementara ekspor kepada 
PT Freeport sambil proses pembangunan 
smelter. Namun, setiap enam bulan 
akan di-review. “Kalau tidak ada progress 
pembangunan smelter yang seperti 
diajukan, kita akan cabut, kita akan suspend 
ijin ekspornya,” jelas jonan.

apa yang akan dibahas antara 
Pemerintah RI dan PT Freeport, jonan 
menginformasikan, pertama masalah 
kewajiban perpajakan sebagai penerimaan 
negara dari perusahaan itu. baik untuk 
pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 

Kedua, masalah retribusi 
daerah. Ia mencontohkan retribusi 
untuk penggunaan air permukaan. 
“Koordinatornya Kementerian ESDm, 
semua resources dari pemerintah pusat 
dan daerah bergabung jadi satu untuk 
membahas ini,” kata jonan. 

Ketiga, pembahasan masalah divestasi. 
Divestasi 51% ini diamanatkan oleh PP 
No. 1 Tahun 2017. Pihak pertama yang 
berhak untuk mendapatkan divestasi 51% 

ini adalah pemerintah pusat. jika tidak 
berminat maka berturut-turut ditawarkan 
kepada pemerintah daerah, Badan Usaha 
milik Negara (BUmN), Badan Usaha milik 
Daerah (BUmD), dan perusahaan swasta 
nasional. 

“Berdasarkan arahan Bapak Presiden 
ini harus dijalankan, tinggal timing-nya. Ini 
divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar, 
di luar kandungan yang ada di bawah 
tambang, karena secara prinsip, kalau dia 
belum bayar royalti, belum ditambang, 
hasilnya belum bayar royalti, itu masih 
milik negara, karena UUD 1945 Pasal 33 
juga menyebutkan begitu. jadi, yang 
dinilai nilai pasarnya itu adalah semua 
nilai investasi dan hak yang diberikan 
pemerintah dalam kontrak karya di luar 
deposit tambang,” tuturnya.

Keempat, pembahasan soal 
perpanjangan kontrak. Dalam PP No. 
1 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa 
pemegang IUPK mineral logam dapat 
mengajukan perpanjangan lima tahun 
sebelum kontrak berakhir. Dimana PT 
Freeport sendiri kontraknya akan berakhir 
pada 2021 nanti. “Pemerintah bisa kasih, 
tetapi hanya 2x10 tahun, karena undang-
undangnya menyebut begitu,” ucap jonan. 

 (and)

Suasana seminar

aGenda
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N IaT Presiden joko Widodo  
membuka jalur mudik  
jakarta- Semarang  lewat Tol 
Pantura tampaknya   segera 

akan terealisir.  menjelang lebaran 2017 
tampaknya akan  terealisir. Sekalipun 
masih terdapat ruas tol yang masih 
berstatus sebagai jalan fungsional,  
setidaknya hal itu  bisa menjadi alternatif 
untuk mengurangi  kemacetan arus mudik 
menjelang lebaran 2017 mendatang. 

Presiden mengakui, pembangunan 
jalan Tol tersebut sempat mleset  dari 
rencana karena  ada sejumlah masalah. 

Salah satunya pembebasan lahan antara 
Batang-Semarang  yang cukup menyita 
waktu. Namun menurut menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  
Basuki hadi muljono,  saat ini seluruh 
pembebasan lahan Seksi I Batang-
Semarang sudah selesai dan sudah  mulai 
pengerjaan konstruksi.

Basuki menuturkan, pembangunan 
jalan tol Batang-Semarang sepanjang 
74,20 kilometer itu dibagi menjadi 
lima seksi pengerjaan. Seksi 1 Batang - 
Kandeman, seksi 2 Kandeman – Weleri,  
seksi 3 Weleri-Kendal, seksi 4 Kendal- 

Jalan lemPanG 
JaKarta-semaranG
jumlah pemudik tahun ini  dipredikSi naik 10-12 perSen.  meSki jalur 
pantura  Sudah Siap Sampai Semarang,   kepoliSian Beerharap  tak 
Semua  pemudik tumpah di jalur pantura. apalagi jalur tengah dan 
Selatan Sudah dilengkapi  dengan empat flyover.  

Kaliwungu  dan seksi 5  menghubungkan  
Kaliwungu hingga Semarang. Kontrak 
pengerjaan tol dimulai pada 25 juli 2016 
dengan nilai kontrak Rp 6,422 triliun.

“jadi mudik tahun ini masyarakat bisa 
melewati jalan tol yang telah terbangun 
dari jakarta hingga Semarang,” kata 
menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki hadimuljono. “Tapi 
saya perlu mengingatkan agar para 
pengguna jalan diisplin dan berhati-hati  
karena  terdapat ruas jalan  belum seratus 
persen selesai  yang di fungsikan,” tambah 
Basuki. 

lebih lanjut diapun memaparkan, saat 
ini  Tol  yang telah siap  dioperasikan  baru 
sampai  Pemalang.  Setelah dari Pemalang 
pemudik  bisa melanjutkan sampai ke 
Semarang dengan menggunakan tol 
fungsional alias gratis. Dengan demikian  
pada lebaran mendatang  pemudik yang 
menggunakan Tol dari jakarta  tak akan 
lagi berdesakan di  Brexit Brebes Timur , 
tapi  bisa melanjutkan perjalanan hingga 
Ngaliyan,  Semarang.

menyinggung penyelesaian Trans 
jawa yang  panjangnya 661 km, menteri 
PUPR tersebut  menargetkan selesai 
beroperasi 2018.  “jadi  setelah sampai 
Semarang, para pemudik yang masih 
mau ke jawa Timur  bisa melanjutkan  
melalui   jalur fungsional  Salatiga- Solo-
Sragen-Ngawi-Kertosono 2017. jalur ini 
rencananya juga akan dioperasionalkan 
2018 mendatang,” tambah dedengkot 
cabang olahraga Dayung tersebut. 

