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Hilangnya 
Aset NegArA

Sidang pembaca yang terhormat. Ada problem krusial terkait penatausahaan aset di 
pemerintahan kita. Indikasi itu tampak dari hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan 
aset di 70 kementerian dan lembaga yang ternyata belum tertib. Ketidaktertiban itu 
meliputi aset yang tidak diketahui rimbanya, hingga aset yang dikuasai pihak lain.

BPK berpendapat, mutlak diperlukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hasil pemeriksaan BPK pada Laporan 

Keuangan 
Pemerintah Pusat 
(LKPP) tahun 2016 
menemukan sejumlah 
kelemahan dalam 
pengelolaan aset 
tetap. Di antaranya 
BPK menemukan 
aset tetap di 20 
kementerian dan 
lembaga sebesar Rp 
6,1 miliar yang belum 
dicatat dalam neraca 
dan belum dilakukan 
inventarisasi. Di 
antaranya terjadi pada 

Mahkamah Agung sebesar Rp3 miliar, Kementerian Pertanian sebesar Rp2 miliar dan 
Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 333juta.

Inilah salah satu potret lembaga negara yang memiliki persoalan di bidang aset. 
Bahkan, berisiko terjadinya penyalahgunaan dan hilangnya Barang Milik Negara (BMN). 
Lembaga itu adalah Mahkamah Agung. Topik tersebut kami pilih menjadi laporan 
utama Warta BPK edisi September 2017.

Topik lain yang kami anggap penting dan perlu kami tempatkan di rubrik 
khusus adalah Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK tahun 2017. Raker dimaksudkan 
untuk menyukseskan Renstra BPK 2016-2020, berlandaskan nilai-nilai dasar BPK: 
Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. 

Adapun topik lain, masih seputar hasil audit, baik audit keuangan, kinerja, maupun 
PDTT. Beberapa kasus atau temuan menarik, menjadi pilihan topik yang kami angkat. 
Selamat menikmati. ***
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AwAsi BArAng Milik negArA
Penatausahaan aset tetaP di 70 kementerian dan lembaga belum tertib. badan Pemeriksa keuangan 
(bPk) menemukan sejumlah kelemahan. mulai dari aset yang tidak diketahui rimbanya, hingga aset yang 
dikuasai Pihak lain. Perlu Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang milik negara (bmn).

lAPOrAn UTAMA

19 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 60

61 - 75

AUDIT KINERJA
pDTT
AUDIT KEUANgAN
gATsU - 31
- InternasIonal

- agenda

- reformasI bIrokrasI

bERANDA - bpK
- tempo doeloe

- wawancara

- antarlembaga

- serba-serbI

6

kOMiTMen MencAPAi TUjUAn
Raker Pelaksana BPK Tahun 2017

untuk menyukseskan renstra bPk 2016-2020, 
Pelaksana bPk Perlu terus-menerus memPerkuat 
komitmennya berlandaskan nilai-nilai dasar bPk: 
indePendensi, integritas, dan Profesionalisme.
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Penatausahaan aset tetaP di 70 kementerian dan 
lembaga belum tertib. badan Pemeriksa keuangan (bPk) 
menemukan sejumlah kelemahan. mulai dari aset yang 
tidak diketahui rimbanya, hingga aset yang dikuasai 
Pihak lain. Perlu Pengawasan dan Pengendalian 
Pengelolaan barang milik negara (bmn).

Pengelolaan aset di sejumlah 
kementerian dan lembaga tak 
kunjung beres. Hasil pemeriksaan 
BPK pada laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (lKPP) tahun 2016 
menemukan sejumlah kelemahan dalam 
pengelolaan aset tetap. Di antaranya BPK 
menemukan aset tetap di 20 kementerian 

AwAsi BArAng 
Milik negArA

dan lembaga sebesar Rp6,1 miliar yang 
belum dicatat dalam neraca dan belum 
dilakukan inventarisasi. Di antaranya 
terjadi pada Mahkamah agung sebesar 
Rp3 miliar, Kementerian Pertanian 
sebesar Rp2 miliar dan Kementerian 
Dalam negeri sebesar Rp333juta.

BPK juga menemukan aset tetap 
di 28 kementerian dan lembaga 
yang tidak diketahui keberadaannya. 
nilainya mencapai Rp1,18 triliun. aset 
yang tak jelas rimbanya itu terjadi di 
Kementerian Hukum dan HaM sebesar 
Rp445 miliar, Kementerian Pertanian 
sebesar Rp380 miliar dan lPP TVRI 
sebesar Rp232 miliar. 

Kelemahan lain dalam pengelolaan 
aset yakni adanya duplikasi pecatatan 
aset tetap di 5 kementerian dan 
lembaga. nilai sekitar Rp2,9 
miliar. Setidaknya itu terjadi pada 
Kementerian Perhubungan sebesar Rp2 
miliar dan Kejaksaan sebesar Rp175 
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juta.
Tidak hanya itu, BPK juga menemukan 

adanya aset tetap yang belum didukung 
dengan bukti kepemilikan. nilainya 
lumayan besar sekitar Rp4,6 triliun. 
Temuan ini terjadi pada 20 kementerian 
dan lembaga. Di antaranya terjadi pada 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat sebesar Rp3,3 triliun, 
Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi sebesar Rp424 
miliar, dan Kementerian Keuangan 
sebesar Rp341 miliar. 

Pesoalan aset lain yang 
ditemukan BPK yakni adanya aset 
tetap yang dikuasai oleh pihak 
lain yang tidak sesuai ketentuan 
pengelolaan Barang Milik negara. 
nilainya mencapai Rp 957miliar. 
Hal ini terjadi di 25 kementerian 
dan lembaga. Di antaranya yakni 
lPP RRI sebesar Rp433 miliar, 
Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi sebesar Rp 209 
miliar dan Kementerian Pertanian 
sebesar Rp187 miliar. 

Selain itu BPK juga 
menemukan ada KDP yang 
mangkrak di 17 kementerian. 
Seperti Kementerian agama, 
Kementerian Desa Tertingggal dan 
Transmigrasi dan Badan nasional 
Pengelolaan Perbatasan. BPK 
juga menemukan perhitungan 
penyusutan aset tidak akurat. nilai 
akumulasi penyusutan aset tetap 
yang melebihi nilai aset. 

Temuan BPK lainnya yakni aset yang 
belum dimanfaatkan sebesar Rp 625 
miliar. Hal ini terjadi di 10 Kementrian dan 
lembaga. Seperti di Kementerian Hukum 
dan Hak asasi Manusia ada pengadaan 
alat beradiasi untuk lapas dan Rutan 
yang tidak dimanfaatkan karena saat 
pengadaan alat tersebut tidak didasarkan 
analisis kebutuhan. Sedangkan di 
Kementerian Perindustrian, terdapat aset 
tetap pengadaan tahun 2015 hingga kini 
belum terpasang karena gedung tempat 
alat tersebut dipasang belum selesai 
pembangunannya.

BPK juga menemukan jurnal manual 

tetap pada aplikasi SaIBa di Kementerian 
Dalam negeri tidak dapat diyakini 
kewajarannya karena adanya pembukuan 
koreksi nilai aset tetap yang belum 
didukung dengan dokumen. nilainya 
mencapai Rp1,3 miliar. 

Temuan lain pengelolaan aset 
yakni terdapat aset yang rusak namun 
diajukan usul penghapusan yang terjadi 

di Kementerian Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi. Sementara di Kementerian 
Pekerjaan Umum, terkait aset tetap dalam 
bentuk jembatan, jalan, saluran dan 
bangunan yang masih tercatat dengan 
kuantitas satu unit.

Menurut BPK, permasalahan tersebut, 
disebabkan belum memadainya 
pengendalian pada kementerian dan 
lembaga dalam pengelolaan aset 
tetap. Padahal Menteri Keuangan telah 
menetapkan PMK nomor 52/PMK.06/2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pengawasan dan Pengendalian BMn. 
namun aturan tersebut belum dilaksankan 

secara optimal, baik oleh pengguna 
barang maupun pengelola barang.

adanya permasalahan dalam 
pengelolan aset tetap, menurut BPK telah 
mengakibatkan saldo aset tetap pada 
neraca tidak dapat menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya. Selain itu tidak 
terjaminnya keamanan aset tetap yang 
tidak didukung bukti kepemilikan dan aset 

tetap yang dikuasai pihak ketiga.
Menanggapi temuan BPK 

tersebut, Menteri Keuangan, 
menjelaskan, kementerian 
dan lembaga telah melakukan 
pemutahiran daftar barang 
inventaris dan akan melakukan 
inventarisasi aset.  Sedangkan 
terkait aset yang tidak diketahui 
keberadaannya, akan dilakukan 
proses lebih lanjut. Begitu juga 
terhadap aset yang belum 
didukung dengan sertifikat 
kepemilikan akan dilakukan 
pengurusan ke BPn. 

Meski begitu, BPK 
merekomendasikan kepada 
menteri keuangan agar 
meminta seluruh menteri untuk 
meningkatkan pengendalian 
dalam penatausahaan BMn. 
Selain itu juga melakukan 
pengawasan dan pengendalian 
atas pengelolaan BMn.

Menteri Keuangan juga 
diminta menindaklanjuti hasil 
pengawasan dan pengendalian 
yang diajukan oleh kementerian 

dan lembaga.  BPK juga meminta Menteri 
Keuangan untuk mengkaji penerapan 
reward dan punishment system dalam 
penatausahaan BMn.  Menteri Keuangan 
juga diminta untuk mengoptimalkan 
peran aPIP di kementerian dan lembaga.

Sebenarnya adanya permasalahan 
pengelolaan aset bukan kali ini saja 
terjadi. Hasil pemeriksaan BPK pada lKPP 
tahun 2015 juga menemukan sejumlah 
permasalahan. Seperti adanya kelemahan 
aplikasi SaIBa, dan adanya pengelolaan 
aset tetap di 31 kementerian dan lembaga 
yang tidak memadai senilai Rp 4,89 triliun. 
(bw)
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S ePeRTI diketahui, aset tetap di 
lembaga yudikatif itu memang 
mengalami kenaikan setiap 
tahun. Di akhir tahun 2015 

misalnya, lembaga itu menyajikan saldo 
aset tetap sebesar Rp 10,93 triliun. 
Dibandingkan tahun sebelumnya, ada 
kenaikan sebesar Rp725 miliar. 

Tapi ironisnya, penatausahaan aset 
tetap yang dikelola Ma belum memadai. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menemukan sejumlah permasalahan. 
Seperti rekonsiliasi transfer Barang 
Milik negara (BMn) antarsatker belum 

memadai. Belum berjalannya rekonsiliasi 
transfer BMn karena belum adanya 
pedoman yang menjadi dasar proses 
pencatatan transaksi transfer BMn antar 
UaKPB.

Hasil pemeriksaan terhadap data 
transfer SIMaK diketahui ada selisih antara 
jumlah mutasi keluar melalui transaksi 
transfer keluar dengan jumlah mutasi 
masuk melalui transaksi transfer masuk 
sebesar Rp 1,3 miliar. Selisih itu berupa 50 
unit barang yang telah tercatat sebagai 
transfer keluar tetapi belum dicatat 
sebagai transfer masuk di satker penerima 

MenAkAr risiko HilAngnyA 
BArAng Milik negArA
inilah salah satu Potret lembaga negara yang 
memiliki Persoalan di bidang aset. bahkan, berisiko 
terjadinya Penyalahgunaan dan hilangnya barang 
milik negara (bmn). lembaga itu adalah mahkamah 
agung.

barang. akibatnya nilai aset di neraca 
menjadi kurang catat.

ada juga aset yang telah dicatat 
sebagai transfer masuk di satker 
penerima, tetapi belum dikeluarkan 
dari satker pengirim. akibatnya ada 
pencatatan ganda atas aset tersebut. 
aset tersebut berupa tanah senilai Rp719 
juta dan gedung bangunan sebesar Rp 
2,96 miliar.

BPK juga menemukan adanya 
perbedaan jumlah kendaraan dinas di 
lingkungan BUa dengan data SIMaK 
BMn. Selisih tersebut terjadi karena 
dokumentasi pertanggungjawaban 
bukti transfer keluar dari BUa ke satker 
penerima tidak diserahkan kepada 
petugas SIMaK BMn. akibatnya operator 
SIMaK belum memiliki dokumen sumber 
untuk mengeluarkan kendaraan dinas 
tersebut dari daftar BMn. Bahkan data 
alokasi distribusi kendaraan dinas ke 
satker penerima tidak diinventarisasi dan 
didokumentasikan. 

Masih soal kendaraan operasional, 
BPK juga mencatat adanya satu unit 
kendaraan dinas jenis minibus dari 
BUa ke Pengadilan agama Ciamis 
tidak didokumentasikan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa keberadaan fisik 
kendaraan dinas minibus tersebut di luar 
penguasaan BUa, tetapi masih tercatat 
sebagai aset BUa dan belum didukung 
administrasi pertanggungjawaban 
transfer kendaraan dinas.

Selain soal belum berjalannya 
rekonsiliasi transfer BMn, BPK juga 
menilai, Daftar Barang Ruangan (DBR) 
belum dimutakhirkan. DBR adalah kartu 
yang memuat data BMn yang berada 
pada suatu ruangan yang berguna untuk 
mengontrol BMn yang bersangkutan. 

Hasil pemeriksaan BPK terhadap 
DBR pada SIMaK BMn diketahui, 
pengelola BMn belum melakukan 
pemutakhiran data DBR. BMn sudah 
tersebar ke beberapa ruangan tetapi 
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jumlah dan keberadaan BMn belum dapat 
dipastikan. Penyebabnya, rekonsiliasi 
antara pencatatan dalam SIMaK BMn 
dan pencatatan DBR belum optimal. 
DBR belum dimutakhirkan sesuai kondisi 
penempatan barang di ruangan dan 
adanya keterbatasan personil bagian 
perlengkapan. akibatnya, menyulitkan 
dalam menelusuri dan mengidentifikasi 
BMn antara yang dilaporkan dalam SIMaK 
BMn dengan fisik barangnya. Selain itu 
perpindahan barang dari suatu ruangan 
ke ruangan lainnya tidak termonitor.

BPK juga menilai, penggunaan BMn 
belum sepenuhnya didukung BaST. 
BMn yang diserahkan kepada 
perorangan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas perkantoran 
belum dilengkapi BaST. akibatnya 
tidak dapat diketahui penanggung 
jawab dari masing-masing BMn 
tersebut. Salah satunya, adanya 
sejumlah unit laptop senilai 
Rp134 juta di Ditjen Badilag tidak 
diketahuikeberadaannya. Padahal  
BMn tersebut tercatat sebagai 
aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dengankondisi baik. Kasubbag 
Perlengkapan selaku penanggung 
jawab gudang Sekretariat Ditjen 
Badilag tidak dapat menjelaskan 
keberadaan laptop tersebut karena 
Ditjen Badilag telah lama tidak 
melakukan inventarisasi fisik BMn.

BPK juga menemukan adanya  
BMn masih dikuasai oleh pegawai 
yang telah  pensiun. ada juga aset 
yang belum tercatat dalam SIMaK 
BMn karena tidak didukung data 
kepemilikan sehingga tidak diketahui nilai 
perolehannya. 

Menurut BPK permasalahan tersebut 
terjadi karena belum adanya pedoman 
untuk melakukan rekonsiliasi transfer 
BMn antarsatker di lingkungan Ma. 
Selain itu KPB tidak optimal dalam 
melakukan penatausahaan dan 
pengamanan BMn sesuai ketentuan. 
Kepala Biro Perlengkapan belum optimal 
melaksanakan fungsi monitoring dan 
pembinaan penatausahaan BMn di 
lingkungan Ma.

Permasalahan tersebut menurut BPK 
mengakibatkan risiko penyalahgunaan 

dan hilangnya aset tetap. Di samping, 
tidak dapat digunakannya BMn yang 
masih dikuasai pegawai pensiun untuk 
mendukung kegiatan operasional. akibat 
lain, adanya potensi timbulnya masalah 
penguasaan kepemilikan aset oleh pihak 
lain.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
Sekretaris Ma mempercepat pengesahan 
pedoman rekonsiliasi transfer BMn 
antarsatker. Sekretaris Ma juga diminta 
menyusun SoP terkait penatausahaan aset 
tetap. Seperti mengatur pemutakhiran 
DBR dan kewajiban pembuatan BaST 

peminjaman BMn yang diserahkan 
kepada personal atau perorangan. 

Sekretaris Ma juga diminta 
berkoordinasi dengan KPKnl untuk 
melakukan proses inventarisasi dan 
penilaian kembali khususnya pada satker 
pusat yaitu BUa, Ditjen Badilmiltun, Ditjen 
Badilum, Ditjen Badilag, Kepaniteraan dan 
Badan litbang Diklat Kumdil. Sedangkan 
terhadap BMn yang tidak diketahui 
keberadaanya, Sekretaris Ma diminta 
memproses Tuntutan ganti Rugi (TgR). 
Sekretaris Ma dimintan menarik kembali 
BMn yang berada dalam penguasaan 
pegawai yang telah pensiun.

bmn “hilang”
Persoalan penatausahan BMn tidak 

hanya terjadi Ma. Persoalan serupa 
juga terjadi pada Kementerian Hukum 
dan Hak asasi Manusia. Salah satunya, 
BPK menemukan penatausahaan BMn 
Peralatan dan Mesin pada Ditjen Imigrasi 
kurang memadai. akibatnya BMn 
Peralatan dan Mesin sebanyak 3.019 unit 
barang senilai Rp98,59 miliar dengan nilai 
buku Rp5,52 miliar tidak dapat diyakini 
keberadaannya. 

Menurut BPK, hal tersebut disebabkan 
pencatatan BMn oleh Ditjen Imigrasi 

dilakukan secara terpusat, sehingga Kuasa 
Pengguna Barang tidak dapat mengawasi 
secara langsung dan memutakhirkan 
perubahan kondisi dan keberadaan BMn 
di seluruh Satker.

Hasil pemeriksan terhadap proses 
penatausahaan pada Ditjen Imigrasi 
diketahui Kuasa Pengguna Barang 
(KPB) Ditjen Imigrasi tidak mencatat 
transaksi penghapusan BMn dengan 
mekanisme transfer keluar untuk 
BMn yang didistribusikan ke Satker 
Imigrasi. Dokumen yang dibuat 
dalam penatausahaan BMn hanya 
mengandalkan dokumen yang dihasilkan 
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dari aplikasi SIMaK BMn. 
Terkait BMn yang telah didistribusikan 

ke seluruh Satker Imigrasi, BPK menilai, 
bagian BMn tidak memperbarui 
pencatatan untuk memantau keadaan 
dan perpindahan barang. Hal ini karena 
BMn tersebut tidak diadministrasikan oleh 
satker pengguna sebagai dampak dari 
tidak adanya proses pencatatan transfer 
BMn ke satker tersebut.

Sudah begitu, bagian BMn dan 
layanan Pengadaan belum melakukan 
Transfer Keluar atas BMn hasil pengadaan 
Ditjen yang tersebar dan digunakan 
di satker dan perwakilan imigrasi. Hal 
ini berpotensi menimbulkan tidak 
terpantaunya perubahan lokasi 
dan kondisi barang sebagai 
akibat adanya peminjaman 
atau peralihan BMn ke satker 
lain yang membutuhkan BMn 
tersebut.

Risiko tidak terpantaunya 
BMn diperkuat dengan cara 
pencatatan yang dilakukan 
operator BMn Ditjen Imigrasi. 
Berdasarkan data pencatatan 
dalam DBl diketahui terdapat 
BMn Ditjen Imigrasi senilai 
Rp125 miliar dengan lokasi yang 
tidak definitif. Cara pencatatan 
tersebut menyebabkan BMn 
tidak dapat diketahui secara 
pasti keberadaan serta nilainya di 
suatu lokasi.

BPK juga menemukan 
adanya BMn Peralatan dan Mesin 
Ditjen Imigrasi senilai Rp49,94 
miliar di Satker Imigrasi tidak 
ditemukan. Pihak satker tidak 
dapat menjelaskan barang yang 
tidak ditemukan tersebut karena tidak 
mengetahui data keseluruhan BMn yang 
didistribusi ke satker yang bersangkutan.

Temuan lainnya, BMn Peralatan dan 
Mesin Ditjen Imigrasi  sejumlah 1.185 unit 
belum tercatat pada SIMaK BMn Ditjen 
Imigrasi dan SIMaK masing-masing UPT/
Satker. Bahkan Kabag BMn dan layanan 
Pengadaan Ditjen Imigrasi dan pihak 
satker tidak dapat memberikan penjelasan 
terkait adanya BMn yang belum tercatat 
dan tidak diketahui nilainya tersebut. 
Sehubungan temuan tersebut Dijen 

Imigrasi melakukan inventarisasi 
ulang.  namun hingga Mei 2016 proses 
inventarisasi masih belum selesai.

Menurut BPK, temuan tersebut 
mengakibatkan BMn Peralatan dan 
Mesin Ditjen Imigrasi sebanyak 3.019 unit 
barang sebesar Rp98,58 miliar dengan 
nilai buku Rp5,51 miliar tidak dapat 
diyakini keberadaannya. BPK juga menilai 
adanya potensi hilangnya BMn yang tidak 
ditemukan keberadaannya.

BPK menilai, hal tersebut disebabkan 
karena operator BMn Ditjen Imigrasi 
kurang cermat melaksanakan tugasnya. 
Kepala Bagian BMn dan layanan 
Pengadaan Ditjen Imigrasi belum 

maksimal dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. 

Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku 
Kuasa Pengguna Barang, dinilai BPK 
tidak optimal melakukan pemantauan 
dan penertiban terhadap penggunaan, 
pemanfaatan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pemeliharaan, dan 
pengamanan BMn yang berada di dalam 
penguasaannya.  Selain itu permasalahan 
tersebut terjadi karena kurangnya 
pengawasan dan pengendalian Direktur 
Jenderal Imigrasi.

Sekretaris Ditjen Imigrasi mengakui 
pencatatan BMn memang belum 
seluruhnya tertib karena tidak semua 
Berita acara Serah Terima Barang 
(BaST) diterima oleh operator 
BMn. Untuk itu Ditjen Imigrasi akan 
melakukan penertiban pencatatan dan 
penatausahaan pengelolaan BMn.

BPK merekomendasikan Menteri 
Hukum dan HaM agar menginstruksikan 
Dirjen Imigrasi untuk memerintahkan 
Sekretaris Ditjen Imigrasi meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian 
penatausahaan BMn. Salah satunya 
memerintahkan Kepala Bagian BMn dan 
layanan Pengadaan untuk melakukan 

inventarisasi ulang terkait keberadaan 
dan nilai BMn Peralatan dan Mesin yang 
berstatus DBl dan melakukan transfer 
keluar BMn Peralatan dan Mesin yang 
secara fisik dan fungsi digunakan oleh 
satker imigrasi di daerah dan luar negeri.  

Kepala Bagian BMn juga diminta 
memproses sesuai ketentuan yang 
berlaku terhadap barang yang tidak dapat 
ditemukan dan memerintahkan operator 
BMn menginput dan memutakhirkan data 
transaksi BMn dengan lengkap sesuai 
dokumen yang valid.  (bw)

Gedung Ditjen Imigrasi
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Visi, misi, tujuan, sasaran, 
dan kegiatan strategis yang 
dilandasi nilai-nilai dasar BPK 
telah dirancang, disepakati 

dan ditetapkan dalam Rencana 
strategis (Renstra) BPK beserta Rencana 
implementasi Renstra BPK periode 2016-

2020. salah satu prasyarat utama untuk 
dapat mewujudkan hal yang sudah 
dirancang, disepakati dan ditetapkan 
tersebut adalah adanya komitmen 
yang kuat dan konsisten dari seluruh 
pelaksana BPK untuk bersama-sama 
bersinergi mengimplementasikan dan 

Raker Pelaksana BPK Tahun 2017

Komitmen 
mencapai tujuan
UntUK menyUKsesKan RenstRa BPK 2016-2020, PelaKsana 
BPK PeRlU teRUs-meneRUs memPeRKUat Komitmennya 
BeRlandasKan nilai-nilai dasaR BPK: indePendensi, 
integRitas, dan PRofesionalisme. 

mengoperasionalisasikannya secara 
profesional. 

Hal tersebut disampaikan Ketua 
BPK moermahadi soerja djanegara saat 
memberikan pengarahan sekaligus 
membuka Rapat Kerja (Raker) Pelaksana 
BPK tahun 2017. soal komitmen, ia 
berucap, “Komitmen itu dari waktu ke 
waktu, secara berkelanjutan, harus selalu 
kita perbarui dan kita perkuat”. 

selama dua hari, 29-30 agustus, BPK 
menyelenggarakan Raker Pelaksana BPK 
tahun 2017 di auditorium Kantor Pusat 
BPK. Raker diikuti seluruh pejabat eselon 
i dan ii di lingkungan kerja BPK, baik di 
Kantor Pusat maupun BPK Perwakilan. 
tema yang diangkat dalam Raker Pelaksana 
BPK kali ini: “Penguatan komitmen 
pelaksana BPK dalam mendorong budaya 
organisasi yang berintegritas, independen 
dan profesional demi tercapainya 
pemeriksaan yang lebih berkualitas dan 
bermanfaat serta tata kelola organisasi 
yang lebih baik”.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2017.
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tema tersebut diangkat karena tahun 
2017 merupakan tahun kedua periode 
Renstra BPK 2016-2020. implementasi 
Renstra BPK yang menginjak tahun kedua 
tersebut ternyata masih belum optimal 
dalam operasionalisasi dari kebijakan 
pemeriksaan. oleh karena itu perlu dicari 
solusinya dalam Raker Pelaksana kali ini 
dengan penguatan komitmen untuk 
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan 

fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan 
dalam semester ii 2017, 2018, dan 2019.   

seperti dalam Raker Pelaksana 
sebelumnya, Raker kali ini 
mengagendakan Badan atau para 
anggota BPK memberikan pengarahan 
terkait kebijakan pemeriksaan maupun 
nonpemeriksaan atau penunjang 
ke depan. agenda utama berkisar 
pembahasan mengenai evaluasi atas 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada 
semester i tahun 2017; pematangan 
rencana kegiatan semester ii tahun 2017 
dan tahun 2018 termasuk yang terkait 
dengan fokus pemeriksaan, inisiatif 
strategis dan isu-isu strategis lainnya; 
serta persiapan penyusunan rencana 
kerja tahunan untuk tahun 2019. 

secara umum, Raker Pelaksana 
BPK tahun 2017 merumuskan strategi 
mengoptimalkan implementasi Renstra 
BPK 2016-2020 melalui beberapa 
pembahasan kebijakan pemeriksaan 
yang telah dan akan dilaksanakan serta 
kegiatan dan kebijakan sekretariat 
jenderal dan penunjang ke depan. 
selain itu dirumuskan pula kegiatan 
strategis lain seperti budaya organisasi 
yang berintegritas, independen dan 
profesional; evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan BPK; serta 
pengembangan best practices sharing, 
bussines continuity management, sinergi 
BPK dengan aparat Pengawasan intern 
Pemerintah (aPiP).

Hal tersebut, menurut moermahadi, 
harus menjadi pegangan bagi BPK 
menghadapi dinamika perubahan, 
kesulitan, dan tantangan. dinamika 
perubahan yang cepat dalam lingkup 
nasional maupun internasional serta 
berbagai kesulitan dan tantangan dalam 
melaksanakan tugas pemeriksaan 
keuangan negara harus dihadapi BPK 
dan dikelola secara arif dan bijaksana 
tanpa meninggalkan ketegasan yang 
diperlukan.

  Raker Pelaksana BPK tahun 2017 
akan membahas kegiatan-kegiatan 
strategis, baik terkait pemeriksaan, 
nonpemeriksaan maupun kegiatan 
strategis lainnya yang sesuai dengan 
Renstra BPK 2016-2020. moermahadi 
mengingatkan dengan keterbatasan 
anggaran, BPK perlu mempersiapkan 
langkah-langkah penajaman serta 
efisiensi pada berbagai kegiatan. 

anggaran BPK sendiri, pada pagu 
anggaran BPK tahun 2018 ditetapkan 
sebesar Rp2,84 triliun. Besaran pagu 
anggaran ini mengalami sedikit kenaikan 
jika dibandingkan tahun 2017 yang 
sebesar Rp2,74 triliun. Kenaikan anggaran 
telah dialokasikan untuk beberapa 

Suasana Rakor Pelaksana

Anggota BPK Isma Yatun
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kegiatan prioritas di antaranya anggaran 
auditorat Utama investigasi, belanja gaji 
dan perluasan audit coverage. 

oleh karena itu, moermahadi 
mengharapkan agar dalam Raker 
Pelaksana 2017 ini mampu merumuskan 
strategi pemeriksaan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
sumber daya yang dimiliki BPK agar 
tetap dapat memenuhi mandat undang-
undang dasar dan tuntutan para 
pemangku kepentingan. secara lebih 
khusus, terkait kegiatan pemeriksaan, 
rancangan umum pemeriksaan tematik 
sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Renstra BPK, ternyata tidak mudah 
dioperasionalisasikan mengingat sudah 
memasuki tahun kedua periode Renstra. 
Berbagai diskusi, kajian, dan pembahasan 
secara intensif dan berkelanjutan sudah 
dilalui.

“Kita berharap dengan keterbatasan 
sumber daya manusia dan anggaran, 
rancangan bussines case fokus 
pemeriksaan dapat mengoptimalkan 
peran dan kontribusi kita dalam 
mendorong peningkatan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara 
untuk mencapai tujuan berbangsa 

dan bernegara,” tutur moermahadi. 
Pembahasan dalam Raker Pelaksana, 
lanjut moermahadi, merupakan cerminan 
dari bagian profesionalisme. secara 
bertahap dan berkelanjutan harus 
dikelola dan dikembangkan. “disertai 
kesungguhan, komitmen, dan dukungan 
dari semua pihak,” pungkasnya.  

sementara itu, anggota BPK isma 
yatun menyampaikan perencanaan yang 
baik adalah setengah dari keberhasilan. 
namun, sebaik apa pun suatu 
perencanaan, menjadi tidak berguna 
apabila tidak diikuti implementasi yang 
konsisten. “inilah pentingnya kita duduk 
bersama dalam Raker ini. Raker akan 
bukan menjadi ritual tahunan yang 
berlalu begitu saja, namun betul-betul 
menghasilkan perencanaan yang baik, 
yang menjadi komitmen bersama untuk 
diimplementasikan,” ujarnya.
Kode Etik

Ketua BPK moermahadi soerja 
djanegara juga menekankan 
pentingnya penguatan kode etik 
dan standar Pemeriksaan Keuangan 
negara (sPKn). Penguatan tersebut 
dilandasi dengan menjaga nilai-nilai 
dasar BPK: independensi, integritas, 

dan Profesionalisme. “Hal ini penting 
untuk mempertahankan kepercayaan 
publik, terutama pada saat BPK sedang 
mendapatkan sorotan publik,” ujarnya. 

oleh karena itu, moermahadi 
meminta pelaksana BPK agar dalam 
membicarakan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan rekomendasi BPK 
dengan pihak auditee atau entitas yang 
diperiksa harus diselenggarakan di kantor 
BPK atau di kantor auditee. “Ke depan, 
pertemuan dengan auditee supaya 
dihindari,” tegasnya.   

Jika ada dugaan pelanggaran kode 
etik, sebaiknya diingatkan. Jika perlu, 
disampaikan kepada majelis Kehormatan 
Kode etik (mKKe). moermahadi 
mengingatkan bahwa keputusan mKKe 
final dan tiga anggotanya berasal dari 
luar BPK.

Hal senada disampaikan anggota BPK 
isma yatun. ia mengingatkan, marwah 
BPK dalam pandangan masyarakat luas 
dan para pemangku kepentingan sangat 
tergantung pada sejauh mana komitmen 
BPK berpegang teguh pada nilai-nilai 
dasar BPK: independensi, integritas, dan 
profesionalisme. 

“Jika para pejabat, para auditor, para 
penunjang dan para 
pendukung BPK tidak 
lagi memegang teguh 
nilai-nilai dasar tersebut, 
maka lambat laun tingkat 
kepercayaan masyarakat 
dan para pemangku 
kepentingan kepada BPK 
akan berkurang dan pada 
akhirnya reputasi BPK 
akan semakin tenggelam,” 
tuturnya.

isma meminta agar 
pejabat eselon i dan ii 
selaku kepala satuan kerja 
(satker) agar betul-betul 
mengawal implementasi 
nilai-nilai dasar BPK 
tersebut di lingkungan 
kerjanya masing-masing. 
sehingga, lambat laun 
kasus-kasus pelanggaran 
kode etik semakin 
berkurang bahkan tidak 
ada lagi.  (and)Beberapa pejabat eselon I dan II BPK di sela-sela Rakor Pelaksana
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anggota BPK agung 
firman sampurna dalam 
pengarahannya, menyoroti 
pengembangan tata kelola 

organisasi BPK. sistem dengan tata kelola 
organisasi yang baik, menurut agung, 
akan menghasilkan output dan outcome 
yang baik pula. tata kelola organisasi 
yang baik adalah tata kelola yang mampu 
menghadapi kompleksitas masalah yang 
dihadapi dan kemampuan organisasi dalam 
merespon perubahan yang terjadi, baik di 
lingkungan eksternal maupun internal. 

oleh karena itu, perlu pendekatan 
knowledge management, yaitu pendekatan 
tata kelola yang menempatkan 
pengetahuan organisasi sebagai 
keutamaan. dimana, organisasi 
dibekali dengan suatu kemampuan 
lagi yaitu kemampuan menyerap dan 
mengakumulasikan pengetahuan individu 
menjadi pengetahuan organisasi.

dengan pendekatan inilah kemudian 
BPK dapat mengimplementasi, salah 
satunya e-audit dengan menggunakan 

berbagai modul aplikasi, baik untuk 
mendukung proses pemeriksaan maupun 
untuk menundukung penunjang 
pemeriksaan. “saya sendiri mendorong 
berbagai aplikasi pemeriksaan maupun 
penunjang pemeriksaan,” ujar agung.

Ke depan, agung berharap, 
penggunaan teknologi informasi, baik 
untuk pemeriksaan maupun penunjang 
pemeriksaan di BPK terus ditingkatkan, 
dalam arti diintensifkan penggunaannya 
dan dimutakhirkan fitur-fiturnya. lebih dari 
itu, seluruh aplikasi yang ada di BPK dapat 
diintegrasikan.

terkait penerapan teknologi informasi 
untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 
anggota BPK isma yatun meminta agar 
aplikasi-aplikasi sistem informasi dibuat 
untuk memudahkan penggunanya. “saya 
berharap setiap sistem informasi yang 
dibangun betul-betul user friendly, yakni 
sesuai kebutuhan para pengguna serta 
memudahkan dan menyederhanakan 
prosedur kerja yang harus dilakukan oleh 
para pengguna,” harapnya.  

TI yang 
Friendly User
sistem aPliKasi yang telaH diKemBangKan BPK 
diHaRaPKan daPat teRintegRasi dan mUdaH digUnaKan.

di sisi lain, terkait dengan sistem 
aplikasi Pemeriksaan laporan Keuangan 
(siaP lK) yang telah dikembangkan 
BPK, isma meminta agar sistem aplikasi 
pemeriksaan ini benar-benar siap 
digunakan dalam tugas pemeriksaan. 
Karena sistem aplikasi ini, menurutnya, bisa 
diharapkan untuk dapat meningkatkan 
kualitas pemeriksaan atas laporan 
keuangan.

Keberhasilan penerapan siaP lK ini 
sangat penting untuk meningkatkan 
akuntabilitas penerapan prosedur 
pemeriksaan atas laporan keuangan. 
dengan penerapan siaP lK, bisa 
diharapkan seluruh tahapan pemeriksaan 
dapat terdokumentasi dengan baik; 
proses review berjenjang juga berjalan 
dengan baik; serta proses pemeriksaan dan 
pelaporan dapat dilakukan secara tepat 
waktu dan lebih akurat. selain itu, juga akan 
menghemat ruang penyimpanan Kertas 
Kerja Pemeriksaan. 

