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Sidang pembaca Warta BPK yang 
mulia....

Tanggal 4 Oktober 2016, adalah 
momentum penting. Hari itu, Ketua 
BPK Harry Azhar Azis menyampaikan 
IHPS I Tahun 2016 dalam Rapat Pari
purna DPR RI. Ikhtisar Hasil Peme
riksaan itu diterima Wakil Ketua DPR, 
Taufik Kurniawan. Momen penting itu 
kami angkat sebagai Laporan Utama 
edisi ini.

Dalam IHPS itu, tersaji 3.163 per
masalahan yang berindikasi merugikan 
negara senilai Rp1,92 triliun. Semen
tara entitas yang telah menyetor ke kas 
negara senilai Rp442,4 miliar. IHPS I 
Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 
696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
yang terdiri atas 116 LHP pada peme
rintah pusat, 551 LHP pada pemerin
tah daerah, dan 29 LHP BUMN. 

Lebih jauh Harry menjelaskan, 
dalam semester I tahun 2016 ini BPK 
menemukan sedikitnya 10.918 temuan. 
Dari temuan tersebut, BPK menemu
kan 15.568 permasalahan. Di antara
nya, sebanyak 7.661 kelemahan SPI 
dan 7.907 permasalahan ketidakpatu
han terhadap peraturan perundang
undangan. “Nilai totalnya mencapai  
Rp44,68 triliun,” tandas Harry.

Ada sedikit nuansa berbeda dari 
momen sejenis sebelumnya. Kali ini, 
juga menegaskan pentingnya aspek 
tindak lanjut. Untuk itu, ke depan, 
BPK akan memantau secara sistematis 
semua rekomendasi tindak lanjut yang 
sudah disampaikan kepada entitas. 
Dua provinsi di Jawa dijadikan proyek 
percontohan.

Yang tak kalah menarik, soal SKK 
Migas. BPK kembali menyorot carut-
marut manajemen keuangan di sana.
Setelah bertahuntahun BPK me
nyarankan agar pembiayaan opera
sional SKK Migas (Satuan Kerja Khu
sus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi) menggunakan 
mekanisme APBN, baru per 1 Januari 
2015 lembaga ini merealisasikannya. 

Untuk diketahui, SKK Migas (sebe
lumnya BP Migas) tidak menggunakan 
mekanisme APBN  untuk membiayai 
operasionalnya sejak 2002 hingga 
2014. Akibatnya, muncul berbagai 
permasalahan di antaranya menjadi 
beban bagi keuangan negara, antara 
lain persoalan pajak. Topik tersebut 
kami tempatkan dalam rubrik Laporan 
Khusus.

Berita ringan lain, di antaranya ke
giatan workshop wartawan di Pusdiklat 
BPK Yogyakarta. Perjalanan peserta 
naik kereta api wisata dari Jakarta ke 
Yogya, kami tulis sebagai sajian ringan 
khas “SerbaSerbi”. Di samping, ba
nyak berita dan ulasan audit keuangan, 
kinerja, dan PDTT lain sebagai menu
pokok Warta BPK. Selamat membaca. 
***

Oktober, Momentum IHPS
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Rapat paripurna Dewan 
perwakilan Rakyat (DpR) 
4 Oktober lalu mengu-
sung agenda pen ting. 
Salah satu agenda utama 

rapat paripurna ke-7 ini adalah penyam-
paian IHpS I tahun 2016 BpK periode 

1 Januari s.d 30 Juni 2016. IHpS I ta-
hun 2016, diserahkan Ketua BpK Harry 
azhar azis, kepada Wakil Ketua DpR, 
Taufik Kurniawan.  

Di hadapan rapat paripurna, Harry 
menjelaskan IHpS I tahun 2016 meru-
pakan ringkasan dari 696 Laporan Hasil 

BPK TemuKan indiKasi
Kerugian negara rp1,92 Triliun
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan 
(BPk) semester i taHun 2016 menemukan  seBanyak 
3.163 PermasalaHan yang Berindikasi merugikan 
negara senilai rp1,92 triliun. sementara entitas 
yang telaH menyetor ke kas negara senilai rp442,4 
miliar. Perlu tindak lanjut temuan BPk?

pemeriksaan (LHp) yang terdiri atas 116 
LHp pada pemerintah pusat, 551 LHp 
pada pemerintah Daerah, dan 29 LHp 
BUMN. 

Sedangkan bila dilihat dari jenis 
pemeriksaanya, LHp BpK terdiri atas 
640 LHp keuangan, 8 LHp kinerja, dan 
48 LHp dengan tujuan tertentu. “Na-
mun pada semester I tahun 2016 kali 
ini sebagian besar hasil pemeriksaan 
keuangan,” ujar Harry. 

Lebih jauh Harry menjelaskan, 
dalam semester I tahun 2016 ini BpK 
menemukan sedikitnya 10.918 temuan. 
Dari temuan tersebut, BpK menemukan 
15.568 permasalahan. Di antaranya, 
sebanyak 7.661 kelemahan sistem pe-

Ketua BPK Harry Azhar Azis didampingi Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota BPK Bahrullah 
Akbar, menyerahkan IHPS I 2016 kepada Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Agus Hermanto. Penyerahan 
IHPS I 2016 dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 4 Oktober 2016.
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ngendalian intern dan 7.907 permasala-
han ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. “Nilainya men-
capai  Rp44,68 triliun,” tandas Harry.

Dari temuan ketidakpatuhan, BpK 
menemukan 4.762 permasalahan ber-
dampak finansial senilai Rp30,62 
triliun. temuan BpK yang berindikasi 
merugikan negara sebanyak 3.163 per-
masalahan senilai Rp1,92 triliun. Se-
dangkan yang berpotensi merugikan 
negara sebanyak 421 permasalahan 
senilai Rp1,67 triliun. Sementara keku-
rangan penerimaan sebanyak 1.178 
permasalahan senilai Rp27,03 triliun. 
“Entitas telah menindaklanjuti dengan 
menyetor ke kas negara senilai Rp442,4 
miliar,” kata Harry.

Selain itu, BpK juga menemukan 
3.145 permasalahan ketidakpatuhan 
yang tidak berdampak finansial. Yakni 
berupa penyimpangan administrasi se-
banyak 2.985  permasalahan dan 160 
persoalan ketidakhematan, ketidak-
efisienan, dan ketidakefektifan senilai 
Rp14,06 triliun.

Sedangkan terkait pemeriksan 
keuangan pemerintah pusat, menu-
rut Harry, dalam IHpS I 2016 ini juga 
memuat hasil pemeriksaan atas Lapo-
ran Keuangan pemerintah pusat (LKpp) 
tahun 2015, dan 85 Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 
tahun 2015. Ditambah Laporan Keuan-
gan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 
tahun 2015, dan 14 Laporan Keuangan 
pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK-
pHLN) tahun 2015.

terkait laporan keuangan peme-
rintah pusat, BpK memberikan opini 
Wajar Dengan pengecualian (WDp). 
ada sejumlah persoalan yang ditemu-
kan BpK yang menjadi pengecualian. 
Di antaranya temuan penyertaan Modal 
Negara pada pt pLN (persero) sebesar 
Rp848,38 triliun yang mengandung 
ketidakpastian. BpK juga menemukan 
beban subsidi sebesar Rp3,19 triliun 
yang belum ditetapkan statusnya.

pengecualian lain yang ditemukan 
BpK yakni piutang bukan pajak sebesar 
Rp4,58 triliun tidak didukung doku-
men sumber yang memadai dan sebesar 
Rp101,34 miliar tidak sesuai hasil kon-

firmasi kepada wajib bayar. Selain itu 
BpK juga menemukan adanya persedi-
aan Rp2,49 triliun yang tidak didukung 
pencatatan yang memadai dan sebesar 
Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan 
status penyerahannya. Ditambah, Saldo 
anggaran Lebih (SaL) dicatat secara ti-
dak akurat.

SPI dan Ketidakpatuhan
tidak hanya permasalahan yang 

menyebabkan pengecualian opini. BpK 
juga mengungkapkan permasalahan 
kelemahan SpI dan ketidakpatuhan ter-
hadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan SpI yang ditemukan 
BpK seperti kebijakan akuntansi un-
tuk penerapan Sap berbasis akrual 
belum memadai dan adanya inkonsis-
tensi penggunaan tarif pajak yang dapat 
mengakibatkan kehilangan penerimaan 
negara. Kelemahan SpI lainnya pada 
persediaan, piutang, aset tetap, aset tak 
berwujud, kewajiban serta penyajian 
laporan perubahan ekuitas dan laporan 
operasional.

Sedangkan permasalahan ketidak-
patuhan yang ditemukan BpK ada-
nya pengelolaan penerimaan negara 
bukan pajak yang kurang memadai. 
Selain itu adanya pengembalian kele-
bihan pembayaran pajak tidak mem-
perhitungkan piutang kepada wajib 
pajak, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawa ban belanja modal dan 
belanja barang tidak sesuai dengan ke-

tentuan.
permasalahan lain, pengamanan 

pengembalian pinjaman atas dana anti-
sipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo 
belum optimal. Selain itu pencatatan 
investasi permanen lain-lain belum di-
dasarkan proses penghitungan yang 
memadai.

tidak ketinggalan dalam IHpS I 
tahun 2016 kali ini BpK mengung-
kapkan hasil reviu atas pelaksanaan 
transparansi fiskal tahun 2015. Re-
viu dilakukan atas pemenuhan unsur 
transparansi fiskal termasuk LKBUN. 
Hasil reviu menunjukkan pemerintah 
lebih transparan dalam pemenuhan pi-
lar perkiraan fiskal dan penganggaran 
dibandingkan pilar pelaporan fiskal dan 
pilar analisis dan manajemen risiko fis-
kal.

Sedangkan terkait pemeriksaan 
terhadap 85 laporan keuangan Kemen-
terian dan Lembaga, (LKKL) BpK mem-
berikan opini Wajar tanpa pengecua-
lian (Wtp) terhadap 55 Kementerian, 
26 KL memperoleh opini WDp dan 4 KL 
memperoleh opini tMp. 

Menurut Harry, bila dibanding-
kan tahun 2014 opini Wtp mengalami 
penurunan 6 poin persen dari 71% men-
jadi 65% pada tahun 2015. Sedangkan 
opini WDp mengalami kenaikan 9 poin 
persen dari 21% menjadi 30% pada ta-
hun 2015. Sementara opini tMp turun 
3 poin persen dari 8% menjadi 5% pada 
tahun 2015. 

Lumpur Lapindo
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Harry menjelaskan, Kementerian 
dan Lembaga yang belum memperoleh 
opini Wtp ada 30 Kementerian dan 
Lembaga. Secara umum, disebabkan 
karena masih adanya kelemahan dalam 
penyajian akun laporan keuangan se-
suai dengan Standar akuntansi peme-
rintahan (Sap).

Ditambahkan, ada tiga permasala-
han yang memengaruhi opini LKKL ti-
dak Wtp. Di antaranya belanja pada 14 
Kementerian yang pertanggungjawaban 
belanjanya belum sesuai dengan keten-
tuan. Selain itu realisasi belanja barang 
tidak sesuai kontrak dan standar mutu. 
ada juga belanja modal dan belanja ba-
rang yang tidak sesuai peraturan perun-
dang-undangan dan adanya kelebihan 
pembayaran belanja barang.

Selain itu BpK juga menemukan 
adanya persediaan di 13 Kementerian 
yang pengelolaannya belum tertib kare-
na adanya selisih antara saldo menurut 
aplikasi persediaan dengan aplikasi SI-
MaK BMN. Selain itu juga BpK mene-
mukan adanya pembelian persediaan 
yang belum dicatat dan tidak melakukan 
stock opname. permasalahan lain yakni 
aset tetap pada 11 KL, tidak disajikan 
sesuai dengan Sap, tidak diketahui ke-
beradaannya. Bahkan nilai aset tetap 
tanah berbeda antara SIMaK BMN dan 
hasil inventarisasi.

Pemeriksan Kinerja 
tidak hanya melakukan pemerik-

saan keuangan. pada sementer 1 tahun 
2016 ini BpK juga melakukan sejum-
lah pemeriksaan kinerja. Di antaranya 
pemeriksaan kinerja terhadap penge-
lolaan penyaluran pupuk bersubsidi di 
Kementerian pertanian. Hasilnya, BpK 
menyimpulkan pengelolaan penyaluran 
pupuk bersubsidi belum sepenuhnya 
efektif.

Selain itu BpK juga melakukan 
pemeriksaan kinerja terhadap kegiatan 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan laut pada Kementerian per-
hubungan dan instansi terkait. Hasilnya 
pengelolaan kegiatan pembangunan 
dan pengembangan pelabuhan laut 
pada Kementerian perhubungan belum 
sepenuhnya efektif. Salah satu penye-

babnya, karena perencanaan pemba-
ngunan fasilitas pelabuhan belum didu-
kung oleh peraturan perundangan yang 
memadai.

Sedangkan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu, BpK melakukan peme-
riksaan terhadap pembangunan infra-
struktur ketenagalistrikan, pengelolaan 
pendapatan dan pengelolaan belanja. 
BpK menyimpulkan rancangan sistem 
pengendalian intern belum sepenuhnya 
efektif untuk mencapai tujuan pengen-
dalian. Bahkan belum sepenuhnya se-
suai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.

ambil contoh pemeriksaan pem-
bangunan infrastruktur ketenagalis-
trikan misalnya, BpK melihat pem-
bangunan infrastruktur tesebut belum 
direncanakan dan dilaksanakan secara 
memadai dan belum sepenuhnya se-
suai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan pendapatan dilakukan di 
2 KL. Hasil pemeriksaan menunjukkan 
rancangan dan implementasi SpI atas 
pengelolaan pNBp belum sepenuhnya 
efektif dan memadai untuk menjamin 
pencapaian kepatuhan terhadap per-
aturan perundang-undangan.“Sistem 
pembayaran PNBP yang bersifat self 
assessment belum terpantau secara me-

madai. akibatnya hilang potensi peneri-
maan dari sektor batubara untuk tahun 
2012-2014,” kata Harry.

 
WTP Pemda Meningkat

terkait pemeriksaan Laporan 
Keuangan pemerintah Daerah (LKpD), 
Semester 1 tahun 2016, BpK telah 
melakukan pemeriksaan terhadap 533 
LKpD. Hasilnya, BpK memberikan 312 
opini Wtp, 187 opini WDp, 30 opini 
tMp dan 4 opini tW. Bila dibanding-
kan capaian  tahun sebelumnya, peme-
rintah Daerah yang mendapatkan opini 
Wtp meningkat sebesar 11 poin persen 
dari 47% pada tahun 2014 menjadi 58% 
pada tahun 2015.  “Kenaikan opini Wtp 
tersebut menunjukkan kenaikan kuali-
tas LKpD,” kata Harry.

Menurut Harry, peningkatan kuali-
tas LKpD terjadi karena ada sejumlah 
upaya perbaikan yang telah dilakukan 
pemda. Seperti menelusuri Nomor Ob-
jek pajak (NOp) dan wajib pajak, me-
lengkapi dan memvalidasi dokumen 
pendukung yang menjadi dasar pen-
catatan piutang pajak termasuk pajak 
Bumi dan Bangunan perdesaan dan 
perkotaan (pBB-p2), retribusi, dan piu-
tang lain-lain serta menghitung penyisi-
han piutang tak tertagih.

Selain itu pemda juga telah mem-
perbaiki penatausahaan persediaan 
dengan mencatat persediaan berdasar 
metode penilaian yang sesuai dengan 
jenis persediaan, melakukan stock op-
name, melengkapi catatan persediaan 
dengan dokumen pendukung.

pemda juga telah melakukan pen-
catatan terhadp aset tetap yang diper-
oleh dari dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) dan melengkapi doku-
men pendukung aset tetap. Selain itu 
juga melakukan inventarisasi dan re-
valuasi, mengapitalisasi aset tetap yang 
terpisah dari aset induknya, serta me-
nyajikan akumulasi aset tetap sesuai 
dengan Sap.

Meski begitu ada pemda yang be-
lum memperoleh Wtp. Jumlahnya 221 
LKpD.  terhadap pemda yang belum 
mendapat opini Wtp karena BpK masih 
menemukan adanya kelemahan dalam 
penyajian laporan keuangan sesuai de-

Ketua BPK Harry Azhar Azis
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ngan Sap.  
ada tiga permasalahan yang 

memengaruhi opini LKpD tidak Wtp. 
Di antaranya aset tetap pada 188 pem-
da, antara lain aset tetap tanah untuk 
gedung dan bangunan, jalan dan salu-
ran irigasi belum dicatat. Selain itu 
BpK juga menemukan adanya belanja 
daerah di 67 pemda, antara lain be-
lanja hibah dan belanja bantuan sosial 
direali sasikan untuk kepentingan yang 
tidak sesuai dengan tujuannya.

IHpS I tahun 2016 memuat 29 hasil 
pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. 
Yakni 7 hasil pemeriksaan keuangan, 2 
hasil pemeriksaan kinerja dan 20 hasil 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Hasilnya, untuk LK penyelenggaraan 
Ibadah Haji (pIH) misalnya, BpK mem-
berikan opini WDp. Hal ini disebabkan 
karena penyajian aset tetap dan saldo 
Utang Biaya penyelenggaraan Ibadah 

Haji (BpIH) belum memadai. 
Sedangkan Badan pengelola Dana 

abadi Umat (Bp DaU) BpK memberi-
kan opini WDp karena penyertaan Bp 
DaU pada RS Haji Jakarta, RS Haji 
Medan, RS Haji Surabaya, RS Haji 
Makassar belum disajikan dalam lapo-
ran keuangan.

Sementara terhadap SKK Migas, 
BpK memberi opini tidak Wajar (tW). 
Sebelumnya selama 4 tahun, mem-
peroleh opini Wtp. Opini tW diberikan 
karena pengakuan Kewajiban Diestima-
si senilai Rp1,02 triliun tidak disetujui 
Kementerian Keuangan. Hal ini karena 
tidak adanya pemutusan hubungan ker-
ja (pHK) terhadap pegawai Bp Migas 
pada tanggal 13 November 2012. Selain 
itu BpK juga memandang SKK Migas 
belum menyajikan piutang Abandon-
ment & Site Restoration (aSR) kepada 

8 KKKS senilai Rp72,33 miliar. 
Sedangkan pemeriksaan kinerja 

terhadap BUMN, meliputi pemerik-
saan atas efisiensi pengolahan minyak 
mentah dan efektivitas pengendalian 
susut energi listrik. Secara umum ha-
sil pemeriksaan kinerja menyimpul-
kan pengelolaan keuangan atas objek 
pemeriksaan BUMN cukup efisien dan 
kurang efektif.