Sedangkan menyangkut fasilitas  di 
Kelonengan dan Dermoleng yang dari 
Brebes ke Prupuk, menurutnya  sekarang 
juga sedang dibuatkan 4 lintasan sebidang 
dengan kereta api. “mudah-mudahan dua 
minggu sebelum mudik  semua selesai, 
sehingga  hal itu bisa menjadi alternatif  

IluSTRASI: jalan Tol
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untuk mengurangi titik kemacetan dari  
Brebes ke Prupuk,” tutur Basuki.

Sejalan dengan menteri PUPR,  PT 
jasa marga (Persero) Tbk menegaskan 
pihaknya  berencana mengoperasikan Tol 
Batang-Semarang pada momen mudik 
lebaran tahun ini. Direktur Utama jasa 
marga Desi arryani mengatakan saat ini 
ruas Tol Batang hingga Grinsing  menjadi 
yang paling siap dilalui pemudik saat 
lebaran.

“Total panjang yang siap  sampai 
saat ini 40 km.  Tapi Pak menteri melapor, 
menjelang lebaran diharapkan  sudah  
bisa selesai sampai Ngaliyan, Semarang.   
Dalam dua bulan ini , pembangunan dari  
Gringsing sampai Ngaliyan masih  dalam  
progres yang kenceng . Kita masih kejar-
kejaran fisik sama tanahnya. Tapi dari 
Batang sampai ke Gringsing kita sudah 
yakin. Semua sudah OK ,” ujar Desi saat 
ditemui di hotel Indonesia Kempinski, 
jakarta, Selasa (4/4).

Dia menjelaskan untuk  ruas tol 
Batang - Semarang yang akan dibuka 
pada momen lebaran nantinya tak akan 
dikenakan tarif. Sebab kondisi ruas itu  

sebenarnya belum siap beroperasi secara 
komersial sesuai standar Tol.  Namun 
demikian  jalan sudah layak dipakai  
sehingga bisa diuji coba oleh masyarakat.” 
jadi  itu belum selesai. Tapi sudah bisa 
dipakai ,” papar Desi.

Setelah selesai masa mudik lebaran 
selesai, tambah Desi,  ruas tol tersebut 
akan kembali ditutup  lagi untuk 
melanjutkan pengerjaan fisik. Seperti 
misalnya pengaspalan, pembuatan parit,  
dan perlengakapan lalu lintas lainnya 
sehingga pada 2018 bisa difungsikan 
sebagai  Tol  komersial. 

Sementara itu  PT Waskita Karya   
sebagai pelaksana  mengharapkan 
pemerintah  bisa ikut melobi Perusahaan 
listrik Negara (PlN)  dan Perusahaan 
Daerah air minum (PDam) agar bisa 
ikut berkontribusi penuh dalam 
pembangunan Tol Gringsing itu.  
Sebagimana  diungkapkan Deputi Bidang 
Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang 
Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, 
pihaknya  menerima laporan hal tersebut 
dari Kepala Seksi Umum dan KSDm PT 
Waskita Karya. 

menurut Ridwan, masalah penerangan 
dan persediaan air memang perlu 
diantisipasi secepatnya. Pasalnya kendala 
di exit tol Gringsing adalah tidak adanya 
penerang jalan dan air untuk kebutuhan 
toilet di rest area sementara.  Padahal 
lampu penerang jalan dan suplai air 
merupakan hal yang krusial untuk 
segera dipasang karena  sepanjang 
jalur Gringsing  tersebut jarang ada 
pemukiman penduduk dan hanya ada 
sawah atau hutan saja. 

apabila lancar, jalur alternatif 
Gringsing akan dapat dilalui oleh pemudik 
dari arah jakarta maupun sebaliknya. 
Kalau dari arah jakarta-Semarang, 
pemudik dapat masuk lewat Pasekaran 
sebelum alun-alun Batang dan keluar 
Gringsing di Kabupaten Batang. Begitu 
pula sebaliknya untuk pemudik dari arah 
jawa Timur. menurut Ridwan, ruas tol 
Gringsing kini sedang dilakukan proses 
pengecoran setebal 10 cm di sepanjang 
Pasekaran-Gringsing.

Tak ketinggalan  pihak Kepolisianpun   
telah memastikan  bahwa pihaknya akan 
membuka ruas Tol hingga Gringsing, 

Kegiatan perbaikan Tol Kanci Pejagan jalur A (jakarta-Semarang), tahun lalu.
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Kabupaten Batang, jawa Tengah pada saat 
musim mudik lebaran 2017.  
Kepala Korps lalu lintas Polri Royke 
lumowa mengatakan,  seharusnya tahun 
ini ruas jalan Tol Batang-Semarang  sudah 
bisa dibuka hingga Ngaliyan, Semarang, 
jawa Tengah.  Namun masih terkendala, 
adanya  ruas tol fungsional.

Royke menegaskan, semua pihak akan 
tetap mengupayakan supaya Gringsing ini 
bisa tembus sampai Ngaliyan. Tapi karena  

masih  ada sengkarut  soal  pembebasan 
lahan yang masih belum selesai, kita 
pastikan dibuka sampai Gringsing . “jadi ini 
yang  pasti- pasti saja dulu,” kata Royke.

Sekalipun  kepolisian  sudah sepakat  
akan membuka ruas jalan  fungsional 
hingga Gringsing, Royke tetap berharap 
masyarakat yang akan melintas dari barat 
menuju timur Pulau jawa,  sebaiknya juga 
menggunakan jalur selatan dan tengah 
sebagai jalur alternatif. 
apalagi pada  mudik lebaran 2017 ini  
pemerintah  juga akan mengoperasikan  
secara fungsional empat jalan layang 
(flyover).

“Sekarang ini  pembangunan empat 
flyover dari  Brebes ke arah selatan menuju 
Purwokerto progresnya sudah   sudah  
mencapai 65  hingga 75 persen. Flyover  

tersebut ada di Gemoleng, Klonengan, 
Kretek, dan Kesambi. Dengan adanya 
flyover tersebut saya harap  para pemudik 
akan lebih nyaman dan tidak semuanya 
membludak lewat jalur pantura,” 
tambahnya.