“Kelemahan-kelemahan dalam siap 
lK saat ini setidaknya segera diperbaiki 
dan disempurnakan oleh Biro teknologi 
informasi dengan memperhatikan 
masukan, keluhan, dan saran dari 
para pemeriksa yang telah mencoba 
mengimplementasikan siaP lK pada tahun 
2017 namun belum sepenuhnya berhasil 
karena masih menemui berbagai kendala,” 
isma memberikan arahan.

isma juga meminta kepada satuan 
kerja terkait, baik itu Biro teknologi 
informasi, para kepala auditorat, dan kepala 
perwakilan BPK untuk membuat roadmap 
yang jelas mengenai rencana penerapan 
siaP lK ini. “sehingga kita memiliki target 
waktu yang jelas, kapan siaP lK dapat 
diimplementasikan 100% di seluruh 
pemeriksaan atas laporan keuangan, baik 
di pusat maupun di daerah. Hal ini juga 
erat kaitannya dengan rencana penyiapan 
sarana prasarana kerjanya termasuk laptop 
yang sesuai dengan kebutuhan penerapan 
siaP lK tersebut,” ujarnya.

Hal yang sama juga dengan 
pemanfaatan sistem informasi Pemantauan 
tindak lanjut (siPtl). isma meminta 
agar desain dan implementasi siPtl 
ini diperbaiki dan disempurnakan dari 
kelemahan-kelemahan yang ditemui 
dan fitur-fitur yang belum sesuai dengan 
harapan pengguna.  (and 

Anggota BPK, Isma Yatun (kiri) bersama Anggota BPK, Agung Firman Sampurna
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sePeRti yang disampaikan 
dalam Rapat Pelaksana BPK 
sebelumnya, Rapat Pelaksana 
saat ini juga disampaikan 

arah kebijakan pemeriksaan ke depan. 
Kebijakan pemeriksaan ini mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka 
menengah nasional (RPJmn) 2014-
2019. itu artinya, hasil pemeriksaan BPK 
diharapkan dapat berguna mengawal, 
mengevaluasi, sekaligus memperbaiki 
kelemahan-kelemahan yang ada. 
dengan begitu, pemeriksaan BPK lebih 

bermanfaat.
 terkait kebijakan pemeriksaan ke 

depan, anggota BPK agung firman 
sampurna memaparkan bahwa auditorat 
Utama Keuangan negara i (aKn i) 
akan fokus pada pemeriksaan atas 
peningkatan kapasitas pertahanan dan 
stabilitas keamanan nasional; penguatan 
konektivitas nasional, pengelolaan 
dan penyelenggaraan tol laut; serta 
penguatan konektivitas transportasi laut, 
darat, udara dan perkereta-apian. 

terkait pemeriksaan atas peningkatan 

KebijaKan 
pemeriKsaan, 
rpjmn jadi titiK acu
dalam RaKeR PelaKsana, disamPaiKan KeBiJaKan 
PemeRiKsaan yang aKan dilaKsanaKan, BaiK Pada taHUn 
2017 maUPUn taHUn selanJUtnya. RPJmn 2014-2019 
menJadi titiK acUan. isU sdgs JUga menJadi PeRHatian 
BPK, selain tindaK lanJUt ReKomendasi. 

kapasitas pertahanan dan stabilitas 
keamanan nasional, ada beberapa isu 
strategis yang dihadapi pemerintah. 
isu-isu itu di antaranya: belum 
terpenuhinya minimum essential force; 
belum memadainya dukungan industri 
pertahanan; dan belum optimalnya 
upaya pemerintah memperkuat badan 
rehabilitasi pecandu dan korban 
penyalahgunaan narkoba.

Pemeriksaan BPK sendiri ke depan 
akan difokuskan pada peningkatan 
kapasitas pertahanan dan stabilitas 
keamanan nasional dengan tentatif 
audit objektif untuk menilai, pertama, 
peningkatan kesiapan operasional alat 
utama sistem pertahanan (alutsista) tni 
2015-2019 dan pemenuhan alutsista.

Kedua, menilai upaya peningkatan 
kolaborasi penelitian dan pengembangan 
(litbang) serta perekayasaan antar 
lembaga litbang Kementerian Pertahanan, 
tni dan Polri, perguruan tinggi, industri, 
serta kementerian/lembaga lainnya.

Ketiga, menilai peningkatan industri 
pertahanan dalam negeri dalam 
pemenuhan serta pemeliharaan alutsista 
tni dan alat matra khusus Polri. Keempat, 
menilai pengadaan dan pemeliharaan 
dalam rangka pemenuhan alutsista di 
lingkungan tni, Polri, lembaga intelijen 
dan sandi, serta modernisasi alutsista, 
peralatan intelijen dan persandian. 

Kelima, menilai upaya pemerintah 
dalam meningkatkan fasilitas, layanan 
kesehatan dalam hal ini rumah sakit, 
infrastruktur dan sarana prasarana 
pendukung rumah dinas, asrama, dan 
barak bagi personil tni dan Polri.  

Keenam, menilai upaya pemerintah 
dalam meningkatkan kualitas dan 
kuantitas latihan dan pendidikan personil 
tni dan Polri. Ketujuh, menilai optimalisasi 
pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran gelap 
narkoba dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan penyalahgunaan 
narkoba di daerah. 

Kedelapan, menilai upaya pemerintah 
dalam menguatkan lembaga rehabilitasi 
pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkoba. terakhir, menilai capaian kinerja 
kementerian/lembaga terkait peningkatan 
kapasitas pertahanan dan menjaga 

Anggota BPK Agung Firman Sampurna
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stabilitas keamanan nasional. 
dalam hal penguatan konektivitas 

nasional terkait pengelolaan dan 
penyelenggaraan transportasi laut, darat, 
udara, dan perkereta-apian, tentatif audit 
objektifnya untuk menilai, pertama, 
perencanaan dan penganggaran 
pemerintah dalam meningkatkan 
pengelolaan dan penyelenggaraan 
transportasi laut serta terwujudnya 
konektivitas domestik baik lokal maupun 
nasional maupun global.

Kedua, menilai penyediaan angkutan 
manusia dan logistik perairan, dermaga, 
dan pelabuhan serta sarana prasarana 
penunjang transportasi laut. Ketiga, 
menilai kualitas pengelolaan dan 
pelayanan sarana prasarana penunjang 
transportasi laut. 

Keempat, menilai upaya pemerintah 
dalam meningkatkan keselamatan, 
keamanan, dan pelayanan sarana 
prasarana pelayanan transportasi laut. 
Kelima, menilai kualitas pelayanan 
transportasi laut di perbatasan negara, 
pulau terluar, dan wilayah nonkomersial 
lainnya. 

Keenam, menilai capaian kinerja 
Kementerian Perhubungan dalam 
mendukung penyelenggaraan 
transportasi laut guna tercapainya 
konektivitas nasional. Ketujuh, menilai 
desain perencanaan dan penganggaran 
pemerintah dalam mewujudkan 
penguatan konektivitas nasional secara 
efektif dan efisien. 

Kedelapan, menilai peningkatan 
kapasitas sarana prasarana transportasi 
dan keterpaduan sistem transportasi 
moda dan antar moda. Kesembilan, 
menilai kinerja pelayanan industri 
transportasi nasional. Kesepuluh, 
menilai capaian kinerja Kementerian 
Perhubungan dalam mendukung 
penyelenggaraan transportasi guna 
tercapainya konektivitas nasional.   

   sementara itu, anggota BPK 
isma yatun menjelaskan mengenai 
kebijakan pemeriksaan pada aKn V, 
dimana pihaknya akan fokus pada 
pemeriksaan atas penguatan data dan 
informasi kependudukan dan keluarga 
berencana; pembangunan kewilayahan 
kawasan perbatasan; serta peningkatan 

kualitas penyelenggaraan haji dan 
umroh. nantinya, dalam pemeriksaannya 
melibatkan aKn lain serta BPK 
Perwakilan.

ia meminta agar auditor Utama 
(tortama) pada setiap aKn yang 
dilibatkan dalam pemeriksaan 
yang dilakukan aKn V agar dapat 
berkoordinasi dan berkomitmen untuk 
menyediakan sumber dayanya untuk 
mendukung pemeriksaan ini. isma juga 
menyoroti pemeriksaan atas bantuan 
keuangan kepada partai politik yang 
dikaitkan dengan standar Pemeriksaan 
Keuangan negara (sPKn) dan Peraturan 
BPK tentang Pemeriksaan atas Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik, perlu 
didiskusikan dan dipikirkan bersama.  

Hal ini dikarenakan dalam sPKn 
yang baru, BPK harus melaksanakan 
pemeriksaan yang sifatnya eksaminasi. 
dengan demikian, jumlah partai politik 
yang harus diperiksa di tingkat pusat, 
provinsi, kabupaten dan kota lebih dari 
5.500 entitas. ini melebihi jumlah entitas 
kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah yang tidak lebih dari 700 entitas. 
“Jika pemeriksaan atas bantuan partai 
politik harus dilakukan seluruhnya oleh 
BPK, maka akan sangat banyak sumber 
daya yang harus disiapkan oleh BPK, baik 
sdm maupun anggarannya,” papar isma.

di samping itu, lanjutnya, perlu 
dipikirkan bersama apakah Pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (Pdtt) atas 
dana bantuan partai politik yang sifatnya 
compliance audit harus memberikan 
rekomendasi dan dilakukan pemantauan 
tindak lanjut rekomendasinya. atau, 
hanya berupa kesimpulan saja 
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang no. 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung 
Jawab Keuangan negara. 

Untuk itu, menurut isma, tentu perlu 
harmonisasi ketentuan perundang-
undangan, apakah undang-undangnya 
yang perlu direvisi atau Peraturan BPK 

yang mengatur lebih lanjut mengenai 
Pdtt dan pemeriksaan dana partai politik 
perlu diselaraskan kembali. “oleh karena 
itu, isma meminta dalam Raker Pelaksana 
BPK tahun 2017 ini untuk mencari solusi 
atas permasalahan tersebut,” pinta isma. 

Pengelolaan keuangan pemerintah 
desa juga disinggung isma. menurut 
data Kementerian dalam negeri, 
jumlah desa di indonesia mencapai 
74.910 desa. sementara dana anggaran 
Pendapatan dan Belanja negara (aPBn) 
yang dialokasikan ke desa-desa, sejak 
tahun 2015 semakin meningkat setiap 
tahunnya. tahun 2017 alokasi dananya 
mencapai Rp60 triliun. 

Anggota BPK Isma Yatun
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Walau terlihat meningkat pesat setiap 
tahunnya dimana tahun 2017 ini dananya 
terlihat besar. tapi, jika dicermati, jumlah 
alokasi dana desa yang mencapai Rp60 
triliun tersebut setara dengan 2,9% dari 
total belanja aPBn yang sebesar Rp2.080 
triliun atau setara dengan 7,8 % total 
belanja transfer ke daerah yang sebesar 
Rp764,9 triliun. 

demikian pula alokasinya ke setiap 
desa, maka setiap desa akan menerima 
dana rata-rata sebesar Rp800 juta per 
desa. dengan jumlah desa yang sangat 
banyak namun dengan alokasi dana yang 
relatif kecil terhadap belanja aPBn, atau 
dana transfer ke daerah maupun alokasi 

dana ke setiap desa, isma menekankan 
agar BPK perlu cerdas dalam menyusun 
strategi pemeriksaannya. “sangatlah 
tidak efektif dan efisien, serta sangatlah 
mahal bila fokus pemeriksaan yang kita 
lakukan ke desa-desa. Untuk itu, dana 
desa sebaiknya kita fokuskan pada tata 
kelola atas pengelolaan dana desa oleh 
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, 
dan kota,” ucapnya. 

oleh karena itu, dalam jangka 
pendek, isma berharap, pemeriksaan 
dana desa ini dikaitkan dengan 
pemeriksaan laporan Keuangan 
Pemerintah daerah (lKPd) tahun 2017 
dan di tahun 2018, BPK akan melakukan 

pemeriksaan tematik pengelolaan dana 
desa oleh pemerintah pusat, provinsi, 
kabupaten, dan kota.

anggota BPK achsanul Qosasi 
menyampaikan kebijakan pemeriksaan 
pada aKn iii BPK yang berfokus kepada 
pelayanan publik (public services) dan 
pembangunan kapasitas (capacity 
building). “Jadi, fokus pemeriksaan kita 
nanti adalah lebih kepada bagaimana 
menilai keberhasilan pemerintah dalam 
hal public service,” ucapnya. 

Pemeriksaan terkait dana desa juga 
disinggung achsanul. Pemeriksaan ini 
akan melibatkan beberapa satuan kerja 
(satker) pemeriksa. tidak hanya aKn iii, 

tetapi juga aKn ii, aKn V, dan aKn Vi yang 
akan membahas penentuan pemeriksaan 
tematiknya.

Hal penting yang perlu digarisbawahi 
dalam pemeriksaan tersebut adalah 
apakah dana desa tersebut efektif 
memberikan pembangunan kepada 
desa; berapa persen yang dialokasikan 
untuk infrastruktur, human development 
index untuk meningkatkan kesejahteraan 
manusia; serta apa impact-nya terhadap 
perekonomian.   

gelaran Asian Games yang akan 
dilaksanakan di indonesia pada 2018 
nanti tak luput dari pantauan achsanul. 
Event olahraga internasional tersebut 

akan menyita perhatian publik. oleh 
karena itu, perlu dilihat bagaimana 
pertanggungjawaban pengelolaan 
anggaran untuk penyelenggaraannya.   

Untuk aKn Vi arah kebijakannya 
diselaraskan dengan program-program 
Nawacita pemerintah yang terkait bidang 
sosial-ekonomi, seperti Jaminan sosial 
nasional, Jaminan Kesehatan nasional, 
Jaminan sosial tenaga Kerja, Program 
indonesia Pintar. selain itu, kebijakan 
pemeriksaan ke depan juga akan 
mencakup dimensi sektor unggulan dari 
RPJmn 2014-2019, mulai dari kedaulatan 
pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, 
serta pariwisata dan industri.

selain melibatkan BPK Perwakilan 
yang berada di bawah aKn Vi, 
pemeriksaan-pemeriksaan yang akan 
dilaksanakan juga melibatkan lintas aKn. 
oleh karena itu, perlu koordinasi yang 
kuat dan intens untuk menyukseskannya.    

 anggota BPK eddy mulyadi soepardi 
mengarahkan kebijakan pemeriksaan 
aKn Vii BPK akan ditekankan pada 
efisiensi, produktivitas, dan efektivitas 
pengelolaan Badan Usaha milik negara 
(BUmn). masalah subsidi juga menjadi 
concern aKn Vii. Untuk pemeriksaan 
subsidi ini perlu melibatkan satker 
pemeriksa lainnya. Karena, masalah 
subsidi ini tidak hanya berada di BUmn 
tetapi juga entitas lain yang tidak berada 
di bawah pemeriksaaan aKn Vii. oleh 
karena itu perlu sinergi antar aKn. 

eddy mengharapkan pemeriksaan 
atas subsidi ini tidak dilakukan sendiri-
sendiri oleh masing-masing aKn, 
tetapi bersama-sama karena hasil 
pemeriksaannya nanti atas nama BPK, 
bukan atas nama masing-masing aKn. 
“Bersama-sama pada saat menyusun 
laporan (pemeriksaan) subsidi, itu 
bersinergi. tidak terpisah, tetapi bersama-
sama,” ujar eddy.

SDgs
isu mengenai bagaimana keterlibatan 

BPK dalam mendukung komitmen 
pemerintah dalam mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan atau 
Sustainable Development Goals (sdg’s) 
juga dibahas dan dirumuskan dalam 
Raker Pelaksana kali ini. 

 Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi 
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sdgs merupakan program global 
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dimana Pemerintah indonesia juga turut 
berpartisipasi dalam pelaksanaan dan 
pencapaiannya. termasuk BPK sebagai 
lembaga pemeriksa eksternal yang 
juga berkomitmen dalam mendukung 
implementasi sdg’s sesuai dengan 
kewenangannya.   

menurut Ketua BPK moermahadi 
soerja djanegara, program-program 
pembangunan nasional dan komitmen 
pemerintah untuk mengimplementasikan 
sdgs yang telah dirancang pemerintah 
menggunakan pendekatan tematik, 
holistik, integratif dan spasial, juga harus 
dievaluasi BPK. selain itu, BPK juga 
perlu melakukan pemeriksaan untuk 
memberikan masukan, rekomendasi 
perbaikan agar tercapai sasaran secara 
efisien dan efektif.

sdgs telah menjadi komitmen dunia 
yang mendorong perubahan-perubahan 
yang bergeser kepada pembangunan 
berkelanjutan berdasarkan hak 
asasi manusia dan kesetaraan untuk 
mendorong pembangunan sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup. 

di sisi lain PBB juga telah mengakui 
peran penting lembaga-lembaga 
pemeriksa di dunia dalam kerangka 
sdgs. oleh karena itu, lembaga-lembaga 
pemeriksa di dunia perlu memiliki 
respon strategis, termasuk BPK untuk 
mengoptimalkan kontribusi terhadap 
janji global pembangunan melalui 
pengembangan strategis dan pemilihan 
pendekatan pemeriksaan yang layak. 

Untuk itu, moermahadi berharap 
rancangan business case pemeriksaan 
dalam Raker Pelaksana BPK kali ini dapat 
disepakati bersama dan disempurnakan 
untuk dapat menjadi panduan 
operasional pemeriksaan tematik. 
sehingga, kemudian BPK mampu 
mengevaluasi keberhasilan pemerintah 
dalam mencapai tujuan-tujuan 
pembangunan nasional maupun tujuan 
pembangunan berkelanjutan atau sdgs.

Tindak Lanjut Rekomendasi 
dalam Raker Pelaksana tahun 2017, 

permasalahan tindak lanjut rekomendasi 
BPK menjadi sorotan beberapa anggota 

BPK. anggota BPK achsanul Qosasi 
menyoroti soal tindak lanjut rekomendasi 
BPK yang masih belum baik. menurutnya, 
tindak lanjut rekomendasi BPK ini 
penting karena bisa diibaratkan sebagai 
mahkota BPK. ia meminta kepada jajaran 
pelaksana, khususnya aKn iii, agar 
memikirkan bagaimana tindak lanjut 
rekomendasi BPK ini bisa dilaksanakan 
dengan baik oleh entitas pengelola 
keuangan negara. intinya, memikirkan 
bagaimana menyelesaikan permasalahan 
terkait dengan tindak lanjut rekomendasi 

BPK ini.
Jangan sampai, lanjutnya, 

rekomendasi yang telah diberikan 
sejak tahun 2006 sampai 2016 masih 
ada rekomendasi BPK yang tidak 
ditindaklanjuti oleh entitas atau auditee. 
“ini harus lebih kenceng ke depan agar 
tim, khususnya di auditorat Utama 
Keuangan negara iii dan umumnya 
kepada seluruh yang hadir di Raker 
ini untuk fokus kepada tindak lanjut 
dan rekomendasi hasil pemeriksaan,” 
tegasnya.  (and)

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Anggota BPK Achsanul Qosasi
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K inerja BPOM sedang 
dipertaruhkan. Pangkal 
persoalannya menyangkut 
beredarnya jenis obat paracetamol 

caffeine carisoprodol (PCC) di pasaran. 
Peredaran obat itu jadi geger karena akibat 
mengonsumsi PCC, satu orang meninggal 
dan puluhan remaja di Kendari, Sulawesi 

Tenggara dirawat di lima rumah sakit. 
Korban meninggal, sebelumnya mengalami 
gejala mengamuk, berontak dan berbicara 
tak karuan.

Tablet PCC itu mengandung zat aktif 
carisoprodol. Zat ini berfungsi melemaskan 
otot sehingga menghambat rasa sakit ke 
syaraf dan otak. Selain di paracetamol, 

Pengawasan BPOM LeMah
OBat ILegaL Marak
MenCuaTnya KaSuS Penyalahgunaan TaBleT paracetamol 
caffeine carisoprodol (PCC), TerjawaB Oleh haSil PeMeriKSaan 
Badan PeMeriKSa Keuangan (BPK). PengawaSan OBaT dan 
MaKanan Oleh Badan PengawaSan OBaT dan MaKanan 
(BPOM) BeluM efeKTif, SerTa BeluM adanya undang-undang 
PengawaSan OBaT dan MaKanan MengaKiBaTKan KOOrdinaSi 
linTaS SeKTOr dalaM PengawaSan OBaT dan MaKanan di 
PuSaT dan daerah leMah.

kandungan carisoprodol juga terdapat 
dalam obat tramadol dan somadril sebagai 
pereda nyeri pascaoperasi. Bila ketiga 
obat itu diminum akan menimbulkan efek 
berbahaya, mulai dari hilang kesadaran, 
kejang hingga menyebabkan kematian, 
dalam dosis tertentu. 

Ketiga obat tersebut termasuk 
golongan obat keras. Penggunaannya 
harus dengan resep dokter. Melihat efek 
PCC yang bisa menghilangkan kesadaran 
hingga kematian, sebagian dari obat 
tersebut sudah ditarik dari peredaran. 
Sedangkan penggunaan tramadol harus 
dengan resep dokter.

Peredaran tablet PCC tersebut 
menyedot perhatian semua pihak. Tidak 
terkecuali Komisi iX anggota dewan 
Perwakilan rakyat (dPr). Ketua Komisi iX 
dPr, dede yusuf mengaku pihaknya telah 
menghubungi ketua BPOM. ia meminta 
BPOM segera melakukan pencegahan agar 
perkara serupa tidak meluas. 

Selain itu dede juga meminta BPOM 
mengawasi penjualan dan penggunaan 
resep obat di apotek. Mantan wakil 
gubernur jawa Barat ini juga meminta 
BPOM lebih ketat mengawasi penjualan 
obat secara online. “Selama ini persebaran 
obat tanpa resep dokter marak di internet,” 
kata dede.

dengan adanya kasus ini, Komisi iX dPr 
melakukan pembahasan dengan BPOM 
untuk mengontrol penjualan semua obat 
yang memerlukan resep dokter, termasuk 
PCC. Ke depan Komisi iX juga berupaya 
merancang regulasi yang lebih ketat dalam 
penjualan obat. 

Tidak ketinggalan, Komisi iX juga 
meminta aparat kepolisian mengusut 
tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan 
banyak korban. hasilnya, Polda Sulawesi 
Tenggara telah menangkap delapan orang 
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yang diduga pengedar obat terlarang 
jenis PCC yang dijual ilegal dan banyak 
dikonsumsi warga daerah itu. dua dari 
delapan tersangka merupakan oknum 
apoteker dan asisten apoteker salah satu 
apotek di Kendari. Selain dua apoteker 
tersebut, Polda Sulawesi Tenggara 
juga menangkap enam pengedar lain 
yang biasa beroperasi di Kota Kendari, 
Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten 
Konawe. 

Menanggapi kasus tersebut, BPOM, 
dalam siaran persnya mengklaim siap 
berperan aktif memberikan bantuan ahli, 
serta uji laboratorium dalam penanganan 
kasus tersebut. BPOM secara serentak juga 
telah menurunkan tim untuk menelusuri 
kasus ini dan melakukan investigasi 
apakah ada produk lain yang dikonsumsi 
oleh korban.

Selama ini penyalahgunaan 
carisoprodol diperuntukkan sebagai 
penambah rasa percaya diri, penambah 
stamina, bahkan digunakan oleh pekerja 
seks komersial sebagai obat kuat. 
Mengingat dampak penyalahgunaannya 
lebih besar daripada efek terapinya, 
maka seluruh obat yang mengandung 
carisoprodol dibatalkan izin edarnya sejak 
tahun 2013.

hanya saja untuk menghindari 
penyalahgunaan maupun peredaran 
obat ilegal, BPOM mengharapkan peran 
aktif seluruh komponen bangsa, mulai 
dari instansi pemerintah, pelaku usaha, 
maupun masyarakat. BPOM bersama 
Kepolisian dan Badan narkotika nasional 
(Bnn) serta instansi terkait lain telah 
sepakat membentuk tim aksi nasional 
Pemberantasan Penyalahgunaan Obat 
yang akan bekerja tidak hanya pada aspek 
penindakan, namun juga pada aspek 
pencegahan penyalahgunaan obat. aksi 
ini dilaksanakan 4 Oktober 2017. 

Pengawasan Belum Efektif
Terkait pengawasan obat dan 

makanan, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) pernah melakukan pemeriksaan 
kinerja terhadap BPOM. Pemeriksaan ini 

bertujuan menilai efektivitas koordinasi 
pengawasan obat dan makanan yang 
dilakukan BPOM. 

BPK melihat pengawasan obat 
dan makanan dari berbagai aspek. 
di antaranya, aspek kebijakan dan 
kewenangan pengawasan obat dan 
makanan, perencanaan atas koordinasi 
pengawasan obat dan makanan, dan 
pelaksanaan koordinasi pengawasan obat 
dan makanan. Pemeriksaan kinerja ini 
dilakukan agar BPOM dapat meningkatkan 
dan memperkuat peran strategisnya 
dalam pengawasan obat dan makanan 
yang berkaitan langsung dengan 
kesehatan masyarakat.

BPK menilai, selama ini BPOM telah 

melaksanakan pengawasan premarket 
dan postmarket sesuai standar. BPOM juga 
telah menerapkan sistem manajemen 
mutu dan menjalin kemitraan dengan 
pemangku kepentingan. Bahkan BPOM 
juga telah mendorong kemandirian 
pelaku usaha dalam memberikan jaminan 
keamanan obat dan makanan. 

Meski begitu, BPK menyimpulkan 
bahwa koordinasi pengawasan obat dan 
makanan oleh BPOM belum sepenuhnya 
efektif. BPK menemukan sejumlah 
persoalan yang dihadapi BPOM dalam 
melakukan pengawasan obat dan 
makanan. Salah satunya, BPOM belum 
didukung dasar hukum yang kuat dan 
khusus dalam hal ini undang-undang 

ILUSTRASI: Aksi para pendemo mengenai maraknya obat ilegal
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pengawasan obat dan makanan untuk 
menjalankan dan memperluas fungsi dan 
kewenangannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan BPOM 
belum dapat bersinergi secara optimal 
dengan lembaga pemerintah lain, antara 
lain Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Perdagangan, Pemerintah daerah dan 
Kepolisian, terutama terkait pengelolaan 
dan peredaran obat dan makanan. 
Selain itu menurut BPK, meski sudah ada 
undang-undang nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, tapi BPOM belum 
memiliki regulasi khusus dan kewenangan 
optimal dalam pengawasan. akibatnya 
pengawasan obat dan pencampuran bahan 

berbahaya ke dalam makanan menjadi 
kurang efektif.

BPK menilai koordinasi lintas 
sektor dalam pengawasan obat dan 
makanan pada pemerintah pusat dan 
daerah masih lemah. Kondisi tersebut 
mengakibatkan BPOM belum efektif 
mengimplementasikan kewenangan 
karena harus mempertimbangkan 
pembagian kewenangan yang kompleks 
dengan kementerian dan lembaga 
(K/l), baik di pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. BPOM juga masih sulit 
menindaklanjuti hasil pengawasan obat 
dan makanan serta indikasi tindak pidana 
atas hal tersebut.

Begitu juga struktur organisasi BPOM 
dalam pengawasan obat dan makanan 
belum memadai. Salah satunya karena 
tingkat eselonisasi di 14 Balai BPOM 
belum sejajar dengan SKPd terkait pada 
Pemerintah daerah. akibatnya pola 
koordinasi antara deputi dan uPT kurang 
optimal. Koordinasi dengan Pemerintah 
daerah menjadi lemah dan kinerja uPT 
dalam melakukan pengawasan di daerah 
menjadi kurang efektif.

Pelaksanaan pelayanan pengaduan 
terkait pengawasan obat dan makanan 
belum sepenuhnya optimal. akibatnya 
laporan permintaan informasi dan 
pengaduan yang dihasilkan aplikasi dapat 
memberikan informasi yang tidak akurat. 
Masyarakat tidak mendapat informasi 
atau jawaban atas pengaduannya dengan 
segera dan memuaskan.

Terkait persoalan tersebut, BPK 
merekomendasikan Kepala BPOM 
meningkatkan koordinasi dengan 
dPr terkait pembahasan draft naskah 
akademik dan ruu pengawasan obat dan 
makanan serta peraturan pelaksanaan 
setingkat PP untuk mendapatkan 
kewenangan yang lebih kuat dan melekat 
di Badan POM sebagai bagian dari Program 
legislasi nasional 2015-2019.

Selain itu  Kepala Badan POM juga 
diminta meningkatkan koordinasi dengan 
K/l terkait. Seperti Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Pertanian, serta Kepolisian dan pemerintah 
daerah. Koordinasi itu  untuk meningkatkan 
pemahaman, pembinaan, dan komitmen 
tentang pengawasan obat dan makanan.

BPK juga meminta Kepala BPOM 
menyusun dan mengusulkan kepada 
MenPanrB untuk segera menetapkan 
kembali peraturan Kepala BPOM tentang 
SOTK BPOM dan uPT sesuai kebutuhan 
organisasi. Kepada uPT, BPK meminta agar 
balai BPOM di daerah lebih cermat dalam 
memverifikasi pelaporan permintaan 
informasi dan pengaduan serta mengatur 
pelayanan pengaduan secara menyeluruh 
dan rinci.  (bw) 

ILUSTRASI: Pemusnahan obat ilegal oleh badan bPOM
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garaM mendadak langka 
dipasaran. Kelangkaan 
garam tidak hanya terjadi 
di wilayah ibu kota dKi 

jakarta, tapi juga terjadi di sejumlah 
daerah lain di indonesia. akibatnya 

harga garam di pasaran melambung 
tinggi. Pada awal agustus 2017, di Pasar 
gondangdia, jakarta Pusat harga garam 
mencapai rp5.000 per bungkus. Padahal 
sebelumnya hanya rp2.000. “Melonjaknya 
harga garam karena pasokan dari 

IzIn Impor Garam 
TIdak EfEkTIf
negara MariTiM ini BeBeraPa waKTu lalu diheBOhKan 
dengan KelangKaan garaM. alih-alih MeMBina PeTani 
garaM dan MengOPTiMalKan Kinerja BuMn PT garaM 
indOneSia, PeMerinTah juSTru MengeluarKan PeriZinan 
iMPOr garaM. SeMenTara iTu, haSil PeMeriKSaan Badan 
PeMeriKSa Keuangan (BPK) MenunjuKKan, PenerBiTan 
PeriZinan iMPOr garaM iTu MaSih Kurang efeKTif.

produsen kosong. Sudah sebulan 
produsen garam tidak mengirim stok,” 
kata ningsih, seorang pedagang di Pasar 
gondangdia itu.

ironis. Kelangkaan garam juga terjadi 
di jawa dan bahkan Madura. Padahal 
selama ini daerah tersebut menjadi 
pemasok garam terbesar. Kekosongan 
dari pemasok ini berimbas terhadap 
kelangkaan garam dan melonjaknya harga 
secara nasional. di Madura misalnya, harga 
satu kotak besar bisa mencapai rp50.000. 

Kelangkaan ini tidak hanya terjadi 
pada garam dapur, melainkan juga 
pada garam kasar yang digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan ikan 
asin. Ketersediaan garam yang mulai 
menghilang di pasaran, membuat 
sebagian pembuat ikan asin di Maluku, 
berubah haluan memproduksi ikan asap. 

Menurut direktur jenderal 
Pengelolaan ruang laut Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya 
Satyamurti Poerwadi, kelangkaan garam 
terjadi karena anomali cuaca yang 
membuat petani gagal memanen garam. 
“Kelangkaan berkaitan dengan supply 
and demand, yang artinya supply tidak 
sesuai dengan jumlah permintaan,” ujar 
Brahmantya.

Selain itu, kelangkaan garam yang 
terjadi di sejumlah daerah ini juga tidak 
lepas dari produksi garam nasional 2016 
yang meleset dari target. Misalnya, selama 
2016 produksi garam hanya sekitar 
144.000 ton atau 4 persen saja dari target 
3 juta ton. 

Ketua Paguyuban Petani garam 
rakyat Sumenep (Perras), hasan Basri 
mengatakan, kelangkaan garam yang 
terjadi tidak lepas dari tidak menentunya 
cuaca sepanjang 2016. akibatnya, target 
produksi garam nasional tidak tercapai. ia 
mencontohkan, para petani garam yang 
bernaung di bawah Perras dalam semusim 
biasanya menghasilkan garam sekitar 100 
hingga 125 ton per musim. namun, untuk 
2016, hanya menghasilkan sekitar 30 ton 
saja. 

untuk mengatasi krisis garam, 

ILUSTRASI: Petani Garam

19 - 24 AUDIT KINERJA.indd   22 01/11/2017   22:05:27



23SEPTEMBER 2017 WARTA BPK

AUDIT 
KINERJA

Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
membuka keran impor garam konsumsi 
sebanyak 75 ribu ton. Kebijakan impor 
garam ini juga sudah mendapat restu dari 
wakil Presiden jusuf Kalla. dalam rapat 
koordinasi, jusuf Kalla menyampaikan 
agar segera dikeluarkan izin impor 
garam untuk konsumsi guna mengatasi 
kelangkaan yang terjadi. PT garam 
indonesia ditunjuk sebagai importirnya.

Pemberian izin impor garam ini 
mengacu pada uu no. 7 tahun 2016 
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 
nelayan, Pembudi daya ikan, dan 
Petambak garam. Selain itu, aturan impor 
ini mengacu pada Permendag no. 125 
tahun 2015 ketentuan impor garam. 
Meski begitu, keputusan pemerintah 
membuka keran impor ini mendapat 
kritik sejumlah pihak. Salah satunya dari 
Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.

direktur eksekutif Pusat Kajian 
Maritim untuk Kemanusiaan, abdul 
halim menuturkan, situasi gagal 
panen garam pada 2016 ini memang 
menjadi celah importir garam untuk 
mendesak pemerintah membuka keran 
impor. Menurut data Pusat Kajian Maritim 
untuk Kemanusiaan (juli 2017) sejak 
2010-2016 kebutuhan garam nasional 
sebanyak 80 persen dipasok dari impor. 

Misalnya, pada 2010 kebutuhan 
garam nasional untuk konsumsi dan 
industri dipatok 3,5 juta ton, sementara 
produksi nasional hanya sekitar 1.621.338 
ton sehingga 2.080.000 ton sisanya 
dipasok dari impor. hal sama juga terjadi 
tahun 2014, kebutuhan garam nasional 
dipatok sekitar 3.611.990 ton, sementara 
produksi dalam negeri hanya 2.190.000 
ton. Kurangannya ditutup dengan impor 
sebanyak 1.950.000 ton. 

Karena itu abdul halim berharap 
pemerintah memikirkan solusi jangka 
panjang soal kelangkaan garam ini. Salah 
satunya dengan cara memperbaiki sarana 
dan prasarana tambak garam. Selain 
itu, perlu digunakan teknologi guna 
meningkatkan produktivitas tambak 
garam rakyat, baik dari aspek kuantitas 

maupun kualitas, misalnya penerapan 
teknologi prisma dan teknologi ulir filter 
(Tuf) geomembrane.

Sementara itu, Sekretaris jenderal 
Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan 
(Kiara), Susan herawati romica 
menilai, impor bukan solusi yang baik 
untuk mengatasi kelangkaan garam. 
Seharusnya pemerintah mencari akar 
persoalannya. Sebab masalah utama 
yang terjadi saat ini di industri garam 
nasional, terutama petambak rakyat 
adalah tidak terbangunnya basis data 
informasi prakiraan cuaca yang akurat.

Susan mencatat, berdasar informasi 
Pusat data dan informasi Kiara, dalam 
lima tahun terakhir jumlah petani tambak 
garam di indonesia menurun drastis, 
yakni dari 30.668 jiwa pada tahun 2012 
menjadi 21.050 jiwa di 2016. Susan 
menuding kebijakan impor garam 
berimplikasi besar terhadap penurunan 
jumlah petani garam di indonesia. 

Menurut Susan, pemerintah perlu 
melihat berbagai aspek agar kebijakan 
impor garam tidak menimbulkan masalah 
lain. Selain berpikir jangka pendek agar 
kelangkaan garam dapat diatasi, perlu 
juga memperbaiki tata kelola garam, 
termasuk melindungi para petani garam. 
Meski untuk saat ini, mau tidak mau, 
impor garam jadi solusi instan mengatasi 
krisis garam.