BpK juga melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu pada BUMN 
dan Badan Lainnya. Di antaranya me-
liputi pemeriksaan atas pengelolaan 
subsidi, operasional BUMN, perhitu-
ngan bagi hasil dan komersialisasi mi-
gas serta pencetakan, pengeluaran dan 
pemusnahan Rupiah. Secara umum ha-
sil pDtt pada BUMN dan Badan Lain-
nya menyimpulkan rancangan sistem 
pengendalian intern belum sepenuhnya 
efektif untuk mencapai tujuan pengen-

dalian dan belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Rekomendasi BPK
Lebih penting, menurut Harry, BpK 

juga telah menyampaikan 283.294 reko-
mendasi hasil pemeriksaan BpK kepada 
entitas yang diperiksa senilai Rp247,87 
triliun. Rinciannya, tindak lanjut yang 
telah sesuai dengan rekomendasi se-
banyak 172.909 rekomendasi senilai 
Rp55,63 triliun. Sedangkan yang masih 
dalam proses tindak lanjut sebanyak 
75.123 rekomendasi senilai Rp56,61 
triliun. Sementara rekomendasi belum 
ditindaklanjuti sebanyak 34.507 senilai 
Rp131,69 triliun. “tidak dapat ditin-
daklanjuti sebanyak 755 rekomendasi 
(0,3%) senilai Rp3,94 triliun,” tulis BpK 
dalam laporannya.

Meski begitu, menurut Harry, hing-
ga semester I 2016, rekomendasi BpK 
yang berhasil ditindaklanjuti dengan 
penyerahan aset dan penyetoran uang 
ke Kas Negara/Daerah/perusahaan un-
tuk hasil pemeriksaan periode 2010-se-
mester I 2016 sebesar Rp37,60 triliun. 
Dari seluruh entitas yang diperiksa BpK 
selama semester I 2016, sebanyak 4 en-
titas telah selesai menindaklanjuti reko-
mendasi BpK pada periode yang sama. 

Entitas tersebut adalah Dewan Ke-
tahanan Nasional (Wantanas), Lem-
baga Ketahanan Nasional (Lemhanas), 
Badan Nasional penanggulangan ter-
orisme (BNpt), dan pemerintah Kota 
Bima. ”Hal ini menunjukkan komitmen 
yang tinggi dari pimpinan entitas ber-
sangkutan untuk menindaklanjuti reko-
mendasi BpK,” kata Harry.

Menanggapi temuan BpK terse-
but, Wakil Ketua Taufik Kurniawan 
menegaskan, hasil rekomendasi dalam 
Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester 
(IHpS) I tahun 2016 Badan pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia periode 
1 Januari-30 Juni 2016 wajib ditindak-
lanjuti. “Hasil rekomendasi BpK RI wa-
jib ditindaklanjuti. Bila tidak ada tindak 
lanjut, akan ada sanksi sesuai dengan 
aturan yang berlaku,” ujar Taufik.

Kewajiban menindaklanjuti ini kata 
Taufik merujuk pada Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan tang-
gung Jawab Keuangan Negara. “adapun 
sanksi terkait tidak adanya tindak lan-
jut pada rekomendasi BpK RI tersebut 
berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2004. Sanksi 
bisa berupa pidana penjara paling lama 
satu tahun enam bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp 500 juta,” katanya.

Menanggapi penurunan perolehan 
opini WTP ini, Taufik Kurniawan, me-
nilai  dalam masa transisi, penurunan 
sebesar itu masih dalam batas wajar. 
Rujukan audit BpK, menurut dia, bera-
da dalam satu tarikan garis linear. “pe-
nyerapan anggaran tidak semata-mata 
berdasarkan penyerapan anggaran tapi 
juga kinerja. tidak hanya taat kelola, 
tapi juga penyerapan maksimal,” tutur 
taufik.  (bw)

“Dari temuan ketidakpatuhan, BPK menemukan 
4.762 permasalahan berdampak finansial 
senilai Rp30,62 triliun. Temuan BPK yang 

berindikasi merugikan negara sebanyak 3.163 
permasalahan senilai Rp1,92 triliun.”
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R EKOMENDaSI Badan 
pemeriksa Keuangan 
(BpK) wajib ditin-
daklanjuti. Bila ti-
dak dilakukan, ada 

sanksi yang akan dikenakan sesuai 
peraturan yang berlaku. penegasan 
tersebut disampaikan Wakil Ketua 
DPR RI, Taufik Kurniawan di Gedung 
DpR Senayan baru-baru ini. Kewa-
jiban menindaklanjuti, tambah nya, 
merujuk pada pasal 20 UU No 15 
tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pe ngelolaan dan tanggung Jawab 
Keua ngan Negara.

Dalam pasal 20 yang terdiri dari 
enam ayat dikatakan;” (1) pejabat 
wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil pemeriksaan. (2) 
pejabat wajib memberikan jawaban 
atau penjelasan kepada BpK tentang 
tindak lanjut atas rekomendasi dalam 
laporan hasil pemeriksaan. (3) Jawa-
ban atau penjelasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada BpK selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari setelah laporan ha-
sil pemeriksaan diterima.”

Sanksi juga disebutkan pada pasal 
26 ayat 2 yang berbunyi: ” Setiap orang 
yang tidak memenuhi kewajiban un-
tuk menindaklanjuti rekomendasi 
yang di sampaikan dalam laporan ha-
sil pemeriksaan sebagaimana dimak-
sud dalam pasal 20 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah)”. 

“pasal (4) BpK memantau pelaksa-
naan tindak lanjut hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). (5) pejabat yang diketahui tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dapat dike-
nai sanksi administratif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan di bidang kepegawaian. (6) 
BpK memberitahukan hasil peman-
tauan tindak lanjut sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) kepada lembaga 
perwakilan dalam hasil pemeriksaan 
semester”

“Dengan aturan tersebut, jelas, 
hasil rekomendasi BpK harus ditinda-
klanjuti. Bila tidak, akan ada sanksi,” 
tegasnya.

Menurut Taufik, proses penghe-
matan dan sejumlah kebijakan eko-
nomi di masa transisi, sedikit banyak 
mempe ngaruhi penyerapan anggaran 
di kementerian maupun lembaga. 
apalagi, masa transisi bukan hanya 
politik, melainkan juga pengendalian 
dan prospek ekonomi makro.

“Kondisi ekonomi global saat ini 
memang sedang tidak bersahabat. tak 

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan

aBaiKan reKomendasi BPK
Bisa diKenaKan sanKsi

heran bila dalam proses anggaran 
yang sudah berjalan, tiba-tiba ada 
pemoto ngan. pemotongan angga-
ran itu menjadi pertimbangan dan 
pengkajian ulang terhadap kepas-
tian alokasi anggaran,” jelas Taufik.

politisi paN itu mencontoh-
kan, pengkajian ulang itu dilaku-
kan pada program yang diperoleh 
melalui lelang, jelas tidak mungkin 
bila memaksakan anggaran seperti 
yang sudah dialokasikan sebelum-
nya. Sehingga, perlu dikaji ulang 
agar program tersebut tetap bisa di-
laksanakan sesuai dengan anggaran 
yang tersedia.

Dari pemeriksaan BpK terha-
dap 85 LKKL tahun 2015 termasuk 
LKBUN (tidak termasuk LK BpK 
tahun 2015 yang diperiksa Kantor 
akuntan publik yang memperoleh 
Wtp),  sebagaimana diuraikan 
dalam IHpS I tahun 2016, menun-
jukkan, 55 KL memperoleh opini 
Wtp, 26 KL memperoleh opini 
WDp dan 4 KL memperoleh opini 
tMp (Kementerian Sosial, Komisi 
Nasional Hak asasi Manusia, Ke-
menterian pemuda dan Olah Raga, 
Lembaga penyiaran publik televisi 
Republik Indonesia). 

Namun demikian, kata Taufik 
lagi agar ada penghargaan dan sank-
si diberikan  kepada Kementerian/
Lembaga sesuai dengan opini yang 
diberikan BpK. Kementerian/Lem-
baga  yang selama ini memperoleh 
Wtp harus diapresiasi lebih diban-
ding Kementerian/Lembaga lain 
yang mendapat opini Wajar Dengan 
pengecualian (WDp) atau tidak 
Memberikan pendapat (tMp).  dr
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DaLaM UU No 15 tahun 
2004 tentang pemerik-
saan pengelolaan dan 
tanggung Jawab Keua-
ngan Negara disebutkan 

tentang kewajiban menindaklanjuti ha-
sil pemeriksaan. Bahkan dalam salah 
satu pasal disebutkan tentang sanksi 
bagi yang tidak menindaklanjuti, na-
mun tetap saja sebagian entitas seolah 

menyoal 
tindak lanjut

mengabaikannya. 
Bisa jadi ini karena sejak undang-

undang itu berlaku hingga sekarang, 
pasal tentang sanksi belum pernah 
diterapkan. BpK selama ini masih per-
suasif namun tentu ada waktunya. Itu 
terlihat dari pernyataan keras Ketua 
BpK Harry azhar azis baru-baru ini 
yang menyatakan ke depan BpK akan 
tegas terkait tindak lanjut rekomendasi.

Hal itu juga sempat mengemuka 
pada diskusi ‘’Kupas tuntas IHpS’ 
yang digelar Humas BpK  untuk pers 
baru-baru ini. Beberapa peserta sem-
pat menanyakan permasalahan tindak 
lanjut rekomendasi BpK, termasuk soal 
sanksi. ada juga peserta yang menan-
yakan apakah hal ini akan dibiarkan, 
mengingat berdasar data IHpS I tahun 
2016 bahwa sejak 2010 hingga Semes-
ter I tahun 2016, BpK telah menyam-
paikan 283.294 rekomendasi kepada 
entitas yang diperiksa senilai Rp247,87 
triliun.

Dari hasil pemantauan, yang belum 
ditindaklanjuti sebanyak 34.507 reko-
mendasi atau 12,2% senilai Rp131,69 
triliun. Yang telah sesuai sebanyak 
172.909 rekomendasi atau 61% seni-
lai Rp55,63 triliun, yang belum sesuai/
dalam proses tindak lanjut sebanyak 
75.123 rekomendasi atau 26,5% senilai 
Rp56,61 triliun, sedang yang tidak dapat 
ditindaklanjuti sebanyak 755 rekomen-
dasi atau 0,3% senilai Rp3,94 triliun. 

Jika dilihat dari data tersebut, meski 
hanya 12,2% namun nilainya terbilang 
cukup tinggi yakni Rp131,69 triliun, 
bahkan jauh lebih tinggi jika digabung-
kan antara nilai yang telah sesuai reko-
mendasi dan belum sesuai rekomen-
dasi. 

Kepala Ditama Revbang Slamet 
Kurniawan menjelaskan, untuk laporan 
pemeriksaan yang baru masuk Semester 
I, pemantauan tindak lanjutnya belum 
masuk dalam Semester I.  “Jadi, bisa 
saja rekomendasi-rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti karena LHp-nya 
baru diserahkan Juni. Jadi laporan pe-
mantauannya belum masuk di Semester 
I. artinya, belum tentu masuk dalam 
koridor melebihi 60 hari karena lapo-
ran-laporan tersebut masuk satu bulan 
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sebelum batas tindak lanjut di 30 Juni 
untuk Semester I,” jelas Slamet.

Kepala Biro Humas BPK, Yudi Ram-
dan menambahkan, ada beberapa hal 
yang kemungkinan menjadi penyebab 
rekomendasi BpK tidak ditindaklan-
juti. Di antaranya, struktur organisasi 
instansi bersangkutan sudah tidak ada 
lagi. “Contoh kasus adalah BRR yang 
telah selesai. Jadi sekarang instansi itu 
sudah tidak ada, jadi rekomendasinya 
pun sudah tidak relevan,” jelas Yudi.

Kemungkinan lain terkait ketentuan 
atau perundang-undangan atau krite-
ria yang dipakai pada saat pemeriksaan 
sudah tidak berlaku saat ini. “Jadi ada 
perubahan konstruksi hukum seka-
rang dibandingkan saat pemeriksaan 
lima atau sepuluh tahun lalu. Dengan 
demikian ada alasan yang sah kenapa 
rekomendasi tidak ditindaklanjuti,” ka-
tanya. 

atau, tambahnya, bisa jadi pejabat 
yang bersangkutan meninggal dunia. 
Itu juga bisa menjadi sebab tidak bisa 
ditindaklanjuti. Namun, tegas Yudi, apa 
pun itu, informasi atas tindak lanjut se-
lalu dipantau untuk didokumentasikan 
dan disampaikan kepada lembaga per-
wakilan (DpR). “Hal ini selalu menjadi 
perhatian BpK,” ucapnya.

Pemantauan TlRhP 2004-
2010

Dalam paparan tLRHp (tindak 
Lanjut Rekomendasi Hasil pemerik-
saan) juga diungkapkan lebih rinci, bah-
wa pada periode 2010-2014 terdapat 15 
entitas dengan status rekomendasi be-
lum ditindaklanjuti di atas 60%. Entitas 
tersebut adalah project Management 
Office Asian Develompement Bank 
Earthquake and tsunami Emergency 
Support project (pMO aDB EtESp) 
Kementerian perencananan pemba-
ngunan Nasional/Bappenas, Kabupaten 
Seram Bagian Barat, Kab Maluku Barat 
Daya, Kab puncak, Kab Mamberamo 
tengah, Kab Waropen, Kab Dogiyai, 
Kab Jayapura, Kab Intan Jaya, Kab 
Mamberamo Raya, Kab Sarmi, Kab Ma-
nokwari, PT Industri Gelas (Persero), 
pt pertani (persero), dan pt Merpati 
Nusantara airlines (persero).

pada periode tersebut (2010-2014) 
BpK menyampaikan 221.363 reko-
mendasi dengan nilai Rp104,11 trili-
un. Rincian tLRHp adalah, sebanyak 
148.369 rekomendasi (67%) telah ditin-
daklanjuti sesuai rekomendasi dengan 
nilai Rp52,87 triliun; Belum sesuai 
dan/dalam proses tindak lanjut 53.531 
rekomendasi atau 24,2% dengan nilai 
Rp43,39 triliun, Belum ditindaklanjuti 
sebanyak 18.733 rekomendasi (8,5%) 
senilai Rp3,92 triliun; tidak dapat 
ditindaklanjuti sebanyak 730 rekomen-
dasi (0,3%) senilai Rp3,93 triliun.

Sementara jika melihat tLRHp 
periode 2005-2009, BpK mencatat ter-
dapat tindak lanjut yang belum sesuai 
se banyak 19.104 rekomendasi senilai 
Rp12,33 triliun dan rekomendasi yang 

belum ditindaklanjuti 5.836 rekomen-
dasi senilai Rp1,14 triliun. 

Secara kumulatif sampai Semes-
ter I 2016, rekomendasi BpK atas hasil 
pemeriksaan periode 2005-2009 yang 
ditindaklanjuti dengan penyerahan aset 
dan/atau penyetoran uang ke kas ne-
gara/daerah/perusahaan adalah sebe-
sar Rp28,81 triliun. 

Berdasar data perkembangan tL-
RHp pemerintah pusat 2010-2014, 
terlihat adanya kenaikan cukup signifi-
kan pada nilai rekomendasi dibanding 
periode sebelumnya 2005-2009. Kalau 
pada periode 2005-2009 nilai rekomen-
dasi Rp17,21 triliun (18.325 rekomenda-
si) maka pada periode 2010-2014 naik 
tiga kali lipat lebih yakni Rp57,80 triliun 
(28.725 rekomendasi).

Perkembangan Data TLRHP 
Pemerintah Pusat 2010-2014
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tentang sejauh mana tLRHp 
pemerintah pusat periode 2010-2014 
terlihat bahwa 60,2% atau senilai 
Rp35,37 triliun telah ditindaklanjuti 
sesuai rekomendasi, sedang yang be-
lum sesuai rekomendasi 36,3% seni-
lai Rp20,98 triliun. Masih lebih tinggi 
periode 2005-2009 dimana yang ditin-
daklanjuti sesuai rekomendasi menca-
pai 77,6% dengan nilai Rp13,35 triliun, 
sedang yang belum sesuai rekomendasi 
hanya 17,1% Rp2,95 triliun.

Sedang jika dilihat dari jumlah reko-
mendasi yang ditindaklanjuti periode 
2005-2009 terlihat cukup tinggi yakni 
dari 18.325 rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 
mencapai 85,5% (15.665 rekomendasi). 
Sementara pada periode 2010-2014 
jumlah yang ditindaklanjuti sesuai reko-

mendasi 68% (19.532 rekomendasi).

TlRhP Pemerintah Daerah
Sementara jika melihat perbandi-

ngan data tLRHp pemerintah Daerah 
periode 2005-2009 dan 2010-2014 ti-
dak terlihat kenaikan yang mencolok 
seperti halnya pemerintah pusat. Ber-
dasar data, nilai rekomendasi periode 
2005-2010 Rp15,49 triliun (116.057 
rekomendasi). Dari jumlah tersebut 
yang tindaklanjutnya sesuai hanya 
47,2% (Rp7,31 triliun), sedang yang 
belum sesuai/atau dalam proses 43,3% 
(Rp6,72 triliun). Nilai yang belum 
ditindaklanjuti tergolong tinggi yakni 
Rp817,30 miliar, dan yang tidak dapat 
ditindaklanjuti senilai Rp645,53 miliar.

periode 2010-2014 persentase tin-
dak lanjut yang sesuai menurun atau 

tidak menunjukkan perbaikan. Dari 
total nilai rekomendasi Rp19,88 trili-
un, hanya 31,8% (Rp6,32 triliun) yang 
tindaklanjutnya sesuai. Sedang yang 
tindaklanjutnya belum sesuai dan/atau 
dalam proses mencapai 50% lebih yak-
ni, 52,6% (Rp10,46 triliun). Dan yang 
belum ditindaklanjuti nilainya menca-
pai Rp2,88 triliun (14,5%). 

BUMN dan badan lainnya
Lain lagi dengan BUMN dan Badan 

Lainnya. Kalau pada pemerintah pusat 
dan pemerintah Daerah, terlihat ada 
tren kenaikan pada nilai rekomen-
dasi dari periode 2005-2009 ke peri-
ode 2010-2014, justru pada BUMN 
dan Badan Lainnya menunjukkan tren 
menurun. Berdasarkan data, periode 
2005-2009 mencapai Rp21,58 triliun 
(4.007 rekomendasi), sedang periode 
2010-2014 menurun menjadi Rp8,76 
triliun (7.146 rekomendasi). 