Royke memprediksi  pada musim 
mudik lebaran 2017, Korlantas Polri 
memperkirakan akan  terjadi peningkatan 
volume kendaraan  yang melalui jalur 
Pantura akan  sekitar  10-12 persen,  

dibanding tahun sebelumnya. Karena 
itu, kata Royke lagi, untuk mencegah 
penumpukan kendaraan di utara maka 
jalur mudik akan dialihkan ke jalur tengah 
dan selatan yang telah dipersiapkan jauh- 
jauh hari sebelumnya.   

hal yang senada  juga diungkapkan 
Kepala Kepolisian Daerah jawa Tengah, 
Irjen Pol Condro Kirono. Dia optimis tidak 
ada kemacetan parah di jalur mudik 
Pantura atau tol Brebes, seperti tahun 
sebelumnya. apalagi pintu tol akan dibuka 
hingga Gringsing.

“Kalo sampai Gringsing itu saya 
optimis bisa dibuka.  Sebenarnya  
kalau bisa menghindari trouble yang 
ada di Pekalongan saja sudah cukup 
bagus. apalagi kalau sampai Gringsing 
dibuka dan bisa menyambung  ke jalan 

fungsional sampai Semarang,” kata Condro 
Kirono . 

Selain itu, kata Condro, pada 
lebaran tahun ini pemerintah juga akan 
memfungsikan jalur  tambahan di jawa 
Tengah, seperti ruas tol Semarang-
Salatiga, ruas tol Solo- Sragen-Ngawi. 
Semua itu sangat mendukung.  Sayangnya  
dua ruas tersebut hanya dibuka pada 
siang hari.

Sedangkan asisten Operasional 
Kapolri Irjen Unggung Cahyono   yang 
juga telah  melakukan  peninjauan  ke 
lapangan pihaknya optimis mudik bisa 
berlangsung lancar.  Unggung melakukan  
pengamatan langsung  mulai dari Pos 
Pengamanan Exit Tol Brebes Timur hingga  
perkembangan pembangunan Tol Brebes 
Timur- Semarang.   

“Kami  sengaja datang ke sini untuk 
mendengarkan sejauh mana progress 
pengerjaan proyek tol, mulai dari Brebes 
Timur ini sampai ke Semarang. Karena 
pada arus mudik dan balik lebaran 
nanti ruas tol ini akan digunakan sesuai 
fungsinya,” ucap Unggung. 

lebih lanjut Unggung menambahkan, 
untuk mengamankan arus mudik dan 
arus balik lebaran, jajaran kepolisian akan 
menggelar Operasi Ramadaniya 2017 
selama 16 hari, terhitung sejak 21 mei 
hingga 4 juni 2017. “Kalau untuk lebaran 
nanti jatuh tanggal 25-26 juni, maka 
h-10  semua fasilitas  fungsional harus 
disiapkan,” kata dia.

Terkait pengamanan selama 
arus mudik lebaran nanti, Unggung 
memaparkan bahwa  dalam menjalankan  
tugasnya  Polda jateng akan disokong 11 
SSK atau sekitar 1.200 personel berbagai 
kesatuan dari mabes Polri. Sedangkan, 
Polda jabar akan didukung 700 personel 
Brimob.

“harapan kami h-10 bisa jalur Pantura 
Batang-Semarang secara fungsional 
sudah memadai dan  tim  pengamanan 
juga  sudah mulai diterjunkan di ruas 
jalur mudik.  Selain itu mudah-mudahan 
cuaca  juga mendukung.  Tidak sering 
hujan.  Sehingga target bisa tercapai,” ujar 
Unggung  lagi.  (bd)

Kapolda jateng, Irjen Pol Condro Kirono 

umum
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reformasi BiroKrasi

K EmENTERIaN Pendayagunaan 
aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan dan 
RB) akhirnya menyetujui 

pembentukan Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara BPK RI. Surat 
Persetujuan disampaikan langsung oleh 
menteri Pendayagunaan aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (menpan dan RB) 
asman abnur kepada Wakil Ketua BPK 
yang saat itu masih dijabat Sapto amal 
Damandari.

Penyerahan surat persetujuan 
bertepatan dengan penyelenggaraan 
acara seminar bertema: “Sinergi 
Pemeriksaan Eksternal dan Pengawasan 
Internal Dalam Rangka meningkatkan 
akuntabilitas dan Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Negara” yang 
diselenggarakan di auditorium Kantor 

Pusat BPK, jakarta, 11 april 2017 lalu.
Dalam kesempatan itu, anggota BPK 

Eddy mulyadi Soepardi mengapresiasi 
dukungan penuh dari Kemenpan dan RB 
atas rencana pembentukan Badan Diklat 
Pemeriksaan Keuangan Negara. Sebuah 
langkah nyata dalam menciptakan sinergi 
antara BPK selaku auditor eksternal dan 
aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(aPIP).  

“Sinergi BPK RI dan aPIP bisa 
difasilitasi dengan pembentukan Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara. 
Dan, Diklat Pemeriksaan Keuangan 
Negara akan memfasilitasi penyelerasan 
metodologi; menyelenggarakan diklat; 
dan melakukan pertukaran pengetahuan 
atau knowledge transfer mengenai 
pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara,” terang  

BPK seGera BentuK 
Badan diKlat
Setelah ijin dikantongi, Bpk akan Bentuk Badan diklat, Satker 
Setingkat eSelon i yang tidak lagi hanya menyelenggarakan diklat 
Bagi pegaWai Bpk tetapi juga Bagi pihak luar yang Berkepentingan. 
Sinergi Bpk-apip pun dapat dilakukan dengan Baik. 

Eddy.
jadi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

(Pusdiklat) BPK akan berganti nama 
menjadi Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara BPK. Tak hanya itu, 
struktur organisasinya juga berubah. 
Badan Diklat ini akan dijadikan satuan 
kerja (satker) setingkat eselon I. 

 menteri Pendayagunaan aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan 
dan RB) asman abnur berharap bahwa 
Badan Diklat ini nantinya akan menjadi 
pusat pendidikan dan pelatihan tidak 
hanya bagi pegawai atau pemeriksa 
BPK tetapi juga bagi aPIP dan akan 
bersertifikasi.