Perizinan Impor Garam
ihwal izin impor garam, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 
efektivitas Penerbitan Perizinan impor 
garam pada Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perdagangan, dan instansi 
Terkait lainnya. Tujuan pemeriksaan 
adalah untuk menilai efektivitas 
pelaksanaan penerbitan perizinan impor 
garam.

hasil pemeriksaan BPK ri 
menunjukkan pelaksanaan penerbitan 
perizinan impor garam masih kurang 
efektif. BPK menemukan sejumlah 
persoalan. di antaranya, standart 
operating procedure (SOP) Ketentuan 
impor garam di Kementerian 
Perdagangan belum mengatur lengkap 
persyaratan pengajuan izin impor.

BPK juga mencatat, ketentuan 
penyampaian laporan pelaksanaan 
importasi garam di dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan nomor 58 tahun 
2012 belum selaras dengan laporan 
realisasi impor inaTrade release 2015 
Kementerian Perdagangan. Selain itu 
sistem Teknologi informasi e-licensing 
pada Kementerian Perindustrian belum 
terkoneksi (online), terintegrasi, dan 
mutakhir dengan Sistem inatrade 
Kementerian Perdagangan untuk 
pengiriman data terkait impor garam 

Wakil Presiden Jusuf Kalla
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industri.
BPK juga menemukan adanya 

database pemohon rekomendasi 
impor pada Kementerian Perindustrian 
belum lengkap, andal, dan mutakhir. 
Pelaksanaan penerimaan dokumen 
permohonan perizinan impor garam 
secara manual maupun online belum 
optimal. Begitu juga soal kegiatan analisis 
dan asumsi sebagai dasar penghitungan 
alokasi kebutuhan pemohon belum 
memadai.

BPK menilai, Kementerian 
Perdagangan belum sepenuhnya tertib 
dalam menerbitkan Surat izin impor 
garam. Koordinasi intern Kementerian 
Perindustrian dan ekstern dengan instansi 
terkait belum memadai. akibatnya jangka 
waktu proses pengurusan dan 
penerbitan izin impor garam 
belum sepenuhnya sesuai 
jangka waktu yang telah 
ditetapkan.

Kementerian Perdagangan 
dan Kementerian 
Perindustrian dinilai BPK 
belum melaksanakan 
Monitoring dan evaluasi 
atas Pelaksanaan realisasi 
impor garam. laporan 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Perdagangan 
Semester i Tahun 2015 
oleh Koordinator Pelaksana 
unit Pelayanan Terpadu 
Perdagangan (uPTP) i 
Kementerian Perdagangan 
belum memberikan informasi 
yang dapat digunakan untuk 
perbaikan.

Karena itulah, BPK 
merekomendasikan agar 
Menteri Perindustrian 
menginstruksikan direktur 
jenderal industri Kimia 
Tekstil dan aneka (iKTa) 
untuk berkoordinasi dengan 
Pusdatin Kemenperin untuk 
mempercepat realisasi 
koneksi antar sistem pada 

Kementerian melalui inSw. Menteri 
Perindustrian juga diminta mempercepat 
pembangunan dan pengembangan 
SiinaS sebagai database untuk 
keseluruhan industri di indonesia, 
termasuk mengintegrasikannya dengan 
inSw dan sebagai bahan rapat koordinasi 
penentuan kebutuhan garam industri.

BPK juga merekomendasikan 
untuk mempercepat integrasi sistem 
e-licensing dan inaTrade melalui inSw 
terkait dengan penerbitan rekomendasi 
dan pelaporan realisasi impor. Menteri 
perindustrian diminta menyusun SOP 
yang mengatur tentang monitoring atas 
penyampaian laporan realisasi impor 
sebagai salah satu bahan rapat koordinasi 
antar kementerian. Tidak ketinggalan 

menteri juga diminta melakukan 
koordinasi dengan Kementerian 
Perdagangan terkait penyampaian 
laporan realisasi impor dari importir.

Sedangkan kepada Menteri 
Perdagangan, BPK meminta untuk 
menginstruksikan direktur jenderal 
Perdagangan luar negeri melakukan 
evaluasi atas prosedur yang selama 
ini digunakan dalam penerbitan 
perubahan/perpanjangan izin impor 
dan menyempurnakan SOP-nya. Selain 
itu, Menteri Perdagangan juga diminta 
memperbaiki portal inaTrade agar 
memudahkan importir menyampaikan 
laporan realisasi impor secara online. 
Selain itu juga mempercepat realisasi 
koneksi antar sistem pada kementerian 

melalui inSw. 
rekomendasi BPK 

lainnya, Menteri Perdagangan 
diminta berkoordinasi 
dengan kementerian 
terkait untuk menyusun 
mekanisme rapat koordinasi 
penentuan dan kesepakatan 
rencana kebutuhan garam. 
Koordinasi dilakukan 
dengan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kelautan dan perikanan 
untuk mengatur mekanisme 
pengiriman secara online 
rekomendasi impor garam 
konsumsi yang diterbitkan 
dari kementerian tersebut. 

Menteri Perdagangan 
juga diminta BPK melakukan 
evaluasi terhadap dokumen 
laporan surveyor untuk 
deteksi dini adanya indikasi 
garam yang diimpor 
tidak sesuai dengan izin 
impornya.  Selain itu Menteri 
Perdagangan juga diminta 
memberikan sanksi terhadap 
ketidakpatuhan importir 
dalam menyampaikan 
laporan realisasi impor.  bw Gedung Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian
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I nIlah kesia-siaan yang terjadi di 
Indonesia Power. Bermula dari tujuan 
memanfaatkan kembali sisa energi 
kinetis dan energi potensial di saluran 

sirkulasi air pendingin kondensor unit 
1 – 7 PlTU Suralaya, sebelum dibuang ke 
laut. apa daya, karena kekurangcermatan 
dalam pemantauan pelaksanaan 
pembangunan kincir air serta lalai dalam 
mengendalikan pekerjaan kincir angin 
yang dibangun dengan biaya Rp1,7 miliar 
lebih itu, akhirnya sia-sia.

lebih memprihatinkan lagi, saat uji 
fisik pada 10 november 2016, kincir air dan 
sarana penunjang tersebut tidak dapat 
difungsikan. Kondisinya sebagian telah 
rusak dan hanya dibiarkan saja. hal itu 

terungkap dalam laporan pemeriksaan 
BPK atas pengelolaan biaya tahun 2014 
sampai dengan 2015 pada PT Indonesia 
Power. 

Dalam pemeriksanaan tentang 
pengelolaan biaya tersebut, BPK 
mengungkap sejumlah temuan penting 
mengenai ketidaktaatan pada ketentuan 
dan prosedur. Salah satunya mengenai 
permasalahan tersebut di atas. 

Masih ada temuan lain. PlTP Kemojang 
berpotensi menanggung biaya take or 
pay penggunaan uap panas bumi sebesar 
Rp6,94 miliar; Perbedaan penetapan 
batas penolakan dengan spesifikasi 
tipikal batubara yang sama berisiko 
ketidakhematan biaya; Produksi PlTD B50 

IndonesIa Power 
sIa-sIakan kIncIr aIr

MW di Pesanggaran dengan skema BOT 
menyesuaikan dengan kebutuhan sistem 
sehingga kurang maksimal utilitasnya; 
Perjanjian pembelian uap panas bumi 
tidak mengatur pemanfaatan take or pay 
mengakibatkan PlTP Dradjat tidak dapat 
memanfaatkan Kwh make up.

Terkait pembangunan kincir air 100 
kW, sebenarnya, berawal dari presentasi 
karya inovasi pada tingkat Indonesia 
Power 2008, dimana gagasan tersebut 
menjadi pemenangnya. Dalam gagasan 
tersebut diungkapkan nantinya kincir 
angin dihubungkan dengan generator 
listrik melalui gear box transmisi sehingga 
diharapkan dapat memperoleh energi 
listrik sebesar 100 kW untuk setiap luasan 
tempat kanal. 

Tertarik dengan gagasan tersebut, 
kajian teknik dilakukan dimana UP 
Suralaya menunjuk Untirta Cilegon dan 
PT Dwikarya Manunggal Perkasa (PT 
DMP) membuat laporan analisa dan 
perhitungan kincir air PlTMh Indonesia 
Power UBP Suralaya. Disimpulkan, daya 
generator yang dapat dibangkitkan 
adalah 37,062 kW.

Pembangunan kincir air limbah 
pendingin kondensor 1-7 di outfall 
dilaksanakan oleh PT DMP senilai Rp1,497 
miliar. Jangka waktu pengerjaan 180 
hari kalender dari 21 Juli sampai 16 
Januari 2009. namun waktu pelaksanaan 
mengalami empat kali perpanjangan, 
yakni menjadi 253 hari, kemudian 
diperpanjang lagi menjadi 649 hari, 
878 hari dan pada perubahan keempat 
menjadi 1044 hari terhitung dari 21 Juli 
sampai dengan 30 Mei 2011.

Sedang realisasi pembayaran sampai 
dengan 30 Juni 2016 dilakukan dua kali 
dengan nilai total Rp1,1 miliar lebih. 
Sedang pembangunan sarana penunjang 
kincir air 100 kW juga dilaksanakan oleh 
DMP senilai Rp858,2 juta. Pembayaran 
untuk proyek ini baru dilaksanakan satu 
kali yakni pada 15 Desember 2010 sebesar 
Rp579,3 juta lebih.

Permasalahan muncul ketika hasil 
pekerjaan PT DMP akan dilakukan test 
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commissioning. Ternyata kincir air tidak 
dapat bekerja maksimal. Beberapa kali uji 
coba dilakukan, hasilnya hanya sekitar 1 
kW. PT DMP kesulitan membuat sistem 
kincir air yang efisien sehingga tidak 
menghasilkan output di atas 50 kW. Karena 
sampai waktu selesainya pelaksaanan 
PT DMP  tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaannya maka pemutusan kontrak 
pun dilakukan.

UP Suralaya kemudian meminta laPI 
ITB untuk membuat evaluasi tentang 
kemampuan kincir air yang sedang 
dibangun tersebut. hasilnya sungguh 
mengejutkan. laPI ITB menyanggah kajian 
awal yang disusun sebelumnya. 

Menurut laPI ITB,  pemanfaatan 
kincir air horizontal dengan prinsip kerja 
tahanan aliran tidak dapat berfungsi 
dengan baik untuk tujuan penghasil 
tenaga listrik (recovery) dari aliran yang 
ada. Daya air yang dapat diambil dari aliran 
air menggunakan kincir air yang adalah 
maksimum 9 kW. Jika dikurangi rugi-rugi 
kincir, sistem pemercepat putaran dan 
generator maka daya yang bisa dihasilkan 
akan sangat turun dari 9 kW.

asumsi efisiensi total 30% maka daya 
netto yang dihasilkan adalah 2,7 kW 
dimana untuk hasil tersebut menuntut 
kecepatan aliran di sisi hilir sama dengan 
nol (V2=0) yang tidak mungkin terjadi. 
Bila daya 2,7 kW tersebut dikehendaki, 
demikian laporan evaluasi laPI ITB, maka 
permukaan air harus naik setinggi 238 
mm pada luas penampang aliran 1,4 M2. 
“hal ini tidak akan terjadi karena di sisi 
kanan-kiri kincir salurannya terbuka. Jadi 
daya sebesar 2,7 kW tersebut tidak akan 
tercapai,” demikian  kesimpulan  laPI ITB.

laPI ITB juga mengungkapkan bahwa 
pemanfaatan kincir tersebut untuk 
pendingin air buangan sirkulasi pendingin 
kondensor PlTU juga tidak berfungsi 
baik karena beda temperatur antara air 
di sisi hulu terhadap air di sisi hilir tidak 
besar (hanya sekitar 3-5 drajat celcius), 
sedangkan pada proses terjadi dua 
perpindahan panas yaitu antara air ke plat 
kincir dan plat kincir ke udara.

Untuk itu laPI ITB mengusulkan 
mengganti kincir air yang ada dengan 
turbin air jenis propeller poros horisontal. 
Mengikuti prinsip pengambilan energi 
aliran air yang efektif pada saluran air 
yang terbatas penampang alirannya, 
aliran harus memiliki energi potensial 
dalam bentuk muka air di hulu lebih tinggi 
daripada di hilir.

hal lain yang juga terungkap 

dari laporan BPK adalah perjanjian 
kontrak yang masing-masing (kontrak 
pembangunan kincir air dan sarana 
penunjang kuncir air) mengalami empat 
kali perubahan antara lain tentang 
perpanjangan waktu pelaksanaan. 

Berdasarkan penelusuran BPK 
terhadap korespondensi dokumen 
kemajuan pekerjaan diketahui bahwa 
alasan perpanjangan seluruh kontrak 
pembangunan kincir air bukan faktor 
kondisi memaksa (force majeur) sehingga 
tidak seharusnya dilakukan penambahan 
waktu. Selain itu pengenaan denda hanya 
dilakukan pada kontrak pembangunan 
kincir air saja. Sedangkan pembangunan 
sarana penunjang tidak dikenakan denda 
keterlambatan namun merubah nilai 
kontrak (addendum ke-4) yang seolah-
olah untuk menyesuaikan dengan nilai 
pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. 
“namun sampai pemeriksaan berakhir 

penjelasan lebih lanjut dari manajemen 
UP Suralaya terkait asalan perpanjangan 
, perbedaan pengenaan denda 
keterlambatan dan perubahan nilai 
kontrak sarana penunjang tidak diperoleh,” 
ungkap BPK.

Di bagian lain laporan hasil 
pemeriksaan juga mengungkap bahwa 
General Manager UP Suralaya pada 19 
april 2016 mengajukan usul penghapusan 

aset tetap PDP 
kepada Kepala 
Divisi Enjiniring 
selaku Ketua 
Penghapusan 
aktiva Tetap/
Material. Usulan 
juga dilampiri 
hasil pemeriksaan 
tim peneliti 
penarikan 
aset tetap PDP 
yang dibentuk 
manajemen UP 
Suralaya sendiri. 
Pada laporan 
Keuangan UP 
Suralaya Semester 

I 2016, aset kincir air sebesar Rp1,777 miliar 
lebih telah dihapusbukukan tanpa disertai 
berita acara pemeriksaan oleh audit 
internal dan persetujuan oleh manajemen 
PT IP Pusat.

Dengan demikian, BPK menyimpulkan 
bahwa sejak dibangun hingga proses 
pelaksanaan pekerjaan dihentikan PT 
IP belum mendapatkan manfaat dari 
pembangunan kincir air dimana telah 
dikeluarkan untuk pembangunan fisik 
sebesar Rp1,777 miliar dan proses 
penghapusan seharusnya mengikuti 
ketentuan internal perusahaan.

hal tersebut, tegas BPK, tidak sesuai 
antara lain dengan SK Direksi no 99.K/010/
IP/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
PengadaanBarang/Jasa di lingkungan PT 
Indonesia Power pada Bab I Ketentuan 
Umum: 1) nomor 1.3.1: “Efisien, berarti 
pengadaan harus diusahakan dengan 
waktu yang sesingkat-singkatnya serta 

Kincir Air
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sumber daya sehemat-hematnya untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan”; 2) 
nomor 1.3.2:“Efektif, berarti Pengadaan 
Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan dan memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya sesuai 
dengan sasaran yang telah ditetapkan”; 
dan 3) nomor 1.7.6: “Menghindari dan 
mencegah terjadinya pemborosan dan 
kebocoran keuangan perusahaan dalam 
pengadaan”.

Juga, tidak sesuai dengan  SK Direksi 
no 086.K/010/IP/2009 tentang Prosedur 
Penarikan dan Penghapusan 
aktiva Tetap/Material 
pada:1) lampiran 2 Petunjuk 
Pelaksanaan Penarikan 
dan Penghapusan aset 
Tetap/Material. Disebutkan 
bahwa berdasarkan formulir 
Th.3, Surat Penetapan 
Penarikan aktiva Tetap/
Material, General Manager 
Unit dapat mengajukan 
usulan penghapusan 
dan dituangkan dalam 
formulir Th.4.P yang 
ditujukan kepada Vice 
Presiden akuntansi Kantor 
Pusat selaku Ketua Tim 
Penghapusan aktiva Tetap/
Material Tidak Beroperasi 
(ThaTMTB) dengan 
dilampiri formulir Th.4.P.1 
dan Dokumentasi Manajelem Risiko (DMR). 

DMR disusun dengan mengacu pada 
aturan yang ditetapkan Perusahaan. 
Selanjutnya Ketua Tim meneruskan ke 
Kepala Divisi akuntansi dan anggota 
ThaTMTB untuk melakukan evaluasi/
inventarisasi penghapusan aset tetap/
material tidak beroperasi. Untuk aset 
pembangkit yang bersifat strategis, 
Unit Bisnis menyampaikan DMR disertai 
dokumen aset Wellness kepada Tim 
ThaTTMTB.

Berdasarkan hasil evaluasi/inventarisasi 
penghapusan (Ba) maka Kepala Divisi 
Enjiniring selaku Ketua ThaTTMTB 
menyampaikan ke KSaI melalui Direktur 

Utama untuk dilakukan audit atas usulan 
penghapusan aT/Material Tidak Beroperasi 
tersebut. Setelah mendapat pernyataan 
dari KSaI dan verifikasi DMR dari KSMR 
maka ketuaThaTMTB melaporkan proses 
usulan penghapusan kepada Direktur 
Utama melalui Direktur terkait. 

Selanjutnya, barulah direksi 
membuat keputusan bersama untuk 
menyetujui usulan penghapusan dan atau 
mengajukan surat usulan persetujuan 
penghapusan kepada Dewan Komisaris 
atau Rapat Umum Pemegang Saham 

setelah mendapat tanggapan tertulis 
dari Dewan Komisaris. Setelah itu, Ketua 
Tim ThaTTMTB menerusakan keputusan 
penghapusan tersebut ke Unit Bisnis/User 
terkait untuk tindak lanjut berikutnya. Tapi 
sebaliknya, jika usulan tersebut ditolak 
maka berkas dikembalikan ke Unit Bisnis/
User terkait.

atas berbagai permasalahan tersebut, 
lanjut BPK, pembangunan kincir air senilai 
Rp1,7 miliar lebih yang terhenti tidak 
memberikan manfaat kepada perusahaan, 
serta proses penghapusan pembukuan 
kincir air yang tidak mengikuti prosedur 
internal perusahaan berisiko salah saji 
akun aset tetap.

hal tersebut disebabkan karena 
General Manager UP Suralaya selaku 
Direksi Pekerjaan kurang cermat 
dalam menyusun perencanaan dan 
pemantauan pelaksanaan pembangunan 
kincir air sesuai tujuan yang ditetapkan 
dalam kontrak,  Manager Operasi UP 
Suralaya selaku Direksi lapangan Paket 
Pembangunan kincir air lalai dalam 
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 
Juga karena Manajer Sistem Informasi 
dan Keuangan UP Suralaya kurang cermat 
dalam menghapusbukukan aset tetap PDP 

Kincir air sesuai SK Direksi 
PT IP tentang Penghapusan 
aset Tetap.

Menanggapi hasil 
pemeriksaan BPK, Direksi 
PT Indonesia Power 
menyatakan bahwa Berita 
acara kemajuan pekerjaan 
pembangunan kincir air 
dan proses pembayaran 
dilakukan sesuai klausul 
kontrak yang disepakati 
berdasarkan evaluasi 
progress fisik di lapangan. 
namun kincir air gagal 
menghasilkan power 
output sesuai design, 
sehingga dikenakan denda 
berupa pencairan jaminan 
pelaksanaan. 

Kontrak pekerjaan 
sarana penunjang, dilakukan pengurangan 
lingkup pembangunan dinding power 
house, menimbang kegagalan kincir air 
dan sesuai kajian laPI ITB yang dilakukan 
tahun 2011, menyanggah kajian awal. 
Usulan penghapusan asset belum 
dilakukan namun telah dilakukan koreksi 
akuntansi.

Terkait permasalahan-permasalahan 
tersebut BPK merekomendasikan 
kepada Direksi PT Indonesia Power agar 
memberikan sanksi kepada General 
Manager, Direksi lapangan Paket 
Pembangunan kincir air dan Manager 
Sistem Informasi dan Keuangan UP 
Suralaya.  (dr)

PLTU  Suralaya
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“ haRaP-haRaP cemas!” Mungkin 
ungkapan ini tepat untuk 
menggambarkan situasi PT Inalum 
(Indonesia asahan aluminium) 

dan Pemprov Sumatera Utara yang 
tengah menunggu putusan Pengadilan 
Pajak Jakarta terkait sengketa Pajak 
air Permukaan (PaP) untuk masa pajak 
november 2013 hingga Desember 
2015 sebesar Rp1,097 triliun lebih. Jika 
Pengadilan Pajak menolak permohonan 
banding PT Inalum maka perusahaan 
‘pelat merah’ tersebut berpotensi 
membayar tagihan pajak yang telah 
disampaikan Dispenda Provinsi Sumut. 

Dalam hal ini, PT Inalum harus 
melunasi sisa kewajiban Pajak air 
Permukaan sebesar Rp527,668 miliar 
untuk masa pajak november 2013 hingga 
november 2015 . PT Inalum sebelumnya 

telah menyetorkan 50% dari tagihan PaP 
ke Dispenda Provinsi Sumut. Pembayaran 
tersebut dilakukan Inalum untuk 
memenuhi salah satu syarat pengajuan 
banding sebagaimana telah diatur 
dalam UU no 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak pada pasal 36 ayat 4 
yang menyebutkan bahwa banding pajak 
hanya dapat diajukan apabila jumlah 
yang terutang dimaksud telah dibayar 
sebesar 50%.

Selain itu, Inalum juga berpotensi 
dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda. Berdasarkan Peraturan Daerah 
no 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
Provinsi Sumatera Utara dijelaskan 
bahwa apabila permohonan banding 
ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 
denda sebesar 100% dari jumlah pajak 

Inalum “Versus” 
PemProV sumut

berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
pembayaran pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

atas hal tersebut Inalum berpotensi 
memenuhi kewajiban pembayaran PaP 
masa pajak november 2013 sampai 
Desember 2015 beserta denda sebesar 
Rp1,635 triliun lebih kepada Pemerintah 
Provinsi Sumatera Utara.

Sebaliknya, jika hasil putusan 
Pengadilan Pajak menerima banding 
yang diajukan maka Inalum harus 
melakukan koordinasi terhadap 
Dispenda Provinsi Sumatera Utara 
terkait mekanisme pengembalian 
atas kelebihan pembayaran 50%  atau 
sebesar Rp462,264 miliar lebih yang 
telah disetorkan ke rekening Kas Daerah 
Pemprov Sumut. hal ini dikarenakan 
setiap pos pengeluaran dalam aPBD 
harus dibahas di tahun anggaran 
sebelumnya melalui mekanisme 
perencanaan dan penetapan anggaran 
antara Pemrov Sumut dan DPRD Provinsi 
Sumut.

Demikian antara lain yang diuraikan 
dalam laporan hasil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 
Pengelolaan Biaya pada PT Inalum Ta 
2014-2015 di Jakarta dan Sumatera Utara. 
Permasalahan  penyelesaian Pajak air 
Permukaan Inalum mulai november 2013 
hingga Desember 2015 sebesar Rp1,097 
triliun lebih merupakan salah satu 
temuan dalam pemeriksaan tersebut. 
Permasalahan ini dinilai berlarut-larut 
dan berpotensi menurunkan daya saing 
atau kinerja perusahaan.

BPK dalam laporan pemeriksaannya 
menyebutkan, apabila proses Pengadilan 
Pajak belum menghasilkan keputusan 
hingga akhir tahun anggaran 2016, dana 
yang telah disetorkan Inalum sebesar 
Rp462,264 miliar lebih itu berpotensi 
digunakan Pemprov Sumut dalam aPBD 
Ta 2017. hal ini dikarenakan penerimaan 
kas daerah Provinsi Sumut Ta 2016 telah 
diakui sebagai realisasi pendapatan 
tahun berjalan dan dapat dipergunakan 
selanjutnya untuk pembiayaan di aPBD 

Kantor Gubernur Sumatera Utara
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Ta 2017.
Mekanisme penyelesaian 

kelebihan pajak yang telah disetorkan 
di Pemda umumnya dilakukan 
melalui pengembalian (restitusi) 
dalam penganggaran di Pos Belanja 
Tidak Terduga secara bertahap atau 
dapat dilakukan melalui mekanisme 
kompensasi di masa pajak berikutnya. 
Dengan demikian maka hal tersebut 
berpotensi memperlambat penyelesaian 
pengembalian dari Provinsi Sumut atas 
dana yang telah disetorkan Inalum.

Sebagaimana diketahui persoalan 
sengketa PaP antara Inalum dan Pemprov 
Sumut ini telah berlangsung cukup lama 
dan berlarut-larut karena masing-masing 
pihak bertahan dengan pendapatnya 
masing-masing.  Kasus ini juga mendapat 
sorotan berbagai pihak, sebagian di 
antaranya menganggap PaP yang 
dikenakan pada Inalum terlalu berat dan 
tidak adil terutama jika dibandingkan 
PaP yang dikenakan kepada BUMn 
lainnya seperti Pln misalnya.

“Kita kaji dulu, sekaligus koordinasi 
dulu dengan Menteri Keuangan, Dirjen 
Pajak dan lainnya,”  kata Menko bidang 
Perekonomian, Darmin nasution, 
beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman, luhut Binsar 
Pandjaitan juga sempat melontarkan 
akan memanggil kedua belah pihak 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Dari laporan hasil pemeriksaan BPK 
sebenarnya terkuak berbagai langkah 
penyelesaian masalah ini telah dilakukan 
Inalum antara lain diskusi-diskusi 
dan pembahasan bersama Dispenda 
Prov Sumut. Juga, melakukan upaya 
koordinasi melalui mediasi, diskusi dan 
rapat fasilitasi masing-masing dengan 
beberapa pihak eksternal antara lain 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, 
Komisi C DPRD Prov Sumut, dll. namun 
pertemuan-pertemuan tersebut tidak 
membuahkan kesepakatan karena 
masing-masing telap mengacu pada 
perhitungan PaP masing-masing.

Untuk diketahui, Dispenda Prov 
Sumut menetapkan harga dasar air 
yang dikenakan kepada Inalum dalam 
perhitungan PaP instalasi pembangkit 
listrik merupakan Kriteria II a yaitu 
PaP golongan Industri. SKP (Surat 
Ketetapan Pajak) Inalum sebagaimana 
yang ditetapkan Dispenda Sumut 
adalah menggunakan tarif air industri 
berdasarkan kubikasi air (M3) yang 
digunakan dan dihitung secara progresif 
dari Rp1.234/M3 hingga sebesar Rp1.444/
M3.

Sementara Inalum menghitung 
nilai perolehan air berdasar manfaat 
listrik yang dihasilkan dalam satuan 
Kwh sebagaimana diberlakukan kepada 
Pln dengan tarif sebesar Rp75/Kwh 
sebagaiamana telah ditetapkan dalam 
Pergub no 24 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Perhitungan nilai Perolehan air, 
harga air baku dan harga dasar air. Dalam 
peraturan tersebut tidak ada informasi 
mengenai tarif Kwh khusus untuk PlTa 
non Pln.

hasil kajian BPKP Provinsi Sumut 

yang disampaikan kepada Gubernur 
Sumut antara lain menyebutkan, terkait 
mekanisme kerja pembangkit listrik yang 
dimiliki Inalum (yang terdiri dari PlTa 
Siguragura dan PlTa Tangga), jumlah air 
yang dimanfaatkan untuk menggerakkan 
turbin tidak dapat dihitung secara pasti 
karena Inalum tidak menempatkan meter 
induk setiap turbin.

Selain itu, meter induk yang dimiliki 
Inalum ditempatkan di pintu bendungan, 
yang mengukur jumlah air yang melintasi 
bendungan dan tidak difungsikan 

untuk mengukur jumlah air yang masuk 
ke dalam turbin. Dengan demikian, 
pengenaan pajak air permukaan untuk 
kepentingan pembangkit listrik Inalum 
lebih akurat bila menggunakan satuan 
Kwh karena adanya korelasi antara air 
yang dimanfaatkan dengan produksi 
listrik yang dihasilkan. Selain itu, alat ukur 
yang digunakan untuk menghitung Kwh 
lebih jelas dan terukur.

Dari konfirmasi yang dilakukan 
terhadap daerah-daerah yang memiliki 
PlTa, diketahui bahwa dasar pengenaan 

PT Inalum
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tarif pajak air permukaan untuk instalasi 
pembangkit listrik didasarkan pada 
satuan Kwh. Di antaranya di Sumatera 
Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur.

BPKP Prov Sumut berpendapat 
bahwa nilai PaP instalasi pembangkit 
listrik untuk konsumsi sendiri yang 
wajar dapat ditetapkan untuk Inalum 
untuk pemanfaatan air sejak 1 nov 
2013 sampai 30 Sep 2014 adalah 
sebesar Rp76.519.607.662. Inalum 
telah melakukan pembayaran sebesar 
Rp28.957.123.154 sehingga terdapat 
kekuarangan sebesar Rp47.562.484.508.

laporan kajian BPKP Perwakilan 
Prov Sumut itu, telah disampikan 
kepada Gubernur Sumut sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengambil 
keputusan lebih lanjut terkait keberatan 
pajak yang diajukan Inalum. namun, 
berdasar penelusuran lebih lanjut 
diketahui bahwa Dispenda Prov 
Sumut tetap menolak keberatan pajak 
yang diajukan Inalum. hal tersebut 
dikarenakan lingkup usaha dan proses 
bisnis Inalum menunjukkan bahwa 
pembangkit listrik yang dihasilkan 
Inalum untuk kepentingan sendiri dan 
masuk ke dalam kategori industri melalui 
penggunaan dan pemanfaatan air 
permukaan.

Menurut BPK, penetapan nilai 
perolehan air untuk Pajak air Permukaan 
Inalum berpotensi menurunkan daya 
saing perusaaan atau meningkatkan 
biaya produksi. “Berdasarkan analisa 
apabila Inalum kalah di Pengadilan Pajak 
maka Inalum berpotensi memenuhi 
kewajiban pembayaran PaP masa pajak 
november 2013 sampai Desember 2015 
beserta denda sebesar Rp1,635 triliun 
kepada Pemrov Sumatera Utara. hal 
tersebut berpengaruh secara signifikan 
terhadap perkembangan laba/rugi serta 
akan memberatkan keuangan Inalum di 
masa mendatang,” demikian dikuti dari 
laporan pemeriksaan BPK.

Kewajiban PaP berpengaruh 
signifikan terhadap penurunan laba 
menjadi rugi sebesar Rp547,319 
miliar lebih dari laba yang telah 
diperoleh Inalum tahun 2015. Selain 
itu, ketersediaan cadangan wajib dan 
cadangan lainnya yang diperoleh di 
tahun 2015 apabila dipergunakan 
untuk menutupi penurunan laba yang 
diperoleh Inalum maka akan menyisakan 
ketersediaan dana sebesar Rp78,2 miliar. 

Sementara di sisi lain Inalum 
masih membutuhkan dana untuk 
perkembangan usaha dan perluasan 
bisnis yang sedang berjalan sampai 
dengan tahun 2015 dengan perencanaan 

alokasi kebutuhan minimal sebesar 
Rp53,39 triliun lebih  (USD3.870.292.000 
x Rp13.795). 

Berdasar hasil kajian BPKP Provinsi 
Sumatera Utara terhadap kewajiban 
Pajak air Permukaan Inalum, dijelaskan 
bahwa pada laporan keuangan audited 
Inalum tahun buku 2013 menunjukkan 
saldo kas dan setara kas yang dimiliki 
Inalum sebesar USD431,795,529. 
Dalam jumlah kas tersebut Inalum 
telah mencadangkan kebutuhan kas 
untuk pengembangan Pabrik Calcined 
Petroleum Coke (CPC), Pembangkit listrik 
Tenaga Uap, Pengelolaan limbah, Smelter 
Grade Alumina (SGa) Refinery, Pabrik 
Produk akhir dan Pelabuhan dengan nilai 
total sebesar USD4,407,000,000 sampai 
dengan tahun 2020.

Dengan adanya kewajiban 
Pajak air Permukaan untuk instalasi 
pembangkit listrik setiap tahun berkisar 
Rp477.663.099.404 (berdasar surat 
keberatan Inalum no 128/lDirut/
XII/2014 tanggal 24 Desember 2014) 
akan memberatkan Inalum menjalankan 
operasional rutinnya. 

Selain itu, pelaksanaan 
pengembangan usaha yang telah 
ditetapkan dalam Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) Inalum yang 
telah disetujui Kementerian BUMn 
akan terhambat dan berdampak pada 
pencapaian target perekonomian 
Provinsi Sumatera Utara. 

Dengan adanya kewajiban Pajak 
air Permukaan yang harus diselesaikan 
dan besarnya dana yang berpotensi 
dikeluarkan Inalum berdasar hasil 
putusan banding di Pengadilan Pajak 
berpengaruh terhadap kelancaran 
kegiatan operasional dan sulitnya 
pencapaian realisasi pengembangan 
proses bisnis Inalum yang telah 
ditetapkan. 

Selain itu, permasalahan 
penyelesaian kewajiban PaP tersebut 
turut memberikan dampak signifikan 
terhadap peningkatan beban perusahaan 
yang secara langsung akan memberikan Hasil produksi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)
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dampak terhadap peningkatan harga 
Pokok Penjualan atas produk yang 
dihasilkan. Di sisi lain, Inalum sebagai 
salah satu BUMn dituntut untuk 
meningkatkan daya saing di industri 
alumunium sehingga diharapkan mampu 
berkompetisi dan memberikan kontribusi 
positif terhadap penerimaan negara 
dan perekonomian di Provinsi Sumatera 
Utara.

hal lain yang menarik dari hasil 
pemeriksaan BPK adalah terungkap 
bahwa pajak Inalum menjadi lebih 
tinggi justru setelah menjadi BUMn 
dibandingkan ketika masih berstatus 
PMa. Sebagaimana diketahui Inalum 
sebelumnya berstatus PMa. Ketika itu 7 
Juli 1975 Indonesia membuat Perjanjian 
Induk (Master agreement) dengan 
suatu konsorsium investor yang terdiri 
atas antara lain Sumitomo Chemical 
Company ltd, Sumitomo Shoji Kaisha 
ltd, nipon light Metal Company ltd, dll. 
Perusahaan-perusaaan penanam modal 
dalam konsorsium tersebut digabungkan 
menurut Undang Undang Jepang dan 
masing-masing mempunyai kantor pusat 
di Osaka atau Tokyo, Jepang.

Setelah berakhirnya Agreement antara 
Pemerintah Indonesia dan Perusahaan 
Modal asing (PMa) Jepang, tanggal 
19 Oktober 2013 PT Indonesia asahan 
alumunium (Persero) menjadi BUMn 
yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
secara resmi dinyatakan sebagai BUMn 
tanggal 19 Desember 2013 melalui 
Peraturan Pemerintah no 26 Tahun 2014. 

Pada masa masih berstatus PaM, 
kontribusi (annual fee) Inalum pada 
Pemprov Sumut per tahunnya rata-rata 
Rp5 miliar hingga Rp55 miliar. namun 
setelah status Inalum menjadi BUMn, 
kewajiban perpajakan Inalum kepada 
Pemprov Sumatera Utara meningkat 
menjadi Rp481 miliar dalam waktu 
11 bulan hanya untuk masa pajak 
bulan november 2013 sampai dengan 
September 2014. Dengan adanya 
peningkatan tersebut maka dampak 

yang ditimbulkan secara ekonomi 
dapat mengancam kelangsungan usaha 
Inalum.

Menurut BPK, kewajiban biaya 
tahunan yang harus dibayarkan kepada 
Pemerintah Indonesia ketika Inalum 
berstatus PMa masih lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai PaP yang 
ditetapkan Dispenda Sumut sejak Inalum 
resmi menjadi BUMn di akhir tahun 2013.

