
Babak Baru Pengelolaan 
Dana Haji

Menelisik Kualitas 
Pelayanan Ibadah Haji

BPK Bersiap Gunakan 
Big Data Analytics

WARTA PEMERIKSA
Edisi 08 | Vol. I - AGUSTUS 2018

Hal 4 Hal 10 Hal 43

PLUS
MINUS

Penyelenggaraan 
Ibadah Haji

foto: newsweek.com, ilustrasi: vecteezy.com (diolah)

Warta Pemeriksa Agustus E.indd   1 28/08/18   12.08



2

WARTA PEMERIKSA | Edisi 08 | Vol. I - Agustus 2018

39 Penerapan Big Data Analytics 

di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

24 Sodik Mudjahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Investasi Dana Haji Harus Menguntungkan

dan Aman

DAFTAR ISI

3

4

6

10

15

18

20

22

Dari Redaksi

Babak Baru Pengelolaan Dana Haji

Isma Yatun, Anggota V BPK

Pengelolaan Keuangan Haji Semakin Baik 

Catatannya Berkurang

Menelisik Kualitas Pelayanan Ibadah Haji

Penetapan BPIH Perlu Diperbaiki

Transformasi Pengelolaan Dana Haji

Investasi Dana Ringankan Biaya Haji

30 Bambang Pamungkas,

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK

‘Pemeriksaan Bukan Sekadar 

Menghasilkan Opini’

BPK Apresiasi Peningkatan Pelayanan Haji
37

34

27

36

47

45 Agus Joko Pramono Dorong Transparansi

Gelang Haji Kian Canggih

Dari Warung Pinggir Jalan, 

Kini Punya 52 Cabang

Rintangan Pemeriksaan di Riau

Memantau Kesehatan Jamaah Haji Lewat KKJH

43 BPK Bersiap Gunakan Big Data Analytics

Berita Foto

Warta Pemeriksa Agustus E.indd   2 28/08/18   12.08



3

WARTA PEMERIKSA | Edisi 08 | Vol. I - Agustus 2018

Puji Syukur kepada Tuhan YME, Warta Pemeriksa dapat kembali 

menyapa para pembaca. Pada edisi Agustus ini, tim redaksi menyoroti 

tentang pe ngelolaan haji yang bertepatan dengan musim penyeleng-

garaan ibadah haji 1439 H dan Hari Raya Idul Adha. Dalam penyeleng-

garaan haji tahun 2018, ada sejumlah terobosan yang dilakukan Ke-

menterian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan pelayanan kepada 

jamaah haji, di antaranya calon jamaah haji Indonesia kini tidak lagi 

harus mengantre berjam-jam untuk mengurus administrasi keimigrasi-

an setibanya di Arab Saudi, karena proses peng ambilan data sidik jari 

dan biometrik bisa dilakukan di asrama haji. Kemudian, Kemenag me-

nambah porsi makan jamaah selama berada di Makkah sampai 15 kali 

sehingga total jatah makan jamaah sebanyak 40 kali. Selain itu, jamaah 

juga ditempatkan pada zona yang berdekatan dengan Masjid Nabawi 

saat berada di Madinah. Peningkatan pelayanan oleh Kemenag itu tidak 

terlepas dari peran BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang memberi-

kan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji dan pengelo-

laan dana haji.   

Sejalan dengan musim haji, maka tema Warta Pemeriksa edisi kali ini 

membahas tentang perkembangan pengelolaan haji yang tidak pernah 

luput dari pemeriksaan BPK. Semua itu dapat dibaca dalam Cerita Sam-

pul, yang menyajikan tentang pengalihan kewenangan pengelolaan 

dana haji dari Kemenag kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), 

dengan harap an dapat menciptakan manfaat finansial yang dirasakan 

jamaah haji. Kami juga menampilkan rubrik Sorotan yang mengurai 

tentang biaya penyeleng garaan ibadah haji (BPIH) yang masih perlu 

diperbaiki penetapannya serta plus minus penyelenggaraan ibadah 

haji. Dan dikupas lebih jauh dalam rubrik BPK Bekerja yang di antaranya 

merupakan hasil tanya jawab dengan Anggota V BPK Isma Yatun.

Rubrik Internasional kali ini menampilkan tentang pemantauan 

langsung penyelenggaraan ibadah haji 2018 di Tanah Suci oleh Tim Pe-

meriksa BPK yang dipimpin oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan 

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis. Fokus pemeriksaan ditujukan pada 

pelayanan Kementerian Kesehatan dan Kemenag.

Sedangkan rubrik Sosok kali ini menampilkan profil Auditor Utama 

Ke uangan Negara V Bambang Pamungkas yang menceritakan perja-

lanan karier dan pandangannya tentang tantangan pemeriksaan ke 

depan. Untuk artikel Perjalanan, kami menyuguhkan tentang rintangan 

pemeriksaan di Provinsi Riau. Selain itu masih banyak rubrik menarik 

lain yang kami sajikan dalam Warta Pemeriksa edisi Agustus 2018.

Kami meminta partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal 

BPK untuk memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain 

yang menarik dan bermanfaat. Semoga Warta Pemeriksa menjadi ma-

jalah yang bermanfaat bagi para pembaca. Kami segenap tim redaksi 

mengucapkan ‘Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H’.
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CERITA SAMPUL

K
uota haji yang diberikan pemerintahan 

Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia 

tahun 2018 mencapai 221 ribu jamaah. 

Jumlah ini mengalami penambahan 

sebanyak 10 ribu dibandingkan kuota 

haji 2017 yang sebesar 211 ribu jamaah. Jumlah 

itu terdiri atas 204 ribu jamaah haji reguler dan 17 

ribu jamaah haji khusus. Penambahan kuota ini 

diklaim sebagai keberhasilan Pemerintah Indone-

sia meyakinkan Pemerintah Arab Saudi untuk me-

nambah kuota mengingat besarnya minat warga 

negara Indonesia menunaikan ibadah haji.

Masyarakat patut berbangga atas penambah-

an kuota. Namun, penambahan ini juga perlu 

dibarengi peningkatan kualitas penyelenggaraan 

haji oleh pemerintah. Sebab, hasil pemeriksaan 

BPK mencatat sejumlah permasalahan dalam pe-

nyelenggaraan haji. 

Selain penyelenggaraan, pengelolaan dana 

haji juga jadi salah satu hal yang harus diperbaiki. 

Perbaikan pengelolaan dana haji telah mengambil 

langkah strategis dengan membentuk Badan Pe-

ngelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini didiri-

kan sebagai amanat Undang-Undang  Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

Berdirinya BPKH pada Agustus 2017 menandakan 

pengelolaan keuangan haji memasuki babak baru.

Dengan berdirinya BPKH, pengelolaan dana 

haji tidak lagi oleh Kementerian Agama. Dana 

tersebut berangsur-angsur dipindahkan ke BPKH. 

Tujuan spesifik berdirinya BPKH agar pengelolaan 

dana haji lebih transparan. Selain itu, pengelolaan 

dana haji oleh BPKH berpeluang menciptakaan 

manfaat finansial mengingat besarnya dana haji 

yang terkumpul. Pemanfaatan itu adalah meng-

optimalisasi dana haji dalam investasi. Ini akan 

menambah gairah ekonomi berbasis syariah.

Dana haji bisa menciptakan kemanfaatan 

yang besar karena jumlahnya mencapai Rp102 

triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2 triliun 

merupakan dana abadi umat. Hasil dari optima-

lisasi dana haji akan kembali kepada jamaah haji 

sebagai subsidi ongkos haji. Adapun sisa dana da-

lam penyelenggaraan haji akan menambah saldo 

dana abadi umat. 

Babak Baru 
Pengelolaan 
Dana Haji
Pengalihan kewenangan dari Kementerian Agama 
ke BPKH diharapkan membuat pengelolaan keuangan haji 
menjadi lebih baik dalam transparansi dan optimalisasi.
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Pengalihan kewenangan dari Kementerian 

Agama ke BPKH diharapkan membuat penge-

lolaan keuangan haji menjadi lebih baik dalam 

transparansi dan optimalisasi. BPKH diharapkan 

menindaklanjuti rekomendasi BPK. Meski BPK 

menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), masih ada temuan dan catatan yang perlu 

direspons segera oleh BPKH untuk perbaikan. 

Catatan tersebut di antaranya berkaitan de-

ngan penempatan dana haji pada produk investa-

si yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

Untuk memutar dana haji di pasar investasi, BPKH 

tidak bisa sembarangan. Dana haji adalah dana 

yang berasal dari umat Muslim yang mendaftar 

haji. Undang-undang telah mengatur pengelolaan 

dana haji harus mengacu undang-undang syariah. 

Namun dalam hasil pemeriksaan, BPK masih 

ditemukan dana sekitar Rp1,5 triliun dan US$10,00 

juta yang diinvestasikan dalam produk investasi 

non-syariah. BPK berharap ini menjadi fokus BPKH 

untuk segera meningkatkan kinerja investasinya 

sehingga bisa berangsur-angsur mengurangi dana 

kelola haji di pasar investasi non-syariah. 

Bagi hasil dalam penempatan dana haji juga 

menjadi sorotan BPK. Bagi hasil diperoleh dari op-

timalisasi dana haji setoran awal yang kemudian 

diberikan kepada jamaah sebagai pemilik dana. 

Hasil pemeriksaan BPK menemukan jamaah haji 

yang berangkat haji, mendapatkan bagi hasil me-

lebihi dari yang seharusnya didapat. Bagi hasil ini 

didapatkan dari bagi hasil milik jamaah haji yang 

masih dalam antrean atau belum berangkat. 

Menurut BPK, bagi hasil diberikan kepada 

jamaah haji pemilik dana yang dijadikan modal 

optimalisasi, bukan untuk menyubsidi jamaah 

haji lain yang berangkat. Jika praktik penggunaan 

dana bagi hasil jamaah yang antre dikucurkan 

untuk subsidi jamaah yang berangkat, berpotensi 

menjadi preseden di kemudian hari. Kemungkinan 

terburuknya adalah jamaah haji yang belum be-

rangkat kekurangan dana. 

Dua hal tadi adalah bagian dari pemeriksaan 

BPK terhadap pengelolaan dana haji. Ulasan ini 

menjadi bahasan utama Warta Pemeriksa edisi kali 

ini. Dalam liputan haji ini juga disinggung menge-

nai rencana pemerintah menggunakan dana haji 

untuk infrastruktur. Bagi BPK, pengelolaan dana 

haji untuk proyek pemerintah tetap harus meng-

acu regulasi yang mengaturnya selama ini.

Pemeriksaan BPK juga mengurai ada biaya-bia-

ya penyelenggaraan haji yang ternyata sebagian 

pekerjaan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, pekerjaan 

yang sama juga ada yang dibiayai dari dana ja-

maah. Artinya, satu jenis pekerjaan mendapatkan 

anggaran ganda. Ini masih ditemukan dalam 

pemeriksaan BPK meski jumlahnya berangsur 

menurun. BPK berharap pemerintah menerbitkan 

aturan yang detail, jelas, dan lugas, sehingga tak 

ada lagi anggaran ganda.  

Selain menyoroti pengelolaan dana, pemerik-

saan BPK juga menyentuh aspek penyelenggaraan 

haji. Mulai dari fasilitas, antrean yang lama, hingga 

penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Pemeriksaan 

BPK yang detail dan sistematis terhadap penye-

lenggaraan dan pengelolaan keuangan dana haji 

diharapkan mampu menjadi pemicu berharga 

agar penyelenggaraan haji semakin membaik. l

CERITA SAMPUL

Tujuan spesifik berdirinya 

BPKH agar pengelolaan 

dana haji lebih transparan.
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SOROTAN

Penetapan 
BPIH Perlu 
Diperbaiki
Pemerintah Indonesia harus melakukan efisiensi dalam 
penyelenggaraan ibadah haji agar BPIH yang ditetapkan 
tidak memberatkan jamaah haji.
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SOROTAN

I
badah haji merupakan kegiatan yang di-

impikan umat Muslim. Jutaan orang rela 

menabung dan menunggu hingga puluh-

an tahun demi dapat berangkat ke Tanah 

Suci dan menjalankan rukun Islam ke-5 

tersebut. 

Kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 

berkaitan erat dengan pengelolaan Biaya Pe-

nyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Oleh karena 

itu, BPK turut membantu perbaikan penyeleng-

garaan haji dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap pengelolaan BPIH. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas La-

poran Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Tahun 2014 dan 2015, BPK menemukan beberapa 

permasalahan. BPK pun mengeluarkan pendapat 

untuk pemerintah agar segala permasalahan da-

pat dibenahi. Pemberian pendapat ini sesuai de-

ngan Pasal 11 huruf a UU Nomor 15 tahun 2006. 

BPK berpendapat pemerintah harus menetap-

kan BPIH secara transparan dan berkeadilan. Ca-

ranya dengan menyusun kebijakan pengelolaan 

dan penetapan BPIH yang komprehensif serta 

membangun sistem informasi yang andal. Pasal-

nya, kebijakan penetapan BPIH belum memenuhi 

asas transparansi dan akuntabilitas, serta asas ke-

adilan. Sebab, BPIH yang ditetap kan pemerintah 

belum mencerminkan BPIH per jamaah (unit cost). 

Selain itu, jenis indirect cost (biaya tidak 

langsung) yang dibebankan sebagai bagian dari 

biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji 

belum jelas. Pembagian nilai manfaat atas setor-

an awal jamaah haji pun tidak memperhitung-

kan masa tunggu jamaah. Nilai manfaat yang 

diperoleh jamaah yang berangkat pada tahun 

tersebut lebih kecil daripada nilai manfaat yang 

dipergunakan untuk membiayai indirect cost 

pada tahun yang bersangkutan. Hal ini meng-

akibatkan nilai manfaat yang diperoleh jamaah 

belum berangkat, digunakan untuk menutup 

atau mensubsidi selisihnya.

BPIH terdiri atas setoran awal, pelunasan 

BPIH, dan nilai manfaat atas setoran awal. BPIH 

yang diterima dari jamaah haji digunakan untuk 

membayar biaya transportasi, akomodasi dan 

konsumsi, layanan umum, dan biaya hidup di 

Arab Saudi, baik berupa biaya langsung (direct 

cost) maupun indirect cost.

Direct cost meliputi biaya penerbangan haji, 

biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup 

(living cost). Sedangkan, indirect cost meliputi 

belanja langsung jamaah seperti pelayanan 

jamaah di Arab Saudi dan dalam negeri, belanja 

tidak langsung jamaah seperti operasional haji 

di Arab Saudi dan dalam negeri, serta biaya 

pengamanan/darurat. 

Namun, sampai dengan saat ini, BPIH yang 

ditetapkan pemerintah dan wajib dibayar oleh 

setiap jamaah haji hanya sebesar direct cost. Se-

hingga tidak cukup untuk membiayai BPIH yang 

semestinya terdiri atas direct cost dan indirect 

cost. Untuk menutupi itu, pemerintah menggu-

nakan nilai manfaat setoran awal.

1. BPIH yang ditetapkan belum 

mencerminkan biaya 

penyelenggaraan haji per jamaah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 

34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji, setoran BPIH merupakan dana titipan ja-

maah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. 

Saldo setoran BPIH terdiri atas setoran awal 

BPIH dan nilai manfaatnya. Dalam hal ini, saldo 

setoran BPIH ternyata lebih besar daripada pe-

netapan BPIH tahun berjalan. Oleh karena itu, 

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) wajib 

mengembalikan selisihnya kepada para jamaah 

haji. Sejak tahun 2018, setoran BPIH dikelola 

BPKH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 

Tahun 2014. Salah satu tugas BPKH membayar 

nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke re-

kening setiap jamaah haji.

BPIH yang semestinya ditanggung oleh se-

tiap jamaah haji meliputi komponen direct cost 

dan indirect cost yang setiap tahun diusulkan 

pemerintah dan disetujui DPR. Komponen direct 

cost bersumber dari setoran awal dan setoran 

lunas BPIH, sedangkan indirect cost bersumber 

dari nilai manfaat setoran awal BPIH. 

Namun, sampai saat ini, BPIH yang ditetap-

kan pemerintah dan wajib dibayar oleh setiap 

jamaah hanya sebesar direct cost, sehingga tidak 

cukup membiayai penyelenggaraan ibadah haji 

yang semestinya terdiri atas direct cost dan indi-

rect cost. Untuk menutup indirect cost tersebut, 

pemerintah menggunakan nilai manfaat setor-

an awal BPIH baik dari jamaah yang berangkat 

maupun jamaah belum berangkat. 