“Kalau Badan Diklatnya BPK ini jadi, 
kita jadikan itu pusat pelatihan seluruh 
auditor, baik auditor pemerintah maupun 
auditor eksternal. Kita ikuti bersama-sama. 
Tentu nanti kurikulumnya kita susun betul, 
kita lihat negara-negara maju itu seperti 
apa modelnya. Kita harapkan nanti yang 
membuat kajian bersama juga terhadap 
badan ini,” tuturnya.

Latar Belakang 
Ditemui di ruang kerjanya, jum’at 

(12/5) lalu, Kadit litbang pada Ditama 
Revbang BPK Gunarwanto menceritakan 
awal mula pembentukan Badan Diklat ini. 
Ia menuturkan latar belakang dari gagasan 
pembentukan Badan Diklat menggantikan 
Pusdiklat BP, saat BPK menyusun Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

Gedung Pusdiklat
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reformasi BiroKrasi

yang baru menggantikan SPKN 
produk sebelumnya.

SPKN BPK yang baru sendiri 
akhirnya telah ditetapkan dengan 
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. 
Dalam Peraturan BPK tersebut, 
salah satunya, dinyatakan bahwa 
SPKN berlaku untuk BPK, aPIP, 
Kantor akuntan Publik (KaP) yang 
memeriksa pengelolaan keuangan 
negara, serta aPIP atau pemeriksa 
lain yang memeriksa keuangan 
negara untuk dan atas nama BPK. 

“awalnya dari situ, kemudian 
timbul pemikiran bagaimana 
supaya pihak-pihak lain di luar BPK 
itu memahami SPKN khususnya, 
dan pemeriksaan keuangan negara 
secara umum sehingga mereka 
dapat melakukan pemeriksaan 
dengan baik. Dapat menghasilkan 
laporan pemeriksaan yang betul-
betul dapat memberikan manfaat,” 
ucap Gunarwanto. 

Pemikiran tersebut merupakan 
tanggung jawab BPK, karena terkait 
dengan pemeriksaan keuangan negara. 
Dan, juga bagaimana BPK memberikan 
pemahaman terhadap SPKN yang baru 
tersebut.

Dari situlah kemudian salah satu 
kebijakan strategis yang juga merupakan 
arahan dari Badan, yaitu meningkatkan 
Pusdiklat BPK yang sebelumnya 
merupakan satker setingkat eselon 
II, menjadi Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara, satker setingkat eselon I.

Perubahan tersebut diharapkan 
mampu melaksanakan pendidikan dan 
pelatihan tidak hanya kepada internal BPK 
sendiri, tetapi juga pihak-pihak lain di luar 
BPK yang disebutkan dalam SPKN yang 
baru.

“makanya diusulkan pembentukan 
Badan Dilat supaya mampu meng-cover, 
kalau sekarang ini relatif lebih kecil 
sehingga kemungkinan untuk meng-cover 
dalam lingkup yang lebih luas atau lebih 
besar akan menemukan banyak kendala,” 
jelas Gunarwanto.

Selain itu, Undang-Undang 
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan 
Tanggung jawab Keuangan Negara 
menyebutkan, dalam menjalankan tugas 
pemeriksaan, BPK dapat memanfaatkan 
hasil pemeriksaan dari aPIP. 

Dalam konteks tersebut, selama ini 
pemanfaatan hasil pengawasan yang 
dibuat oleh aPIP belum dimanfaatkan 

secara optimal oleh BPK. Ini 
disebabkan, belum banyak laporan 
hasil pemeriksaan aPIP yang 
diserahkan kepada BPK. Tapi, 
hal yang lebih penting karena isi 
laporannya belum sesuai standar 
BPK. 

agar laporan hasil pengawasan 
aPIP sesuai dengan apa yang 
dinginkan BPK, perlu kesamaan 
dalam standar dan metodologi. 
Dengan standar dan metodologi 
yang sama, maka hasil laporan 
pengawasan aPIP bisa langsung 
digunakan oleh BPK dalam tugas 
pemeriksaan. Tapi, jika berbeda, 
maka laporan pengawasan aPIP 
tidak bisa dimanfaatkan BPK.

Dari sinilah sinergi antara 
BPK dan aPIP dapat dilakukan 
jika standar dan metodologi 
pemeriksaan atau pengawasan 
yang dilakukan aPIP sama dengan 
apa yang digunakan BPK. Dimana, 
hasilnya juga bisa diharapkan sama 

pula. Sehingga pada objek yang sama, BPK 
tidak perlu mengulang lagi, melakukan 
tugas pemeriksaan tetapi memanfaatkan 
hasil pemeriksaan atau pengawasan aPIP 
tersebut. 

“Dari sisi efisiensi, secara nasional, 
ini akan sangat membantu. Cukup sekali 
melakukan pemeriksaan, maka hasilnya 
bisa digunakan oleh pemeriksa internal 
maupun pemeriksa eksternal,” ujar 
Gunarwanto.

Dari situ pula, Badan Diklat bisa 
mengambil posisi strategis yang 
memfasilitasi sinergi BPK dan aPIP 
tersebut. Termasuk menyamakan standar 
dan metodologi pemeriksaan internal 
yang diharapkan BPK serta memperkuat 
kemampuan Sumber Daya manusia 
(SDm) aPIP dan pihak lain yang terkait 
pemeriksaan keuangan negara. 

“jadi, jangkauannya itu tidak hanya 
untuk keperluan internal BPK tetapi untuk 
keperluan yang lebih luas secara nasional, 
bahwa perlu ada peningkatan kualitas di 
dalam pengawasan maupun pemeriksaan 
keuangan negara. Kalau hanya untuk 

Penyerahan Surat Persetujuan Pembentukan Badan Diklat dari Menpan dan 
RB Asman Abnur kepada Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari seusai Acara 
Seminar APIP pada 11 April 2017.

