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K
embali Warta Pemeriksa menyapa pembaca budiman. Sep-
tember ini, baru saja Indonesia selesai menggelar perhelat-
an olahraga terbesar se-Asia, yaitu Asian Games, dengan 
meninggalkan kenangan yang manis atas keberhasilan da-
lam penyelenggaraan maupun prestasi. Untuk itu segenap 
tim redaksi Warta Pemeriksa mengucapkan selamat dan 

terima kasih kepada panitia dan seluruh atlet yang berhasil mengha-
rumkan nama bangsa Indonesia. 

Pada edisi September ini, tim redaksi mengangkat topik tentang 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mengingat peran dan potensinya 
yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, khususnya bagi 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tim Warta Pemeriksa menyoroti 
tentang bagaimana perkembangan BUMN sampai dengan saat ini. Apa 
saja strategi penguatan BUMN yang dilakukan pemerintah dan bagai-
mana pengawasannya oleh BPK. Semua itu dapat dibaca dalam rubrik 
Cerita Sampul, Sorotan, dan BPK Bekerja. Termasuk bagaimana BPK 
mengawasi BUMN terkait pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak, pu-
puk, dan listrik. Tiga sektor ini sangat berkaitan erat dengan hajat hidup 
orang banyak.    

Rubrik Internasional kali ini menampilkan tentang komitmen BPK 
mendorong pencapaian agenda internasional 2030 yang telah disepa kati 
PBB sebagai program SDGs. Anggota II BPK Agus Joko Pramono menceri-
takan secara gamblang tentang proses yang telah dilaksanakan BPK dan 
tahap lanjut yang ingin dicapai. Termasuk poin-poin yang di sampaikan 
dalam pidatonya saat diundang sebagai pembicara utama dalam forum 
SAI Leadership and Stakeholder Meeting di Markas Besar PBB, New York. 
Pada kesempatan itu, dia juga berbagi pengalaman dan hasil pemerik-
saan atas kesiapan penerapan program SDGs oleh pemerintah. 

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 
Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno memaparkan pandangan-
nya terhadap pengelolaan perusahaan pelat merah. Termasuk upaya 
pemerintah untuk menguatkan BUMN serta capaian kinerja perusahaan 
secara lugas dan jelas.

Auditor Utama Keuangan Negara VII Akhsanul Khaq dalam rubrik 
Sosok berbagi kisah ketika membangun karier dari nol hingga menjadi 
eselon I BPK. Sedangkan artikel Perjalanan menyuguhkan tentang be-
ratnya perjuangan Daru Danurendra mengemban tugas pemeriksa BPK 
di bumi Serambi Mekkah. Mulai dari akses menuju lokasi pemeriksaan, 
tidak adanya penerangan di perahu yang ditumpangi, sampai hilangnya 
sinyal yang diperlukan untuk akses data dan komunikasi antartim. Masih 
banyak rubrik menarik lain yang kami sajikan dalam Warta Pemeriksa 
Edisi Septerber 2018.

Partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal BPK sangat diha-
rapkan untuk memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik 
lain yang menarik dan bermanfaat. Semoga Warta Pemeriksa menjadi 
majalah yang bermanfaat bagi para pembaca. 
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CERITA SAMPUL

B
adan Usaha Milik Negara atau yang 
biasa dikenal dengan singkatan BUMN 
telah menjadi entitas bisnis yang pen-
ting di tengah masyarakat. Ini tak lain 
lantaran BUMN mengacu kepada Pasal 
33 UUD 1945, yaitu bahwa ada cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak. Untuk mengelola cabang 
produksi itu, maka didirikanlah BUMN.

Dinamika perusahaan pelat merah ini tidak 
pernah lepas dari sejarahnya. Pada saat republik ini 
diresmikan, ada beberapa BUMN yang juga ikut ber-
diri, contohnya BNI 46. Ada juga 20-an perusahaan 
dari Belanda yang ketika itu menguasai sektor yang 
dianggap penting bagi negara. Ada Garam, Soda, 
Iglas, dan lain-lain. 

Karena perkembangan hubungan luar negeri 
dengan Belanda yang tak kunjung usai, khususnya 
terkait Irian Barat, maka pada 1958 pemerintah me-
lakukan nasionalisasi. Karena kebijakan itu, seluruh 
perusahaan Belanda dinasionalisasi dan sejak itu 
negara memliki sekitar 450 perusahaan pemerin-
tah. “Tahun 2018 berubah lagi, karena terjadi lagi 
holding migas. Pertamina menjadi induknya, PGN 
masuk ke situ. Jadi jumlahnya menjadi 114,” kata De-
puti Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, 
dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampur-
no kepada Warta Pemeriksa di kantornya di Jakarta, 
belum lama ini. 

Fajar mengakui, memang belum semua perusa-
haan BUMN memberikan keuntungan bagi negara. 
Pada 2014, jumlah perusahaan yang merugi sekitar 
30-an. Akan tetapi, seiring dengan usaha pemerin-

Menilik BUMN 
Lebih Dalam

Untuk melihat 
kualitas hasil 
pemeriksaan atas 
LK BUMN dan sesuai 
amanat undang-
undang, BPK pun 
terus melakukan 
evaluasi KAP.

pertamina.com
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CERITA SAMPUL

Saya juga 
selalu me-
nyarankan 
bahwa peme-
riksa harus 
memahami 
proses bisnis, 
dari perusa-
haan yang 
diperiksa.

tah, jumlah itu membaik menjadi tinggal 
13 per usahaan pada 2017. Itu pun ada yang 
sudah tidak bisa di apa-apakan. “Ada yang 
sudah non-operasi sebenarnya, seperti 
Iglas, Soda, KKA, Merpati, sudah non-operasi 
sejak lama,” tambah dia.

Fajar menjelaskan, pada perjalanannya 
tidak semua BUMN bisa bertahan. Ada be-
berapa yang terpaksa tidak beroperasi lan-
taran dianggap tak lagi menjadi hajat orang 
banyak atau tidak dapat bertahan lantar an 
persaingan dengan swasta. Sehingga pada 
perkembangannya, hanya perusahaan yang 
betul-betul penting bagi negara dan me-
mengaruhi hajat hidup orang banyak yang 
difokuskan. Untuk saat ini, BUMN yang terkait 
dengan tambang, migas, dan perumahan 
yang menjadi sektor perhatian utama negara. 

Tantangan
Mengingat peran dan potensinya yang 

sangat besar, tantangan untuk pengelolaan 
BUMN juga tak sederhana. Bagi Auditor Uta-
ma Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI Akhsanul Khaq, tantang-
an terbesar pemeriksaan BUMN adalah 
mengingat asetnya yang sangat besar, yaitu 
mencapai Rp7.200 triliun.

Tantangan lainnya adalah jumlahnya. 
Dengan anak perusahaan yang menginduk 
ke BUMN, ada sekitar 300-400 entitas yang 
harus diperiksa. Hal ini berbanding terbalik 
dengan jumlah pemeriksa yang hanya seki-
tar 243 orang.

Selain itu, lanjut dia, tantangan pemerik-
saan BUMN juga lantaran karakteristiknya 

yang berbeda-beda. Sehingga, untuk dapat 
memahami masing-masing BUMN, setiap 
pemeriksa harus bisa masuk ke dalamnya 
satu per satu. “Hari ini saya bicara PLN, be-
soknya saya bicara Perkebunan,” kata dia 
kepada Warta Pemeriksa di kantornya di 
Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Di sisi lain, BPK juga tidak secara oto-
matis memperoleh data terkait laporan 
keuang an. Ini mengingat, BPK tidak meme-
riksa laporan keuangan BUMN. Alih-alih, 
laporan keuangan itu diperiksa oleh kantor 
akuntan publik (KAP). 

BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 
pengelolaan BUMN. 

BPK, kata dia, biasanya melakukan pe-
meriksaan kepada BUMN dari tiga sisi. Yaitu, 
dari sisi pendapatan, sisi biaya, kemudian 
sisi investasi. “Saya juga selalu menyarankan 
bahwa pemeriksa harus memahami proses 
bisnis, dari perusahaan yang diperiksa,” tam-
bahnya. 

Untuk melihat kualitas pemeriksaan atas 
LK BUMN dan sesuai amanat undang-un-
dang, BPK pun terus melakukan evaluasi 
KAP. Jadi, KAP melakukan pemeriksaan atas 
lapor an keuangan BUMN. Kemudian, BPK 
mengevaluasi hasil pekerjaan KAP. Dalam 
hal ini, BPK mengevaluasi apakah seluruh 
prosedur dalam pemeriksaan laporan ke-
uangan itu sudah dilaksanakan oleh KAP. 

Untuk tahun ini, ada 13 KAP yang dieva-
lusi oleh BPK. “Diharapkan dengan begitu, 
pertama, saya memperoleh data terkait 
dengan pemeriksaan di satu entitas. Kedua, 
kita bisa menyarankan kepada KAP kalau 
ada hal-hal yang mestinya dilakukan dalam 
pemeriksaan laporan keuangan tapi belum 
dilakukan,” ungkap dia. l

BUMN mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, 
yaitu bahwa ada cabang produksi yang pen-
ting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak. 

Jumlah BUMN dari masa ke masa: 

n Tahun 1945 sekitar 20-an perusahaan.
n Akhir tahun ‘70an 162 perusahaan. 
n Akhir tahun 1999 143an perusahaan. 
n Tahun 2014 118 perusahaan. 
n Tahun 2017 115 perusahaan. 
n Tahun 2018 114 perusahaan.

pln.co.id
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SOROTAN

BUMN Sehat, 
Negara Kuat
Pemeriksaan BPK diarahkan pada efisiensi, produktivitas, efektivitas 
pengelolaan, dan peran BUMN sebagai agen pembangunan.

ptfi.co.id
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P
erusahaan Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) memiliki peran stra-
tegis dalam menggerakkan roda 
perekonomian. Bagaimana tidak, 
BUMN hadir di semua sektor yang 
ada di Tanah Air, mulai dari perta-

nian, penerbangan, keuangan, pertambangan, 
hingga energi. 

Perusahaan BUMN didirikan tak hanya 
untuk menambah penerimaan negara melalui 
dividen. BUMN juga mendapatkan sejumlah 
penugasan dari pemerintah guna melayani 
masyarakat sesuai de ngan bidangnya. 

Tak jarang, penugas an 
tersebut sulit untuk dilakukan 
karena tantangannya sangat 
berat. Misalnya,  penugasan 
kepada PT Pertamina (Persero) 
untuk menjalankan program 
BBM Satu Harga di seluruh 
Indonesia. Program ini jadi 
tantangan tersendiri bagi Per-
tamina, khususnya dalam hal 
distribusi. 

Maklum, pemerintah tak 
memberikan subsidi kepada 
Pertamina untuk mendistribu-
sikan BBM ke pelosok-pelosok 

daerah dalam program BBM Satu Harga. Pada-
hal selama ini, biaya distribusilah yang mem-
buat harga BBM di wilayah Indonesia Timur 
jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. 

Meski begitu, Pertamina tetap mampu 
menjalankan program BBM Satu Harga ter-
sebut dan telah merealisasikannya di banyak 
wilayah terpencil di Tanah Air. Terbaru, Perta-
mina merealisasikan BBM Satu Harga di Distrik 
Wamena, Jayapura, pada awal September 
2018. Warga Wamena bisa membeli harga BBM 

yang terjangkau di SPBU Kompak Wamena di 
Kabupaten Jayawijaya. Dahulu, warga di dae-
rah tersebut harus membeli premium dengan 
harga hingga Rp70 ribu per liter. Tapi sekarang, 
harga premium di wilayah tersebut Rp6.450 
per liter. 

Perusahaan BUMN juga semakin diandal-
kan oleh pemerintah. Salah satunya untuk 
merebut kembali kekayaan sumber daya 
alam Indonesia yang dikelola pihak asing. Di 
sektor pertambangan contohnya, pemerintah 
menugaskan holding tambang yang diinduki 
PT Inalum (Persero) untuk mengambil alih 51 
persen saham PT Freeport Indonesia. 

Tugas-tugas berat untuk menguatkan pe-
ran negara tak akan bisa dilakukan jika perusa-
haan BUMN tak sehat. Atas alasan itu, Kemen-
terian BUMN sangat fokus dan berkomitmen 
untuk terus menyehatkan perusahaan BUMN. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut 
berperan mengawal kinerja BUMN. Anggota 
VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan, 
dalam memeriksa perusahaan BUMN, BPK me-
lakukan kegiatan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PDTT) dan kinerja. Dengan dua jenis 
pemeriksaan tersebut, pengelolaan BUMN di-
harapkan semakin transparan dan akuntabel. 

SOROTAN

pertamina.com

Perusahaan BUMN 
didirikan tak hanya 
untuk menambah 
penerimaan negara 
melalui dividen.
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“Sehingga, tujuan pembentukan BUMN dapat dica-
pai secara optimal,” kata Eddy kepada Warta Pemerik-
sa, akhir September. 

Eddy menjelaskan, sesuai dengan Renstra BPK 
2016-2010, pemeriksaan diarahkan pada efisiensi, 
produktivitas, efektivitas pengelolaan, dan peran 
BUMN sebagai agen pembangunan. Pemeriksaan 
berfokus pada penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP) migas, penyediaan energi dan ketenagalistri-
kan, subsidi, PSO serta konektivitas nasional. 

Pada semester II tahun 2017, BPK telah menye-
lesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya dan 
investasi BUMN terhadap 19 objek pemeriksaan pada 
18 BUMN/anak perusahaan. Semua itu terangkum 
dalam IHPS II 2017. 

Pemeriksaan BUMN meliputi kegiatan pengelo-
laan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 
2015-2017.  Pemeriksaan pendapatan, biaya dan 
investasi BUMN bertujuan untuk menilai apakah 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang dan 
dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tu-
juan pengendalian, serta menilai kesesuaian penge-
lolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN yang 
dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, pada 
umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang sis-
tem pengendalian intern yang memadai dan masih 
terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan per-
aturan perundang-undangan.  Permasalahan utama 
pengendalian intern atas pendapatan, biaya dan 
investasi BUMN adalah SOP belum berjalan optimal, 
pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkat-
an belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan 
hilangnya potensi penerimaan, dan kelemahan SPI 
lainnya. 

BPK merekomendasikan beberapa hal kepada 
direksi BUMN. Beberapa di antaranya adalah me-
lakukan upaya penagihan atas piutang, kekurangan 
penerimaan, dan kelebihan pembayaran perusahaan 

serta mengupayakan penyelesaian kredit/pembia-
yaan bermasalah.  

Kemudian, meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian dalam kegiatan operasional perusa-
haan. Selain itu, memberikan sanksi sesuai dengan 
peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum 
optimal dalam melakukan pengawasan dan pengen-
dalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam 
melaksanakan tugas.  

Eddy mengatakan, dalam IHPS II 2017, BPK mene-
mukan permasalahan-permasalahan terkait investasi 
yang tidak tepat dan pengadaan barang/jasa yang 
tak sesuai ketentuan. “Ini mengakibatkan ketidakhe-
matan dan kerugian keuangan perusahaan serta 
pembebanan perhitungan subsidi yang tidak sesuai 
dengan ketentuan,” ujar dia. 

Meski begitu, Eddy menilai tata kelola BUMN 
sudah cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan 
semakin terbuka dan transparannya pengelolaan 
BUMN. Menurut dia, peningkatan itu tak terlepas dari 
pemeriksaan BPK yang semakin efektif dan upaya 
penegakan hukum yang dilakukan. 

“Rekomendasi BPK yang solutif dan implementa-
tif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabi-
litas pengelolaan, semakin dirasakan BUMN sebagai 
bagian untuk membangun BUMN yang lebih baik,” 
kata Eddy.

Akan tetapi, Eddy menilai, ada salah satu as-
pek dalam tata kelola BUMN yang perlu mendapat 
perhatian. Yaitu keberadaan dan peran dari satuan 
pengawasan intern BUMN. Dia menjelaskan, hasil 
PDTT pada BUMN dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan, permasalahan yang ditemukan dalam 
pemeriksaan didominasi masalah kelemahan sistem 
pengendalian intern. 

“Sisanya adalah permasalahan terkait dengan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-un-
dangan dan temuan terkait aspek ekonomi, efisiensi, 

pertamina.com

ptfi.co.id
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dan efektivitas,” kata dia. 
Eddy berpesan agar perusahaan BUMN dapat 

terus meningkatkan tata kelola. Di masa mendatang, 
kata dia, transparansi dan akuntabel saja tak cukup. 
Tapi juga dibutuhkan kecepatan dan ketepatan da-
lam meraih peluang pasar di tengah kondisi pasar 
yang semakin terbuka. 

“Kreativitas dan kecepatan beradaptasi terhadap 
perubahan kondisi, sangat diperlukan oleh BUMN 
agar tetap dapat bertahan dan meraih keuntungan.” 

Strategi penguatan BUMN
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri 

Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry 
Sampurno mengatakan, perusahaan BUMN semakin 

sehat. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah 
perusahaan BUMN yang merugi setiap tahun. 

Dia membeberkan, ada sekitar 30 perusahaan 
pelat merah yang kinerja keuangannya merugi pada 
2014.  “Tapi pada 2017, yang rugi tinggal 13 per-
usahaan saja,” kata Fajar kepada Warta Pemeriksa, di 
kantor Kementerian BUMN, belum lama ini. 

Fajar menjelaskan, BUMN memiliki empat pilar 
arah kebijakan yang dibuat pada 2014. Keempat 
pilar tersebut adalah sinergi BUMN, hilirisasi dan 
kandung an lokal, pembangunan daerah, dan ke-
mandirian keuangan. “Pilar ini juga bertujuan menye-
hatkan perusahaan BUMN,” kata dia. 