Berdasar data pembayaran iuran 
tahunan periode Oktober 2012 sampai 
September 2013 diketahui bahwa 
annual fee yang dibayarkan Inalum 
kepada Pemerintah Pusat (dalam hal 
ini Kementerian Keuangan) ke rekening 
Bank Indonesia no 508.000.071980 
sebesar USD 6,234,400 terdiri dari dua 
komponen yaitu :1) Fixed Amount (biaya 
tetap setelah pengoperasian) sebesar 
USD 2,600,00.00; dan 2) Escalated Amount 
(biaya variabel berdasarkan tingkat 
penjualan) sebesar USD3,634,400.

nilai pembayaran annual 
fee  USD 6,234,400 atau ekuivalen 
Rp80.082.788.993 selanjutnya 

didistribusikan Direktorat Jenderal 
anggaran Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia didistribusikan ke 
10 kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi 
Sumatera Utara.

Untuk annual fee di bulan Oktober 
2013, Inalum juga telah melakukan 
pembayaran USD503,172.69 pada 20 nov 
2013 ke Kemenkeu. Bila menggunakan 
pendekatan pembayaran annual fee 
selama satu tahun terakhir di tahun 
2013, diketahui bahwa jumlah biaya 
tahunan (annualfee) terakhir yang 
dibayarkan Inalum saat berstatus PMa 
kepada Pemerintah Indonesia dari 
Oktober 2012 sampai September 2013 
sebesar USD6,234,400 atau ekuivalen 
Rp80.082.788.993. nilai pembayaran 
annual fee terakhir tersebut masih 
lebih rendah bila dibandingkan nilai 
Pajak air Permukaan yang ditetapkan 
Dispenda Provinsi Sumatera Utara 
sebesar Rp477.663.099.404 untuk masa 
pajak yang kurang dari 1 tahun (hanya 
11 bulan) sejak bulan november 2013 
sampai September 2014.  (dr)
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URUSan pembangunan 
infrastruktur, PT Waskita 
Karya (Persero) terbilang 
berpengalaman. Banyak 

proyek kelas “kakap” pernah dikerjakan 
perusahaan pelat merah itu. alih-alih 
menguntungkan, ada enam proyek yang 
pernah dikerjakan PT Waskita justru 
merugi. nilainya juga tak tanggung-
tanggung, Rp138 miliar.

Kerugian terungkap, setelah Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
terhadap pengelolaan pendapatan, 

pengendalian biaya dan kegiatan 
investasi di PT Waskita Karya. BPK 
menemukan sejumlah persoalan 
pengelolaan pendapatan PT Waskita. 
Salah satunya, tidak cermat menyusun 
anggaran Pelaksanaan Proyek (aPP) dan 
analisa risiko proyek.

Sebenarnya proses perencanaan 
proyek dimulai dari pembentukan Tim 
Tender oleh Kepala Divisi. Selanjutnya 
berdasarkan dokumen lelang, rapat 
penjelasan dan peninjauan lapangan 
serta evaluasi marjin dan risiko, tim 
tender menyusun Master anggaran 

tIdak Cermat menganalIsa,
Pt WaskIta karya merugI
aKIBaT TIDaK CERMaT DalaM MEnyUSUn anGGaRan 
PElaKSanaan PROyEK (aPP), SERTa analISIS RISIKO PROyEK 
yanG TIDaK MEMaDaI, PT WaSKITa KaRya (PERSERO), TBK. 
MEnGalaMI KERUGIan SEBESaR Rp138 MIlIaR.

Penawaran (MaP). MaP yang telah 
disetujui Direksi atau Kepala Unit Bisnis 
digunakan untuk menyusun Dokumen 
Penawaran. Setelah proyek diperoleh, 
Kepala Proyek menyusun aPP yang 
kemudian diperiksa Kepala Bagian 
Pengendalian dan disetujui Kepala Unit 
Bisnis.

Kenyataannya, kepala proyek 
dalam menyusun aPP tanpa 
mempertimbangkan risiko-risiko yang 
terjadi di lapangan dan metode kerja 
yang akan diterapkan sesuai kondisi 
lapangan serta sumber daya yang akan 
digunakan. Kondisi itu terjadi di beberapa 
proyek PT Waskita. Salah satunya 
pekerjaan pelebaran jalan Bambaea-
Simpang Kasipute, Kabupaten Bombana, 
Sulawesi Tenggara.

Sekadar diketahui, PT Waskita 
mendapatkan pekerjaan itu dari Balai 
Besar Pelaksanaan Jalan nasional VI, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). nilai 
kontrak itu senilai Rp94,75miliar. Jangka 
waktu pekerjaan 480 hari. Pada 29 
Desember 2014 terjadi perubahan nilai 
kontrak menjadi Rp82,85 miliar. Pekerjaan 
dinyatakan selesai pada 18 Februari 2015.

hasil pengujian terhadap laporan 
Evaluasi Proyek (lEP) diketahui terdapat 
realisasi beban kontrak melebihi aPP 
yaitu sebesar Rp95,77 miliar atau rugi 
usaha sebesar Rp20,44 miliar. Kepada 
BPK, Kepala Proyek menjelaskan, 
meningkatnya beban kontrak disebabkan 
sejumlah hal. Di antaranya perubahan 
lokasi quarry untuk timbunan pilihan 
dan lapis pondasi agregat B yang semula 
direncanakan berjarak 1,5 km dari 
agregat plan menjadi berjarak 22 km. 
Dengan begitu biaya alat dan bahan 
bakar menjadi bertambah.
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Persoalan serupa juga terjadi pada 
pekerjaan pembangunan Bendung 
linamnutu, Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, nusa Tenggara Timur. PT Waskita 
mendapatkan pekerjaan dari Kemen 
PUPR. Kontrak kerja pada 18 Juni 2013 
sebesar Rp78,37 miliar dan amandemen 
IV tanggal 14 Juli 2015 dengan nilai 
kontrak menjadi sebesar Rp84,99 miliar. 

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan 
7 agustus 2015. Berdasar nilai kontrak, PT 
Waskita akan menghasilkan pendapatan 
usaha sebesar Rp77,27 miliar dengan 
beban kontrak Rp68,69 miliar atau 
keuntungan sebesar Rp8,58 miliar. hasil 
pengujian terhadap laporan Evaluasi 
Proyek (lEP) diketahui terdapat realisasi 
beban kontrak melebihi aPP yaitu 
sebesar Rp78,72 miliar atau rugi usaha 
sebesar Rp1,45 miliar. 

Meningkatnya beban kontrak, 
menurut Kepala Proyek karena sejumlah 
hal. Di antaranya untuk pembelian 
bahan bakar minyak (BBM), pembelian 
material pasir yang disebabkan stok pasir 
terbawa banjir, biaya upah pekerjaan 
bekisting yang disebabkan kenaikan 
harga satuan upah dari Rp25.000, per 
m2 menjadi Rp56.000 per m2, dan biaya 
peralatan batching plan yang disebabkan 
adanya pembelian sparepart dan solar 
untuk generator set batching plan yang 
semula tidak dianggarkan. ada juga 
penambahan biaya sewa excavator 
untuk pekerjaan galian bendung dari 
satu excavator menjadi tiga excavator. 
ada biaya untuk pembelian pompa 
untuk pekerjaan dewatering dari 11 unit 
menjadi 46 unit.

Menurut BPK, dalam menyusun aPP, 
Kepala Proyek tidak mempertimbangkan 
risiko yang telah diidentifikasi pada 
saat tender. Kepala proyek juga 
tidak melakukan survei lokasi untuk 
mengetahui kondisi di lapangan. Sebab 
metode kerja juga harus disusun untuk 
menyesuaikan kondisi lapangan dan 
sumber daya yang digunakan.

Begitu juga pada pekerjaan 
Pembangunan Jembatan aji Tulur 

Jejangkat. PT Waskita memperoleh 
pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Kutai Barat dengan sumber 
dana dari aPBD Kabupaten Kutai Barat 
dan aPBD Provinsi Kalimantan Timur.  
Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasar 
kontrak tanggal 21 november 2012 
senilai Rp341 miliar. Jenis kontrak yang 
digunakan adalah kontrak gabungan 
harga satuan dan Lum Sump. Kontrak 
tersebut telah di-addendum sebanyak 
empat kali dengan addendum terakhir 
tanggal 12 april 2016. Dalam kontrak 
terjadi perubahan nilai kontrak menjadi 
Rp375 miliar dan menambah jangka 
waktu pelaksanaan dari semula 1.095 hari 
kalender menjadi 1.427 hari.

Berdasarkan nilai kontrak pekerjaan 
tersebut, PT Waskita direncanakan akan 
menghasilkan pendapatan usaha sebesar 
Rp375 miliar dengan beban kontrak 
sebesar Rp320,79 miliar atau keuntungan 
sebesar Rp54,22 miliar. namun 
berdasarkan hasil pengujian atas lEP per 
Desember 2015 diketahui bahwa realisasi 
pendapatan usaha sebesar Rp227,29 
miliar  dan terdapat realisasi beban 
kontrak yang melebihi aPP sebesar 
Rp283,54 miliar atau rugi usaha sebesar 
Rp56,25 miliar.

hasil klarifikasi dengan Kepala Proyek, 
diketahui meningkatnya realisasi beban 
kontrak disebabkan adanya perubahan 
nilai kurs dolar, keterlambatan pekerjaan 
traveller dan keterlambatan pekerjaan 
penambahan perkuatan tiang pancang. 
BPK menilai, pada saat perencanaan, 
kepala proyek tidak cermat melakukan 
survei awal di lokasi kerja. akibatnya 
pada saat pelaksanaan timbul beberapa 
permasalahan yang mempengaruhi 
peningkatan beban kontrak.

Kondisi serupa terjadi pada 
proyek pembangunan Jalur Ganda 
Blambangan Umpu-Giham, lampung. 
Untuk melaksanakan pekerjaan itu PT 
Waskita melakukan perikatan perjanjian 

dengan PT Kereta api Indonesia (KaI). 
lokasi pekerjaan di Kabupaten Way 
Kanan Provinsi lampung. Pekerjaan 
dilaksanakan berdasarkan kontrak 1 
Maret 2013 senilai Rp54,38 miliar. Waktu 
pelaksanaan selama 365 hari. Perjanjian 
kontrak mengalami lima kali addendum. 
Terakhir pada  9 Oktober 2015 dengan 
perubahan nilai kontrak menjadi sebesar 
Rp62,83 miliar. Dalam aPP revisi II, PT 
Waskita akan menghasilkan pendapatan 
usaha sebesar Rp64,21miliar  dengan 
beban kontrak Rp58 miliar. Dengan 
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begitu PT Waskita akan memperoleh 
keuntungan sebesar Rp6,15 miliar. 

namun hasil pengujian atas lEP 
diketahui terdapat realisasi pendapatan 
usaha sebesar Rp62,83 miliar dan realisasi 
beban kontrak melebihi aPP sebesar 
Rp77,19 miliar. Dengan begitu PT Waskita 
mengalami rugi usaha sebesar Rp14,36 
miliar.

Sedangkan pada proyek 
Pembangunan Jaya ancol Seafront 
Resort home-Double Decker, BPK menilai 
terdapat realisasi beban kontrak melebihi 
aPP yaitu sebesar Rp231,83 miliar. 
Dengan begitu PT Waskita mengalami 
rugi usaha sebesar Rp38,83 miliar. Ini 
terjadi karena adanya biaya untuk repair 
pekerjaan, deviasi harga upah, pekerjaan 
yang tidak ada dalam kontrak, subkon 
terhadap aPP dan penambahan biaya 
preliminary akibat mundurnya waktu 
penyelesaian proyek.

PT Waskita juga pernah 
mengerjakan pekerjaan Revitalisasi dan 
Pengembangan asrama haji Embarkasi 
Medan. Pekerjaan tersebut bersifat 
lumpsum dengan nilai kontrak Rp68,38 
miliar. Jangka waktu pelaksanaan selama 
146 hari. Pekerjaan diselesaikan PT 
Waskita pada 7 Maret 2015. 

namun hasil pemeriksaan BPK 
diketahui, terdapat realisasi beban 
kontrak melebihi aPP yaitu sebesar 
Rp68,86 miliar. Dengan begitu PT Waskita 
mengalami rugi usaha sebesar Rp6,70 
miliar. hal ini terjadi karena dalam 
menyusun aPP dan metode kerja, Kepala 
Proyek kurang mempertimbangkan risiko 
yang diidentifikasi pada saat tender dan 
survei lokasi untuk mengetahui kondisi di 
lapangan. 

akibatnya, menurut BPK, dari keenam 
proyek itu, PT Waskita mengalami 
kerugian perusahaan Rp138,05 miliar. 
Masalah tersebut disebabkan adanya 
kelemahan perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan proses penyusunan aPP 
serta pelaksanaan pekerjaan oleh tim 
pelaksana tender pekerjaan. Misalnya, tim 
pelaksana tender pekerjaan melakukan 

penyusunan aPP tanpa didasarkan 
kondisi dan risiko-risiko di lapangan serta 
hasil survei yang memadai.

BPK menilai, Kepala Divisi terkait dan 
Bagian Pengendalian masing-masing 
divisi belum secara maksimal melakukan 
evaluasi dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan penggunaan anggaran/
keuangan pada masing-masing proyek. 
Terkait  persoalan tersebut, pihak PT 
Waskita menjelaskan temuan BPK terkait 
Proyek Pelebaran Jalan Bambae-Simpang 
Kasipute karena adanya perubahan 
lokasi quarry timbunan pilihan dan 
lapis pondasi agregat B menyebabkan 
terjadinya penambahan biaya alat dan 
bahan bakar. 

Sedangkan terkait Proyek Bendung 
linamnutu dan besarnya debit air dalam 
tanah saat penggalian tubuh bendung 
tidak dapat diprediksi sebelumnya 
sehingga terjadi perubahan metode 
kerja terhadap rencana awal yang 
mengakibatkan peningkatan beban 
kontrak. Terkait Pembangunan Jalur 
Ganda Blambangan Umpu-Giham dan 
terjadinya rugi usaha disebabkan antara 
lain kendala pembebasan lahan dan 
gangguan sosial serta beberapa sub 
kontraktor potensial tidak sanggup 

bekerja sehingga pekerjaan harus 
swakelola dengan biaya cukup tinggi.

Untuk Proyek Pembangunan Jaya 
ancol Seafront Resort home-Double 
Decker, PT Waskita menjelaskan bahwa 
mengenai kenaikan beban kontrak 
disebabkan banyak terjadi pekerjaan 
perbaikan karena mutu yang kurang 
baik, pekerjaan yang tidak ada dalam 
aPP dan adanya  perubahan spesifikasi 
pelaksanaan kontrak. Selain itu, adanya 
pekerjaan berulang, pemakaian 
material yang tidak terkontrol, serta 
adanya kesalahan proses pemilihan sub 
kontraktor. 

Untuk itu BPK merekomendasikan 
Direksi PT Waskita memerintahkan 
tim pelaksanaan tender, kepala 
proyek, bagian pengendalian, serta 
para kepala divisi meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian proyek. 
Mereka juga diperintahkan menyusun 
aPP sesuai kondisi di lapangan dan 
mempertimbangkan risiko-risiko yang 
ada dan hasil survei yang memadai. 
Direksi  PT Waskita juga diminta 
menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak 
terkait yang terbukti lalai melakukan 
tindakan, sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi perusahaan.  (bw)

Asrama Haji Embarkasi Medan
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Peraturan tidak 
konsisten
PendaPatan PPh 
Migas Merosot
PendaPtan PPh Migas LKPP 2016 turun rp 555,50 MiLiar. 
haL ini disebabKan KetidaK-Konsitenan PeMerintah 
MenetaPKan PPh Migas, terutaMa MenyangKut 
PeneraPan tax treaty. bPK MereKoMendasiKan 
PercePatan aMandeMen Psc terhadaP KKKs.

LKPP Tahun 2016 (audited) 
menyajikan nilai realisasi 
Pendapatan PPh Migas (Minyak 
dan Gas Bumi) sebesar Rp36,09. 

Sejatinya pendapatan yang diperoleh 
dari PPh Migas tersebut bisa lebih 
tinggi bila pemerintah konsisten dalam 
menetapkan peraturan PPh Migas. Akibat 

ketidak-konsistenan tersebut perolehan 
pendapatan pemerintah dari PPh Migas 
semakin kecil. Sebaliknya kontraktor justru 
menikmati bagi hasil lebih besar dari yang 
seharusnya.

PPh Migas merupakan satu-satunya 
jenis pajak yang menjadi kewajiban 
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) 

yang tertuang dalam Production Sharing 
Contract (PSC). PSC adalah dokumen 
perjanjian kontrak kerja sama bidang 
Migas antara KKKS dan Pemerintah yang 
ditandatangani oleh Satuan Kerja Khusus 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Selanjutnya, Menteri Energi Sumber 
Daya Mineral (ESDM) menetapkan Pokok-
Pokok Kontrak Kerjasama (fiscal term) 
yang digunakan untuk menyusun PSC. 
Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut 
menetapkan nilai persentase bagi hasil 
migas antara Pemerintah dan KKKS baik 
dalam bentuk net atau gross serta tarif PPh 
yang digunakan. 

Persentase net merupakan bagi hasil 
antara Pemerintah dan KKKS sebelum 
memperhitungkan tarif PPh, sedangkan 
persentase gross adalah bagi basil yang 
telah memperhitungkan tarif PPh dengan 
cara meng-gross up tarif PPh pada 
persentase bagi basil yang menjadi hak 
KKKS (contractor share). 

PSC menyajikan persentase gross 
yang memperhitungkan kewajiban 
PPh KKKS sebesar tarif pajak pada 
saat ditandatangani seperti yang tlah 
ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak 
Kerja Sama.

Sebagaimana tertuang dalam  Undang-
Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat 
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(3), dinyatakan bahwa : Penghasilan kena 
pajak dalam bidang penambangan Migas 
sehubungan dengan kontrak karya dan 
kontrak bagi hasil, yang masih berlaku 
adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 
1925 dan Pajak atas Bunga, Dividen dan 
Royalti (PBDR) 1970. 

Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 
1994 tentang Perubahan Kedua 
UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) 
menjelaskan lebih lanjut bahwa Wajib 
Pajak (WP) yang menjalankan usaha di 
bidang pertambangan Migas berdasarkan 
kontrak bagi hasil,  perhitungan pajaknya 
didasarkan pada ketentuan dalam kontrak 
bagi hasil tersebut sampai dengan 
berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang 
Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi.

Implementasi  PP tersebut, PPh 
dihitung berdasarkan penghasilan 
kena pajak dikalikan tarif pajak yang 
ditentukan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang PPh. 
Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif 
pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif 
pajak yang berlaku pada saat kontrak 
kerja sama ditandatangani atau tarif pajak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang 
berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 
35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat 
dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi 
Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor 
hanya diberikan satu wilayah kerja 
sehingga dalam menjalankan kegiatannya 
kontraktor membuat Bentuk Usaha Tetap 
(BUT). 

Karena kontraktor berbentuk BUT, 
maka  PPh yang dikenakan meliputi PPh 
Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU 
PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh 
Pasal 26)/branch profit tax. Sementara itu  
Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai 

dengan Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda (tax treaty) antara Indonesia 
dengan negara tempat kontraktor berasal.

Hal inilah yang kemudian menjadi 
pemicu terjadinya potensial lost. BPK telah 
mengungkapkan permasalahan ketidak 
konsistenan penggunaan tarif pajak 
dalam pelaksanaan PSC pada Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenkeu 
(LK BA015) Tahun 2010 s.d. 2015. 

Berdasarkan LHP tersebut, Pemerintah 
kehilangan potensi Penerimaan Negara 
pada Tahun 2010 s.d. 2015 masing-masing 

minimal sebesar Rp1,43 triliun, Rp2,35 
triliun, Rp1,38 triliun, Rp1,78 triliun, Rp1,13 
triliun dan Rp915,59 miliar. 

Dari pengujian terhadap KKKS yang 
mengenakan tarif tax treaty pada LKPP 
Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 diketahui 
terdapat enam KKKS yang pada Tahun 
2016 tidak Iagi menggunakan tarif tax 
treaty.

Hasil pemeriksaan pada Laporan 
Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha 
Hulu Migas yang dilaporkan KKKS 
untuk Bulan Desember 2016 diketahui 
masih terdapat sembilan KKKS yang 
menggunakan tarif tax treaty sehingga 
PPh yang dibayarkan menjadi lebih kecil. 

Dengan penggunaan tarif tax treaty, 
kontraktor memperoleh bagi hasil 
lebih dari yang seharusnya sedangkan 
Pemerintah memperoleh pendapatan 
yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh 
sesuai PSC dengan tarif tax treaty. 

Kondisi tersebut rnenunjukkan 
terdapat kehilangan penerimaan 
negara dari PPh Migas yaitu sebesar 
USD41,344,674.91 ekuivalen Rp555, 
50 miliyar  (menggunakan kurs tengah 
B1 tanggal 31 Desem her 2016 sebesar 
Rp13.436,00/USD).

Permasalahan tersebut tidak sesuai 
dengan:
a. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3), 
menyatakan bahwa -penghasiIan kena 
pajak dalam bidang penambangan 
Migas sehubungan dengan Kontrak 
Karya dan Kontrak Bagi Hasil 
ketentuan yang masih berlaku adalah 
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 PPs 
dan Pajak atas Bunga, Dividen dan 
Royalti. 

b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 
33A ayat (4) menyatakan bahwa WP 
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yang menjalankan usaha di bidang 
pertambangan Migas berdasarkan 
kontrak bagi hasil perhitungan pajak 
didasarkan pada ketentuan dalam 
kontrak bagi hasil tersebut sampai 
dengan berakhirnya kontrak.

c. PP Nomor 79 Tabun 2010 tentang 
Biaya Operasi yang Dapat 
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi Pasal 25 ayat (4), 
ayat (5), ayat (3).  

Akibatnya  Pemerintah kehilangan 
penerimaan negara dari PPh Migas 
minimal sebesar USD41,344,675.68 
ekuivalen Rp555,50 miliar dan 
berpotensi kehilangan penerimaan 
negara dari PPh Migas untuk periode 
selanjutnya apabila Pemerintah tidak 
melakukan amandemen terhadap PSC 
terkait.

Hal tersebut disebabkan  Belum 
menfasilitasi Menteri ESDM dan 
Kepala SKK Migas dalam melakukan 
percepatan amandemen PSC terhadap 
KKKS yang menggunakan tax treaty 
sebagimana yang direkonedasikan BPK. 
Selain itu Menteri Keuangan belum 
berkoordinasi dengan Menteri ESDM 
untuk menginstruksikan Kepala SKK 
Migas agar mengamankan kepentingan 
negara dalam pelaksanaan PSC sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi masalah tersebut 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
antara lain  menyatakan : Menteri 
Keuangan telah mengirimkan surat 
rahasia kepada Menteri ESDM Nomor 
SR-2417/MK.03/2015 tanggal 23 
November 2015 hal Tindak Lanjut terkait 
Rekomendasi BPK RI untuk melakukan 
Amandemen PSC terhadap KKKS yang 
menggunakan tax treaty, yang pada 
intinya mengusulkan kembali untuk 
segera dilakukan renegosiasi kontrak bagi 
basil (PSC) dengan pertimbangan untuk 
menghindari temuan yang berulang 
tersebut pada tahun-tahun selanjutnya 
dan penurunan penerimaan bagian 

negara serta mengamankan penerimaan 
negara dari sektor pertambangan migas 
di masa mendatang.

Selain itu telah dilaksanakan rapat 
pembahasan antara Kemenkeu dan 
Kementerian ESDM yang dipimpin oleh 
Wakil Menteri Keuangan dengan agenda 
percepatan amandemen PSC terhadap 
KKKS yang menggunakan tax treaty 
untuk memberikan kepastian bagian 
penerimaan negara.  

Dalam rapat tersebut, kedua 
kementerian sepakat untuk terus 
mendorong percepatan amandemen PSC 
terhadap KKKS yang menggunakan tax 
treaty.

Terkait temuan ini sampai dengan 
Desember 2016, DJP telah mengoreksi 
KKKS yang menggunakan tarif tax 
treaty tersebut dan menerbitkan 144 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terkait 
temuan ini dengan rincian 137 Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 2 
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan 5 
Surat Tagihan Pajak (STP). Atas SKPKB dan 
STP telah dibayar oleh WP dengan nilai 
akumulasi pembayaran sebesar Rp8,73 
Trillun

Atas permasalahan tersebut, 
BPK merekomendasikan Menteri 
Keuangan selaku Wakil Pemerintah 
agar: mempercepat langkah untuk 
memfasilitasi Menteri ESDM dan 
Kepala SKK Migas dalam melakukan 
percepatan amandemen PSC terhadap 
KKKS yang menggunakan tax treaty 
untuk memberikan kepastian bagian 
negara dari pelaksanaan PSC. Selain itu 
BPK merekomendasikan agar Menteri 
Keuangan   Berkoordinasi dengan 
Menteri ESDM untuk menginstruksikan 
Kepala SKK Migas untuk mengamankan 
kepentingan negara dalam pelaksanaan 
PSC sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil 
Pemerintah menerima rekomendasi  dan 
menyatkan  Menteri Keuangan telah 
mengirimkan Surat Rahasia kepada 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM)  hal Penerapan Tax Treaty oleh 
Wajib Pajak KKKS Migas dan Usulan 
Amandemen Kontrak Bagi Hasil bagi 
KKKS Migas yang menerapkan Tarif Pajak 
berdasarkan Tax Treaty. Selanjutnya 
pada  23 November 2015 juga kembali 
mengirim surat  hal tindak lanjut terkait 
Rekomendasi BPK RI untuk Melakukan 
Amandemen PSC terhadap KKKS yang 
menggunakan Tax Treaty.

Kedua surat tersebut pada intinya 
mengusulkan untuk segera melakukan 
renegosiasi Kontrak Bagi Hasil/
PSC dengan pertimbangan untuk 
menghindari temuan yang berulang oleh 
BPK pada tahun-tahun selanjutnya dan 
menghindari penurunan penerimaan 
bagian negara dari sektor pertambangan 
migas di masa yang akan datang.

Untuk mempercepat hal tersebut, 
Menteri Keuangan akan segera 
rnengirimkan kembali surat kepada 
Menteri ESDM untuk menaingatkan 
agar segera melakukan percepatan 
amandemen PSC terhadap KKKS yang 
menggunakan Tax Treaty sehingga 
memberikan kepastian bagian negara 
dari pelaksanaan PSC.  (bd)
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SEKALIPUN pemerintah telah 
mendindaklanjuti rekomendasi 
BPK atas Laporan Keuangan 
TA- 2015 dengan memperbaiki 

sistem akuntansi dan sistem aplikasi 
laporan keuangannya, BPK menilai 
pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi belum maksimal. 
Hasil pemeriksaan terhadap SPI 
masih menunjukkan adanya 
temuan signifikan terkait masalah 
pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

Dalam pertanggungjawaban 
dan pelaporan keuangan serta 
pelaksanaan fungsi perbendaharaan, 
pemerintah telah menggunakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) yang diimplementasikan 
secara berjenjang dari tingkat Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) sampai 
tingkat konsolidasi pemerintah pusat. 
Implernentasi TIK diwujudkan dalam 
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan 
Kemenkeu untuk mendukung 
pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah 
Pusat (SAPP) baik untuk mendukung 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) maupun 
Sistem Akuntansi Bendahara Umum 
Negara (SA-BUN).

Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
LKPP Tahun 2015 telah mengungkap 
masalahan penyajian dan pengungkapan 
akun koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas, 
Transaksi Antar Entitas (TAE) pada Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah 
Pusat Tahun 2015 yang tidak didukung 
penjelasan dan data yang memadai. 

Atas permasalahan tersebut, 
BPK merekomendasikan Menteri 
Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar 
memperbaiki sistem akuntansi dan sistem 
aplikasi terkait pencatatan, penyajian dan 
pengungkapan akun-akun dalam LPE.

Menindaklanjuti hal tersebut, 
pemerintah dengan melibatkan unit 
terkait telah melakukan perbaikan sistem 
akuntansi dan sistem aplikasi secara 
kontinyu sesuai rekomendasi BPK dan 
kebutuhan dalam implementasi Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 
Terutama yang mencakup pencatatan, 
penyajian, dan pengungkapan akun-akun 
dalam LPE. 

Selain itu pemerintah juga telah 
mengembangkan sistem dalam rangka 
penyajian LPE pada Unit Akuntansi 
Pembantu Bendahara Umum Negara 
(UAPBUN-AP) pada SPAN. Serta 
menerapkan sistem rekonsiliasi dengan 

sisteM Penyusunan 
LkkP dan LkkL 2016 
BeLuM terintegrasi

single database yang terintegrasi 
E-Rekon-LK pada bulan Juni 2016 untuk 
mengantisipasi perbedaan pencatatan dan 
memudahkan dalam proses penyusunan 
laporan keuangan.

Namun demikian, hasil pemantauan 
atas tindak lanjut tersebut menyimpulkan 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi masih belum sesuai. Dalam 
Penyusunan LKPP Tahun 2016 masih 
ditemukan tiga permasalahan. 

Pertama, sistem penyusunan LKKP 
dan LKKL 2016 belum terintegrasi. Kedua, 
system informasi penyusunan LKPP 
belum bisa mengidentifikasi seluruh 
akun TAE (Transaksi Antar Entitas). Ketiga, 
Pengelolaan Pencatatan Jurnal pada 

Aplikasi SAIBA (Sistem Aplikasi 
Akuntansi Intasi Berbasis Akrual) dan 
E-Rekon-LK Belum Memadai.

Atas permasalahan tersebut 
BPK merekomendasikan Menteri 
Keuangan selaku Wakil Pemerintah 
agar. : a) Melakukan identifikasi 
dan sel anjutnya memperbaiki 
kesalahan-kesalahan penghitungan 
dalam sistem informasi penyusun 
laporan keuangan pemerintah. 
b) Meningkatkan pengendalian 
dalam sistem informasi penyusun 
laporan keuangan pemerintah. 
c) Meningkatkan kapasitas SDM 
serta pengendalian internal dalam 
proses pengelolaan dan pelaporan 

keuangan pemerintah.
Atas rekomendasi BPK tersebut, 

Menteri Keuangan selaku Wakil 
Pemerintah menerima dan akan 
menindaklanjutinya dengan: 1) DJPB akan 
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 
penghitungan dalam system informasi 
penyusun laporan keuangan pemerintah 
dengan berkoordinasi dengan unit terkait 
antara lain DJKN. 2) DJPB akan melakukan 
integrasi data di Aplikasi SIMAK BMN dari 
seluruh K/L ke dalam data Aplikasi E-Rekon 
LK. 3)  secara paralel, akan diteruskan 
proses pengembangan dan piloting 
aplikasi terintegrasi di K/L yaitu SAKTI.  
(bd)
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D INAS Prasarana Jalan Tata 
Ruang dan Permukiman 
(Prasjaltarkim) Pemerintah 
Provinsi  Sumatera Barat 

(Pemrpov Sumbar) belakangan ini menjadi 
sorotan dalam hal tindak pidana korupsi. 

Medio Juni lalu, misalnya, BPK telah 
menyelesaikan dan menyerahkan Laporan 

Dinas Prasjaltarkim 
PemProv sumbar 
Dalam lHP lk
Juni LaLu, bPK teLah MenyeLesaiKan dan 
MenyerahKan LhP investigatif terKait dinas 
PrasJaLtarKiM PeMProv suMbar. dari hasiL 
PeMeriKsaan bPK atas LKPd PeMProv suMbar 
tahun anggaran 2011-2015, bPK seLaLu MeneMuKan 
PerMasaLahan terKait dengan sKPd tersebut.  

Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif 
yang terkait dengan Dinas Prasjaltarkim 
tersebut ke Badan Reserse Kriminal 
(Bareskrim) Polri.

LHP Investiagtif tersebut terkait 
dengan belanja modal tanah berupa 
pembayaran ganti rugi tanah atau 
bangunan kepada masyarakat pada Dinas 
Prasjaltarkim Pemprov Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat Tahun Anggaran (TA) 2011-
2016. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut, BPK menyimpulkan adanya 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam penyusunan 
anggaran, proses pelaksanaan 
pengadaan, pengelolaan dana ganti 
rugi dan pengamanan hasil pekerjaan. 
Penyimpangan tersebut mengakibatkan 
terjadinya indikasi kerugian daerah 
minimal sebesar Rp47 miliar.

Jauh sebelumnya, pada 2016, oknum 
Dinas Prasjaltarkim juga tertangkap 
tangan dalam operasi tangkap tangan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Kasus yang ditangani terkait dengan  
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pengurusan proyek infrastruktur jalan di 
Sumatera Barat.

Terlepas dari sudah ditindak-
lanjuti atau belum rekomendasi BPK, 
dalam LHP atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov 
Sumbar dari tahun 2011-2015, ternyata 
terkait dengan Dinas Prasjaltarkim juga 
hampir setiap tahun anggaran menjadi 
salah satu temuan BPK, baik itu atas 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
maupun kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

LKPd ta 2011
Pada LKPD TA 2011, terkait dengan 

SPI, BPK menemukan kesalahan 
penganggaran dan realisasi atas belanja 
modal pada 23 Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) telah diungkap dalam 
lampiran Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) sebesar Rp5,82 miliar. 

Kesalahan penganggaran tersebut 
salah satunya terjadi pada Dinas 
Prasjaltarkim, yaitu Belanja Modal Tanah 
sebesar Rp1,42 miliar untuk pengadaan 
tanah untuk jalan negara. Kesalahan 
penganggaran tersebut salah satu yang 
membuat Laporan Realisasi Anggaran 
Pemprov Sumbar Tahun Anggaran 2011 
tidak menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya sebesar Rp39,70 miliar.

BPK juga menemukan kesalahan 
kapitalisasi atas pengadaan untuk pihak 
ketiga. Dimana, hasil pemeriksaan atas 
pencatatan kapitalisasi aset menunjukkan 
bahwa terdapat aset-aset milik pihak 
ketiga yang belum diserahterimakan 
pada Dinas Prasjaltarkim dan Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 
minimal sebesar Rp61.53 miliar, dengan 
rincian Jalan sebesar Rp35,86 miliar, 
Gedung dan Bangunan sebesar Rp24,08 
miliar, Irigasi dan Jaringan sebesar 
Rp157,19 juta, dan Tidak Tercatat sebesar 
Rp1,42 miliar.

Ditemukan pula kesalahan kapitalisasi 
berupa kapitalisasi belanja gabungan 
yang belum dialokasikan ke masing-
masing aset minimal sebesar Rp242,78 

miliar. Dimana, Dinas Prasjaltarkim 
mencatat aset berdasarkan daftar 
pengadaan, termasuk untuk aset-
aset yang diadakan dalam satu paket 
pekerjaan yang hingga Tahun Anggaran 
2011 tidak dipisahkan nilainya per 
masing-masing aset dengan rincian Jalan 
dan Jembatan sebesar Rp203,72 miliar 
serta Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39,05 
miliar. 

Temuan lainnya, Sistem Pencatatan 
dan Pelaporan Persediaan pada Dinas 
Prasjaltarkim belum memadai. Dimana, 
Saldo Persediaan pada Neraca Dinas 
Prasjaltarkim disajikan sebesar Rp24,34 
miliar dalam Neraca per 31 Desember 
2011. 

Persediaan tersebut terdiri dari: alat 
tulis kantor Rp28,11 juta dan jembatan 
rangka baja sebesar Rp24,31 miliar. 
Berdasarkan pemeriksaan fisik pada 
tanggal 4 April 2012 dan hasil wawancara 

dengan Kasi Perbengkelan Bidang 
Peralatan Bahan dan Jalan dan Pengurus 
Barang terdapat persediaan yang belum 
tercatat yaitu rangka jembatan bekas 
jaman kolonial Belanda seberat 24,5 Ton 
belum terjual. Atas rangka jembatan 
tersebut, nilainya tidak dapat diketahui.

Pada pemeriksaan atas kepatuhan 
terhadap perundang-undangan BPK 
pun menemukan kekurangan volume 
pekerjaan pada lanjutan pembangunan 
Jembatan Purus Kota Padang. Pada Tahun 
Anggaran 2011, Dinas Prasjaltarkim 
menganggarkan Belanja Modal Lanjutan 
Pembangunan Jembatan Purus Kota 
Padang sebesar Rp4,94 miliar dan telah 
direalisasikan 100%. 

Dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan 
bersama dengan Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 17 
April 2012 menunjukan bahwa terdapat 
kekurangan volume pekerjaan timbunan 
pilihan sebesar Rp71,67 juta. Pemeriksaan 
fisik pekerjaan dilakukan dengan 
melakukan pengukuran atas dimensi 
pekerjaan timbunan. 

Hal serupa juga terjadi pada 
pembangunan jalan Kota Padang 
dan Kabupaten Padang Pariaman. 
Dimana, pada Tahun Anggaran 2011, 
Dinas Prasjaltarkim menganggarkan 
Belanja Modal Pembangunan Jalan 
Kota Padang dan Kabupaten Padang 
Pariaman sebesar Rp8,5 miliar dan telah 
direalisasikan sebesar Rp6,91 miliar atau 
81,31%. Sumber dana berasal dari Dana 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur 
Daerah (DPPID).

Pemeriksaan atas dokumen 

pembayaran dan back up data 
menunjukkan bahwa pekerjaan levelling 
tidak menampilkan tebal jalan seperti 
yang ditampilkan dalam perhitungan 
volume pekerjaan aus perata. Pengujian 
lebih lanjut dilaksanakan melalui 
pemeriksaan atas fisik pekerjaan bersama 
dengan kontraktor pelaksana pada 
tanggal 19 April 2012. 

Pengujian dilaksanakan dengan 
metode uji petik pada 21 titik pekerjaan. 
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 
terdapat kelebihan pembayaran atas 
kekurangan volume pekerjaan didalam 
ruas jalan pada 7 titik pengujian sebesar 
Rp111 juta.
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LKPd ta 2012
Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 

2012 terkait dengan SPI, BPK menemukan 
penatausahaan Aset Tidak Bermanfaat 
belum tertib. Salah satu SKPD yang 
melakukan itu adalah Dinas Prasjaltarkim.

Dinas Prasjaltarkim menyajikan 
Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp1,45 
miliar yang terdiri dari Peralatan dan 
Mesin. Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim 
Pemeriksa BPK pada tanggal 26 April 
2013 didampingi oleh Pengurus Barang 
menunjukkan, dari 12 item aset yang 
diuji petik dilaporkan rusak, ternyata satu 
aset masih berfungsi dan 11 aset masih 
digunakan oleh pegawai.

Dinas Prasjaltarkim juga belum tertib 
menatausahakan Barang Milik Daerah 
(BMD). Dimana, pengurus barang telah 
menyelenggarakan Kartu Inventaris 
Barang (KIB), tidak membuat Kartu 
Inventaris Ruangan (KIR) karena gedung 
masih dibangun dan Kuasa Pengguna 
Barang (KPB) dibuat sebagian. 

Pemeriksaan atas keberadaan dan 
kondisi barang dilakukan atas 12 item 
barang inventaris dengan nilai perolehan 
sebesar Rp614,40 juta. Pemberian label 
kode barang inventaris belum dilakukan, 
dan delapan item barang inventaris 
dengan nilai perolehan sebesar Rp123,65 
juta tidak diketahui keberadaannya.

Dinas Prasjaltarkim juga keliru dalam 
menganggarkan belanja-belanja yang 
dapat dikapitalisisasi atas nilai Aset Tetap 
pada Belanja Barang. Dimana, SKPD ini 
menganggarkan Belanja Jasa Konsultan 
sebesar Rp8,82 miliar. Nilai kekeliruan 
penganggaran tersebut paling besar 
dibandingkan empat SKPD lainnya. 

Temuan lainnya, Selama TA 2012, 
Dinas Prasjaltarkim telah menyelesaikan 
pembangunan Aset untuk kepentingan 
pihak lain namun belum menyerahkan 
Aset tersebut kepada Sekretariat Daerah 
dalam hal ini Biro Pengelola Aset sebagai 
Pengelola BMD untuk diproses serah 
terima aset. Nilainya sebesar Rp952,39 
juta.

Terkait dengan pengelolaan 

kendaraan dinas, Dinas Prasjaltarkim 
menetapkan pengguna kendaraan roda 
empat setiap tahunnya. Masing-masing 
pengguna membawa pulang kendaraan 
tersebut karena tidak ada garasi untuk 
menyimpan kendaraan tersebut di Kantor 
Dinas Prasjaltarkim. 

Untuk kendaraan roda dua, staf 
menggunakan tidak berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) pengguna 
kendaraan. Pemeriksaan fisik atas lima 
unit kendaraan roda empat dengan 
nilai perolehan sebesar Rp418,95 juta 
menunjukkan satu kendaraan yang 

dicatat pada buku Aset dengan Nomor 
Polisi BA 2746 DQ dengan nilai perolehan 
sebesar Rp152 juta tidak ditemukan. 
Pengurus Barang menyatakan bahwa 
kendaraan roda empat tersebut telah 
tercatat sejak Neraca Awal Tahun 
2005, namun Dinas Prasjaltarkim tidak 
menggunakan kendaraan tersebut. 
Pengurus Barang menyatakan bahwa 
kemungkinan kendaraan tersebut adalah 
milik Kementerian Pekerjaan Umum.

Dinas Prasjaltarkim telah melakukan 
beberapa pekerjaan perencanaan yang 
telah berumur lebih dari lima tahun 
tetapi belum jelas pelaksanaannya. 

Selain itu, terdapat konstruksi fisik dalam 
pengerjaan belum dilanjutkan sejak 
Tahun 2010 dengan nilai perolehan 
mencapai Rp2,87 miliar. Ada pekerjaan 
konstruksi telah terbengkalai selama tiga 
sampai dengan lima tahun dan belum 
dapat dimanfaatkan.

Pada pemeriksaan atas kepatuhan 
teradap peraturan perundang-undangan, 
BPK juga menemukan Dinas Prasjaltarkim 
kurang mengenakan denda atas 
keterlambatan pembangunan Gedung 
Dinas Peternakan sebesar Rp58,34 juta 
dan kekurangan volume pekerjaan 

sebesar Rp3,91 juta. 
Selain itu, pada pembangunan 

gedung Dinas Prasjaltarkim sendiri, 
terdapat adendum kontrak penambahan 
pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi 
yang terpisah dan terdapat kekurangan 
volume pekerjaan. 

Penambahan nilai kontrak 
tersebut antara lain untuk pembuatan 
atap lapangan tenis Muaro. Jumlah 
harga pembangunan Gedung Dinas 
Prasjaltarkim yang digunakan untuk 
pembangunan atap lapangan tenis 
Muaro sebesar Rp1,002 miliar. Hasil 
pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa 

Salah satu ruas jalan Padang Aro Solok Selatan Road Lintas Lubuk Gadang Padang
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BPK menunjukkan bahwa bangunan atap 
lapangan tenis berada di Jalan Arau dan 
terpisah dari pembangunan Gedung 
Dinas Prasjaltarkim di Jalan Taman Siswa.

Selain itu, hasil pemeriksaan fisik 
oleh Tim Pemeriksa BPK bersama Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
dan Pelaksana PT Wijaya Karya dan 
perhitungan kembali atas pembangunan 
Gedung Dinas Prasjaltarkim diketahui 
bahwa terdapat kelebihan volume 
pembayaran sebesar Rp182,11 juta. 
Kondisi tersebut mengakibatkan 
pemborosan keuangan daerah atas 
pembangunan tidak sesuai peruntukkan 
sebesar Rp1,002 miliar serta kelebihan 
pembayaran sebesar Rp182,11 juta. 

LKPd ta 2013
Hasil pemeriksaan LKPD TA 2013, 

pada pemeriksaan SPI, BPK menemukan 
Aset Tetap Rangka Baja Bongkar Pasang 
Jembatan pada Dinas Prasjaltarkim belum 
dinilai. Dimana, diketahui ada Aset Tetap 
Lainnya – lain-lain berupa peralatan 
jembatan sebesar Rp14,44 miliar yang 
merupakan sisa bahan rangka baja yang 
berasal dari pengadaan jembatan rangka 
baja dan jembatan panel. 

Hasil pemeriksaan fisik terhadap 
rangka baja pada Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Peralatan dan Bahan 
pada Dinas Prasjaltarkim menunjukkan 
terdapat rangka baja yang belum dinilai 
serta rangka baja yang dipinjam-pakaikan 
dan dipasang pada jembatan permanen. 
Kondisi tersebut membuka peluang 
penyalahgunaan jembatan rangka baja 
yang tidak diadministrasikan dengan 
tertib.

Terkait dengan pengelolaan Aset 
Tanah, ternyata Dinas Prasjaltarkim 
memiliki Aset Tanah yang dimanfaatkan 
pihak lain. Dimana, Aset Tanahnya tidak 
memiliki bukti kepemilikan tanah. Sampai 
tahun anggaran 2013 berakhir, Aset 
Tetap Tanah tersebut digunakan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota lain atau 
digunakan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi 
ini terjadi pada 17 lokasi dengan nilai 

Rp55,45 miliar.  
Untuk emeriksaan atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-
undangan, pada realisasi biaya Konsultan 
Pengawas pada kegiatan Pengawasan 
Jalan dan Jembatan Wilayah I tahun jamak 
2012-2014 pada Dinas Prasjaltarkim, BPK 
juga menemukan permasalahan. 

Hasil pemeriksaan realiasi biaya 
Konsultan Pengawas ini ditemukan 
dokumen mobilisasi personil dan 
pertanggungjawaban biaya personil 
Konsultan Pengawas sebesar Rp49 juta 
tidak sesuai dengan personil di lapangan. 
Permasalahan ini terjadi pada paket 
pembangunan Jembatan Kuranji - Durian 
Tarung TA 2013.

Temuan lainnya, pada kegiatan 
konsultan manajemen dan pengadaan 
barang atas pekerjaan bantuan teknis 
fasilitasi serta stimulasi perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang 
dilaksanakan oleh Dinas Prasjaltarkim. 

Pada kegiatan tersebut 
ditemukan realisasi belanja barang 
material perbaikan RTLH belum 
dipertanggungjawabkan dengan 
memadai sehingga tidak dapat diyakini 

kebenarannya. Nilainya mencapai Rp7,81 
miliar dengan rincian:
1) Wilayah Kota Padang sebesar Rp1,71 

miliar;
2) Wilayah Kota Pariaman dan 

Kabupaten Padang Pariaman sebesar 
Rp1,30 miliar;

3) Wilayah Kota Bukittinggi dan Kota 
Payakumbuh sebesar Rp307,26 juta;

4) Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan 
Kota Solok sebesar Rp1,05 miliar;

5) Wilayah Kota Sawahlunto sebesar 
Rp623,90 juta;

6) Wilayah Kabupaten Agam sebesar 
Rp534,15 juta;

7) Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 
sebesar Rp1,54 miliar;

8) Wilayah Kabupaten Pasaman Barat 
sebesar Rp726,54 juta.
Selain itu, belanja bantuan barang 

yang dihibahkan kepada masyarakat di 
Kabupaten Agam juga belum diterima 
oleh Penerima Bantuan sebesar Rp383,37 
juta. Padahal nilai bantuan barang yang 
belum diterima tersebut telah disajikan 
dalam realisasi Belanja Barang/Jasa pada 
pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 
2013.

Jembatan pantai Purus Padang yang dikerjakan Dinas Prasjaltarkim Pemprov Sumbar
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LKPd ta 2014
Pada LKPD TA 2014, hasil pemeriksaan 

SPI, BPK menemukan penatausahaan 
barang habis pakai pada Dinas 
Prasjaltarkim tidak tertib. Ini terjadi pada 
UPTD di lingkungan Dinas Prasjaltarkim.

Hasil pemeriksaan fisik Persediaan pada 
UPTD di lingkungan Dinas Prasjal Tarkim, 
BPK menemukan tiga permasalahan. 
Pertama, terdapat persediaan suku 
cadang dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
pada Workshop Pemeliharaan dan Bahan 
Jalan di Tabing yang terdiri dari oli, minyak 
rem, accu, grease dab tire and tube (ban 
alat berat) dengan nilai minimal sebesar 
Rp84,63 juta. 

Pengurus Barang Pembantu 
pada workshop tersebut tidak 
menyelenggarakan kartu gudang/kartu 
stock dan pencatatan atas mutasi arus 
barang suku cadang dan BBM yang masuk 
dan keluar gudang.

Kedua, terdapat Persediaan suku 
cadang, BBM, oli dan lain-lain pada 
UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Regional Dinas Prasjal Tarkim yang belum 
didistribusikan kepada masing-masing TPA 
Wilayah. 

Selain itu, hasil pengamatan fisik 
pada TPA Wilayah Payakumbuh, diketahui 
terdapat Persediaan suku cadang, 
BBM, oli, pipa besi, pipa PVC dan drum 
penampungan gas metan. TPA Wilayah 
Payakumbuh telah menyelenggarakan 
kartu stock, namun belum melaporkan nilai 
Persediaan di gudang tersebut ke kantor 
UPTD TPA Regional di Padang.

Nilai Persediaan pada UPTD TPA 
Regional tidak dapat diketahui karena 
Penyimpan Barang Pembantu pada UPTD 
TPA Wilayah tidak menyelenggarakan 
pencatatan mutasi keluar masuk 
barang dari gudang. Selain itu, belum 
menyelenggarakan kartu stock serta belum 
melaksanakan stock opname Persediaan 
per 31 Desember 2014.

Ketiga, terdapat Persediaan berupa 
bahan kimia, bahan-bahan labor habis 
pakai dan persediaan bahan untuk 
tempat penyimpanan hasil pengujian 

UPTD Laboratorium Balai Uji. Nilai dan 
jenis Persediaan secara pasti tidak dapat 
diketahui karena Penyimpan Barang 
Pembantu pada UPTD Laboratorium Balai 
Uji tidak menyelenggarakan kartu stock 
dan pencatatan mutasi keluar masuk 
Persediaan.

Pengurus Barang Dinas Prasjaltarkim 
tidak menyelenggarakan penghimpunan 
laporan barang pakai habis yang dikelola 
pada Workshop Pemeliharaan dan Bahan 
Jalan, UPTD TPA Wilayah dan UPTD Balai 
Uji.

Penyimpan Barang Pembantu pada 

UPTD TPA Wilayah kemudian melakukan 
penghitungan nilai Persediaan suku 
cadang dan BBM yang masih dikuasai 
pada tanggal 31 Desember 2014, sehingga 
didapatkan nilai Persediaan minimal 
sebesar Rp133,79 juta.

Dengan demikian terdapat Persediaan 
suku cadang dan BBM yang tidak 
dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 
2014 (unaudited) minimal sebesar 
Rp218,43 juta (Rp84,63 juta + Rp133,79 
juta). 

Pada pemeriksaan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, BPK 
menemukan UPTD Dinas Prasjal Tarkim 
tidak menyetorkan seluruh penerimaan 
ke Kas Daerah secara bruto. Berawal dari 
Balai Pengujian sebagai salah satu UPTD 
di bawah Dinas Prasjal, memperoleh 
pendapatan retribusi dari workshop dan 

laboratorium pengujian mutu bahan. 
Penatausahaan dan 

pertanggungjawaban penerimaan 
pendapatan pada UPTD tersebut 
dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan 
Pembantu. Setiap bulan Bendahara 
Penerimaan Pembantu memberikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan 
retribusi kepada Bendahara Penerimaan 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
(DPKD) Provinsi Sumbar.

Hasil pengujian terhadap dokumen 
pendapatan retribusi pada UPTD Balai 
Pengujian diketahui bahwa UPTD Balai 

Pengujian tidak 
menyetorkan semua 
penerimaan ke Kas 
Daerah. Di sisi lain, 
berdasarkan laporan 
penerimaan retribusi 
bulan Juli 2014 
diketahui terdapat 
penerimaan dari PT 
Reka Cipta Konsolindo 
Prima sebesar Rp2,69 
juta untuk pekerjaan 
penyelidikan tanah 
dengan menggunakan 
alat bor mesin 
kedalaman 75 meter. 

Hasil konfirmasi kepada PT Reka Cipta 
Konsolindo Prima diketahui bahwa atas 
pekerjaan tersebut perusahaan telah 
membayar retribusi kepada UPTD Balai 
Pengujian sebesar Rp30,92 juta dengan 
bukti kuitansi tanggal 28 Mei 2014 dan 
15 Juli 2014. Dengan demikian terdapat 
penerimaan sebesar Rp28,23 juta (Rp30,92 
juta - Rp2,69 juta) yang tidak disetorkan ke 
Kas Daerah.

Temuan lainnya atas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, 
diketahui bahwa terdapat kelebihan 
pembayaran atas pekerjaan peningkatan 
Jalan Simpang Padang Aro–Lubuk Malako 
DAK (P.056.1) Paket I sebesar Rp122,29 juta. 

LKPd ta 2015
Dalam pemeriksaan LKPD TA 2015 pun 

BPK menemukan permasalahan di Dinas 
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Prasjal Tarkim saat pemeriksaan SPI. Salah 
satunya, pengendalian intern atas Barang 
Persediaan di dinas ini belum sepenuhnya 
memadai.

Permasalahan yang ditemukan BPK 
tersebut bisa dilihat pada penyimpanan 
dan pencatatan persediaan pada UPTD 
TPA Sampah Regional Lokasi Padang yang 
belum memadai. Dimana, pada UPTD 
TPA Sampah Regional Lokasi Padang 
tidak memiliki gudang khusus yang 
memadai untuk penyimpanan persediaan. 
Persediaan suku cadang untuk sementara 
disimpan pada tiga tempat terpisah, yaitu: 
Ruangan I, II, dan III.

Pada Ruangan I, ruangan yang 
dialihfungsikan sebagai tempat 
penyimpanan persediaan yang berukuran 
kecil, seperti peralatan umum dan 
peralatan kerja. Ruangan tersebut 
juga digunakan untuk menyimpan 
peralatan yang telah rusak dan juga 
digunakan untuk tempat sholat.

Ruangan II, ruangan kerja 
staf yang juga digunakan untuk 
menyimpan persediaan yang 
berukuran besar, seperti ban 
kendaraan, benen, derigen, dan lain-
lain; dan Ruangan III, ruang di bagian 
bawah tangga yang digunakan 
untuk penyimpanan cairan. Kondisi 
tersebut menunjukkan tidak 
ada pembatasan akses terhadap 
persediaan yang dimiliki UPTD.

Pada pencatatan mutasi persediaan. 
UPTD TPA Sampah Regional Lokasi 
Padang merupakan koordinator dalam 
penyediaan persediaan bagi UPTD TPA 
Sampah Regional Lokasi Payakumbuh dan 
Solok. 

Pengadaan persediaan sepenuhnya 
dilakukan di UPTD TPA Sampah Regional 
Lokasi Padang untuk selanjutnya 
didistribusikan ke UPTD TPA Sampah 
Regional Lokasi Payakumbuh dan Solok 
sesuai permintaan dari dua UPTD tersebut. 

Mutasi keluar persediaan untuk dua 
UPTD tersebut didukung bukti tanda 
terima manual yang dibuat oleh petugas 
pada UPTD masing-masing. Namun, pada 

saat kebutuhan mendesak, pengambilan 
barang tidak disertai dengan bukti tanda 
terima. Selain itu, setiap mutasi tersebut 
juga belum ditatausahakan ke dalam kartu 
masing-masing barang yang telah dibuat.

Terkait dengan mutasi persediaan 
pada UPTD TPA Sampah Regional Lokasi 
Solok ternyata belum dicatat dalam kartu 
persediaan. Mutasi masuk persediaan 
pada UPTD TPA Sampah Regional Lokasi 
Solok berasal dari UPTD TPA Sampah 
Regional Lokasi Padang. Mutasi keluar 
persediaan terjadi pada saat penggunaan 
persediaan oleh petugas di UPTD TPA 
Sampah Regional Lokasi Solok. 

Petugas gudang diketahui belum 
menyelenggarakan penatausahaan atas 
penggunaan persediaan yang terjadi 

di UPTD TPA Sampah Regional Lokasi 
Solok. Format kartu persediaan yang 
telah disediakan juga belum digunakan 
dikarenakan kurangnya pemahaman 
petugas gudang atas pelaksanaan 
penatausahaan tersebut.

Dalam hal persediaan barang juga 
ditemukan persediaan barang persediaan 
barang yang akan diserahkan kepada 
masyarakat, dalam realisasi belanja 
hibah, belum diserahterimakan kepada 
pengguna. Nilainya mencapai Rp33,95 
miliar.

Terkait dengan penatausahaan 
dan pengamanan Aset Tetap dan Aset 
Lainnya, terdapat Aset Lainnya di Dinas 

Prasjaltarkim yang belum diketahui 
keberadaannya. Nilainya mencapai 
Rp632,21 juta.

Pada Aset Tetap, Aset Tetap Peralatan 
dan Mesin di SKPD ini belum diberi label 
kode inventaris barang. Jumlah barangnya 
sebanyak 1.032 barang dengan harga 
perolehan mencapai Rp3,51 miliar.

Pada Aset Tetap Tanah, pengamanan 
Aset Tetap Tanah seluas 385.855 m2 
untuk Stadion Utama Sumbar belum 
dilakukan. Pemprov Sumbar melalui Dinas 
Prasjaltarkim pada TA 2015 merealisasikan 
Belanja Modal Tanah seluas 385.855 m2 
untuk pembangunan Stadium Utama di 
Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, 
Padang Pariaman. 

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen 
pengadaan tanah, wawancara 
dengan PPTK pengadaan tanah 
dan pemeriksaan fisik pada 
lokasi aset tetap menunjukkan 
bahwa pada lokasi tanah seluas 
385.855 m2 tersebut, Pemprov 
Sumbar belum mengupayakan 
pengamanan, dengan tidak 
memasang papan nama dan 
batas-batas tanah. Pemprov 
Sumbar hanya memiliki peta 
bidang tanah. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan Aset 
Tetap Tanah yang tidak memiliki 
pengamanan fisik berpotensi 
diklaim oleh pihak lain.

Terakhir, masih terkait dengan Stadion 
Utama Sumbar yang dibangun oleh 
Dinas Prasjaltarkim, hasil pemeriksaan 
atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, BPK menemukan 
pelaksanaan pekerjaan tiang pancang 
pada kontrak pekerjaan pembangunan 
Stadion Utama Sumbar ternyata 
tidak memedomani ketentuan yang 
berlaku. Akibatnya, terdapat kelebihan 
pembayaran tiang pancang terhadap 
selisih potongan tiang pancang yang 
tidak tertanam sebesar Rp71,60 juta dan 
terhadap sisa tiang pancang yang ada 
dilokasi pekerjaan yang tidak terpancang 
sebesar Rp2,31 miliar.  and

Kantor Dinas Prasjal Tarkim Sumbar
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Pada 6-8 September lalu, salah 
satu kelompok kerja International 
Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSaI), 

Working Group on Value and Benefit 
of Supreme Audit Institutions (INTOSaI 
WGVBS), menyelenggarakan pertemuan 
kesepuluhnya (10th Meeting of INTOSAI 
WGVBS). 

Pertemuan yang bertempat di Mexico 
City, Meksiko tersebut dihadiri 35 orang 
delegasi dari 15 lembaga pemeriksa atau 
Supreme Audit Institution (SaI) anggota 
INTOSaI WGVBS dari berbagai negara. BPK 
sendiri mengirimkan delegasinya untuk 
mengikuti pertemuan tersebut. delegasi 
BPK dipimpin anggota BPK agung Firman 
Sampurna didampingi Kabag Kerja Sama 

Internasional Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional Wahyudi dan Kasubagset 
anggota I BPK RI Fransiskus Harum 
sebagai anggota delegasi.

Pertemuan dibuka Auditor General 
of SaI Meksiko Juan M. Portal yang juga 
menjabat Chairman of INTOSaI WGVBS. 
Setelah itu, dilanjutkan pemaparan dari 
beberapa pimpinan delegasi lembaga 
pemeriksa yang hadir. Termasuk anggota 
BPK agung Firman Sampurna. Pemaparan 
berkisar progress project yang tengah 
dikerjakan; topik pilihan dan diskusi 
atas isu terkini yang dihadapi; serta 
menyepakati solusi yang akan dilakukan 
dalam rangka meningkatkan value dan 
benefit lembaga pemeriksa di setiap 
negara. 

10th Meeting of INTOSAI WGVBS:

BPK PAPArKAN SIPTL
Dalam pertemuan 10th Meeting of INTOSAI WGVBS, BPK 
memaparkan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan melalui pendekatan teknologi informasi yang 
dikenal dengan SIPTL.

anggota BPK agung Firman 
Sampurna sendiri mendapat kesempatan 
menyampaikan presentasi mengenai 
penggunaan Sistem Informasi 
Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dalam 
pengawasan tindak lanjut rekomendasi 
hasil pemeriksaan di BPK. dimana, BPK 
menggunakan pendekatan teknologi 
informasi dalam melakukan pengawasan 
tindak lanjut rekomendasi dari hasil 
pemeriksaannya. 

dalam pemaparannya, agung 
Firman menyampaikan bagaimana BPK 
dapat memberikan manfaat bagi para 
pemangku kepentingan dan masyarakat 
luas. BPK  diharapkan menjadi faktor 
pendorong terjadinya perubahan di 
masyarakat seperti yang tercermin dalam 
International Standard of SaI (ISSaI 12). 
Seperti namanya, ISSaI 12 memuat 
12 prinsip manfaat dan nilai tambah 
lembaga-lembaga pemeriksa dalam 
mendorong kehidupan negara menjadi 
lebih baik atau mendorong perbaikan 
dalam kehidupan masyarakat. 

BPK sendiri secara ketatanegaraan 
merupakan salah satu alat kelengkapan 
negara selain Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), dewan Perwakilan Rakyat 
(dPR), dewan Perwakilan daerah (dPd), 
Presiden selaku kepala negara yang 
membawahi pemerintahan pusat dan 
daerah, Mahkamah agung (Ma), Komisi 
Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi 
(MK). 

dijelaskan pendirian BPK yang 
diamanatkan konstitusi Undang-Undang 
dasar 1945 (UUd 1945) sejak Indonesia 
memproklamirkan kemerdekaannya 
sampai amandemen UUd 1945 
pada 1999-2002. Termasuk untuk 
menjalankan tugas dan kewenangan 
BPK diperlengkapi Undang-Undang 
Keuangan Negara serta Undang-Undang 
BPK: Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 
tentang BPK. 

disampaikan pula struktur organisasi 
BPK dalam menjalankan tugas dan 
perannya sebagai lembaga pemeriksa 
eksternal di Indonesia. dimana, BPK 
memeriksa seluruh entitas pengelola 

Suasana pertemuan pertemuan INTOSAI WGVBS. 
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keuangan negara, baik di tingkat 
pemerintah pusat maupun daerah, 
termasuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik daerah 
(BUMd), dan Badan-Badan Lainnya 
dengan anggaran negara mencapai 
Rp2.080 triliun dan aset nasional 
mencapai Rp5.456 triliun pada tahun 
2017.

agung juga menjelaskan tiga 
jenis pemeriksaan yang dilaksanakan 
BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (PdTT) termasuk 
pemeriksaan investigatif. Secara umum, 
pemeriksaan BPK ditujukan agar 
mendorong transparan dan akuntabilitas 
keuangan negara serta agar keuangan 
negara digunakan secara efektif, efisien, 
dan ekonomis. BPK akan memberikan 
masukan-masukan perbaikan bagi entitas 
pengelola keuangan negara melalui 
rekomendasi hasil pemeriksaannya.

Jika pemerintah atau secara luas 
entitas pengelola keuangan negara dapat 
mengelola keuangan secara transparan 
dan akuntabel serta menggunakannya 
secara efektif, efisien, dan ekonomis, 
maka manfaat dan nilai tambah BPK 
akan terlihat. BPK pun bisa membuat 
kehidupan lebih baik bagi masyarakat 
dan negara. Oleh karena itu, BPK harus 

bisa memastikan rekomendasi perbaikan 
dijalankan oleh entitas pengelola 
keuangan negara. 

dari hasil pemeriksaan yang 
dilaksanakan, selama periode 2005 
sampai 2016, BPK telah mengeluarkan 
437.343 rekomendasi dengan nilai 
mencapai Rp241,71 triliun. dari 437 
ribu lebih rekomendasi tersebut, entitas 
pengelola keuangan negara yang telah 
menindaklanjuti rekomendasi BPK 
sebanyak 304.679 rekomendasi dengan 
nilai Rp121,81 triliun atau 69,67 %. 

atas dasar kondisi jumlah 
rekomendasi yang diberikan yang sangat 
banyak, besarnya objek yang diperiksa 
dengan wilayah geografis yang sangat 
luas, serta tantangan-tantangan lainnya, 
maka kemudian BPK mengembangkan 
SIPTL guna mengawasi dan memantau 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK oleh seluruh entitas 
pengelola keuangan negara. dijabarkan 
di sini mekanisme kerja SIPTL serta 
tantangan-tantangan yang dihadapi 
dalam pengembangan sistem tersebut.  

 Presentasi anggota BPK agung 
Firman Sampurna mendapat sambutan 
baik dari Technical Secretary of INTOSaI 
WGVBS Benjamin Fuentes-Castro 
serta perwakilan lembaga pemeriksa 
amerika Serikat, US GaO, Timothy 

Bowling. Timothy bahkan mengomentari 
presentasi itu bahwa US GaO sendiri juga 
menggunakan pendekatan teknologi 
informasi dalam pemantauan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan.
INTOSAI WGVBS

INTOSaI WGVBS dibentuk pada 
kongres INCOSaI XIX di Mexico City 
tahun 2007. Tujuan pembentukan 
kelompok kerja ini adalah untuk untuk 
mengembangkan kerangka kerja untuk 
menentukan dan mengukur nilai dan 
manfaat lembaga pemeriksa atau SaI 
dalam upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, seperti yang telah 
tertuang pada ISSaI 12. 

dimulai pada pertemuan INTOSaI 
Governing Board ke-60, pada November 
2010 di Johannesburg, afrika Selatan, 
dihasilkan kesepakatan untuk 
membentuk Task Force SaI Database yang 
bertujuan untuk menciptakan database 
khusus dan terbaru mengenai informasi 
SaI anggota INTOSaI. 

Setelah bulan Juni 2011, BPK resmi 
bergabung dalam Task Force itu. Pada 
tahun 2014, Task Force ini resmi dilebur 
dalam wadah INTOSaI WGVBS. Kelompok 
kerja ini diketuai oleh lembaga pemeriksa 
Meksiko sejak tahun 2014. BPK menjadi 
anggota saat resmi dibentuk pada tahun 
2014 itu juga.

Sampai saat ini, INTOSaI WGVBS 
memiliki 21 anggota. anggota-anggota 
INTOSaI WGBVS tersebut, yaitu BPK, 
lembaga pemeriksa austria, Kamboja, 
Kamerun, Chile, Cina, Perancis, Hungaria, 
Irak, Israel, Jamaika, Kuwait, Namibia, 
Selandia Baru, Pakistan, Peru, Moldova, 
Rusia, afrika Selatan, Tanzania, dan 
amerika Serikat.

INTOSaI WGVBS juga memiliki 
tujuh observer, yaitu Capacity Building 
Committee (CBC), Inter-American 
Development Bank (IadB), International 
Budget Partnership (IBP), INTOSaI 
Development Initiative (IdI), Professional 
Standards Committee (PSC), The World 
Bank, dan United Nations Department of 
Economic and Social Affairs (UNdESa). 
(and)Para delegasi pertemuan INTOSAI WGVBS.  Tampak Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna duduk paling kiri.
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S ELaMa lima hari, 11-
15 September, BPK 
menyelenggarakan The 4th 
INTOSaI WGEa International 

Training on Forestry Audit di Pusdiklat 

BPK, Kalibata, Jakarta. Kegiatan 
pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang 
pemeriksaan atau audit kehutanan 
ini merupakan bagian kegiatan dari 
kelompok kerja pemeriksaan lingkungan 

DIKLAT 
INTerNASIONAL 
AuDIT KehuTANAN
uNTuK KeSeKIAN KALINyA, SejAK TAhuN 2014, BPK 
KemBALI memBerIKAN DIKLAT AuDIT KehuTANAN KePADA 
LemBAGA-LemBAGA PemerIKSA ANGGOTA INTOSAI WGeA.

Internasional Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSaI): INTOSaI 
Working Group on Environmental Auditing 
(INTOSaI WGEa). Tema diklat yang 
diangkat kali ini mengenai audit area 
hutan konservasi.

diklat ini merupakan kegiatan 
keempat kalinya yang diselenggarakan 
INTOSaI WGEa dimana BPK RI selalu 
mendapat kepercayaan sebagai 
penyelenggara sekaligus memberikan 
pendidikan dan pelatihan yang diberikan 
pemeriksa-pemeriksa BPK yang 
berpengalaman dalam audit kehutanan.

 diklat internasional dibuka oleh 
Sekjen BPK Hendar Ristriawan. Hadir 
dalam pembukaan diklat, Staf ahli 
BPK Bidang Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan Berkelanjutan Blucer 
Welington Rajagukguk, Kepala Pusdiklat 
BPK dwi Setiawan, Kepala direktorat 
Penelitian dan Pengembangan BPK 

Sekjen BPK Hendar Ristriawan menabuh gong menandai dimulainya Diklat Internasional Audit Kehutanan
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Gunarwanto, dan Kepala auditorat IV.B 
BPK dewi Ciantrini. Keesokannya, Wakil 
Ketua BPK Bahrullah akbar memberikan 
keynote speech terkait dengan 
pengalaman BPK dalam audit kehutanan 
kepada peserta sebagai bekal pelatihan. 

diklat internasional audit kehutanan 
diikuti sebanyak 20 peserta dari 10 
lembaga pemeriksa anggota INTOSaI 

WGEa. Kesepuluh lembaga pemeriksa 
tersebut yaitu BPK sendiri selaku tuan 
rumah, lembaga pemeriksa Bangladesh, 
Chile, Iran, Laos, Filipina, arab Saudi, Sri 
Lanka, Tanzania, dan Thailand. 

Seperti diklat internasional tentang 
audit kehutanan sebelumnya, diklat 
tidak hanya diselenggarakan di dalam 
kelas. Peserta diklat juga diajak untuk 

mendapatkan pelatihan di luar 
kelas dengan melaksanakan 
praktik audit secara langsung di 
area hutan konservasi Gunung 
Pancar, Bogor. Tidak hanya itu, 
peserta akan dipandu untuk 
memanfaatkan teknologi 
geospasial sebagai sarana 
pengumpulan bukti-bukti audit 
kehutanan.

Kesuksesan pelatihan pada 
tahun-tahun sebelumnya tak 
lepas dari peran aktif BPK di 
INTOSaI WGEa. Sejak tahun 
2014, BPK telah menjadi ketua 
INTOSaI WGEa. Pelatihan tahun 
2017 ini merupakan salah satu 
implementasi INTOSaI WGEa Work 
Plan 2017-2019 yaitu enhance 
information dissemination, 
exchange, and training. 

Sebelum menjadi Ketua 
INTOSaI WGEa, BPK telah menjadi 
ketua penyusunan Auditing 
Forest: Guidance for Supreme 
Audit Institutions pada Work Plan 
2008-2010 dan menjadi ketua 
penyusunan Training Module on 
the Topic of Forestry pada Work Plan 
2011-2013.

Kegiatan diklat internasional 
ini diharapkan dapat 
mengembangkan kapasitas auditor 
lembaga pemeriksa anggota 
INTOSaI WGEa dalam bidang 
pemeriksaan kehutanan. Selain 
itu juga  menambah pengetahuan 
para auditor dengan berbagi 
pengalaman, dan sekaligus 
memberikan praktik langsung 
pemeriksaan kehutanan  di area 
hutan konservasi. 

dengan model seperti itu, 
diharapkan akan semakin banyak 

pemeriksa, baik di BPK sendiri maupun 
di luar negeri yang memiliki kemampuan 
untuk melaksanakan pemeriksaan 
kehutanan, sehingga dapat memberikan 
konstribusi pada United Nations (UN) 
Agenda Goal 15 yang salah satunya 
tentang perlindungan hutan.  (and)

internasional

Penyerahan simbolis bibit pohon saat pembukaan diklat

Suasana diklat
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internasional

INTOSaI Steering Committee on 
Knowledge Sharing and Knowledge 
Services (INTOSaI KSC Steering 
Committee) menyelenggarakan 

pertemuan ke-9 di Bali, Indonesia. BPK 
menjadi tuan rumah dengan kapasitas 
sebagai Ketua INTOSaI WGEa. 