Meski nilai rekomendasi peri-
ode 2005-2009 cukup tinggi, namun 
persentase tindak lanjut sesuai relatif 
tinggi yakni 78,7% (Rp16,99 triliun), se-
dang yang belum sesuai dan/atau dalam 
proses 11,7% (Rp2,53 triliun). Sedang 
dari sisi jumlah rekomendasi, yang ber-
hasil ditindaklanjuti sesuai mencapai 
89,6% dari 4.007 rekomendasi.

Sementara pada periode 2010-2014, 
meski nilai rekomendasi lebih rendah 
dibanding periode sebelumnya, namun 
tindak lanjut yang sesuai hanya 53,8% 
(Rp4,71 triliun), bandingkan periode 
sebelumnya yang 78,7%. Sementara 
yang belum sesuai atau dalam proses 
pada periode 2010-2014, mencapai 43% 
(Rp3,77 triliun). Sedang dari sisi jumlah 
rekomendasi, pada periode ini yang ber-
hasil ditindaklanjuti sesuai mencapai 
83% atau 5.932 rekomendasi dari 7.146 
rekomendasi.

penurunan nilai rekomendasi juga 
terlihat pada Badan Lainnya, yakni 
pada periode 2005-2009 Rp22,28 tri-
liun (536 rekomendasi), sedang periode 
2010-2014 Rp17,65 triliun (920 reko-
mendasi). Namun demikian, kalau pada 
periode 2004-2009 tingkat tindak lan-
jut yang sesuai tergolong sangat tinggi 
yakni 99,4% (Rp22,14 triliun), sedang 

Perkembangan Data TLRHP 
Pemerintah Daerah 2010-2014
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tERKaIt tLRHp, Kepala Ditama Revbang BpK, 
Slamet Kurniawan, menjelaskan bahwa guna memper-
cepat tindak lanjut, BPK merancang Sistem Informasi Pe-
mantauan tindak Lanjut (SIptL). Dua daerah yang men-
jadi piloting-nya yakni, Jawa Barat dan Jawa tengah. 

“Jadi begitu laporan pemeriksaan diselesaikan, reko-
mendasi-rekomendasi yang disampaikan masuk SIptL. 
Di sana ada menu pemantauan tindak lanjut terkait reko-

mendasi-rekomendasi terse-
but. Itu bisa diakses oleh 
pemda dan kemudian setiap 
tindak lanjut yang dilakukan 
pemda dalam konteks reko-
mendasi BpK, dapat di-up 
load ke situ. Itu semua bisa 
dipantau,” paparnya.

“Jadi kalau sekiranya 
bingung (pemda/entitas 
lain) tentang bagaimana 
menyelesaikannya, ben-
tuknya seperti apa, apakah 
dalam bentuk dokumen, su-
rat teguran--terkait hal itu 

terkadang pemda atau entitas tidak tahu apa yang harus 
dilakukan untuk bisa menyelesaikan. Misalnya chip doku-
mentasi apa yang bisa disampaikan ke BpK sehingga bisa 
dinyatakan selesai, nah itu bisa langsung interaksi (entitas 
dan BpK). Jadi itu online, real time,” ungkapnya.

Jadi, tambahnya, kalau sebelumnya memasukkan tin-
dak lanjut ke BpK dalam bentuk kopian yang kemudian 
dievaluasi oleh BpK, nanti tidak lagi. “tindak lanjut bisa 
dimasukkan lewat sistem yang nantinya bisa diakses oleh 
mereka. Kalaupun nanti ada ketidaktahuan bisa langsung 
dikomunikasikan. Seandainya BpK merasa ada dokumen 
yang masih kurang juga bisa langsung interaksi. Dengan 
begitu diharap batas waktu 60 hari tindak lanjut bisa di-
pantau penyelesaiannya”.  (dr)

MeMpercepat 
tlrhp, Bpk 
Gunakan Siptl 
Online

pada periode 2010-2014, tindak lanjut sesuai hanya 36,6% 
(Rp6,47 triliun). persentase belum sesuai dan/atau dalam 
proses justru lebih tinggi yakni 46,3% (Rp8,18 triliun), dan 
yang tidak dapat ditindaklanjuti mencapai 17% (Rp2,99 tri-
liun).

Periode RPjMN 2015-2019
Di bagian lain, BpK juga memaparkan periode RpJMN 

2015-2019, dimana BpK telah menyampaikan sebanyak 
61.931 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-Se-
mester I 2016 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp143,76 
triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut, sebanyak 25,4% (15.774 
rekomendasi) senilai Rp127,76 triliun belum ditindaklanjuti, 
dan 0,1% (25 rekomendasi) senilai Rp18,79 miliar tidak dapat 
ditindaklanjuti. Sedang yang telah menindaklanjuti sesuai 
rekomendasi 39,6% (24.540 rekomendasi) senilai Rp2,77 tri-
liun, dan yang belum sesuai rekomendasi/atau dalam proses 
tindak lanjut 34,9% senilai Rp13,21 triliun. 

Perkembangan Data TLRHP 
BUMN 2010-2014

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan 
periode 2015-Semester I 2016 yang ditindaklanjuti dengan pe-
nyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan adalah sebesar Rp1,54 triliun.  (dr)

Kepala Ditama Revbang BPK, 
Slamet Kurniawan
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LAPORAN UTAMA

6 - 15 LAPORAN UTAMA.indd   14 28/11/2016   16:01:28



p eNYeLeSAIAN ganti 
kerugian negara/daerah 
ternyata masih mempriha-
tinkan. Betapa tidak, dari 
total kerugian yang telah 

ditetapkan senilai Rp1,70  triliun pada 
periode 2003-Juni 2016, baru 34% 
yang  terselesaikan atau setara dengan 
Rp581,79 miliar. Dari jumlah kerugian 
itu, yang terbesar terjadi 
di pemerintahan daerah, 
mencapai 60% dari Rp1,70 
triliun atau senilai Rp1,02 
triliun. Demikian ter-
ungkap dalam laporan BpK 
dalam IHpS I tahun 2016.

tingkat penyelesaian 
yang terjadi pada periode 
yang sama menunjuk-
kan terdapat angsuran 
Rp155,03 miliar (9%), 
pelunasan senilai Rp417,20 
miliar (24%), dan pengha-
pusan senilai Rp9,56 mili-
ar (1%). De ngan demikian 
masih tersisa Rp1,12 triliun 
(66%) yang belum selesai. 

Menurut BpK ada se-
jumlah permasalahan ter-
kait penyelesaian ganti 
kerugian negara/daerah 
yang perlu mendapat per-
hatian pemerintah. per-
masalahan-permasalahan 
tersebut, kata BpK, telah diungkapkan 
dalam IHpS II tahun 2015.

antara lain, pemerintah belum 
menerbitkan peraturan pemerintah 
tentang tata cara penyelesaian ganti 
kerugian negara terhadap pegawai ne-
geri bukan bendahara/pejabat lain yang 
diamanatkan pasal 63 ayat (1) UU No 1 
tahun 2004 tentang perbendaharaan 

Negara, sehingga penyelesaian kerugian 
negara/daerah terhadap pegawai negari 
bukan bendahara/pejabat lain belum 
sepenuhnya efektif.

Instansi pusat, BUMN, pemerintah 
daerah, BUMD, maupun lembaga atau 
badan lainnya yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara, belum 
sepenuhnya mendasarkan proses pe-

nyelesaian kerugian negara/daerah 
pada UU No 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, UU 1 tahun 2004 
tentang perbendaharan Negara, UU 
No 15 tahun 2004 tentang pemerik-
saan pengelolaan dan tanggung Jawab 
Keuangan Negara, UU No 15 tahun 
2006 tentang Badan pemeriksa Keuan-
gan, dan peraturan BpK No 3 tahun 

KINERJA TPKD BELUM OPTIMAL

Pemda “PenCetak”
kerugian terBesar

2007 tentang tata Cara penyelesaian 
Ganti Kerugian Negara terhadap Ben-
dahara.

permasalahan pencatatan dan pen-
dokumentasian data kasus kerugian 
dan perkembangan penyelesaiannya 
oleh entitas, belum seluruhnya akurat 
dan valid, juga menjadi permasalahan 
dalam penyelesaian kerugian negara/
daerah. pemahaman pengelola penyele-
saian kerugian negara/daerah di instan-
si pusat, BUMN, pemerintah daerah, 
BUMD dan lembaga atau badan lainnya 
yang menyelenggarakan pengelolaan 
keuangan negara atas kerugian negara/
daerah  dan penyelesaiannya belum 
sama.

Demikian juga koordinasi antarin-
stansi dengan BpK dan/atau Kemente-
rian Keuangan terkiat dengan pelimpa-

han kasus kerugian negara/
daerah dan penghapusan piu-
tang negara/daerah yang ber-
asal dari Tuntutan Ganti Rugi 
(TGR) baik karena penang-
gung jawab meninggal dunia, 
tidak diketahui keberadaan, 
tidak mempu nyai kemam-
puan membayar, tidak mem-
punyai ahli waris, maupun 
tidak mempunyai jaminan 
untuk pembayaran kerugian, 
belum terjalin de ngan baik, 
sehingga optimalisasi penye-
lesaian kerugian negara/dae-
rah belum dapat tercapai. 

Instansi belum secara 
optimal mengenakan jami-
nan dalam hal penyelesaian 
menggunakan Surat Ketera-
ngan tanggung Jawab Mu-
tlak (SKTJM) dan fungsi 
penagihan terhadap kerugian 
negara/daerah yang telah 
ditetapkan. 

Di sisi lain, BpK juga menilai kinerja 
tim penyelesaian Kerugian Negara/
Daerah (tpKN/tim penyelesaian Keru-
gian Daerah (tpKD) atau Majelis tun-
tutan perbendaharaan (tp) /tuntutan 
Ganti Rugi (TGR) dan fungsi penga-
dministrasian dokumentasi kasus-ka-
sus kerugian negara/daerah belum op-
timal.  (dr)

Kerugian Negara/ Daerah Hasil
Pemantauan Tahun 2003-Juni 2016 dengan

Status Telah Ditetapkan (Rp miliar)
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Setelah bertahun-tahun Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menyarankan agar pembiayaan 
operasional SKK Migas  (Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha hulu Minyak dan Gas 
Bumi) menggunakan mekanisme aPBN, baru per 1 

Januari 2015 lembaga ini merealisasikannya. Untuk diketahui, 
SKK Migas (sebelumnya BPMIGaS) tidak menggunakan 
mekanisme aPBN  untuk membiayai operasionalnya sejak 
2002 hingga 2014. akibatnya, muncul berbagai permasalahan 
di antaranya menjadi beban bagi keuangan negara, antara lain 
persoalan pajak.

Dulu hasan Bisri, mantan Wakil Ketua BPK kepada 
pers pernah mengungkapkan hal tersebut.  akibat dari pola 
pembiayaan yang tidak menggunakan mekanisme aPBN 
terdapat permasalahan dalam pemungutan antara lain soal 

pajak di SKK Migas. hak negara yang tidak dipungut dari 
pajak SKK Migas tahun 2010 sebesar Rp4 triliun, 2011 Rp3,05 
triliun, dan 2012  sebesar Rp1,3 triliun,” ungkap hasan Bisri 
ketika itu. SKK Migas adalah lembaga negara, karenanya 
postur penerimaan dan belanjanya pun harus masuk ke aPBN 
dulu.

Setelah bertahun-tahun mendesak BP Migas, Kementerian 
eSDM, Kementerian Keuangan, akhirnya BPK menulis saran 
tersebut dalam rekomendasi yang dituangkan dalam lhP BPK 
atas lK lKPP tahun 2013 tertanggal 28 Mei 2014, dimana 
salah satu rekomendasi BPK kepada pemerintah antara lain 
pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme 
aPBN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh 
pemerintah dimana penerapan mekanisme aPBN itu mulai 
berlaku per Januari 2015. 

Carut-marut manajemen
Keuangan SKK migaS

ILUSTRASI: Migas
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Tanpa Transisi
Sayangnya mekanisme tersebut di-

jalankan tanpa proses transisi sehingga 
alur proses penganggaran sesuai me-
kanisme aPBN tidak dapat dijalankan 
oleh Kementerian Keuangan maupun 
SKK Migas sebagai Satker pengelo-
laan anggaran dengan semestinya. hal 
tersebut terungkap dalam laporan hasil 
pemeriksaan BPK atas SKK Migas yang 
dirilis pada Semester I tahun 2015.

Dampak dari hal tersebut, antara 
lain persetujuan DIPa ta 2015 diper-
oleh setelah memasuki tahun anggaran 
berjalan, dengan nilai persetujuan se-
cara bertahap mulai dari bulan Januari 
2015 sampai Desember 2015.

Selain tanpa proses transisi, Kemen-
terian Keuangan juga memperlakukan 
SKK Migas sebagai satuan kerja (Sat-
ker) pengelola aPBN sebagaimana Sat-
ker K/l pada umumnya, tanpa adanya 
pengaturan khusus untuk mengakomo-
dasi kebutuhan dan kondisi operasional 
SKK Migas dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagai wakil pemerintah 
untuk mengendalikan dan mengawasi 
kegiatan usaha hulu migas. Komitmen 
pengaturan khusus dimaksud tertuang 
dalam surat Menteri Keuangan tanggal 
22 Januari 2015, namun hingga kini be-
lum ada realisasi atas hal tersebut. 

Selain itu, SKK Migas juga meng-
hadapi kendala yang cukup signifikan 
terkait perangkat pengelola aPBN yang 
tidak dimiliki SKK Migas sejak awal. 
Perangkat pengelola aPBN dimaksud 
antara lain mencakup Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK), Pejabat Pe-

nandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM), Bendahara Pengeluaran 
(BP), Unit layanan Pengadaan (UlP), 
dan Panitia Penerima hasil Pekerjaan 
(PPhP) yang baru terbentuk/bertugas 
mulai dari kuartal 1 s/d kuartal 3 tahun 
2015 secara bertahap. 

Beberapa perangkat pengelola 
aPBN tersebut mewajibkan status PNS 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan berlaku sehingga terlebih 
dahulu SKK Migas harus mengajukan 
tenaga perbantuan dari lingkungan Ke-
menterian Keuangan. Ketidaklengka-
pan perangkat pengelola aPBN tersebut 
sangat berdampak terhadap pelaksa-
naan dan pertanggungjawaban pelaksa-
naan anggaran SKK Migas secara kese-
luruhan. “Belum terbentuknya UlP dan 
sarana prasarana PBJ (pengadaan ba-
rang jasa) pendukungnya menjadi fak-
tor penghambat utama proses transisi 
yang dijalani SKK Migas,” ungkap BPK.

Disebutkan bahwa dengan penge-
lolaan anggaran menggunakan aPBN 
maka semua proses bisnis pengang-
garan dan mekanisme pencairan ang-
garan harus mengacu pada norma yang 
diatur dalam pelaksanaan aPBN yaitu 
PP No 45 tahun 2013 tentang tata Cara 
Pelaksanaan aPBN dan PMK No 190/
PMK.05/2012 tentang tata Cara Pem-
bayaran Dalam Rangka Pelaksanaan 
aPBN. 

Mengingat tahun 2015 merupa-
kan tahun pertama SKK Migas meng-
gunakan mekanisme aPBN dimana 
persetujuan anggaran diterima pada 
tahun berjalan dan Unit layanan Pe-

ngadaan (UPl) terbentuk pada bulan 
april 2015, mengakibatkan beberapa 
proses pengadaan baru dilaksanakan 
dan ditandatangani kontraknya perte-
ngahan tahun 2015. hal ini mengakibat-
kan penyelesaian pekerjaan mendekati 
akhir tahun anggaran sehingga terjadi 
penumpukan tagihan pada akhir tahun 
2015.

Selain itu, adanya keterbatasan re-
sources yang melakukan perekaman 
SPP (Surat Perintah Pembayaran) me-
ngakibatkan tingginya kesalahan ad-
ministrasi dalam input data dan ter-
tolaknya sistem di KPPN sehingga ter-
dapat kewajiban SKK Migas yang belum 
terbayarkan pada akhir tahun 2015 dan 
menjadi tunggakan Kewajiban SKK Mi-
gas tahun 2015.

“Sampai saat penyusunan laporan 
atas tunggakan Kewajiban SKK Migas 
tahun 2015 belum dapat dibayarkan 
mengingat beberapa proses yang ha-
rus dilakukan dalam tahapan verifikasi 
BPKP sebelum pengajuan Usulan Revisi 
DIPa kepada Kementerian Keuangan,” 
demikian bunyi laporan  BPK.

Di samping itu, transisi pengelolaan 
anggaran menggunakan aPBN juga 
berdampak signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan dan penterapan Rencana 
Kerja dan angggaran (RKa) SKK Migas 
di tahun 2015.

Dari WTp ke TW
Sebagaimana terungkap dalam IhPS 

I tahun 2016, dari tujuh laporan keua-
ngan BUMN dan Badan lainnya ta 2015 
yang diperiksa, hanya laporan keuangan 
SKK Migas-lah yang perolehan opininya 
merosot tajam. tak tanggung-tanggung, 
kalau  empat tahun sebelumnya,  SKK 
Migas selalu memperoleh opini Wajar 
tanpa Pengecualian (WtP) maka tahun 
2015 opini yang diperoleh adalah tidak 
Wajar (tW). 

adapun enam badan lainnya yang 
diperiksa adalah; lK Perum Peruri, lK 
Bank Indonesia, lK lembaga Penjamin 
Simpanan, lK Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), lK Penyelenggaraan Ibadah 
haji (PIh), dan lK Badan Pengelola 
Dana abadi Umat (BP DaU). Dari ha-
sil pemeriksaan, tidak ada perubahan 

Daftar Revisi DIPA SKK Migas selama Tahun 2015
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opini dari keenam badan tersebut alias 
opini yang dicapai sama dengan tahun 
2014. 