Tahun  BPIH yang ditetapkan Indirect cost  BPIH yang semestinya

2014  Rp33,79 juta Rp17,91 juta Rp51,71 juta

2015  Rp33,96 juta Rp24,07 juta Rp58,03 juta

2016 Rp34,64 juta Rp25,39 juta Rp60,04 juta

2017*) Rp34,89 juta Rp26,89 juta  Rp61,78 juta

BPIH PER JAMAAH YANG SEMESTINYA (2014-2017)
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2. Pengenaan PPN atas transaksi barang 

dan jasa sebesar 5 persen oleh 

Pemerintah Arab Saudi

Pada tahun 2017, Pemerintah Arab Saudi me-

ngeluarkan kebijakan pengenaan PPN atas transaksi 

barang dan jasa sebesar 5 persen. Kebijakan terse-

but berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Beberapa 

produk yang dikenakan PPN di antara nya produk 

makanan, pakaian, bahan bakar minyak, tagihan 

telepon, air dan listrik, serta pemesanan hotel. De-

ngan berlakunya ketentuan tersebut, hampir semua 

komponen BPIH berpotensi mening kat di antara-

nya biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi. 

Ujung-ujungnya berdampak pada kenaikan BPIH 

yang harus dibayar jamaah haji.

Kebijakan pengenaan PPN tidak dapat dihin-

dari pemerintah. Pemerintah harus mempertim-

bangkannya secara matang sehingga BPIH yang 

ditetapkan benar-benar mencerminkan BPIH yang 

seharusnya menjadi tanggung jawab jamaah haji. 

Pemerintah Indonesia juga harus melakukan efi-

siensi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tujuan-

nya agar BPIH yang ditetapkan tidak memberatkan 

jamaah haji.

3. Jenis biaya indirect cost yang 

dibebankan sebagai bagian dari biaya 

operasional penyelenggaraan ibadah 

haji belum jelas.

UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyeleng-

garaan Ibadah Haji mengatur bahwa Kementerian 

Agama selaku penyelenggara haji berkewajiban 

menyediakan beberapa layanan, yaitu penetapan 

BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomo-

dasi yang layak, penyediaan transportasi, penye-

diaan konsumsi, pelayanan kesehatan, dan pela-

yanan administrasi dan dokumen. Untuk melak-

sanakan amanat tersebut, sesuai dengan Pasal 12 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 

tentang pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyediaan 

layanan transportasi, akomodasi dan konsumsi, 

layanan umum, serta biaya hidup di Arab Saudi 

menggunakan BPIH yang berasal dari jamaah haji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 13 

Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, 

setoran BPIH dikelola dan dipertimbangkan nilai 

manfaatnya. Nilai manfaat tersebut nantinya akan 

digunakan untuk belanja operasional penyeleng-

garaan ibadah haji. Akan tetapi, definisi yang jelas 

terkait dengan belanja operasional penyelengga-

raan ibadah haji tidak disebutkan dalam peraturan 

perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.

Ketidakjelasan definisi belanja operasional ter-

sebut mengakibatkan kerancuan pada jenis biaya 

yang dapat didanai oleh nilai manfaat setoran awal 

SOROTAN

Tahun    Direct Cost    Indirect Cost

2014        65 persen           35 persen

2015        59 persen           41 persen

2016        58 persen           42 persen

2017        56 persen            44 persen

PERBANDINGAN PERSENTASE DIRECT COST 
DAN INDIRECT COST UNTUK PENYELENGGARAAN 
IBADAH HAJI TAHUN 2014-2017
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SOROTAN

BPIH atau oleh APBN/APBD, seperti biaya ope-

rasional panitia penyelenggaraan ibadah haji 

serta panitia operasional pusat dan daerah. Pe-

merintah belum mengatur belanja operasional 

penyelenggaraan ibadah haji secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan, sehingga 

menimbulkan kerancuan pada jenis biaya yang 

dapat didanai oleh nilai manfaat setoran awal 

atau oleh APBN/APBD. Berdasarkan data dari Ke-

menterian Agama, indirect cost atas BPIH untuk 

menyelenggarakan ibadah haji tahun 2014-2017 

mengalami peningkatan dari 35 persen pada ta-

hun 2014 menjadi 44 persen pada tahun 2017.

4. Pembagian nilai manfaat 

setoran awal BPIH belum 

memperhatikan masa tunggu jamaah

Salah satu komponen BPIH adalah indirect 

cost yang bersumber dari nilai manfaat setor an 

awal BPIH dan dialokasikan untuk biaya lang-

sung ke jamaah. Namun, besarnya indirect cost 

yang harus dikeluarkan untuk membiayai penye-

lenggaraan ibadah haji terus meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah 

keseluruhan maupun rata-rata per jamaah. Pada 

periode 2014-2017, indirect cost naik 5,5 persen- 

34,4 persen, sedangkan direct cost yang ditetap-

kan pemerintah sebagai BPIH tidak berubah 

secara signifikan, yaitu 0,5 persen-2 persen.

Sampai saat ini, pemerintah belum mem-

punyai suatu sistem yang secara terpadu mam-

pu membedakan besaran nilai manfaat setoran 

awal BPIH setiap jamaah haji yang mendaftar. 

Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat 

membedakan distribusi nilai manfaat dalam 

bentuk indirect cost yang diterima antara calon 

jamaah haji yang masa tunggunya lebih lama 

dan calon jamaah haji yang masa tunggunya 

lebih singkat.

Masalahnya, selama ini jamaah tidak me-

miliki informasi terkait dengan besaran nilai 

manfaat setoran awal yang telah dibayarkan. 

Apabila pelayanan selama pelaksanaan haji da-

pat dianggap sebagai imbal hasil investasi se-

toran awal tersebut, maka setiap jamaah yang 

berangkat akan memperoleh imbal hasil yang 

sama tanpa membedakan masa tunggunya 

yang berbeda-beda. 

Pembagian nilai manfaat setoran awal de -

ngan cara pembagian rata kepada setiap jamaah 

tanpa memperhitungkan masa tunggu dapat 

diartikan bahwa jamaah berangkat memperoleh 

subsidi dari jamaah belum berangkat. l
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Menelisik Kualitas 
Pelayanan Ibadah Haji
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B
adan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) telah melakukan 

pemeriksaan dengan tu-

juan tertentu (PDTT) atas 

pengelolaan dan pertang-

gungjawaban belanja pe-

nyelenggaraan kesehatan haji semester 

I tahun anggaran (TA) 2017 pada Ke-

menterian Kesehatan dan instansi ter-

kait lainnya di Jakarta dan Arab Saudi. 

Pemeriksaan bertujuan untuk 

menilai apakah pelaksanaan kegiatan 

pengada an barang dan jasa pada enti-

tas yang di periksa telah didukung de-

ngan sistem pengendalian intern yang 

memadai. Ke  mudian, untuk menilai 

apakah pelaksanaan kegiatan pengada-

an barang dan jasa pada entitas yang 

diperiksa telah sesuai dengan keten-

tuan yang berlaku, mulai dari pengang-

garan, pelaksanaan sampai pertang-

gungjawaban. Terakhir, untuk menguji 

apakah aset-aset hasil pengadaan telah 

dikelola sesuai ketentuan dan telah 

dimanfaat kan sesuai tujuannya.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) yang ditetapkan BPK. Berdasar kan 

pemeriksaan BPK, pengelolaan dan per-

tanggungjawaban belanja penyeleng-

garaan kesehatan haji pada Kementerian 

Kesehatan belum sepenuhnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Hasil pemeriksaan menunjukkan 

adanya ketidakpatuhan terhadap per-

aturan perundangan maupun kelemah-

an pengendalian internal, baik pada ta-

hap perencanaan maupun pelaksanaan. 

Untuk pemeriksaan yang dilakukan BPK 

di Arab Saudi, BPK menemukan bahwa 

keputusan tidak memperpanjang Klinik 

Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Khalidi-

yah di Makkah tidak cermat dan menim-

bulkan permasalahan hukum. Selain itu, 

pembayaran sewa dan penyerahan ge-

dung untuk KKHI Makkah TA 2017 tidak 

sesuai ketentuan.

Dalam rangka persiapan penyeleng-

garaan ibadah haji tahun 2017, Puskes-

haji Kementerian Kesehatan meng-

alokasi anggaran untuk sewa KKHI ke 

Arab Saudi sebesar Rp30,43 miliar dan 

telah direalisasikan per 27 Oktober 

2017 sebesar Rp27,82 miliar atau 91,45 

persen dari anggaran. Anggaran terse-

but di antaranya digunakan untuk sewa 

KKHI Makkah. 

Hasil pemeriksaan dokumen pem-

bayaran sewa KKHI Makkah TA 2017 

diketahui bahwa cara pembayarannya 

dilakukan dengan menggunakan me-

kanisme uang persediaan (UP). Dasar 

pembayaran tersebut berdasarkan surat 

dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan Nomor s-2051/

PB/2017 tanggal 22 Februari 2017 ten-

tang Dispensasi Pembayaran di Atas 

Rp50 juta melalui Mekanisme UP Satker 

BPK RI 56 Puskeshaji TA 2017. Surat 

dispensasi tersebut diterbitkan ber-

dasarkan surat dari Kepala Puskeshaji 

Nomor KU.03.01/1/310/2017 tanggal 

10 Februari 2017 tentang Permohon an 

Dispensasi Pembayaran di atas Rp50 

juta Melalui Mekanisme UP.

Dalam surat Kepala Puskeshaji ter-

sebut menyatakan bahwa alasan per-

mohonan dispensasi karena ketentuan 

dan praktik pembayaran yang ada di 

Arab Saudi tidak melalui jasa perbankan 

sehingga tidak dapat dilakukan pemba-

yaran melalui mekanisme transfer lang-

sung (LS). Dengan kata lain, pembayaran 

uang sewa dilakukan secara tunai kepa-

da pihak penyedia. Dalam lampiran surat 

tersebut juga disampaikan bahwa untuk 

pembayaran secara tunai kepada penye-

dia gedung tanpa melalui perbankan. 

Jamaah haji 
cukup puas dalam hal 
pelayanan akomodasi.

unsplash.com
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Pelayanan terhadap jamaah

BPK juga pernah melakukan pemeriksaan kinerja 

atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 pada 

Kementerian Agama. BPK melaksanakan pemerik-

saan kinerja tersebut berdasarkan Standar Pemerik-

saan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007.

Pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan meng-

ingat peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah 

haji merupakan salah satu program prioritas nasional 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangun-

an Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

dan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 

2015-2019. Selain itu, program dan kegiatan tersebut 

terkait langsung dengan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat khususnya calon jamaah haji, melibatkan 

sumber daya yang sangat besar, dan anggaran yang 

cukup besar serta berskala nasional. 

Hasil pemeriksaan atas kinerja penyelenggaraan 

ibadah haji reguler tahun 1437 H/2016 M menun-

jukkan bahwa kualitas pelayanan akomodasi jamaah 

haji semakin baik. Beberapa capaian positif dalam 

bidang akomodasi dapat dilihat dalam beberapa hal, 

yaitu luasan kamar per jamaah, kemudahan akses ja-

maah ke masjid, serta penyediaan rumah cadangan.

Pada penyelenggaran ibadah haji 2016, kapasitas 

bersih kamar per jamaah haji di Makkah minimal 

adalah 3,5 m2/jamaah haji. Luasan ini jauh lebih baik 

dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan luasan ini 

secara umum jamaah menjadi lebih nyaman dan me-

miliki ruang yang cukup untuk menyimpan barang 

bawaan.

Akomodasi di Makkah yang disediakan Kemente-

rian Agama tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ke-

menag juga menyediakan sarana transportasi untuk 

jamaah yang akomodasinya berjarak minimal 1.500 

meter dari Masjidil Haram. Pemilihan akomodasi ini 

memberikan akses yang lebih mudah bagi jamaah 

untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Adapun 

untuk akomodasi di Madinah pada musim haji tahun 

1437 H/2016 M semua lokasi akomodasi berada di 

wilayah Markaziah, sehingga jamaah dapat menuju 

Masjid Nabawi dengan berjalan kaki. 

Selain itu, Kementerian Agama juga telah me-

nyediakan rumah cadangan yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian bahwa seluruh jamaah men-

dapatkan layanan akomodasi. Rumah cadangan ini 

diperlukan sebagai antisipasi bila terjadi kejadian-ke-

jadian luar biasa di luar perencanaan. 

Dengan capaian-capaian tersebut, sesuai survei 

BPS, jamaah haji merasa lebih puas dengan layanan 

akomodasi tersebut yang ditunjukkan dengan pe-

ningkatan tingkat kepuasan dari sebesar 68,1 persen 

pada tahun 2015 menjadi 71,52 persen pada tahun 

2016. Meski begitu, BPK masih menemukan kele-

mahan/permasalahan yang perlu diperbaiki dan di-

tingkatkan dalam pelayanan akomodasi jamaah haji 

berikutnya. Beberapa catatan tersebut diantaranya 

informasi akomodasi dan pembagian kamar hotel/

pemondokan belum diketahui sejak dini oleh para 

jamaah haji.

Para jamaah haji harus menunggu pembagian 

kamar cukup lama sehingga menimbulkan pe-

numpukan jamaah haji di lobi hotel/pemondokan 

sehingga jamaah haji tidak segera dapat beristirahat. 

Kemudian, pembagian kamar oleh Ketua Kloter, Ke-

tua Rombongan berpotensi tidak sesuai dengan ke-
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tentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab, yaitu 

terkait pemisahan sesuai mahram. BPK menengarai 

hal itu disebabkan sistem dan prosedur penyediaan 

akomodasi yang belum mengatur tentang prose-

dur penyampaian data dan informasi penempatan 

jamaah haji lebih dini sebelum tiba di hotel (pemon-

dokan). 

Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU 

menjelaskan bahwa qur’ah pemondokan bisa dilak-

sanakan setelah pengisian kloter. Asalkan, pengisian 

kloter di tingkat Kanwil Kemenag selesai dilakukan 

pada bulan Sya’ban. Kemudian, informasi nomor ka-

mar dapat dilakukan setelah manifest terbentuk (un-

tuk Makkah) namun untuk Madinah dapat dilakukan 

apabila sistem penyewaannya menggunakan pola 

semi musim atau musim kamil (untuk Madinah). BPK 

merekomendasikan agar dilakukan penyempurnaan 

sistem dan prosedur penyediaan akomodasi jamaah 

haji, yang bertujuan agar informasi pembagian ka-

mar dapat diterima lebih dini sebelum tiba di hotel 

(pemondokan). 

Terkait pelayanan katering, BPK masih mene-

mukan permasalahan seperti keterlambatan pendis-

tribusian makanan oleh katering 1 hingga hampir 

3 jam, selain itu makanan yang sudah tidak layak 

makan karena sudah basi, dan nasi yang belum 

matang sehingga tidak layak dikonsumsi. Namun 

demikian secara umum kualitas pelayanan katering 

jamaah haji semakin membaik. 

Kemenag diketahui telah meningkatkan pela-

yanan makan siang dan makan malam yang pada 

tahun sebelumnya 12 kali menjadi 24 kali. Pelayan-

an konsumsi di Makkah dilaksanakan pada masa 

kedatangan tanggal 18 Agustus-September 2016 (15 

Dzulqa’dah-4 Dzulhijah 1437 H) dan masa pemulang-

an tanggal 16 September-5 Oktober 2016 (15 Dzul-

hijah 1437 H-4 Muharam 1438 H). Selain itu, telah 

mengganti air minum kemasan galon di perumahan 

dengan air kemasan botol dalam jumlah yang cukup. 

Akan tetapi, pelayanan katering oleh beberapa 

perusahaan penyedia jasa katering di Makkah kurang 

maksimal. Hasil pemeriksaan dengan melakukan 

wawancara secara uji petik kepada para jamaah haji, 

pengamatan langsung distribusi makanan dan pro-

ses pengolahan makanan di dapur perusahaan kate-

ring menunjukkan bahwa pelayanan katering kepada 

para jamaah haji pada umumnya telah dilaksanakan 

dengan baik, namun demikian masih ditemukan 

beberapa kekurangan seperti keterlambatan waktu 

pendistribusian makanan.

Dalam pedoman dan kontrak pelayanan kate-

ring, telah ditetapkan bahwa waktu pendistribusian 

makan an kepada para jamaah adalah antara pukul 

08.00-11.00 WAS untuk makan siang dan pukul 16.30-

21.00 WAS untuk makan malam.

Namun hasil konfirmasi kepada para jamaah 

menunjukkan bahwa masih terdapat keterlambatan 

pendistribusian katering antara 1 hingga hampir 3 

jam.