Sedangkan langkah konkretnya, ada beberapa 
hal yang dilakukan Kementerian BUMN. Pertama, 
Kementerian BUMN melakukan reaktualisasi per-
usahaan BUMN. Dia menjelaskan, reaktualisasi ada-
lah mempertajam dan memfokuskan bisnis utama 
perusahaan BUMN. Contohnya adalah Balai Pustaka. 
Reaktualisasi Balai Pustaka berhasil dijalankan dan 
menghasilkan keuntungan. 

Balai Pustaka, kata dia, tidak selalu membuat 
buku lagi. Urusan percetakan diserahkan kepada Per-
cetakan Negara. “Balai Pustaka hanya menjadi pener-
bit dan terpenting lagi dia berubah menjadi rumah 
sastra Indonesia,” katanya.  

Langkah kedua dilakukan dengan sinergi BUMN. 
Intinya, kata dia, sinergi BUMN mendorong perusa-
haan BUMN untuk berkolaborasi dengan perusahaan 
BUMN lainnya dalam mengerjakan suatu proyek. 
“BUMN harus saling membantu,” ujar dia. 

Rekomendasi BPK yang solutif dan 
implementatif untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas penge-
lolaan, semakin dirasakan BUMN 
sebagai bagian untuk membangun 
BUMN yang lebih baik.
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Adapun langkah ketiga adalah konsolidasi. Fajar 
menuturkan, langkah ini merupakan strategi jangka 
panjang yang gampang diucapkan tapi susah untuk 
dilakukan. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan 
UU BUMN, ada tiga cara melakukan konsolidasi. 
Pertama, dengan cara peleburan, peng gabungan, 
maupun dengan pengambilalihan saham. 

Dia menjelaskan, proses peleburan memakan 
waktu yang sangat panjang. Contoh sukses proses 
peleburan ini adalah Bank Mandiri yang berasal 
dari beberapa bank. 

Terkait langkah penggabungan, kata dia, ken-
dala yang ditemukan biasanya hanya ada satu per-
usahaan yang bisa survive ketika digabung. “Kalau 
di swasta, contohnya Lippo Bank dengan CIMB Nia-
ga, yang  bertahan CIMB Niaga, Lippo-nya hilang.”  

Yang ketiga adalah pengambilalihan. Menurut 
Fajar, langkah ini adalah cara yang menurut kajian 
internal maupun eksternal memiliki manfaat paling 
besar. Karyawan tidak terganggu, direksinya juga te-
tap. Tetapi efek konsolidasinya bisa terasa. “Lang kah 
konsolidasi ini yang difokuskan sejak 2015,” kata dia. 

Langkah konsolidasi tersebut sudah diwujud-
kan. Kementerian BUMN pada November 2017 
misalnya, sukses membentuk holding tambang. 
Holding ini terdiri atas PT Inalum (Persero) Tbk, PT 
Antam Tbkk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. 
Inalum bertindak sebagai induk holding. 

Menteri BUMN Rini Soemarno pernah menyam-
paikan, ada tiga tujuan utama dibentuknya holding 

tambang. Pertama, untuk mendorong hilirisasi 
sektor industri tambang. Tujuan kedua, untuk 
memperkuat modal BUMN guna membeli divestasi 
saham Freeport. Indonesia melalui Inalum telah 
mencapai kesepakatan dengan Freeport melalui 
penandatanganan head of agreement pada 12 Juli 
2018. Freeport setuju untuk menjual 51 persen sa-
ham kepada Indonesia. 

Adapun tujuan ketiga, demi meningkatkan 
efisiensi kinerja perusahaan BUMN di sektor per-
tambangan. Dengan adanya holding, setiap perusa-
haan yang berada di dalam holding bisa memakai 
secara bersama alat-alat berat yang dimiliki. 

Anggota VII BPK Eddy Mulyadi mengatakan, 
merugi atau tidaknya suatu perusahaan dalam 
menjalankan usaha, dipengaruhi beragam penye-
bab. BUMN yang merupakan salah satu alat peme-
rintah untuk melakukan pembangunan, bisa saja 
tak meraih keuntungan. 

pupuk-indonesia.com
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Sebab, kata Eddy, selain mencari keuntungan, 
BUMN juga dibebani tugas oleh pemerintah untuk 
menjadi agen pembangunan. Dalam konteks berpe-
ran sebagai agen pembangunan inilah, kadangkala 
BUMN mengalami kerugian. 

“Apabila hal itu yang terjadi, maka BPK wajib 
mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali 
penugasan yang diberikan sehingga BUMN tidak 
merugi,” ujar Eddy. 

Eddy menegaskan, BPK perlu mengingatkan pe-
merintah karena BUMN yang merugi akibat ketidak-
tepatan penugasan atau ketidaktepatan kebijakan 
pemerintah dalam memberikan penugasan, akan 
membawa dampak yang lebih luas bagi keuangan 
negara. “Apalagi kalau BUMN yang merugi itu sampai 
bangkrut,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, dalam setiap pemeriksaan BUMN, 
BPK tak hanya memeriksa pengelolaannya, tapi juga 
menyampaikan pendapat terkait dengan penugasan 
BUMN. Contoh konkretnya adalah pemeriksaan PSO 
dan subsidi. Dalam pemeriksaan subsidi dan PSO, 
selain melakukan koreksi nilai subsidi, BPK memberi-
kan pendapat terkait pelaksanaan subsidi. Sehingga, 
hal-hal yang mengarah pada ketidakefisienan dan ke-
tidakefektifan dalam pelaksanaan penugasan, dapat 
dicarikan solusinya secara cepat untuk menghindari 
kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan 
BUMN penugasan itu sendiri. 

Dia mengatakan, kerugian BUMN juga dapat di-
sebabkan oleh ketidakmampuan manajemen meng-
atasi ketidakefisienan atau ketidaktepatan kebijakan 
internal yang berlarut-larut. “Atau ada indikasi fraud. 
Hal inilah yang menjadi fokus BPK,” katanya. 

Intinya, tegas dia, dalam menganalisis suatu keru-
gian yang dialami BUMN, tidak bisa digeneralisasi. 
Analisis harus dilihat per kasus. 

“Pemeriksaan BPK memberikan rekomendasi 
untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan mem-
perbaiki kinerja BUMN. Dengan demikian, tujuan pe-
merintah membentuk BUMN dan tujuan BUMN dapat 
dicapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” 
ujar dia. l

SOROTAN

“Pemeriksaan BPK memberikan 
rekomendasi untuk bisa menyele-
saikan permasalahan dan memper-
baiki kinerja BUMN. Dengan demiki-
an, tujuan pemerintah membentuk 
BUMN dan tujuan BUMN dapat 
dicapai sebesar-besarnya untuk ke-
makmuran rakyat.”

pln.co.id annualreport.id

ptfi.co.id
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Pembayaran subsidi yang 
dilakukan pemerintah 
maupun yang diterima 
perusahaan BUMN tidak 
boleh lebih dan tidak 
boleh kurang. 

Memastikan 
Subsidi 
Tepat Jumlah

pertamina.com
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T
ak ada yang luput dari pengawasan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Apalagi kalau menyangkut hajat 
hidup orang banyak seperti penya-
luran subsidi bahan bakar minyak 
(BBM), pupuk, dan listrik. 

Sebagai lembaga pemeriksa negara, BPK punya 
tugas membantu mengawasi penyaluran subsidi 
di ketiga sektor tersebut. Salah satu tujuannya agar 
pembayaran subsidi yang dilakukan pemerintah 
maupun yang diterima perusahaan BUMN tepat 
jumlah. Tidak boleh ada kelebihan dan juga keku-
rangan. 

Melalui Auditorat Keuangan Negara VII, BPK 
telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan ter-
tentu (PDTT) kepada PT Pertamina (Persero) atas 
pendistribusian dan perhitungan subsidi jenis BBM 
tertentu (JBT), LPG tabung 3 kg, serta penyaluran 
jenis BBM khusus penugasan tahun 2016. PDTT 
juga dilakukan atas subsidi listrik tahun anggaran 
2016 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 

Sedangkan terkait penyaluran subsidi pupuk, 
BPK memeriksa lima anak perusahaan BUMN. Ke-
lima entitas itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur 
(PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Pupuk Is-
kandar Muda (PT PIM), PT Pupuk Sriwidjaya Palem-
bang (PT PSP), dan PT Petrokimia Gresik (PT PG). 

Auditor Utama Keuangan Negara VII Akhsanul 
Khaq menjelaskan, dalam memeriksa penyalur-
an subsidi JBT yaitu minyak tanah dan solar, 
BPK mereviu harga jual eceran (HJE) dengan 
membanding kan antara harga formula dan harga 
penetap an. Ahsan menceritakan, BPK menemukan 
fakta bahwa harga penetapan lebih tinggi ketim-
bang harga formula. Artinya, harga jual BBM, khu-
susnya solar, saat itu lebih murah dari harga yang 
dipatok pemerintah. 

Ketidaksesuaian tersebut harus dikoreksi. Ka-
rena, setiap liter solar disubsidi oleh pemerintah. 
“Pertamina saat itu dapat kelebihan pembayaran 
subsidi dan kami langsung meminta Pertamina 
mengembalikan uang tersebut,” kata Ahsan kepa-
da Warta Pemeriksa. 

Lain dulu lain sekarang. Menurut Ahsan, Per-
tamina kini memikul beban yang berat. Kenaik an 
harga minyak mentah dunia dan kurs dolar AS, 
membuat Pertamina harus menombok. Pertamina 
terpaksa mengocek kas perusahaan agar harga 
BBM, khususnya solar dan premium tidak naik se-
suai permintaan pemerintah. Padahal, harga jual 
saat ini lebih rendah dari harga keekonomian. 

Ahsan mengatakan, belakangan ini harga formu-
la lebih tinggi daripada harga penetapan. “Yang me-
nanggung beban akhirnya Pertamina,” kata dia. 

Menurutnya, beban yang ditanggung Perta-
mina bisa lebih besar akibat pelemahan nilai tukar 
rupiah terhadap dolar AS. “Sekarang dolar tinggi, 
maka selisih akan semakin besar,” katanya. 

Merujuk pada laporan PDTT, volume 
penyalur an JBT tahun 2016 oleh Pertamina ber-
dasarkan verifikasi BPH Migas adalah sebesar 
14.116.677.268,66 liter. Koreksi BPK volume pe-
nyaluran JBT sebesar 12.412.529,29 liter. Dengan 
begitu, volume penyaluran setelah koreksi BPK 
adalah sebesar 14.104.264.739,37 liter. 

Volume Penyaluran JBT Pertamina pada 2016 
(satuan liter)

Jenis JBT Verifikasi BPH Migas Koreksi Volume BPK Hasil Pemeriksaan

Solar+Biosolar 13.580.197.268,66 12.406.529,29 13.567.790.739,37

Minyak Tanah 536.480.000,00 6.000,00 536.474.000,00

Jumlah 14.116.677.268,66 12.412.529,29 14.104.264.739,37

pertamina.com
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Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presi-
den No. 191 Tahun 2014, BBM terdiri atas tiga jenis. 
Pertama, jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) 
yang terdiri atas minyak tanah dan solar. Kedua, je-
nis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP), 
yaitu BBM jenis bensin RON minimum 88 untuk di-
distribusikan di wilayah penugasan yang meli puti 
seluruh wilayah Indonesia, 
kecuali di wilayah provinsi DKI 
Jakarta, Banten, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Dae-
rah Istimewa Yogyakarta dan 
Bali. Ketiga, jenis bahan bakar 
minyak umum (JBU), yang ter-
diri atas seluruh jenis BBM di 
luar JBT dan JBKP.

Jenis BBM yang diberikan 
subsidi adalah JBT. Dalam rang-
ka pelaksanaan pembayaran, 
subsidi JBT dihitung berdasar-
kan perkalian besaran subsidi 
JBT per liter dengan volume 
JBT yang diserahkan kepada 
konsumen pengguna pada titik 
serah yang ditetap kan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Selain itu, pemerintah juga 
menetapkan harga dasar dan harga jual eceran 
BBM. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, bia-
ya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin. 
Adapun harga jual eceran BBM merupakan harga 
dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB). 

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri 
Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Har ry 
Sampurno menjelaskan, Pertamina tak hanya men-
dapatkan mandat untuk menyalurkan subsidi solar. 
Pertamina juga harus menyalurkan premium yang 

tidak mendapatkan subsidi, sementara harganya 
ditetapkan pemerintah. Kini, premium wajib dise-
diakan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). 

Pertamina juga ditugaskan untuk menjalankan 
program BBM Satu Harga. Yang memberatkan 
Pertamina, kata dia, karena pemerintah tidak me-
nyubsidi biaya distribusi. Akibatnya, biaya opera-
sional Pertamina membengkak. 

Fajar menambahkan, Pertamina menghabiskan 
hampir Rp1 trilliun untuk menjalankan BBM Satu 
Harga. ‘’Untuk BBM Satu Harga, yang berat itu 
memang distribusinya. Apalagi, untuk wilayah-wi-
layah di daerah Papua,” kata dia. 

Meski begitu, Pertamina mampu menjalankan 
program BBM Satu Harga dengan baik. Pertamina 
telah merealisasikan BBM Satu Harga di 66 titik sam-
pai dengan awal Agustus 2018. Ke-66 titik tersebut, 
terdiri dari 54 titik yang direalisasikan pada tahun 
2017 dan 12 titik progres realisasi tahun 2018.

Vice President Corporate Communication 
Pertamina Adiatma Sardjito 
menyatakan, target BBM 
satu harga tahun 2018 yang 
diemban Pertamina seban-
yak 67 titik. Pada tahapan 
tahun ke-2 ini, beberapa tan-
tangan yang harus dihadapi 
dalam mewujudkan harga 
BBM yang sama, yakni lokasi 
yang ditetapkan pemerintah 
merupakan wilayah dengan 
infrastruktur darat dan laut 
terbatas.

Tahun ini 12 titik yang 
sudah terealisasi yakni di 
Sei Menggaris, Nunukan, 
Kalimantan Utara; Liang, 
Banggai Kepulauan, Sulawesi 
Tengah; Banggai Tengah, 
Banggai Laut, Sulawesi Te-
ngah; Distrik Prime, Lanny 

Jaya, Papua; Wawonii Barat, Konawe Kepulauan, 
Sulawesi Tenggara; Tagulandang, Kep. Sitaro, Su-
lawesi Utara; Distrik Fayit, Asmat, Papua; Gido, Nias, 
Sumatera Utara; Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, 
Sulawesi Utara; Kep. Sula, Maluku Utara; Belantikan 
Raya, Lamandau, Kalimantan Tengah; dan Kec. 
Sungai Boh, Kab. Malinau, Kalimantan Utara. 

“Kami targetkan sampai akhir tahun 67 titik 
akan terealisasi, sehingga upaya Pertamina mewu-
judkan energi berkeadilan sesuai program peme-
rintah,” kata Adiatma dalam siaran pers, belum 
lama ini. 

BPK BEKERJA

Kami targetkan 
sampai akhir tahun 
67 titik akan tereali-
sasi, sehing ga 
upaya Pertamina 
mewujudkan energi 
berkeadilan sesuai 
program pemerintah.

pertamina.com
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Program BBM Satu Harga merupakan program 
pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini menjadi 
perhatian khusus pemerintah agar masyarakat 
yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan 
dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai 
ketentuan pemerintah dalam rangka pemerataan 
dan asas keadilan.

Adiatma menambahkan, konsumsi BBM Satu 
Harga hanya sekitar 0,3 persen dari total penya luran 
nasional, di mana penyaluran dari Juni 2017-Juni 
2018 sekitar 56 ribu kl. Sebanyak 70 persennya 
merupakan BBM jenis premium dan sisanya solar.

Sesuai dengan Permen ESDM No.136 Tahun 
2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu 
Harga JBT & JBKP Secara Nasional, Pertamina ditar-
getkan mendirikan lembaga penyalur di 150 titik 
selama 3 tahun dari 2017–2019. Pada tahun 2017 
ditargetkan 54 lokasi, tahun 2018 sebanyak 67 
lokasi, dan 29 lokasi pada tahun 2019.

Subsidi listrik 
Selain soal subsidi BBM, BPK juga mengawasi 

pembayaran subsidi listrik oleh pemerintah kepa-
da PLN. Pemeriksaan dilakukan pada tahun ang-
garan 2016. 

Pemeriksaan ini bertujuan menguji dan menilai 
besarnya subsidi listrik tahun anggaran 2016 yang 
layak dibayar pemerintah kepada PLN. Pemerik-
saan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemerik-
saan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK. 

Pagu murni subsidi listrik tahun anggaran 2016 
sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (APBN) TA 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) adalah sebesar Rp38,3 triliun. Se-
dangkan anggaran perubahan menurut UU No.12 
tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, pagu 
subsidi listrik menjadi sebesar Rp63 triliun. 

Selama tahun 2016, PLN telah menerima sub-
sidi listrik dari pemerintah sebesar Rp63 triliun. 
Jumlah tersebut terdiri atas kekurangan subsidi 
listrik tahun 2014 sebesar Rp12.2 triliun serta pem-
bayaran subsidi listrik murni tahun anggaran 2016 
sebesar Rp50,8 triliun. 

Perhitungan subsidi listrik 2016 yang dilakukan 
oleh PLN adalah sebesar Rp59,6 triliun (dengan 
asumsi susut sebesar 8,81 persen). Berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK, telah dilakukan koreksi kurang se-
besar Rp1,6 triliun. PLN menyetujui koreksi tersebut. 
Sehingga, nilai subsidi listrik tahun anggaran 2016 

yang layak dibayar pemerintah kepada PLN sebesar 
Rp58 triliun. Hal ini dengan memperhitungkan pe-
netapan susut sebesar 8,7 persen). PLN masih dapat 
menerima kekurangan pembayaran subsidi listrik 
murni TA 2016 sebesar Rp7,2 triliun. 