Gunarwanto
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keperluan internal BPK, relatif cukuplah 
dengan yang ada saat ini (Pusdiklat),” ucap 
Gunarwanto lagi.

Proses Pembentukan
Dengan pemikiran perlunya 

pembentukan Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara menggantikan Pusdiklat 
BPK, maka BPK dalam hal ini Dit. litbang 
menyusun naskah akademis. Naskah 
akademis ini, menurut Gunarwanto, 
merupakan syarat wajib untuk 
mengusulkan pembentukan Badan Diklat.  

“Pengajuan ke Kemenpan dan 
RB itu harus disertai dengan naskah 
akademis kenapa BPK perlu mengusulkan 
pembentukan Badan Diklat dari yang 
sebelumnya Pusdiklat. Itu wajib supaya 
menjadi pertimbangan dari pihak 
Kemenpan dan RB,” terangnya. 

Salah satu yang dilakukan dalam 
penyusunan naskah akademik ini adalah 
melakukan studi banding ke beberapa 
Badan Diklat yang ada. Beberapa di antara 
Badan Diklat yang dijadikan referensi 
pembentukan Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara, yaitu Badan Diklat 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Dalam Negeri, dan beberapa kementeran/
lembaga yang memiliki Badan Diklat yang 
merupakan satker setingkat eselon I.

“Beberapa di antaranya menjadi 
pertimbangan di dalam kita mengusulkan 
nomenklatur struktur organisasi Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara,” 
ungkapnya.   

Setelah disusun naskah akademis, 
kemudian diajukanlah permintaan rencana 
pembentukan Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara kepada Kemenpan dan 
RB untuk dimintakan persetujuannya.

lalu, dilakukanlah pembahasan teknis 
bersama antara BPK dan Kemenpan dan 
RB. Pembahasan berkisar pada maksud 
pembentukan, struktur organisasinya, dan 
hal terkait lainnya. Dalam pembahasan 
teknis tersebut Kemenpan meminta 
struktur organisasi Badan Dikat agar 
hemat struktur tetapi kaya fungsi. 

Tak berselang lama, menpan dan 
RB asman abnur mengeluarkan Surat 

Persetujuan menpan dan RB tanggal 10 
april 2017 tentang Penataan Organisasi 
dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Surat 
menpan dan RB ini pada dasarnya 
Kemenpan menyetujui pembentukan 
Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan 
Negara. Dan, bertepatan dengan Seminar 
sinergi BPK dan aPIP, Kemenpan dan RB, 
langsung melalui menpan dan RB asman 
abnur menyerahkan Surat Persetujuan 
menpan dan RB tersebut. 

Proses persetujuan pembentukan 
Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan 
Negara terbilang cukup lancar. Sejak bulan 
januari 2017 dimana SPKN yang baru 
terbit, kemudian pengajuan pembentukan 
Badan Diklat sampai pada 10 april 2017 
terbit surat persetujuan dari Kemenpan 
dan RB.  

Struktur Organisasi
Dalam naskah akademis, BPK telah 

menyusun struktur organisasi Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara. 
Badan Diklat ini merupakan satker eselon 
I yang berada di Kalibata, jakarta. Tempat 
kedudukan Pusdiklat saat ini.

Seperti yang dimintakan Kemenpan 
dan RB, bahwa Badan Diklat ini hemat 
struktur kaya fungsi, dimana struktur 
organisasinya tidak harus besar tetapi bisa 
memuat fungsi-fungsi yang diinginkan 
BPK. maka, Badan Diklat ini dipimpin oleh 
seorang Kepala Badan Diklat, pejabat 

eselon I. Ia membawahi 2 pejabat eselon II. 
Badan Diklat ini membawahi tiga 

Balai Diklat yang sudah ada sebelumnya, 
yang berada di medan, yogyakarta, 
dan makasar. Tiga Balai Diklat ini tetap 
dikepalai pejabat eselon III sebagai Kepala 
Balai Diklatnya seperti sebelumnya. jika 
ditotal, ada 8 pejabat eselon III. Selain 3 
di Balai Diklat, ada 5 pejabat eselon III lain 
berada di Badan Diklat Pusat.

Untuk eselon IV, Badan Diklat memiliki 
9 pejabat eselon IV. ada 6 pejabat eselon 
IV di masing-masing Balai Diklat. Dengan 
begitu, satu Balai Diklat masing-masing 
memiliki 2 pejabat eselon IV. Sisanya, tiga 
pejabat eselon IV berada di Badan Diklat 
Pusat.

jadi, total pejabat struktural di Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara 
nantinya berjumlah 20 pejabat struktural. 
jika dibandingkan kondisi saat ini, yang 
masih berbentuk Pusdiklat, maka pejabat 
struktural Badan Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara lebih ramping. Pusdiklat 
BPK saat ini memiliki 23 pejabat struktural: 
seorang pejabat eselon II sebagai Kepala 
Pusdiklat, 4 pejabat eselon III di pusat, 3 
di Balai Diklat, 9 pejabat eselon IV di Pusat 
dan 6 pejabat eselon IV di tiga Balai Diklat. 

“jadi, yang berkurang banyak itu 
pejabat eselon IV di pusat, dari Sembilan 
tadinya, tinggal tiga,” ucap Gunarwanto.

Saat ini, Dit. litbang tengah 
merumuskan nomenklatur struktur 
organisasinya. memperjelas tugas, fungsi, 
bidang, dan nama jabatan para pejabat 
struktural yang akan menjalankan Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara 
nantinya.   

“mudah-mudahan mei ini selesai. 
Kalau selesai, segera kita proses 
legislasinya ke Ditama Binbangkum untuk 
dibuatkan Surat Keputusan BPK untuk 
perubahan struktur organisasi dan tata 
kerja pelaksana BPK khususnya yang 
terkait dengan Badan Diklat ini,” ucap 
Gunarwanto sambil menambahkan jika 
Surat Keputusan BPK ditandatangani 
pimpinan, maka tinggal mengisi jabatan-
jabatan yang tersedia di Badan Diklat 
tersebut.  and

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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Per 1 Juni 2017, Staf Ahli BPK 
Bidang Keuangan Pemerintah 
Pusat Johanes Widodo Hario 
Mumpuni genap berkarier di BPK 

selama 33 tahun, 3 bulan. Pengabdian 
yang sangat lama dan bersiap memasuki 
masa purnabhakti.