Pertemuan pada 23 – 25 
agustus 2017 tersebut dihadiri 25 
peserta dari 11 lembaga pemeriksa 
anggota INTOSaI yang mewakili 
masing-masing kelompok kerja 
(working group). delegasi BPK 
sendiri dipimpin anggota BPK agus 
Joko Pramono.

delegasi BPK sendiri 
selain anggota BPK agus Joko 
Pramono, ada Staf ahli BPK 
Bidang Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan Berkelanjutan Blucer 
Welington Rajagukguk yang juga 
Pelaksana tugas auditor Utama 
Keuangan Negara III BPK, Kepala 
direktorat Evaluasi dan Pelaporan 
Pemeriksaan BPK Juska Meidy Enyke 
Sjam yang juga selaku Sekretariat 
INTOSaI WGEa dan tim research 
project on emergency preparedness.

Ketua BPK Moermahadi Soerja 
djanegara dalam sambutannya 
sekaligus membuka pertemuan 
internasional ini menyatakan bahwa 
lembaga pemeriksa memiliki peran 

penting dalam mengawal implementasi 
Sustainable Development Goals (SdGs) di 
masing-masing negara. Peran tersebut di 
antaranya melalui pengintegrasian tujuan 
SdGs dalam proses dan penyusunan 
rencana audit.

PerTemuAN Ke-9 INTOSAI KSC 
Steering CoMMittee
BPK meNjADI TuAN rumAh PerTemuAN Ke-9 DeWAN 
PeNGArAh ASOSIASI LemBAGA PemerIKSA SeDuNIA 
ATAu Steering CoMMittee INTOSAI KSC. ISu uTAmA yANG 
DIANGKAT SOAL PerAN LemBAGA PemerIKSA uNTuK 
meNyuKSeSKAN SDGS.

Pertemuan INTOSaI KSC Steering 
Committee kali ini bertujuan untuk 
mendiskusikan perkembangan terakhir 
dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
tahun 2017-2019 dari masing-masing 
kelompok kerja INTOSaI sesuai dengan 
rencana kerjanya. 

Kelompok-kelompok kerja INTOSaI 
yang mengikuti pertemuan di Bali ini 
yaitu Working Group on IT Audit (WGITa), 
Working Group on Programme Evaluation 
(WGPE), Working Group on Environmental 
Auditing (WGEa), Working Group on 
Public Debt (WGPd), Working Group 
on Key National Indicators (WGKNI), 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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Working Group on Public Procurement 
Audit (WGPPa), Working Group on Audit of 
Extractive Industries (WGEI), dan Working 
Group on Big Data (WGBd).

BPK sebagai Ketua INTOSaI WGEa 
menyampaikan rencana kerja INTOSaI 
WGEa tahun 2017 – 2019 berikut 
kontribusi WGEa dalam pencapaian 
strategic objectives dan crosscutting 
priorities Rencana Strategis (Renstra) 
INTOSaI 2017 – 2022. 

Selain itu, sebagai ketua proyek 
penyusunan riset paper tentang emergency 
preparedness dengan tim riset yang 
beranggotakan 11 negara, BPK juga 
mempresentasikan progress penyusunan 
riset tersebut dan rencana ke depannya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 
pertemuan tersebut berkaitan dengan 
peran lembaga pemeriksa anggota 
INTOSaI untuk mendukung tujuan 
strategis SdGs. Setiap lembaga pemeriksa 
sesuai dengan mandat dan prioritas 
pemeriksaannya, dapat memberikan 

kontribusi nyata melalui pemantauan 
implementasi SdGs di negaranya 
masing-masing. Kontribusi tersebut 
dengan memberikan masukan perbaikan 
implementasi SdGs di masa mendatang.

Seusai pembukaan acara, Ketua BPK 
Moermahadi kepada para awak media 
menjelaskan pertemuan ke-9 INTOSaI 
KSC Steering Committee bertujuan 
untuk mendiskusikan perkembangan 
terakhir, dan target yang ingin dicapai 
dalam tahun 2017-2019. Melalui masing-
masing kelompok kerja INTOSaI ingin 
menjabarkan seluruh canangan dalam 
tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SdGs).

“Ini kan working group, jadi ada 
grup-grup di INTOSaI, asosiasi lembaga 
pemeriksa se-dunia itu yang ada tim-lah 
mereka, macam-macam timnya tadi itu. 
Ya tetapi semua mencoba memasukkan 
dengan Sustainable Development Goals itu,” 
ujarnya. 

Moermahadi berharap kegiatan 

tahunan ini memberikan output positif 
dalam mendukung percepatan tercapainya 
SdGs. Seluruh Indikator dalam SdGs 
menurutnya akan dibahas dalam 
pertemuan kali ini.

 “ada 17 rencana goals itu, nanti 
implementasinya sih 2030 ya. Tetapi ada 
beberapa yang memang bisa kita terapkan, 
dan memang sudah direncanakan di 
Bappenas, dengan Indonesia itu ada 
beberapa. Tentunya pengentasan 
kemiskinan, terus masalah lingkungan 
hidup, terus kesehatan, infrastruktur. 
Jadi memang menyambunglah dengan 
rencananya pemerintah Indonesia,” 
tuturnya.

Moermahadi menambahkan, seluruh 
kegiatan dalam pertemuan ini berkaitan 
dengan peran lembaga pemeriksa 
keuangan untuk mendukung tujuan 
strategis SdGs. Setiap lembaga pemeriksa 
keuangan dapat berkontribusi nyata 
melalui pemantauan penerapan SdGs di 
masing-masing negara.  (and)

internasional

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama 10 Supreme Audit Institutions (SAI), membahas peran lembaga pemeriksa keuangan dalam mengimplementasikan 
Sustainable Development Goals (SDGs). Pertemuan 3 hari (23-25 Agustus 2017) tersebut berlangsung di Bali, dan dibuka Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara.
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menimbulkan risiko reputasional dan 
strategis. Terkait kualitas pemeriksaan, kata 
Ketua BPK, ada tiga hal penting yang harus 
diperhatikan yaitu masalah ketepatan 
waktu, kelengkapan dokumentasi atau 
KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) serta reviu 
berjenjang. 

Sebelumnya, Inspektur Utama, 
Mahendro Sumardjo dalam 
penjelasannya menyebutkan, 
Forum Pembahasan Tindak 
Lanjut Hasil Pengawasan Irtama 
merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan setiap tahun dalam 
rangka mengetahui rekomendasi-
rekomendasi hasil pengawasan 
Irtama. Hadir dalam acara 
tersebut 296 peserta yang terdiri 
dari Satker Pusat dan seluruh 
Perwakilan dari seluruh Indonesia. 

dijelaskan, dari data yang 
diperoleh atas rekomendasi 
Irtama yang telah disampaikan 
kepada Satker baik eselon satu 
maupun dua untuk Pemeriksaan 
Laporan  Keuangan terdapat 
1085 rekomendasi dan yang 
sudah ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi sebanyak 894 atau 
sekitar 82,39%. “artinya masih 
terdapat beberapa rekomendasi 
yang tidak bisa ditindaklanjuti 
sesuai dengan alasan yang 
sah, dan terdapat beberapa 
rekomendasi yang masih dalam 
proses,” ujarnya.

Untuk reviu Kinerja 
Pemeriksaan dengan rekomendasi 
sebanyak 1259 rekomendasi. atas 
reviu Kinerja Pemeriksaan tersebut 
Satker yang telah menindaklanjuti 

sesuai dengan rekomendasi sebanyak 
894 atau 71,1% dari total rekomendasi, 
4 rekomenadasi telah ditetapkan tidak 
dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang 
sah, 361 rekomendasi atau 26% dari total 
rekomendasi yang masih dipantau dalam 

agenda

d IPERLUKaN sinerji yang kuat 
antara lini pertahanan dalam 
Three Line of Defence Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk 

mencapai Renstra BPK tahun 2016-2020 
yaitu mendorong pengelolaan keuangan 
negara untuk mencapai tujuan negara 
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan 
bermanfaat.  Untuk mencapai visi tersebut 
BPK telah membuat berbagai kebijakan 
dan strategi agar efektivitas penerapan 
kebijakan dan strategi tersebut tercapai.

demikian disampaikan Ketua BPK 
Moermahadi Soerja djanegara saat 
memberikan pengarahan pada acara 
Forum Pemantauan Tindak Lanjut atas 
Hasil Pengawasan (PTLHP) Inspektorat 
Utama dan Reviu BPK Negara Lain Tahun 
2017 yang berlangsung 25-26 September 
2017.  Forum PTLHP kali ini mengusung 
tema ‘Peningkatan Kualitas dan Manfaat 
Hasil Pemeriksaan BPK melalui Penerapan 
Praktik-Praktik Terbaik’. 

“Saya sangat mendukung apa yang 
dilakukan Irtama mendudukkan secara 
bersama-sama dalam forum ketiga 
lini Pertahanan BPK ini. Yang pertama 
adalah  Satker Pemeriksa—yakni aKN 
dan Perwakilan—kedua, Setjen, dirtama 
Revbang, dirtama Binbangkum dan 
Irtama sebagai pertahanan ketiga. Seluruh 
pertahanan ini memiliki peran dan 
tanggung jawab yang besar dan perlu terus 
bersinergi dalam nenerapkan strategi dan 
kebijakan untuk mencapai Renstra BPK 
tersebut,” paparnya.

dalam kesempatan itu Ketua BPK juga 
mengingatkan tentang masalah kualitas 
pemeriksaan dan pemeriksaan yang 
harus dikelola dengan baik supaya tidak 

FORUM PTLHP INSPEKTORAT 
UTAMA DAN REVIU BPK 
NEGARA LAIN TAHUN 2017

 Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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proses penyelesaianannya.
Selain itu terdapat 

pemantauan tindak lanjut 
hasil reviu negara lain oleh 
NIK (Najwyzsza Izba Kontroli 
) Polandia tahun 2014 
terdapat 34 rekomendasi 
yakni; sistem dan mutu 
yang di-Peer Review yaitu 
Independensi dan Mandat, 
Tata Kelola Internal, 
Standar Metodologi 
Pemeriksaan, serta Kinerja 
Pemeriksaan. dari 34 
rekomendasi, sebanyak  21 
reomendasik sudah selesai 
ditindaklanjuti sesuai 
dengan saran dan mash 
terdapat 10 rekomedasi 
yang masih dalam proses, 
dan 3 rekomendasi 
belum ditindaklanjuti. “Ini 
yang masih menjadi ‘PR’ 
kami selama ini,” tambah 
Mahendro. 

Selain melakukan 
pemantauan tindak lanjut 
hasil pengawasan Irtama, 
lanjutnya, para peserta 
juga akan mendapat 
pencerahan dan berdiskusi 
dengan para narasumber 
baik nara sumber yang 
berasal dari internal 
maupun eksternal terkait 
dengan tema forum 
PTLHP. Pada hari pertama, 
ada tiga nara sumber 
yang akan memaparkan 
praktik-praktik terbaik 
pada pemeriksaan yakni 
; Herry Purwaka, Kepala 
Perwakilan BPK Prov Riau 
yang akan menyampaikan ‘Praktik-praktik 
Terbaik dalam Pemeriksaan laporan 
Keuangan Pemerintah daerah; Wahyu 
Priyono, Kepala Perwakilan BPK Prov Nusa 
Tenggara Barat yang akan menyampaikan 
‘Praktik-Praktik Terbaik Pemeriksaan 
Kinerja’; ayub amali, Kepala auditoriat 
Va yang menyampaikan materi ’Praktik-

Praktik Terbaik Pemeriksaan dengan 
Tujuan Tertentu’. 

“Ketiga nara sumber tersebut dipilih 
karena mendapat penilaian terbaik, 
hampir nyaris sempurna, baik dari 
tahapan perencanaan, pelaksanaan 
dan pelaporan. Oleh karena itu kami 
mengharapkan dari ketiga narasumber 
ini, yang memang sudah terbukti dapat 

melakukan pemeriksaan 
sesuai dengan standar, 
pedoman dan sesuai 
Juklak dan Juknis, Kepala 
Satker lain bisa mengikuti, 
menanyakan apa kiat-kiat 
yang dilakukan ketiga 
narasumber kita ini,” ucap 
Mahendro. 

Sementara pada sesi 
hari Selasa 26 September, 
akan dihadirkan dua 
narasumber eksternal 
yaitu VP Quality System & 
Knowledge Management 
Pertamina, Faisal Yusra 
yang menyampaikan 
materi pengelolaan 
knowledge management 
dan best practices di 
Pertamina. “Tentunya dari 
‘knowledge management’ 
ini kita akan bisa belajar 
mengambil praktik-praktik 
terbaik yang telah terbukti 
efisien di Pertamina,” 
jelasnya.

Nara sumber lainnya 
adalah dr Prasetyo 
Hadi, dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pembangunan 
Nasional Jakarta yang 
menyampaikan materi 
‘Pembentukan Budaya 
Organisasi yang 
Mendukung Praktik-Praktik 
Terbaik dalam Mencapai 
Tujuan Organisasi BPK’. 
Sementara Tortama aKN II, 
Bahtiar arif menyampaikan 
tentang Mutu Pemeriksaan, 
dan Sekjen BPK Hendar 

Ristriawan, Kepala direktorat Utama 
Revbang Slamet Kurniawan memaparkan 
tentang Startegi dan Optimalisasi Unit 
Pemeriksaan, Unit Penunjang dan 
Sekretariat Jenderal dalam Bersinerju 
untuk Meningkatkan Hasil Pemeriksaan 
BPK yang berkualitas dan bermanfaat.  
***dr

agenda

 Inspektur Utama, Mahendro Sumardjo

 Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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WaKIL Ketua BPK Bahrullah 
akbar menyerukan agar 
seluruh pelaksana BPK 
bersama membangun 

BPK dengan beratapkan Renstra 
2016-2020 sebagai tujuan bersama, 
ditopang dengan sembilan Pilar Sistem 
Pengendalian Mutu, di atas pondasi nilai-
nilai organisasi yang kuat yakni integritas, 
independen dan profesional. 

Hal tersebut disampaikan  dalam 
acara ‘Workshop  Pengenalan dan 
Integrasi Sistem Manajemen Mutu (SNI 
ISO 9001), Manajemen Risiko (SNI ISO 
31000) dan anti Penyuapan (SNI ISO 
37001) Untuk BPK yang Berintegritas, 
Independen dan Profesional’  yang 
berlangsung di aula Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan BPK, Jakarta, (28/9). 
Workshop ini merupakan kerjasama BPK 
dengan Badan Standardisasi Nasional 
(BSN) .

“Workshop ini bersinergi dengan 
kegiatan lain, seperti: Penyempurnaan 
Standar dan Pedoman Pemeriksaan, 
Program Reformasi Birokrasi, 
Pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), 
Pakta Integritas, Program Pengendalian 
Gratifikasi (PPG), Sistem Kendali 
Kecurangan, dan Whistle Blowing System 
(WBS), serta Implementasi Kode Etik,” 
jelas Bahrullah. 

deputi Bidang Penelitian dan 
Kerjasama Standardisasi BSN, I 

Nyoman Supriyatna menjelaskan, 
memperhatikan kondisi korupsi, 
khususnya penyuapan di Indonesia, 
Presiden RI pada 22 September 2016 
menetapkan Instruksi Presiden RI No 10 
Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 
dan 2017. 

Salah satu kebijakan yang diambil, 
demikian dikutip dari laman bsn.
go.id,  adalah memberi tanggung 
jawab kepada BSN untuk melakukan 
inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi. 
Selanjutnya, BSN mengawali dengan 
mengadopsi standar internasional 
ISO 37001 menjadi Standar Nasional 
Indonesia (SNI) secara identik.

Organisasi pemerintah maupun 
non pemerintah yang dikelola dengan 
baik diharapkan mempunyai kebijakan 
dan kepatuhan yang didukung oleh 
sistem manajemen yang sesuai untuk 
membantu pemenuhan kepatuhan 
hukum dan komitmen terhadap 
integritas. Kebijakan anti penyuapan 
merupakan komponen dari kebijakan 
kepatuhan secara keseluruhan, dan 
kebijakan anti penyuapan dan sistem 
manajemen mendukung, membantu 
organisasi untuk menghindari atau 
mengurangi biaya, risiko, dan kerugian 
yang disebabkan oleh penyuapan, 
mempromosikan kepercayaan dalam 
transaksi bisnis, dan meningkatkan 
reputasi organisasi tersebut.

Kasus tindak pidana korupsi dapat 
dibagi menjadi 3 kategori, yakni 
penyuapan, jabatan,dan instansi. 
Pada tahun 2016, terdapat 216 kasus 

‘BPK-BSN GELAR WORKSHOP 
SISTEM ANTI PENyUAPAN 
DAN MANAjEMEN RISIKO’

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
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penyuapan, dan pada tahun 2017 masih 
saja terjadi kasus tindak pidana korpsi. 
Hal ini cukup memberikan gambaran 
bahwa masih cukup sulit untuk 
memberantas kasus-kasus korupsi.

Hukum tidak cukup untuk mengatasi 
masalah korupsi, terutama penyuapan. 
Oleh karena itu, organisasi pemerintah 
maupun non pemerintah mempunyai 
tanggung jawab secara pro aktif untuk 
berkontribusi melawan penyuapan. 
“Hal ini dapat dicapai melalui salah 
satu sistem manajemen, yaitu sistem 
manajemen anti penyuapan, dan 

melalui komitmen pimpinan di 
masing-masing kementerian / lembaga 
untuk menetapkan budaya kejujuran, 
trasnparansi, keterbukaan dan 
kepatuhan,” ujar Nyoman.

Pengintegrasian sistem anti 
penyuapan (SNI ISO 37001) dengan 
membangun zona integritas oleh BPK, 
kata Nyoman, merupakan terobosan 
baru yang ditangani BSN. Semoga, 
katanya, hal ini bisa menjadi role model 
bagi instansi lainnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang 
diklat Standardisasi BSN, Mayastria 
Yektiningtyas, memaparkan tentang  
pentingnya sertifikasi SNI dari lembaga 
sertifikasi yang telah diakreditasi 
Komite akreditasi Nasional (KaN). 
“dengan adanya sertifikasi ini kita bisa 
melakukan pertukaran baik barang, 
personel, dengan negara-negara 
yang telah melakukan pengakuan 
bersama,”ujarnya. 

Ia juga megingatkan kepada para 
peserta agar berhati-hati dalam memilih 
lembaga sertifikasi karena tidak semua 
lembaga sertifikasi telah dikareditasi 
oleh KaN. “Hanya lembaga sertifikasi 
yang telah dikareditasi oleh KaN yang 
memenuhi pengakuan keberterimaan, 
baik secara internasional maupun 
regional,” ucapnya.

Workshop ini rencananya 
dilaksanakan dua tahap, tahap 

pertama 28-29 September 2017 dan 
tahap kedua pada 9-10 Oktober 2017. 
Workshop diikuti oleh 39 orang yang 
mewakili satker pemeriksaan dan non 
pemeriksaan dengan nara sumber 
instruktur BSN. Pembukaan workshop 
ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal 
BPK, Kepala ditama Revbang BPK, Staf 
ahli Bidang Manajemen Risiko BPK, 
dan Pejabat eselon II BPK serta deputi 
Bidang Penelitian dan Kerjasama 
Standardisasi BSN.

Inspektur Utama BPK, Mahendro 
Sumardjo dalam laporannya 
mengatakan, Itama selaku lini 
pertahanan ketiga mengambil peran 
sebagai katalisator untuk mewujudkan 
komitmen dan misi BPK bersama  
dengan lini pertahanan pertama (unit 
pemeriksaan) dan lini pertahanan 
kedua (unit penunjang dan sekretariat 
jenderal).

Melalui workshop ini, BPK berharap 
dapat menjadi contoh bagi organisasi 
publik di Indonesia yang belum berhasil 
mengintegrasikan ketiga sistem 
tersebut ke dalam bisnis prosesnya. 
BPK harus mengambil momentum ini 
untuk dapat menjadi contoh “lead by 
example” sebagai garda terdepan dalam 
penegakan integritas, independensi, dan 
profesionalisme.  ***/dR

Deputi Bidang Penelitian dan  Kerjasama Standardisasi 
BSN, I Nyoman Supriyatna

Kepala Bidang Diklat Standardisasi BSN, Mayastria 
Yektiningtyas

Foto bersama usai acara Workshop

agenda
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a NGGOTa BPK Harry azhar azis 
menjadi narasumber dalam 
kuliah umum di Universitas 
Lambung Mangkurat (ULM), 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 
(11/8) lalu. Kuliah umum ini merupakan 
bagian dari program BPK Goes to Campus, 
sebagai program public awareness untuk 
lingkungan masyarakat di perguruan 
tinggi. 

Kuliah umum yang diadakan di aula 
lantai 3 Gedung Rektorat ULM tersebut 
dihadiri oleh Rektor ULM Sutarto Hadi, 
Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan awi 
Sundari, yang mewakili Gubernur Provinsi 
Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan didi 
Budi Satrio, para pejabat di lingkungan BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 
serta pejabat dan civitas academica ULM.

Seperti kuliah-kuliah umum 

sebelumnya, kali ini pun Harry azhar 
azis menyampaikan tema “audit untuk 
Kesejahteraan Rakyat”. dalam paparannya, 
Harry menguraikan mengenai bagaimana 
pentingnya kebijakan fiskal yang harus 
tepat menyasar warga miskin, serta peran 
BPK melalui pemeriksaan kinerja untuk 
pencapaian kesejahteraan masyararakat.

dikatakan Harry ketimpangan 
kesejahteraan sampai saat ini masih 
menjadi perhatian utama pemerintah. 
Meskipun indeks Gini Ratio menunjukan 
angka penurunan dari tahun 2015 sebesar 
0,40 dan tahun 2016 sebesar 0,39, tetapi 
angka tersebut masih dikategorikan 
tinggi. Hal ini mengindikasi masih belum 
maksimalnya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Salah satu kunci mencapai keadilan 
ekonomi bagi masyarakat miskin, lanjut 
Harry, adalah dengan desain kebijakan 

BPK goes to CamPus ulm
DALAm rANGKA publiC awareneSS BPK DI KALANGAN 
AKADemISI DAN mAhASISWA, ANGGOTA BPK hArry AzhAr 
AzIS memBerIKAN KuLIAh umum DI uLm.

fiskal yang salah satu penekanannya 
melalui kebijakan belanja pemerintah 
yang dikonsentrasikan khusus untuk 
kelompok 40% terbawah atau kelompok 
masyarakat miskin. 

Harry menyatakan, cara terbaik 
untuk meningkatkan penghasilan 40% 
penduduk termiskin adalah dengan 
meningkatkan permintaan tenaga kerja. 
Salah satunya, dengan menggunakan 
tolak ukur anggaran infrastruktur. 
Pembangunan infrstruktur akan 
mendorong investasi. dengan adanya 
investasi, ekonomi akan berkembang dan 
menciptakan lapangan kerja yang baru 
sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

 Pengentasan kemiskinan menjadi 
suatu program yang cukup mahal 
sehingga peran BPK melalui pemeriksaan 
kinerja diperlukan untuk mendorong 
pengelolaan keuangan negara untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat 
sebagaimana dimanatkan dalam UUd 
1945. 

Untuk mendukung tujuan negara 
mencapai masyarakat yang adil 
dan makmur, BPK memprioritaskan 
pemeriksaan kinerja pada bidang-bidang 
yang menjadi prioritas pembangunan 
nasional seperti, pendidikan, kesehatan, 
penanggulangan  kemiskinan, 
infrastruktur, ketahanan pangan, dan 
lingkungan.

Harry kembali menegaskan bahwa 
BPK merupakan satu-satunya lembaga 
yang berhak melakukan  pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara secara bebas dan 
mandiri. 

Kewenangan pemeriksaan 
BPK memiliki peran strategis untuk 
mendukung terwujudnya kesejahteraan 
rakyat. Perolehan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas penyajian 
laporan keuangan hendaknya seiring 
dengan upaya mencapai kinerja yang baik 
dalam pengelolaan keuangan. dimana, 

Anggota BPK Harry Azhar Azis tengah menyampaikan materi kuliah umum
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setiap program dan kegiatan dilakukan 
secara ekonomis, efisien, efektif, dan 
tidak terjadi korupsi, serta dimanfaatkan 
sesuai dengan peruntukannya untuk 
kesejahteraan rakyat.

Kedepannya, pemanfaatan hasil 
pemeriksaan BPK diharapkan dapat 
memberikan dampak yang lebih besar 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara 
dengan mendorong pemerintah untuk 
memperbaiki kebijakan publik dan kualitas 
belanja dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara.  

dalam kesempatan ini, Harry mengajak 
kepada seluruh peserta kuliah umum agar 
menggunakan ilmu yang dimiliki untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, 
yakni masyarakat yang sejahtera. 

Terkait pengelolaan keuangan negara, 
Harry juga mengajak kepada seluruh 
peserta untuk selalu mencari jalan bagi 
perbaikan pengelolaan keuangan negara. 
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah 
mewujudkan penyelenggaraan keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel 
yang sepenuhnya ditujukan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, dalam sambutannya 

Rektor ULM Sutarto Hadi menyampaikan 
pentingnya untuk mengembangkan 
sumber daya manusia yang berkeadilan 
sosial. Terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat menjadi tanggu jawab semua 
pihak. 

Oleh karena itu, menurut Sutarto, 
melalui kuliah umum ini mahasiswa ULM 
diajak agar menggunakan ilmu yang 

dimiliki agar tujuan negara tercapai yakni 
masyarakat yang sejahtera. Selain itu, 
para mahasiswa juga selalu mencari jalan 
bagi perbaikan pengelolaan keuangan 
negara dengan cara mewujudkan 
penyelenggaraan keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel yang sepenuhnya 
ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.  and

Rektor ULM Sutarto Hadi

Suasana Kuliah Umum

56 september 2017WArtA BPK

45 - 60 GATSU 31 okt.indd   56 01/11/2017   22:10:14



agenda

BadaN Pemeriksa Keuangan 
adalah wakil negara yang 
mendapat kewenangan 
memeriksa pengelolaan 

keuangan negara. Jadikanlah BPK sebagai 
mitra dalam transparansi penggunaan 
keuangan negara. Jangan pernah takut 
dan menolak kehadiran BPK karena 
BPK tidak datang untuk mencari-cari 
kesalahan. BPK justru hadir untuk meng-
confirm kebenaran penggunaan keuangan 
negara.

demikian disampaikan anggota 
BPK achsanul Qosasi dalam acara Entry 
Meeting Peningkatan Pemahaman 
Terhadap Tata Kelola Keuangan Negara 
di auditorium Wisma Menpora, Senayan, 
Jakarta Pusat, Kamis (7/9). Menurut 
achsanul, kedatangannya untuk 
membantu, mengawal sejak proses 
berlangsung agar setiap program yang 
dilaksanakan menuai sukses sampai 
dengan pertanggungjawaban yang baik 
dan benar sesuai aturan. 

apalagi sebentar lagi event besar 
asian Games dan asian Paragame akan 
berlangsung. Kesuksesan yang dimaksud 
adalah tidak hanya sukses sebagai 
penyelenggaran dan sukses secara 
prestasi tetapi harus diakhiri sukses 
pertanggungjawaban keuangan negara.

“Saya dan tim yang berjumlah 17 
orang berinisiatif datang semata-mata 
untuk membantu dan mengawal bapak-
ibu di Kemenpora dan stakeholder 
agar memahami tata kelola keuangan 
negara. apalagi INaSGOC, hendaknya 
sukses penyelenggaraan dan sukses 
prestasi asian Games mendatang harus 
juga sukses pertanggungjawaban 
keuangannya,” kata achsanul.

dalam kesempatan tersebut Menpora 
Imam Nahrawi menyampaikan rasa 
terima kasihnya atas inisiatif anggota 
III BPK RI achsanul Qosasi mengundang 
internal Kemenpora dan stakeholder 
agar memahami secara benar tata 
kelola keuangan negara sehingga setiap 
program yang dicanangkan dapat sukses 

dan dibarengi pertanggungjawaban 
yang baik dan benar sesuai aturan yang 
berlaku. 

“Opini disclaimer sangat menampar 
kita semua. Kami ingin berubah, awasi 
kami, beri arahan sedini mungkin 
agar hal tersebut tidak terulang,” tegas 
Menpora dalam pembukaan acara 
tersebut sebagaimana dikutip dari laman 
kemenpora.go.id.

Entry Meeting Peningkatan 
Pemahaman Terhadap Tata Kelola 
Keuangan Negara sangat penting 
dipahami oleh internal Kemenpora dan 
stakeholder, lebih khusus INaSGOC/
INaPGOC sebagai penyelenggara hajat 
akbar olahraga multi-event asian Games 
dan asian Paragames 2018.  acara diakhiri 
pertukaran cendera mata antara anggota 
III BPK achsanul Qosasi dan Menpora 
Imam Nahrawi didampingi auditor 

Utama III BPK Blucer W. Rajagukguk dan 
Sesmenpora Gatot S. dewa Broto. Hadir 
seluruh pejabat Eselon I - IV Kemenpora, 
Kasatlak PRIMa achmad Sutjipto, Sekjen 
KONI EF Hamidy, perwakilan KOI, FORMI, 
INaSGOC, INaPGOC.

Sebagaimana diketahui BPK memberi 
opini disclaimer atau tidak memberikan 
pendapat (TMP) pada Laporan Keuangan 
Kemenpora 2015. Komisi X dPR RI dalam 
Raker dengan Kemenpora, akhir Mei lalu 
meminta agar Kemenpora memperbaiki 
tata kelola keuangan agar tidak mendapat 
opini disclaimer lagi dalam hasil audit 
mendatang. Ketika itu Menpora Imam 
Nahrawi mengatakan pihaknya melakukan 
langkah-langkah strategis dalam rangka 
upaya penyelesaian masalah tersebut 
yaitu menyusun rencana aksi penyelesaian 
temuan BPK pada laporan keuangan 
Kemenpora Ta 2016.    (*/dr)

Achsanul Qosasi:  

BPK tidaK menCari-Cari Kesalahan

Menpora Imam Nahrawi membuka Entry Meeting Peningkatan Pemahaman Terhadap Tata Kelola Keuangan Negara, di 
Auditorium Wisma Menpora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9), pagi. Entry Meeting yang diinisiasi Anggota III BPK 
RI Achsanul Qosasi sangat penting dipahami oleh internal Kemenpora dan stakeholder, lebih khusus INASGOC/INAPGOC 
agar penyelenggaraan hajat akbar Asian Games dan Asian Paragames 2018 memperoleh sukses penyelenggaraan, sukses 
prestasi, dan sukses pertanggungjawaban.
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P ada 15 Januari 
2014, pemerintah 
menerbitkan Undang-
Undang No.5 Tahun 

2014 tentang aparatur Sipil 
Negara setelah pada 19 
desember 2013, dPR menyetujui 
rancangan undang-undangnya. 
Undang-Undang ini kemudian 
dikenal dengan Undang-
Undang aSN. Beberapa bulan 
kemudian, 10 Juli 2014, BPK 
menetapkan Keputusan BPK No. 
3 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Pelaksana BPK 
menggantikan Keputusan BPK  
No. 39 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Pelaksana BPK, menggantikan 
struktur organisasi yang dibuat 
pada 2007.   

Terbitnya Undang-Undang aSN 
dimaksudkan untuk melaksanakan 
manajemen aparatur sipil negara 
berdasarkan perbandingan antara 
kompetensi dan kualifikasi yang 
diperlukan oleh jabatan calon dalam 
rekrutmen, pengangkatan, penempatan, 
dan promosi sejalan dengan tata kelola 
pemerintahan. Selain itu, ditujukan agar 
aparatur sipil negara memiliki kewajiban 
mengelola dan mengembangkan diri 
serta mempertanggungjawabkan kinerja 
dan menerapkan prinsip merit. 

dalam undang-undang inilah 
kemudian diatur tiga jabatan dalam 

aparatur Sipil Negara, yakni Jabatan 
administrasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, 
dan Jabatan Fungsional. Jabatan 
Fungsional merupakan sekelompok 
jabatan atau jenjang jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan pelayanan 
fungsional berdasarkan keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

Jabatan fungsional selain Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, sebelumnya 
belum memiliki unit kerja pengelola. Baru 
setelah BPK menetapkan Keputusan BPK 
No. 3 Tahun 2014, jabatan fungsional 
selain pemeriksa dikelola oleh unit kerja 
setingkat eselon IV. Keputusan BPK itu 
mengakomodir nomenklatur baru pada 
Biro Sumber daya Manusia (SdM) yaitu 

masa dePan JaBatan
fungsional di BPK
SeLAIN PemerIKSA, DI BPK juGA TerDAPAT jABATAN 
FuNGSIONAL WIDyAISWArA, PrANATA KOmPuTer, 
ASSeSSOr SDm APArATur, ArSIPArIS, SerTA DOKTer DAN 
PerAWAT.

dibentuknya satuan kerja (satker) setingkat 
eselon III bernama Bagian Jabatan 
Fungsional yang sebelumnya setingkat 
eselon IV. Bagian Jabatan Fungsional ini 
membawahi dua satker setingkat eselon IV: 
Subbagian Jabatan Fungsional Pemeriksa 
dan Subbagian Jabatan Fungsional 
Lainnya. 

Subbagian Jabatan Fungsional Lainnya 
inilah yang mengelola jabatan-jabatan 
fungsional selain Jabatan Fungsional 
Pemeriksa di BPK. “Jadi, sebelum 2014 
sudah ada Jabatan Fungsional selain 
Pemeriksa, cuma belum terkelola dengan 
optimal, karena dulu belum ada unit 
kerja khusus yang menanganinya. Sejak 
Tahun 2014 kita punya Subbag khusus 
yang menangani jabatan fungsional 
selain pemeriksa,” ungkap Kabag Jabatan 
Fungsional agung dodit Muliawan.

Biro SdM, melalui Bagian Jabatan 
Fungsional, khususnya Subbagian Jabatan 
Fungsional Lainnya, berharap sebisa 
mungkin setiap jabatan di BPK dapat 
diterapkan Jabatan Fungsional. Jabatan 
fungsional memberikan jalur karier 
kepada para pegawai sesuai keahlian 
dan kompetensi yang dimilikinya. “Kita 
sudah mengidentifikasi berapa Jabatan 
Fungsional yang mungkin bisa diterapkan 
di BPK,” ujar dodit. 

Berdasar kajian Biro SdM, beberapa 
Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan 
di BPK di antaranya pustakawan, peneliti, 
perencana, perancang peraturan 
perundang-undangan, auditor, auditor 
kepegawaian, dan analis kepegawaian. 
Hanya saja, lanjut dodit, kajian tersebut 
perlu mendapat pertimbangan dan 
masukan pimpinan terlebih dahulu. Selain 
itu, dalam menerapkan jabatan fungsional 
lainnya, perlu dilakukan kajian lebih 
lanjut untuk menghitung beban kerja dan 
kesesuaian butir-butir kegiatan yang diatur 
masing-masing jabatan fungsional dengan 
butir-butir kegiatan yang dilaksanakan di 
BPK.

“Jangan sampai setelah kita 
menerapkan Jabatan Fungsional, ternyata 
beban tugas yang ada tidak mencukupi 
untuk mengumpulkan angka kredit 

Kabag Jabatan Fungsional Agung Dodit Muliawan 
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yang dipersyaratkan masing-masing 
jabatan fungsional. Hal ini dapat menjadi 
masalah karena pegawai tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit seperti 
yang dipersyaratkan yang pada akhirnya 
menyebabkan pegawai tersebut 
terhambat kenaikan kariernya. Jadi kita 
perlu melakukan analisa lanjutan terlebih 
dahulu,” ujarnya. 

Masing-masing jabatan fungsional 
juga sudah mengatur ketentuan 
sertifikasi dan diklat-diklat yang mesti 
diikuti oleh para pejabat fungsional. 
Sertifikasi profesi selain seperti yang 
diatur dalam juknis jabatan fungsional 
merupakan penunjang keahlian, dodit 
menegaskan masing-masing Jabatan 
Fungsional sudah memiliki ketentuan 
terkait pengembangan keahlian, misalnya 
minimal pendidikan, mengikuti diklat 
resmi, dan syarat lainnya.  