Di bidang kelistrikan, BPK juga sempat mem-
bantu pemerintah menginventarisasi kendala da-
lam membangun pembangkit listrik. 

Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Akh-
sanul Khaq mengatakan, BPK telah memetakan 
kendala dan memberikan solusi proyek pembang-
kit listrik saat melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu pada program percepatan 10 ribu 
MW periode 2006-2015 pada PT PLN. 

Jumlah Subsidi Listrik
2012

2013

2014

2015 

2016

2017

APBN 2018

Rp103,3 triliun

Rp101,2 triliun

Rp99,3 triliun

Rp56,6 triliun

Rp58 triliun

Rp45,7 triliun

Rp47,6 triliun

Sumber: PLN, APBN 2018

pln.co.id
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Dia menjelaskan, pemeriksaan yang 
dilakukan BPK berfokus kepada kondisi 
proyek dan capaian nya. Salah satu ken-
dala dalam pembangunan pembangkit 
adalah permasalahan lahan. 

Pelaksanaan pembangunan tidak di-
dukung dengan kemudahan dalam pro-
ses perizinan dan pembebasan lahan. 

Pemerintah sebenarnya sudah 
membentuk tim koordinasi percepatan 
pembangunan pembangkit tenaga 
listrik yang bertugas untuk meng ambil 
langkah-lang kah yang diperlukan untuk 
mendukung program 10 ribu MW. 

Salah satu tugas tim tersebut adalah 
meng ambil kebijakan bagi penyelesaian 
masalah yang berkaitan dengan peng-
adaan tanah. Namun, tim tersebut tidak 
mengikutsertakan Kementrian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Na-
sional sehingga mengakibatkan banyak 
pengadaan lahan yang bermasalah. 

Program percepatan pembangunan 
pembang kit listrik 10 ribu MW dilaksa-
nakan berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 71 tahun 2006 tentang penugas-
an kepada PLN untuk melakukan perce-
patan pembangunan pembangkit tena-
ga listrik yang menggunakan batu bara. 

Perpres tersebut memberikan pe-
nugasan kepada PLN untuk melakukan 
percepatan pembangun an pembangkit 
tenaga listrik yang menggunakan batu 
bara dan bertujuan mempercepat diver-
sifikasi penggunaan energi pembangkit 
listrik berbahan bakar minyak menjadi 
pembangkit berbahan bakar batu bara 
yang relatif lebih murah. 

Meski sempat terkendala pada awal-
awal pembangunan, program 35 ribu 
MW menunjuk kan grafik perkembangan. 
Hingga 1 Februari 2018, pembangkit lis-
tik yang telah beroperasi sebanyak 1.362 
MW. Sedangkan yang sedang tahap 
konstruksi sebesar 17.116 MW.

“Peningkatan ini tak lepas dari kon-
tribusi pembangkit listrik PLN maupun 
independent power producer (IPP) atau 
produsen listrik swasta,” kata Kepala Biro 
Komunikasi, Layanan Informasi Publik 
dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian 
ESDM Agung Pribadi, dalam siaran pers, 
beberapa waktu lalu. 

BPK BEKERJA

Program 35 ribu MW bertujuan untuk me-
menuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia 
dari Sabang sampai Merauke.

pln.co.id
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Sebanyak 896 MW dari total 1.362 MW pem-
bangkit yang beroperasi dihasilkan dari IPP. Se-
mentara, sebanyak 466 MW dibangun oleh PLN. 
Pembangkit yang beroperasi tersebar di wilayah 
Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 
455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 
126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah 
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 108 MW.

Agung menambahkan, sebanyak 17.116 MW 
sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 
MW oleh PLN dan 11.459 yang berasal dari pe-
ngembang swasta. Sedan kan sebanyak 12.693 
MW sudah berkontrak namun belum konstruksi. 
Sementara sebesar 3.364 MW dalam tahap peng-
adaan dan 1.245 MW dalam tahap perencanaan.

Program 35 ribu MW bertujuan untuk me-
menuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia 
dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentu akan 
berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekono-
mi terutama di luar Jawa yang sebelumnya keku-
rangan suplai listrik.

Subsidi pupuk
BPK turut mengawal penyaluran subsidi pupuk. 

Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Akhsanul 
Khaq mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan 
AKN VII BPK berfokus pada perhitungan harga 
pokok penjualan (HPP) yang diajukan per usahaan. 
HPP pupuk bersubsidi meliputi seluruh biaya pen-
gadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai 
dengan lini IV (termasuk PPN) seperti yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/
Permentan/SR.130/1/2012 tanggal 9 Januari 2012 
tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pemeriksaan perhitungan subsidi pupuk dan 
penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 
2016 dilakukan pada lima entitas, yaitu PT Pupuk 

Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT 
PK), PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pupuk 
Sriwidjaya Palembang (PT PSP), dan PT Petrokimia 
Gresik (PT PG). 

Kelima entitas tersebut merupakan anak per-
usahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). BPK me-
ngoreksi turun perhitungan subsidi pupuk yang 
diajukan kelima perusahaan tersebut. Ko reksi di-
lakukan salah satunya terhadap biaya-biaya yang 
tidak bisa dibebankan kepada pemerintah. “Selain 
itu, biaya-biaya yang tidak terkait dengan pro-
duksi pupuk baik secara langsung maupun tidak 
langsung,” kata Ahsan. 

Dia mengatakan, BPK juga memeriksa biaya 
overhead suatu pabrik pupuk. Jika biaya yang 

pupuk-indonesia.com
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diajukan terlalu tinggi, BPK mengoreksinya. 
“Dalam hal ini, kami lihat apakah alokasi over-
head-nya sudah tepat atau belum,” katanya. 

Ada beberapa penyebab HPP yang di-
ajukan dikoreksi BPK. Koreksi yang dilakukan 
BPK pada PT Petrokimia Gresik (PT PG) misal-
nya, disebabkan karena dasar alokasi biaya 
yang digunakan PT PG dalam menghitung 
HPP pupuk bersubsidi TA 2016 belum sesuai 
dengan proses bisnis/kegiatan usaha per-
usahaan. 

Selain itu, PT PG dalam menghitung 
HPP pupuk bersubsidi TA 2016 masih me-
masukkan beberapa biaya yang tidak dapat 
dibebankan dalam HPP pupuk bersubsidi 
seperti diatur dalam Peraturan Menteri Per-
tanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012. 

Temuan yang tak jauh berbeda didapat 
BPK ketika memeriksa PT Pupuk Sriwidjaya 
Palembang (PT PSP). Koreksi HPP disebab-
kan karena PT PSP melaporkan beberapa 
pelaporan volume penyaluran pupuk ber-
subsidi yang tidak sesuai dengan realisasi 
penyaluran. Kedua, PT PSP belum menye-
suaikan Laporan Perhitungan HPP Pupuk 
Bersubsidi dengan proses bisnis/kegiatan 
usaha perusahaan dalam penyusunan dasar 
alokasi biaya tahun 2016. Ketiga, PT PSP 
dalam menghitung HPP pupuk bersubsidi 
TA 2016 masih memasukkan beberapa biaya 
yang tidak dapat dibebankan dalam HPP 
pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Per-
mentan/SR.130/1/2012. l

Ko reksi 
dilakukan 
salah satu-
nya terhadap 
biaya-biaya 
yang tidak 
bisa dibe-
bankan 
kepada 
pemerintah.

Jumlah Pupuk Bersubsidi yang Harus Disalurkan 
PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 2016

Penyaluran pupuk bersubsidi 
dilakukan dalam jangka waktu 
satu tahun ke seluruh provinsi, 
kabupaten/kota sebagaimana di-
tetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian, Peraturan Gubernur 
dan Peraturan Bupati/Walikota.

Jenis pupuk  Jumlah (ton)  HET (Rp/kg)  Keterangan

1. Urea 4.100.000 1.800

2. SP 36 850.000 2.000

3. ZA 1.050.000 1.400 

4. NPK 2.550.000  2.300

5. Organik 1.000.000 500

Jumlah penyaluran 9.550.000

pupuk-indonesia.com
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N
egara-negara di dunia punya program besar 
yang harus dicapai pada 2030. Program itu 
bernama Sustainable Development Goals 
(SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berke-
lanjutan yang telah disepakati Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 2015. 

SDGs mengamanatkan 17 tujuan dengan 169 capaian. 
Beberapa tujuan di antaranya adalah pengentasan kemis-
kinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, hingga meng atasi 
perubahan iklim. Pada prinsipnya, konsep pemba ngunan 
berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga aspek: ling-
kungan, sosial, dan ekonomi. 

Setahun setelah PBB menetapkan SDGs sebagai peng-
ganti agenda pembangunan Millenium Development Goals 
(MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium, International 
Organization of Supreme Audit Institutions (lembaga peme-
riksa sedunia) menjadikan pemeriksaan SDGs sebagai salah 
satu fokus agenda periode 2016-2019. Penetapan agenda 
pemeriksaan SDGs itu dilakukan dalam kongres internasional 
INTOSAI pada Desember 2016 di Abu Dhabi. Kongres INTO-
SAI sepakat bahwa lembaga pemeriksa (Supreme Audit Insti-
tutions/SAI) harus berkontribusi mengawal kesuksesan SDGs. 

Sejak saat itu, SAI di berbagai negara aktif berkumpul. 
Berbagai forum digelar untuk mematangkan konsep hingga 
tahapan pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
termasuk salah satu SAI yang paling aktif. 

Anggota II BPK Agus Joko Pramono menceritakan, BPK RI 
dilibatkan sejak awal perumusan konsep dan tahapan peme-
riksaan. “Peran kita cukup penting. BPK aktif dalam membuat 
guidance,” kata Joko kepada Warta Pemeriksa di ruang kerja-
nya, di kantor pusat BPK, awal Agustus. 

Agus menjelaskan, INTOSAI menyepakati empat pende-
katan dalam memeriksa SDGs. Pertama, melakukan peme-
riksaan terhadap preparedness atau persiapan suatu negara 
untuk menjalankan program SDGs. Kedua, memeriksa kinerja 

terhadap pelaksanaannya. Ketiga, memeriksa implementasi 
program dari sisi transparansi, akuntabilitas, dan pertang-
gungjawaban pengelolaan keuangan. Terakhir, kata dia, 
menetapkan role model dalam penerapan SDGs di organisasi 
masing-masing. 

BPK RI sudah melakukan pemeriksaan terhadap persiap-
an pemerintah pada semester I 2018 dalam menjalankan 
program SDGs. Pemeriksaan bertujuan mengetahui sejauh 
mana persiapan pemerintah setelah mengeluarkan Peratur-
an Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksa-
naan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Temuan hasil pemeriksaan tersebut kemudian disam-
paikan BPK RI dalam forum SAI Leadership and Stakeholder 
Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and the 
Sustainable Development Goals” di United Nations Head-
quarters, New York, 19 – 20 Juli 2018. Agus yang mewakili 
BPK, mendapatkan kesempatan sebagai pembicara pertama 
pada sesi sharing experiences on auditing policy coherence and 
integration. “Kami diminta berbagi pengalaman dan temuan 
terkait bagaimana proses integrasi dan koherensi dari penyu-
sunan kebijakan SDGs pemerintah,” kata Agus. 

Dalam kesempatan tersebut, Agus menjelaskan ada tiga 
perspektif yang dilakukan BPK RI saat memeriksa persiapan 
program SDGs pemerintah. Tiga perspektif tersebut menge-
nai integrasi dan koherensi vertikal, integrasi dan koherensi 
horizontal, serta stakeholder engagement atau pelibatan 
pemangku kepentingan. “Ada tiga temuan utama yang kami 
sampaikan dalam forum tersebut,” ujar dia. 

Agus menjelaskan, dalam hal integrasi dan koherensi ver-
tikal, BPK menemukan adanya ketidaksinkronan penyusunan 
program SDGs ke dalam rencana pembangunan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Dia mengungkapkan, peme-
rintah pusat sudah memasukkan program-program terkait 
SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada 2017. Namun, program 
tersebut belum masuk ke dalam rencana pembangunan 
jang ka menengah daerah (RPJMD). 

Masalahnya, kata dia, saat program SDGs dimasukkan 
ke dalam RPJMN pada 2017, sebanyak 50 persen daerah 
sudah menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2016. 

Bersama Mengawal SDGs
BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 
persiapan pemerintah dalam menjalankan 
program SDGs.
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Sehing ga, sebagian besar pemerintah daerah telah menyu-
sun program-program pembangunannya. “Jadi, prog ram-
program yang dibuat pemerintah pusat belum masuk ke 
program daerah,” kata dia. 

Sedangkan daerah lainnya banyak yang menggelar 
pilkada tahun ini. Kondisi ini membuat pemerintah daerah 
tersebut baru akan menyusun dan menetapkan perencanaan 
pembangunan pada 2019. 

Dalam hal perspektif pemeriksaan integrasi dan koheren-
si horizontal, BPK menemukan belum adanya sinergi yang 
baik antarkementerian dan lembaga dalam program SDGs. 
Seharusnya, kata dia, kementerian membuat perencanaan 
integratif sesuai dengan tujuan SDGs. 

Pada praktiknya, ungkap Agus, kementerian masih ber-
fokus pada operasional masing-masing. Belanja kementerian 
lebih terkonsentrasi pada belanja internal seperti perjalanan 
dinas hingga membangun gedung. 

“Yang diinginkan SDGs, pemerintah dalam melaksanakan 
program fokus kepada pelayanan terhadap masyarakat. Ini 
yang belum terjadi pada saat melakukan proses persiapan 
dan perencanaan dari penerapan SDGS,” ujarnya. 

Adapun temuan ketiga adalah belum optimalnya pelibat-
an pemangku kepentingan dari nonpemerintah dalam prog-
ram SDGs. Sejauh ini, pelibatan pihak luar seperti lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) hingga korporasi baru bersifat 
imbauan. “Belum terkoordinasi dengan baik,” kata Agus. 

Dia menuturkan, PBB ingin pihak luar dilibatkan dalam 
mengontrol program SDGs pemerintah. Selain itu, peme-
rintah juga perlu mengoordinasikan bentuk pelaporan dari 
pihak-pihak luar tersebut. “Pemerintah cenderung melaksa-
nakan sendiri,” dia mengungkapkan. 

Setelah melakukan pemeriksaan 
persiapan, BPK RI kini sedang bersiap me-
meriksa kinerja pemerintah dalam melak-
sanakan SDGs. Dari 17 tujuan utama yang 
diamanatkan SDGs, BPK RI akan mem-
fokuskan pemeriksaan terhadap prog ram 
pemerintah dalam membantu masyarakat 
yang pendapatannya masuk dalam katego-
ri 40 persen terbawah. 

Dia menjelaskan, program-program 
yang diperhatikan BPK adalah bantuan so-
sial hingga dana desa. Selain itu, me ngenai 
kelaparan dan kemiskinan. 

Mendapat apresiasi
Paparan BPK terkait temuan pemeriksaan 

persiapan SDGs dalam forum SDGs di New 
York mendapat apresiasi dari INTOSAI. Agus mengatakan, 
INTOSAI bahkan sampai mengirim surat resmi yang isinya 
memuji materi yang disampaikan BPK. 

“Pembicara pertama biasanya memang menjadi bench-
mark. Dan, kita memang lebih terstruktur dalam menghasil-

kan laporan,” ujar Agus. 
Agus menambahkan, dirinya bahkan 

sempat disambangi beberapa petinggi SAI 
dari negara lain seusai memberikan pida-
tonya. Menurut dia, ada beberapa negara 
yang ingin menunjuk BPK RI sebagai pe-
meriksa peer review negara tersebut. “Na-
mun, baru disampaikan secara lisan saja, 
belum formal,” kata dia. 

Forum SDGs di New York dihadiri 
berbagai SAI negara lain. Mereka juga 
memaparkan hasil-hasil temuan dalam 
pe meriksaan persiapan program SDGs 
di negara masing-masing. 

Sekretaris Jenderal INTOSAI Margit Kraker 
dalam pidatonya menyampaikan, pertemuan tersebut dige-
lar untuk berbagi hasil, peluang, dan tantangan pemeriksaan 
persiapan SDGs di masing-masing negara. “Tentunya juga 
sebagai sarana dialog dan kerja sama dengan pemangku ke-
pentingan lain,” katanya. l

TUJUAN
PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN17

Tanpa 
kemiskinan

Berkurangnya 
kesenjangan

Pendidikan 
berkualitas

Penanganan 
perubahan iklim

Kesetaraan 
gender

Ekosistem 
laut

Air bersih 
dan sanitasi layak

Ekosistem 
daratan

Energi bersih 
dan terjangkau

Perdamaian, keadilan, 
dan kelembagaan 
yang tangguh

Pekerjaan layak 
dan pertumbuhan 
ekonomi

Kemitraan untuk 
mencapai tujuan

Industri, inovasi 
dan infrastruktur

Tanpa 
kelaparan

Kota dan komunitas 
berkelanjutan

Kehidupan sehat 
dan sejahtera

Konsumsi dan produksi 
yang bertanggung 
jawab
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Sejak kapan bekerja di BPK? Bagaimana awal perjalanan karier 
sampai sekarang menjadi eselon I BPK?

Saya bekerja di BPK sejak 2010. Tapi kalau menjalani profesi sebagai 
pemeriksa secara keseluruhan, saya sudah menjalaninya sekitar 30 tahun. 
Saya mengawali karier di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun-
an (BPKP). Saya bekerja di BPKP sekitar 19 tahun. Setelah itu, saya diminta 
masuk ke BPK. 

Di BPK, saya sempat menjadi tenaga ahli. Sebagai tenaga ahli, saya 
ikut dalam beberapa pemeriksaan, beberapa di antaranya pemeriksaan di 
Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Setelah itu, saya dipercaya menjadi eselon III. Saya ditempatkan di 
Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI. Ada beberapa penugasan kala itu, 
termasuk untuk wilayah Indonesia bagian timur. Ada penugasan terkait 
dengan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
menghitung kerugian negara. 