Pelayanan kurang maksimal lainnya adalah dite-

mukannya makanan sudah tidak layak makan karena 

sudah basi. Selain itu, ada juga yang nasinya belum 

matang sehingga tak layak dikonsumsi. l

Profil Jemaah Haji 
Berdasarkan Kelompok Usia (2016)

l  s.d 20 tahun :  0 persen

l  21-30 tahun :  2 persen

l  31-40 tahun :  10 persen

l  41-50 tahun :  27 persen

l  51-60 tahun :  34 persen

l  61-70 tahun :  19 persen

l  71-74 tahun :  3 persen

l  75 tahun ke atas :  5 persen

Profil Jemaah Haji 
Berdasarkan Pekerjaan

1.  Pegawai Negeri :  21 persen

2.  TNI dan POLRI :  1 persen

3.  Pedagang :  8 persen

4.  Petani :  13 persen

5.  Karyawan Swasta :  22 persen

6.  Ibu Rumah Tangga :  28 persen

7.  Pelajar/Mahasiswa :  1 persen

8.  Pegawai BUMN :  2 persen

9.  Pensiunan :  4 persen

Sumber: Siskohat
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W
aktu tunggu yang lama membuat Septi Muria 

mendaftar haji lebih awal. Septi mendaftar haji saat 

usinya 27 tahun, sekaligus saat usia pernikahannya 

baru dua tahun. Septi bukan anak konglomerat 

yang berlimpah harta. Namun karena prinsip hidup 

yang mendahulukan ajaran agama di atas kepen-

tingan lain membuatnya mengutamakan untuk mendaftar haji dibanding 

mementingkan kebutuhan finansial untuk membangun mahligai rumah 

tangganya. 

Septi mendaftar haji di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri di Solo. 

Ia menyetorkan dana awal haji sebesar Rp25 juta. Pada saat mendaftar, me-

nurut Septi, petugas mengatakan setoran awal haji masuk dalam beberapa 

akad investasi syariah. Septi hanya ingat satu akad yaitu wadiah. Wadiah 

adalah nasabah menempatkan dana tertentu dan pengelola berhak meng-

gunakan dana tersebut untuk investasi lain dalam jangka waktu tertentu. 

Septi tidak diberitahu besaran bagi hasil yang akan didapat dari se-

toran awalnya selama masa tunggu berangkat haji. Selama dua tahun 

setoran awalnya Septi juga tidak mendapatkan laporan berkaitan bagi 

hasil. “Saya tidak bertanya bagi hasil, dapat laporan juga tidak ada,” katanya 

kepada Warta Pemeriksa, Senin, 13 Agustus 2018. 

Transformasi 
Pengelolaan 
Dana Haji
Badan Pemeriksa 
Keuangan menyoroti 
sebagian biaya 
indirect cost jamaah 
haji yang berangkat 
disubsidi dari dana 
optimalisasi jamaah 
dalam masa tunggu. 
Perlu menerbitkan 
virtual account 
masing-masing 
jamaah untuk 
meningkatkan 
transparansi 
pengelolaan 
dana haji.

houseofsaud.com
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Setelah menyetor dana awal Septi hanya mendapatkan 

buku tabungan beserta nomor rekeningnya. Bukti setoran 

haji itu ia bawa ke Kementerian Agama untuk registrasi 

ulang. Pegawai Kementerian Agama memasukkan nama 

Septi ke dalam sistem daring pendaftaran haji. Hasilnya jad-

wal berangkat haji jatuh pada tahun 2038. Menurut Septi 

jadwal tunggu sebenarnya tidak selama masa tunggu hasil 

perhitungan sistem daring. Septi membandingkan dengan 

pengalaman orangtuanya yang mendaftar pada 2009 dan 

berangkat haji pada 2015. “Realitasnya masa tunggu berkisar 

enam tahun, mungkin sekarang lebih lama.”

l l l

Dana setoran awal haji oleh jamaah haji menjadi salah 

satu fokus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

RI. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang 

Pamung kas mengatakan pemeriksaan BPK menemukan hasil 

dari penempatan setor an awal pada instrumen investasi ma-

sih belum transparan dan akuntabel. Penempatan dana haji 

pada instrumen investasi disebut sebagai optimalisasi. 

Hasil optimalisasi dimanfaatkan untuk menambah biaya 

penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPIH terdiri atas setoran 

awal jamaah, hasil optimalisasi, dan setoran lunas. Setoran 

lunas dibayarkan menjelang keberangkatan. Jamaah haji 

hanya dibebani setoran awal dan setoran lunas. Setoran awal 

dan setoran lunas ini diperuntukkan biaya penerbangan, 

pemondokan dan biaya hidup di Arab Saudi. Tiga komponen 

biaya ini disebut direct cost. Ada komponen biaya lain yang 

disebut sebagai indirect cost yaitu biaya-biaya untuk pelayan-

an dan administrasi. Biaya indirect cost diambilkan dari hasil 

optimalisasi. 

Hitungan hasil optimalisasi inilah yang dipermasalahkan 

BPK. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK 

pada penyelenggaraan haji 1438 H/2017 menemukan bagi 

hasil yang diperoleh jamaah haji yang berangkat berasal dari 

hasil optimalisasi jamaah haji yang masih berstatus masa 

tunggu. Bambang mengilustrasikan begini: Jamaah haji Si 

Fulan menyetor dana awal Rp25 juta. Masa tunggu selama 

7 tahun. Ongkos haji sebenarnya berkisar Rp60 juta. Artinya 

Si Fulan kurang 35 juta. Hasil optimalisasi dan setoran lunas 

menjelang Si Fulan berangkat mencapai Rp30 juta. Masih 

selisih Rp5 juta. Hasil pemeriksaan BPK ternyata dana Rp5 ju-

ta ini diambil dari hasil optimalisasi jamaah haji yang belum 

berangkat. “Ini tidak adil,” kata Bambang kepada Warta Peme-

riksa akhir Juli lalu. 

Hasil Pemeriksaan BPK untuk penyelenggaraan haji 2017 

menyebutkan total biaya indirect cost mencapai Rp5,48 tri-

liun. Ternyata biaya ini tidak ditutupi dari hasil optimalisasi 

dana setoran jamaah yang berangkat, namun juga berasal 

dari dana optimalisasi jamaah haji tunggu (waiting list). 

Pemeriksaan BPK juga menemukan hasil optimalisasi 

yang diperoleh oleh semua jamaah haji yang berangkat 

besarannya seragam. Padahal pendaftaran jamaah haji 

berbeda-beda. Menurut Bambang jamaah haji yang masa 

tunggunya lebih lama mendapatkan hasil optimalisasi lebih 

besar. “Penyeragaman hasil optimalisasi juga melanggar asas 

keadilan,” ujarnya. 

Temuan BPK ini diperoleh pada pemeriksaan BPK pa-

da dana satu jamaah haji yang mendaftar di tahun 2004. 

britishhajtravel.com
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Hitung an pemeriksa jamaah ini mempunyai dana optimali-

sasi sebesar Rp13,72 juta. Sedangkan jamaah yang mendaftar 

di tahun 2014 mempunyai dana optimalisasi sebesar Rp3,89 

juta. Namun keduanya menerima dana optimalisasi yang sa-

ma sebesar Rp26,89 juta.

Biaya Direct Cost dan Indirect Cost

Setiap tahun pendapatan optimalisasi atau nilai manfaat 

dana setoran awal digunakan untuk membiayai indirect cost. 

Menurut pemeriksaan BPK, pemerintah tidak mempertim-

bangkan apakah pendapatan optimalisasi untuk biaya indirect 

cost sesuai dengan akumulasi nilai manfaat dana setor an awal 

dari jamaah haji yang berangkat. Inilah yang membuat biaya 

indirect cost jamaah haji yang berangkat disubsidi dari hasil 

optimalisasi jamaah masa tunggu.

Bambang Pamungkas menilai praktik penggunaan dana 

optimalisasi jamaah haji masa tunggu untuk mengongkosi 

biaya penyelenggaraan jamaah haji yang berangkat mirip 

kasus travel umrah bermasalah. “Praktiknya tidak jauh berbeda 

seperti travel umrah yang bermasalah secara hukum,” katanya. 

Kasus travel umrah bermasalah yang paling santer adalah 

First Travel. Manajemen First Travel menggunakan dana ja-

maah umrah yang masih masa tunggu untuk mengongkosi 

biaya umrah jamaah yang berangkat. Skema ini diduga 

dilakukan manajemen untuk menutupi kekurangan setoran 

jamaah umrah yang memang dibanderol murah oleh mana-

jemen. 

Menurut Bambang penggunaan hasil optimalisasi jamaah 

masa tunggu melanggar kepatutan. Alasannya pemilik hasil 

optimalisasi tidak pernah diberitahu uang hasil penempatan 

setoran awal nya dipakai oleh jamaah lain. Dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan PDTT BPK tentang penyelenggaraan haji 

pada 2017 menyebutkan, pendapatan optimalisasi setoran 

awal belum diinformasikan ke calon jamaah haji secara 

transparan. Demikian pula de ngan penggunaan pendapatan 

optimalisasi untuk menyubsidi jamaah haji berangkat juga 

belum diinformasikan ke jamaah haji tunggu. Hasil pemerik-

saan penggunaan dana optimalisasi untuk indirect cost sejak 

2006 -2016 diketahui bahwa penggunaan dana optimalisasi 

jamaah masa tunggu atau subsidi indirect cost berkisar antara 

18-111 persen. “Trennya terus meningkat.”

Untuk menegakkan transparansi, Bambang mengusul-

kan agar pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH), sebagai institusi baru yang mengelola dana haji, 

menerbitkan virtual account setiap calon jamaah haji. Begitu 

calon jamaah mendaftar dan menyetorkan dana awal Rp25 

juta, pihak bank memberikan virtual account. Dari akun 

tersebut calon jamaah bisa mengecek hasil optimalisasinya 

sewaktu-waktu. Saran ini, menurut Bambang, sudah disam-

paikan kepada pemerintah. “Saya kira sudah ditindaklanjuti,” 

ucapnya. 

Namun dalam pelaksanaan pemerintah dan DPR belum 

mengisyaratkan untuk membuka hasil optimalisasi kepada 

jamaah dalam masa tunggu nya. Dalam pembahasan biaya 

haji antara Kementerian Agama dan Panitia Kerja Komisi Aga-

ma Dewan Perwakilan Rakyat, isu yang dibahas masih berki-

sar tentang biaya haji, penetapan direct cost dan indirect cost. 

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018, pemerintah 

dan DPR menetapkan BPIH sebesar Rp35,23 juta atau lebih 

besar Rp345 ribu dari BPIH tahun sebelumnya. “Ini adalah 

biaya direct cost yang dibayar langsung jamaah,” kata Wakil 

Ketua Komisi VIII DPR Noor Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, 

Senin, 12 Maret 2018.

Ahmad mengatakan, kenaikan BPIH akibat penerapan 

pajak pertambahan nilai sebesar 5 persen yang ditetapkan 

Arab Saudi, meroketnya harga BBM pesawat dan kendaraan 

di Arab Saudi sebesar 180 persen, dan kenaikan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS. Adapun komponen biaya direct 

cost di antaranya, ongkos penerbangan pulang pergi Indo-

nesia-Arab Saudi sebesar Rp27,49 juta, biaya pemondokan 

Rp2,45 juta, dan biaya hidup selama di Arab Saudi mencapai 

Rp5,35 juta. Adapun untuk indirect cost, pemerintah dan DPR 

menetap kan besaran Rp6,327 triliun. l

Praktiknya tidak jauh berbeda seperti travel umrah 

yang bermasalah secara hukum.

kemenag.go.id
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NILAI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)  
TAHUN 2015-2018

INVESTASI DANA
RINGANKAN BIAYA HAJI

B
iaya naik haji yang 

sebenarnya jauh le-

bih besar dari total 

dana yang disetor-

kan jamaah haji. 

Setiap jamaah haji 

yang berangkat telah menda-

patkan bagi hasil dari investasi 

dana awal haji yang disetorkan 

pada saat mendaftar pertama 

kali. Durasi waktu menunggu 

menjadi pengali besarnya nilai 

manfaat tersebut.

Praktik ini sudah belasan 

tahun berjalan oleh badan pe-

ngelola keuangan haji di bawah 

Kementerian Agama. Dalam 

pengelolaan dana haji, penem-

patan dana setoran awal haji pa-

da instrumen investasi disebut 

optimalisasi. Besarnya dana haji 

menghasilkan hasil optimalisasi 

yang besar pula. Hasil optimali-

sasi mengurangi biaya haji yang 

harus ditanggung jamaah haji. 

Kendati demikian dana opti-

malisasi ini menyisakan catatan 

dalam pemeriksaan Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK). Lemba-

ga negara ini mengungkapkan 

temuan berkaitan dengan pilih-

an investasi yang tidak sesuai 

syariah seperti diamanatkan da-

lam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2014. Tak hanya itu ma-

salah keuangan yang menjadi 

sorotan BPK adalah silang seng-

karut subsidi biaya haji yang be-

rasal dari dana optimalisasi.

Tahun     Tertinggi     Terendah     Rata-rata

2015     38,18 juta     30,01 juta     33,96 juta

2016     38,90 juta     31,11 juta     34,63 juta

2017     38,97 juta     31,04 juta    34,89 juta

2018     39,50 juta     31,09 juta     35,23 juta

Rincian Penempatan Dana Haji dan Dana Optimalisasi Haji per 30 Juni 2017

A. Kas (cash dan giro) Setoran Lunas : Rp3,9 triliun

B. Kas (giro) Setoran Awal  : Rp1,2 triliun

C. Investasi Jangka Pendek Deposito < 3 bulan :  Rp57,7 triliun

D. Investasi Jangka Panjang - SUKUK :  Rp35,6 triliun

Penempatan yang Tidak Sesuai Syariah per 30 Juni 2017

1. Penempatan dana di Bank Konvensional              : Rp710,35 miliar

2. Penempatan Surat Utang Negara (SUN) Valas seri FR-0001  :  Rp134,36 miliar

3. Deposito berjangka di Bank Konvensional   :  Rp4.547,82 miliar

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari:

1.  Setoran Awal (dibayar saat mendaftar).

2.  Bagi Hasil Optimalisasi (hasil investasi dana setoran awal selama menunggu 

 keberangkatan).

3.  Setoran Lunas (kekurangan yang dibayar menjelang keberangkatan).

Komponen BPIH

1. Direct Cost (biaya yang menjadi beban jamaah)

 a. Penerbangan

 b. Pemondokan

 c. Biaya Hidup (Living Allowance)

2. Indirect Cost (di luar biaya direct cost)

Setoran Awal 
Jamaah Haji

Rp20 juta

Rp25 juta

2004-2009

2010-sekarang
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Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan 

1.  Denda keterlambatan penyerahan koper jamaah haji pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah belum  

 dikenakan sebesar Rp174 juta.

2.  Kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp178 juta dan uang transport sebesar Rp19 juta pada kegiatan bimbingan 

 manasik haji.

3.  Kurang volume pengadaan jamaah haji pada dua embarkasi sebesar Rp175 juta.

BPK BEKERJA

Temuan-Temuan BPK

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.  Penghitungan dan penyelesaian kekurangan imbal hasil deposito dana haji sebesar Rp19 miliar belum disepakati seluruhnya  

 oleh Bank Penerima Setoran (BPS).

2.  Dana milik jamaah haji batal berangkat belum seluruhnya tersalurkan dan masih tersimpan di BPS sebesar Rp6,48 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

1.  Penatausahaan aset tetap sebesar Rp2,86 miliar belum tertib.

2.  Terdapat perbedaan antara data siskohat (Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu) dengan data akuntansi utang BPIH  

 terikat reguler sebesar Rp911 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

1.  Penetapan BPIH belum memenuhi asas keadilan dan dana optimalisasi calon jamaah haji tunggu sebesar Rp17,42 triliun telah  

 digunakan untuk subsidi indirect cost jamaah haji yang telah berangkat.

2.  Pembebanan biaya operasional petugas penyelenggara ibadah haji sebesar Rp437 miliar tidak sesuai ketentuan.

3. Penempatan dana setoran haji dan dana optimalisasi pada rekening giro dan investasi jangka pendek tidak sesuai prinsip 

 syariah dan tidak optimal.

4.  Perhitungan asumsi aircraft lease penyediaan transportasi udara jamaah haji Indonesia kurang tepat.

5.  Penggunaan biaya manasik haji sebesar Rp2,31 miliar tidak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji 

 dan Umrah Nomor 161 Tahun 2017.