Dengan rincian, yang mendapat 
opini WtP tahun 2015 adalah Perum 
Peruri, Bank Indonesia, lPS, OJK, se-
dang yang mendapat WDP adalah Pe-
nyelenggaraan Ibadah haji dan Badan 
Pengelola Dana abadi Umat.  

terkait SKK Migas, opini tW diberi-
kan karena beberapa sebab yakni, Pe-
ngakuan kewajiban diestimasi atas im-
balan pasca kerja berupa manfaat peng-
hargaan atas pengabdian (MPaP), Masa 
persiapan pensiun (MPP), Imbalan ke-
sehatan Purna Karya (IKPK), dan Peng-
hargaan ulang tahun Dinas (PUtD) per 
Desember 2015 yang nilainya mencapai 
Rp1,02 triliun dan hal itu tidak disetujui 
oleh Kementerian Keuangan karena ti-
dak adanya pemutusan hubungan kerja 
(PhK) terhadap pegawai BP Migas pada 
tanggal 13 November 2012.

hal tersebut terungkap dalam Surat 
Dirjen anggaran Kemenkeu No S-718/
aG/2013 tertanggal 13 april 2013 
menyatakan bahwa, usulan Rencana 
Kerja tahunan/Rencana anggaran 
dan Pendapatan Belanja (RtK/RaPB) 
BPMIGaS tahun 2012 disebutkan, Ke-
menterian Keuangan tidak menyetujui 
beberapa usulan anggaran, termasuk 
usulan biaya untuk funded pesangon 
pegawai BPMIGaS. 

Berkenaan tidak adanya PhK (Pe-
mutusan hubungan Kerja) terhadap 
pegawai BPMIGaS pada 13 Novem-
ber 2012 dan berdasarkan persetujuan 
Menteri Keuangan atas usulan ang-
garan BPMIGaS tahun 2012, BPMIGaS 
tidak dapat mengklaim biaya manfaat 

pekerja sebagai piutang BPMIGaS ter-
hadap pemerintah. 

Dalam laporan pemeriksaan juga 
dipaparkan bahwa SKK Migas melaku-
kan penyajian dengan mengacu pada 
Pernyataan Standar akutansi Keuangan 
(PSaK) 18 dan PSaK 24, namun hak 
tagih atas hal tersebut tidak ada (tidak 
disetujui) sehingga asersi hak dan ke-
wajiban tidak terpenuhi. Berdasarkan 
hal-hal tersebut, SKK Migas tidak dapat 
menyajikan Kewajiban Diestimasi atas 
Imbalan Pasca Kerja senilai Rp1,02 

triliun dalam laporan Keuangan per 31 
Desember 2015.

hal lain yang juga menjadi penye-
bab opini menjadi tidak Wajar adalah, 
SKK Migas belum menyajikan piutang 
Abandonment & Site Restoration (aSR) 
kepada delapan Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama (KKKS) senilai Rp72,33 
miliar, meskipun kewajiban pencada-
ngan aSR telah diatur dalam klausul 
perjanjian Production Sharing Con-
tract (PSC).

SKK Migas, demikian mengutip 
laporan BPK, mengakui adanya aset 
yang Dibatasi Penggunaannya berupa 
Dana aSR senilai Rp10,697 miliar. 
Dana aSR adalah akumulasi dana 
yang dicadangkan semata-mata untuk 
melaksanakan kegiatan aSR yang dise-
torkan oleh KKKS ke rekening bersama 
SKK Migas dan KKKS. Berdasarkan 
pemeriksaan sampai 31 Desember 2015, 
masih terdapat tagihan aSR yang belum 
dibayar oleh delapan KKKS. PSC untuk 
delapan KKKS tersebut memiliki klau-
sul kewajiban pencadangan aSR de-
ngan nilai USD5,243,919.37 atau setara 
dengan Rp72,33 miliar.

Namun SKK Migas tidak mengakui 
adanya piutang dari tagihan aSR yang 
belum dibayar tersebut. hak tagih atas 
Dana aSR yang belum dibayarkan oleh 
KKKS namun dapat direalisasikan telah 
lengkap dan sah, karena sudah men-
jadi kewajiban KKKS sesuai perjanjian 
(PSC). 

“Mengingat unsur-unsur pengakuan 
piutang sesuai PSaK09 telah terpenuhi, 
SKK Migas harus menyajikan piutang 
aSR senilai Rp72,33 miliar tersebut 
dalam laporan Keuangan per-31 De-
sember 2015,” demikian bunyi laporan 
tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, 
BPK merekomendasikan kepada Ke-
pala SKK Migas agar memerintahkan 
delapan KKKS yang sudah memiliki 
klausul aSR dalam PSC untuk segera 
menyelesaikan tagihan pencadangan 
aSR senilai USD5,243,919.37. Selain 
itu, Kepala SKK Migas agar mengu-
payakan pencadangan aSR atas tujuh 
KKKS yang belum memiliki klausul aSR 
dalam PSC.  (dr)

MekanisMe 
tersebut 
dijalankan tanpa 
Melalui proses 
transisi sehingga 
alur proses 
penganggaran 
sesuai MekanisMe 
apbn tidak dapat 
dijalankan oleh 
keMenterian 
keuangan 
Maupun skk Migas 
sebagai satker 
pengelolaan 
anggaran dengan 
seMestinya.”

Rincian Estimasi Kewajiban Pasca Kerja SKK Migas 
per 31 Desember 2015
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SeCaRa keseluruhan hasil 
pemeriksaan BPK atas lK 
SKK Migas untuk periode 
yang berakhir pada 31 De-
sember 2015 mengungkap-

kan 12 temuan yang memuat 13 perma-
salahan SPI dan empat permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan senilai 
Rp1,15 miliar. Permasalahan yang dite-
mukan antara lain terkait pemberian 
bantuan kedinasan untuk komunikasi 
pekerja dan pimpinan SKK Migas sela-
ma tahun 2015 tidak sesuai ketentuan, 
hingga mengakibatkan pemborosan 
keuangan negara Rp5,12 miliar. 

Permasalahan tersebut terjadi kare-

na SKK Migas dalam memberikan bi-
aya komunikasi belum mengacu pada 
benefit pekerja dan tidak secara spesifik 
mengajukan Izin Prinsip Remunerasi 
dan Benefit kepada Menteri Keuangan 
terkait biaya komunikasi untuk pekerja 
dan pimpinan SKK Migas. temuan lain 
adalah terkait penetapan pemenang le-
lang pengadaan jasa pengelolaan kegi-
atan SKK Migas tahun 2015 tidak se suai 
ketentuan. Permasalahan itu meng-
akibatkan kelebihan pembayaran dan 
pembayaran biaya di luar kontrak yang 
tidak dapat diyakini kewajarannya seni-
lai Rp1,07 miliar. 

Permasalahan tersebut terjadi 
karena PPK dan Pokja Unit layanan 

PemBOrOSan Keuangan 
negara OLeH SKK migaS

Pengadaan (UlP) tidak cermat dalam 
menetapkan hPS, dan fungsi penggu-
naan Jasa Pengelolaan Kegiatan me-
ngotorisasi pengeluaran yang tidak ada 
acuannya dalam kontrak. Menanggapi 
hal tersebut, SKK Migas menyatakan 
bantuan fasilitas telekomunikasi bukan 
merupakan benefit karena merupakan 
pemberian fasilitas untuk memenuhi 
kebutuhan biaya telekomunikasi yang 
diperlukan pimpinan dan pekerja dalam 
memenuhi tugas pokok dan fungsinya. 

Kontrak pengadaan jasa pengelo-
laan kegiatan SKK Migas merupakan 
kontrak unit price. harga yang dievalu-
asi adalah harga penawaran per paket 
bukan harga tiap-tiap item kebutuhan. 
Pada evaluasi harga yang menjadi ruju-
kan adalah hPS per kegiatan sehingga 
sepanjang harga paket kegiatan yang di-
tawarkan di bawah hPS maka tidak ada 
klarifikasi.

atas permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan Kepala SKK Mi-
gas berkoordinasi dengan Kementerian 
Keuangan untuk meminta persetu-
juan penggunaan bantuan komunikasi 
dalam bentuk uang elektronik bagi pe-
kerja tetap, dan juga spesifik meminta 
persetujuan untuk pemberian bantuan 
komunikasi dalam unsur upah pekerja 
tidak tetap. BPK juga merekomendasi-
kan Kepala SKK Migas memberi peri-
ngatan kepada PPK, Pokja UlP dan 
fungsi pengguna jasa pengelolaan ke-
giatan agar memperhatikan ketentuan 
peraturan yang berlaku serta memulih-
kan kelebihan pembayaran dan pem-
bayaran di luar kontrak senilai Rp1,07 
miliar.

temuan terkait pemborosan keua-
ngan negara juga terjadi pada pembe-
rian tunjangan perumahan bagi pimpi-
nan SKK Migas yang non aktif sebesar 
Rp1,35 miliar. hal ini dinilai tidak se suai 
dengan persetujuan Menteri Keuangan 

ILUSTRASI: Migas
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dan Menteri eSDM.
Sebagaimana terungkap dalam 

laporan pemeriksaan bahwa pembe-
rian fasilitas tunjangan perumahan 
tersebut didasari Pedoman dan tata 
tertib Pelaksanaan tugas Pimpinan 
BPMIGaS yang antara lain menyatakan 
pimpinan non aktif masih diberikan 
bantuan fasilitas purna jabatan berupa 
fasilitas yang sama seperti saat masih 
aktif sebagai pimpinan, termasuk ban-
tuan fasilitas tunjangan perumahan 
enam bulan terhitung mulai tanggal 
pemberhentian. 

Berdasar data Dinas SDM Internal 
SKK Migas, selama 2015 telah diberi-
kan tunjangan kepada pimpinan SKK 
Migas yang telah pensiun/berhenti/
diberhentikan senilai Rp1,35 miliar. 
Dari peme riksaan lebih lanjut diketahui 
bahwa Plt Kepala SKK Migas mengirim 
surat No SRt-0847/SKKO0000/2014/
S4 kepada Menteri Keuangan perihal 
Satuan Biaya lainnya SKK Migas ta-
hun anggaran 2015.

Menanggapi surat tersebut, Menkeu 
menerbitkan surat Izin Prinsip Remu-
nerasi dan Benefit bagi Pimpinan dan 
Pekerja/Pegawai SKK Migas tahun 
anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015 
yang direvisi melalui Surat Nomor SR-
2118/MK.02/2015 tanggal 27 agustus 
2015 dan SR-2192/MK.02/2015 tang-
gal 22 September 2015. 

Dalam surat Menkeu dijelaskan, 
pimpinan SKK Migas yang masa ja-
batanya berakhir atau diberhentikan 
de ngan hormat setelah Peraturan Men-
teri eSDM mengenai Remunerasi dan 
Benefit Pimpinan dan Pekerja/Pega-
wai SKK Migas tahun anggaran 2015 
ditetapkan diberikan Imbalan Pasca 
Kerja Pimpinan berupa Santunan Pur-
na Jabatan saja.

Dalam Surat Keputusan Menteri 
eSDM tertanggal 22 Oktober 2015 
tentang Jenis dan Besaran hak Keua-
ngan dan Fasilitas pada Satuan Khu-
sus Pelaksana Kegiatan Usaha hulu 
Minyak dan Gas Bumi juga menyebut-
kan bahwa untuk imbalan pasca kerja 
pimpinan SKK Migas diberikan santu-
nan purna jabatan, uang jasa akhir ja-
batan dan insentif akhir masa jabatan. 

Keputusan tersebut berlaku surut sejak 
1 Janurai 2015.

Dari penjelasan Bagian SDM In-
ternal dan Bagian Fasilitas Kantor, 
diketahui bahwa SKK Migas ternyata 
tidak mengajukan tunjangan peruma-
han untuk pimpinan yang pensiun/ber-
henti dalam permohonan Izin Prinsip 
Remunerasi dan Benefit bagi pimpinan 
dan pekerja/pegawai SKK Migas tahun 
anggaran 2015 kepada Kementerian 
Keuangan. 

Berdasar konfirmasi tim BPK ke-
pada Kemenkeu, Dirjen anggaran, di-
nyatakan bahwa  pada prinsipnya Surat 
Menkeu Nomor SR-1755/MK.02/2015 
tanggal 22 Juni 2015 mengatur remu-
nerasi dan benefit kepada Pimpinan, 
Pekerja/Pegawai SKK Migas yang ak-
tif. Pemberian Bantuan Fasilitas Purna 
Jabatan untuk Pimpinan SKK Migas 
yang telah berhenti/pensiun tidak diu-
sulkan oleh SKK Migas sebagai bagian 
dari benefit dan tidak diinformasikan 
kepada Menteri Keuangan.

Namun demikian hingga 31 Maret 
2015, SKK Migas belum melakukan 
penarikan ataupun mengupayakan 
pemulihan beban tunjangan peruma-
han yang sudah dibayarkan selama 
tahun 2015 kepada mantan Pimpinan 
SKK Migas non aktif. Dengan demikian, 
pemberian bantuan fasilitas tunjangan 
perumahan yang telah diberikan ke-
pada Pimpinan SKK Migas yang non 
aktif selama tahun 2015 senilai Rp1,35 
miliar, tidak lagi sesuai dengan keten-
tuan yang ditetapkan oleh Menkeu dan 

Menteri eSDM.
Permasalahan SPI lainnya, me-

kanisme pelaksanaan anggaran di SKK 
Migas tahun 2015 belum sepenuhnya 
terlaksana sesuai ketentuan dan pelapo-
ran belanja. Selain itu, pencatatan dan 
pelaporan persediaan dan aset tetap 
SKK Migas belum sepenuhnya sesuai 
dengan kebijakan akuntansi yang ber-
laku dan belum dikelola dengan mema-
dai. temuan lain, pelaksanaan perjalan-
an dinas tahun 2015 belum sepenuhnya 
dipertanggungjawabkan sesuai keten-
tuan.

Selain itu asersi atas Informasi 
Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Ke-
giatan hulu Migas tidak relevan dengan 
kewajiban SKK Migas selaku entitas 
akuntansi, serta Piutang pada pihak lain 
per 31 Desember 2014 senilai Rp1,75 
miliar dihapusbukukan dari laporan 
Keuangan tahun 2015 tanpa melalui 
prosedur yang sesuai dan menimbul-
kan potensi kekurangan penerimaan 
negara. 

Selain itu, penunjukan langsung 
pelaksanaan pekerjaan kajian konsep-
tual atas konsep pengembangan lapa-
ngan abadi senilai Rp3,83 miliar tidak 
sesuai ketentuan dan tidak dapat di-
yakini kewajarannya; serta permasala-
han 15 Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) belum menyetorkan dana un-
tuk kegiatan pasca operasi dan pemu-
lihan lingkungan (Abandonment & Site 
Restoration) per 31 Desember 2015 se-
nilai RpUSD9,887,603.50.  (dr)

Rekapitulasi Pemberian Bantuan Fasilitas Tunjangan Perumahan 
selama Tahun 2015 kepada Pimpinan SKK Migas yang Non Aktif

16 - 20 LAPORAN KHUSUS.indd   20 28/11/2016   16:01:51



Pemilihan Kepala Daerah 
serentak gelombang kedua 
sudah di depan mata. Bila 
tak ada aral melintang, 
pada Februari 2017, seba

nyak 101 daerah baik tingkat Provinsi,  
Kabupaten maupun Kota bakal mengge
lar pesta demokrasi untuk memilih ke
pala daerahnya. Untuk tingkat Provinsi, 
akan diikuti 7 daerah, di antaranya 
Provinsi Di aceh, Bangka Belitung, DKi 
Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi 
Barat, dan Papua Barat. 

lepas dari gelar Pilkada, daerah

daerah itu harus berbenah. maklum 
sejumlah persoalan masih dihadapi 
Pemerintah Daerah yang bakal mengge
lar Pilkada. hasil audit keuangan yang 
dilakukan BPK menunjukkan masih 
ditemukan sejumlah persoalan dalam 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan daerah.

Di Provinsi aceh misalnya, pada se
mester i tahun 2016 ini BPK mencatat 
masih ada sejumlah temuan yang belum 
ditindaklanjuti. Di antaranya mengenai 
persediaan barang habis pakai yang ti
dak disajikan dan persediaan barang 

“PR” GubeRnuR 
PemenanG Pilkada
Provinsi yang bakal menggelar Pilkada sePertinya 
Perlu berbenah diri. hasil Pemeriksaan badan 
Pemeriksa keuangan (bPk) menunjukkan 
masih ditemukan sejumlah Persoalan dalam 
Pengelolaan keuangan daerah. Pekerjaan rumah 
baru buat gubernur Pemenang Pilkada 2017.

yang diserahkan kepada masyarakat/
Kabupaten/Kota tidak didukung berita 
acara serah terima barang. 

BPK juga menemukan adanya in
vestasi permanen yang belum disajikan 
dengan menggunakan metode equitas. 
Begitu juga proses rekonsiliasi mutasi 
aset tetap yang belum didukung dengan 
data yang memadai. 

Sedangkan terkait Sistem Pengen
dalian internal (SPi), masih ada seju
mlah temuan. Di antaranya mengenai 
penatausahaan persediaan pada Surat 
Kuasa Pengguna anggaran (SKPa), 
dan pengelolaan dan penatausahaan in
vestasi non permanen. Begitu juga me
ngenai aset, BPK menemukan adanya 
pengendalian dan penatausahaan aset 
tetap belum sepenuhnya memadai. 

Temuan BPK lainnya, realisasi po
tensi pendapatan dari pemanfaatan 
mess aceh yang dikerjasamakan dengan 
pihak ketiga terkendala tata kelola aset 
yang belum memadai. Pengelompokan 
jenis belanja pada saat penganggaran 
tidak sesuai kegiatan yang dilakukan. 

Tidak hanya itu. BPK menemukan 
adanya ketidakpatuhan terhadap per
aturan perundangundangan. Di anta
ranya adanya kekurangan kas pada 
Bendahara Pengeluaran Dinas Perin
dustrian dan Perdagangan aceh Tahun 
anggaran 2015 sebesar Rp664,7 juta. 

Kekurangan kas juga terjadi pada 
Bendahara Pengeluaran Jasa layanan 
BlUD Rumah Sakit ibu dan anak se
nilai Rp244,9 juta. ada kelebihan pem
bayaran harga satuan timpang peker
jaan pengaman pantai Kp. Jawa – Ulee 
lheue Kota Banda aceh. 

BPK mencatat,  pelaksanaan jasa 
konsultansi pekerjaan DeD pembangu
nan lapangan tembak Gp Ruyung Ujung 
Batee dan DeD pembangunan Bumi 
Perkemahan Pramuka Seulawah pada 
Dinas Pemuda dan Olahraga tidak se
suai ketentuan.