Saya ikut dalam tim tersebut sebagai wakil penanggung jawab. Pada 
saat itu, yang menjadi tersangkanya adalah bupati Boven Digoel. Saya 
menjadi pemberi keterangan ahli di persidangan dengan nilai kerugian 
waktu itu kurang lebih sebesar Rp60 miliar.

Sebagai Kepala Sub Auditorat VI A1 yang membidangi Kementerian 

AKHSANUL KHAQ
AUDITOR UTAMA 
KEUANGAN NEGARA VII BPK

Bersyukur Bisa 
Mengabdi di BPK

B
ekerja di Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) merupakan 
impian Akhsanul Khaq sedari 
muda. Sempat berkarier di 
Badan Pengawasan Ke uangan 
dan Pembangunan (BPKP) 

selepas lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN), mimpi Ahsan untuk meng-
abdi di BPK terwujud pada 2010. 

Sejak saat itu, segudang pemeriksaan ia 
lakoni. Berbagai posisi pun pernah dijabat-
nya. Sekarang, Ahsan dipercaya menjabat 
sebagai Auditor Utama Keuangan Negara 
VII. Kepada Warta Pemeriksa, Ahsan mem-
bagikan kisahnya mulai dari membangun 
karier hingga saat ini menjadi eselon I. Beri-
kut petikan wawancaranya.
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Kesehatan, saya juga terlibat dalam pemeriksaan di Kemen-
terian Kesehatan, waktu itu proyek yang cukup besar terkait 
dengan pembangunan pabrik vaksin flu burung. Di situ saya 
bertindak sebagai wakil penanggungjawab. Kemudian dari 
pemeriksaan itu kita bisa mengungkapkan bahwa pemba-
ngunan pabrik vaksin flu burung itu bermasalah dan akhirnya 
mangkrak. Nilai kerugiannya sekitar Rp800 miliar. 

Saya kemudian pindah ke subauditorat VI A2. Ini terkait 
dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 
saat itu, ada permasalahan di inspektorat jenderal mereka. 
Kita lakukan pemeriksaan terkait dengan berbagai kegiatan 
pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal. Ter-
nyata di sana banyak pengeluaran yang sifatnya fiktif. Kita 
berkoordinasi dengan KPK. Waktu itu saya sebagai pemberi 
keterangan ahli dalam persidangan dengan terdakwanya 
adalah mantan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, kerugiannya sekitar Rp30 miliar. 

Setelah itu juga saya dan tim banyak terlibat dengan 
audit-audit yang sifat-
nya strategis seperti 
misalnya pemeriksaan 
dana otonomi khusus 
Papua. Kita sejak lama 
sudah me nyampaikan 
ada kekurangoptimalan 
pengawasan dari peme-
rintah pusat serta pe-
manfaatan dana itu. 

Tim kami juga pernah 
melakukan pemeriksaan 
terhadap Kementerian 
Pendidikan dan Kebu-
dayaan terkait kegiatan 
pemetaan sekolah untuk 

seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat dasar, menengah, 
maupun tingkat atas. Ada permasalahan terkait dengan pe-
metaan. Banyak pemetaan yang sifatnya fiktif. Misalnya, ada 
satu wilayah di mana di situ sebenarnya sekolah beragama 
tertentu, ternyata yang punya agama tertentu itu tidak ada. 
Jadi itu suatu kondisi di mana terjadi penyimpang an dalam 
pemetaan, akibatnya data itu tidak akurat. Yang lebih pokok 
lagi adalah, bahwa ini kemudian ditingkatkan kasus nya oleh 
kejaksaan menjadi penyidikan. Dilakukan pe nyidikan, lalu 
kami melakukan penghitungan dan kerugiannya sekitar 
Rp100 miliar. Jadi itulah yang saya lakukan waktu di eslon III. 
Tentu saja dalam perjalanan karier sebagai eselon III banyak 
bimbingan yang diberikan oleh Anggota VI (Bapak Rizal 
Djalil), Auditor Utama, serta Kepala Auditorat waktu itu, serta 
dukungan tim pemeriksa sehingga saya bisa melaksanakan 
dengan baik.

Lalu, bagaimana kisah dan pengalaman bapak saat 
menjabat sebagai eselon II? 

Saat naik pangkat menjadi eselon II, saya dipromosikan 
menjadi Kepala Auditorat IV A. Ada beberapa hal yang saya 
lakukan. Hal pertama yang cukup berat waktu itu ada isu 
mengenai jalur Pantai Utara (Pantura) yang menjadi proyek 
yang sifatnya abadi. 

Saya melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif 
dari sisi keuangan, teknis, maupun sosial. Tiga aspek itu kita 
periksa agar rekomendasi penanganan Pantura ini harus be-
nar-benar komprehensif. Dari pemeriksaan itu, kita menyam-
paikan temuan-temuan pemeriksaan yang signifikan. Ada 
masalah overloading yang kurang tertangani dengan baik. 
Ada masalah sosial terkait dengan kesadaran masyarakat 
menggunakan badan jalan. Semestinya, bahu jalan dikosong-
kan. Tapi, kenyataannya, bahu jalan dipakai untuk membuka 
usaha atau pasar. 

Dari sisi keuangan, kita menemukan ada beberapa keti-
daktertiban. Misalnya, dalam pelaksanaan performance based 
contract dan kita sampaikan semua itu kepada Kementerian 
PUPR untuk dilakukannya perbaikan-perbaikan.

Saya kemudian dipindahkan menjadi Kepala Auditorat II 
C di AKN II. Kalau saat menjabat Kepala Auditorat IV A saya 
membidangi Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan. 
Kalau di II C, ada 13 entitas yang harus saya tangani, dan yang 
besar-besar adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 
Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Perdagangan, 
hingga Kementerian Perindustrian. 

Di posisi baru ini saya melakukan pemeriksaan strategis, 
yakni memeriksa OJK. Kita melakukan pemeriksaan terkait 
pengadaan barang dan jasa, dan ada berbagai permasalahan 
di sana, misalnya menyangkut masalah konsultan. Ada pula ke-
tidakintegrasian dalam sistem pengadaan. Artinya, setiap unit 
masih melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Di situlah kita 
menemukan berbagai permasalahan terkait dengan ke uangan 
dalam hal pengadaan barang dan jasa di lingkungan OJK. 

Terkait pemeriksaan di Kementerian Perindustrian, waktu 
itu ada lokasi-lokasi tertentu yang ingin dijadikan kawasan 
industri, tapi ternyata lokasi-lokasi itu tidak siap. Sehingga kita 
menilai bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan industri 
itu menjadi kurang optimal dan di sana juga ada masalah 
pe nyimpangan keuangan yang mengakibatkan adanya pe-
ngembalian dana yang cukup besar mencapai miliaran rupiah. 

Setelah itu saya dimutasi lagi menjadi Kepala Auditorat 
II A yang menangani bidang perpajakan dan bea cukai. Saya 
melakukan pemeriksaan terkait dengan masalah piutang 
pajak karena piutang pajak. Nilainya sangat besar sekitar 
Rp90 triliun. Tapi faktanya, yang layak untuk disajikan sebagai 
piutang itu sekitar setengahnya. Hal ini merupakan masalah 
signifikan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP). Setelah kita lakukan pemeriksaan, ditemukan 
ada basis data yang masih harus diperbaiki dari sisi piutang 
pajak. Pada saat di AKN II, banyak pelajaran dan bimbingan 
yang saya peroleh dari Anggota II (Agus Joko Pramono) dan 
Auditor Utama II (Bahtiar Arif ).

Sebagai akuntan, 
tentu saja saya 
menyukai bidang-
bidang yang 
terkait dengan 
auditing.
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Kira-kira, begitulah gambaran 
peng alaman saya saat di eselon III sela-
ma kurang lebih 5 tahun dan eselon II 
sekitar 3 tahun. 

Lalu, bagaimana bapak bisa naik 
pangkat lagi menjadi eselon I? 

Ada peluang untuk mengikuti le-
lang jabatan eselon I. Saya mendaftar, 
kemudian melewati berbagai seleksi 
yang diperlukan. Akhirnya, saya di-
pandang pantas untuk menduduki ja-
batan sebagai staf ahli. Pada saat saya 
menduduki jabatan sebagai staf ahli, 
saya juga berfokus terhadap perma-
salahan-permasalahan yang dihadapi 
dalam pemeriksaan. Terutama dalam 
menyangkut adanya temuan yang si-
fatnya berulang. Ketika kita melakukan 
pemeriksaan, selalu ada temuan yang 
sifatnya berulang dari tahun ke tahun. 
Seperti yang saya sudah sampaikan ta-
di seperti temuan piutang pajak sebe-
narnya setiap tahun ada. Kita menggali 
mengapa temuan itu bisa berulang, 
sebenarnya temuan itu bisa kita atasi 
jika benar-benar melibatkan semua 
stakeholders. 

Setelah saya menduduki jabatan 
staf ahli, ada kesempat an untuk bisa 
mengabdi dengan melakukan pemerik-
saan BPK di jenjang eselon I. Ada jabat-
an yang kosong untuk auditor utama 
keuangan negara. Saya mengikuti 
selek si jabatan eselon I dan ada pro-
ses-proses terkait dengan itu. Akhirnya, 
saya dipercaya pimpinan sebagai Au-
ditor Utama Keuangan Negara 7 dalam 
hal ini yang membidangi pemeriksaan 
atas pengelolaan BUMN.

Apa yang menjadi motivasi sela-
ma bekerja di BPK?

Yang menjadi motivasi saya tentu 
karena latar pendidik an saya sebagai 
lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Ne-
gara (STAN). Berawal dari pendidikan 
D3 selama 3 tahun, lalu saya mengab-
di. Kemudian tes kembali untuk meng-
ambil gelar Diploma IV (lulus 1994). 
Sebagai akuntan, tentu saja saya me-
nyukai bidang-bidang yang terkait 
dengan auditing. Salah satu institusi 

yang mempunyai kewenangan di bi-
dang audit adalah di BPK. 

Saya merasa pas untuk mengabdi 
di sini, dan ternyata posisi di BPK ini 
memungkinkan kita untuk bisa men-
jangkau perbaikan tata kelola secara 
lebih luas daripada kita meng abdi pa-
da satu institusi saja. Kalau di BPK, kita 
bisa melakukan dengan skala yang 
besar. Itulah yang menjadi motivasi sa-
ya untuk terjun di dunia pemeriksaan, 
khususnya mengabdi di BPK. 

Apa suka dan duka selama be-
kerja di BPK?

Dalam melakukan pemeriksaan, 
yang kita hadapi adalah manusia. 
Manusia merupakan makhluk sosial. 
Terkadang, ia bisa berinteraksi dengan 
baik, tapi terkadang tidak. Ini suatu 
tantangan tersendiri. 

Tantangan lainnya adalah bagai-
mana mengelola tim de ngan berbagai 
tekanannya. Tekanan dari sisi waktu 
maupun permasalahan klasik seorang 
pemeriksa, yakni bagaimana susahnya 
memperoleh data. Pemeriksaan de-
ngan menempuh perjalanan yang 
sa ngat jauh juga jadi tantangan ter-
sendiri. Saya pernah melakukan peme-
riksaan di daerah Merauke dan Boven 
Digoel. Itu daerah-daerah yang relatif 

jauh. Itu juga merupakan tantangan 
tersendiri dalam penugasan. Tapi itu 
belum seberapa jika dibandingkan 
dengan tim-tim pemeriksa di wilayah 
timur yang menempuh perjalanan be-
lasan jam untuk sampai di lokasi yang 
diperiksa.

Pengalaman apa yang tidak bisa 
dilupakan selama bekerja di BPK? 

Saat saya memberi keterangan ahli 
di persidangan terkait kasus korupsi. 
Sementara, kita tahu sendiri kalau kita 
tidak ada pengawalan, jadi wajar ada 
kekhawatiran-kekhawatiran. Belum 
lagi, di persidangan biasa didebat oleh 
pengacara, kha watir tidak siap, dan 
sebagainya. Terutama yang paling 
tidak bisa dilupakan pada saat persi-
dangan, karena ada hakim, jak sa, dan 
pengacara. Pengacara tentu saja akan 
memperta nyakan hasil dari pemerik-
saan kita. Kalau kita tidak siap, nanti 
kurang meyakinkan hakim. Mental kita 
harus benar-benar kuat.

Apa tugas utama Tortama VII? 
Tugas utama Tortama VII tentu saja 

mengimplementasikan renstra, meng-
koordinasikan proses pemeriksaan 
mulai dari penyusunan rencana peme-
riksaan tahunan, kemudian melakukan 
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pemeriksaan yang dibantu oleh kepala 
auditorat, serta mengkoordinasikan 
pelaksanaan pemeriksaan de ngan 
proses laporan. Itu yang pa ling utama 
dalam rangka menghasil kan pemerik-
saan yang berkualitas dan bermanfaat. 
Tetapi ada tugas internal yang sangat 
penting adalah pembinaan pegawai 
di lingkungan AKN VII. Karena ada 243 
pegawai yang ada di sini. 

Dalam organisasi pemeriksaan, pe-
gawai yang kompeten menjadi tulang 
punggung. Pegawai di BPK, khususnya 
di lingkungan AKN VII harus meme-
gang teguh nilai-nilai dasar Integritas, 
Independensi, dan Profesionalisme. 

Selain itu, kita juga harus bisa 
membuat proses pemerik saan secara 
sistematis. Artinya, perlu dibangun ba-
sis data pemeriksaan. Sekarang, saya 
masih dalam proses pembangunan 
basis data pemeriksaan. Harapannya, 
dengan adanya basis data itu, kita 
bisa lebih tepat dalam menerapkan 
Risk Based Audit. Contohnya, kita bisa 
lebih tepat memilih hal apa yang harus 
diperiksa. Kemudian, dari yang harus 
kita periksa itu, kita akan berfokus di 
mana. 

Apa tantangan dalam me-
lakukan pemeriksaan terhadap 
BUMN? 

Tantangan terbesarnya adalah 
bahwa BUMN memiliki total aset sebe-
sar Rp7.200 triliun. Dari sisi kuantitas, 
jumlah perusa haan BUMN ada 118 
perusahaan. Jika ditambah dengan 
anak dan cucu perusahaan BUMN, ada 
sekitar 400 perusahaan yang harus kita 
periksa.  

Karakteristik setiap perusahaan 
BUMN juga berbeda. Tantangannya 
adalah bagaimana kita bisa masuk ke 
dalamnya satu per satu untuk mema-
hami setiap BUMN itu. Hari ini saya 
bicara PLN, besoknya saya bicara per-
kebunan. Sebagai Tortama diharapkan 
ada visi yang bisa membaca gambaran 
umum BUMN dan melihat benang 
merahnya. 

Lalu langkah-langkah apa yang 

dilakukan untuk meng atasi masalah 
tersebut?

Langkah-langkah yang saya 
lakukan adalah, pertama saya men-
coba melakukan profiling terhadap 
pemeriksa. Kemudian mengakses 
kemampuan mereka. Akan tetapi, ini 
saya lakukan secara berjenjang kare-
na saya ada kepala auditorat dan di 
bawahnya. Saya meminta mereka un-
tuk melakukan profiling itu. Kemudian, 
melihat hal apa yang perlu diperbaiki. 

Yang kedua, sehubungan dengan 
adanya mutasi yang belum lama ini 
cukup besar, kita melakukan inhouse 
training untuk bidang-bidang tertentu. 

Misalnya, pelatihan terkait dengan pe-
meriksaan infrastruktur, kemudian di 
bidang perbankan kita lakukan karena 
itu sifatnya khusus dan berbeda de-
ngan di AKN lain. 

Berikutnya adalah sinergi dengan 
AKN lain dalam merencanakan dan 
melaksanakan penugasan.

Yang terakhir dan terpenting ada-
lah adanya bimbingan dari Anggota VII 
(Eddy Mulyadi Soepardi) yang selalu 
diberikan dalam pelaksanaan tugas 
saya sebagai Auditor Utama VII.

Apa kesulitan lainnya dalam me-
meriksa BUMN? 

Kesulitan yang kita hadapi saat 

pemeriksaan adalah perolehan data, 
di samping laporan keuangan BUMN 
yang berbeda-beda. Kemudian juga 
ada satu yang kurang, kita tidak me-
meriksa laporan keuangan BUMN. 
Yang memeriksa kantor akuntan pub-
lik. Sehingga kita sebenarnya tidak se-
cara otomatis memperoleh data terkait 
dengan laporan keuangan itu, maka-
nya tadi kami bangun itu, membangun 
database selama 5 tahun harus ada 
laporan keuangan yang diperiksa. Ke-
mudian dilakukan analisis atas laporan 
keuangan tersebut melalui analisis 
rasio. Itu mungkin yang menjadi salah 
satu tantangan tersendiri.

Apa harapan bapak terhadap 
per usahaan BUMN? 

Perusahaan BUMN harus berjalan 
sesuai dengan fungsinya. BUMN meru-
pakan salah satu penggerak pereko-
nomian nasional, termasuk sekarang 
kan berperan dalam pembangunan 
infrastruktur seperti jalan tol, bandara, 
penyediaan listrik, hingga bahan bakar 
minyak (BBM). Peran BUMN sangat 
strategis. 

Maka, saya berharap tata kelola 
BUMN semakin baik. Pemeriksaan 
BPK ini diharapkan dapat mendorong 
pencapaian tujuan bernegara melalui 
perbaikan tata kelola melalui pemerik-
saan keuangan yang berkualitas dan 
bermanfaat. Kami berharap rekomen-
dasi-rekomendasi dari hasil pemerik-
saan dapat ditindaklanjuti. 

Pesan apa yang ingin bapak 
sampaikan untuk para pemeriksa 
BPK?