6.  Pemborosan atas pengadaan konsumsi jamaah haji sebesar Rp19 juta pada Embarkasi Palembang.

Merekomendasikan Menteri Agama untuk:

1.  Menyusun sistem yang mampu menghitung nilai manfaat dari setoran awal masing-masing jamaah haji yang telah mendaftar.

2.  Dalam mengusulkan penetapan indirect cost kepada DPR lebih memperhatikan prinsip keadilan distribusi nilai manfaat 

 yang seharusnya diterima oleh jamaah haji, baik yang berangkat pada tahun berjalan maupun yang masih masuk dalam 

 daftar tunggu.

3. Memerintahkan Dirjen PHU untuk lebih:

 a.  Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait usulan anggaran biaya 

  operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan petugas operasional pusat dan daerah.

 b.  Menyempurnakan pedoman penyediaan transportasi jamaah haji Indonesia, dan pedoman pengaturan penggunaan biaya 

  manasik haji.

 c.  Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke rekening Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji Pusat.

I. LHP LAPORAN KEUANGAN PENUTUP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1438 H/2017

II. LHP PDTT ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1438 H/2017

REKOMENDASI BPK
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Aspek apa saja yang diperiksa dalam pengelolaan dana 

haji?

BPK melakukan dua jenis pemeriksaan setiap tahun yaitu 

pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Badan Penge-

lola Ibadah Haji (LK BPIH) dan Laporan Keuangan Dana Abadi 

Umat (LK DAU). Sementara pemeriksaan yang lain adalah Pe-

meriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atau pemeriksaan 

kinerja. Dalam dua tahun terakhir, opini BPK atas LK BPIH dan 

LK DAU adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara itu dalam 

beberapa tahun terakhir, kami juga melakukan Pemeriksaan 

PDTT dan pemeriksaan atas kinerja penyelenggaraan ibadah 

haji tahun 2014, pemeriksaan PDTT atas Penyelenggaraan 

Ibadah Haji Khusus tahun 2015 dan pemantauan pelaksanaan 

tindaklanjut rekomendasi BPK dalam memperbaiki akomodasi, 

katering dan transportasi haji reguler. 

Bagaimana dengan pengeloaan keuangan dan penye-

lenggaraan ibadah haji?

Sepanjang saya mengemban amanah selama 15 bulan 

sebagai Anggota BPK, saya mengikuti perkembangan pemerik-

saan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji untuk dua 

tahun terakhir dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017. 

Berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan keuangan haji dari 

tahun ke tahun semakin membaik dan semakin berkurang ca-

tatannya. 

ISMA YATUN ANGGOTA V BPK

Pengelolaan Keuangan 
Haji Semakin Baik 
Catatannya Berkurang

I
badah haji tidak sekadar rutinitas ibadah setiap tahun. Bagi negara, haji berkaitan dengan pengelolaan dana yang 

sangat besar mencapai Rp100 triliun. Aspek pengelolaan dana haji menjadi penting untuk peningkatan kualitas pela-

yanan haji juga menekan mahalnya biaya haji dari tahun ke tahun. 

Pemeriksaan dana haji oleh Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran penting agar pengelolaan dana haji lebih 

transparan dan akuntabel. Setiap tahun, BPK memeriksa dana pengelolaan haji. BPK menyajikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian terhadap pengelolaan dana haji meski ada beberapa catatan yang perlu perbaikan. Kendati demikian, 

menurut Anggota V BPK RI Isma Yatun catatan-catatan tersebut semakin berkurang. “Menunjukkan perbaikan,” katanya 

dalam wawancara tertulis dengan Warta Pemeriksa. Berikut petikannya:

kemenag.go.id
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Untuk aspek pengelolaan keuangan, masih 

banyak yang tidak diinvestasikan pada instru-

men investasi berprinsip syariah?

Nilai aset dan kewajiban BPIH per 31 Desember 

2017 masing-masing adalah sebesar Rp100,24 tri-

liun dan Rp99,50 triliun. Kalau dilihat dari nilai kas 

atau setara kas dan investasi dari keuangan BPIH 

sebesar Rp100,17 triliun. Besarnya dana kelola haji 

perlu diatur ketat dalam undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji. Kebijakan ini antara 

lain, mengenai bagaimana penyimpanannya dan 

dalam bentuk apa uang ini dapat diinvestasikan. 

Menurut undang-undang ini, pengelolaan uang 

wajib dikelola dengan prinsip syariah, kehati-ha-

tian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Dari hasil pemeriksaan 

2016, misalnya, BPK masih me-

nemukan adanya pengelolaan 

dana haji yang belum sesuai 

prinsip syariah. Sebesar Rp1,51 

triliun ditempatkan dalam in-

vestasi jangka pendek berupa 

deposito berjangka 1 bulan 

pada bank umum konvensio-

nal. Ada juga investasi jangka 

panjang dalam bentuk Surat 

Utang Negara (SUN) Valas se-

nilai US$10,00 juta atau setara 

Rp134,36 miliar. Keduanya tidak 

sesuai prinsip syariah. Atas 

temuan BPK ini, sebagian depo-

sito di bank konvensional telah 

dicairkan dan dipindahkan ke 

bank syariah serta dana haji da-

lam bentuk SUN dicairkan pada 

saat jatuh tempo. 

Sebagian biaya jamaah yang berangkat 

disubsidi dari dana optimalisasi jamaah masa 

tunggu, apa langkah BPK?

BPK melihat adanya ketidakadilan dan risiko-

nya terhadap kecukupan nilai optimalisasi setoran 

awal, terutama bagi para jamaah haji yang dalam 

masa tunggu. Ketidakadilan dan risiko ini sudah 

disampaikan oleh BPK kepada pemerintah di awal 

2018. Permasalahannya kan begini: Presiden me-

netapkan BPIH tahun 2017 per jamaah Rp34,84 ju-

ta. Sementara Si A adalah salah satu calon jamaah 

yang berangkat tahun 2017 ini, Si A mendaftar 

delapan tahun silam, dan telah me nyetorkan uang 

pada saat mendaftar sebesar Rp25 juta. Kekurang-

annya Rp9,84 juta harus dilunasi sebelum 

keberang katan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis 

BPK, untuk tahun 2017 ini, sebenarnya ongkos 

naik haji sebenarnya mencapai Rp61,78 juta. Pa-

dahal jamaah haji hanya membayar Rp34,84 juta. 

Selisihnya sebesar Rp26,9 juta diperoleh dari hasil 

optimalisasi pengelolaan setoran awal yang Rp25 

juta tadi selama delapan tahun. 

Nah, pertanyaannya apakah benar hasil opti-

malisasi dana Si A mencapai Rp26,9 juta? Perta-

nyaan lainnya: Bagaimana Si B yang mendaftar 

dan menyetorkan setoran awal 10 tahun yang lalu; 

dan si C yang mendaftar dan menyetorkan setor-

an awal 5 tahun yang lalu, yang bersama-sama 

berang kat haji tahun 2017, yang sama-sama dike-

nakan BPIH sebesar Rp34,84 juta? 

Seharusnya antara Si A,B dan 

C, hasil optimalisasinya berbe-

da. Tapi kenyataannya nilainya 

seragam. Maka dana optimali-

sasi ini perlu lebih transparansi 

dan pengelolaannya menge-

depankan azas keadilan. BPK 

memiliki bukti-bukti pendukung 

dan analisisnya.

Catatan untuk penyeleng-

garaan haji?

Pada aspek keimigrasian. 

Awal 2017, saya melakukan su-

pervisi terhadap Tim BPK di Arab 

Saudi. Pada saat saya tiba di ban-

dara Arab Saudi, saya mengama-

ti antrean panjang jamaah haji 

umrah yang sebagian adalah 

orang tua. Tentunya sangat me-

lelahkan mengingat perjalanan 

mereka dari Tanah Air menuju 

Jeddah memakan waktu yang cukup lama. Dalam 

hati saya bertanya: Bagaimana kalau musim haji, 

Pemerintah Arab Saudi akan melayani jutaan ca-

lon jamaah haji dari seluruh dunia. 

Setibanya di tanah air, saya mencoba menghu-

bungi beberapa pihak terkait untuk memikirkan 

permasalahan ini. Syukur alhamdulillah saya 

mendengar berita, bahwa pihak pemerintah Arab 

Saudi berusaha menjemput bola langsung ke 

Indonesia untuk melayani masalah keimigrasian 

ini sejak dari Indonesia. Harapannya ketika para 

calon jamaah haji tiba di Arab Saudi, mereka bisa 

langsung keluar bandara tanpa harus antre lagi. 

Ini merupakan sesuatu perbaikan pelayanan yang 

menggembirakan. l

BPK melihat adanya 

ketidakadilan dan 

risiko nya terhadap 

kecukupan nilai 

optimalisasi setoran 

awal, terutama 

bagi para jamaah 

haji yang dalam 

masa tunggu.
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B
adan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) me-

mantau langsung 

penye lenggaraan iba-

dah haji. Selama dua 

pekan lebih ber ada 

di Tanah Suci pada 13-28 Agustus 

2018, Wakil Ketua BPK Bahrullah Ak-

bar beserta rombongan menge cek 

pelayanan Kementerian Kese hatan 

dan Kementerian Agama terhadap 

para jamaah haji. 

Pelayanan kesehatan jadi per-

hatian BPK karena menjadi faktor 

penting dalam penyelenggaraan 

haji. Maklum, jamaah haji Indonesia 

banyak yang berusia lanjut. 

Untuk mengetahui sejauh mana 

pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada jamaah, Bahrullah mengun-

jungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia 

(KKHI). Ia menceritakan, KKHI memi-

liki fasilitas rawat inap sebanyak 112 

tempat tidur yang terdiri atas 60 tem-

pat tidur untuk jamaah pria dan 52 

tempat tidur untuk jamaah wanita. 

Selain itu, Bahrullah menambah-

kan, terdapat pula ruang psikiatri 

seba nyak 28 tempat tidur. Sedang-

kan fasilitas unit gawat darurat 

dilengkapi 10 tempat tidur dan 14 

tempat tidur untuk observasi. 

“Rata-rata pasien per hari se-

banyak 130 orang. Kami sangat 

mengapresiasi kinerja para dokter 

dan para medis yang dengan sabar 

melayani jamaah yang usianya di 

atas 70 tahun,” kata Bahrullah.

BPK Apresiasi 
Peningkatan 
Pelayanan Haji

BPK memantau 
langsung 
pelayanan 
Kementerian 
Kesehatan dan 
Kementerian 
Agama terhadap 
para jamaah.
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Rata-rata pasien 

per hari sebanyak 

130 orang. Kami 

sangat meng-

apresiasi kinerja 

para dokter dan 

para medis yang 

dengan sabar 

melayani jamaah 

yang usianya di 

atas 70 tahun.

Bahrullah mengatakan, gangguan 

kesehatan jamaah haji kebanyakan berupa 

dehidrasi, disorientasi psikis, dan kelelah-

an. “Tapi, ada juga jamaah yang memang 

punya penyakit bawaan sejak di Tanah Air, 

seperti penyakit jantung,” katanya. 

Saat melakukan kunjungan, Bahrullah 

didampingi Anggota BPK VI Harry Azhar 

Azis, Auditor Utama (Tortama) AKN VI Dori 

Santosa, Sekjen Kemenkes dr. Untung Suse-

no Sutarjo, M.Kes dan Irjen Kemenkes drg. 

Oscar Primadi, MHP, Kepala Badan PPSDM 

drg. Usman Sumantri, M.Sc, Kepala biro 

keuang an dan BMN Drs. Setyo Budi Har-

tono, MM, Pang lima Besar KKHI Dr. dr. Eka 

Jusup Sing ka, M.Sc, Direktur KKHI Makkah 

dr. Nirwan S.Sp.An.

Rombongan BPK tiba di Arab Saudi pa-

da Senin (13/8). Setibanya di Bandara King 

Abdul Aziz, Jeddah, rombongan BPK disam-

but Konjen RI di Jeddah Hery Saripudin dan 

Kepala Daker Bandara Arsyad Hidayat.

BPK kemudian membagi dua tim untuk 

mengawasi kinerja Kementerian Kesehatan 

dan Kementerian Agama. 

Saat melihat pelayanan di bandara, 

Bah rullah sangat mengapresiasi adanya 

pelayan an jalur cepat (fast track). Proses ke-

datangan pertama yang ditinjau BPK ada-

lah kedatangan Kloter 58 Embarkasi Jakar-

ta-Pondok Gede di jalur fast track Gerbang 

A, Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. 

Ia mengaku terkesan dengan kondisi le-

ngang di bandara tersebut. Menurut dia, fa-

silitas itu sangat memudahkan jamaah haji. 

“Sebelum-sebelumnya tak begini,” kata dia.

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis yang 

ikut mendampingi Bahrullah menengok 

pelayanan proses kedatangan dan Klinik 

Kesehatan Haji Indonesia di Bandara Je-

ddah mengatakan, pelayanan kesehatan 

dan perjalanan memang menjadi objek 

pemerik saan BPK setiap tahunnya. 

Dia menjelaskan, ada peningkatan da-

lam hal pelayanan kesehatan dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Peningkatannya, 

kata dia, adalah keberadaan klinik kesehatan 

Indonesia di Bandara King Abdul Aziz. “Jadi 

memang lebih bagus sekarang,” kata Harry.

Kendati demikian, ia mengatakan akan 

terus melakukan pemantauan secara spe-

sifik terkait pelayanan kesehatan tersebut. 

Namun, masih ada rekomendasi BPK yang 

belum dijalankan perihal pelayanan kese-

hatan haji.

BPK sebelumnya menginginkan pela-

yanan kesehatan masuk dalam sistem Ke-

dutaan Besar RI di Arab Saudi sebagai atase. 

BPK juga ingin pelayanan kesehatan haji tak 

bisa dibatasi waktu tugas selama penyeleng-

garaan, karena jamaah Indonesia telah ber -

ada di Tanah Suci sebelum dan sesudah wak-

tu penugasan tim kesehatan di Tanah Suci.

Namun, Harry Azhar tak menyinggung 

soal jamaah reguler karena seluruh jamaah 

reguler tiba di Tanah Suci selepas seluruh 

petugas tiba. Kendati demikian, menengok 

pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, ada 

sejumlah jamaah yang masih memerlukan 

perawatan di rumah sakit Arab Saudi pada 

akhir masa kepulangan jamaah.

BPK juga merekomendasikan agar ada 

pe  rawatan kesehatan terpadu di Tanah 

Suci. “Sekarang belum terkomunikasikan,” 

katanya. l
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Menurut bapak, bagaimana persiapan 

haji tahun ini?

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ka-

mi terus melakukan pemantauan yang 

ketat kepada Kementerian Agama. 

Kami terlibat dalam pembahasan 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BPIH). Kami juga turut me-

mantau terkait persiapan pe-

mondokan, katering, bus, ten-

da, dan sebagainya. Kami juga 

menemui mereka agar mereka 

mematuhi peraturan-peraturan 

tersebut, itu pengawasan kami. 

Kami juga pernah mengun-

dang imigrasi, bertemu dengan Kementerian 

Kesehatan untuk petugas kesehatan hingga 

kepolisian. Masih ada permasalahan teknis ter-

kait air conditioner (AC) bus pengangkut 

jamaah, toilet, dan sebagainya. Itu 

sebabnya kami minta pengawas-

an tenaganya agar pola komu-

nikasi dengan maktab-maktab 

ditingkatkan. 

Bagaimana hasil evaluasi 

Komisi VIII DPR terkait penye-

lenggaraan haji selama ini?

Tahun sebelumnya ada ma-

salah visa, katering. Seperti yang 

SODIK MUDJAHID
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI

Investasi Dana Haji 
Harus Menguntungkan 
dan Aman
Perencanaan 
strategis 
mengenai 
investasi 
dana haji 
harus melalui 
persetujuan 
DPR. BPKH 
tidak bisa 
sembarangan 
melakukan 
investasi.
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saya katakan tadi, di satu sisi secara umum 

ada peningkatan. Tapi kita masih berulang 

saja ada permasalahan hal teknis sema-

cam AC, toilet, dan sebagainya. Maka saya 

katakan pengawasnya ditambah dan pola 

komunikasi dengan maktab-maktabnya 

diperbaiki. Kami sampai mencontohkan 

proses komunikasi dengan gaya humoris 

dan juga agak tegas. 

Lalu strategi apa yang harus di-

lakukan untuk mengatasi masalah ter-

sebut?