Setali tiga uang untuk laporan 
keuangan Pemprov DKi Jakarta. BPK 
memberikan opini Wajar Dengan 
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Pengecualian (WDP). Pasalnya, ada 
dua hal yang BPK kritisi atas lK Pem
prov DKi Jakarta. BPK menemukan 
datadata yang tak lengkap terkait sal
do Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 
 Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). 
Piutang PBBP2 tidak dapat ditelusuri 
dan berdampak pada nilai saldo piutang 
PBBPB2. Selain itu BPK menemukan 
adanya perbedaan penerimaan kas atas 
PBBP2. 

Begitu juga soal pencatatan aset 
Pemprov DKi. BPK menganggap belum 
memadai. Terutama pencatatan kepe
milikan aset tetap senilai Rp363,58 tri
liun. Bahkan BPK menilai, pencatatan 
aset tetap milik Pemprov DKi tidak me
lalui siklus akuntansi dan tidak meng
gunakan sistem informasi akuntansi. 
hal itu berisiko pada kesalahan penya
jian data. Beberapa aset tetap tidak ma
suk ke dalam Kartu inventaris Barang 
(KiB).

Begitu juga laporan hasil Peme
riksaan (lhP) Keuangan Pemerin
tah Provinsi Bangka Belitung (Babel), 
BPK memberikan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). BPK melihat ada 

sejumlah persoalan. Salah satunya di 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
BPK menemukan adanya kelemahan 
pengujian dokumen pertanggungjawa

ban kelengkapan dokumen SP2D Ganti 
Uang (GU) PPK. Yakni berupa pertang
gungjawaban GU tidak dukung bukti 
pengeluaran senilai Rp900 juta. 

menurut BPK hal ini terjadi karena 
kelalaian Bendahara Umum Daerah 
(BUD) yang mencairkan SP2D sebelum 
seluruh sisa kas di Bendahara Pengelu
aran dikembalikan ke kas daerah. Selain 
itu BPK juga tidak menemukan bukti 
pemeriksaan yang cukup terkait rincian 
nilai kas di Bendahara Pengeluaran 
tersebut. 

Seperti diketahui Pemprov Babel 
menyajikan nilai belanja hibah kepada 
KOni Babel senilai Rp49 miliar. na
mun BPK menilai, realisasi dana hibah 
tersebut tidak didukung bukti pertang
gungjawaban senilai Rp1,58 miliar. Se
lain itu BPK juga menilai bukti pertang
gungjawaban yang tidak dapat diyakini 
kewajarannya senilai Rp1,6 miliar. BPK 
juga menemukan adanya kelebihan 
pembayaran senilai Rp66 juta.  

Sementara hasil pemeriksaan terha
dap laporan Keuangan Pemprov Suma
tera Barat, BPK menemukan sejumlah 
kelemahan dalam Sistem Pengendalian 
intern atas laporan Keuangan Peme
rintah Provinsi Sumatera Barat. Di an
taranya pengendalian intern atas ba
rang persediaan pada Dinas Prasarana 
Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman, 
RSam Bukittinggi, RSUD Solok, dan 
RSUD Pariaman belum sepenuhnya 
memadai. 

Selain itu BPK juga menemukan 
adanya pengelolaan klaim pelayanan 
jaminan kesehatan belum memadai. 
Temuan BPK lainnya yakni belum me
madainya penatausahaan dan penga
manan aset Tetap dan aset lainnya. 
aset Tetap Tanah dan Bangunan eks. 
Sekolah China minimal seluas 5.847 m2 
dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian.

Sepertinya, Kepala Daerah yang 
bakal menang di Pilkada 2017 mempu
nyai pekerjaan rumah cukup banyak. 
Temuan BPK bisa menjadi rujukannya. 

 (bw)

Lepas dari gelar 
Pilkada, daerah-
daerah itu harus 
berbenah. Maklum 
sejumlah persoalan 
masih dihadapi 
Pemerintah Daerah 
yang bakal menggelar 
Pilkada. Hasil audit 
keuangan yang 
dilakukan BPK 
menunjukkan masih 
ditemukan sejumlah 
persoalan dalam 
pengelolaan dan 
pertanggungjawaban 
keuangan daerah.”
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laPORan Keuangan (lK) 
Badan meteorologi, Klima
tologi dan Geofisika Tahun 
2015 kembali mendapat 
Opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian) dari Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). hasil pemeriksaan 
tersebut telah diserahkan oleh anggota  
BPK, agung Firman Sampurna kepada 
Kepala BmKG, andi eka Sakya, bebe
rapa waktu lalu.

Tahun sebelumnya, 2014, penyajian 
lK BmKG sempat merosot sehingga 
BPK hanya memberi Opini WDP (Wajar 
Dengan Pengecualian). namun setelah 
ada penyempurnaan sebagaimana yang 

direkomendasikan BPK, kini BmKG 
kembali berhasil menempatkan diri 
sebagai lembaga non–Kementerian 
yang memiliki akuntabilitas dan kredi
bilitas baik dalam hal penyajian lapo
ran keuangan sesuai Standar akuntansi 
Pemerintah (SaP).

“Tentunya hal ini merupakan se
suatu yang membanggakan karena un
tuk mencapai semua ini tidaklah mu
dah,” kata Kepala Biro hukum dan Or
ganisasi BmKG, Wahyu adjie, beberapa 
waktu lalu. 

adapun upaya yang dilakukan 
BmKG menurut Wahyu adjie antara 
lain menginventarisasi barang milik 

Temuan PelanGGaRan SPi
dalam OPini WTP bmkG
realisasi PendaPatan negara bukan Pajak (PnbP) 
badan meteorologi, klimatologi dan geofisika 
(bmkg) melebihi yang dianggarkan. bPk Pun kembali 
memberikan oPini WtP. sayang kenaikan PnbP itu 
tak ada Pembandingnya.

negara, menginput bahan persediaan 
yang menjadi aset berdasarkan audit, 
dan pendataan tanah yang belum ber
sertifikat. 

Selain itu BmKG juga melakukan 
Rekonsiliasi laporan Keuangann antar 
satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) BmKG di daerah serta mengajak 
agar mereka selalu menyerahkan lapo
rannya tepat waktu. “hasilnya kita kem
bali mendapat opini WTP,” kata Wahyu. 

Belakangan BmKG memang dikenal 
sebagai lembaga nonKementerian yang 
mumpuni. hal ini dibuktikan dengan 
keberhasilannya meraih WTP lima kali 
berturutturut sejak 2011, serta bebe
rapa penghargaan lain seperti Utilisasi 
Bmn Terbaik 3, Continuous Improve-
ment Award, Banda Tadya abiwada 
Pratama, Penghargaan Pemenuhan 
Standarisasi lPSe, dan E-Transparen-
cy Award.

Kendati pemeriksaan atas laporan 
Keuangan BmKG Tahun 2015 mendapat 
Opini WTP, dari pemeriksaan yang me
nyeluruh BPK masih menemukan ada
nya kondisi yang perlu diperhatikan se
cara serius oleh BmKG. hal itu terkait 
Sistem Pengendalian intern  (SPi) dan 
operasionalnya.

Sebagaimana diungkapkan BPK, 
pokokpokok kelemahan dalam SPi itu 
tidak akan memengaruhi opini karena 
memang tidak diciptakan untuk itu. 
namun demikian hal tersebut tetap 
menjadi rekomendasi BPK agar segera 
dibenahi.

adapun permasalahan yang masih 
ditemukan antara lain, Sistem Pengen
dalian atas PnBP Jasa Penerbangan 
dari lembaga Penyelenggara Pela
yanan navigasi Penerbangan indone
sia (lPPnPi) belum memadai. Temuan 
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lain, adanya perbedaan nilai mutasi 
PnBP antara laporan Bulanan lPPn
Pi dengan Data PnBP dari lPPnPi. 
Kelemahan lain terkait penyimpangan 
pengadaan barang/jasa.

Pengendalian PNBP
Pada laporan Realisasi anggaran 

(lRa) Tahun 2015, PnBP yang diang
garkan BmKG sebesar Rp142,7 miliar. 
hasil yang telah direalisasikan sebesar 
Rp160,6 miliar, atau terjadi kenaikan 
PnBP sekitar Rp19 miliar.  

Pendapatan tersebut berasal dari 
Pengelolaan Bmn dan Pendapatan 
dari Penjualan sebesar Rp1,7 miliar. 
Pendapatan Jasa Penerbangan (PJP) 
sebesar Rp155,7 miliar. Pendapa
tan Pendidikan sebesar Rp76,5 juta. 
Pendapatan iuran dan Denda sebesar 
Rp321,6 juta serta Pendapatan lain
lain sebesar Rp2,7 miliar.

adapun PJP BmKG sebesar Rp155,7 
miliar tersebut antara lain berasal dari 
Pendapatan Perum lembaga Penye
lenggara Pelayanan navigasi Penerba
ngan indonesia (lPPnPi) yang meru
pakan pendapatan atas Pelayanan 
informasi meteorologi untuk penerba
ngan.  

Pendapatan tersebut diatur dalam 
Peraturan Pemeruntah (PP) jenis dan 
tarif atas PnBP pada BmKG serta per
janjian kerjasama antara BmKG dan 
Perum lPPnPi tertanggal 4 Desember 
2015 tentang mekanisme penarikan, 
penerimaan, penyetoran dan rekonsi
liasi PnBP atas pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan.

Pendapatan PJP yang diterima 
BmKG dari lPPnPi selama tahun 2015 
adalah sebesar Rp18,56 miliar dan 
USD9,970,563.68. Riciannya PJP Do
mestik Rp18,5 miliar, PJP internasional  
USD4,241,593.90   dan  PJP Overfly  
USD5,728,969.78.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas 
pendapatan PnBP yang berasal dari 
lPPnPi dan dokumen pendukung 
menunjukkan adanya beberapa perma

salahan. Di antaranya, BmKG tidak me
miliki data pembanding atas PnBP yang 
seharusnya diterima dari lPPnPi.

hal ini terjadi  karena Perum lPPn
Pi mengirimkan laporan bulanan kepa
da BmKG yang berisi pendapatan jasa 
navigasi penerbangan. laporan bulanan 
tersebut menyajikan faktur yang ditagi
hkan oleh lPPnPi, jumlah pembayaran 
yang diterima dari Badan Usaha pener
bangan, nilai PnBP dari faktur yang 
diterbitkan PnBP yang berasal dari 
pembayaran maskapai (realized), serta 
PnBP yang masih harus dilaporkan se
bagai terutang (unrealized) oleh Badan 
Usaha Penerbangan.

Berdasar laporan bulanan tersebut 
BmKG akan mengirimkan surat tagihan 
kepada lPPnPi senilai PnBP yang be
rasal dari pembayaran maskapai (real-
ized) untuk ditransfer ke rekening ben
dahara penerimaan BmKG.  

Setiap tiga bulan sekali BmKG dan 
lPPnPi melakukan rekonsiliasi atas 
pendapatan jasa navigasi penerbangan 
yang dituangkan dalam berita acara 
rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut di

lakukan menggunakan sumber data 
yang hanya berasal dari pihak lPPnPi 
karena BmKG tidak memiliki data pem
banding sendiri atas penerimaan jasa 
navigasi penerbangan yang berasal dari 
lPPnPi. 

Nilai Mutasi PNBP 
hasil perbandingan antara lapo

ran bulanan dan data PnBP dari 
lPPnPi menunjukkan terdapat per
bedaan nilai mutasi PnBP yang be
lum dibayarkan tahun 2015 (unreal-
ized) sebesar Rp2.653.368.669,36 dan 
USD202,398.52.

menurut BPK, masalah ini terjadi 

karena Kepala Sub Bagian Gaji dan 
PnBP tidak cermat dalam melakukan 
perhitungan PnBP saat melakukan 
rekonsiliasi penerimaan PnBP yang be
rasal dari PPnPi. Selain itu Kepala Ba
gian Keuangan dan Kepala Biro Umum 
kurang melakukan pengendalian dan 
pengawasan atas penerimaan PnBP 
dan pencatatan piutang PnBP.

menanggapi permasalahan tersebut 
Sekretaris Utama BmKG menyatakan, 
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BmKG mengakui tidak memiliki data 
pembanding atas PnBP dari lPPnPi 
karena faktur yang diterbitkan lPPnPi 
bersifat terpusat/centralized. Dengan 
demikian rekonsiliasi PnBP dengan 
lPPnPi hanya menyocokkan laporan 
kewajiban PnBP BmKG atas fakturisasi 
kredit dan tunai sesuai dengan periode
nya terhadap realisasi pembayaran. 

Selain itu temuan pemeriksaan BPK 
atas laporan keuangan BmKG tahun 
2015 telah dikoordinasikan dan dikon
firmasikan ke LPPNPI melalui surat 
Sekretaris Utama, tertanggal 7 april 
2016. Kemudian lPPnPi telah men

jawab dengan memberikan data piu
tang melalui e-mail dan penjelasan se
cara langsung kepada BmKG. Selain itu 
telah disepakati pula bahwa nilai piu
tang lPPnPi berdasarkan Berita acara 
Rekonsliasi sebelumnya antara BmKG 
dengan lPPnPi. 

namun BPK tetap merekomendasi
kan kepada Kepala BmKG menginstruk
sikan Sekretaris Utama BmKG supaya 
memerintahkan Kepala Sub Bagian Gaji 
dan PnBP lebih cermat dalam melaku
kan perhitungan PnBP saat melakukan 
rekonsiliasi penerimaan PnBP yang be
rasal dari lPPnPi. Selain itu BPK juga 
merekomendasikan agar Kepala Bagian 
Keuangan dan Kepala Biro Umum me

ningkatkan pengendalian dan penga
wasan atas penerimaan PnBP dan pen
catatan piutang PnBP.

Belanja Barang/Jasa
lRa BmKG Tahun 2015 menyaji

kan realisasi belanja sebesar Rp1,8 tril
iun, yang terdiri dari belanja pegawai 
sebesar Rp446 miliar, belanja barang 
sebesar Rp678,12 miliar  dan belanja 
modal sebesar Rp674,73 miliar. Pene
laahan atas realisasi Belanja Barang 
dan Belanja modal yang dilakukan BPK 
terdapat ketidaksesuaian antara jenis 
belanja pada saat penganggaran dengan 

kegi atan yang dilakukan.
adapun anggaran Belanja Barang 

yang digunakan untuk pembelian aset 
Tetap terjadi pada anggaran Belanja 
Barang senilai Rp331 juta yang direal
isasikan untuk pengadaan aset Tetap 
senilai Rp262 juta.

hal itu terjadi pada Belanja Barang 
senilai Rp73 juta direalisasikan menjadi 
aset Tetap Gedung dan Bangunan. Be
lanja Barang senilai Rp166,5 juta, direa
lisasikan menjadi Peralatan dan mesin 
senilai Rp97,8 juta. Dan Belanja Barang 
Senilai Rp91,7 juta direalisasikan men
jadi aset Tetap lainnya.

Sementara itu anggaran Belanja 
modal senilai Rp147 juta, direalisasikan 

untuk pembelian Belanja Barang Perse
diaan berupa Bantal Dekron Dunlopen 
sebanyak 150 unit senilai Rp38 juta.

menurut BPK perubahan tersebut 
tidak sesuai dengan Buletin Teknis 
Standar akuntansi Pemerintahan (SaP) 
tentang Penyajian dan Pengungkapan 
Belanja Pemerintah mengenai Klasifi
kasi Jenis Belanja. 

Sebagai akibatnya lRa Belanja Ba
rang yang disampaikan belum meng
gambarkan kondisi yang sebenarnya 
sehingga tujuan penganggaran yang 
efektif tidak tercapai. menurut BPK hal 
tersebut terjadi karena perencanaan 
anggaran oleh Satker dan Biro Peren
canaan BmKG tidak memperhatikan 
kebutuhan satker. 

atas permasalahan tersebut Sekre
taris Utama BmKG menyatakan, BmKG 
mengakui terdapat Belanja Barang 
sebesar Rp331 juta yang digunakan 
untuk pengadaan aset tetap sebesar 
Rp262 juta yang terdiri dari Rp73 juta 
untuk pemanfaatan Bmn berupa ge
dung dan bangunan, Rp97, 8 juta untuk 
keperluan perkantoran berupa pera
latan dan mesin dan Rp91,7 untuk aset 
tetap lainnya berupa buletin seismologi. 
aset tersebut dicatat sebagai aset tetap 
dalam neraca BmKG per 31 Desember 
2015. 

Selain itu BmKG juga mengakui 
terdapat Belanja modal sebesar Rp147 
juta yang sebagian digunakan untuk 
pengadaan Barang Persediaan sebesar  
Rp38 juta dikarenakan kebutuhan yang 
mendesak untuk fasilitas pemanfaatan 
Bmn di Gedung Serbaguna Citeko. hal 
itu telah dikeluarkan dari aset tetap dan 
dicatat sebagai persediaan dalam nera
ca BmKG per 31 Desember 2015. 

atas penjelasan tersebut BPK mere
komendasikan kepada Kepala BmKG 
untuk menginstruksikan Sekretaris 
Utama BmKG untuk memerintahkan 
Kepala Satker dan Kepala Biro Peren
canaan BmKG agar dalam penyusunan 
anggaran memperhatikan kebutuhan 
satker.  (bd)
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meSKi sering mendapatkan sorotan, ma
salah perjalanan dinas (perdin) masih men
jadi salah satu temuan Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) pada laporan Keuangan 
Ta2015 atas tiga lembaga negara yang ber

markas di Senayan: mPR, DPR, dan DPD. hal ini terungkap 
dari hasil pemeriksaan BPK. 

adapun pokokpokok temuan di antaranya: pengelolaan 
belanja perjalanan dinas luar negeri tidak tertib, perjalanan 
dinas tenaga ahli anggota DPR tidak sesuai data manifest, per
jalanan dinas rangkap, uang harian narasumber tidak sesuai 
PmK, kelebihan bayar, serta surat perjalanan dinas yang tidak 
sesuai izin Setneg. 

Perdin tenaga ahli anggota DPR tidak sesuai data mani-
fest maskapai penerbangan sebesar Rp945,49 juta. hal ini ter
ungkap dalam pemeriksaan BPK terhadap perdin kunju ngan 
kerja daerah tenaga ahli DPR menggunakan tiga maskapai 
penerbangan yaitu, Garuda indonesia, lion air, dan Citilink. 
Dari buktibukti pertanggungjawaban perdin pada masa reses 

persidangan periode Februari - Juli 2015 dan konfirmasi de-
ngan ketiga maskapai penerbangan tersebut, BPK mendapat
kan tiga hal yang membuktikan adanya tiket pesawat yang ti
dak sesuai dengan data manifest. 

ada tiga kategori ketidaksesuaian antara tiket dan mani-
fest. Pertama, nomor tiket tidak ditemukan dalam database 
manifest. Pada Garuda indonesia senilai Rp 302 juta, lion air  
senilai Rp 216 juta. Kedua, nomor tiket, berisi nama lain dalam 
data base manifest. Pada maskapai Garuda indonesia senilai 
Rp130 juta, lion air Rp205 juta dan Citilink senilai Rp7,35 
juta. Ketiga, harga tiket tidak sesuai. hal ini terjadi pada Ga
ruda indonesia sebesar Rp27,11 juta, lion air sebesar Rp54,9 
juta dan Citilink senilai Rp2,3 juta.