Sementara itu, Kepala subbagian 
Jabatan Fungsional Lainnya aprilliana 
Mudawati menambahkan, saat ini, 
BPK telah menerapkan lima Jabatan 
Fungsional selain Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. Kelima Jabatan Fungsional 
tersebut yaitu Widyaiswara, Pranata 
Komputer, Assessor SdM aparatur, dokter 
dan Perawat, serta arsiparis. Widyaiswara, 
dokter, dan Pranata Komputer sudah 
lama ada di BPK, tapi, belum ada satker 
yang mengelolanya secara administratif. 
Selain itu, belum ada tunjangan 
fungsionalnya. 

Senada dengan dodit, aprilliana 
juga mengemukakan ke depan tidak 
menutup kemungkinan menerapkan 
jabatan-jabatan fungsional lainnya. “Yang 
penting adalah butir-butir kegiatan yang 
dilaksanakan sudah disinkronkan dengan 
butir-butir kegiatan yang diatur di dalam 
juknis jabatan fungsional yang disusun 
oleh instansi pembinanya,” terangnya.

artinya, persyaratan jabatan 
fungsional tertentu, kemudian detail 
tugas-tugas yang harus dikerjakan, serta 
apa saja jenjang jabatannya beserta 
persyaratan dan angka kredit untuk 
naik ke jenjang yang lebih tinggi juga 
tunjangan fungsionalnya, sudah diatur 

dalam juknis yang dibuat instansi 
pembina jabatan fungsional tersebut. 
Pengelolaan Jabatan fungsional selain 
pemeriksa di BPK juga akan mengacu ke 
situ.  

Jadi, setiap jabatan fungsional ini 
ada instansi pembinanya. Misalnya, 
widyaiswara instansi pembinanya adalah 
Lembaga administrasi Negara (LaN), 
Jabatan Fungsional Pranata Komputer 
dibina oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 
arsiparis dibina oleh arsip Nasional 
Republik Indonesia (aNRI), dan lain-
lain. Merekalah yang membuat aturan 

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana 
termasuk diklat dan sertifikasi jabatan 
fungsional yang mereka bina. 

jabatan Fungsional
Kabag Jabatan Fungsional pada 

Biro SdM BPK agung dodit Muliawan 
mengatakan, secara umum, filosofinya 
setiap jabatan di setiap unit kerja di 
instansi idealnya Jabatan Fungsional 
atau biasa disingkat JF. “Karena dalam 
jabatan fungsional, pekerjaannya lebih 
terukur, pegawai bisa fokus ke tugas, dan 
kariernya ditentukan oleh pegawai itu 
sendiri,” ucapnya.

Masalahnya, lanjut dodit, belum 
semua jabatan sudah ada jabatan 

fungsionalnya. Karena jabatan fungsional 
ini ada kriterianya, seperti tugasnya 
terukur dan landasan ilmu yang jelas, 
misalnya, pemeriksa dengan landasan 
ilmu akuntansi, dokter dengan ilmu 
kedokteran. Kemudian ada jenjang 
jabatan berdasar tingkat kerumitan 
pekerjaan. Karena belum semua tugas 
bisa terukur, akhirnya ada jabatan yang 
sudah ada Jabatan Fungsionalnya, ada 
yang belum. “Nah, yang sudah ada JF-nya, 
kita bisa JF-kan. Yang belum, sementara 
namanya dulu Jabatan Fungsional Umum, 
sekarang namanya Jabatan Pelaksana,” 
ujar dodit.

dalam Undang-Undang aSN 
ditekankan pentingnya profesionalisme 
berdasarkan keahlian-keahlian yang 
dimiliki masing-masing aparatur negara. 
Keahlian-keahlian tersebut bisa dibentuk 
dengan adanya Jabatan Fungsional. 
Pegawai BPK yang belum atau tidak 
masuk Jabatan Fungsional Pemeriksa, 
bisa masuk ke dalam Jabatan Fungsional 
yang sudah diterapkan di BPK. “Misalnya 
arsiparis, bisa fokus sebagai arsiparis 
sampai jabatan arsiparis utama dengan 
pangkat/golongan sampai IV-e,” dodit 
mencontohkan. 

Tapi, jika pegawai yang belum 
masuk Jabatan Fungsional atau Jabatan 
Fungsional tertentu belum diterapkan 
di instansinya, maka pola kariernya 
mengikuti pola karier jalur jabatan 
administrasi yang kenaikan pangkatnya 
ditentukan oleh masa kerja. Jika pegawai 
yang bersangkutan hanya sebagai 
Jabatan Pelaksana dengan tingkat 
pendidikan Sarjana dIV/S1, pegawai 
tersebut akan memiliki pangkat/golongan 
maksimal hanya sampai III-d, kecuali 
jika pegawai tersebut dipromosikan ke 
jabatan struktural, atau memiliki ijazah 
S2, yang bersangkutan dapat memiliki 
pangkat/golongan sampai IV-a.

“Makanya sekarang kami mencoba 
menerapkan JF-JF baru di BPK agar 
supaya karier pegawai lebih jelas. Tidak 
hanya mengandalkan jabatan struktural 
untuk bisa naik pangkat/golongan,” 
terang dodit.

Kasubbagian Jabatan Fungsional Lainnya 
Aprilliana Mudawati
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apalagi saat ini, pangkat/golongan 
ada batasnya, staf dengan pendidikan 
dIV/S1 kalau tidak promosi, maksimal 
hanya berpangkat/golongan III-d sampai 
pensiun. Kalau ingin mencapai pangkat/
golongan IV-a, harus promosi menjadi 
struktural eselon IV atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang S2. Begitu juga 
pejabat eselon IV maksimal berpangkat/
golongan IV-a, kalau pendidikannya 
sampai S2. Kalau dia tidak dipromosikan 
naik ke eselon III, maka dia akan tetap 
pada pangkat/golongan IV-a sampai 
pensiun. 

Selain itu, posisi jabatan struktural 
juga terbatas padahal jumlah pegawai di 
setiap instansi, khususnya di BPK, banyak. 
“Kalau kita fokus ke posisi struktural, 
kasihan pegawai kariernya stuck pada 
pangkat/golongan tertentu. Makanya kita 
berupaya menciptakan jalur-jalur jabatan 
fungsional baru sehingga pegawai bisa 
memiliki alternatif jalur karier sesuai 
dengan minat dan kompetensinya,” ujar 
dodit. 

Belum lagi soal passion. Pegawai yang 
bekerja bukan di bidang pemeriksaan 
dan passion-nya memang bukan 
sebagai pemeriksa bisa memiliki pilihan 
jenjang karier dalam ruang Jabatan-
Jabatan Fungsional lainnya, selain 
Jabatan Fungsional Pemeriksa. “Bisa 
jadi ada pegawai yang jadi pemeriksa 
bukan karena passion-nya. Jadi, yang 
bersangkutan nggak perform optimal. di 
SdM prinsipnya, orang akan berperforma 
terbaik ketika dia melakukan pekerjaan 
yang dia suka. Kalau sukanya ngajar, kita 
bisa arahkan menjadi widyaiswara,” tutur 
dodit.
jabatan Pelaksana

Menteri Pendayagunaan aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan 
dan RB) asman abnur pada 22 November 
2016 mengeluarkan Peraturan Menpan 
dan RB No. 25 Tahun 2016 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah. dalam Permen 
itu diatur Jabatan Pelaksana beserta 
nomenklaturnya. Jabatan Pelaksana 

aparatur Sipil Negara dikelompokkan 
dalam klasifikasi jabatan PNS yang 
menunjukkan kesamaan karakteristik, 
mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan 
karakteristik, mekanisme dan pola kerja 
diwujudkan dalam bentuk nomenklatur 
Jabatan Pelaksana. 

Nomenklatur Jabatan pelaksana 
didasarkan pada kualifikasi pendidikan 
formal dan/atau profesi serta 
kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana ini 
digunakan sebagai acuan bagi setiap 
instansi pemerintah untuk penyusunan 

dan penetapan kebutuhan; penentuan 
pangkat dan jabatan; pengembangan 
karier; pengembangan kompetensi; 
penilaian kinerja; penggajian dan 
tunjangan; dan pemberhentian.

Beberapa jenis Jabatan Pelaksana 
di antaranya analis Perencanaan, 
analis akuntabilitas Kinerja aparatur, 
analis Laporan akuntabilitas Kinerja, 
analis Manajemen Risiko, analis 
Pembangunan, analis Perencanaan 
anggaran, Pengadministrasi Perencanaan 
dan Program, Pengelola Program dan 
Kegiatan, analis Sistem Informasi, 
Jurnalis, dan lain-lain. Berbagai jenis 
Jabatan Pelaksana tersebut dimuat dalam 
Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2016. 

Jabatan Pelaksana merupakan salah 

satu jenis Jabatan administrasi seperti 
diatur dalam Undang-Undang aSN. 
Jabatan administrasi sendiri terdiri dari 
jabatan administrator, Jabatan Pengawas, 
dan Jabatan Pelaksana. 

  Jabatan Pelaksana ini diterapkan 
kepada para pegawai yang belum masuk 
ke dalam Jabatan Fungsional. Menurut 
aprilliana, Jabatan Pelaksana ini kalau 
dianalogikan sebagai staf penunjang dan 
pendukung. Jabatan ini diberlakukan 
bagi pegawai yang tidak masuk ke dalam 
Jabatan Fungsional maupun Jabatan 
Pimpinan Tinggi. dulu, Jabatan Pelaksana 
dikenal dengan sebutan Jabatan 
Fungsional Umum atau administrasi 
Umum (adum) yang sudah diadakan 
sejak tahun 2003. Tapi, waktu itu, BPK 
belum menerapkannya. 

Ketika BPK akan melaksanakan di 
tahun 2016, Menpan dan RB merilis 
Permenpan No. 25 Tahun 2016 yang 
mengatur nomenklatur Jabatan 
Fungsional Umum ke Jabatan Pelaksana. 
“Kita harus menyesuaikan dulu ke Jabatan 
Pelaksana terkait nomenklaturnya. 
Sekarang proses pengajuan nomenklatur 
ke Sekjen,” terang aprilliana.    

Lebih lanjut dikatakan aprilliana, 
Jabatan Pelaksana harus diterapkan di 
BPK karena sudah dibuatkan sistemnya 
di Kemenpan dan RB dan Kementerian 
Keuangan untuk proses pencairan 
gajinya. Kalau tidak, maka pencairan 
gajinya akan terhambat. 

Sementara menurut dodit, ke depan 
BPK akan menerapkan Jabatan Pelaksana 
karena memang sudah menjadi 
amanat Undang-Undang aSN. Nanti di 
Jabatan Pelaksana, setiap pegawai akan 
mendapatkan jabatan sesuai tugas dan 
fungsi dari satkernya. 

Hal yang membedakan Jabatan 
Pelaksana dengan Jabatan Fungsional, 
di antaranya, kalau Jabatan Pelaksana 
kenaikan pangkat/golongannya masih 
berdasarkan masa kerja. artinya, 
berdasarkan periode waktu kerja, 
biasanya empat tahun dan ada batas 
maksimal pangkat/golongan III.d, kecuali 
memiliki pendidikan S2.  (and)

Menpan dan RB Asman Abnur
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RIS BeRdIRI, 
TeRBITlah dPK
KetiKa negara riS didiriKan, KetiKa itu pula BpK 
dileBur menjadi dewan pengawaS Keuangan, 
diSingKat dpK.

Mulai berakhirnya Perang 
Dunia ke-2 di kawasan asia, 
ditandai dengan indonesia 
yang memproklamirkan 

kemerdekaannya pada 17 agustus 
1945. Walau sudah menyatakan 
kemerdekaannya, namun, kekalahan 
Jepang membuat Belanda berkeinginan 
menjajah kembali indonesia. 

Pemerintahan kolonial Belanda di 
Hindia Belanda, nama lain dari indonesia 
sebelumnya, ketika menyerah tanpa 
syarat kepada balatentara Jepang, 
mereka tidak pulang ke negaranya. 
Tapi, mendirikan pemerintahan kolonial 
darurat di australia yang kemudian 
disebut Nederlandsch Indië Civil 

Administratie atau Netherlands-Indies Civil 
Administration, disingkat NiCa.

NiCa atau dalam Bahasa indonesia 
dikenal dengan Pemerintahan Sipil Hindia 
Belanda tersebut merupakan organisasi 
semi militer yang dibentuk pada 3 
april 1944. Tugasnya, mengembalikan 
pemerintahan sipil dan hukum 
pemerintah kolonial Hindia Belanda 
seusai Perang Dunia ke-2. Dengan 
organisasi inilah, Belanda mencoba 
kembali menjajah indonesia. 

Mereka, Belanda, beralasan bahwa 
dulunya indonesia adalah bagian sah dari 
Kerajaan Belanda namun diambil-alih 
oleh Jepang karena Belanda kalah perang 
terhadap Jepang pada tahun 1941. 

Dengan kalahnya kembali Jepang dalam 
perang Pasifik tahun 1945 maka Belanda 
mengklaim bahwa indonesia secara 
hukum internasional kembali menjadi 
bagian dari Kerajaan Belanda. 

Dengan mendompleng kepada 
pasukan Sekutu yang bertugas melucuti 
senjata balatentara Jepang di indonesia, 
Belanda berusaha menduduki secara 
sepihak beberapa kota-kota besar di 
indonesia. Beberapa bagian wilayah 
Republik indonesia dikuasainya. NiCa 
juga kemudian membentuk Algemene 
Rekenkamer kembali saat mulai menguasai 
sebagian wilayah Republik indonesia. 
Namun, langkah Belanda tersebut 
mendapat perlawanan dari Republik 
indonesia. 

untuk menghadapi itu, Belanda 
membuat taktik lain yaitu dengan 
mendorong indonesia menjadi negara 
serikat. Dengan adanya negara serikat, 
Belanda berharap negara Republik 
indonesia akan kehilangan kekuatannya 
dalam menghadapi Belanda. Sebab, 
kekuatan indonesia sudah terpecah-pecah 
dalam beberapa negara bagian.

Dalam rangka mempersiapkan negara 
serikat, Belanda berhasil mendirikan 
beberapa negara bagian dalam kurun 
waktu sekitar dua tahun. Negara-negara 
bentukan Belanda tersebut yaitu Negara 
indonesia Timur (1946), Negara Sumatera 
Timur (1947), Negara Pasundan (1948), 
Negara Jawa Timur (1948), Negara Madura 
(1948) dan lainnya. Negara-negara bagian 
ini nantinya tergabung dalam Bijeenkomst 
voor Federal Overleg (BFO). Negara-negara 
bagian bentukan Belanda.

Sementara, sejumlah daerah seperti 

Suasana Konferensi Meja Bundar
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Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, 
Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah 
berada dalam masa persiapan yang telah 
dipersiapkan untuk menjadi negara 
bagian. 

Secara bersamaan, selain 
mempersiapkan negara-negara 
bagian, Belanda juga terus berupaya 
menghancurkan  Negara  Republik  
indonesia  dengan  perang  fisik. Dua kali 
pasukan Belanda melakukan serangan 
terhadap wilayah-wilayah Republik 
indonesia melalui agresi Militer i (1947) 
dan agresi Militer ii (1948). 

Pada agresi Militer ii, bahkan pasukan 
Belanda berhasil menawan pemimpin 
indonesia di Yogyakarta yang saat itu 
menjadi ibukota Republik indonesia. 
Tindakan Belanda yang menduduki 
kembali indonesia serta menahan 
para pemimpin indonesia, lalu terjadi 
serangan balik dari tentara nasional 
indonesia, sehingga akhirnya menarik 
perhatian dunia internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pun kemudian ikut campur tangan 
dalam menyelesaikan masalah yang 
terjadi dengan mendorong beberapa kali 
perundingan yang kemudian bermuara 
pada apa yang dikenal dengan Konferensi 
Meja Bundar (KMB). 

Konferensi ini diadakan dari tanggal 
23 agustus sampai 2 Nopember 1949. 
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil-wakil 
dari Republik  indonesia,  Belanda,  
delegasi BFO, dan sebuah komisi PBB 
untuk indonesia. 

Konferensi yang berlangsung di 
S’Gravenhage atau biasa dikenal dengan 
Den Haag, Belanda tersebut beberapa 
kesepakatan, yaitu pembentukan Negara 
indonesia Serikat, Piagam Penyerahan 
kedaulatan kepada Negara indonesia 
Serikat, dan didirikan uni antara 
indonesia Serikat dengan Kerajaan 
Belanda. Poin paling penting di sini 
adalah Belanda mengakui kedaulatan 
indonesia dengan menyepakati 
penyerahan kedaulatan. 

Penyerahan Kedaulatan ditentukan 
akan dilaksanakan pada tanggal 27 
Desember 1949. Karena berbentuk 

negara serikat, maka indonesia berubah 
bentuk negara menjadi Republik 
indonesia Serikat (RiS).

Dengan perubahan bentuk negara 
maka diperlukan konstitusi atau undang-
undang Dasar tersendiri yang baru, 
bukan undang-undang Dasar (uuD) 
1945. Rancangan undang-undang Dasar 
untuk Negara Republik indonesia Serikat 
dibuat oleh delegasi Republik indonesia 
dan delegasi BFO pada Konferensi Meja 
Bundar. 

Dalam penyusunannya, delegasi 
Republik indonesia dipimpin Mohammad 
Roem. Selain itu,  terdapat Soepomo yang 

terlibat dalam mempersiapkan naskah 
konstitusi negara tersebut. Rancangan 
konstitusi disepakati bersama oleh kedua 
belah pihak untuk diberlakukan sebagai 
Konstitusi RiS.

Penandatanganan Piagam Persetujuan 
tentang rancangan Konstitusi dilakukan 
oleh delegasi Negara Republik indonesia 
dan delegasi BFO pada tanggal 29 Oktober 
1949 di Bandar Scheniven. 

Kemudian rancangan konstitusi 
tersebut dimintakan persetujuan kepada 
Pemerintah Negara Republik indonesia, 
Komite Nasional indonesia Pusat (KNiP) 
dan Pemerintah serta Badan-Badan 
Perwakilan BFO dari daerah-daerah yang 

kemudian akan menjadi negara bagian 
atau daerah yang berdiri sendiri, yang 
akan ditetapkan dan disahkan dalam 
Konstitusi Republik indonesia Serikat. 

Rancangan Konstitusi RiS kemudian 
disetujui, ditetapkan dan disahkan oleh 
Pemerintah Negara Republik indonesia 
dan KNiP serta Pemerintah dan Badan 
Perwakilan Rakyat negara-negara BFO 
dalam Piagam Penandatangan Konstitusi 
Republik indonesia Serikat pada tangggal 
14 Desember 1949. 

Konstitusi RiS ini mulai berlaku pada 
hari tanggal pengakuan kedaulatan oleh 
Pemerintah Kerajaan Belanda kepada 
Pemerintah RiS. Pengakuan Pemerintah 
Kerajaan Belanda terhadap kedaulatan 
Negara RiS diberikan pada tanggal 27 
Desember 1947, bersamaan dengan 
berlakunya Konstitusi RiS 1949. 

Dengan berdirinya Negara RiS, maka 
berdasarkan Pasal 2 huruf a Konstitusi 
RiS, Republik indonesia (Ri) hanyalah 
merupakan salah satu negara bagian 
dalam RiS. Wilayah Ri sendiri  meliputi 
Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  dan sebagian 
Sumatera. 

Selain daerah-daerah itu, terdiri dari 
negara-negara bagian yang tergabung 
dalam RiS.  undang-undang Dasar 1945 
yang semula berlaku untuk seluruh 
indonesia maka mulai tanggal 27 
Desember 1949 hanya berlaku dalam 
wilayah Negara Bagian Ri dengan ibukota 
Yogyakarta.

Berdasarkan hasil KMB, pada tanggal 
17 Desember 1949 Soekarno terpilih 
menjadi presiden dan Hatta menjadi 
wakil presiden Negara RiS yang bertindak 
sebagai Perdana Menteri. Dua hari setelah 
pemilihan itu, Kabinet Hatta ii melakukan 
reshuffle dan pada 20 Desember dibentuk 
Kabinet Negara RiS dengan Perdana 
Menteri Mohammad Hatta yang dikenal 
dengan Kabinet Hatta iii. 

Tak berselang lama, pada 31 Januari 
1950, keluarlah Keputusan Presiden 
(Keppres) Republik indonesia Serikat No. 
48 Tahun 1950. Keppres ini mengenai 
penetapan Piagam Penandatanganan 
Konstitusi Republik indonesia Serikat dan 
Konstitusi Republik indonesia Serikat 
untuk ditempatkan di lembaran Negara 
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Republik indonesia Serikat. Dokumen 
Konstitusi RiS pun berlaku.
BpK jadi dpK

Perubahan bentuk negara dari 
Republik indonesia menjadi Republik 
indonesia Serikat tentu saja berdampak 
pada alat kelengkapan negara, termasuk 
BPK. Nama BPK memang dihapus, tetapi 
eksistensinya tetap diakomodir dalam 
Konstitusi RiS. Namanya diganti menjadi 
Dewan Pengawas Keuangan, disingkat 
DPK. 

DPK ini dalam Konstitusi RiS menjadi 
salah satu alat-alat perlengkapan federal 
RiS. Ditegaskan pada Bab ii Perlengkapan 
Republik indonesia Serikat pada 
Ketentuan umum. Di sana disebutkan 
alat-alat perlengkapan federal Republik 
indonesia Serikat jalah: Presiden, Menteri-
menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakjat, 
Mahkamah agung indonesia, dan Dewan 
Pengawas Keuangan.

Ketentuan khusus mengenai DPK ini 
dimuat pada Bagian 5 mengenai Dewan 
Pengawas Keuangan, Pasal 115 dan 116. 
Pada Pasal 115 disebutkan “maka adalah 
suatu dewan pengawas Keuangan 
jang susunan dan kekuasaannja diatur 
dengan undang-undang federal”. 

Sementara Pasal 116 terdiri dari empat 
ayat. ayat 1 menyatakan, “untuk pertama 
kali dan selama undang-undang federal 
belum menetapkan lain, Ketua, wakil 
Ketua dan anggota-anggota dewan 
pengawas Keuangan diangkat oleh 
presiden setelah mendengarkan Senat”. 
pengangkatan itu adalah untuk seumur 
hidup; ketentuan ini tidak mengurangi 
jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang 
berikut”. 

apa dimaksud dengan “ajat-ajat jang 
berikut” adalah ayat 2,3, dan 4. ayat 2 
menyatakan: “undang-undang federal 
dapat menetapkan, bahwa Ketua, 
wakil-Ketua dan anggota-anggota 
diperhentikan, apabila mentjapai usia 
jang tertentu”.

ayat 3 berbunyi: “mereka dapat 
dipetjat atau diperhentikan menurut 
tjara dan dalam hal jang ditentukan 
dengan undang-undang federal”. 
Dan, ayat 4 berbunyi: “mereka dapat 
diperhentikan oleh presiden atas 

permintaan sendiri”.
latarbelakang eksistensi lembaga 

pemeriksan keuangan negara diakomodir 
dalam Konstitusi RiS memang tidak 
diketahui pasti. Namun, saat pembahasan 
rancangan Konstitusi RiS, dalam KMB, 
Mohammad Hatta yang pertama kali 
mengusulkan agar BPK diakomodir dalam 
uuD 1945 merupakan Ketua Delegasi 
Republik indonesia. 

lalu ada juga anggota delegasi yang 
merupakan ahli tata negara saat itu yang 
juga ikut dalam perumusan uuD 1945 
dan mendukung diakomodirnya BPK 
dalam uuD 1945, seperti Supomo dan 
Mohammad Yamin. Nah, hal yang menarik 
adalah Ketua BPK saat itu, R. Soerasno 
juga termasuk ke dalam anggota delegasi. 
ia masuk dalam Panitia Keuangan dan 
Perekonomian. 

Di pihak Kerajaan Belanda 
sendiri tentu Belanda sudah sangat 
memperhatikan perihal pengawasan 
keuangan negara. Di sana sudah ada 
lembaga pemeriksa yang dikenal dengan 
Algemene Rekenkamer. Pun hal yang sama 
juga di wilayah kolonialnya, tak terkecuali 
indonesia juga ada lembaga pemeriksa 
bernama sama. Termasuk ketika mereka 
ingin menjajah kembali indonesia, pasca 
pelucutan senjata balatentara Jepang 
di indonesia sampai KMB, dimana NiCa 
Belanda juga membentuk Algemene 
Rekenkamer.   

pembentukan dpK
Setelah dibentuknya RiS serta 

berlakunya Konstitusi RiS, dimana 
mengamanatkan adanya Dewan 
Pengawas Keuangan sebagai salah 
satu alat perlengkapan negara, maka 
mulai pembentukan Dewan Pengawas 
Keuangan. 

Pembentukan Dewan Pengawas 
Keuangan dimulai dengan dileburnya 
BPK Ri yang berkedudukan di Yogyakarta 
dan Algemene Rekenkamer NiCa Belanda 
yang berkedudukan di Bogor. Dengan 
peleburan ini, beberapa pejabat yang ada 
di kedua lembaga tersebut juga disatukan. 
Tak heran jika DPK juga berisi orang-orang 
Belanda yang sebelumnya bekerja di 
Algemene Rekenkamer masa NiCa Belanda.

untuk mengisi pimpinan DPK, 
Presiden RiS Soekarno menetapkan R. 
Soerasno yang sebelumnya menjabat 
Ketua BPK menjadi Ketua DPK. lalu, a.P 
van Gogh yang sebelumnya Voorzitter 
atau Ketua Algemene Rekenkamer 
menjadi Wakil Ketua DPK. Oey Tien Tiong 
yang sebelumnya Lid van de Algemene 
Rekenkamer atau anggota Algemene 
Rekenkamer sebagai anggota DPK. 
Penetapan mereka untuk mengisi posisi 
pimpinan DPK tersebut melalui Keppres 
RiS No. 18 Tahun 1950. Ditetapkan di 
Jakarta pada tanggal 13 Januari 1950. 

untuk mengisi posisi Sekretaris DPK 

Gedung Kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS di Jl. Dr. Juanda, Bogor.
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ditunjuk J. Hoftijzer, yang sebelumnya 
menjabat Sekretaris Algemene 
Rekenkamer. Sementara untuk pegawai 
DPK diambil dari pegawai BPK Ri di 
Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer. 
Kedudukan DPK sendiri berada di Bogor. 
Menempati kantor yang sebelumnya 
digunakan oleh algemene Rekenkamer 
pada masa NiCa Belanda beroperasi saat 
revolusi mempertahankan kemerdekaan 
(1945-1949).  

Berdasarkan Buku Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik indonesia 1947-1993, 
BPK Ri masih eksis di Negara Bagian 
Republik indonesia yang beribukota di 
Yogyakarta yang berdasarkan uuD 1945. 
Ketuanya saat itu diwakili R. Kasirman. 
ia ditetapkan sebagai Ketua BPK Ri di 
Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan 
Presiden Ri tanggal 31 Januari 1950 
No.13/a/1950. Jabatannya berlaku sejak 1 
agustus 1949. 

Semasa RiS, selain berkedudukan 
di Bogor, Jawa Barat, DPK juga memiliki 
kantor cabang di beberapa kota, 
seperti di Surabaya, Jawa Timur dan 
Makasar, Sulawesi Selatan. Karena terjadi 
pergolakan dan pertentangan antara 
kaum federalis dan unitaris di Sulawesi 
Selatan yang menyebabkan situasi politik 
tidak kondusif, kantor cabang di Makasar 
tidak berfungsi sama sekali.   

riS Bubar
Pada Mei 1950, hampir seluruh negara 

bagian dan daerah-daerah membubarkan 
diri. Dimulai sekitar bulan Maret, 
terjadi pergolakan dan pertentangan 
antara golongan federalis, pendukung 
sistem federal dan unitaris, pendukung 
kembalinya Negara Kesatuan Republik 
indonesia berkobar. 

Berbagai pergolakan di hampir 
seluruh wilayah negara-negara bagian 
itu membuat para pemimpin RiS dan 
parlemen kemudian merespon. 

untuk merespon berbagai tuntutan 
dan usaha-usaha dari berbagai daerah 
yang menginginkan kembali ke sistem 
negara kesatuan, maka pada tanggal 
20 Februari 1950, Pemerintah Pusat RiS 
mengajukan usulan suatu Rancangan 
undang-undang (Ruu) kepada DPR RiS 

yang bertugas mengatur permasalahan 
yang ada di negara-negara bagian dan 
daerah-daerah. Ruu itu yang dikenal 
dengan undang-undang Darurat No. 11 
Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan 
Susunan Kenegaraan RiS.

Pada 8 Maret 1950, pemerintah RiS 
mensahkan undang-undang Darurat 
No. 11 Tahun 1950. Berdasarkan undang-
undang itu, beberapa negara bagian 
menggabungkan diri dengan Republik 
indonesia di Yogyakarta atas inisiatif 
sendiri. 

Pada 5 april 1950, RiS hanya terdiri 
dari tiga negara bagian, yaitu Republik 
indonesia (Ri), Negara Sumatera Timur 
(NST) dan Negara indonesia Timur (NiT). 
Semakin kuatnya keinginan rakyat agar 
negara kesatuan diwujudkan, mendorong 
pemerintah Ri untuk memberikan 
masukan pada pemerintah RiS agar 
dilaksanakan suatu perundingan dengan 
Negara Sumatera Timur dan Negara 
indonesia Timur. lalu dilaksanakanlah 
konferensi segitiga antara Perdana 
Menteri Moh. Hatta (RiS), Presiden 
Sukawati (NiT) dan wali negara Tengku 
Mansyur untuk membicarakan masalah 

pembentukan negara kesatuan pada 
bulan Mei 1950.

Pada tanggal 19 Mei 1950, 
berlangsung pertemuan antara Perdana 
Menteri Moh. Hatta (RiS) dan Perdana 
Menteri Halim (Ri) yang membuahkan 
kesepakatan yang dituangkan dalam 
suatu Piagam Persetujuan, yang inti 
adalah kesepakan antara Ri dan RiS untuk 
membentuk negara kesatuan. 

lalu, kedua pemerintah membentuk 
sebuah kepanitiaan yang akan 
melaksanakan Piagam Persetujuan 19 Mei 
1950 itu. Tugas panitia ini khusus untuk 
menyusun Rancangan undang-undang 
Dasar Negara Kesatuan. undang-undang 
Dasar tersebut disusun dengan cara 
mengubah konstitusi RiS, poin-poin 
yang dianggap baik dalam Konstitusi RiS 
diambil dan digabungkan dengan poin-
poin penting dari uuD 1945. 

Parlemen dan senat RiS akhirnya 
mengesahkan Rancangan undang-
undang Dasar Sementara (uuDS) Negara 
Kesatuan Republik indonesia. Pada 
tanggal 12 agustus 1950, Badan Pekerja 
KNiP di Yogyakarta menyetujui Rancangan 
uuDS yang kemudian dikenal uuDS 1950 
itu.

akhirnya, di Jakarta pada tanggal 
15 agustus 1950, di depan sidang 
Senat RiS dan DPRS, Presiden Soekarno 
mengumumkan terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik indonesia. Dan, pada 
hari yang sama Soekarno menerima 
kembali jabatan sebagai Presiden 
Republik indonesia dari Mr. asaat yang 
memangku jabatan sementara Presiden 
Republik indonesia, lalu Perdana Menteri 
RiS menyatakan mengundurkan diri, dan 
dengan demikian berakhirlah Negara RiS.

Pada tanggal 17 agustus 1950, 
presiden Soekarno mengumumkan 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
indonesia di Jakarta. Sehingga secara de 
facto dan de jure RiS telah dibubarkan. 

Setelah RiS dibubarkan dan kembali 
ke bentuk Negara Kesatuan Republik 
indonesia, DPK masih tetap ada, tidak ada 
pembentukan ulang atau pembubaran. 
Nama dan kedudukannya pun tetap sama. 
Sedangkan BPK Ri di Yogyakarta dijadikan 
sebagai perwakilan DPK.   and

R. Kasirman
Pejabat yang mewakili Ketua BPK RI
1 Agustus 1949 s.d. 1 Oktober 1950

t e m p o 
d o e l e o
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S uDaH masuk bulan kelima, 
isma Yatun memangku jabatan 
anggota BPK sejak dilantik dan 
diambil sumpahnya sebagai 

anggota BPK periode 2017-2022 pada 
20 april lalu. lama berkecimpung di 
gelanggang politik via DPR, kini bertugas 
membina pemeriksaan di lingkungan 
auditorat utama Keuangan Negara V 
(aKN V) BPK. 

Dulu sebagai mitra BPK, kini masuk 
lingkungan kerja BPK. Begitu kira-kira 
gambaran perjalanan karier isma Yatun 
saat ini. Di sisi lain, disadari atau tidak, ia 
merupakan perempuan pertama yang 
memangku jabatan anggota BPK. 

Tak pelak ada tanggung jawab 
besar di pundaknya. Hal itu, ia syukuri 
sebagai amanah. Tak heran, walau 
hanya beberapa bulan saja menjalankan 
tugasnya sebagai anggota BPK, 
perempuan kelahiran Palembang, 12 
Oktober 1965 itu berusaha untuk belajar 
dan bekerja segera memahami pola 
kerja di tempat barunya. “Berusaha 
memberikan yang terbaik di mana pun 
saya berada, berusaha semaksimal 
mungkin, ” begitu ia mengutarakan tugas 
barunya sekarang.

Bagaimana pandangannya tentang 
BPK sejak ia masih di DPR dan saat ini 
sudah berada di BPK, serta bagaimana 

wawancara

anggota BpK isma Yatun

KiNi, ZaMaNNYa 
BeRPiKiR ImpACt

pola hubungan BPK-DPR berikut cuplikan 
wawancaranya. 

   apa yang ibu rasakan setelah 
resmi menjadi anggota BpK dan sudah 
mulai bertugas di BpK? 

Alhamdulillah, tentunya saya 
bersyukur telah diberi amanah dan 
dipercaya untuk menempati posisi 
yang baru sekarang, sebagai anggota 
BPK. Bagi saya, semua posisi itu sama, 
sebelumnya di DPR maupun sekarang 
di BPK. intinya adalah bagaimana saya 
dapat terus memberikan yang terbaik 
untuk rakyat dan negara di posisi mana 
pun saya berada.

Jadi, semenjak saya bertugas di sini, 
yang saya pikirkan hanyalah supaya 
langsung kerja semaksimal mungkin, 
bekerja sama dengan baik dengan 
seluruh komponen BPK yang ada.

Bagaimana ibu melihat BpK ketika 
masih berada di dpr dan saat ini sudah 
masuk ke BpK? 

Dari semenjak saya di Komisi Xi, 
Badan anggaran, dan anggota Pansus 
Ruu Keuangan Negara, saya selalu 
melihat BPK sebagai mitra konstitusional 
dari DPR dan seluruh K/l (Kementerian/
lembaga) yang menggunakan anggaran 
negara.

Sekarang, di dalam, saya malah jadi 
semakin yakin bahwa BPK memang 
merupakan mitra konstitusional, 
agar setiap institusi pengguna aPBN 
(anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara) itu dapat semakin produktif dan 
sangat dapat dipertanggungjawabkan 
dalam penggunaan uang rakyat.

ibu melihat perkembangan BpK 
sejauh ini bagaimana?

Saya melihat perkembangan BPK 
saat ini sudah baik. untuk mendorong 
perbaikan keuangan negara, BPK saat 
ini tidak lagi berfokus hanya pada patuh 
administrasi, namun menjadi fokus 
kepada hasil. Fokus itulah yang saya dan 
teman-teman di BPK harus berusaha 
pertahankan dan tingkatkan. 

Dulu, sebagai anggota DPR, saya 
selalu vokal di internal terhadap 
anggaran negara, bahwa ini tidak boleh 
sembarangan. Prosesnya harus rapih, dan 
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hasilnya harus terasa oleh rakyat. Dan, 
seperti saya tadi katakan bahwa saya 
melihat peran BPK dalam hal itu sangat 
penting sebagai mitra konstitusional 
dalam menjaga uang rakyat.