Kita harus bisa mengembangkan 
keingintahuan atau antusiasme dalam 
melakukan pemeriksaan. Menurut saya 
itu sangat penting. Dahulu, waktu saya 
di jenjang-jenjang pemeriksaan, kalau 
ada tugas, selalu ada hasrat untuk  
ingin baca. Terakhir adalah selalu dekat 
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang 
barangkali yang perlu dikembangkan 
lagi. Itu juga sesuai dengan nilai-nilai 
dasar pegawai BPK yakni Integritas, In-
dependensi, dan Profesionalisme. l

Kita harus bisa 
mengembang-
kan keingin-
tahuan atau 
antusiasme 
dalam 
melakukan 
pemeriksaan.
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Pengalaman 
Memeriksa 
di Serambi Makkah
Tidak hanya beratnya medan jalan, 
sulitnya mendapatkan sinyal juga 
menjadi salah satu tantangan seorang 
pemeriksa di daerah terpencil.
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B
utuh keberanian untuk menjadi 
pemeriksa di Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Sistem mutasi 
kerja ke seluruh provinsi di Indo-
nesia dalam setiap periode ter-
tentu mengharuskan auditor BPK 

menghadapi lingkungan kerja dan auditee 
dengan berbagai macam karakter dan buda-
ya. Tidak hanya itu, beratnya medan menuju 
lokasi dan kondisi jalan yang belum tertata di 
kabupaten/kota di suatu provinsi membuat 
seorang pemeriksa juga harus mampu ber-
adaptasi dengan cepat dan baik. Hal tersebut 
yang kerap dihadapi oleh Daru Danurendra, 
salah satu pemeriksa BPK. 

Pria kelahiran Jakarta Selatan tersebut 
pernah ditugaskan di BPK Perwakilan Aceh 
pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Kepa-
da Warta Pemeriksa, ia berbagi kisah selama 
bertugas di Serambi Makkah, di antaranya sa-
at melakukan perjalanan dari Banda Aceh ke 
Aceh Selatan untuk melakukan pemeriksaan. 

Daru menceritakan, ia bersama tim lain-
nya harus beberapa kali menyeberangi sungai 
menggunakan perahu rakit untuk mencapai 
lokasi pemeriksaan. Belum ada jembatan pe-
nyeberangan saat itu. 

“Kami harus melewati sungai besar. Bukan 
hanya itu, untuk memanggil jasa perahu rakit 
pun tidak mudah. Ketika malam hari, kita 
harus membunyikan klakson sembari menya-
lakan lampu mobil, barulah perahu rakit 
itu datang,” kata Daru. Kondisi disepanjang 
perjalanan mi nim rumah penduduk, mobil, 
dan lampu pe nerangan jalan, karena kami 
melewati pe gunung an, hutan dan menyusuri 

pinggir pantai. 
Perjalanan lainnya yang tak kalah rumit 

ialah saat Daru melakukan tugas ke daerah 
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Me-
nurutnya, Kabupaten Gayo Lues adalah kabu-
paten yang terjauh untuk ditempuh melalui 
jalur darat di Aceh. 

Sebagai orang yang baru mengunjungi 
Aceh, ia merasa kaget ada kabupaten di lokasi 
pegunungan tersebut. “Blangkejeren meru-
pakan daerah dataran tinggi Gayo. Saking 
tingginya Blangkejeren, saya sampai merasa 
sedang memeriksa sebuah negeri di atas 
awan,” ucapnya penuh kenangan. 

Daru bersama tim harus menempuh per-
jalanan kurang lebih selama 15 jam dari Ban-
da Aceh untuk menuju ke sana. Tantangannya 
bukan hanya soal durasi perjalanan, tapi juga 
beratnya medan jalan. ”Untuk menuju ke 
sana butuh perjuangan dan doa. Kami pun 
merasa was-was karena saat kondisi hujan 
dengan jalan sempit, menanjak, di kanan 
kiri bukit dan jurang itu banyak kerikil-kerikil 
berjatuhan dan ada lumpur tanah. Jadi untuk 
sampai ke tujuan, betul-betul membutuhkan 
perjuangan dan kehati-hatian yang ekstra,” 
dia mengisahkan. 

Pada Agustus 2015, Daru mulai bertugas 
di tempat yang baru, Auditorat Keuangan 
Negara V, Jakarta. Di tempat baru ini, pada 
awal tahun 2018, Daru kembali ditugaskan 
melakukan pemeriksaan di Aceh, tepatnya di 
Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. 
Saat itu, ia harus menggunakan perahu nela-
yan dengan kondisi tanpa lampu penerangan 
dan pelampung untuk menyeberangi lautan.

Ini juga jadi 
pengalaman 
mengesan-
kan 
tersendiri 
bisa ter buka 
dengan 
orang-
orang yang 
memiliki 
kultur 
berbeda 
dengan kita.

n Daru Danurendra
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“Pulo Aceh itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Banda 
Aceh. Namun, untuk mencapai ke sana harus menggunakan 
perahu dan perahu itu bukan speedboat, bukan perahu karet, 
tetapi perahu kayu seperti perahu nelayan dan itupun tidak 
ada pelampung di dalamnya serta tidak ada lampu di perahu 
tersebut,” tutur Daru.

Perjalanan ke sana memang hanya membutuhkan waktu 
1-2 jam. Namun, perjalanan saat menyeberangi lautan sa-
ngat mendebarkan. Sebab, ombak di laut cukup tinggi. “Tapi, 
selama masih ada matahari, kita masih dapat melihat kondisi 
sekitar, masih “agak” tenang walaupun ombaknya tinggi.” 

Sesampainya di Pulo Aceh, Daru bersama tim bergerak ke 
Pulau Nasi untuk melakukan pemeriksaan. 

Ujian belum berakhir. Sinyal telekomunikasi di Pulau Nasi 
sangat lemah. Padahal, jaringan telekomunikasi sangat dibu-

tuhkan untuk mengakses data dan komunikasi dengan tim 
ketika cek fisik di lapangan. Daru bersama tim pun mencoba 
menyeberang ke Pulau Breuh demi mencari sinyal dan tem-
pat yang lebih nyaman. 

“Kita sempat berpikir apakah kita bermalam di Pulau Nasi 
saja, akan tetapi tidak ada hotel maupun penginapan sama 
sekali di sana. Kondisi kami malam itu basah kuyup dikare-
nakan hujan deras dan angin. Warga setempat mengingat-
kan kami akan ada pecah ombak. Tapi daripada kami malah 
terdampar, akhirnya kami memberanikan diri untuk menye-
berang ke Pulau Breuh yang lebih besar wilayahnya. Tapi te-
tap sama, sulit sekali untuk memperoleh sinyal,” ucap Daru. 

Daru mengatakan, menjadi pegawai BPK memang harus 
siap dalam kondisi apapun. Termasuk jauh dari keluarga. Me-
nurutnya, jauh dari keluarga merupakan salah satu hal tersulit. 

Selama bekerja di Aceh, ia mengaku selalu kepikiran 
sosok ibunya yang hanya tinggal bersama pembantu di Yog-
yakarta. Apalagi, ibunya sudah memasuki usia senja. Saat ia 
bertugas di Aceh, ibunya sudah berusia di atas 60 tahun. “Ke-
tika sedang bekerja, jujur saja sering membayangkan orang 
tua,” katanya. 

Bukan hanya Daru yang mengalami nasib serupa. Dia 
mengatakan, teman-temannya kala itu juga terpisah dengan 
keluarga. “Kami semua memang dituntut profesional dalam 
bekerja, namun pada waktu yang bersamaan kita juga memi-
kirkan keluarga,” ujarnya. 

Meski begitu, Daru bersyukur pernah ditugaskan untuk 
melakukan pemeriksaan di Aceh. Hal yang membuat Daru se-
nang karena Aceh merupakan daerah yang sangat menawan. 
Ada begitu banyak lokasi pariwisata yang begitu eksotis dan 
indah. “Kita juga bisa melihat tempat-tempat yang mungkin 
sebelumnya tidak kita bayangkan,” tambahnya. 

Selain itu, Daru merasa senang karena bisa berinteraksi 
dengan orang-orang dari suku tertentu. “Ini juga jadi peng-
alaman mengesankan tersendiri bisa terbuka dengan orang-
orang yang kulturnya berbeda dengan kita.”

Tidak hanya alam dan kulturnya yang bervariasi, kuliner di 
Aceh pun punya kekhasan sendiri. Makanan di Aceh dikenal 
dengan bumbu rempahnya yang sangat terasa seperti mie 
Aceh dan ayam tangkap. Meskipun Daru berasal dari Jogja, tak 
jarang dia menikmati makanan lezat tersebut selama di Aceh, 
bahkan juga selama di Jakarta bersama koleganya. Tak lupa 
pula rasa dan aroma kopi Aceh yang sangat nikmat menjadi 
buah tangan wajib Daru untuk keluarga dan teman kerjanya.

Pada akhirnya, Ia juga memetik hikmah dari warga Aceh 
yang sangat mengedepankan urusan akhirat. Prinsip-prinsip 
syariah begitu dikedepankan para penduduk Aceh. Di mulai 
dengan arsitektur masjid-masjid di Aceh yang sangat indah 
dan bernuansa Timur Tengah, kegiatan keagamaan baik pe-
ngajian maupun peringatan hari raya lainnya sangat ramai di 
sana, dan mayoritas masyarakat berpakaian tertutup. Jadi, sa-
ya benar-benar merasakan bahwa Aceh merupakan Serambi 
Makkah,” tutupnya. l

n Gedung BPK Perwakilan Provinsi Aceh

n  Kendaraan melintas di kawasan longsor, Jalan Gayo, 
 Takengon pada 2014.
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Perusahaan BUMN yang merugi 
setiap tahun semakin berkurang. Apa 
sebenarnya langkah-langkah yang 
sudah dilakukan untuk menekan keru-
gian perusahaan BUMN? 

Pada 2014 dibuat arah kebijakan ke 
depan BUMN itu akan seperti apa. Ada 
empat pilar, yaitu sinergi BUMN, hilirisasi 
dan kandungan lokal, pembangunan 
daerah, dan kemandirian keuangan. Ini 
menjadi pilar penyehatan revitalisasi per-
usahaan BUMN. 

Jumlah perusahaan BUMN yang 
merugi pada 2014 ada sekitar 30 per-
usahaan. 2017 berkurang menjadi 13 
perusahaan. Tetapi dari jumlah 13 itu, 
sebenarnya ada yang sudah tidak bisa 
di apa-apakan. Ada yang sudah berhenti 
beroperasi seperti Iglas, Soda, KKA, Mer-
pati, yang sudah berhenti beroperasi 
sejak lama. Tetapi yang kondisinya belum 
buntung di 2017 yaitu Garuda, Krakatau 

Steel, kemudian ada perkapalan yaitu 
DPS, itu yang besar-besarnya (perusa-
haan besar). 

Untuk menyehatkan keuangan per-
usahaan BUMN, kita melakukan reaktua-
lisasi di dalam perusahaan itu sendiri. 
Reaktualisasi apa? Pertama reaktualisasi 
usaha, artinya bisnis utama perusahaan 
itu dipertajam dan difokuskan. Contoh nya 
adalah Balai Pustaka. Reaktualisasi Balai 
Pustaka berhasil dan mereka sudah un-
tung. Balai Pustaka tidak selalu membuat 
buku lagi. Percetakan diserahkan kepada 
Percetakan Negara. Balai Pustaka hanya 
menjadi penerbit dan terpenting lagi dia 
berubah menjadi rumah sastra Indonesia. 

Yang kedua dilakukan dengan cara, 
sinergi BUMN. Jadi ada perbantuan dari 
BUMN yang lain. Yang ketiga strategi 
jangka panjang. Ini semua gampang 
diucapkan tetapi susah untuk dilakukan, 
karena BUMN semakin kecil, egonya 
semakin besar, semakin tidak mau be-
kerja sama dan lain-lain. Kemudian yang 
paling tinggi yang kita lakukan adalah 
konsolidasi. 

Menurut UU PT dan menurut UU 
BUMN ada tiga cara melakukan konso-
lidasi, pertama dengan cara peleburan, 
penggabungan, maupun dengan peng-
ambilalihan. Peleburan memakan waktu 
yang sangat panjang. Contoh sukses pe-
leburan ini adalah Bank Mandiri yang ber-
asal dari beberapa bank. Kemudian yang 
kedua adalah penggabungan. Dalam hal 
ini, kendalanya biasanya hanya ada satu 
perusahaan yang bisa survive ketika diga-
bung. Kalau di swasta, contohnya Lippo 
Bank dengan CIMB Niaga, yang bertahan 
CIMB Niaga, Lippo-nya hilang. 

Yang ketiga adalah pengambilalih an. 
Ini adalah cara yang menurut kajian baik 

FAJAR HARRY SAMPURNO
DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, 
INDUSTRI STRATEGIS, DAN MEDIA KEMENTERIAN BUMN

BUMN Semakin Sehat

K
ementerian BUMN 
telah melakukan 
berbagai langkah 
strategis untuk 
menyehatkan ki-
nerja perusahaan 

BUMN. Hasilnya, dari puluhan 
BUMN yang mengalami kerugian 
pada 2014, kini tersisa 13 perusa-
haan yang masih membukukan 
rapor merah dalam neraca keu-
angannya. Deputi Bidang Usaha 
Pertambangan, Industri Stra-
tegis, dan Media Kementerian 
BUMN Fajar Harry Sampurno, 
menceritakan langkah-langkah 
yang telah dan akan ditempuh 
pemerintah agar perusahaan se-
makin digdaya. Berikut petikan 
wawancaranya:

n Fajar Harry Sampurno
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internal maupun eksternal manfaatnya 
paling besar. Karyawan tidak tergang-
gu, direksinya juga tetap. Tetapi efek 
konsolidasinya bisa terasa. Konsolidasi 
ini yang difokuskan sejak 2015. 

Pada 2017 masih ada 13 BUMN 
yang merugi, sebenarnya apa ken-
dala dari 13 perusahaan BUMN ter-
sebut? 

Beberapa sudah berhenti berope-
rasi, bahkan ada yang sudah dalam 
pro ses likuidasi. Proses menutup se-
buah perusahaan BUMN itu susah. 
Ke napa? Karena regulasinya ma-
cam-macam, dan untuk melakukan 
perubahan-perubahan seperti itu ha-
rus melalui DPR. Jadi perlu waktu dan 
koordinasi yang cukup banyak. Yang 
kedua ada yang sudah tidak relevan la-
gi. Contohnya, pada 1945, perusahaan 
garam itu sangat penting buat negara, 
soda penting buat negara, tetapi seka-
rang tidak penting lagi. Memang kita 
butuh garam dan soda tapi itu sudah 
umum, banyak perusahaan swasta su-
dah memproduksinya. 

Lalu masalah teknologi. Dahulu 
teknologi telepon rumah sangat luar 
biasa. Dahulu, telepon rumah milik In-
dustri Telekomunikasi Indonesia. Kalau 
kita datang ke Telkomnya ada nama-
nya Sentral Telepon Otomat (STO). 
Tiba-tiba datanglah teknologi telepon 
genggam tahun 1995, sekarang STO 
sudah habis. 

Telepon rumah sudah tidak pernah 
dipakai lagi, jadi ada perubahan tekno-
logi yang luar biasa. Ada juga kompeti-
si, karena yang tadi saya bilang setelah 
nasionalisasi perusahaan Belanda itu 
adalah perusahaan umum, jadi ada 
yang kalah bersaing dengan perusa-
haan swasta. Ini kemudian dipilah. Di 
kita ada satu deputi yaitu Deputi Reak-
tualisasi dan Pengembangan Usaha, 
sehingga kemudian yang betul-betul 
penting bagi negara dan hajat hidup 
orang banyak yang kita fokuskan. Oleh 
karena itu, tambang kita utamakan, ke-
mudian migas, dan perumahan. 

Nilai tukar rupiah terhadap 

dolar AS terus melemah. Apakah 
pelemah an rupiah ini akan sangat 
berdampak terhadap kinerja BUMN? 

Soal kurs sebenarnya tidak terlalu 
masalah untuk BUMN. Kenapa? Ada 
namanya natural hedging. Ada BUMN-
BUMN yang penghasilannya dolar AS, 
contohnya Pertamina. Jadi, kurs berapa-
pun tidak berpengaruh karena dia 
(perusahaan BUMN) kan dolar ke dolar. 
Tentunya ada sedikit berpengaruh saat 
pembayaran gaji karyawan karena pakai 

rupiah. Tapi tidak terlalu berpengaruh. 
Tapi, ada juga yang terpengaruh 

kurs karena penghasilannya rupiah. 
Siapa itu? PLN, Kereta Api. PLN 100 
persen penghasilannya rupiah. Jadi, 
yang paling parah adalah PLN, tapi 
PLN sudah hedging. Tapi kan hedging 
memerlukan biaya yang besar. 

Tapi ada jalan tengahnya. Ibu Men-
teri BUMN sudah beberapa lama ini 
menyiapkan. Yang di tengah-tengah 
ini ada untungnya, siapa dia? Itu jalan 
tol, dua perusahaan ini Jasa Marga dan 
Wika yang punya akses ke pasar modal 
di London tapi Rupiah. Jadi utangnya 
walaupun di London, tapi rupiah. Ini 
yang kita namakan Komodo Bond. 
Jadi untuk pertama kalinya, Indonesia 
mendaftarkan utangnya di London, 
tetapi berdenominasi rupiah. 

Bagaimana dengan perkem-
bang an kinerja Pertamina? Di te-
ngah PSO yang diemban, Pertamina 
juga harus menyediakan premium 
di Jamali dan menjalankan program 
BBM Satu Harga. 