DPR menyarankan bahwa jamaah itu 

ibarat prajurit yang akan berperang, pra-

jurit itu tergantung kepada strategi besar 

komandannya. Akan tetapi, di atas strategi 

besar komandannya, kembali lagi kepada 

kemampuan prajurit itu dan kepada koman-

dan langsung yaitu komandan regu atau 

komandan rombongannya. Itu sebabnya 2 

tahun terakhir ini, diklat atau manasik haji 

kami minta diubah. Manasik haji ja ngan 

hanya berorientasi kepada ilmu agama, tapi 

kepada akhlak, kepada perilaku, dan kepada 

kesiapan mental. Namun, reformasi manasik 

ini belum sesuai harapan kami. 

Maka, kita rekomendasikan ketua re-

gu atau rombongan ada diklatnya. Jadi 

diklat jamaah manasiknya ditingkatkan, 

kurikulumnya diubah pada pendekatan 

bukan hanya doa, tapi penguasaan me-

dan, ketahanan mental, komunikasi, dan 

lain-lain. Agar mereka tidak jauh kelasnya 

dibanding kan dengan kelas para pembim-

bing KBIH. 

Ketiga, diklat rombongan petugas kita 

tingkatkan, jumlah petugas kesehatan juga 

ditambah, termasuk juga petugas keaman-

an dan perlindungan yaitu Polisi dan TNI. 

Dari tiga hak jamaah haji selama ini, 

hak ibadah sudah diterima, hak fasilitas 

sudah diterima, tetapi hak perlindungan 

dan keamanan masih lemah. Itu sebabnya 

jumlah tenaga perlindungan dan keaman-

an ditambah. Di lapangan kami menyak-

sikan mereka kerja keras untuk mencari 

orang yang tersesat dan untuk melindungi 

jamaah-jamaah yang kehilangan bus kita 

ketika bus kita diserbu oleh jamaah dari 

negara lain. 

Itu strategi besarnya, perencanaannya 

lebih akurat, pelaksanaan lebih ketat, de-

ngan ditambahnya pengawas kemudian 

tadi jamaahnya juga harus lebih siap. 

Manasiknya diubah dan ditambah, lalu 

pemimpin langsungnya ketua regu dan 

rombongannya ditingkatkan.

BPK RI berpendapat bahwa kebijakan 

penetapan BPIH dinilai belum memper-

timbangkan prinsip ke adilan bagi calon 

jamaah. Kementerian Agama juga diang-

gap belum memiliki sistem yang mampu 

menghitung nilai manfaat dari biaya 

pendaftaran calon jamaah haji. Bagaima-

na Anda melihat hal tersebut?

Sekarang kan keuangan haji sudah di-

tangani BPKH (Badan Pengelola Keuangan 

Haji). Dahulu, Kementerian Agama terbatas 

dalam penanganannya. Wewenang kemen-

terian sangat terbatas dalam mengelola 

dana investasi, hanya bisa dalam bentuk 

deposito. Sekarang, sudah dipindahkan 

dari Kementerian Agama ke BPKH. BPKH 

isinya orang-orang perbankan dan orang-

orang ahli dalam mengelola keuangan dan 

investasi. Sehingga diharapkan, beragam 

investasi yang dilakukan dapat aman dan 

menguntungkan, karena mereka pakarnya. 

Apa saran bapak terhadap BPKH 

supaya pengembangan dana haji maksi-

mal, tapi risikonya terjaga? 

Pengelolaan dana haji sudah dise-

rahkan kepada BPKH. Ada dua langkah 

umum. Pertama, langkah-langkah efisiensi 

keuangan misalnya kontrak bersifat multi 

years. Yang kedua adalah langkah-langkah 

produktivitas. Jadi dana haji yang sebelum-

nya diinvestasikan hanya dalam bentuk 

deposito, maka sekarang diharapkan por-

tofolio investasinya lebih menguntungkan. 

Tentunya juga harus aman. 

Kita bisa mencontoh Malaysia. Dana ha-

ji Malaysia diinvestasikan ke berbagai por-

tofolio. Pada akhirnya, investasi tersebut 

mampu memberikan nilai tambah terha-

dap dana haji milik masyarakat. Itu prinsip 

inovasi dalam memberikan nilai tambah 

dalam dana-dana haji itu. Kita harusnya 

percaya kepada BPKH, karena sekali lagi la-

tar belakang orang BPKH berbeda dengan 

orang Menteri Agama. Orang-orang BPKH 

adalah orang perbankan, orang keuangan, 

dan orang ahli investasi.

Manasik haji 

ja ngan hanya 

berorientasi 

kepada ilmu 

agama, tapi 

kepada akh-

lak, kepada 

perilaku, dan 

kepada ke-

siapan mental.
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Menurut bapak, bagaimana solusi untuk 

meng atasi jamaah haji ilegal?

Ini saya berulang kali mengatakan kepada 

Kementerian Agama. Pertama, harus melakukan 

edukasi kepada calon jamaah di kampung untuk 

jangan tergiur harga murah. Yang kedua adalah 

pengawas an, pengawasan yang proaktif terkait 

administratif. Maksudnya, pengawasan proaktif itu 

contohnya jika di bandara ditemukan ada jamaah 

terlantar, langsung panggil jamaahnya, fasilitasi, 

dan tanyakan biro perjalanan mana yang digunakan 

jamaah haji tersebut. Lalu panggil biro perjalanan 

tersebut. 

Kemudian, saya minta kepada kepolisian ikut 

mengawasi dan cepat menanggapi pengaduan-

peng aduan dan langsung koordinasi dengan Ke-

menterian Agama untuk dapat langsung mengambil 

tindakan terhadap biro perjalanan yang bersangkut-

an. Keempat, saya meminta Kementerian Agama 

lebih tanggap, pola-pola MLM atau pola-pola pira-

mida itu terbukti dalam bidang apapun merugikan 

jamaah. 

Jika menemukan pola MLM atau pola piramida, 

segera panggil dan segera hentikan, karena dalam 

pengalaman pola itu dalam bisnis apapun meru-

gikan. Itu bagian usul kami, satu edukasi, kedua 

pengawasan, ketiga polisi juga lebih cepat tanggap 

untuk menghadapi pengaduan-pengaduan.

Waktu tunggu keberangkatan haji semakin 

panjang. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan 

pemerintah agar waktu tunggu berkurang? 

Soal waktu tunggu haji, tentu itu diluar kemam-

puan kita. Karena ini bersangkutan dengan kuota 

haji dari Pemerintah Arab Saudi dan besarnya minat 

masyarakat Indonesia untuk berhaji. 

Di Malaysia, waktu tunggu haji minimal 40 ta-

hun, bahkan ada yang 60 tahun. Yang penting ada-

lah, pertama transparansi, tidak ada jual-beli kuota 

haji. Kedua, transparansi dan keadilan keuangan. 

Sekarang, BPKH telah mengeluarkan rekening 

virtual account jamaah. Di situ, jelas tercatat ke-

uangan calon jamaah. Sehingga, ia tau berapa nilai 

tambah dari uang yang disetorkan dari uang setoran 

pertama. 

Bagaimana langkah DPR untuk membantu 

memastikan bahwa investasi dana haji benar-be-

nar bermanfaat dan tidak ada penyalahgunaan? 

BPKH adalah mitra Komisi VIII. Jadi, perencanaan 

strategis harus melalui persetujuan DPR. Mereka 

tidak boleh investasi seenaknya, harus aman dan di-

kaji. Kami juga memberikan masukan-masukan dan 

kami juga melakukan pengawasan kepada BPKH. l
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R
idha Sukma punya pengalaman 

tak terlupakan saat ditugaskan di 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Perwakilan Provinsi Riau. Pegawai 

yang kini menjadi staf Biro Humas 

dan Kerja Sama Internasional ter-

sebut pernah melakukan pemeriksaan di salah 

satu lokasi terpencil di Riau. Kesabaran dan ke-

hati-hatian jadi aspek penting dalam menempuh 

perjalanan ke lokasi. 

Salah satu kegiatan pemeriksaan yang paling 

berkesan baginya adalah saat memeriksa Lapor-

an Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau 

Tahun Anggaran 2016. Ridha beserta tim kala itu 

harus menempuh perjalanan ke Tanjung Tiram, 

Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri, 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Perjalanan ke Tanjung Tiram dilakukan dalam 

rangka pemeriksaan terhadap program yang 

dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Riau pada 2016. Disnakertrans 

saat itu melaksanakan program pembukaan 

lahan pulau yang tidak berpenghuni untuk 

pembangunan rumah transmigran melalui pem-

berian bantuan bahan bangunan. Hibah barang 

yang diserahkan ke masyarakat tersebut diberi-

kan guna membangun rumah untuk ditempati 

para transmigran.

Untuk sampai ke lokasi pemeriksaan, Ridha 

beserta tim harus melewati medan yang sangat 

berat. Perjalanan diawali dengan menyeberangi 

sungai dari Tembilahan menuju Tanjung Melayu 

dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. 

Transportasi yang digunakan untuk me-

nyeberang hanyalah sebuah kapal kayu kecil. 

Kapasitas maksimalnya delapan orang. “Kami 

harus sangat hati-hati dalam menyeberang. Ka-

rena sungai yang kami lintasi banyak buayanya,” 

kata Ridha menceritakan kisahnya kepada Warta 

Pemeriksa. 

RINTANGAN
Pemeriksaan
di Riau

Sesulit apapun 
medan menuju lokasi 
pemeriksaan, BPK pasti 
menerjunkan para 
pemeriksanya demi 
mengawal penggunaan 
keuangan negara.
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Keberadaan buaya saat menyeberang bukanlah satu-satunya tantangan yang 

harus dilalui. Tim pemeriksa juga harus bersabar karena waktu keberangkatan kapal 

tidak menentu. Kapal bisa diberangkatkan apabila tidak sedang terjadi air pasang di 

laut. 

Tanjung Melayu, kata dia, dahulu merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Se-

hingga, kondisi jalan di sana masih berupa tanah. Sesampainya di dermaga tempat 

pemberhentian di Tanjung Melayu, Ridha mesti berjalan kaki melewati jalan setapak 

sekitar 1 kilometer menuju perkampungan transmigrasi tersebut.

‘’Fasilitas desanya masih sangat seadanya. Pemandangan alam pun hanya beru-

pa perairan sungai dan lautan saja,’’ tuturnya.

Ridha menuturkan, dia menjadi satu-satunya perempuan yang ditunjuk ke tem-

pat tersebut. Padahal, kondisi medan yang berada di perairan Provinsi Riau yang 

terkenal dengan banyaknya buaya tersebut sulit dijangkau. ‘’Tapi karena bagian dari 

tugas pemeriksaan, maka tetap harus dilaksanakan,’’ tegasnya.

Kita sering 

deg-degan 

ketika tiba-tiba 

kapal nya mati di 

tengah-tengah 

sungai, lalu me-

sinnya tidak bisa 

dinyalakan. Kita 

harus menung-

gu di atas kapal 

sampai kapalnya 

diperbaiki.
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Ia dan timnya mengaku punya waktu terba-

tas dengan kondisi medan yang sulit dan tidak 

bisa diprediksi tersebut. Contohnya, lanjut dia, 

saat ke Tanjung Tiram, hanya punya waktu seki-

tar empat hari. Sementara, untuk menuju ke wi-

layah tersebut sangat bergantung pada kondisi 

cuaca. Ketinggian air sungai dan laut juga harus 

diperhatikan. 

Kalau cuaca sedang tidak bersahabat atau se-

dang musim pasang dan air sungai sedang naik, 

maka Ridha beserta tim tidak bisa berangkat dan 

harus kembali ke penginapan masing-masing. 

Sedangkan dari Kota Pekanbaru ke Tembilahan 

menempuh perjalanan kurang lebih delapan jam.

‘’Kita sering deg-degan ketika tiba-tiba kapal-

nya mati di tengah-tengah sungai, lalu mesinnya 

tidak bisa dinyalakan. Kita harus menunggu di 

atas kapal sampai kapalnya diperbaiki,’’ kata Ridha.

Rasa lelah Ridha menempuh beratnya medan 

perjalanan dan lamanya waktu tempuh sedikit 

terobati dengan keramahan masyarakat Tanjung 

Melayu. Dia menceritakan, warga di sana kerap 

berpantun untuk menyapa orang-orang yang 

datang ke tempat mereka. 

Melakukan pemeriksaan di tempat yang 

sulit dijangkau merupakan hal lumrah bagi para 

pemeriksa BPK. Sesulit apapun medan menuju 

lokasi pemeriksaan, BPK pasti menerjunkan para 

pemeriksanya demi mengawal penggunaan ke-

uangan negara. l
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Bisa diceritakan bagaimana 

bapak masuk ke BPK?

Setelah lulus sekolah, saya masuk 

STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Nega-

ra) pada tahun 1980. Dua tahun kemu-

dian diangkat menjadi pegawai negeri 

sipil (PNS). Begitu lulus STAN, saya 

masuk Direktorat Jenderal Pengawas-

an Keuangan Negara Kementerian 

Keuangan. Kemudian bekerja di Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pemba-

ngunan (BPKP). Di sanalah awal-awal 

saya merintis karier.  

Saat pertama lulus dari STAN, saya 

masih D3. Kalau di STAN istilahnya 

Ajun. Tahun 1986 sekolah lagi tingkat 

4 atau D4, lulus 1989 sebagai akuntan. 

Di BPKP sampai tahun 2003. Setelah 

itu ada penugasan ke Kementerian Da-

lam Negeri sampai 2011.

Setelah dari Kemendagri, baru ditu-

gaskan ke BPK. Di BPK saya mendapat 

tugas sebagai staf ahli di bidang peme-

rintahan daerah. Setahun kemudian 

menjadi pegawai BPK sampai sekarang. 

Apa yang menjadi tanggung 

jawab bapak sebagai Tortama V? 

Dari segi penugasan, saya dapat 

amanah untuk mengkoordinasikan pe-

meriksaan keuangan di tingkat pusat. 

Misalnya Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Agama. Kemudian Badan 

Nasional Pembina Perbatasan, BPS Sa-

bang, BP Batam, dan Suramadu.

Di daerah saya membantu anggota 

atau pimpinan BPK untuk mengkoordi-

nasikan perwakilan-perwakilan Jawa 

dan Sumatera. Itu tanggung jawab saya.

Berarti pernah tugas di daerah? 

Kalau tugas di daerah sering. Tapi 

kalau menetap di daerah tidak pernah. 

Kebetulan kariernya di pusat terus, 

tapi mengurusi daerah. Ketika di BPKP, 

Kemendagri dan staf ahli mengurusi 

daerah, kemudian Tortama mengurus 

daerah, khususnya Jawa dan Sumatera. 

Jadi kalau ditanya sudah pernah ke 

daerah, sering. Tapi penugasan tetap 

tidak pernah.

Menurut bapak bagaimana pe-

ngelolaan keuangan daerah?

Kalau kita lihat trennya, setiap ta-

hun semakin membaik. Kalau kita lihat 

dari tren opini yang diberikan BPK, 

semakin hari semakin baik. Prosesnya 

panjang untuk membuat daerah me-

lek terhadap pertanggungjawaban 

keuangan, apalagi akuntansi. Dari 

model single entry ke double entry, itu 

panjang sekali prosesnya. 

Kalau kita bicara akuntansi double 

entry, di daerah dimulai dari adanya 

Keputusan Kemendagri 29 Tahun 2002. 

Itulah sebenarnya tonggak orang 

berbicara double entry. Jadi kalau beli 

sesuatu tidak sekadar dicatat uangnya, 

tapi juga dicatat sebagai aktiva, dan 

lainnya. Di saat itu kita mulai melek, ti-

dak lagi bicara single entry, tapi double 

entry. Jadi bayangkan saja kalau dimu-

lai 2002, sekarang sudah 15 tahun. 

Apa kesulitan untuk membuat 

daerah melek dengan sistem double 

entry?

Mindset dari tahun 1945 sampai 

2002 kita menerapkan single entry. 

Yang penting ada buku kas masuk dan 

kas keluar. Sekarang disuruh beralih 

tidak sekadar mencatat uang masuk 

dan keluar. Tapi uang yang masuk ini 

jadinya apa. Uang yang keluar jadinya 

apa. Kan ini mengubah mindset. Kalau 

teknis bisa dipelajari.

Tapi ketika bicara mindset, itu yang 

agak berat. Tapi kita lihat perkem-

bangan waktunya. Karena memakai 

peraturan perundang-undangan atau 

wajib, mau tidak mau teman-teman 

di daerah harus melaksanakan un-

dang-undang itu. 