Karena itu, memang BPK harus selalu 
atau jangan pernah lelah meningkatkan 
kinerjanya sendiri, yang sejalan dengan 
uu (undang-undang). Supaya BPK dapat 
berperan strategis dan maksimal dalam 
meningkatkan kepercayaan publik 

dengan meningkatkan transparansi, 
efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas 
dalam laporan keuangan pemerintah 
pusat maupun daerah.

Bagaimana ibu melihat hubungan 
kerja antara BpK dan dpr sampai saat 
ini? 

Sudah bagus. Tapi, saya percaya 
bahwa hubungan kerja ini akan dapat 
lebih bagus lagi kalau terus semakin solid 
dan saling mendorong produktivitas 

sebagai mitra konstitusional dalam hal 
pengelolaan keuangan negara.

apa yang perlu ditingkatkan 
dan diperbaiki dari hubungan kerja 
antara BpK dan dpr agar fungsi kedua 
lembaga negara ini lebih bermanfaat 
bagi rakyat dan negara?

Kita harus mulai dari cara 
berpikir. Jangan menjalani hubungan 
konstitusional antara BPK dengan DPR 
sekadar ‘tukang periksa’ dan ‘objek 
pemeriksaan’, tapi mitra yang produktif.

Dalam forum-forum resmi, dan tugas 
serta fungsi yang sesuai uu, keduanya 
saya yakin dapat mendorong adanya 
peningkatan produktivitas dalam 
pengelolaan keuangan negara yang 
bertanggung jawab dan hasil nyatanya 
dapat dirasakan rakyat.

Saat ibu menjalani fit and proper 
test, ibu ingin agar pemeriksaan 
kinerja lebih ditingkatkan, apa 
yang ibu inginkan dari peningkatan 
pemeriksaan kinerja tersebut?

Yang saya inginkan pada dasarnya 
adalah penggunaan anggaran yang 
sesuai dengan tujuan, sehingga mampu 
meningkatkan taraf hidup rakyat 
indonesia dalam semua aspek. Karena, 
memang sudah zamannya kita tidak 
hanya berpikir soal input-output tapi juga 
impact. Bagaimana setiap rupiah uang 
rakyat digunakan secara bertanggung 
jawab dan benar-benar dirasakan 
manfaatnya oleh rakyat. Saya rasa ini 
esensi dari tugas konstitusional BPK 
untuk menjalankan semangat ini dalam 
ruang lingkup pemeriksaan kinerja.

apa saja yang akan ibu lakukan 
setelah berada di BpK?

Saya akan memberikan seluruh 
kemampuan saya, bekerja semaksimal 
mungkin, bekerja sama dengan baik 
dengan seluruh komponen BPK yang ada 
untuk terus mendukung, menjalankan, 
serta meningkatkan program-program 
yang sudah direncanakan untuk 
pengembangan BPK. Di sini orang-
orangnya sudah pintar-pintar, dan saya 
yakin sangat bisa berperan lebih strategis 
lagi dalam menjalankan konstitusi 
mengelola keuangan negara.  (and)

wawancara
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i NeFiSieNSi masih banyak terjadi, 
baik pada anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (aPBN) maupun 
pada anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (aPBD). Masih banyak kegiatan 
yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan 
sasarannya tidak berorientasi pada hasil. 
“Saya sudah cek satu per satu, banyak 
sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan, coba 
dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang 
akan dicapai,” ucap Presiden Joko Widodo 
saat membuka Rakernas akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 
2017 di istana Negara, (14/9). Rakernas 
bertema ‘akuntabilitas dan Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Negara untuk 
indonesia Sejahtera’.

“Percuma kita membuat kegiatan-
kegiatan, program-program tapi hasilnya 
tidak kelihatan,” tegasnya. Menurut 
Presiden, banyak sekali yang ukuran-
ukuran kinerjanya tidak jelas. Juga, banyak 
yang tidak ada keterkaitan program 
dengan sasaran pembangunan. “lepas 

sendiri-sendiri. Kemudian kalau dirinci 
lagi, tidak sesuai dengan maksud kegiatan. 
Jadi saya kira banyak inefisiensi di aPBN/
aPBD yang perlu kita perbaiki besar-
besaran,” tegasnya.

Presiden berpendapat akuntansi 
keuangan negara harusnya berorientasi 
pada hasil bukan kepada prosedur. “Kita 
terlalu banyak membuat aturan, pagarnya 
dibuat tinggi-tinggi. Tapi nyatanya yang 
lompat juga banyak. untuk apa pagar 
kalau masih bisa dilompati,” ucapnya 
dengan nada bertanya. 

Karenanya Presiden meminta Menteri 
Keuangan membuat prosedur laporan 
yang simple. Permintaan tersebut, kata 
Presiden, sudah ditindaklanjuti oleh 
Menteri Keuangan dengan melakukan 
revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 
No 168 menjadi PMK No 173.

Presiden mengingatkan, niat kita 
bekerja bukanlah membuat laporan 
tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, 
ia meminta agar dibuat prosedur yang 

antarlembaga

Presiden: Banyak Terjadi
inefisiensi aPBn dan aPBd

sederhana. “urusan SPJ sederhana, jangan 
sampai bertumpuk-tumpuk. Dibuat 
saja maksimal 2-3 laporan. itu sudah 
maksimal. Yang penting gampang dicek, 
gampang dikontrol, gampang diikuti, 
hasilnya jelas,” jelas Presiden. “Kita harus 
rombak, sehingga kita semakin cepat 
bergerak, semakin cepat memutuskan, 
tidak terjebak pada laporan, laporan, 
laporan.... apa yang kita lakukan harus 
mengarah pada perbaikan sistem, 
ini yang selalu saya ulangi.  Semua 
bergerak dengan cepat dengan cara 
yang tidak terduga, inovasi nya cepat 
sekali.  Sebab itu kita juga harus berani 
berubah.” paparnya menambahkan. 
“Penyederhanaan SPJ menjadi kunci 
sehingga tenaga dan pikiran bisa kita 
gunakan untuk mengikuti program, 
mengecek kualitasnya, tidak terjebak 
pada banyaknya laporan yang harus 
dibuat,” ucapnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri 
Mulyani dalam laporannya menyatakan, 
capaian laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (lKPP) tahun 2016 secara umum 
meningkat. “Pada tahun 2016 untuk 
pertama kalinya, lKPP memperoleh 
opini audit Wajar Tanpa Pengecualian 
atau WTP. Opini ini memiliki arti bahwa 
lKPP disajikan secara wajar atas aspek 
yang material sesuai Standar akuntansi 
Pemerintahan atau SaP. Terlaksananya 
sistim pengendalian internal yang efektif 
dan laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
diungkapkan secara memadai dan telah 
dipenuhinya seluruh ketentuan yang 
berlaku,” jelasnya sebagaimana dikutip 
dari laman Kemenkeu. 

Menurutnya, lKPP yang saat ini telah 
menerapkan sistim akuntansi berbasis 
akrual dan menggunakan standar 
internasional, dapat diperbandingkan 
tingkat efisiensinya dengan negara lain. 

Presiden Ri,  Joko Widodo
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antarlembaga

“laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
juga telah disusun berdasarkan sistim 
akuntansi yang berbasis akrual yang 
berstandar internasional. Hal ini berarti 
indonesia telah menerapkan standar 
praktek internasional dimana laporan 
keuangan mampu menyajikan setiap 
kegiatan yang dapat dinilai oleh mata 
uang. Dengan demikian, tingkat efisiensi 
dari setiap rupiah yang dikeluarkan 
negara dapat diperbandingkan 
dengan negara lain dari sisi efisiensi 
penggunaannya,” terangnya.

Selain itu, menurut Menkeu, 
pengelolaan keuangan indonesia 
yang sudah sejajar bahkan melebihi 
beberapa negara G20 akan menciptakan 
iklim investasi yang positif sehingga 
mendorong pembangunan proyek 
prioritas nasional.

“Pengelolaan keuangan indonesia 
telah sejajar atau bahkan lebih maju 
dari beberapa anggota negara G20. Hal 
ini tentu akan menciptakan iklim usaha 
atau investasi yang positif seiring dengan 
meningkatnya kepercayaan publik 
dan internasional kepada pemerintah 
indonesia termasuk para investor baik 
dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Kondisi ini, selanjutnya tentu diharapkan 
dapat mendorong percepatan 
pembangunan nasional, terutama untuk 
membangun sektor-sektor prioritas,” 
paparnya.

Namun demikian, Menkeu masih 
menyoroti beberapa institusi yang belum 
mencapai status WTP meskipun terdapat 
peningkatan peringkat dibanding 
tahun 2015.“Meskipun lKPP pemerintah 
pusat telah berstatus WTP namun 
beberapa institusi belum mencapai 
status tersebut.  Meskipun terdapat 
peningkatan peringkat,” ujarnya.

Jumlah pencapaian opini WTP naik 
sebesar 13% dari 367 entitas pelaporan 
pada tahun 2015 menjadi 449 entitas 
pelaporan pada tahun 2016 yang 
berstatus WTP. Jumlah tersebut meliputi 
73 Kementerian/lembaga dan 1 BuN 
(Bendahara umum Negara) atau 54% dari 
88 entitas pelaporan di pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Menkeu 

juga mengingatkan bahwa meskipun 
mendapat opini WTP dari BPK namun 
belum berarti instansi tersebut terbebas 
dari tindak korupsi. “WTP bukan berarti 
tidak ada korupsi, modus bermacam-
macam. Yang memalukan adalah sampai 
terjadi OTT, Jangan sampai jadi WTP tapi 
kena OTT. ironis kalau WTP tapi OTT. 
Makanya kita harus waspada,” ujar Sri 
Mulyani.

Dia juga mengingatkan agar setiap 
pimpinan kementerian, lembaga maupun 
pemerintah daerah menghindari konflik 
kepentingan. “Kita harap komitmen 
pengelola keuangan negara yang tetap 
bersih, tata kelola baik dan memerangi 
korupsi,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui Rakernas 
akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Tahun 2017 digelar 

oleh Kementerian Keuangan. Dalam 
keterangan pers yang disampaikan 
Kemenkeu disebutkan, penyelenggaraan 
Rakernas bertujuan untuk meningkatkan 
komitmen Menteri/Pimpinan lembaga, 
Gubernur, Bupati, Walikota untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan 
keuangan negara, membangun 
kesadaran bahwa tujuan pengelolaan 
keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel adalah mewujudkan indonesia 

yang sejahtera dan berkeadilan. 
Selain itu, Rakernas  juga bertujuan 

meningkatkan pemanfaatan informasi 
yang tersaji pada laporan keuangan 
sebagai dasar pengambilan keputusan 
dalam rangka meningkatkan manfaat 
bagi masyarakat, memastikan sinergi 
penerapan akuntansi berbasis akrual 
dalam mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan 
negara pada Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, serta memberikan 
apresiasi kepada Kementerian Negara/
lembaga dan Pemerintah Daerah yang 
laporan Keuangannya memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian.

Dikatakan bahwa setiap rupiah 
yang dialokasikan di dalam aPBN dan 
aPBD merupakan amanat dari rakyat 
yang harus dikelola oleh pemerintah 
secara profesional, transparan, akuntabel  
dan berorientasi pada manfaat bagi 
masyarakat. untuk itu, pengelolaan 
keuangan negara dilaksanakan secara 
efektif dan efisien dalam rangka 
menjaga mementum pertumbuhan 
ekonomi, menurunkan kemiskinan, 
mengurangi kesenjangan ekonomi, serta 
meningkatkan kualitas pendidikan dan 
layanan kesehatan masyarakat. 

Diharapkan seluruh Menteri/
Pimpinan lembaga serta para 
Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta 
jajarannya bersungguh-sungguh 
merumuskan, mengimplementasikan 
dan mengevaluasi strategi pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, 
akuntabel, transparan dan berorientasi 
pada manfaat, meningkatkan peran 
aparat Pengawas intern Pemerintah 
dalam mengawasi setiap tahapan 
pengelolaan keuangan negaran serta 
meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia di bidang pengelolaan aPBN/
aPBD.

Terkait dengan tema yang dipilih, 
Menteri Keuangan mengatakan, tema 
tersebut dipilih dengan memperhatikan 
arahan Presiden pada Rakernas tahun 
sebelumnya, bahwa pencapaian opini 
WTP harus dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat.  (*/dr)

Menteri Keuangan Sri Mulyani
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SeKaliPuN hanya untuk formasi 
khusus, penerimaan kembali 
Calon aparatur Sipil Negara 
(CaSN) mendapat sambutan 

hangat masyarakat. Tak pelak sejak 1 
agustus 2017, para CaSN berbondong-
bondong mendaftarakan diri untuk 
merebut 17.928 kuota yang disediakan 
60 Kementerian dan lembaga serta satu 
Provinsi: Provinsi Kalimantan utara.

Bagi masyarakat indonesia, menjadi 
aparatur Sipil Negara (aSN) masih 
menjadi pilihan utama. Namun menjadi 
aSN pun bukan hal mudah. Seiring 
digulirkan Reformasi Birokrasi yang jadi 
“ujung tombak” kinerja pemerintahan, 

kesempatan menjadi aSN lebih 
profesional. BKN (Badan Kepegawaian 
Nasional) sebagai lembaga yang 
bertanggung jawab atas pengangkatan 
aSN, menetapkan berbagai rambu guna 
mencegah terjadinya praktik KKN.

Sebagaimana disampaikan Kabiro 
Hukum, Komunikasi, dan informasi Publik 
Kementerian Pendayagunaan aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PaNRB) 
Herman Suryatman, tingginya angka aSN 
pada 2017 dikarenakan dua hal. pertama, 
karena aSN masih dianggap profesi 
yang mampu memberikan jaminan 
masa depan. Kedua, adanya kebijakan 
pemerintah yang kembali membuka 

antarlembaga

Penerimaan caSn 2017 
Diyakini bebaS kkn
PeMeRiNTaH KeMBali MeMBuKa PeNeRiMaaN CaSN. MeNTeRi 
KeuaNGaN SRi MulYaNi YaKiN PeNeRiMaaN aSN 2017 Di 
KeMeNTeRiaN KeuaNGaN BeRlaNGSuNG TRaNSPaRaN, 
OBYeKTiF, BeBaS KKN DaN BeBaS BiaYa. SeDaNGKaN MeNTeRi 
KelauTaN DaN PeRiKaNaN, SuSi PuJiaSTuTi MeNeGaSKaN 
KKP MeMeRluKaN SuMBeR DaYa MaNuSia YaNG uNGGul.

penerimaan aSN setelah sejak tahun 
2015 dilakukan moratorium rekrutmen 
aSN.

Herman mengingatkan, bila dilihat 
dari perbandingan animo masyarakat 
yang mendaftar peluang lolos menjadi 
aSN sangat ketat. Tapi seleksi aSN kali 
ini tak hanya dilihat aspek persaingan 
jumlah peminat. adanya tes yang 
menguunakan sistem Computer Assisted 
test (CaT), membuat penyaringan sangat 
selektif. Bahkan sebelum masuk tahap 
CaT, peserta harus lebih dulu lolos seleksi 
administratif bidang yang diminati. 

Seleksi ketat inilah yang membuat 
Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati 
menjamin proses penerimaan CaSN 
Kemenkeu akan transparan, obyektif, 
bebas KKN (korupsi, kolusi, dan 
nepotisme), tidak diskriminatif, dan tidak 
dipungut biaya. “Kami akan melakukan 
proses ini seprofesional mungkin,” 
kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis, 7 
September 2017.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian 
Keuangan membutuhkan 2.880 CaSN 
dalam seleksi tahun ini untuk mengisi 
beberapa jabatan di unit kerja Direktorat 
Jenderal, Sekretariat Jenderal, serta 
Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan (BPPK). Sri Mulyani meminta 
para pelamar mempersiapkan diri 
dengan baik. “Kalau dilihat dari minat 
sejak 10 tahun lalu, Kemenkeu selalu 
banyak pelamar. apalagi kami disebut 
sebagai salah satu top destination para 
lulusan yang ingin masuk kerja,” ujarnya.

Penerimaan 2.880 CaSN ini dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan pegawai 
Kemenkeu yang akan mengalami 
kekurangan karena banyak yang telah 
pensiun. Berdasar catatan, pegawai 
Kemenkeu yang memulai masa pensiun 
kurun 2015-2019 mencapai 8.029 orang. 
Oleh sebab itu, rekrutmen pegawai 

Ilustrasi: Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 
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baru diprioritaskan untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga teknis pelayanan dan 
pengawasan keuangan negara. 

Formasi 2.880 CaSN Kemenkeu 
ini ditawarkan untuk tiga jenjang 
pendidikan, yakni 733 orang sarjana 
(S-1), 1 orang magister (S-2), dan 
2.146 orang diploma iii (D-3). Jumlah 
tersebut dialokasikan untuk lulusan cum 
laude 73 orang atau 10 persen dari 
jenjang S-1, disabilitas 12 orang, putra-
putri Papua dan Papua Barat 26 orang, 
serta umum 2.770 orang. Penyandang 
disabilitas dialokasikan untuk semua 
unit di Kementerian Keuangan, kecuali 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sri Mulyani memperkirakan para 
pelamar terbanyak berada pada Ditjen 
Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai karena 
dua unit ini lebih dikenal masyarakat. 
Hasil seleksi administrasi diumumkan 
3 Oktober 2017 melalui portal www.
rekrutmen.kemenkeu.go.id. Proses 
perekrutan dari pengumuman sampai 
pemberkasan fisik berlangsung mulai 5 
September hingga 14 Desember 2017. 

Sementara itu Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan, 
persyaratan utama untuk bergabung 
menjadi aSN di kementeriannya adalah 
yang tercatat sebagai lima lulusan terbaik 
dari program studi di universitas maupun 
akademi. “Dari sumber daya manusia 
yang unggul, kita akan meningkatkan 
kualitas pelayanan dan kecepatan 
pembangunan di Kementerian Kelautan 
dan Perikanan,” ujarnya 

Susi Pijiastuti menegaskan, dia harus 
mempekerjakan lulusan-lulusan terbaik, 
karena minimnya jatah pegawai baru 
yang boleh direkrut KKP. Menurut Susi 
kuotanya hanya 329 pegawai dengan 
komposisi 322 dari kalangan umum, 4 
pegawai dari golongan disabilitas, dan 
3 pegawai putra atau putri Papua dan 
Papua Barat. 

Dalam waktu dekat KKP bakal 
kehilangan 444 pegawainya lantaran 
berbagai alasan, misalnya pensiun, 
berhalangan tetap, mengundurkan 
diri atau lainnya. Belum lagi, Susi bakal 
menawarkan pensiun dini atau golden 

handshake kepada 1.000 pegawai yang 
berusia di atas 50 tahun dalam tiga tahun 
ke depan. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia 
aparatur KKP, Supranawa Yusuf 
mengatakan, selain harus tercatat 
sebagai lima lulusan terbaik, KKP pun 
mensyaratkan peserta lulusan universitas 
atau akademi yang terakreditasi B. untuk 
putra putri Papua Barat, cukup perguruan 
tinggi yang terakredetasi dan mesti 
memiliki iPK paling kecil 2,5.

Mayoritas pegawai yang direkrut, 
kata Yusuf, akan menempati golongan 
3, kecuali untuk lowongan awak kapal. 
Paling rendah, aSN bergolongan 3a 

dengan pengalaman kerja nol tahun 
akan menerima gaji pokok sebesar Rp 3,2 
juta. Mereka akan menerima tunjangan-
tunjangan tambahan, bergantung pada 
posisi dan jabatannya.

Persaingan ketat tampaknya juga 
terjadi di lingkungan Kementerian 
Hukum dan Hak asasi Manusia dan 
Mahkamah agung.Tahun ini, gelombang 
lowongan CaSN tahap pertama sudah 
dibuka untuk Mahkamah agung 
sebanyak 1.618 orang dan Kementerian 

Hukum dan HaM sebanyak 17.494 orang.
Hingga penutupan pendaftaran 

secara online per 31 agustus 2017, di 
Kementerian Hukum dan HaM pendaftar 
tercatat 1.116.138. orang dan di Ma 
tercatat 30.715 orang. Dari jumlah ini 
tergambar peluang di Kemenkumham 
hanya 1,57 persen, atau 1 kursi 
diperebutkan 64 peminat. Sementara itu 
di Ma peluangnya hanya 5,27 persen dari 
pendaftar, atau satu formasi berbanding 
19 orang.

Sementara itu di Daerah istimewa 
Yogyakarta (DiY) pelamar tes CaSN baik 
yang berpendidikan minimal S1 dan SMa 
totalnya mencapai 10.540 pelamar. Jatah 

kursi formasi CaSN di DiY hanya 186 kursi. 
untuk jenjang minimal S1 jatah kursi 
yang tersedia untuk wilayah DiY hanya 
26, namun yang mendaftar mencapai 
5.964 orang. Tak berbeda dengan formasi 
yang tersedia untuk pendidikan minimal 
SMa. Kebutuhannya hanya 160 kursi, 
sedangkan pelamar ada 4.756 orang.

dari Honorer ke CaSn
Rekrutment aSN yang dilakukan 

secara umum tentunya memiliki 
mekanisme yang berbeda dengan 

antarlembaga

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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pengangkatan aSN yang berasal 
dari tenaga honorer. Meski keduanya 
dilakukan secara selektif, pada umumnya 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
aSN didasarkan pada prioritas tertentu. 
Seperti kebutuhan Tenaga Guru, Tenaga 
Kesehatan pada unit Pelayanan, Tenaga 
Penyuluh di bidang Pertanian, Perikanan 
dan Peternakan, atau Tenaga Teknis 
lainnya yang dibutuhkan pemerintah. 
Tenaga honorer dibagi menjadi dua 
kategori, Tenaga Honorer Kategori i (Ki) 
yang dibiayai aPBN/aPBD dan Tenaga 
Honorer Kategori ii (Kii) yang dibiayai 
dengan anggaran di luar aPBN/aPBD. 

Dalam pelaksanaan Pengangkatan 
Tenaga Honorer menjadi CaSN, Kepala 
Badan Kepegawaian Negara telah 
menetapkan Peraturan Kepala (Perka) 
BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CaSN. 
Peraturan tersebut menjadi pedoman 
dalam pelaksanaan pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CaSN baik pada 
instansi pusat maupun instansi daerah. 

Pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CaSN melibatkan Kementerian 
PaN-RB, BKN, Pejabat Pembina 
Kepegawaian (PPK), Biro Kepegawaian/
Bagian Kepegawaian/Badan 

Kepegawaian Daerah Pemerintah tempat 
tenaga honorer bekerja. Pembagian 
tugas dan tanggung jawab masing-
masing pihak diatur dalam Perka BKN 
Nomor 9 Tahun 2012.

aktivitas pengendalian terhadap 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CaSN diawali pada saat pendataan 
tenaga honorer. Surat edaran (Se) Menteri 
PaN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
pendataan tenaga honorer yang bekerja 
di instansi pemerintah mewajibkan PPK 
untuk mengumumkan hasil pendataan 
melalui media selama 14 hari, sehingga 
tidak menimbulkan permasalahan data 

tenaga honorer di kemudian hari.
untuk memetakan jumlah tenaga 

honorer yang memenuhi syarat sesuai 
PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi 
CaSN sebagaimana telah diubah dengan 
PP Nomor 43 Tahun2007, Menteri 
PaN-RB telah mengeluarkan Se Nomor 
05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 
tentang pendataan honorer yang bekerja 
di lingkungan instansi pemerintah 
yang ditujukan kepada PPK Pusat dan 
PPK Daerah sebagai dasar pendataan 
tenaga honorer di lingkungan instansi 
pemerintah

Pengangkatan tenaga honorer 
Ki menjadi CaSN dilakukan melalui 
pemeriksaan kelengkapan administrasi 
setelah dilakukan verifikasi dan validasi, 
sedangkan bagi tenaga honorer 
Kii dilakukan melalui pemeriksaan 
kelengkapan administrasi dan seleksi 
ujian tertulis yang dilakukan secara 
objektif, transparan, dan akuntabel. 
Selanjutnya berdasar hasil pemeriksaan 
kegiatan Pngangkatan Tenaga Honorer 
menjadi CaSN Ta 2012 s.d. Ta 2015 
pada BKN dan Kantor Regional BKN, 
Kementerian PaN-RB dan instansi Terkait 
lainnya yang dilakukan secara eksaminasi 
oleh BPK menunjukkan  bahwa kegitan 
trsebut belum sepenuhnya sesuai kriteria. 

Simpulan tersebut didasarkan 
atas kelemahan-kelemahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CaSN, khususnya terkait kelemahan SPi, 
yaitu SOP belum disusun/tidak lengkap, 
SOP belum berjalan optimal, serta sistem 
informasi akuntansi dan pelaporan tidak 
memadai.

adapun permasalahan signifikan 
yang perlu mendapat perhatian di 
antaranya terdapat permasalahan pada 
verifikasi dan validasi berkas usulan 
penetapan NiP Tenaga Honorer yang 
diangkat menjadi CaSN. Selain itu, 
terdapat permasalahan hukum atas 
proses pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CaSN.

Yang juga menjadi masalah adalah, 
Badan Kepegawaian Negara tidak 
memiliki standar kebijakan dalam proses 
pengangkatan tenaga honorer menjadi 
CaSN yang mengakibatkan adanya 
tenaga honorer yang dirugikan oleh 
perlakuan berbeda atas kondisi yang 
sama. Diketahui, data dan informasi 
terkait proses pengangkatan tenaga 
honorer K-i dan K-ii dalam SaPK tidak 
sepenuhnya akurat yang mengakibatkan 
tidak adanya data dan informasi valid 
sebagai dasar pengambilan kebijakan 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Kelemahan terparah adalah, adanya 
indikasi pengangkatan CaSN fiktif.  (bd)

antarlembaga

Ilustrasi: PNS
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B aDaN Pemeriksa Keuangan ikut 
memeriahkan Hari Kunjungan 
Perpustakaan dan Bulan Gemar 
Membaca Tahun 2017. Kamis 28 

September 2017 lalu, bekerjasama dengan 
Perpustakaan Nasional, BPK menggelar 
pemutaran film ‘Sang Penjaga’ di Teater 
Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. 
Kegiatan ini juga sekaligus mendukung 
kegiatan Perpus expo 2017 yang digelar 
Perpustakaan Nasional dengan tema 

‘Perpustakaan Sumber inspirasi dan 
literasi’.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua 
BPK Bahrullah akbar berharap dengan 
menonton film ‘Sang Penjaga’ masyarakat 
dapat melihat BPK secara utuh. “Saya 
berharap dengan menonton film ini, adik-
adik bisa melihat BPK secara utuh, kerja 
BPK itu luar biasa,” kata Barullah akbar 
dihadapan para guru dan pelajar yang 
hadir dalam acara pemutaran film tersebut. 

Turut hadir dalam acara itu adalah 
Sekretaris umum Perpustakaan Nasional 
Dedi Junaidi, Kepala Pusdiklat BPK Dwi 
Setiawan Susanto serta para pejabat di 
lingkungan  BPK maupun Perpusnas.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua 
BPK juga menyampaikan dukungannya 
atas kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Perpusnas dan berharap BPK dan 
Perpusnas dapat menjailin kerja sama yang 
baik. “Kami mendukung Perpustakaan 
Nasional, ini bagian dari pembangunan 
minat baca termasuk juga minat organisasi 
sehingga apapun juga permasalahan 
dari suatu bangsa jangan dilihat dari sisi 
negative namun dapat dilihat dari sisi 
positifnya,” kata Barullah akbar.

Bicara tentang perpustakaan, BPK 
sendiri memiliki perhatian besar pada 
pengembangan perpustakaannya. Saat 
ini BPK bukan hanya memiliki Museum 
dan perpustakaan modern di Magelang, 
kota bersejarah di mana BPK pertama 
kali terbentuk, namun di Kantor Pusat 
BPK di Jakarta pun, BPK menghadirkan 
museum yang merupakan bentuk ‘mini’ 
dari museum yang berada di Magelang. 
Berdampingan dengan museum, BPK 
juga membangun perpustakaan modern 
yang dapat dikunjungi masyarakat 
yang membutuhkan referensi tentang 
kebepekaan.

BPK , kata Kepala Biro Humas 
dan Kerjasama internasional R  Yudi 
Ramdan Budiman  dalam acara Forum 
Perpustakaan BPK yang dihadiri para 
pegawai BPK yang membidangi 
masalah perpustakaan baik di BPK Pusat 
maupun Perwakilan, Juli lalu, berencana 
mengembangkan perpustakaan menjadi 

PERPUSTAKAAN 

BPK

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar  menyampaikan sambutanya pada acara Hari Kunjungan Perpustakaan dan Bulan 
Gemar Membaca Tahun 2017.
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dua lantai. 
“Jadi nantinya direncanakan   

perpustakaan BPK akan direnovasi, akan 
dibuat dua tingkat dimana pintunya 
menghadap keluar karena perpustakaan  
tersebut tidak hanya untuk kalangan BPK 
tapi juga  untuk siapapun  yang datang 
kesana. Nantinya, PiK (Pusat informasi dan 

Komunikasi) BPK juga akan berdampingan 
dengan perpustakaan. Harapannya, 
misalnya, ketika orang mendapat 
laporan pemeriksaan BPK (dari PiK),  
kemudian muncul rasa ingin tahu tentang 
bagaimana pemeriksaan. Nah orang akan 
ke perpustakaan BPK. Di sana mereka 
bisa baca SPKN (Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara), lHP jaman dulu, 
mereka juga bisa melihat referensi, dll. Jadi 
nantinya akan ada ‘integrated area’ di mana 
di sana ada PiK, media center, museum, 
perpustakaan, semuanya satu ‘paket’,” 
papar Yudi panjang-lebar.  

Dalam sambutannya pada Forum 
Perpustakaan BPK, Yudi mengatakan 
perpustakaan merupakan sumber 
informasi yang penting yang jika 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa 
membantu menguatkan kemampuan 
kita dalam bekerja. Sayangnya, sebagian 
orang kadang kurang menyadari manfaat 
perpustakaan. Perpustakaan hanya ditaruh 
di pojok dan digunakan  untuk tempat 
‘nongkrong’ atau membaca koran jika 
sudah tidak ada kerjaan. 

Perpustakaan sekarang, ujar Yudi, tidak 
lagi seperti itu. Perpustakaan memiliki 
banyak manfaat khususnya menjadi 
sumber referensi informasi. Berbagai 
hal (informasi-informasi) yang baru bisa 
kita dapat di perpustakaan, misalnya 
tentang kriteria, tentang hal-hal yang 
terkait dengan perkerjaan, dll. Keberadaan 
perpustakaan baik itu di daerah, di balai 
diklat sangat bermanfaat khususnya bagi 
auditor dalam bekerja.  Perpustakaan di 
balai diklat misalnya, juga sangat penting 
karena menjadi sumber informasi bagi 
pelajar atau partisipan. 

lalu Yudi pun mengilustrasikan 
tentang pengalamannya. “Semakin kuat 
sumber informasi, semakit kuat pula 
dia terinformasi, up-date informasi. 
Pengalaman saya sebagai juru bicara, 
pernah suatu ketika Wa (Whatsapp) saya 
sampai drop karena banyak wartawan 
meminta informasi kepada saya. apakah 
saya menghindar? Tidak! Karena itu 
sudah menjadi tanggung jawab saya. 
Jika kita sudah paham mengelola 
informasi, menghandle dan bagaimana 
meresponnya maka kita bisa dengan apik, 
sistematis dalam merespon. Tentunya, apa 
yang saya sampaikan ini tidak serta-merta 
terjadi, ada proses yang kita bangun secara 
terus menerus sehingga informasi kita 
menjadi kuat,” papar Yudi.

Perpustakaan di daerah (Perwakilan), 
di Pusat, selalu memberikan pilihan dan 
referensi mulai dari setingkat Kepala 

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional R  Yudi Ramdan Budiman

Suasana ruang layanan perpustakaan
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Perwakilan hingga auditor, semuanya 
di-feeding dengan informasi.  ada 
sebuah ungkapan terkenal,  ‘Siapa yang 
menguasai informasi akan menguasai 
dunia’. “Kita adalah bagian dari itu. 
Kita tidak hanya menyediakan tapi 
menggiring dunia memilih informasi 
yang tepat, memilah informasi yang 
kita siapkan. Jadi nanti, dalam tiga hari 
ini (acara Forum Perpustakaan BPK) kita 
coba belajar bagaimana memilih dan 
memilah informasi yang kita siapkan di 
perpustakaan,” kata Yudi kepada para 
peserta Forum Perpustakaan BPK. 

Di bagian lain Yudi juga menyinggung 
tentang kelemahan publikasi cetak yakni 
waktu yang terbatas. Namun demikian 
sekarang ada e-jurnal dan e-book. “ini 
coba kita diskusikan bagaimana caranya 
kita memperoleh referensi perpustakaan 
yang sifatnya elektronik base,” ucapnya. 

e-book jelasnya, dari sisi efisiensi dan 
fleksibilitas penting bagi para auditor. 
Hanya saja tantangannya, bagaimana 
memilih e-book yang pas, yang relevan 
dengan pekerjaan. Hal itu, tandas 
Yudi, menjadi tugas dari pustakawan. 
“Perpustakaan sebagai sumber informasi 
dan sumber kompetensi menjadi dasar 
bagi kita untuk bisa memilih koleksi yang 
tepat,” katanya.

Bagaimana caranya agar bisa menarik 
orang untuk datang ke perpustakaan 
juga menjadi tantangan tersendiri 
bagi pustakawan. Karena kita tahu 
menarik orang untuk mau datang ke 
perpustakaan tidaklah mudah. untuk hal 
ini pustakawan dituntut untuk membuat 
inovasi-inovasi sehingga orang tergerak 
datang ke perpustakaan. agar menarik 
misalnya, selain koleksi juga bangunannya, 
penyusunannya, dan yang tak kalah 
pentingnya adalah pelayanan.  “Kalau 
‘pelayan’ tidak senyum atau ‘bete-an’ , kan 
susah. Dia (pelayan perpustakaan) harus 
punya kemampuan yang kuat, harus 
memiliki passion,” tandasnya.

Sebagian orang, ada yang 
menganggap perpustakaan adalah hal 
kecil. Padahal jika dikelola dengan baik 
justru akan menjadi besar. lalu Yudi 
pun menyebut bahwa perpustakaan 

BPK sudah ‘go internasional’ dalam 
pengertian sudah dipresentasikan di 
forum-forum internasional. Seperti 
belum lama ini, BPK mempresentasikan 
Gallery BPK di Bangkok. “Tahun depan 
kami juga berencana mengadakan acara 
international exhibition for media center,” 

kata Yudi kembali  mengimbau agar 
pustakawan melakukan inovasi. Karena 
sekecil apapun inovasi yang dibuat, pasti 
akan sangat bermanfaat.  “Perpustakaan 
bisa memberi kontribusi yang sangat 
penting dan besar bagi BPK,” tandas Yudi. 

 ***DR

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam suatu ruang layanan Perpustakaan

Suasana acara Forum Perpustakaan BPK
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Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pelayanan Peradilan Tahun Anggaran 
2015 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Konstitusi.

Entry Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 
Anggaran 2016 sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2017 pada Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan .
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Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 
memberikan kata sambutan 
dan pengarahan dalam acara 
Rakernas Persatuan Perangkat 
Desa “Peran Penting Pengawasan 
dana Desa oleh BPK kepada 
Persatuan Perangkat Desa 
Indonesia di Provinsi jawa Barat, 
Pengandaran 7 September 2017. 
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Rakernis di lingkungan kerja AKN 
V BPK yang diselenggarakan di 
Mataram, Lombok, NTB, 
pada 4 September 2017. Rakernis 
dibuka Anggota BPK Isma 
Yatun yang juga memberikan 
pengarahan. Tampak juga 
Tortama V BPK Bambang 
Pamungkas.
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BPK menyelenggarakan Pameran di Ministry Goes To STAN, 
pada 9 September 2017.
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Kunjungi situs dan dapatkan informasi

 TENTANG BPK RI  MEDIA PUBLIKASI 
 HASIL PEMERIKSAAN  BERITA INFORMASI 

 PENGADUAN MASYARAKAT  KANTOR PERWAKILAN PROVINSI
  DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
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