Jadi jawaban intinya adalah be-
rat buat Pertamina. Karena memang 
Pertamina sudah terlalu lama keting-
galan, artinya tidak mempersiapkan 
future- nya. Selama ini Pertamina me-
nyediakan minyak dan gas, kemudian 
mengolah di kilangnya, lalu menjual 
atau mendistribusikan. Kita tahu 
bahwa produksi minyaknya semakin 
lama semakin turun, tapi kondisi ini tak 
hanya terjadi di Pertamina. 

Ingat, sejak tahun 2001, Pertamina 
hanya dilakukan sebagai salah satu 
dari puluhan perusahaan migas. Jadi, 
Pertamina dari tahun 2001 itu sama 
dengan KKKS (Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama). Tetapi karena Pertamina 
merupakan BUMN, dia mempunyai 
penugasan-penugasan yang tadi saya 
bilang berat. 

Pertama yang tadi saya ceritakan, 
produksi, pengilangan, kemudian 
pendistribusian. Tetapi produksi ini 
semakin lama semakin berkurang, dan 
sekarang kita impornya sudah jauh le-
bih besar daripada produksinya. 

Untuk menyehat-
kan keuangan per-
usahaan BUMN, kita 
melakukan reaktuali-
sasi di dalam perusa-
haan itu sendiri.
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Dalam rangka penyaluran pre-
mium di Jamali, memang dia menda-
patkan PSO untuk solar. Tetapi di luar 
itu dia harus menyalurkan premium 
yang tidak mendapatkan subsidi. Har-
ganya ditetap kan pemerintah, tetapi 
tidak disubsidi. 

Soal BBM Satu Harga, ini memang 
program pemerintah mengurangi dis-
paritas harga BBM. BBM Satu Harga itu 
tidak disubsidi. Yang berat itu distribu-
sinya. Jadi dahulu kalau pernah dengar 
seperti di Yahukimo, Papua, satu liter 
BBM seharga Rp50 ribu-Rp60 ribu. 
Padahal harga di sini Rp 6.500 per liter. 
Pertamina menghabiskan hampir Rp1 
trilliun untuk menjalankan program 
itu. Jadi memang berat. 

Kurs dan harga minyak terus 
naik. Tapi, pemerintah memutuskan 
tak menaikkan harga premium dan 
solar tetap hingga 2019. Apakah 
kebijakan tersebut akan semakin 
memberatkan Pertamina? 

Harga premium dan solar memang 
tidak naik, tetapi harga yang lain boleh 
naik seperti Pertamax. Perusahaan lain-
nya seperti Shell, Total, dan segala ma-
camnya juga sudah menaikkan harga. 
Pertamina juga menyesuaikan harga, 
tetapi jauh lebih murah dari pesaingnya. 

Kebijakan satu harga sudah ber-
jalan di mana saja? Apakah sudah 
berjalan efektif di Papua? 

Sudah jalan, khususnya di Papua 
dan Kalimantan Utara. Di tempat lain 
sebenarnya tidak masalah, karena 
satu harga. Yang satu harga itu hanya 
premium dan solar. Kalau Pertamax, di 
setiap daerah hanya beda sedikit. Di 
Kalimantan, Pertamax lebih mahal 3 
persen dibandingkan di Jawa. 

Soal utang pemerintah kepada 
Pertamina sebesar Rp20 triliun, 
apakah pemerintah sudah memba-
yarnya? 

BPK sudah mengaudit. Sudah ada 
hasilnya. Pemerintah sudah menya-
takan utang terhadap Pertamina. Ini 
sudah dicicil, kemarin saja tahun itu 
sudah Rp9 triliun (dicicil). Kemudian 
yang akan datang ini sekitar Rp13 tri-
liun. Tapi utangnya masih banyak nih 
karena hasil di BPK kan sekitar Rp20 
triliun. 

Apakah utang tersebut karena 
dampak dari penyaluran subsidi? 

Ada yang utang karena subsidi, 
ada yang memang karena tidak bayar, 
belum mampu bayar tepatnya. Seperti 
TNI, Polri, dan lainnya, memang belum 

bayar. Yang subsidi itu urusannya lain 
lagi, dan itu urusannya harus dibayar 
oleh pemerintah.  

Salah satu temuan BPK adalah 
adanya kelebihan biaya yang bukan 
seharusnya, penyelesaian Kemente-
rian BUMN seperti apa?

Sekarang BPK menyerahkan ini ke-
pada BPKP, kalau tidak salah begitu. Ke 
depannya oleh BPKP untuk penyele-
saiannya. Masih banyak yang belum 
selesai, kita masih mencarikan solusi. 

Sejauh ini bagaimana kinerja 
perusahaan BUMN itu sendiri? BPK 
menyarankan ada penghitungan 
PSO yang lebih baik. 

Kalau soal kinerja fair saja, sesuai 
dengan laporan hasil pemeriksaan 
BPK. Hanya, yang masalah itu memang 
tata cara penghitungan PSO untuk 
setiap BUMN berbeda-beda. Itu seha-
rusnya dikaji dan dicarikan yang pas. 
Ada beberapa pendangan soal subsidi. 
Ada yang bilang bahwa tidak perlu 
subsidi untuk perusahaan. Subsidi itu 
harusnya kepada pengguna, misalnya 
subsidi LPG bukan ke Pertamina. Da-
lam kenyataan waktu kita memilah, 
orang mana yang bisa disubsidi jadi 
masalah. l
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Siapa sangka, menjual mi-
numan jus bisa menghasil-
kan omzet hingga puluhan 
juta rupiah per bulan. Hal 
itulah yang dialami oleh Nani 

Martini, yang memiliki bisnis Jus KD.
Jus KD terdiri atas dua jenis, yaitu 

jus detoks dan jus sehat. Nani menjela-
kan, jus detoks adalah jus murni 100 
persen dari buah segar tanpa tambah-
an air, tanpa gula, dan tanpa peng-
awet. Satu botol jus detoks isi 250 ml 
setara dengan 1/2 - 3/4 kg buah segar. 
Sedangkan jus sehat adalah jus yang 
dibuat dari buah segar dengan tam-
bahan air dan sedikit gula pasir. Satu 
botol jus sehat berisi 350 ml.

Bisnis jus tersebut sebenarnya 
diawali Nani dari hobinya minum 
minuman buah tersebut. ‘’Setiap hari 
saya mengharuskan diri sendiri untuk 
minum jus, sebanyak yang saya bisa. 
Jus KD ini rasanya enak banget, segar, 
sangat jussie, dan cocok untuk segala 
umur,’’ kata dia.

Ia percaya, minum jus setiap hari 
akan mendapatkan banyak sekali man-
faat, antara lain merasa selalu sehat, 
jarang sakit, buang air lancar, hasil me-
dical check-up selalu bagus, kulit lebih 
cerah, wajah bersih tak berjerawat, dan 
badan tetap langsing. 

“Semua manfaat itu karena ba-
han baku jus benar-benar alami, dari 
buah-buahan dan sayuran segar, tanpa 
pengawet dan tanpa bahan pewarna,” 
katanya. 

Kebiasannya meminum jus dimulai 
pada 2012. Nani yang bekerja sebagai 

Pemeriksa Madya di Subauditorat 
III.B.2 itu divonis menderita kanker 
endometrium. Dirinya harus menjalani 
operasi radicalhysterectomy, yaitu ope-
rasi pengangkatan rahim, indung telur, 
saluran indung telur, dan jaringan 
getah bening di sekitarnya. Operasi 
tersebut berdampak pada berhentinya 
produksi hormon-hormon kewanitaan. 

Sehingga dokter menyarankan 
agar Nani banyak mengkonsumsi 
sayur dan buah untuk mencukupi ke-
butuhan hormon. Sejak saat itu ia rajin 
sekali minum jus. 

Setiap harinya Nani membawa 
beberapa botol jus ke kantor untuk 
diminum sendiri dan kadang ia bagi-
kan kepada beberapa teman. Semakin 
lama, semakin banyak temannya yang 
minta jus yang dibawanya. Ia pun sem-
pat berkelakar kepada teman-teman-
nya bahwa akan membawa jus lebih 
banyak lagi untuk dijual. 

‘’Rupanya setelah dijual, justru se-
makin banyak yang pesan jus. Karena 
mungkin teman-teman tidak sungkan 
lagi untuk pesan jus dengan jumlah 
banyak,’’ ungkapnya.

Akhirnya, Nani mulai menjual jus 
tahun 2015. Saat itu, ia menjual jus 
de ngan banyak varian dan banyak 
ukuran. Setiap ada yang memesan jus 
dengan varian tertentu ia layani. Tapi 
rupanya itu kurang efisien. Karena 
dengan banyak variasi dan banyak 
ukuran, pembuatan jus jadi lebih lama, 
lebih menguras tenaga, dan belanja 
bahan baku lebih mahal.

Akhirnya sejak setahun terakhir, 
produksi jus KD hanya dibatasi jus 
detoks sebanyak 6 varian dan jus sehat 
sebanyak 3 varian. 

Saat awal berjualan jus, Nani mena-
warkan produknya dengan memasuki 
ruangan demi ruangan di kantor yang 
dinilai ada temannya. Ia juga menye-

Bukan Sekadar 
Jualan Jus
Dengan menjual jus di BPK, Nani ingin ikut berperan 
membangun sumber daya manusia pegawai BPK 
dengan kampanye gerakan minum jus setiap hari.
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bar brosur tentang jus detoks dan 
jus sehat. ‘’Mungkin beberapa orang 
melihat saya kasihan dan berpikir saya 
serakah selalu kurang uang, hingga 
masih jualan jus dengan ‘semangat 45’ 
meski saya sudah mempunyai gaji dari 
kantor dan kehidupan keluarga yang 
mapan,’’ ungkapnya. 

Tapi, persepsi orang tersebut tidak 
membuatnya merasa malu. Ia tetap 
senang hati menawarkan jus kepada 
semua orang. Bahkan dirinya ingin di-
kenal sebagai ‘Bu Jus’. 

Apalagi banyak pelanggan setia 
yang rutin membeli jus setiap pekan 
dan banyak testimoni yang sangat 
baik dari pelanggan. Dirinya mengaku 
senang membantu teman-temannya 
agar lebih sehat karena minum jus. 
‘’Itulah kepuasan hati saya,’’ tutur dia.

Walaupun, kata Nani, terkadang 
timbul rasa malas dan lelah dalam ber-
jualan. Tapi, ia segera ingat akan idea-
lismenya tentang gerakan minum jus. 
Selain itu, dirinya sudah ikut berperan 
menggerakkan roda ekonomi lemah 
yaitu para pedagang sayur dan buah 
langganannya di pasar. Nani mengaku 
senang melihat wajah para pedagang 
langganan yang berbinar-binar karena 
belanja puluhan kilo sayur dan buah 
hampir setiap hari. 

“Apalagi di tengah daya beli 
masya rakat yang lesu, para pedagang 
langganan saya di pasar tetap bisa ter-
senyum ceria.”

Tantangan terbesarnya dalam 
men jalankan bisnis ini adalah pada 
saat ada penugasan pemeriksaan. Nani 
jadi tidak bisa optimal memproduksi 
jus. Bahkan pernah selama setahun 
ia tidak jualan karena penugasan pe-
meriksaan yang terus menerus pada 
entitas besar.

Dari usaha jus ini, Nani membuku kan 
pendapatan setiap bulan antara Rp25 ju-
ta hingga Rp30 juta, dengan margin ke-
untungan 30 persen sampai dengan 50 
persen. ‘’Saya tidak menyang ka bahwa 
bisnis jus yang kelihatannya biasa-biasa 
saja, mempunyai omzet puluhan juta 
rupiah per bulan,’’ ungkapnya. 

Dalam mendapatkan keuntungan 
puluhan juta per bulan itu, awalnya 
Nani hanya memerlukan modal satu 
juicer seharga Rp5,5 juta, dan belanja 
bahan baku untuk awal-awal produksi 
sekitar Rp500 ribu. 

Hingga saat ini, ia sudah mempu-
nyai 5 mesin juicer dan satu cooler kapa-
sitas 200 liter serta 3 tenaga kerja yang 
membantunya. Saat ini, produksi jus 
KD setiap bulan mencapai 2 ribu botol 
dengan menghabiskan bahan baku sa-
yur dan buah 650 kg sampai 700 kg. 

Pangsa pasar JUS KD sebanyak 80 
persen adalah kantor BPK Pusat dan 
BPK Perwakilan DKI. 20 persen sisanya 
di luar kantor BPK. 

Dengan menjual jus di BPK, Nani 
ingin ikut berperan membangun sum-
ber daya manusia pegawai BPK dengan 
kampanye gerakan minum jus setiap 
hari. Apalagi, lanjutnya, di kantor BPK 

banyak sekali orang-orang hebat, 
orang-orang cerdas dan pintar serta 
banyak berjasa untuk institusi BPK. 
Selain itu, pekerjaan sebagai pemeriksa 
memiliki risiko terkena serang an jan-
tung, darah tinggi, kolesterol, dan stres.

‘’Saya sebagai pegawai pun ingin 
berperan dan berjasa untuk institusi 
dengan kampanye gerakan minum jus 
setiap hari agar seluruh pegawai BPK 
sehat, terhindar dari penyakit memati-
kan dan punya daya tahan tubuh yang 
bagus,’’ ujarnya.

Nani berpesan, apabila ingin 
sukses dalam bisnis, kuncinya adalah 
fokus. Fokus bukan berarti harus me-
milih antara kantor atau bisnis. Tapi, 
segala hal harus dipersiapkan dengan 
matang. Pengalamannya yang sempat 
tutup karena penugasan kantor yang 
terus menerus, membuatnya belajar 
untuk mempersiapkan orang keper-
cayaan yang bisa memproduksi sesuai 
dengan standar. 

‘’Sehingga pada saat ada penugas-
an dari kantor saya bisa tetap fokus 
kepada penugasan kantor, sedangkan 
urusan produksi jus sudah ada yang 
mengerjakan,’’ ujar dia. Informasi sepu-
tar Jus KD dapat menghubungi Nani 
Martini, di nomor 08128038683. l

Bit wortel apel untuk menaikkan 
HB, melancarkan BAB, antikanker, 
dan menurunkan kolesterol jahat.

Tomat wortel apel (jus 3 diva) untuk 
kesuburan dan mencerahkan kulit.

Wortel apel untuk kesehatan mata 
dan mencerahkan kulit.

Brokoli timun apel untuk me-
nurunkan tensi, dan baik untuk pen-
cernaan.

Nanas wortel untuk pencernaan, 
dan melancarkan BAB.

Nanas lobak untuk menurunkan 
asam urat.

Jus sirsak untuk antikanker, meng-
encerkan darah, booster ASI.

Jus jambu untuk menambah darah, 
dan vitamin C. l

Manfaat Jus
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A
da cukup banyak komunitas olahraga 
di lingkungan Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK). Beberapa di antaranya 
adalah komunitas bulu tangkis, sepak 
bola, sepeda, hingga gym. Komuni-
tas-komunitas tersebut terbentuk dari 

kesadaran masing-masing pegawai BPK untuk menja-
ga kesehatan dan menyalurkan hobi. 

Menjadi pegawai BPK memang harus memiliki 
tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat untuk menja-
lankan tugas yang diemban. Sebab, sesuai pepatah 
latin yang berbunyi mens sana in corpore sano, jiwa 
yang kuat didapat dari tubuh yang sehat. 

Pegawai Auditorat III.B BPK Gathut Danang Widja-

ya yang merupakan koordinator komunitas bulu tang-
kis BPK menceritakan kisah dan tujuan dibentuknya 
komunitas mereka. “Awalnya hobi, terus kita kumpul. 
Tapi intinya, pegawai BPK di tengah kesibukannya, 
ingin terus berolahraga demi menjaga kesehatan,” 
katanya. 

Pria yang akrab disapa Danang itu merasakan efek 
yang luar biasa karena sering berolahraga. Menurut-
nya, rutin berolahraga membuat tubuhnya selalu da-
lam keadaan bugar. 

“Kalau jiwa dan raga kita sehat, kita pun bisa se-
makin semangat bekerja. Apalagi, bagi pemeriksa 
yang sering tugas ke luar kota, kita sangat membu-
tuhkan fisik yang sehat,” kata dia. 

Mens Sana 
In Corpore Sano

Pimpinan BPK sering mengajak 
pegawai untuk berolahraga.
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Komunitas bulu tangkis terbentuk berkat pimpin-
an BPK yang hobi berolahraga. Para pimpinan kemu-
dian membuat lapangan bulu tangkis dan mengajak 
para pegawai BPK yang juga hobi pada olahraga te-
pok bulu tersebut. Menurutnya, pimpinan BPK sering 
mengajak pegawai berolahraga. 

Ia bercerita, komunitas ini sebenarnya sudah ada 
sejak tahun 2000. Namun, saat lapangan dibongkar, 
komunitas tersebut sempat vakum. Mereka mulai 
aktif lagi bermain di area gedung BPK setelah ada 
gedung tower. Lapangan bulu tangkis dibangun di 
lantai 20 sekitar tahun 2015.

‘’Dikatakan vakum sebenarnya karena latihannya 
di luar (gedung BPK). Tetap aktif, tetapi tidak seramai 
saat lapangan berada di area gedung BPK,’’ jelas Da-
nang.

Danang mengung kapkan, anggota komunitas bu-
lu tangkis sudah mencapai 50 orang. Meskipun tidak 
semuanya bisa main, tapi dalam sekali latihan bisa 
mencapai 10 hingga 20 orang. Komunitas itu biasa 
berlatih pada hari Selasa dan Jumat. Latihan dimulai 
dari pukul 6.30 WIB sampai 09.00 WIB. Sementara un-
tuk latihan malam dilakukan usai pulang kantor dari 
jam 16.30 WIB sampai selesai.