Seberapa penting sinergi BPK 

BAMBANG PAMUNGKAS
AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA V BPK

‘Pemeriksaan Bukan Sekadar 
Menghasilkan Opini’

B
erawal dari pendidikannya di Sekolah Tinggi AKuntansi Negara (STAN), Bambang 

Pamung kas memulai perjalanan panjangnya di beberapa lembaga. Pria kelahiran Sema-

rang, 3 April 1962 tersebut mengawali kariernya di Kementerian Keuangan. Seiring wak-

tu berjalan, Bambang ditugaskan untuk mengabdi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kepada Warta Pemeriksa, Bambang menceritakan perjalanan karier hingga pandangan-

nya mengenai tantangan pemeriksaan ke depan. Berikut petikan wawancaranya.
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dengan lembaga lain?

BPK tidak hidup di ruang hampa. 

BPK punya amanat untuk memonitor 

tindak lanjut hasil pemeriksaan. Itu ar-

tinya mesti ada interaksi dengan yang 

kita periksa. Kalau BPK sudah periksa 

sendiri, tidak diapa-apakan, lalu mau 

ngapain. Karena itu harus bersinergi, 

tidak hanya kepada penegak hukum, 

tapi kepada yang diperiksa.

BPK malah punya perintah dari 

undang-undang. Kalau menemukan 

adanya indikasi fraud, harus dilapor-

kan kepada penegak hukum. Selan-

jutnya menjadi kewenangan penegak 

hukum. Tapi paling tidak, kita lapor-

kan. Kalau tidak ditindaklanjuti itu 

urus an penegak hukum. Walaupun bi-

sa tanya kenapa tidak ditindaklanjuti.

Apa pengalaman paling berke-

san bagi bapak selama bekerja di 

BPK?

Selama di BPK yang paling berke-

san, ketika pertama kali tugas di BPK 

sebagai staf ahli saat diperbantukan 

untuk melakukan pemeriksaan. Kala 

itu ada permintaan dari DPR untuk me-

lakukan pemeriksaan mengenai seng-

keta pemerintah de ngan DPR terkait 

tambang Newmont. Itu bagaimana BPK 

secara profesional melihat kepentingan 

positif dari pemerintah dan DPR. Di si-

tulah saya berkesan.

Alhamdulillah, saya waktu itu se-

bagai wakil penanggungjawab ikut 

dalam setiap prosesnya. Pemeriksaan 

tidak hanya membutuhkan kemam-

puan teknis, tapi harus berpikir yang 

lebih luas lagi. Prosesnya kurang lebih 

selama 2 bulan saat itu. Di saat peme-

rintah dan DPR saling tarik menarik, 

kita menunjukkan kenetralan BPK. 

Bagaimana secara profesional tidak 

melihat itu kepentingan apakah DPR 

maupun pemerintah.

Menurut bapak, apa tantangan 

BPK saat ini? 

Ekspektasi masyarakat terhadap 

BPK tinggi sekali. Misalnya, ditanya 

sudah opini, terus selanjutnya apa? Su-

dah ada opini tapi masih ada korupsi 

atau operasi tangkap tangan oleh KPK. 

Kan itu ekspektasi masyarakat yang 

besar. Hanya, pertanyaannya apakah 

semuanya yang berkaitan dengan 

fraud terhadap keuangan itu tang-

gung jawab BPK? Tidak semua jadi 

tanggung jawab BPK. Tapi paling tidak 

ada harapan masyarakat. Itu menjadi 

sesuatu yang berat. 

Tantangan kedua untuk BPK ada-

lah, kalau sudah WTP (wajar tanpa 

pengecualian) lalu apa selanjutnya. 

Memangnya masyarakat sudah sejah-

tera? Memangnya kemiskinan sudah 

menurun? Itulah mengapa BPK terus 

berpikir supaya pemeriksaan bukan 

sekadar menghasilkan opini, tapi 

pemeriksaan sudah mengarah pada 

bagaimana uang yang dikeluarkan ne-

gara punya dampak pada penurunan 

kemiskinan, kesejahteraan dan lainnya. 

Tapi apakah itu berat? Berat. Apakah 

itu bagus? Bagus. Kalau kita semakin 

ditantang, kita semakin menunjukkan 

kalau kita mampu.
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Apa pesan bapak untuk para pemeriksa BPK? 

Kalau di BPK, kita sudah jelas memiliki nilai yang mesti 

dijaga. Independensi, integritas dan profesionalisme. Ni-

lai-nilai itu harus kita jalankan sekuat tenaga dan semampu 

kita. Karena itulah nilai-nilai dasar yang kita yakini. 

Pemeriksa BPK memiliki risiko yang tinggi saat be-

kerja di lapangan. Bagaimana perlindungan terhadap 

mereka?

Saya rasa pimpinan memberikan perlindungan. Kalau 

saya sering dengar teman-teman di Papua atau di Aceh, da-

lam beberapa hal kalau merasa tidak aman akan berkoordi-

nasi dengan penegak hukum. Tujuannya agar pemeriksaan 

bisa berjalan lancar. Saya 

rasa ada perlindungan. 

Memang itu kita minta 

untuk ada perlindungan 

keamanan. Ancaman juga 

tidak hanya secara fisik, tapi 

psikis juga ada. Kalau ada 

pihak yang merasa punya 

bekingan, terkadang ada 

saja ancamannya terhadap 

pemeriksa. 

Tapi intinya, pemeriksa 

harus memegang teguh 

nilai-nilai independensi, in-

tegritas dan profesionalis-

me. Cara penyampaian dan 

pendekatan saat ada ma-

salah di lapangan memang 

semua itu harus belajar dari 

pengalaman. Pemeriksaan 

itu memberikan kredibilitas 

dan keyakinan apa yang 

mereka pertanggungja-

wabkan. Filosofi pemerik-

saan tidak mencari kesa-

lahan. Kalau cari kesalahan, ya sudah dihantam. Kalau Anda 

baik saya katakan baik, kalau Anda tidak bagus ya katakan 

tidak bagus, tentunya dengan memberikan solusi.

Apa yang menjadi tantangan bagi para pemeriksa 

BPK ke depannya? 

Kalau kita bicara tantangan, salah satunya adalah tekno-

logi informasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan pesatnya 

perkembangan teknologi. Kita juga harus paham dengan 

sisi positif dan negatif dari teknologi informasi itu. Selain itu, 

perkembangan dunia terus berubah. Jangan pernah kita 

merasa bekas akuntan, begitu lulus, kemudian yudisium, 

selesai. Padahal terus berkembang. Saya dulu belajarnya 

bukan akuntansi. Tapi Tata Buku. Sekarang sudah berubah 

akuntansi, kalau tidak mau belajar ya ketinggalan. l

SOSOK

Pemeriksaan itu 

memberikan 

kredibilitas dan 

keya kinan apa 

yang mere ka 

pertanggung-

jawabkan. 

Filosofi peme-

riksaan tidak 

mencari 

kesalahan.

PANGKAT/GOL: 
Pembina Utama/IV.e

JABATAN: 
Auditor Utama Keuangan Negara

TEMPAT, TANGGAL LAHIR: 
Semarang, 3 April 1962

PENDIDIKAN FORMAL

u  Doktor Akuntansi di Universitas Padjadjaran, 
 lulus 16 Maret 2005
u  Master of Bussiness Administration Accounting 
 di University of Hull, Inggris, lulus 10 Juli 1992
u  Diploma IV Jurusan Akuntansi STAN, lulus 7 Agustus 1989

PENDIDIKAN KEDINASAN

u  Pendidikan Lemhanas 2015 (PPSA XX)
u  SPIM II LAN 2009
u  SPAMA III LAN 1997

RIWAYAT PEKERJAAN

u  Auditor Utama Keuangan Negara V, Tahun 2014-sekarang
u  Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, 
 Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan PKN, 
 2013-2014
u  Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, 
 2011-2013
u  Direktur di Ditjen Keuangan Daerah, 
 Kementerian Dalam Negeri, 2007-2011
u  Kasubdit di Ditjen BAKD, Kementerian Dalam Negeri, 
 2004-2007
u  Kasubdit di Ditjen Bidang Pengawasan Akuntabilitas, 
 BPKP, 2000-2004

DR. BAMBANG PAMUNGKAS, 
MBA., CA., AK., CIMBA
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ALUR
PENGADUAN
MASYARAKAT

SELESAI

SELESAI

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

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

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

Pengadu atau pelapor menghubungi Pusat Informasi 
dan Komunikasi (PIK)

Pengaduan lengkap

Tanggapan Satker

Pengaduan
tidak lengkap

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

Verifikasi identitas pelapor 
dan kelengkapan bukti 
oleh Petugas PIK

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

Mau 
Mengadu 

Permasalahan 
Publik

Mengajukan Pengaduan

1. Mengisi formulir pengaduan 
masyarakat dan tanda bukti 

penerimaan dokumen

2. Melampirkan:
l KTP / ID Card / SIM

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

l Dokumen pendukung atas 
aduan yang disampaikan

Surat Keluar PPID 
kepada Pengadu/Pelapor

sebagai tanggapan

l Petugas PIK memproses 
penyampaian 

pelaporan pengaduan
l Meneruskan kepada Satker 

terkait melalui PPID

?

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Klik SIPADU
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BISNIS DAN NIAGA

M
emulai usaha tak perlu menunggu punya mo-

dal besar. Asalkan punya tekad dan kemam-

puan di bidangnya, modal sekecil apapun bisa 

membawa seseorang sukses dalam berwira-

usaha. Hal itu seperti yang dilakukan Rangga 

Regawa, seorang staf Penata Usaha Aset Biro 

Umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bermula dari warung 

makan kecil-kecilan di pinggir jalan, Rangga kini sudah memiliki 

puluhan cabang yang tersebar di berbagai daerah. 

Kepada Warta Pemeriksa, pria yang akrab disapa Ogeb tersebut 

menceritakan kisahnya membangun bisnis. Ogeb yang punya hobi 

memasak, mencoba peruntungannya dengan membuka warung 

makan di pinggir jalan di Yog yakarta. Menu utama warungnya 

ayam goreng. 

Dia memulai usahanya pada 2007. Modalnya tak besar. Hanya 

sekitar Rp300 ribu. “Waktu itu saya ibaratnya modal nekad saja,” 

kata Ogeb. 

Ogeb membuka warung makan tersebut di depan sebuah 

ruko. Lapaknya sederhana. Karena memakai konsep lesehan, ia 

hanya menyediakan sebuah meja. 

“Piringnya pun saat itu hanya pakai piring rotan sekitar 10 

buah. Saya mulai jualan di emperan ruko pinggir jalan,” Ogeb ber-

kisah. 

Seiring berjalannya waktu, warung makan Ogeb jadi buruan 

pelanggan. Dia pun akhirnya memberanikan diri membuka wa-

rung makan lebih besar yang diberi nama Warung Bang Ogeb atau 

disingkat WBO. 

Untuk memperkuat branding produknya, ia membuat logo ber-

gambar ayam dengan memakai sarung tinju. Menurut Ogeb, ada 

filosofi khusus di balik logo tersebut. 

“Kenapa lambangnya ayam dengan sarung tinju, karena ada 

filosofi yang saya ambil bahwa orang mau makan harus berjuang, 

dan di warung saya juga saya buat turnamen. Siapa yang sang gup 

makan pedas pada level kepedasan yang kami tentukan, peme-

nangnya bisa gratis makan seumur hidup sampai ada orang lain 

Dari Warung 
Pinggir Jalan, 
Kini Punya 
52 Cabang

Salah satu semangat 
Ogeb membuka 
usaha karena 
keprihatinannya 
terhadap banyaknya 
masakan barat yang 
masuk ke Indonesia.
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BISNIS DAN NIAGA

yang bisa mengalah kannya” ujar pria berusia 34 

tahun tersebut. 

Kota Jakarta jadi tujuan ekspansi pertama 

warung makan Ogeb. Ia membuka cabang di Ibu 

Kota pada 2008. Sekarang, Ogeb sudah memiliki 

52 cabang yang tersebar di Jakarta, Karawang, 

Yogyakarta, dan Lampung. 

Selain ayam goreng, Warung Bang Ogeb juga 

menyediakan menu lain seperti mi dan lain-lain. 

Namun, menu utamanya tetap ayam goreng.

Yang menjadi ciri khas WBO bukan ayamnya, 

melainkan sambalnya yang ditambahkan dengan 

kacang mede, sehingga rasa sambalnya lebih 

gurih. Sambal dengan campuran kacang mede 

dinilainya jadi salah satu langkah dia untuk meles-

tarikan masakan khas Indonesia. 

Salah satu semangat Ogeb membuka usaha 

karena keprihatinanya terhadap banyaknya ma-

sakan barat yang masuk ke Indonesia. Sebagai 

orang Yogyakarta, Ogeb pun banyak belajar sam-

bal khas lokal. 

“Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 

varian sambal paling banyak di dunia.Tapi sambal 

yang paling cocok sambal dari Pulau Jawa. Sam-

bal saya itu hanya sambal bawang yang saya tam-

bahkan kacang mede, karena kacang mede itu 

juga salah satu rempah untuk menetralisir perut 

dari rasa pedas,” jelas Ogeb.

Ogeb tak sungkan membocorkan sedikit re-

sep masakannya. Untuk mengolah ayam goreng 

agar rasanya gurih dan nikmat, ia memasak ayam 

menggunakan air kelapa. Selain menambah rasa 

menjadi gurih, air kelapa dapat menghilangkan 

bau amis pada ayam. 

“Ayam saya itu saya masak pakai air kelapa 

bukan dengan air mineral, karena dengan air 

kelapa, rasa ayamnya lebih gurih dan tidak bau,” 

ujarnya. 

Kunci kesuksesan Ogeb membangun bis-

nisnya bukan hanya soal cita rasa makanannya. 

Faktor penting lainnya yang tak boleh dilupakan 

pebisnis adalah pelayanan. Ia punya jurus yang 

disebutnya sebagai 5K, yakni komunikasi, kesem-

patan, komitmen, konsisten, dan keuntungan. 

Ogeb menekankan dirinya dan juga karya-

wannya untuk memiliki ‘mental pembantu’, bukan 

mental bos.

“Selama ini banyak anak muda menjadi peng-

usaha, tapi tidak punya mental pembantu, karena 

merasa bosnya. Dengan kita memiliki mental 

se orang pembantu, di situlah bisa membangun 

pola bisnis,” ujarnya.

Strategi lainnya memancing pelanggan ada-

lah membuat lomba makan pedas. Lomba makan 

ini juga diterapkan Ogeb di kiosnya yang berada 

di samping kantor BPK pusat. Sampai saat ini, 

kata Ogeb, rekor pemenang makan pedas belum 

terkalahkan. Pemenangnya sanggup memakan 

sambal dari 51 cabai rawit merah. l
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TEKNOLOGI

M
asalah kesehatan menjadi salah satu 

persoalan serius bagi jamaah yang ingin 

menjalankan ibadah haji setiap tahun-

nya. Bahkan, tidak sedikit dari jamaah 

yang wafat ketika berada di Tanah Suci. 

Pemerintah melalui Kementerian Kese-

hatan berupaya mengurangi risiko tersebut dengan menge-

luarkan sebuah terobosan baru, yaitu 

kartu kesehatan jamaah haji (KKJH). 

Kartu ini dilengkapi dengan kode QR 

dan barcode. Untuk mengatahui riwa-

yat kesehatan jamaah, petugas cukup 

memindai kartu tersebut. 

Kartu tersebut memuat data 

kesehatan haji dari awal sampai akhir. 

Mulai dari pembinaan, pelayanan dan 

perlindungan jamaah haji, termasuk 

hasil pemeriksaan kesehatan. 

Kepala Pusat Kesehatan Haji 

Kementerian Kesehatan Eka Jusup 

Singka kepada Warta Pemeriksa men-

jelaskan, upaya pemeriksaan dilaksa-

nakan mulai dari tingkat puskesmas 

untuk mendeteksi risiko kesehatan. 

Ini perlu untuk mengetahui seberapa 

besar risiko kesehatan yang dimi-

liki calon jamaah haji. Pemeriksaan 

selanjutnya dilakukan untuk penen-

tuan istithaah, yaitu kemampuan 

melaksanakan ibadah haji, baik itu 

secara fisik, mental dan perbekalan, 

memenuhi syarat dengan pendamping-

an, tidak memenuhi syarat untuk sementara dan tidak me-

menuhi syarat. 

Untuk pemeriksaan ketiga, dilakukan di embarkasi 

bidang kesehatan untuk menentukan status laik terbang 

jamaah haji. Semua data tersebut dimasukan ke dalam KKJH. 

‘’Kartu kesehatan jamaah haji (KKJH) merupakan wujud atau 

jawaban dari e-BKJH (buku kesehatan jamaah haji). Berisi 

data mobile dan sifatnya selalu dapat diperbarui. Tidak statis 

dan terbatas seperti BKJH,’’ jelas Eka.