Mulai masuk BPK pada tahun 

Johanes Widodo Hario Mumpuni 
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat

Johanes Widodo Hario Mumpuni, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat

Seorang Penikmat 
Perjalanan 
dengan Segudang 
Pengalaman
SelAMA MengABdi di BPK, iA BAnyAK MelAKuKAn PerJAlAnAn Ke BerBAgAi 

dAerAH, BAiK di dAlAM MAuPun luAr negeri. HoBinyA itu iA lAKuKAn SAAt 

luAng MAuPun SAAt BertugAS. SegudAng PengAlAMAn dAlAM PerJAlAnAn dAn 

tugAS PeMeriKSAAn.  

1984 sebagai pegawai. Tahun 1990, ia 
melanjutkan pendidikan program S2 
Master of Business Administration (MBA) 
degree di Saint Mary’s University, Halifax, 
Nova Scotia, Kanada. 

Pendidikan pascasarjana selesai pada 
Mei 1993. Tak berselang lama, pada bulan 
Agustus, ia mendapat promosi sebagai 
pejabat eselon IV, menjadi Kepala Seksi 
pada SubAuditorat yang membidangi 
pemeriksaan PT Pertamina. 

Selang sekitar tiga tahun kemudian, 
pria kelahiran Yogyakarta, 15 Mei 1957 
ini mendapat promosi sebagai pejabat 
eselon III menjabat Kepala Bidang 
rencana Operasional, pada satuan kerja 
yang sekarang bernama Direktorat 
Utama Perencanaan, evaluasi, dan 
Pengembangan Pemeriksaan Keuangan 
Negara (Ditama revbang).

Sekitar 1-2 tahun kemudian, ia 
dimutasi ke Pusdiklat. Menjabat sebagai 
Kepala Bagian Program Pusdiklat. 
Pada saat itu, Pusdiklat BPK di masa 
perpindahan dari Lantai 2 Gedung Arsip 
kemudian pindah ke Kalibata. 

Dari Pusdiklat, ia kembali ke Auditorat 
yang membidangi pemeriksaan PT 
Pertamina sebagai Kepala SubAuditorat 
bidang pemeriksaan PT Pertamina. Lalu, 
pada Desember 2003, kembali lagi ke 
Pusdiklat yang saat itu sudah berada di 
Kalibata, dan mendapat promosi sebagai 
pejabat eselon II, menjabat Kepala 
Pusdiklat.

Tak lama sebagai pejabat eselon II, 
sekitar 22 bulan kemudian, pada tahun 
2005, ia ditunjuk sebagai Pelaksana tugas 
(Plt.) Auditor Utama (Tortama) pada 
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) 
V BPK yang saat itu masih membidangi 
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Tak lama sebagai Plt, ia akhirnya 
secara resmi mendapat promosi sebagai 
pejabat eselon I, menjabat Tortama V BPK.

Pada tahun 2007 terjadi reorganisasi 
pelaksana BPK, dimana BPK kemudian 
memiliki 7 AKN. Dan, AKN VII yang 
membidangi pemeriksaan BUMN. Pada 
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saat reorganisasi inilah suami dari V. L. 
Sinta Herindrasti memangku jabatan 
Tortama VII BPK.

Pada tahun 2009, ia dimutasi ke 
AKN III BPK sebagai Tortama III. “Jadi, 
itu pertama kali saya memeriksa APBN, 
sebelumnya saya hanya memeriksa 
BUMN terus,” terang Widodo. Dan sejak 
tahun 2014 sampai sekarang, menjelang 
masuk masa pensiun, ia menjabat Staf 
Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah 
Pusat. Jadi, selama 33 tahun 3 bulan, 
selama 12 tahun ia telah melakoni tugas 
sebagai pejabat eselon I, Tortama.   

Hal yang menarik kenapa ia masuk 
ke BPK, salah satunya adalah perkataan 
dari ayah sahabatnya ketika menempuh 
kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas 
ekonomi, Universitas Gajah Mada, 
Yogyakarta.  

“Join BPK, and you will see the world 

atau paling tidak you will see Indonesia,” 
ucap ayah sahabatnya ketika ia akan 
masuk ke BPK kala itu. 

Perkataan tersebut ternyata benar 
adanya. Selama bertugas di BPK, 
Widodo memiliki banyak pengalaman 
melanglang buana ke berbagai tempat, 
baik di dalam negeri maupun luar negeri. 
Saat waktu senggang maupun ketika 
bertugas. 

Saat ia masih menjabat Kepala 
Pusdiklat, pada tahun 2004, ketika 
memasuki liburan akhir tahun dan 
sekalian merayakan Natal, ia mulai 
berpikiran untuk menikmatinya di 
luar ibukota Jakarta. Ingin melihat dan 
merasakan suasana yang benar-benar 
baru di beberapa daerah di Indonesia. 

“Saya ingin coba melihat Natalan 
di seluruh Indonesia itu seperti apa,” 
ungkapnya. 

Maka, dipilihlah Bukittinggi, Sumatera 
Barat sebagai tempat tujuan pertama 
merayakan Natal bersama keluarga di 
luar Jakarta. Alasannya, ingin merasakan 
bagaimana umat Kristiani merayakan 
Natal di daerah yang mayoritas 
penduduknya muslim. 

Setelah itu, pergi ke Toraja. Kemudian 
berturut-turut merayakan liburan akhir 
tahun dan Natal di beberapa daerah, 
di luar Jawa. “Setelah itu, saya pernah 
ke Balikpapan, kemudian jauh lagi ke 
Jayapura terus ke Wamena. Pernah juga 
kemudian ke Pontianak, terus ke Sorong, 
ke raja Ampat, terus terakhir kemarin, 
saya ke Merauke,” tutur Widodo. 