‘’Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau te-
man-teman janjian bermain itu bisa di luar jadwal 
resmi yang sudah ada, seperti di hari Senin dan Rabu,’’ 

kata Danang.
Komunitas ini bernaung di bawah Bapor Korpri 

(Badan Pembina Olah Raga Korps Pegawai Republik 
Indonesia). Sementara untuk pendanaan, karena 
memang hobi bersama, dibiayai secara kolektif oleh 
setiap anggota. Dana itu untuk pembelian kok bulu 
tangkis dan air minum di setiap latihan.

Danang mengatakan, komunitas bulu tangkis BPK 
telah mengajukan kepada para pimpinan BPK untuk 
membangun satu lagi lapangan. ‘’Mudah-mudahan 
ke depannya ada tambahan lapangan, kami sudah 
meng usulkan dan sebentar lagi semoga direalisasi-
kan,’’ harap Danang.

Ali Nugroho, wakil ketua BPK FC yang merupakan 
komunitas sepak bola di BPK, mengungkapkan ba-
gaimana besarnya antusiasme pegawai di lingkung an 

BPK bermain sepak bola. Dia 
menceritakan, jika sedang 
tidak ada banyak pekerjaan, 
pegawai yang bermain bola 
bisa sampai 30 orang. Tapi, 
berbeda dengan bulu tang-
kis yang memiliki lapangan 
di kantor, komunitas ini 
terkendala oleh tidak terse-
dianya lapangan sepak bola 

ataupun futsal.
Sehingga, kata dia, cukup sulit mengumpulkan 

para pemain dalam jumlah banyak dalam sekali latih-
an. Tapi, tidak adanya lapangan di kantor tak membuat 
semangat Ali dan pegawai BPK lainnya surut. Mereka 
selama ini main di berbagai tempat, seperti lapangan 
sepak bola di Gedung DPR, lapangan ABC di Senayan, 
dan Lapangan Simprug. Ketiga lapangan itu dipilih ka-
rena lokasinya yang tidak jauh dari kantor BPK. 

Sepak bola memang olahraga yang dimainkan 
secara tim. Sehingga butuh banyak orang agar bisa 
bermain secara maksimal. Oleh karena itu, kadang pa-
ra pegawai juga mengajak teman dari luar kantor atau 
pegawai DPR untuk main bareng.

‘’Tapi sejauh ini kita tetap jalan, meskipun sepi. 
Biasanya sparing. Apalagi kita enggak punya lapangan 
ataupun jatah lapangan rutin. Jadi mengakalinya de-
ngan melakukan sparing,” kata Ali.

Berbeda dengan bulu tangkis yang belum me-
miliki struktur organisasi, BPK FC telah membentuk 
organisasi dan sudah memiliki pengurus yang baru 
sebulan terbentuk. BPK FC tidak hanya memfasilitasi 
sepak bola, tapi juga futsal. Mereka biasa latihan hari 
Senin, Selasa dan Jumat. 

‘Kita tidak ingin sekadar main, makanya dibuat 
pengurus. Dahulu hanya beberapa satker saja, seka-
rang semua main bareng,’’ ucap Ali.

Awalnya hobi, terus kita kumpul. 
Tapi intinya, pegawai BPK di tengah kesibukannya, 
ingin terus berolahraga demi menjaga kesehatan.



38

WARTA PEMERIKSA | Edisi 09 | Vol. I - September 2018

GAYA HIDUP

Untuk menambah motivasi anggota BPK FC, me-
reka rutin mengikuti kompetisi, terutama kompetisi 
futsal. Mereka mengikuti kompetisi yang digelar ins-
tansi lain dan juga pekan olahraga yang digelar Kor-
pri. Mereka saat ini sedang merencanakan kompetisi 
sepak bola untuk para pegawai BPK. 

‘’Nanti akan ada kompetisi lapangan besar. Kita 
mencoba mewadahi itu dan menghidupkan komu-
nitas.”

Pembiayaan untuk operasional BPK FC dipenuhi 
dengan cara urunan. Dengan harga sewa lapangan 
yang cukup mahal, mereka perlu sering-sering 
menggelar latih tanding dengan teman di luar BPK. 
Itu untuk menyiasati pembayaran lapangan yang 
bisa mencapai jutaan sekali main. Dahulu, ujar dia, 
sempat ada sistem potong gaji untuk BPK FC setiap 
bulannya. Tapi, sistem itu dihentikan lantaran BPK FC 
belum memiliki organisasi sehingga pertanggung-
jawabannya sulit.

‘’Bantuan ada dari Korpri, mereka ada dana 
pembinaan. Kita bisa mengajukan pembiayaan un-
tuk turnamen, tapi tidak ada untuk kegiatan rutin,’’ 
jelasnya.

Selain komunitas bulu tangkis dan sepa bola, BPK 
juga memiliki komunitas gym. Instruktur komunitas 
gym BPK, Johnny Nethanael mengatakan, saat komu-
nitas dibentuk pada 12 Oktober 2010, komunitas ini 
untuk para pejabat. Staf tidak diperkenankan ikut. Se-
pekan berjalan, ia kemudian mengajukan ke bagian 
Biro Umum BPK agar staf juga boleh bergabung. 

Pengajuan itu disetujui. Namun, hari latihan pim-
pinan BPK dengan staf dipisahkan. Johnny merasa 
keberatan. Ia akhirnya mengajukan kembali agar 
latihannya digabung antara pejabat dan staf.

Untuk waktu latihan sendiri sama seperti waktu 
aktif di ruangan gym BPK, yaitu dari jam 6.00 WIB 
sampai 19.00 WIB dari hari Senin hingga Jumat. 
‘’Yang pasti untuk menyehatkan karyawan BPK, 
terutama para pejabat BPK. Karena intensitas kerja 
mereka tinggi, mereka butuh yang namanya mere-
fleksikan diri selepas bekerja, untuk lebih sehat dan 
bergairah dalam menghadapi situasi kerja,’’ tutur 
Johnny.

Johnny menceritakan, dalam sehari yang latih-
an bisa mencapai hampir 50 orang. Pada pagi hari 
pukul 06.00-09.00 WIB, biasanya ada 20 orang yang 
berlatih. Sementara untuk latihan sore, yakni usai 
jam pulang kantor hingga pukul 19.00 WIB, yang 
berlatih juga mencapai 20-an orang. Semua fasilitas 
yang ada di tempat gym bisa dimanfaatkan secara 
gratis oleh seluruh para pegawai BPK. 

Johnny menceritakan, ada banyak hal menarik 
dalam komunitas gym. ‘’Saya menyaksikan langsung 

dari karyawan yang bertubuh gemuk sampai kurus, 
dari yang kurus sampai mencapai target (badan ter-
bentuk),’’ ungkapnya.

Ia mengatakan, faktor penyebab badan gemuk 
adalah frekuensi makan yang tidak teratur. Latihan 
seberat apapun, kalau makannya tidak dijaga, tidak 
akan membuahkan hasil. 

Menurut dia, seseorang juga harus mengerti 
metabolisme tubuh mereka. Contohnya ada yang 
hanya makan malam sedikit saja sudah langsung 
gemuk. Ada pula yang sudah latihan berat dan men-
capai target berat badan, namun yang latihan berat, 
bentuk tubuhnya cepat berubah karena makan di 
malam hari. 

‘’Jadi kita harus menegerti tubuh kita seperti apa 
dan penanggulangannya seperti apa. Banyak yang 
berhasil dan intensitas latihan mereka hampir setiap 
hari,’’ kata Johnny.

Sebagai instruktur, Johnny meminta agar para 
pegawai BPK berolah raga sebanyak dua hingga 
empat kali dalam sepekan. Asupan protein juga 
harus diperhatikan sebelum dan sesudah latihan. 
Dia menjelaskan, asupan protein dibutuhkan untuk 
memulihkan otot rusak akibat latihan. 

Setelah satu jam berlatih, tubuh juga perlu men-
dapatkan asupan karbohidrat. “Jadi tata cara makan, 
intensitas latihan, tata cara latihannya memang be-
nar-benar diberikan arahan. Apalagi, dari fitness goal 
setiap member itu berbeda. Ada teknik tertentu,” 
katanya. 

Dia menceritakan, ada salah satu anggota komu-
nitas yang badannya terlalu besar setelah rutin me-
lakukan gym. Anggota itu, kata dia, akhirnya meminta 
porsi latihan untuk mengecilkan kembali badannya. 
‘’Member yang saya tangani dalam waktu 3 bulan 
sudah mencapai goal fitness mereka. Yang penting 
mereka bisa mengatasi nafsu makannya,’’ ujar dia. l
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M
asa sulit menjadi ke-
sempatan bagi sesama 
saudara untuk saling 
membantu. Mulai dari 
memberikan sumbang-
an hingga dorongan, 

semangat, serta doa agar pihak yang men-
dapat musibah dapat tabah dan melalui 
kesulitan dengan lebih baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pun 
menyampaikan doa serupa kepada sauda-
ra-saudara di Lombok Timur dan Lombok 
Utara, Nusa Tenggara Barat. BPK berharap, 
masyarakat di sana dapat diberikan keta-
bahan serta kesabaran dalam menyikapi 
musibah gempa bumi. Diharapkan juga 
agar Lombok dapat kembali pulih seperti 
sedia kala. 

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif ber-
pesan agar kita semua, khususnya mereka 
yang tinggal di Lombok agar selalu waspada 
terhadap bencana alam. Dia juga mengim-
bau agar kantor BPK Perwakilan Provinsi 

NTB dipasang jalur evakuasi dan titik kum-
pul untuk memudahkan evakuasi pada saat 
terjadi bencana.

Seperti diketahui, gempa bumi berke-
kuatan tinggi menghantam NTB belakangan 
ini. Guncangan sebesar 6,4 skala Richter (SR) 
menghantam Lombok Timur. Sementara 
Lombok Utara sempat diguncang gemba 
berkekuatan 7 SR. 

Akibat gempa itu, hingga saat ini warga 
masih menduduki lokasi pengungsian dan 
hidup dengan keterbatasan logistik. Men-
coba untuk ikut berkontribusi membantu 
saudara di NTB, BPK tergerak untuk membe-
rikan bantuan. 

BPK memberikan bantuan berupa ter-
pal, air mineral, mi instan, buku bacaan, 
obat-obatan dan vitamin, serta kebutuhan 
pokok lainnya. Bantuan diberikan ke Du-
sun Karang Lendeng dan Dusun Buani di 
Desa Bentek, Dusun Lonang di Desa Lenek, 
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok 
Utara. Serta Dusun Dasan Beleq dan Dusun 
Gumantar di Desa Gumantar, Kecamatan 
Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Bantuan tersebut diserahkan langsung 
oleh Sekjen BPK Bahtiar Arif dan Kepala Biro 
Umum BPK Sudarminto Eko Putra pada Ka-
mis (9/8). Ini merupakan bentuk kepedulian 
dan solidaritas BPK kepada saudara yang 
tertimpa musibah. 

Niat baik BPK pun mendapat tanggapan 
positif. Ini terlihat, bantuan yang terhimpun 
dari sumbangan melalui rekening Korpri 
BPK Peduli untuk musibah gempa NTB telah 
mencapai Rp429.878.199 per tanggal 20 
Agustus 2018. Bantuan itu diterima melalui 
transfer ke bank rekening BNI 2018080664 
an Korpri BPK Peduli. 

Selain memberikan bantuan kepada 
korban gempa, Sekjen BPK juga menyem-
patkan diri mengunjungi kantor BPK Perwa-
kilan Provinsi NTB untuk melihat kondisi 
kantor yang juga terdampak gempa berke-
kuatan besar tersebut. l

Kepedulian BPK 
untuk Saudara di Lombok

Hingga saat ini warga 
masih menduduki 
lokasi pengungsian 
dan hidup dengan 
keterbatasan logistik.
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T
he Institute of Internal 
Auditors Indonesia (IIA 
Indonesia) menggelar 
konferensi tahunan di 
Trans Resort Bali, 28-29 
Agustus 2018. Konferen-

si tersebut mengambil tema ’Nurturing 
Agile Internal Auditors in Disruptives 
Times’. Konferensi ini dihadiri 500 pe-
serta dan menghadirkan 26 pembicara 
dalam 18 sesi. 

Vice President Institute of Auditors 
Indonesia Angela Simatupang menga-
takan, dari sebanyak 2.000 anggota 

IIA, hanya sekitar 250 anggota yang 
terakreditasi. Oleh karena itu, ia men-
dorong auditor untuk melakukan serti-
fikasi demi meningkatkan kualitasnya. 

Dia menjelaskan, auditor saat ini 
tidak seperti dahulu yang kesannya 
keras dalam melakukan pemeriksaan. 
Sekarang, kata dia, auditor lebih ke 
bagaimana melakukan penyelamatan 
dan pengembangan perusahaan.

Menurutnya, posisi auditor saat ini 
lebih seperti navigator yang bertugas 
mengawasi perusahaan agar kede-
pannya tidak menjadi tenggelam oleh 
zaman. Angela berharap, dengan di-
selenggarakannya konferensi tahunan 
IIA, auditor di Indonesia menjadi lebih 
matang dan lebih profesional. 

‘’Peran auditor saat ini tidak saja 
sebagai pengawas, namun bagaimana 
auditor bisa menjaga dan memberikan 
solusi pada setiap permasalahan yang 
ditemukan pada perusahaan terkait,’’ 
ujar Angela.

Presiden Institut Auditor Internal 
(IIA) Indonesia Hari Setianto mendo-
rong para pengusaha di Indonesia 
untuk memiliki auditor internal, yang 
mampu menavigasi atau mengelola 
suatu usaha sesuai keinginan pasar 
yang bersifat milenial. Apalagi, dalam 
era milenial saat ini, media sosial dapat 
mengubah opini pasar dan konsumen. 

‘’Sehingga saya mengharapkan 
pa ra auditor di perusahaan dapat 

Konferensi IIA 
Tingkatkan 
Profesionalisme 
Auditor

Ketua BPK 
berharap 
auditor di 
Indonesia 
dapat 
membantu 
kemajuan 
bangsa.

Saya berharap 
para auditor ini 
ikut mendukung 
pembangunan 
negara Tanah Air.
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menge lola usaha secara milenial,’’ kata 
Hari.

Menurutnya, konsumen Indone-
sia rata-rata berusia muda atau biasa 
disebut generasi milenial. Sehingga, 
ia meminta perusahaan memiliki au-
ditor yang bisa melihat risiko ke depan 
dan terus mengikuti perkembangan 
zaman. 

Oleh karena itu, pengusaha juga 
harus bisa mampu membuat peren-
canaan dalam jangka panjang, bukan 
hanya satu tahun. Dia juga mendo-
rong auditor untuk mampu mengam-
bil sikap saat mengalami risiko yang 
di hadapi.

Hari yang juga Direktur Investasi 
dan Keuangan ASABRI ini menilai, 
perusahaan harus mampu mendeteksi 
sejak dini kapan akan terkena imbas 
dampak global dari perkembangan 

bisnis atau usaha yang terjadi kede-
pannya. Sehingga, perusahaan tidak 
lagi ketinggalan zaman.

‘’Apabila perusahaan memiliki 
navigator agile (cerdas), mampu 
mengarahkan suatu perusahaan lebih 
positif yang mengikuti perkembangan 
zaman, maka akan terus berkembang’’ 
tuturnya.

Hari menjelaskan, dalam era global 
saat ini, perlu adanya inovasi yang 
membantu menciptakan pasar baru. 
Hal itu agar tidak mengganggu atau 
merusak pasar yang sudah ada, yang 
pada akhirnya menggantikan teknolo-
gi terdahulu. 

Menurut Hari, konferensi ini sangat 
penting untuk memahami bagaimana 
mengelola usaha yang berisiko, namun, 
bisa dipulihkan dengan cepat apabila 
memiliki auditor yang kompeten. 

‘’Fokus auditor agile ini bukan ha-
nya masa lalu dan menemukan selisih 
stok dan sebagainya, namun melihat 
bagaimana risiko ke depannya, sehing-
ga perusahaan bisa menghadapi risiko 
yang dihadapi,’’ ujarnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI), Moerma-
hadi Soerja Djanegara mengatakan, 
pada era digital saat ini, para auditor 
internal harus memiliki wawasan yang 
luas dan mampu memanfaatkan tek-
nologi termuktahir dalam melakukan 
pemeriksaan. Sehingga, katanya, pe-
laku usaha juga terus berinovasi untuk 
meningkatkan gagasan mereka.

Ia menyatakan, jika kualitas auditor 
tinggi dan diperkuat dengan teknologi 
mumpuni, bisa membawa dampak 
positif terhadap terwujudnya peme-
rintahan yang baik pula. Menurut 
Moermahadi, apabila para auditor ini 
tidak mampu meningkatkan kualitas 
dirinya, maka dikhawatirkan tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. “Hal 
ini harus dibangun dengan baik secara 
berkesinambungan,’’ jelasnya.

Oleh karena itu, kompetensi para 
auditor internal perlu ditingkatkan 
karena ada standar INTOSAI GOV 9150 
tentang coordination and corporation 
between supreme audit institutions and 
internal auditors in the public sector. 
Dia menilai, Indonesia sudah memiliki 
banyak auditor yang kompeten, ter-
baik, dan kredibel.

‘’Saya berharap para auditor ini ikut 
mendukung pembangunan negara 
Tanah Air,’’ ujar Moermahadi. l

KILAS
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ALUR
PERMINTAAN

INFORMASI
Pemohon Informasi menghubungi 
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

Petugas PIK

Memberikan Informasi dan Tanda Terima Penyerahan 
Dokumen Informasi Publik

Mengajukan permohonan
1. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen informasi publik
2. Melampirkan:
● KTP / ID Card / SIM
● Surat permohonan tertulis apabila dari instansi/lembaga 
● Akta pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

1. Apabila kelengkapan syarat permohonan 
dari pemohon informasi sudah lengkap

2. Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan 
informasi diterima oleh petugas PIK

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

Tidak memberikan informasi

Syarat permohonan 
tidak lengkap

1. Klarikasi
2. Pemohon 

melengkapi Berkas 
Permohonan

Jika informasi yang diminta termasuk 
dalam kategori yang dikecualikan

Penjabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) BPK 
menyampaikan alasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku

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

● Mencatat data pemohon dan informasi yang diminta 
● Memproses permintaan pemohon informasi

SELESAI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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Tindak Lanjut 
Rekomendasi BPK

OLEH ROZIQIN, SH., M.SI, CLA
Staf Informasi Hukum pada Ditama Binbangkum

Sayangnya, masih banyak rekomendasi BPK
yang belum ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan.