Terhadap temuan tersebut beberapa Tenaga ahli ang
gota DPR yang dimintai keterangan menjelaskan secara lisan 
bahwa perbedaan terjadi karena adanya perubahan tanggal 
perjalanan. hal itu disebabkan adanya perubahan jadwal per
jalanan dinas anggota DPR yang didampingi.

kaSuS PeRjalanan dinaS
di mPR, dPR, dan dPd
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akibat kondisi tersebut negara men
galami kerugian Rp945,49 juta, serta 
mengakibatkan beban perjalanan dinas 
pada laporan Operasional DPR Ta
hun 2015 tidak disajikan secara wajar. 
menanggapi hal tersebut Sekjen DPR 
telah mengirimkan surat kepada tenaga 
ahli anggota DPR yang namanya tercan
tum dalam temuan BPK yang intinya 
meminta mereka melakukan pengem
balian kelebihan bayar. hasilnya Sekjen 
DPR telah menyetor pengembalian 
sebesar Rp 308 juta ke kas negara.

atas tanggapan tersebut BPK mere
komendasikan Sekjen DPR lebih cermat, 
dan memerintahkan Kabag Perjalanan 
Dinas melaksanakan pengawasan pelak
sanaan dan pertanggungjawaban perdin 
dalam negeri secara berkala. Selain itu 
BPK juga meminta Sekjen DPR menarik 
kelebihan pembayaran dan menyetork
an ke Kas negara sebesar Rp634,85 juta 
dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

Perdin Rangkap
Dalam lK Ta2015 Kementerian 

lingkungan hidup dan Kehutanan (Ke

menterian lhK) melakukan belanja 
perdin ke luar negeri. Dalam perdin 
tersebut Kementrian lhK menyertakan 
beberapa anggota DPR. Berdasar kon
firmasi dan bukti-bukti, BPK mendapat 
keterangan bahwa biaya perdin ke luar 
negeri tersebut seluruhnya ditang
gung oleh Kementerian lhK. namun 
pada saat bersamaan, anggota DPR 
juga memperoleh fasilitas biaya perdin 
dalam negeri dari bagian perjalanan di
nas DPR untuk perjalanan pada tanggal 
yang sama.

menurut hasil pemeriksaan Tim 
Pemeriksa BPK atas laporan Keuangan 
Ta2015 pada Kementerian lhK, selu
ruh anggota DPR yang tertera dalam 
Surat Tugas Kementerian lhK melak
sanakan perdin sesuai penugasan. hal 
ini diketahui dari bukti riil perjalanan 
(pertanggungjawaban secara at cost) 
berupa tiket dan boarding pass ang
gota DPR yang diserahkan pada saat 
pertanggungjawaban biaya perdin Ke
menterian lhK.

akibat perdin rangkap tersebut ter
jadi kelebihan pembayaran biaya perdin 

dalam negeri anggota DPR yang me
nimbulkan kerugian negara sebesar Rp 
40,57 juta. menanggapi hal tersebut, 
Sekjen DPR menjelaskan, bagian per
jalanan melakukan pembayaran atas 
dasar nota dinas anggota DPR. Biaya itu 
dianggarkan untuk melakukan penyera
pan aspirasi ke daerah melalui persetu
juan Sekretaris Jenderal.

Selain itu Sekretaris Jenderal DPR 
tidak memiliki dokumen pembatalan 
biaya perdin dari anggota DPR yang 
bersangkutan sebagaimana dokumen 
temuan BPK. Selain itu Sekjen juga ti
dak mengetahui ada kegiatan perdin 
yang bersamaan waktunya dengan ke
giatan instansi objek temuan.

atas kelebihan pembayaran terse
but, menurut Sekjen DPR, pada tanggal 
12 mei 2016, telah dikembalikan ke Kas 
negara sebesar Rp21 juta. BPK mereko
mendasikan Sekjen DPR me narik pem
bayaran belanja perdin dalam negeri 
yang tidak sesuai kondisi yang sebenar
nya sebesar Rp 19,48 juta dan menye
torkan ke Kas negara. Selanjutnya bukti 
setor disampaikan ke BPK.  (bd)

PaDa laporan Realisasi anggaran Ta 2015, majelis Per
musyawaratan Rakyat (mPR) menyajikan anggaran dan rea
lisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp384,14 miliar dan 
direalisasikan Rp298,38 miliar atau 77,67% dari anggaran. Be
lanja perdin digunakan untuk tugas dan fungsi yang melekat, 
mengikuti rapat, seminar, serta pendidikan dan pelatihan.

Biaya perdin antara lain mencakup uang harian yang besa
rannya mengacu pada Standar Biaya masukan (SBm) sebagai 
batas tertinggi yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan 
menteri Keuangan (PmK). Uang harian tersebut terdiri atas 
uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayar
kan secara lumpsum. namun BPK menemukan pemberian 
uang harian kepada narasumber yang tidak sesuai. 

BPK juga menemukan adanya narasumber yang mendapat 
pembayaran ganda. Selain mendapat honor narasumber, yang 
bersangkutan pada hari yang sama juga mendapat honor se
jumlah kegiatan. akibat pemberian honor ganda tersebut 
maka terjadi kelebihan bayar Rp 22 juta. 

Temuan BPK lainnya atas dokumen pertanggungjawaban 
perdin adalah, terkait biaya penginapan yang tarifnya melebihi 
Standar Biaya masukan (SBm) sebesar Rp68,48 juta. SBm 
merupakan batas tertinggi, sehingga biaya penginapan yang 
dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas tidak boleh 

Biaya Perdin MPR Melebihi SBM
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laPORan Realisasi anggaran Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) Tahun 2015 menyajikan realisasi Belanja Barang untuk 
perdin luar negeri sebesar Rp81,92 miliar atau 12,07% dari 
rea lisasi Belanja Barang sebesar Rp678,625 miliar. Sedang
kan laporan Operasional DPD Tahun 2015 menyajikan Beban 
Perjalanan Dinas sebesar Rp261,58 miliar.

Dari pemeriksaan bukti perdin Kunjungan Kerja Panitia 
Perancang Undangundang (PPUU) pada Studi Banding RUU 
tentang Wawasan nusantara ke Spanyol, disebutkan perdin 
dilakukan tanggal 29 mei s.d 5 Juni 2015. namun terdapat 
satu anggota DPD yang pertanggungjawabannya tidak se suai. 
Yang bersangkutan melakukan perdin ke Spanyol tanggal 1 
s.d. 8 Juni 2015, dengan maskapai emirates. Padahal surat 
izin perdin yang diberikan Sekretaris negara adalah tanggal 
28 mei s.d. 4 Juni 2015.

Dari dokumen rundown, acara telah selesai 3 Juni 2015 
sehingga rombongan delegasi kembali ke Jakarta 4 Juni 2015. 
Dengan demikian, perdin luar negeri salah seorang anggota 
DPD tersebut tidak sesuai surat izin perdin Sekretaris negara. 
hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran uang harian 
sebesar Rp18,82 juta. (3 hari x Rp 6,27 juta).

Kelebihan pembayaran uang harian juga terjadi pada acara 
studi banding ke Swedia. Berdasar SPPD perdin komite dalam 
rangka Studi Banding RUU ke Swedia berlangsung 7 hari (39 
mei 2015). Bukti pertanggungjawaban perdin yang diberikan 
Sekretariat DPD adalah tiket dan boarding pass yang menye
butkan rombongan pulang ke Jakarta, 7 mei pukul 05.25 via 
Turki.  

namun, perjalanan dari Turki ke Jakarta baru dilakukan 
tanggal 9 mei pukul 12.40. Berdasar rundown acara dan kete
rangan sekretaris pendamping, mereka baru pulang ke Jakarta 

Laporan Perdin DPD Tidak Tertib

melebihi tarif tersebut. namun dalam 
pemeriksaan diketahui bahwa perhitu
ngan uang harian waktu perjalanan di
nas jabatan luar negeri yang dikeluar
kan Sekjen  mPR belum mengacu pada 
PmK no.164/05/2015. 

menurut Sekretaris Jenderal mPR, 
selama ini mPR masih bersandar pada 
Undangundang nomor 17 Tahun 2004  
yang menyebutkan: anggota mPR ter
diri atas anggota DPR dan anggota DPD 
yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Oleh sebab itu menurut Sekjen mPR, 
pemberlakuan ketentuan pelaksanaan 
perdin anggota mPR seharusnya dise
tarakan sebagaimana pemberlakuan 
terhadap anggota DPR yang mengacu 
pada Peraturan Pemerintah nomor 61 
Tahun 1990.

Selain itu, pemberlakuan Peraturan 
Pemerintah nomor 61 Tahun 1990 
tersebut dipandang masih sejalan de
ngan PmK no. 164/PmK.05/2015, 

dimana pada Pasal 36 menyatakan: 
Ketentuan mengenai tata cara pelaksa
naan perdin yang dibiayai aPBn yang 
diatur dalam peraturan menteri, ber
laku, sepanjang tidak diatur dalam Un
dangUndang, Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Presiden.

namun menurut BPK hal itu tetap 
tidak diperbolehkan karena melanggar 
peraturan perundangundangan yang 
lebih baru. akibat ketidakpatuhan ter
hadap perundangundangan tersebut, 
secara keseluruhan negara dirugikan 
Rp90,5 juta (Rp22 juta + Rp68,5 juta). 
Serta beban perdin pada belanja barang 
dan jasa mPR pada laporan keuangan 
Ta 2015 tidak tersajikan secara wajar 
sebesar Rp 90,5 juta sebagaimana ter
jadi dalam kerugian negara.

atas permasalahan tersebut, Ke
pala Biro Keuangan mPR menyatakan 
mulai Ta 2016, tidak lagi memberikan 
uang harian perdin kepada Pimpinan, 

anggota mPR, dan pegawai yang mem
peroleh honor narasumber. Terkait 
biaya penginapan yang melebihi SBm 
dika renakan pelaksana SPD Pimpinan 
dan anggota mPR melaksanakan ke
giatan pada tempat/hotel yang sama 
sehingga menginap di tempat tersebut.

namun menurut BPK penjelasan 
Kepala Biro Keuangan tersebut tidak 
dapat dibenarkan. hal itu dikarenakan 
tidak adanya dokumen formal yang 
dapat dijadikan dasar perbedaan per
lakuan pembayaran di luar ketentuan 
Peraturan menteri Keuangan.

Selanjutnya BPK merekomenda
sikan agar Sekretaris Jenderal mPR 
memberi sanksi kepada PPK yang tidak 
cermat dalam meneliti kesesuaian pem
bebanan biaya perdin sesuai ketentuan, 
dan  menarik kelebihan pembayaran 
dan menyetorkan ke kas negara sebesar 
Rp90,5 juta, serta menyampailan sali
nan bukti setor ke BPK.  (bd)
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8 mei 2015 karena diadakan kunjungan 
ke Konsulat Jenderal Ri di Turki.

hal tersebut didukung Surat DPD 
kepada Konjen Ri di Turki perihal Kun
jungan Singkat Delegasi DPD ke Turki 
tanggal 7 s.d. 8 mei 2015. Padahal surat 
izin dari Sekretaris negara untuk per
din luar negeri ini hanya diberikan un
tuk perjalanan dinas ke Swedia.

namun bukti realisasi uang ha rian 

yang dibayarkan adalah selama 7 di 
Swedia, sehingga hal ini tidak menun
jukkan kondisi riil yang terjadi karena 
kunjungan ke Swedia hanya berlang
sung 5 hari dan 2 hari berada di Turki. 
menurut penjelasan Sekretariat, hal itu 
terjadi karena keberangkatan anggota 
DPD ke Swedia bersamaan dengan ang
gota DPD lainnya yang ke Turki. 

menurut hasil pemeriksaan BPK pe
rubahan tersebut mengakibatkan kele
bihan pembayaran uang harian kepada 
anggota DPD yang ke Swedia. hal ini 
terjadi karena adanya selisih tarif uang 
harian di Swedia dan Turki selama 2 
hari sebesar  Rp31,47 juta. 

Kasus lain adalah kelebihan pem
bayaran atas selisih harga tiket Perdin 
luar negeri. Dari hasil pemeriksaan 
secara uji petik atas dokumen pertang
gungjawaban berupa tiket dan hasil 
konfirmasi tertulis kepada maskapai 
penerbangan emirates dan Garuda in
donesia menunjukkan terdapat selisih 
harga tiket dengan realisasi yang 
dibayarkan kepada maskapai pener

bangan sebesar Rp49,3 juta. hasil 
konfirmasi BPK kepada travel agent 
diperoleh keterangan bahwa Pegawai 
DPD yang melaksanakan perdin telah 
membayar seluruhnya sesuai dengan 
harga tiket.

namun pembelian tiket tidak lang
sung ke maskapai penerbangan emi
rates, melainkan melalui PT (Travel 
agent) dan selanjutnya PT memesan 
ke iaTa (international air Transport 
association). Dari harga tiket yang 
dibayarkan ke iaTa, PT memperoleh 
keuntungan sebesar 10%  15% untuk 
perjalanan luar negeri.  

Selisih harga tiket sebesar Rp11,2 
juta menurut PT merupakan keun
tungan yang diambil dari pengeluaran 
airport handling group dan executive 
lounge. Kondisi yang sama juga terjadi 
untuk pembelian tiket Garuda indone
sia sebesar Rp9,7 juta. Sementara itu 
selama berada di Bandara Soekarno
hatta dibantu PT dalam melakukan 
check in, airport handling group, mau
pun layanan executive lounge.

Menurut konfirmasi kepada travel 
agent lainnya RW, selain harga dasar 
tiket yang dikeluarkan maskapai pener
bangan, masih terdapat pajak yang di
bebankan kepada penumpang sehingga 
dia menerima keuntungan sebesar 20% 
dari harga tiket. RW juga menjelaskan 
bahwa dia tidak memberikan jasa lain 
pada saat keberangkatan delegasi di 
Bandara Soekarnohatta.

Sedangkan penjelasan dari Kepala 
Bagian Perbendaharaan dan Perjalanan 
Dinas diketahui bahwa pengeluaran 
untuk layanan airport handling dan ex-
ecutive lounge tidak dianggarkan oleh 
DPD selama Tahun 2015, sehingga bia
yabiaya tersebut dimasukkan sebagai 
komponen harga tiket. akibatnya per
tanggungjawaban pengeluaran layanan 
tersebut tidak dilengkapi buktibukti. 
Seluruh biaya dimasukkan dalam nomi
nal tiket yang dikeluarkan maskapai 
penerbangan walaupun pembayaran 
airport handling dan executive lounge 
dilakukan kepada pihakpihak di luar 
maskapai penerbangan.  

akibat permasalahan pada perjala
nan dinas ini maka telah terjadi keru
gian keuangan negara sebesar Rp99,5 
juta. hal ini terjadi karena Bendahara 
Pengeluaran tidak cermat menguji ke
lengkapan bukti pertanggungjawaban 
belanja perdin luar negeri sesuai ke
tentuan. Karenanya, kelebihan pem
bayaran Rp99,5 juta itu harus dikem
balikan ke kas negara, dan menyetor 
salinan bukti pembayaran tadi kepada 
BPK.  (bd)
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PReSiDen Joko Widodo menanggapi serius hasil 
pemeriksan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
atas laporan Keuangan lembaga Penyiaran Pu
blik (lPP)  TVRi yang sudah 4 tahun (berturuttu
rut) dapat opini disclaimer. hal itu diungkapkan 

Ketua BPK Ri, harry azhar azis seusai melaporkan ikhtisar 
hasil Pemeriksaan Semester (ihPS) semester i Tahun 2016 di 
istana negara.

“ada hampir Rp 400 miliar potensi kerugian negara di 
sana. Oleh sebab itu presiden akan memberikan perhatian khu
sus dengan menugaskan kementerian terkait untuk melakukan 
pembenahan,” terang harry.

harry memaparkan, secara keseluruhan hasil pemeriksaan 
BPK menunjukkan adanya penurunan jumlah Kementrian 
lembaga (Kl) yang mendapat opini disclaimer atau TmP (Ti
dak memberikan Pendapat) dari 7 Kl menjadi 4 Kl. Keempat 
Kl tersebut adalah Kemensos, Kemenpora, Komnas ham, dan 
lPP TVRi.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet 
Pramono anung menerangkan Presiden langsung mengin
struksikan menteri Sekretaris negara Pratikno segera mem

buat surat resmi kepada TVRi dan pimpinan DPR sebagai de
wan pengawas. 

Dalam surat tersebut, Presiden meminta TVRi memper
baiki manajemennya agar opini TmP dari BPK tidak terulang 
pada tahuntahun selanjutnya. “Kalau disclaimer empat kali 
dan tidak diindahkan direksi, ini bisa bahaya. Karena ada ke
mungkinan bukan hanya temuan proses manajerial, tapi aset
asetnya janganjangan dijual,” tambah Pramono.

BPK memberikan opini TmP atas lK lPP TVRi 2014 di
karenakan adanya sejumlah temuan yang direkomendasikan 
BPK untuk ditindaklanjuti, namun hingga 31 Desember 2015 
BPK belum menemukan perubahan signifikan. Dalam LK 

Temuan-Temuan 
beRujunG diSclaimeR

Ketua BPK Harry Azhar Azis

30 oktober 2016WArtA BPK

AUDIT 
KEUANGAN

21 - 33 AUDIT KEUANGAN.indd   30 28/11/2016   16:02:30



TVRi per Desember 2015, menyajikan 
Belanja Barang dan Jasa Rp461,58 mili
ar. atas jumlah tersebut, belanja barang 
dan jasa sebesar Rp15,89 miliar tidak 
diyakini kewajarannya. 

Rinciannya, belanja yang tidak didu
kung bukti memadai sebesar Rp9,14 
miliar. Kemudian, pencatatan belanja 
barang dan jasa tidak berdasar pertang
gungjawaban sebesar Rp6,74 miliar. Di 
samping terdapat pencatatan belanja 
ganda sebesar Rp1,13 miliar serta belan
ja melebihi bukti pertanggungjawaban 
sebesar Rp107,75 juta.