Ia juga menambahkan pernah ke 
Aceh. Merayakan Natal di Banda Aceh. 
Hal yang menarik menurutnya di sana, 
sebagai daerah yang menjunjung 
syariat Islam, ternyata umat Kristiani bisa 
merayakan Natal dengan damai. 

“Saya juga sempat ke Sabang, ke nol 
kilometer. Di situ kepikiran, saya sudah 
di Sabang, harus ke Merauke. Dan, tahun 
lalu saya sudah ke Merauke, dan ada 
kilometer berapa, monumennya ada di 
sana, di dekat perbatasan dengan Papua 
Nugini,” ucapnya sambil terkekeh.

Dengan pengalaman traveling-nya 
tersebut, ia menyadari bahwa daerah-
daerah di Indonesia itu memang indah 
yang disebutnya sebagai hal yang cantik 
dan punya sesuatu yang khas. Jadi, tak 
hanya merayakan Natal yang berbeda 
suasana, tetapi juga menikmati liburan 
dengan melihat keindahan di daerah-
daerah yang ia dan keluarganya kunjungi 
tersebut.  

Saking hobinya ber-traveling, 
beberapa waktu lalu, ia melakukan tur 
bersama keluarga mengendarai mobil 
dengan rute Yogya-Wonosari-Ajimantoro-
Wonogiri-Ponorogo-Trenggalek-
Tulungagung-Kediri. 

“Nginep di Kediri, di situ ada tempat 
ziarah juga. Paginya, Kediri-Malang 
lewat Blitar, saya ke Makam Bung Karno. 
Di Malang saya menginap dua hari. 

sosok
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Pulangnya lewat Batu-Jombang, ke 
Makam Gus Dur. Terus dari Jombang 
pulang lewat Tawangmangu, maunya ke 
Makamnya Pak Harto, tetapi sudah tutup, 
tetapi saya sudah pernah,” tutur Widodo 
menceritakan perjalanan darat yang 
belum lama ini ia lakukan.   

Saat liburan lebaran tahun-tahun lalu, 
juga ia mencari tempat yang kebanyakan 
orang tidak merayakan lebaran. Dipilihlah 
Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya 
di Kupang, ia meneruskan perjalanan ke 
Dili, Ibukota Timor Leste. Sudah keluar 
negeri.

“Jadi, mendarat di Kupang, siang 
itu langsung ke Atambua. nginep di 
Atambua. Paginya, ke Dili, menyebrang 
perbatasan, mengurus visa di situ, terus 
ke Dili. Menginap semalam di Dili, balik 
lagi. Dengan anak-istri saya,” ceritanya. 

Jika melihat pengalaman traveling, 
hampir dipastikan, Widodo telah 

mengunjungi hampir seluruh provinsi 
di Indonesia, kecuali Sulawesi Tengah. 
Sementara Kalimantan Utara saat belum 
dimekarkan, ia pernah berkunjung ke 
Tarakan. Namun, setelah pemekaran, ia 
belum mengunjunginya lagi. Suatu saat 
ia ingin mengunjungi tempat di provinsi 
yang belum pernah ia kunjungi. “Suatu 
ketika harus, untuk melengkapi semua 
provinsi,” celotehnya sambil tertawa 
lepas. 

Tidak hanya di dalam negeri, Widodo 
juga kerap ber-traveling ke luar negeri, 
baik saat menghabiskan liburan atau di 
waktu senggang maupun saat bertugas. 
Kebanyakan memang karena tugas dari 
BPK. Beberapa negara di beberapa benua 
sudah pernah ia kunjungi. “Hanya Afrika 
saja saya belum pernah,” akunya. 

Keinginannya adalah bisa 
mengunjungi negara di Benua Afrika. 
Selain itu, hasratnya yang terpendam 

adalah mengunjungi Nepal yang kadang 
dikenal juga dengan sebutan Negara 
Atap Dunia. Termasuk juga tempat 
ziarah di Portugal dimana ada tempat 
yang dicapai dengan berjalan kaki dari 
beberapa arah dari beberapa negara di 
eropa lainnya.

Dan satu lagi, Vietnam, dimana 
istrinya pernah melakukan perjalanan 
darat di sana kemudian ke Laos sampai 
ke Thailand. Walau bagaimanapun, saat 
ia menjalani masa pensiunnya, keinginan 
untuk traveling tetap ada. Ketika ada 
waktu senggang yang cukup panjang, 
ia rencanakan bersama keluarga untuk 
traveling. 

“Saya akan coba itu. Saya penikmat 
perjalanan, Jadi, kalau naik mobil atau 
naik bis, kalau melewati rute yang 
belum pernah saya lewati, saya bertahan 
untuk tidak tidur dan saya berusaha 
untuk dekat jendela,” ucapnya sambil 
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mengungkapkan hobi traveling-nya 
mulai tumbuh sejak masa mahasiswa 
di Universitas Gajah Mada ketika sering 
mengantarkan teman-temannya ke 
Jakarta dengan mengendari VW Combi 
miliknya.  

Harapan BPk ke depan
Widodo melihat BPK saat ini sudah 

mengalami perkembangan yang pesat. 
Selama mengabdi di BPK, ia memiliki 
catatan penting perkembangan institusi 
dimana ia berkarier ini. Dimana, pada 
masa Ketua BPK J.B. Sumarlin, BPK mulai 
banyak merekrut pegawai yang berlatar 
belakang akuntansi. 

Setelahnya, pada masa Ketua BPK 
(alm) Satrio Budihardjo Joedono yang 
akrab dengan nama panggilan Billy 
Joedono, dimulailah era BPK yang lebih 
kuat dan mandiri. Sejak jamannya, 
Konstitusi UUD 1945 diamandemen dan 
menghasilkan UUD 1945 (Amandemen) 
yang memperkuat posisi BPK. Termasuk 
paket Undang-Undang Keuangan Negara. 

Sejak masa beliau pula Undang-
Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK 
mulai digodok. Undang-Undang BPK 
tersebut menggantikan Undang-Undang 
BPK sebelumnya: Undang-Undang No. 
5 Tahun 1973 tentang BPK yang secara 
kondisi sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan jaman dan semangat 
reformasi. “Itu yang kemudian BPK 
menjadi lebih kuat,” ucap Widodo.