R
ekomendasi merupakan mahkota 
pemeriksaan yang menjadi parame-
ter keberhasilan pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan 
perundang-undangan mewajibkan 
pejabat menindaklanjuti rekomenda-

si hasil pemeriksaan BPK, dengan ancaman sanksi 
pidana maupun administratif bagi yang tidak me-
laksanakannya. Kehadiran Peraturan BPK Nomor 2 
Tahun 2017 memberi harapan baru untuk terwu-
judnya kepastian dalam penetapan status tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, telah melaksanakan amanat tersebut 
de ngan melaksanakan pemeriksaan atas penge-

lolaan dan tanggung jawab keuang an negara 
berdasarkan standar pemeriksaan yang telah 
ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan 
kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) sesuai dengan kewe nangannya. 

Pemeriksaan BPK yang menghasilkan temuan 
pemeriksaan, akan diikuti rekomendasi untuk 
perbaikan bagi entitas pemeriksaan. Hasil pe-
meriksaan tersebut disampaikan pula kepada 
pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa 
untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeri-
ksaan. Efektivitas pemeriksaan BPK pada akhirnya 
ditentukan sejauh mana entitas pemeriksaan me-
lakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemerik-
saan BPK (selanjutnya disebut tindak lanjut). 
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Berbeda dengan rekomendasi instansi lain seperti 
Komisi Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia (Komnasham), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, 
Komisi Kepolisian, dan lembaga lain yang memberi-
kan rekomendasi, rekomendasi BPK bersifat mengikat 
dan memiliki sanksi. Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur sanksi 
administrasi dan pidana bagi pihak yang tidak melak-
sanakan rekomendasi. Sayangnya, masih banyak reko-
mendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh entitas 
pemeriksaan. 

Salah satu Tujuan Strategis (TS) BPK dalam Renstra 
BPK 2016-2020 adalah meningkatkan manfaat hasil 
pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. 
Pemanfaatan hasil pemeriksaan antara lain terwujud 
dengan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Disadari bahwa rekomendasi merupakan mahkota 
pemeriksaan. Hal ini menyebabkan bukan temuan 
pemeriksaan yang paling penting dalam pemerik-
saan, namun rekomendasi pemeriksaanlah yang 
paling penting dan bermanfaat untuk pemangku 
kepentingan BPK, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Para pemangku kepentingan BPK tersebut 
terdiri dari lembaga perwakilan (DPR/DPD, DPRD), 
pemerintah (entitas pemeriksaan dan instansi pene-
gak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang, warga negara Indonesia, dan lemba-
ga-lembaga internasional. 

Untuk menjadikan tindak lanjut lebih efektif, BPK 
telah mengembangkan teknologi informasi yang 
diberi nama Sistem Informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut (SIPTL). SIPTL menjadi sarana komunikasi dua 
arah antara BPK dengan entitas pemeriksaan terkait 
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut. Penggunaan 
SIPTL akan merombak sebagian besar mekanisme 
pemantauan tindak lanjut, yang semula dengan cara 
manual, menjadi beralih ke sistem informasi. Dalam 
rangka menyukseskan pemantauan tindak lanjut 
menggunakan SIPTL, BPK telah membuat Peraturan 
BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelak-
sanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
BPK, yang menggantikan Peraturan BPK Nomor Tahun 
2010 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
organisasi. 

Di antara berbagai ketentuan pada Peraturan BPK 
Nomor 2 Tahun 2017, yang paling disorot dan menarik 
perhatian adalah ketentuan mengenai status tindak 
lanjut. Sebelumnya, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 
2010 telah menetapkan status tindak lanjut yang 
dibagi atas empat status, yaitu selesai, belum selesai, 
belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti. 

Namun demikian, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 
tersebut belum menentukan alasan dari masing-ma-
sing status tersebut, sehingga perlu direvisi dalam 
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.

Penetapan Status Tindak Lanjut Berdasar-
kan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 dalam Pasal 7 
dan penjelasannya telah menetapkan alasan klasifika-
si tindak lanjut sebagai berikut.

Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 
yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti 
secara memadai oleh Pejabat.

Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 
yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih 
dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti 
tetapi belum sepenuhnya sesuai rekomendasi.

Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila 
seluruh rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh 
Pejabat. 

Penggunaan SIPTL akan merom-
bak sebagian besar mekanisme 
pemantauan tindak lanjut, yang 
semula dengan cara manual, men-
jadi beralih ke sistem informasi.
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Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yai-
tu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 
secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan 
pertimbang an profesional BPK. Hal ini antara lain ka-
rena alasan perubahan organisasi yang berpengaruh 
terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi 
atau keadaan kahar.

Dengan adanya alasan penetapan status pada 
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, maka penetapan 
status tindak lanjut diharapkan menjadi lebih pasti. 
Kepastian status tindak lanjut akan semakin mudah 
terlaksana dengan adanya kewajiban penggunaan 
teknologi informasi (TI) pada proses tindak lanjut se-
bagaimana diwajibkan dalam Peraturan BPK Nomor 
2 Tahun 2017. Penggunaan TI diyakini akan membe-
rikan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat 
waktu, dapat dipahami, dan teruji sehingga akan 
membantu pengambilan keputusan.

Meski telah memberikan alasan penetapan status 
demi kepastian status tindak lanjut, tidak dapat di-
hindari adanya subjektifitas dalam penetapan status, 
yaitu penetapan status tindak lanjut “rekomendasi 
tidak dapat ditindaklanjuti” yang masih memerlukan 
pertimbangan profesional BPK. Penggunaan pertim-
bangan profesional demikian dibenarkan karena BPK 
secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk itu. 

Usulan status tindak lanjut “rekomendasi tidak 
dapat ditindaklanjuti” berasal dari pemeriksa, untuk 
kemudian mendapat persetujuan dari anggota BPK 
atau pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan 
wewenang.

Pertimbangan profesional berhak dimiliki oleh pe-
meriksa karena pemeriksa memiliki kompetensi dan 
kewenangan untuk menentukan atau mengusulkan 
status tindak lanjut. Untuk diketahui, BPK memiliki 
kriteria ketat dalam pengangkatan pemeriksa. Untuk 
menjadi auditor terampil, tingkat auditor terendah, 
seseorang harus menempuh pendidikan dalam waktu 
tertentu. Selain itu, pemeriksa juga mendapat pendi-
dikan dan pelatihan terus menerus. Rata-rata jumlah 
diklat ketua tim dalam setahun sebanyak 65 jam, 
melebihi syarat minimal diklat yang diharuskan. Se-
lanjutnya, setiap kenaikan peran pemeriksa, seorang 
pemeriksa diharuskan menjalani assessment secara 
ketat, dengan waktu rata-rata lebih dari tiga tahun 
(Setyaningrum, 2016).

Pertimbangan (judgment) profesional sulit dibaha-
sakan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik 
judgmentlazim digunakan dalam dunia profesi. Dalam 
dunia peradilan misalnya, profesi hakim, jaksa, polisi, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dokter, 
semua menggunakan judgment profesional. Hakim 
misalnya memiliki kewenangan penuh menentukan 

besaran denda dan lamanya hukuman. 
Penentuan hukuman tersebut bisa berbeda antara 

majelis hakim yang satu dengan majelis hakim lainnya, 
bahkan dalam satu majelis hakim pun dimungkinkan 
terjadi dissenting opinion (pendapat berbeda). Demi-
kian pula dalam tingkat pertama, banding, ka sa si, mau-
pun peninjauan kembali, atas satu kasus yang sama 
bisa dihasilkan putusan secara berbeda, tergantung 
pertimbangan profesional masing-masing hakim. 

Pertimbangan profesional juga dilakukan oleh 
jaksa, polisi, dan KPK dalam menentukan pasal mana 
yang tepat dikenakan untuk diterapkan terhadap 
pelaku pidana dan apakah seorang terpidana perlu 
ditahan atau tidak. Atas kasus yang sama, bisa jadi 
masing-masing personel memiliki pandangan yang 
berbeda. Advokat pun memiliki pandangan yang 
berbeda atas suatu perkara hukum, sehingga dua 
orang advokat bisa berdebat panjang atas suatu per-
kara di pengadilan. 

Semua pertimbangan profesional demikian dilin-
dungi undang-undang karena mereka semua memi-
liki kewenangan untuk itu, sepanjang telah dilakukan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku dan best practice 
yang ada. 

Penetapan status tindak lanjut juga akan semakin 
pasti karena adanya perluasan alasan sah dengan me-
masukkan alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan 
Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 
2 Tahun 2017, yang dimaksud dengan “alasan sah 
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undang an” antara lain pejabat yang menjalankan cuti 
karena sedang menjadi calon kepala daerah dalam 
proses pemilihan kepala daerah. Tambahan ketentuan 
tersebut sebagai penghormatan BPK terhadap keten-
tuan peraturan perundang-undangan, yang belum 
diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010.

Adanya keharusan menyelesaikan tindak lanjut 
dalam waktu 120 hari dan adanya kewajiban aparat 
pengawas intern untuk memverifikasi dokumen 
sebelum disampaikan ke BPK, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, juga akan 
mempercepat pelaksanaan tindak lanjut, yang pada 
akhirnya akan mewujudkan kepastian status tindak 
lanjut yang didapat entitas. Tentu saja, ini memicu 
BPK untuk bekerja lebih profesional. l

Sumber: Dyah Setyaningrum. Pengaruh Kualitas 

Auditor dan Pengawasan Legislatif terhadap Temuan 

Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Sebagai Variabel Intervening. Universitas Indonesia., https:-

staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2016/05/BF-B2c2-14-Penga-

ruh-Kualitas-Auditor...-Dwi-Martani.pdf.
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BERITA FOTO

Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara dalam acara 
Gowes Sepeda DPR RI di Ha-
laman Gedung MPR-DPR RI 
Jakarta, 2 September 2018.

Penandatanganan Memoran-
dum of Understanding (MoU) 
oleh oleh Wakil Ketua BPK 
Bahrul lah Akbar dengan NAA 
Kamboja, 6 September 2018.

Workshop on Performance 
Audit NAA Cambodia di 
Badiklat, 3 September 2018.
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BERITA FOTO

Sosialisasi Dana Desa 
dihadiri Anggota V BPK RI 
Isma Yatun di Kabupaten 
Okud, Sumatera Selatan, 

3 September 2018.

Pertemuan Wali Kota 
Surabaya Tri Rismaharini 

dengan BPK di Media Center, 
15 Agustus 2018.

Wakil Ketua BPK Bahrul lah 
Akbar meresmikan Forum 

Pemantauan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil 

Pengawasan Inspektorat 
Utama dan Reviu BPK Negara 

Lain Tahun 2018 
di Hotel Century Jakarta, 

13 September 2018.
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BERITA FOTO

Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara membuka 
ASEANSAI Fraud Investiga-
tion Audit di Hotel Pullman 
Jakarta, 27 Agustus 2018.

Ketua BPK Moermahadi Soer-
ja Djanegara berbincang di 
acara Courtesy Meeting BI, 
27 Agustus 2018.

Courtesy call Sekjen BPK Bah-
tiar Arief dengan SNAO (BPK 
Swedia) di Ruang Rapat Sek-
jen Lt. 18, 30 Agustus 2018.
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BERITA FOTO

Serah terima jabatan Kepala 
Perwakilan Kalimantan Barat 

disaksikan oleh Anggota VI 
BPK Harry Azhar Azis, di kan-

tor PWK Kalimantan Barat, 
7 September 2018.

Rapat Konsultasi BPK RI 
dengan BAKN DPR RI 

dihadiri oleh Anggota IV BPK 
Rizal Djalil dan Anggota V 

BPK Isma Yatun, 
di ruang rapat BAKN DPR RI, 

5 September 2018.

Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara dalam 

Loyalty Program BNI 
di Auditorium Gd. Tower Lt. 2, 

31 Agustus 2018.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A
pa yang ada di 
benak Anda, ketika 
mende ngar kata 
gratifikasi? Apakah 
hadiah, suap, atau 
korupsi? Meskipun 

aturan tentang gratifikasi telah ada 
lebih dari 16 tahun, tapi persepsi 
orang tentang gratifikasi masih 
sangat beragam.

Gratifikasi menurut KBBI yaitu 
“uang hadiah kepada pegawai di 
luar gaji yang telah ditentukan.” 
Se dang kan, Gratifikasi menurut pen-
jelasan Pasal 12B UU No. 20 Ta hun 
2001 adalah “Gratifikasi meru pakan 
pemberian dalam arti luas yak ni, me-
liputi uang, barang, rabat (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalan an, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut baik yang diteri-
ma di dalam negeri maupun di luar 
negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik 
atau tanpa sarana elektronik.”

Jadi, sesuai penjelasan Pasal 
12B di atas, gratifikasi tidak selalu 
merupakan korupsi atau gratifikasi 
dianggap merupakan bentuk lain 
dari suap atau menyamakan delik 
gratifikasi dengan suap sehing-
ga semua bentuk gratifikasi itu 
dilarang. Lantas apa sebenarnya 
gratifikasi yang dilarang itu? Yaitu 
gratifikasi yang dianggap suap.

Ingat…! “Dianggap suap” 
bukanlah “suap” itu sendiri. Kata 
“dianggap suap” menunjukkan bah-
wa gratifikasi adalah bukan suap. 
Pandangan ini pernah digunakan 
oleh majelis hakim dalam salah 
satu kasus korupsi dan pencucian 
uang.

Gratifikasi bukan suap, melain-
kan hanyalah perbuatan pembe-
rian biasa yang bukan merupakan 
peristiwa pidana namun karena pe-
nerima adalah orang yang memiliki 
kualifikasi tertentu yaitu pegawai 
negeri atau penyelenggara negara 
yang pada intinya melekat kewe-
nangan publik yang sangat rentan 
disalahgunakan padanya, maka 
pemberian dari setiap orang-orang 
tertentu haruslah dilaporkan dan 
mendapat pengawasan dari KPK, 
guna ditentukan apakah pembe-
rian itu ada kaitan dengan jabatan 
penerima atau tidak.

Sehingga dalam praktiknya 
gratifikasi terdidi dari: gratifikasi 
yang dianggap suap dan gratifikasi 
yang terkait dengan kedinasan, 
serta gratifikasi yang tidak wajib 
dilaporkan.

Gratifikasi yang dianggap suap
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang berhubungan dengan jabatan nya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contohnya: uang terima kasih dari rekanan setelah lelang, mobil tanda perkenalan 
jabatan baru, fasilitas wisata dari rekanan ke istri pejabat, uang rokok setelah pemberian 
layanan publik, cashback untuk kepentingan pribadi, pemberian dari rekanan pada Hari 
Raya Keagamaan.

Gratifikasi yang terkait kedinasan
Yaitu kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah dalam 

pelaksanaan tugas, fungsi dan jabat annya dikenal dengan Kedinasan.
Contohnya: plakat, vandel, souvenir, goodie bag/gimmick dari panitia seminar, pela-

tihan, work shop terkait kedinasan, hadiah, kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan; 
honorarium narasumber; fasilitas sebagai Wakil Instansi.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang 

berhubung an dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seba-
gaimana telah diubah de ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Contohnya: kompensasi atau prestasi di luar kedinasan; hadiah hasil undian, diskon/
rabat, voucher, point rewards, souvenir yang berlaku umum; sajian/hidangan yang ber-
laku umum; prestasi pribadi (kejuaraan, perlombaan, kompetisi); keuntungan atas pe-
nempatan dana, investasi, kepemilikan saham (pribadi) yang berlaku umum.

Pertanyaan reflektif untuk self assessment gratifikasi
1.  Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?
2.  Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat 

itu?
3.  Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat penerima merasa malu atau 

apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?
4.  Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir 

bah wa Anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan 
atau perizinan?

5.  Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?
6.  Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan 
kepada Komisi Pemberamtasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum da-
lam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001.

Atau dapat juga dilaporkan melalui Inspektorat Penegakan Integritas selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai den-
gan Pasal 14 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program 
Pe ngendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Lantas apabila Pelaksana BPK ingin melaporkan peristiwa gratifi-
kasi yang dialami, bagaimanakah caranya?
1.  Akses https:ppg.bpk.go.id melalui laptop PC, tablet smart phone atau device lainnya yang ter-

hubung dengan internet. Kemudian login menggunakan akun SISDM atau email BPK;
2.  Pilih menu “Laporkan Gratifikasi”;
3.  Isi laporan Gratifikasi sesuai dengan peristiwa gratifikasi yang dialami apakah Penerimaan, Pem-

berian, Permintaan, atau Penolakan, dan sertakan dokumen pendukung atau gambar jika ada;
4.  Berikutnya, laporan akan diproses oleh Inspektorat Penegakan Integritas. Pelapor tinggal 

menunggu konfirmasi dan penetapan status gratifikasi. Pelapor akan menerima notifikasi 
melalui email yang terdaftar di aplikasi SISDM atau Pelapor juga dapat memantau laporannya 
pada aplikasi PPG;

5.  Pelapor menerima Penetapan Status Pemanfaatan Barang Gratifikasi;
6.  Pelapor menindaklanjuti Penetapan Status dan mengunggah bukti tindak lajut melalui Apli-

kasi PPG.
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