Dalam laporan keuangannya lPP 
TVRi juga menyajikan Belanja modal 
Rp108,52 miliar. Dana tersebut diang
garakan untuk pengadaan mesin dan 
peralatan studio sebesar Rp18,27 mi
liar, untuk TVRi Stasiun Yogyakarta, 
Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. BPK 
tidak meyakini kewajaran pekerjaan 
pengadaan tersebut karena penyusunan 
harga Perkiraan Setempat (hPS) tidak 
berdasarkan prosedur memadai. Proses 
lelangnya juga tidak sesuai ketentuan. 
Ditambah, terdapat selisih harga antara 
harga pada kontrak pengadaan dengan 
harga wajar pasar sebesar Rp3,16 miliar.

masih banyak persoalan lain di 
TVRi. Seperti pengadaan mesin di lPP 
TVRi Kantor Pusat sebesar Rp75,6 mi
liar yang tidak dapat diyakini kebenara
nnya. Selain itu, juga ada persoalan di 
sajian dana kas lainnya dan setara kas 
senilai Rp76,15 miliar.

Selain itu, terdapat sisa uang muka 
belanja Rp4,38 miliar yang sudah di
pertanggungjawabkan namun belum 
disetor ke Kas lPP TVRi. Uang tersebut 
per 31 Desember 2015 masih berada di 
pemegang uang muka dan kasir non 
aPBn. Sedangkan uang muka belanja 
sebesar Rp2,78 miliar yang belum di
pertanggungjawabkan telah melewati 
batas waktu yang ditetapkan yaitu sepu
luh hari sejak pengambilan. 

Terkait aset, laporan Keuangan 
(lK) lPP TVRi menyajikan aset Tetap 
Tanah sebesar Rp3,1 triliun. namun 
menurut BPK, terdapat nilai aset sebe
sar Rp193 miliar dan tanah seluas 10,78 
juta meter persegi yang tidak sesuai 
antara catatan pada Sistem informasi 
manajemen dan akuntansi Barang mi
lik negara (SimaK Bmn) dengan hasil 
inventarisasi dan penilaian. 

Dalam pemeriksaan diketahui lPP 
TVRi telah memiliki kebijakan pen
catatan, penyajian dan pengungkapan 
aset Tetap. akan tetapi hal itu belum 
dilaksanakan secara memadai sehingga 
BPK tidak memperoleh bukti pemerik
saan yang cukup dan informasi tepat 
pada Satker terkait tentang nilai terse
but di posisi 31 Desember 2015. 

Selain itu laporan Keuangan lPP 
TVRi menyajikan aset Tetap Peralatan 
dan mesin sebesar Rp1,50 triliun. Dari 
nilai tersebut, di antaranya berupa lap
top sebesar Rp5,09 miliar tidak diketa
hui keberadaannya. Kamera sebanyak 
401 unit senilai Rp224,2 miliar tidak 
diyakini kewajarannya karena 206 unit 
tidak dapat ditelusuri nilainya dalam 
SimaK dan 195 unit tidak diketahui ke
beradaannya. 

Kemensos
Berikut adalah potret Kementerian 

Sosial, yang juga meperoleh opini dis-
claimer atas laporan keuangan tahun 
2015. Kemensos menempatkan real
isasi Belanja Barang sebesar  Rp2,78 
triliun. meski menurut BPK sudah ada 
upaya Kemensos melakukan perbai
kan, namun tak cukup signifikan untuk 
memengaruhi substansi utama perma
salahan yang menjadi dasar pengecual
ian opini lK Tahun 2014, sehingga BPK 
masih mendapatkan temuan berulang 
pada  lK tahun 2015.    

Permasalahan tersebut di antaranya 
pada pengadaan belanja kegiatan verifi
kasi dan validasi data Penyandang ma
salah Kesejahteraan Sosial (PmKS) se
nilai Rp 98 miliar yang tidak didukung 
bukti pertanggungjawaban lengkap. 
Dari hasil uji petik atas belanja minimal 
senilai Rp1,31 miliar, BPK menemu
kan pertanggungjawaban fiktif sebesar 
Rp748,54 juta. 

Selain itu, dari saldo persediaan per 
31 Desember 2015 sebesar Rp556,74 
miliar, BPK juga menemukan sejumlah 
permasalahan. Pertama, bufferstock 
senilai  Rp15,01 miliar  pada Direktorat 
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Perlindungan Sosial Korban Bencana 
alam (PSKBa) dan Perlindungan Sosial  
Korban Bencana Sosial (PSKBS) yang 
berada di Dinas Sosial Provinsi tidak 
didukung Berita acara Stock Opname.

Kedua, persediaan bufferstock yang 
dititipkan pada pihak ketiga sebanyak 
92.650 paket senilai Rp46,84 miliar, 
hingga 31 Desember 2015 tidak dilaku
kan stock opname. Ketiga, pengelolaan 
saldo hadiah Tak Tertebak (hTT) pada 
Direktorat Pengumpulan dan Penge
lolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 
(PPSDBS) senilai Rp668,63 juta tidak 
memadai dan tidak dicatat berdasarkan 
pengesahan hibah.

Keempat, hasil Pembangunan Ge
dung Rehabilitasi institusi Penerima 
Wajib lapor (iPWl) dan Pusat infor
masi dan edukasi (Pie) senilai Rp 12,32 
miliar yang tercatat melalui aplikasi 
SaiBa (Sistem akuntansi instansi Ber
basis akrual) pada persediaan Direktor
at Rehabilitasi Sosial Korban Penyalah
gunaan naPZa, tidak dapat ditelusur ke 
belanja pembentuknya. 

lK Kemensos juga menyajikan reali
sasi Beban Barang Untuk Diserahkan 
kepada masyarakat Tahun 2015 sebesar 
Rp157,70 miliar. namun hasil uji petik 
yang dilakukan BPK pada satker pusat 
dan daerah menunjukkan ketidak
sesuaian senilai Rp47,62 miliar. hal itu 
tidak dapat ditelusur ke realisasi belanja 
pembentuknya dan pencatatan saldo 
persediaan di neraca.

Terkait realisasi Beban Bantuan So
sial Tahun 2015, senilai Rp16,58 triliun, 
pemeriksaan BPK menunjukkan ada
nya sejumlah permasalahan dalam 
penyalurannya. Pertama, mekanisme 
pencairan bantuan Program Keluarga 
harapan (PKh) sebesar Rp5,58 triliun, 
Rp2,46 triliun di antaranya ditransfer 
terlebih dahulu ke rekening operasio
nal PT Pos indonesia (Pi). Saldo akhir 
Bantuan PKh sebesar Rp804,82 miliar 
yang masih berada pada rekening op
erasional PT Pi tidak bisa diyakini se
luruhnya sebagai sisa bansos PKh yang 

belum disalurkan, karena saldo itu tidak 
diperhitungkan dalam penyajian saldo 
Beban Bansos dan Kas Setara lainnya.  

Kedua, mekanisme pencairan Ban
tuan Program Simpanan Keluarga Se
jahtera (PSKS) sebesar Rp9,28 triliun 
seluruhnya ditransfer terlebih dahulu 
ke rekening operasional PT Pi. namun 
hal itu tidak dapat diidentifikasi bahwa 
bansos PSKS telah dilaporkan direali
sasikan 100% karena pelaksanaannya 
hanya dengan pemindahbukuan ke re
kening penerima bantuan secara virtual. 
Pada  akhir tahun 2015 masih terdapat 
Bantuan Sosial PSKS dalam bentuk Gi
ropos dan layanan Keuangan Digital 
(lKD) masingmasing sebesar Rp41,35 
miliar dan Rp238,76  miliar yang masih 
berada di rekening operasional PT Pi 
dan belum terindentifikasi.

Ketiga, pengujian atas akun Beban 
Bantuan Sosial secara uji petik pada 
satker pusat dan daerah menunjuk
kan ketidaksesuaian penyajian senilai 
Rp34,25 miliar. Beban Bantuan Sosial 
belum memperhitungkan nilai retur 
belanja sebesar Rp19,96 miliar yang 
belum disalurkan dan masih berada di 
KPPn Jakarta Vii. 

Komnas HAM
Sementara, Komnas ham juga ter

bilang buruk dalam penyajian laporan 
keuangannya, sehingga disclaimer. Ter
catat, realisasi belanja yang berakhir 31 
Desember 2015 sebesar Rp53,03 miliar. 
Penelusuran BPK atas dokumen per
tanggungjawabannya, ditemukan se
jumlah masalah.

Di antaranya, Belanja Barang dan 
Jasa fiktif minimal sebesar Rp820,25 
juta pada  bukti pertanggungjawaban 
biaya aTK, penggandaan/cetakan, 
makanan, serta bukti servis kendaraan 
bermotor menunjukkan bahwa nota/
kuitansi serta stempel bukanlah milik  
pihak ketiga. masalah lain, biaya sewa 
rumah dinas komisioner tahun ang
garan 2015 sebesar Rp108 juta tidak se
suai ketentuan. Biaya Sewa Rumah Di
nas Komisioner a.n. DB direalisasikan 
mulai Juli 2013 s.d. Juni 2016 dengan 
nilai keseluruhan Rp330 juta. Khusus 
untuk tahun 2015 telah direalisasikan 
sebesar Rp108 juta. 

Penelusuran membuktikan, bahwa 
DB tidak pernah bertempat tinggal di 
rumah tersebut. Dalam pelaksanaan 
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pembayarannya setelah pihak ketiga 
mendapatkan pembayaran dari  Kom
nas ham, dia langsung mentransfer 
kembali uang tersebut ke rekening prib
adi a.n. DB.

Kasus lain, pembayaran honorarium 
tim pelaksana kegiatan Komnas ham 
sebesar Rp925,79 juta tidak didukung 
bukti pertanggungjawaban. Ketiadaan 
bukti tersebut membatasi BPK untuk 
melakukan prosedur pemeriksaan yang 
memadai atas realisasi honorarium 
sebesar Rp925,79 juta. 

Pemeriksaan BPK juga menunjuk
kan, bahwa pengelolaan kas di Komnas 
ham tidak memadai. antara lain BPK 
menemukan selisih data belanja antara 
aplikasi Sistem informasi Satuan Kerja 
(SiSKa) yang dikerjakan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu (BPP) dan ap
likasi SaiBa pada penyusun pelaporan 
keuangan sebesar Rp53,86 miliar. Juga 
ditemukan selisih saldo kas berdasar 
hasil cash opname dengan Buku Kas 
Umum (BKU) sebesar Rp492,66 juta. 
Temuan lain, adanya selisih data pen
cairan Surat Perintah Pencairan Dana 
Tambahan Uang Persediaan (SP2D 
TUP) antara Bendahara Pengeluaran 
(BP) dengan BPP sebesar Rp238,31 juta. 

Penelusuran lebih lanjut menun
jukkan pengelolaan keuangan Komnas 
ham pada beberapa BPP menggunakan 
rekening pribadi, dan atas pengelolaan 
tersebut BPP tidak melakukan pen
catatan yang memadai. Ketidakjelasan 
selisih dan pencatatan tersebut mem
batasi BPK untuk melakukan pengujian 
lebih lanjut sehingga saldo Kas lainnya 
dan Setara Kas per 31 Desember 2015 
sebesar Rp3,65 miliar dinilai tidak wa
jar. 

Selain itu terdapat pembelian perse
diaan selama bulan Desember 2015 
yang belum tercatat di aplikasi persedi
aan minimal sebesar Rp608,84 juta dan 
atas nilai tersebut penginputan belum 
bisa dilaksanakan oleh pengelola perse
diaan karena keterbatasan waktu dan 
SDM untuk melakukan verifikasi ter

lebih dahulu. Penelusuran lebih lanjut 
menunjukkan laporan saldo persediaan 
per 31 Desember 2015 sebatas yang ada 
di gudang Biro Umum, sedangkan peng
adaan persediaan dilakukan masing
masing biro.

Kemenpora
Opini disclaimer juga disandang 

Kemenpora pada audit laporan keua
ngan 2014. hal itu dikarenakan ada
nya sejumlah permasalahan yang ha
rus ditindaklanjuti Kemenpora. namun 
tindak lanjut Kemenpora belum cukup 
signifikan hingga Desember 2015.  

Dalam laporan Keuangan per 31 
Desember 2015,  Kemenpora menya
jikan realisasi Belanja Barang sebesar 
Rp2,41triliun. atas realisasi Belanja 
Barang tersebut terdapat sejumlah per
masalahan yang menjadi temuan BPK.

Temuan itu antara lain Realisasi 
Belanja Barang sebesar Rp9,41 mi
liar tidak sesuai ketentuan peraturan 
perundangundangan. Pengadaan ba
rang terkait kegiatan fasilitasi bantuan 
dana kepada KOni Pusat dalam rangka 
penguatan Program indonesia emas   

menuju  Sea Games  2017 dan  asian 
Games XViii 2018 senilai Rp16,6 miliar  
yang belum didukung bukti pertang
gungjawaban. Serta realisasi Belanja 
Barang untuk persiapan penyeleng
garaan asian Games XViii yang tidak 
dapat diyakini kewajarannya sebesar 
Rp10,08 miliar.  (bd)

Penelusuran lebih 
lanjut menunjukkan 
pengelolaan 
keuangan Komnas 
HAM pada beberapa 
BPP menggunakan 
rekening pribadi, dan 
atas pengelolaan 
tersebut BPP 
tidak melakukan 
pencatatan yang 
memadai.”
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Pr o b l e 
m a t i k a 
kelistrikan 
di tanah 
air, boleh 

dikata akut. ia seperti 
pusaran tanpa dasar. 
bagaikan persoalan 
tanpa solusi. menjawab 
hal itu, badan Peme
riksa keuangan (bPk) 
melakukan audit kiner
ja terhadap PlN. lebih 
khusus, konsentrasi 
pemeriksaan diperta
jam ke persoalan efek
tivitas Pengendalian Su
sut energi listrik tahun 
2014 dan 2015, pada Pt 
PlN (Persero) Disribusi 
Jakarta raya (PlN Dis
jaya), sebagai salah satu 
unit bisnis Pt PlN (Per
sero).

Hasil pemeriksaan, 
sedikitnya menjawab 
berbagai persoalan ke
listrikan yang selama ini banyak dike
luhkan. ketua Umum Serikat rakyat 
miskin indonesia Wahida baharud
din Upa, misalnya, menyebutkan tiga 
persoalan listrik yang terbilang klasik. 
Demikian juga mantan anggota Dewan 
energi Nasional (DeN) Herman Darnel 
ibrahim. meski tidak sama persis seper
ti Wahida, Herman pun menyebut tiga 
persoalan pokok kelistrikan di indone
sia yang mutlak harus segera dibenahi.

tiga persoalan versi Wahida, perta
ma, tingkat keterjangkauan listrik atau 
rasio elektrifikasi di Indonesia yang 
hingga tahun 2014 baru mencapai 84,35 

persen. bahkan di Papua, 50 persen 
lebih penduduknya belum menikmati 
listrik.

Persoalan kedua, kata Wahida, biaya 
pokok produksi (bPP) listrik di indone
sia sangat mahal, bahkan masuk katego
ri termahal di dunia, yakni rp 1.300 per 
kilowatt hour (kwh). ini disebabkan, 
PlN banyak menggunakan bahan ba
kar minyak untuk memproduksi lstrik. 
“Problem ketiga adalah, pemerintah ti
dak punya politik energi yang sinkron 
dan mengabdi pada kepentingan nasi
onal,” ujarnya.

Sedangkan, tiga persoalan listrik 
versi Herman Daniel, yang pertama, 

PLN AbAikAN 
JAriNgAN rusAk

sama pendapat dengan Wahida, soal 
elektrifikasi yang belum mencapai 100 
persen. kedua, ia menyebut tentang 
masih rendahnya konsumsi listrik ma
syarakat, dan ketiga, masih terjadinya 
pemadaman listrik di banyak wilayah di 
indonesia. Pemadaman bergilir, menu
rut Herman, terjadi karena tidak kun
jung terealisasinya proyek 35.000 mW. 

Problem Perbaikan Jari
ngan

Hasil audit kinerja yang dilakukan 
akN Vii dan dipublikasikan 2 agustus 
2016, bahkan mempertegas tentang 
belum tertanganinya sektor kelistri
kan dengan baik. Hasil audit mencatat 
14 temuan. Dua dari 14 temuan saja, 
sudah menggambarkan betapa sektor 
kelistrikan kita memang membutuhkan 
penanganan serius.

kedua temuan dimaksud, pertama, 
Perencanaan Perbaikan dan Peme
liharaan Jaringan Distribusi belum 
memprioritaskan pada Jaringan yang 
Sering mengalami Gangguan dan Pe
nyebab Gangguan yang Dominan Serta 
tidak menggunakan Data Hasil inspek
si. Kedua, Pemadaman Pemeliharaan 
Jaringan tidak Dikoordinasikan de
ngan bagian lain.

Padahal, aspek pemeliharaan ja
ringan distribusi merupakan salah 
satu aspek penting. bagi PlN sendiri, 
pemeliharaan jaringan distribusi listrik 
merupakan bagian dari upaya PlN un
tuk mempertahankan keandalan jari
ngan listrik. tujuannya antara lain un
tuk menjaga agar peralatan/komponen 
dapat dioperasikan secara optimal ber
dasarkan spesifikasinya sehingga sesuai 
dengan umur ekonomisnya.

tujuan pemeliharaan lain, adalah 
menjamin jaringan tetap berfungsi 
dengan baik untuk menyalurkan ener
gi listrik dari pusat listrik sampai ke 
sisi pelanggan. Di samping, menja
min bahwa energi listrik yang diterima 
pelanggan selalu berada dalam tingkat 
keandalan dan mutu yang baik. tera
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khir, dengan pemeliharaan yang baik, 
akan menekan susut (losses) jaringan 
distribusi.

karenanya, pemeliharaan (perbai
kan dan penggantian) jaringan berpe
ngaruh dalam hal pengendalian susut 
teknis. Pemeliharaan jaringan distribusi 
dapat dibedakan menjadi dua jenis yai
tu pemeliharaan preventif dan pemeli
haraan korektif. Pemeliharaan preventif 
adalah pemeliharaan yang bertujuan 
mencegah/mengantisipasi terjadinya 
gangguan pada jaringan listrik. Peme
liharaan korektif adalah pemeliharaan 
yang dilakukan untuk memulihkan 
kondisi jaringan setelah timbulnya 
gangguan.