Menurut dia, KKJH terintegrasi dengan Siskohatkes (sis-

tem informasi kesehatan haji Indonesia). Sehingga, setiap 

jamaah yang memiliki KKJH dipastikan terdata dalam sistem 

komputerisasi. Sedangkan yang memiliki BKJH bisa saja 

datanya belum diperbarui untuk masuk dalam Siskohatkes. 

Sebab, BKJH sifatnya statis dan hanya me-

muat hasil pemeriksaan kedua. 

Sedangkan, KKJH memuat data 

kesehatan mulai pemeriksaan kese-

hatan tahap pertama hingga terakhir. 

Bahkan, jika dirawat di klinik keseha-

tan haji Indonesia (KKHI), ada catatan 

pembinaannya. Selain terintegrasi 

dengan Siskohatkes, pencatatan da-

ta melalui KKJH juga tidak terbatas. 

‘’Tahun ini semua jamaah haji 

didata dalam KKJH, sedangkan khu-

sus ONH plus masih menggunakan 

BKJH,’’ ungkap dia.

Selain data kesehatan, KKJH ju-

ga berisi indentitas jamaah seperti 

nama, foto dan nomor kursi. KKJH 

awalnya diuji coba untuk embar-

kasi Jawa Barat pada 2017. Baru 

tahun ini semua embarkasi meng-

gunakan KKJH tersebut. Dengan 

kartu kesehatan jamaah haji ini, 

pengolahan data jamaah haji jadi 

lebih simpel, mudah dibawa. Petu-

gas haji pun mudah mengaksesnya 

melalui komputer maupun gadget.

Ia menegaskan, semua tenaga kesehatan dapat meng-

akses KKJH yang berjumlah 204 ribu buah, sesuai dengan 

jumlah jamaah reguler. Selain itu, Kemenkes juga sudah 

meluncurkan aplikasi Haji Sehat. Haji sehat berisi petunjuk 

kesehatan jamaah haji yang dapat diunduh playstore. Petun-

juk itu berupa informasi untuk jamaah haji terutama di Arab 

Saudi yang berkaitan dengan tempat berobat dan telepon 

penting di Arab Saudi. l

Memantau Kesehatan 
Jamaah Haji Lewat KKJH
Kartu kesehatan jamaah haji (KKJH) memuat data pemeriksaan 
kesehatan tahap pertama hingga terakhir. Bahkan, jika dirawat 
di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI), ada catatan pembinaannya.

kemenag.go.id
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G
elang jamaah haji Indonesia 

tahun ini lebih canggih diban-

dingkan sebelumnya karena 

dilengkapi quick response (QR) 

code. Kode QR data jamaah haji 

secara terperinci. 

Kode QR yang terpatri pada gelang tersebut 

mencantumkan data-data pribadi setiap jamaah 

haji seperti data paspor, daerah asal, hingga 

nama dan lokasi hotel yang ditempati selama 

berada di Tanah Suci. Data-data yang tercantum 

dalam kode QR tersebut dapat diakses melalui 

aplikasi pemindai ponsel pintar. 

Data tersebut sangat bermanfaat apabila 

ada jamaah haji yang tersesat saat berada di 

Tanah Suci. Petugas haji hanya perlu memindai 

kode QR. Semua informasi identitas, termasuk 

lokasi hotel akan langsung diketahui. Hal ini 

tentu memudahkan jamaah lanjut usia lantaran 

daya ingatnya yang menurun. 

Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji 

Kementerian Agama Nasrullah Jasam menga-

takan, gelang jamaah haji ini terbuat dari baja 

putih yang bisa disebut monel. Ketebalan monel 

mencapai 1,2 mm. Gelang haji memiliki dimensi 

panjang 214,47 mm–216,47 mm, lebar 10-12 

mm, tebal 1,2 mm, dan berat 26 gram. ‘’Gelang 

ini didesain tahan api,’’ jelas Nasrullah.

Bahan dasar monel dipilih agar daya tahan 

gelang sangat kuat. Gelang tidak akan rusak 

apabila terjadi sesuatu pada jamaah haji. Selain 

tahan api, gelang ini juga tahan air. Jamaah 

tak perlu mencopot gelang tersebut saat ber-

wudhu. 

Menurut Nasrullah, gelang jamaah haji di-

produksi pelaku sektor industri kecil menengah 

di Desa Bakalan, Kalinyamatan, Jepara. Namun 

demikian, pemotongan lembaran bajanya men-

jadi batangan gelang dilakukan di salah satu 

pabrik pengolahan logam di Kudus. 

Gelang Haji 
Kian Canggih
Kode QR yang terpatri dalam gelang haji memudahkan jamaah 
haji lanjut usia jika tersesat selama berada di Tanah Suci. 

kemenag.go.id
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Pembuatan-

nya mengacu 

pada jumlah 

kuota jamaah 

haji pada tiap 

embarkasi.

Ia mengatakan, pengerjaan gelang 

haji tidak dikerjakan perusahaan besar 

dengan tujuan membantu menghi-

dupkan sektor industri kecil dan me-

nengah.

Setelah batangan gelang selesai 

diproduksi, gelang setengah jadi ini 

dikirim ke embarkasi untuk proses 

pembuatan grafir nama, nomor kloter, 

dan nomor paspor. Pemberian identitas 

jamaah dilakukan di embarkasi ma-

sing-masing sesuai ketentuan berdasar-

kan pra-manifes pembe rangkatan. 

Pada bagian dalam gelang, tercetak 

grafir Kementerian Agama beserta lo-

go dan keterangan tahun. Sedangkan 

bagian luarnya, memuat informasi iden-

titas jamaah berupa embarkasi haji dan 

tahun keberangkatan, nomor kloter, no-

mor paspor, hingga nama jamaah haji.

Gelang yang siap pakai tersebut ke-

mudian dikemas dalam kantong plastik 

dan diberi label identitas lengkap ja-

maah mulai dari nama, kode embarkasi, 

nomor paspor, dan nomor kloter. ‘’Ke-

masan itu diklip menggunakan head 

machine,’’ jelas Nasrullah kepada awak 

media, beberapa waktu lalu. 

Gelang itu lalu diserahkan kepada 

petugas Panitia Penyelenggara Ibadah 

Haji (PPIH) embarkasi di setiap asrama 

haji. Gelang haji juga dilengkapi pe-

ngait dengan tiga lobang ukuran dan 

karet pengunci agar pengait gelang 

tidak mudah lepas. 

Warna gelang untuk setiap embar-

kasi dibuat berbeda. Embarkasi Aceh 

(BTJ) misalnya menggunakan warna 

hijau daun, embarkasi Medan (MES) Hi-

jau Tua, embarkasi Padang (PDG) Merah 

Marun, dan warna lainnya.

Jumlah gelang haji yang diproduk-

si sesuai dengan kuota jamaah dan 

jumlah petugas. Rinciannya sebanyak 

204 ribu jamaah dan 2.525 petugas 

kloter. ‘’Pembuatannya mengacu pada 

jumlah kuota jamaah haji pada tiap em-

barkasi,’’ jelas Nasrullah. l

kemenag.go.id

KILAS
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KOLOM

OLEH PINGKY DEZAR ZULKARNAIN

Pemeriksa Muda Subauditorat II. B. 1

PENERAPAN 
BIG DATA ANALYTICS 
di Lingkungan Badan 
Pemeriksa Keuangan

Segenap tenaga pemeriksa 
dituntut memiliki 
pemahaman yang memadai 
terkait pemanfaatan big data 
dan bagaimana melakukan 
analisis terhadap big data.

S
ejak awal periode tahun 2000-an, seiring dengan kepopuleran e-Go-

vernment, banyak instansi pemerintah berlomba-lomba membangun 

sistem informasi yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas 

pelayanannya kepada masyarakat. Satu dekade berlalu, nyaris seluruh 

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki sistem 

informasi mandiri. Sistem informasi tersebut berupa sistem informasi 

keperluan internal kantor maupun sistem informasi yang berhubungan langsung 

de ngan pemangku kepentingan; ma syarakat, perusahaan, dan sesama instansi pe-

merintah. Dalam rentang waktu tersebut, beberapa instansi pemerintah telah memi-

liki data transaksional dan data operasional yang sangat beragam.
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Saat ini, kita berada di era big da-

ta yang merupakan akumulasi dari 

banyak nya data yang terkumpul sejak 

dimulainya era internet, dalam hal 

kuantitas dan keragamannya. Bagi 

instansi pemerintah, data yang besar 

tersebut bukanlah data usang yang 

tidak dapat memberi nilai tambah. Ku-

rang lebih 15 tahun yang lalu, konsep 

tentang data warehouse, data mining, 

dan data analytics begitu popular di 

kalang an pemerintahan. Kini, dengan 

makin beragamnya jenis data yang 

dapat diperoleh oleh organisasi, kon-

sep tersebut kemudian diperluas dan 

diperkuat dengan kemampuan ma-

chine learning sehingga membentuk 

sebuah konsep yang lebih luas, yaitu 

data science.

 Terkait perkembangan big data, 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

terlibat aktif dalam dua INTOSAI Work-

ing Group yaitu Working Group of IT 

Audit (WGITA) dan Working Group on 

Big Data (WGBD). Di WGITA, BPK RI ber-

peran sebagai project leader untuk da-

ta analytics project. Adapun di WGBD, 

BPK RI menjadi project leader untuk au-

dit technology innovation project. Dua 

kegiatan tersebut menegaskan bahwa 

BPK RI menyadari pentingnya peman-

faatan Big Data Analytics untuk men-

dukung kegiatan pemeriksaan. Dan 

pada akhirnya, segenap tenaga peme-

riksa dituntut memiliki pemahaman 

yang memadai terkait pemanfaatan 

big data dan bagaimana melakukan 

analisis terhadap big data.

Asal muasal

Terbentuknya konsep big data 

tidak dapat dipisahkan dari revolusi in-

dustri yang saat ini telah memasuki era 

Industri 4.0. Era Industri 1.0 ditandai 

dengan penggunaan mesin bertenaga 

uap secara masif di berbagai bidang, 

mulai dari pertanian, transportasi, per-

tambangan, dan manufaktur. Sumber 

daya yang menjadi penggerak utama-

nya adalah batu bara dan minyak. 

Menyadari bahwa penggunaan batu 

bara dan minyak sebagai penggerak 

Melalui 

pendekatan 

data analytics, 

LHP BPK dapat 

dilihat dari 

berbagai sisi 

dan kemung-

kinan keter-

kaitannya 

dengan LHP 

yang lain. 

KOLOM
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industri telah mencapai titik optimal, 

para pelaku industri mulai mengguna-

kan energi listrik untuk menciptakan 

tingkat produktivitas yang tinggi. 

Peng gunaan energi listrik ini menan-

dai era Industri 2.0. Di era ini teknologi 

pembangkit tenaga listrik berkem-

bang sangat pesat. 

Kemudian, industri 3.0 ditandai de-

ngan munculnya komputer-komputer 

skala kecil yang dapat digunakan sam-

pai tingkat pengguna rumahan. Selain 

itu, di era Industri 3.0 inilah seorang 

ilmuwan asal Inggris bernama Tim Ber-

ners Lee yang bekerja di CERN men-

ciptakan teknologi http dan world wide 

web yang secara de facto merupakan 

platform untuk berkomunikasi meng-

gunakan Internet. Internet inilah yang 

menjadi pengungkit dan penggerak 

dari Industri 3.0 menuju Industri 4.0. 

Di Industri 4.0 inilah mulai terjadi 

perpindahan eksplorasi sumber daya. 

Di mana di Industri 1.0 dan 2.0, eksplo-

rasi secara dominan dilakukan terha-

dap isi bumi menggunakan alat berat 

berupa traktor, mesin bor, dan mesin 

pengeruk. Di Industri 3.0 dan Industri 

4.0, eksplorasi mulai dilakukan secara 

masif terhadap Informasi yang berte-

baran di atas bumi menggunakan “alat 

berat” bernama Internet.

BPK dalam arena big data

Sejak tahun 2009, BPK sudah me-

mulai untuk menerapkan big data 

melalui program berskala nasional 

yaitu Sinergi Nasional Sistem Informasi 

Pemerintahan yang lebih dikenal seba-

gai program e-Audit. Melalui program 

e-Audit, BPK telah menerapkan IoT 

berupa AK-MAK dimana AK (Agen Kon-

solidator) adalah paket aplikasi tanpa 

user interface yang berfungsi sebagai 

pengirim data dari sistem informasi 

milik auditee (device/Things) ke pusat 

data BPK untuk diproses oleh MAK 

(Master Agen Konsolidator). Pengirim-

an data dari AK ke MAK menggunakan 

media internet. Konsep ini lazim di te-

mukan di penerapan IoT pada umum-

nya. Yang membedakan hanya periode 

pengiriman datanya saja yang tidak 

real-time.

Terpasangnya AK di sekitar 461 

auditee memberikan peluang bagi ter-

kumpulnya data dalam jumlah besar di 

pusat data BPK. Dengan data yang ti-

dak hanya berupa data transaksi yang 

terstruktur namun juga data berupa 

dokumen, BPK melalui program e-Au-

dit telah memulai penerapan Big Data 

untuk keperluan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab ke-

uangan negara.

Lewat program e-Audit, BPK per-

nah bekerja sama dengan Bakosurta-

nal (sekarang Badan Informasi Geospa-

sial) terkait ketersediaan peta spasial. 

BPK juga telah memiliki beberapa data 

spasial terkait kegiatan pemeriksaan 

lingkungan dan pemeriksaan tata ke-

lola hutan. Pemeriksa BPK juga meng-

gunakan teknologi GIS dalam pemerik-

saan tersebut.

Selain e-Audit, BPK juga telah 

mem bangun aplikasi SiAP yang digu-

nakan oleh pemeriksa untuk mengelo-

la kegiatan pemeriksaannya di lapang-

an. Aplikasi SiAP ini juga akan berpe-

ran sebagai alat untuk memperkaya 

isi Big Data BPK. Data yang dihimpun 

oleh pemeriksa melalui aplikasi bukan 

hanya meliputi data terstruktur seperti 

data angka laporan keuangan, koreksi, 

ataupun data prosedur pemeriksaan. 

Aplikasi SiAP juga menghimpun data 

berupa dokumen, gambar, ataupun 

audio yang bisa menjadi bukti peme-

riksaan.

Kemudian, seiring dengan penca-

nangan Perpustakaan Riset di BPK, unit 

perpustakaan merencakanan untuk 

melakukan proses ekstraksi teks doku-

men LHP yang selama 10 tahun ter-

akhir telah dialihmediakan ke bentuk 

digital. Selain LHP, perpustakaan juga 

secara rutin menerima artikel-artikel 

terkait BPK dari kantor-kantor perwa-

kilan secara rutin. Artikel-artikel inipun 

tidak luput dari proses ekstraksi teks. 

Proses ini akan memberikan nuansa 

baru dalam menganalisa beberapa 

LHP sekaligus untuk mendapatkan 

insightnya dan menggabungkannya 

dengan insight yang dapat diperoleh 

dari artikel-artikel terkait BPK. Proses 

ini akan lebih memberi arti jika per-

sepsi masyarakat di media sosial juga 

dapat diperoleh. (Lihat bagan)

Area penerapan data analytics 

di BPK

Ada beberapa kemungkinan pene-

rapan Big Data Analytics di lingkungan 

Badan Pemeriksa Keuangan baik pro-

ses terkait kegiatan pemeriksaan, mau-

pun proses-proses terkait pengelolaan 

kelembagaan. Masing-masing proses 

memerlukan model dan algoritmanya 

masing-masing. Dengan pendekatan 

ini, proses analisisnya tidak lagi melulu 

masalah cek duplikasi data, cek se-

kuens data, summarizing, join, ataupun 

cross-tabulasi. Beberapa penerapan 

data analytics yang lazim dan cukup 

mudah diterapkan adalah mengenai 

Text Mining, Analisis Prediksi, dan 

Network Analysis. Text Mining adalah 

proses yang cukup populer di zaman 

sekarang.

Proses Data Analytics Terhadap Beberapa Dokumen
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Text Mining merupakan sebuah 

konsep mendapatkan informasi 

yang berguna dari serangkaian teks 

yang terdapat di dalam dokumen 

maupun yang terdapat di lalu lintas 

media sosial. Dalam konteks BPK, Text 

Mining dapat diterapkan terhadap 

dokumen-dokumen LHP termasuk 

juga Kertas Kerja Pemeriksaan. Melalui 

proses Text Mining, informasi-informasi 

terkait nama orang, nama organisasi, 

nama kejadian, dan nama lokasi, dapat 

diperoleh secara sistematis dari doku-

men LHP. 