Ia menganggap pada era (alm) 
Billy Joedono lah pondasi BPK mulai 

direkonstruksi ulang menjadi lebih kuat. 
Baru setelahnya, pada masa Ketua BPK 
Anwar Nasution dan masa selanjutnya, 
BPK mulai menjalankan tugas di atas 
pondasi yang kuat tersebut. 

Pada masa (alm) Billy Joedono juga 
BPK mulai melakukan pemeriksaan-
pemeriksaan dengan isu yang penting 
dan strategis. Di masanya, BPK melakukan 
pemeriksaan atas Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI), Bank Bali, dan 
mulai memeriksa laporan keuangan Bank 
Indonesia. “Walaupun saya tidak terlibat 
di situ, tetapi menurut saya, itu adalah 
momentum BPK mulai ‘dianggap’, ya kita 
harus mempertahankan itu,” ujar Widodo.   

Dengan pondasi BPK yang semakin 
kuat tersebut, tentunya kepercayaan 
masyarakat dan pemangku kepentingan 
sangat besar terhadap kiprah BPK. Dan, 
itu artinya tuntutan masyarakat terhadap 
BPK juga semakin tinggi. 

“Artinya, pekerjaan kita pun akan 
berat. Makanya, semua harus dikerjakan 
secara profesional. Profesional artinya, 
itu ada kode etik, ada standar pekerjaan 
kemudian guidelines dan sebagainya. Kita 
sudah tidak bisa lari dari itu,” ucapnya. 

Widodo sendiri termasuk salah satu 
pemeriksa senior yang dimiliki BPK. 
Sudah segudang pengalaman memeriksa 
yang ia sendiri terlibat langsung maupun 
tidak langsung di dalamnya. Ada 
beberapa isu penting dan strategis yang 
pernah ia terlibat dalam pemeriksaan 
sewaktu atas BUMN.

Beberapa pemeriksaan yang 

ia terlibat langsung di antaranya 
nonperforming loan atau kredit macet 
pada BUMN serta cost recovery pada 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
perusahaan minyak dan gas bumi dan 
melakukan perhitungan kerugian negara 
atas Very Large Crude Carrier (VLCC) atau 
kapal tanker pesanan PT Pertamina.  

“Jadi, waktu itu, kita hampir nggak 
bisa memeriksa perusahaan-perusahaan 
minyak dan gas. Memeriksa BP Migas 
saja waktu itu sulit. Jadi, waktu itu, 
saya mengusulkan kepada Anggota 
BPK, waktu itu Pak Uju, disetujui Pak 
Anwar Nasution, saya mau memeriksa 
cost recovery karena ini kayaknya 
pengendaliannya agak lemah. Kasus-
kasus besar cost recovery kita mulai pada 
saat itu,” tuturnya mengingat apa yang 
pernah ia alami dalam tugas pemeriksaan 
di BUMN.

Saat menjabat Tortama pada 
AKN III, ia juga menjadi penanggung 
jawab pemeriksaan investigatif dan 
penghitungan kerugian negara atas kasus 
Hambalang yang saat itu menjadi pusat 
perhatian publik. 

Dengan segudang pengalaman 
pemeriksaan, Widodo memberikan 
pesan kepada pemeriksa muda BPK 
yang menjadi tulang punggung BPK di 
masa mendatang. Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) yang baru 
mengandung principle based. Artinya, 
pemeriksa dituntut lebih sering untuk 
melakukan adjustment-nya dalam 
melakukan pemeriksaan. 

Adjustment yang baik tentu berasal 
dari pengetahuan atau knowledge 
masing-masing pemeriksa. Pengetahuan 
itu didapat dari pengalaman dan training. 
Karena pengalaman dan training ini 
membentuk knowledge.

“Jadi, jangan hanya memeriksa saja, 
tetapi juga harus diimbangi dengan 
training. Kemudian kita juga harus 
mengembangkan wawasan pengetahuan 
kita. Karena ini dasar kita untuk membuat 
adjustment. Tanpa ada pengetahuan yang 
bagus yang dasarnya dari pengalaman 
dan training, maka akan sulit,”pungkas 
Widodo.  (and)

sosok

Dengan pondasi BPK yang semakin kuat tersebut, tentunya 
kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan 

sangat besar terhadap kiprah BPK. Dan, itu artinya tuntutan 
masyarakat terhadap BPK juga semakin tinggi. 

“Artinya, pekerjaan kita pun akan berat. Makanya, semua 
harus dikerjakan secara profesional. Profesional artinya, itu 
ada kode etik, ada standar pekerjaan kemudian guidelines 

dan sebagainya. Kita sudah tidak bisa lari dari itu,”

77mei 2017 WARTA BPK

74 - 77 BERANDA BPK ok.indd   77 12/06/2017   16:05:45



Serah terima jabatan Anggota V BPK dari 
Moermahadi Soerja Djanegara kepada Isma Yatun.

Pada 26 April 2017 diselenggarakan serangkaian serah terima jabatan 
Ketua dan Wakil Ketua BPK di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. 
Tampak, Anggota BPK Harry Azhar Azis menyerahkan memori jabatan 
Ketua BPK kepada Moermahadi Soerja Djanegara. Hal yang sama juga 
Sapto Amal Damandari yang menyerahkan memori jabatan Wakil Ketua 
BPK kepada penggantinya, Bahrullah Akbar.

Foto bersama usai serah terima jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. 
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Purna tugas BaPak saPto amal DamanDari, masa Bakti 2007 - 2017
PADA 21 APrIl 2017 , DI AuDITorIuM BPK rI, JAKArTA. 

GALLERY FOTO 
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www.bpk.go.id

Kunjungi situs dan dapatkan informasi

 TENTANG BPK RI  MEDIA PUBLIKASI 
 HASIL PEMERIKSAAN  BERITA INFORMASI 

 PENGADUAN MASYARAKAT  KANTOR PERWAKILAN PROVINSI
  DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
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