Informasi-informasi tersebut dapat 

dianalisis lebih lanjut untuk mem-

berikan insight kepada BPK terkait 

kegiatan pemeriksaan yang pernah 

dilakukan. Sebagai contoh, proses Text 

Mining terhadap seluruh LHP BPK akan 

memudahkan BPK untuk melihat se-

berapa besar perhatian BPK terhadap 

isu-isu terkait kemiskinan. Lebih detail 

lagi, terkait isu kemiskinan tersebut, 

daerah mana saja yang pernah diteliti 

oleh BPK melalui serangkaian kegiatan 

pemeriksaannya. Dan yang lebih ke-

kinian lagi adalah terkait Sustainable 

Development Goals (SDGs). Melalui 

proses Text Mining, BPK dapat menge-

tahui tingkat relevansi pemeriksaan-

nya selama periode tertentu terhadap 

17 Goals dalam SDGs. Kemudian jika 

sumber data juga diambil dari media 

sosial seperti Twitter, maka BPK dapat 

melihat kesesuaian antara LHP dengan 

apa yang menjadi perhatian di suatu 

periode tertentu,

Selain Text Mining, bentuk lain 

dari penerapan Data Analytics adalah 

sistem rekomendasi (Recommender 

System). Di BPK, sistem rekomendasi 

dapat diterapkan terhadap pembe-

rian opini laporan keuangan ketika 

kegiatan pemeriksaan di lapangan 

telah selesai. Pembangunan sistem 

rekomendasi opini ini memiliki tan-

tangan tersendiri yaitu mengenai ke-

tersediaan data yang memadai untuk 

menemukan pola penetapan opini. Ide 

pembangunan sistem rekomendasi ini 

muncul dengan asumsi bahwa peme-

riksaan laporan keuangan merupakan 

sebuah pemeriksaan yang memiliki 

mekanisme nyaris seragam di seluruh 

Kementerian, Lembaga, dan Pemerin-

tah Daerah.

Dalam pemeriksaan di lapangan, 

penerapan data analytics juga sangat 

memungkinkan. BPK telah menerap-

kan pendekatan data analytics dalam 

dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan 

terkait penunggalan NIK pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri dan peme-

riksaan terkait sistem e-katalog pada 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba-

rang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

 Metode yang digunakan dalam 

masing-masing pemeriksaan tersebut 

adalah deduplication menggunakan si-

milarity index untuk mengelompokkan 

NIK berdasarkan tingkat kemiripan 

elemen-elemen penunggalan, dan 

web data extraction serta text analysis 

untuk mendapatkan harga retail pro-

duk-produk yang terdapat di website 

e-commerce. 

Selain itu, dalam kegiatan peme-

riksaan LKPP/LKKL, pendekatan data 

analytics juga sudah diterapkan dan 

memudahkan pemeriksa untuk me-

lakukan rekonsiliasi data melalui portal 

analytics.bpk.go.id dan portal e-audit.

Penerapan data analytics juga bisa 

diterapkan di proses non-pemeriksaan, 

seperti misalnya di Biro Humas. Meng-

gunakan metode-metode text mining 

terhadap media online dan media 

sosial dapat membantu Biro Humas 

untuk lebih cepat dalam memberikan 

respons atas isu-isu yang berkembang 

terkait BPK.

Pendekatan ini akan meningkatkan 

partisipasi Biro Humas di platform on-

line menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Inspektorat Utama, 

ter utama di Inspektorat Penegakan 

Integritas, mempunyai peluang me-

manfaatkan data analytics terhadap 

aktivitas pegawai di media sosial. 

Inisiatif ini akan memberikan manfaat 

bagi Inspek torat untuk memperkuat 

perangkat penegakan integritasnya.

Terakhir, pendekatan data analytics 

juga menawarkan kemampuan visuali-

sasi data yang interaktif. Di masa yang 

akan datang, distribusi LHP dalam 

bentuk download file pdf, seperti yang 

lazim sekarang ini, tidak lagi memberi-

kan nilai tambah kepada pembacanya. 

Melalui pendekatan data analytics, 

LHP BPK dapat dilihat dari berbagai 

sisi dan kemungkinan keterkaitannya 

dengan LHP yang lain. l
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S
ebagai lembaga pemeriksa ke-

uangan negara, Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) membutuhkan 

sistem informasi yang mampu 

mengolah data dalam jumlah 

besar. Atas alasan itulah, BPK 

kini sedang bersiap menggunakan big da-

ta analytics agar data yang dimiliki dapat 

tersimpan dengan baik dan terstruktur. 

Pemeriksa Muda Subauditorat II. B. 1 

Pingky Dezar Zulkarnain men jelaskan, 

big data analytics menjelaskan, big 

data analytics merupakan proses 

pengum pulan data, mengorgani-

sasikan, dan menganalisa kum-

pulan data besar untuk menda-

patkan pola-pola dan informasi 

yang bermanfaat.

“Jadi, big data analytics 

itu konsep penganalisa 

data di mana data tersebut sa ngat besar 

dan variasinya banyak. Kita tidak bisa lagi 

menggunakan software tradisional seperti 

Microsoft Excel,” kata Pingky kepada Warta 

Pemeriksa. 

Pingky menambahkan, BPK akan 

meng  gunakan piranti lunak yang disebut 

R. R merupakan bahasa pemrogram an 

dan perangkat lunak untuk analisis sta-

tistika.

“Program itu bisa mencari sesua-

tu yang tidak bisa ditemukan lewat 

prog ram database biasa, misalnya 

pemeriksaan LKPP, kalau tidak pakai 

data analytics, hanya bisa dapat 

dua data saja. Nah, kalau pakai 

data analytics, bisa dapat tiga 

sampai empat data sehingga 

hasilnya bisa dibanding-

kan,” jelas Pingky.

BPK Bersiap 
Gunakan 
Big Data Analytics
Big data analytics dapat memudahkan 
semua divisi di BPK dalam mencari data.

vecteezy.com
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Lalu bagaimana dengan keakuratan data 

yang ada? Menurut Pingky, semua data yang 

dianalisa harus benar terlebih dahulu. Sehing ga 

ketika disimpan, data-data tersebut merupakan 

data yang valid. 

“Kalau data yang kita olah itu bagus, tentu-

nya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi 

data analytic itu bukan membuat data menjadi 

benar, tapi kita ambil insight dari data tersebut 

untuk keperluan kebaikan BPK juga,” ujar Pingky.

Menurut dia, jika big data analytics bisa dija-

lankan, pemeriksa BPK akan lebih mudah untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan. 

Kemudahan itu didapat karena pemeriksa ha-

nya perlu mencari data tersebut di portal yang 

sudah disediakan. Dia menuturkan, big data 

analytics diproses oleh Biro IT dan Biro Litbang. 

“Pemeriksa tinggal memakai datanya saja. 

Jadi yang kesulitan ya bagian TI, Litbang dan 

beberapa pemeriksa yang paham dengan TI 

dan mengetahui tentang data-data yang ada. 

Karena mereka itu yang memetakan, membuat 

maunya seperti apa,” dia menjelaskan. 

Dia mengatakan, pemanfaatan big data 

analytics, sampai saat ini masih dalam tahap 

sosialisasi. Hal yang pasti, tegas dia, semua divisi 

di BPK bakal diuntungkan jika big data analytics 

diterapkan. 

Pingky menjelaskan, Biro Humas BPK juga 

bisa memanfaatkannya. Dia mencontohkan, 

saat ada isu tertentu di media sosial, Biro Humas 

bisa mengambil data dari big data analytics un-

tuk memverifikasi isu yang muncul. 

Menurut dia, proses pengaksesan data big 

data analytics tak sulit. Sebab, semua data yang 

sudah terverikasi akan dimasukkan ke dalam 

portal yang bisa diakses oleh semua anggota 

pemeriksa BPK dan semua biro yang ada di BPK.

Saat ini, big data analytics masih dalam ta-

hap pengembangan dan sosialisasi. Sejauh ini, 

kata dia, para pemeriksa sudah mulai peduli 

dengan penggunaan big data analytics. BPK di-

rencanakan sudah bisa menggunakan big data 

analytics pada 2020.

 “Ini programnya Biro TI di dalam rencana stra-

tegisnya, karena sudah mulai banyak yang peduli 

untuk membangun infrastruktur terkait data. Kita 

sudah mulai bergerak ke sana, tapi kita terkenda-

la dengan sumber daya manusianya. Yang mau 

mengolah big data itu masih minim.” l

pexels.com

Warta Pemeriksa Agustus E.indd   44 28/08/18   12.08



45

WARTA PEMERIKSA | Edisi 08 | Vol. I - Agustus 2018

KILAS

A
gus Joko Pramono kembali 

dipercaya menjadi Anggota Ba-

dan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

untuk periode 2018-2023. Pelan-

tikan dan pengambilan sumpah 

jabatan pria kelahiran 1972 ter-

sebut dilakukan pada Rabu, 1 Agustus 2018, di 

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Agus berkomitmen untuk terus meningkat-

kan kualitas pemeriksaan BPK. Dia bakal mendo-

rong pemeriksaan lebih transparan baik dari sisi 

pengelolaan pemerintah maupun bagi BPK. “Kita 

mendorong agar transparansi itu menjadi fokus 

utama dalam konteks pengelolaan keuangan,’’ 

ucap Agus seusai pelantikan. 

Menurut dia, pemerintah harus membuat 

ukuran-ukuran tentang belanja dan pendapatan 

dengan sumber data yang valid. Adapun BPK 

melakukan pemeriksaan dengan proses yang 

transparan dan terbuka sehingga lebih mudah 

dipahami. 

Agus menjelaskan, salah satu bentuk trans-

paransi yang harus ditingkatkan pemerintah 

adalah terkait berapa jumlah penerimaan yang 

seharusnya didapat negara. Bagi dia, hal tersebut 

bukan hal sulit untuk diproyeksikan. 

Agus Joko Pramono 
Dorong Transparansi

Agus bakal mendorong pemerintah lebih transparan terkait dengan persaingan, 
persyaratan, dan pemenang tender proyek pemerintah.
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‘’Sebab pendapatan tidak datang dari la-

ngit, kemarin-kemarin kita sudah punya angka, 

kemarin-kemarin kita sudah punya pemerik-

saan, dan ada koreksi dari angka itu. Tinggal 

kita lanjutkan saja dengan ekstrapolasi di masa 

yang akan datang,’’ ujarnya.

Agus juga menyinggung masalah belanja 

pemerintah. Ia bakal mendorong pemerintah 

lebih transparan terkait dengan persaingan, 

persyaratan, dan pemenang tender proyek pe-

merintah. Pemerintah dinilai juga harus meng-

umumkan siapa pemilik dari perusahaan yang 

memenangkan tender tersebut. 

Jangan sampai, tegas dia, proyek-proyek 

pemerintah hanya didapat kelompok tertentu. 

‘’Bisa saja berganti baju, tapi kan pemerintah 

mengetahui karena punya sistem untuk me-

ngenal kelompok-kelompok,’’ tegasnya. 

Agus bukanlah wajah baru di BPK. Sederet 

jabatan telah ia lakoni, di antaranya Anggota 

III BPK RI (2013-2014) dan Anggota II BPK RI 

(2014-2018). Selain itu, ia juga pernah menjadi 

Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Keka-

yaan Negara yang Dipisahkan (2012-2013), 

Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia 

III Tahun 2005-2012. Selain di BPK, Agus juga 

menjadi seorang dosen di Sekolah Tinggi 

Akuntansi Negara, Universitas Pancasila, dan 

Universitas Trisakti. Tak hanya itu, pada tahun 

2009-2011, dia pernah menjabat sebagai Wakil 

Ketua Oversight Committee PT Pengerukan 

Indonesia.

Pengangkatan Agus Joko Pramono sebagai 

Anggota BPK berdasarkan 

Keputusan Presiden RI 

Nomor 97/P Tahun 2018 

tanggal 18 Mei 2018 tentang 

Pemberhentian Dengan 

Hormat dan Pengangkatan 

Anggota BPK. Dalam kepu-

tusan ini, disebutkan bahwa 

Presiden RI memutuskan 

mulai tanggal 1 Agustus 

2018 meresmikan pember-

hentian dengan hormat 

Agus Joko Pramono seba-

gai Anggota BPK periode 

2013-2018 dan meresmikan 

pengangkatan Agus Joko 

Pramono sebagai Anggota 

BPK periode 2018-2023.

Sebelum dilantik sebagai 

Anggota BPK periode 2018-

2023, Agus telah menjalani tes kepatutan dan 

kelayakan. Kemudian, DPR melalui mekanisme 

voting oleh para anggota komisi XI DPR pada 

18 April 2018, menetapkan Agus kembali ter-

pilih menjadi Anggota BPK periode 2018-2023. 

Pada 26 April 2018, rapat paripurna DPR me-

nyetujui Agus menjadi Anggota BPK. Pemilihan 

Anggota BPK ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) 

UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan Ang-

gota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhati-

kan pertimbangan DPD.

Mahkamah Agung (MA) melantik anggo-

ta baru Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Agus Joko 

Pramono sebagai Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) periode 2018-2023. 

Sumpah jabatan diambil oleh 

Ketua MA M Hatta Ali, yang 

diha diri para Pimpinan MA, 

Hakim Agung, Pimpinan BPK, 

Menteri Keuangan Sri Mulya-

ni Indrawati, Menteri Perda-

gangan Enggartiasto Lukita, 

Menteri Pemberdayaan Apa-

ratur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Menpan-RB) Asman 

Abnur, Wakil Menteri Keuang-

an Mardiasmo, Gubernur 

Bank Indonesia Perry Warjiyo, 

dan Ketua Dewan Komisioner 

OJK Wimboh Santoso. l

Kita men-

dorong agar 

transparansi 

itu menjadi 

fokus utama 

dalam konteks 

pengelolaan 

keuangan.
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BERITA FOTO

Ketua BPK Moermahadi 

Soerja Djanegara mengha-

diri Sidang Tahunan MPR RI 

Tahun 2018 di Ruang Sidang 

Paripurna 1 MPR RI, 

16 Agustus 2018.

Pembukaan Mukernas dan 

Konferensi Nasional III FKSPI 

dihadiri Wakil Ketua BPK 

Bahrullah Akbar di Hotel Alila, 

Solo, 9 Agustus 2018.

Upacara bendera HUT 

ke-73 RI di Gedung BPK 

dipimpin Ketua BPK Moerma-

hadi Soerja Djanegara, 

17 Agustus 2018.
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Ketua BPK Moermahadi 

Soerja Djanegara memberi-

kan sambutan dalam Pem-

bukaan Diklat Pembentukan 

JFP Angkatan 33 dan 34 

CPNS Golongan III Akuntansi 

Tahun 2018 di Badiklat PKN 

BPK RI, 27 Juli 2018.

BERITA FOTO

Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) antara BPK RI dengan 

Komisi XI DPR RI di Ruang 

Rapat Komisi XI, Gedung 

Nusantara I , 19 Juli 2018.

Pemakaman Mantan Wakil 

Ketua BPK RI Hasan Bisri 

di TMP Kalibata, 19 Juli 2018.
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BERITA FOTO

Focus Group Discussion (FGD) 

Jurnal Tata Kelola dan 

Akuntabilitas Keuangan 

Negara Menuju Scopus di-

pimpin oleh Wakil Ketua BPK 

Bahrullah Akbar, 10 Agustus 

2018.

Penyerahan LHP BRI oleh 

Anggota VII BPK Eddy Mulya-

di Soepardi di kantor BPK RI, 

31 Juli 2018.

Rapat Dengar Pendapat BPK 

RI dengan Komite IV DPD RI 

di Ruang Rapat Komite IV, 

23 Juli 2018.

Warta Pemeriksa Agustus E.indd   49 28/08/18   12.08



50

WARTA PEMERIKSA | Edisi 08 | Vol. I - Agustus 2018

BERITA FOTO

Wakil Ketua BPK RI Bahrullah 

Akbar yang juga menjabat 

sebagai Guru Besar Ilmu 

Pemerintahan Dalam Ne-

geri, menghadiri Pelantikan 

Pamong Praja Muda IPDN 

Angkatan XXV Tahun 2018 

yang dihadiri oleh Presiden 

Republik Indonesia Joko 

Widodo beserta Ibu di IPDN 

Jatinangor, 27 Juli 2018.

Penyerahan Arsip Statis BPK 

Kepada ANRI di ruang Pola, 

BPK RI, 2 Agustus 2018.

Shalat Idul Adha di lingkung-

an gedung BPK dihadiri

 Ketua BPK Moermahadi 

Soerja Djanegara, 

22 Agustus 2018.
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