Gangguan pada jaringan dapat 
disebabkan faktor internal dan faktor 
eksternal. Gangguan internal terjadi 
karena adanya kelemahan/kerusakan 
pada peralatan/komponen jaringan. 
Faktor eksternal antara lain pohon, bi
natang, layanglayang, dan cuaca. Fak
tor internal sepenuhnya berada dalam 
kendali manajemen, sedangkan faktor 
eksternal sebagian besar di luar kendali 
manajemen PlN.

Selama ini, pemeliharaan preven
tif dilakukan pada penyulang (feeder) 
antara lain perbaikan/pertukaran trafo 
(revolving), penggantian dan perbai
kan cross arm, penggantian conductor 
(reconductoring) dan penggantian pole 
besi yang sudah keropos, dan penggan
tian kabel. Pemeliharaan tersebut bersi
fat meningkatkan keandalan komponen 
jaringan dan mencegah gangguan inter
nal.

bPk mengambil sampling pemeli
haraan jaringan distribusi pada area 
bandengan dan bintaro. Dua daerah 
itu saja menunjukkan bahwa kegiatan 
pemeliharaan jaringan distribusi belum 
direncanakan dan dilaksanakan secara 
optimal.

Sebagai contoh, di area bandengan 
memiliki sebanyak 198 penyulang. Se
lama tahun 2013 sampai tahun 2015 
terdapat penyulang dengan status sakit 

dan kronis. Penyulang dapat dikatakan 
sakit jika penyulang mengalami gang
guan sebanyak 35 kali sedangkan kro
nis apabila lebih dari 5 kali gangguan. 

tahun 2013 terdapat 31 penyulang 
dalam keadaan sakit dan kronis. tahun 
2014 terdapat sejumlah 35 atau sebesar 
17,68% dari 198 penyulang yang dimi

liki dalam status kronis dan sakit. Pada 
tahun 2015 status penyulang sedikit 
membaik, terdapat sejumlah 171 pe
nyulang dalam keadaan sehat, sedang
kan status sakit dan kronis sebanyak 
27 penyulang atau sebesar 15,79% (se
banyak 24 penyulang sakit, dan 3 pe
nyulang kronis).

Pemeriksaan atas data Surat kua
sa kerja investasi (Skki) tahun 2015 
mengungkapkan bahwa pemeliharaan 
Jtm hanya dilakukan pada penyulang 
masehi dengan kontrak kerja seni
lai rp737.367.453, dengan vendor Pt 
eyssa Jantra mandiri, atas pekerjaan 
ganti kabel tua rawan gangguan dan 
penormalan spindle untuk mening

katkan keandalan Penyulang masehi, 
Penyulang roselia, Penyulang Juwita, 
dan Penyulang iba. Sementara untuk 
penyulang dengan status kronis dari ta
hun 2013 hingga 2015 (Penyulang buih 
dan Penyulang Debur) area bandengan 
belum melakukan pemeliharaan pada 
penyulang tersebut untuk tahun 2015.

Pemeriksaan sampling lain, dilaku
kan bPk di wilayah bintaro. rekap 
laporan gangguan penyulang pada area 
bintaro tahun 2014 terdapat sebanyak 
114 kali penyulang trip dengan durasi 
lebih dari 5 menit. Sedangkan pada 
2015, terdapat sebanyak 129 kali pe
nyulang trip dengan durasi lebih dari 5 
menit. banyaknya gangguan pada pe
nyulang terkait dengan kondisi/status 
penyulang tersebut. 

berdasarkan data yang diperoleh 
dari Distibusi tahun 2014 dan 2015 area 
bintaro, diketahui area bintaro memi
liki sebanyak 198 penyulang. Selama ta
hun 2013 sampai tahun 2015, pada area 
bintaro terdapat penyulang dengan 
status sakit dan kronis. tahun 2013 ter
dapat 17 penyulang dalam keadaan sakit 
dan kronis. tahun 2014 terdapat 17 dari 
76 penyulang yang dimiliki atau 22,37 % 
dalam status kronis dan sakit.

berbeda dengan bandengan yang 
membaik di tahun 2015, maka di bin
taro sebaliknya. Pada tahun 2015 sta
tus penyulang semakin memburuk, 
terdapat sejumlah 53 penyulang dalam 
keadaan sehat dan excellent, sedangkan 
status sakit dan kronis sebanyak 23 pe
nyulang atau sebesar 30,26% (sebanyak 
18 penyulang sakit, dan 5 penyulang 
kronis).

Dari 23 penyulang dalam status 
sakit dan kronis tersebut terdapat dua 
penyulang berstatus kronis di tahun 
2013 dan tahun 2015 yaitu penyulang 
toba dan Jeram. Pemeriksaan atas 
data Surat kuasa kerja investasi (Skki) 
tahun 2015 mengungkapkan bahwa 
pemeliharaan Jtm hanya dilakukan 
pada penyulang toba dengan kontrak 
senilai rp191.609.999 dengan Pt al

ILUSTRASI: pekerja perawatan jaringan lisrik
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fath rizkindo teknik berupa pekerjaan 
rehab kabel rawan gangguan cross-
ing. kedua, kontrak perbaikan senilai 
rp398.870.035,00 dengan vendor Pt 
linard Power kontraktor, dengan jenis 
pekerjaan rehab kabel rawan gangguan.

bPk menyimpulkan, bahwa peme
liharaan jaringan belum sepenuhnya 
memprioritaskan penyulang dengan 
status kronis dan sakit. akibatnya, ta
hun 2015 jumlah penyulang sakit ber
tambah. Selain itu, bPk juga mencatat, 
bahwa hasil rekomendasi inspeksi de
ngan rekomendasi segera pemeliharaan 
(bahaya) belum ditindaklanjuti.

Seperti diketahui, master Jaringan 
Distribusi (mJD) menyediakan data 
rekap informasi rekomendasi inspeksi 
dan pemeliharaan gardu yang merupa
kan hasil penginputan oleh Pelayanan 
teknik (Yantek) pada masingmasing 
area atas inspeksi aset jaringan distri
busi seperti Jtm, Jtr dan Gardu Dis
tribusi. Jtm adalah Jaringan tegangan 
menengah, sebuah saluran distribusi 
listrik bertegangan 20 kV. Sedangkan 
Jtr adalah Jaringan tegangan rendah, 
yakni saluran distribusi listrik bertega
ngan 220 V.

berdasarkan pemeriksaan dik
etahui, terdapat hasil rekomendasi 
inspeksi dengan status rekomendasi 
segera pemeliharaan (bahaya) yang 
ternyata belum ditindaklanjuti. bPk 
mendapatkan catatan, bahwa berdasar 
pemeriksaan secara uji petik terhadap 
data rekap rekomendasi inspeksi dan 
pemeliharaan gardu tahun 2014 – 2015 
yang diperoleh dari mJD diketahui ter
dapat hasil rekomendasi inspeksi yang 
menyatakan bahwa gardu terjadi jenis 
risiko “bahaya” dan rekomendasi hasil 
inspeksi adalah “segera perbaiki, jangan 
ditunda”. akan tetapi, sudah lebih dari 
satu tahun belum dilakukan perbaikan. 

Hasil rekomendasi inspeksi lain le
bih soft, yakni adanya gardu dengan 
jenis risiko “tidak ada”, dengan reko
mendasi “laksanakan pemeliharaan se
suai jadwal”. toh, terhadap gardu yang 

direkomendasikan “laksanakan peme
liharaan sesuai jadwal” itu, tidak juga 
dilakukan. Hal tersebut antara lain ter
jadi di area menteng dan area Pondok 
Gede.

Hasil pengujian terhadap beberapa 
sampel pada area bandengan dan area 
bintaro diketahui bahwa terdapat be
berapa rekomendasi inspeksi terkait 
kubikel korona yang harus segera di
lakukan pemeliharaan karena memba

hayakan, namun belum ditindaklanjuti. 
berdasarkan hal tersebut maka dari uji 
petik yang diambil dapat disimpulkan 
bahwa hasil inspeksi belum digunakan 
sebagai dasar perencanaan melakukan 
pemeliharaan. 

Hal tersebut dapat terjadi karena 
belum ada standarisasi istilah “bahaya” 
dan “segera perbaiki, jangan ditunda” 
atas laporan hasil inspeksi. bPk ber
pendapat, seharusnya terdapat stan
darisasi istilahistilah dalam laporan 
hasil inspeksi sehingga hasil inspeksi 
dapat memberikan informasi akurat 
dan menjadi dasar yang tepat bagi pe
rencanaan pemeliharaan jaringan.

kondisi tersebut diatas tidak sesuai 
dengan Better Management Practice 

yang merupakan salah satu standar 
kerja PlN itu sendiri. Dua point yang 
dilanggar sendiri oleh PlN. Pertama, 
tentang pernyataan bahwa “Perusahaan 
(PlN) telah memperhitungkan semua 
aspek teknis dalam melakukan peren
canaan perbaikan dan penggantian ja
ringan.” Kedua, “objek perbaikan dan 
penggantian jaringan telah sesuai de
ngan rencana yang ditetapkan.”

Pelanggaran terhadap peraturan 
perusahaan, disadari atau tidak, telah 
mengakibatkan tingginya gangguan 
listrik. bukan hanya itu, bPk juga me
nyimpulkan, bahwa dengan hasil peme
riksaan yang ada, maka aspek pemeli
haraan yang selama ini dilakukan PlN 
justru berpotensi tidak tepat sasaran 
dan meningkatkan risiko tingginya su
sut teknis.

Hal ini disebabkan karena General 
manager PlN Disjaya belum menetap
kan SoP perencanaan pemeliharaan 
jaringan dikaitkan dengan kondisi ja
ringan dengan prioritas pada jaringan 
yang sering mengalami gangguan dan 
penyebab gangguan yang dominan. Di 
samping, belum membuat membuat 
standarisasi istilahistilah yang digu
nakan dalam mJD (master Jaringan 
Distribusi).

atas permasalahan tersebut, PlN 
Disjaya menyatakan bahwa pemeli
haraan jaringan diprioritaskan pada 
penyulang yang mengalami gangguan 
kecuali gangguan yang diakibatkan oleh 
pekerjaan pihak ke3 (kena garuk, back
hoe, dll). PlN tidak menanggapi atas 
temuantemuan pemeriksaan lainnya.

karenanya, bPk merekomendasi
kan kepada Gm PlN Disjaya agar mem
buat SoP perencanaan pemeliharaan 
jaringan dikaitkan dengan kondisi ja
ringan dengan prioritas pada jaringan 
yang sering mengalami gangguan dan 
penyebab gangguan yang dominan. Se
lain itu, Gm PlN Disjaya juga diminta 
menyempurnakan aplikasi mJD dan 
membuat standarisasi istilahistilah 
yang digunakan dalam mJD.   (rr)

Syamsul Huda GM PLN Disjaya
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LomPAtAN DuA 
Digit kemeNPAr
“Sekali dayung dua pulau terlampaui”,  ungkapan ini 
tepat diberikan kepada kementerian pariwiSata yang 
belakangan ini Semakin “moncer”. di Satu SiSi iklim 
kepariwiSataan indoneSia teruS membaik dan di SiSi-
lain tata kelola keuangan  kemenpar pun  berhaSil 
menggaet opini wtp.

Parlemen, 4 oktober 2016. 
menurut hasil pemriksaan bPk se

belumnya, jebloknya laporan keua
ngan  kementerian  Pariwisata  dan  
ekonomi kreatif  tahun  2014  lalu dise
babkan oleh  adanya sejumlah temuan  
yang memiliki pengaruh signifilan ter
hadap laporan keuangan  yang disam
paikan ke bPk.  Hal inilah yang kemu
dian mendorong menpar arief Yahya 
dan jajarannya melakukan konsolidasi 
kedalam untuk melakukan pembena
han, terutama pada Satker Satker  yang 
mendapat sorotan bPk.   

temuan signifkan itu diantaranya: 1. 
adanya penggunaan langsung atas pe
manfaatan  barang milik Negara (bmN) 
serta adanya uang jaminan pelaksanaan 
pembangunan lanjutan gedung StP bali 
sebesar  rp478,29 juta. 2. realisasi  be
lanja  jasa lainnya yang tidak didukung 
dengan dokumen pertanggungjawaban 
yang lengkap. 3. belanja bantuan So
sial Program Nasional Pemberdayaan 
masyarakat (PNPm) mandiri di bidang 
pariwisata. 

terkait permasalahan tersebut, pada 
ta 2015  kemenpar  telah berupaya 
melakukan perbaikan dan menindak
lanjuti rekomendasi bPk. Diantaranya 
dengan melakukan pembenahan atas 
temuan berulang terkait penggunaan 
langsung di Hotel Praktik akpar medan 
yang  menggunakan   PNbP  langsung 
sebesar rp15.184.168,00 untuk pem
bayaran pajak hotel, setoran ke koperasi 
karyawan, dan  jasa  service  hotel dari 
periode JanuariDesember 2015. 

Selain itu kemenpar juga telah me
nyetorkan PNbP sebesar rp478,29 
juta ke kas Negara  yang diperoleh dari 
uang jaminan pelaksanaan pembangu
nan lanjutan gedung StP bali sehing
ga  Pada lk  tahun 2015 penggunaan 
PNbP langsung  sudah  tak dianggarkan  
lagi. 

Selain itu kemenpar juga telah  me
lengkapi dokumen  pertanggungjawa
ban belanja Jasa lainnya yang menjadi 
salah satu temuan bPk, serta  melaku

berDaSarkaN data ke
menpar, secara kumula
tif  kunjungan wisman ke 
indonesia melalui seluruh 
pintu masuk bulan Januari 

hingga  mei 2016 berjumlah 4.433.932. 
angka ini naik  sekitar 7, 48 persen   dari 
periode yang sama tahun lalu sejumlah 
4.125.233.

Sementara itu terkait laporan 
keuangan (lk) tahun 2015 kemen
terian Pariwisata menjadi satusatunya 
lembaga pemerintah yang berhasil 
memperbaiki laporan keuangannya  

dua tingkat dari sebelumnya. bila tahun 
tahun 2014, lk kemenpar dan  eko
nomi kreatif   hanya  mendapat  opini 
tmP, maka hasil lk kemenpar th2015  
mendapatkan opini WtP dari badan 
Pemeriksa keuangan (bPk).   

keberhasilan kementrian Pari
wisata mendapat opini WtP  tersebut 
di sampaikan dalam laporan bPk ke
pada DPr terkait ihtisar Hasil Peme
riksaan Semester (iHPS) i  tahun 2016 
atas   pemeriksaan 696  entitas pada 
peme rintah pusat, pemerintah daerah, 
bUmN dan badan lainnya  di kompleks 
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kan penyetoran ke kas Negara atas rea
lisasi belanja barang yang tidak didu
kung dengan  dokumen pertanggung
jawaban yang lengkap sebesar  rp1,4 
miliar. 

Sedangkan yang terrkait belanja 
bantuan Sosial, dalam lk tahun 2015 
kemenpar sudah tidak menganggarkan 
kegiatan  belanja bantuan Sosial dan  
telah  melengkapi  bukti pendukung per
tanggungjawaban belanja bantuan Sos
ial untuk pelaksanaan kegiatan  PNPm 
yang direkomendasikan bPk  pada  ha
sil  pemeriksaan sebelumnya. 

adapun menyangkut  hasil temuan  
bPk lainnya  menyangkut l mutasi 
persediaan  Direktorat Jenderal Sejarah 
dan Purbakala (Ditjen Sepur) sebesar  
rp10,60 miliar yang belum didukung 
dengan bukti–bukti, kemenpar  telah 
melakukan   koordinasi   dengan  ke
menterian Pendidikan dan kebudayaan 
(kemendikbud)  dan  Direktorat Jen
deral kekayaan  Negara (DJkN).  ke
menterian keuangan. 

Hasil dari koordinasi  tersebut  telah 
dilakukan cek fisik  dan dibuatkan  
berita  acara  hasil  Cek Fisik  atas mu
tasi  persediaan  Ditjen Sepur  sebesar 
rp10,60 miliar yang digunakan sebagai 
bukti untuk melengkapi lk kemenpar 
th 2015.  

menindaklanjuti adanya  aset tetap 
lainnya sebesar rp2,8 miliar yang    be
lum  menyajikan data  mengenai jumlah 
dan  nilai hibah aset tetap lainnya, ke
menpar menyatakan bahwa hingga saat 
ini  pihaknya  tengah melaksanakan 
kegiatan  inventarisasi bmN untuk me
mastikan jenis dan jumlah bmN, serta  
penilaian aset tetap lainnya yang ber
sumber dari hibah. 

Sedangkan menyangkut Saldo Utang 
kepada Pihak ketiga sebesar rp13,08 
miliar yang sebagian merupakan utang 
badan Promosi Pariwisata indonesia 
(bPPi) kepada Pt FCb/ Pt CiS, ke
menpar telah menindaklanjuti dengan  
melakukan penelusuran dasar peng
alihan hutang  bPPi menjadi hu tang 
pemerintah dengan meminta badan 
Pengawas keuangan dan Pembangunan  
(bPkP) memvalidasi pengakuan hutang 
tersebut sebagaimana dimuat dalam  
Laporan Hasil  Verifikasi BPKP kepada 
kemenpar  tertanggal 17  Februari 2016. 

Dalam laporan tersebut dinyatakan, 
bahwa sisa kewajiban negara sebesar 
rp12,03 miliar yang dapat dibayarkan  
kepada Pt FiCib/CiS adalah sebesar 
rp 4,41 miliar.  Sedangkan yang meru
pakan  kewajiban yang harus disetor 
kas Negara adalah sebesar rp7,62 
miliar yang terdiri  dari PPh  pasal 22 
sebesar rp994,41 juta dan PPN sebesar 
rp6,63 miliar.

Sistem Pengendalian Inter
nal

Sekalipun hasil  pemeriksaan bPk  
terhadap lk kementerian Pariwisata  
tahun 2015 telah memberikan   opi
ni  WtP, dari  hasil pemeriksaan yang 
mengacu  pada Standar Pemeriksaan 
keuangan Negara (SPkN),  bPk masih  
menemukan sejumlah kondisi  dalam 
peñatausahaan anggaran kemenpar 
yang berkaitan dengan sistem pengen
dalian intern dan operasionalnya. Po
kokpokok kelemahan SPi antara lain:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang belum memadai. 

 Hal ini mengakibatkan adanya  po
tensi  kekurangan penerimaan  neg
ara  atas  pengelolaan penerimaan 
yang tidak tertib dan tidak ber
dasarkan PP Nomor 9 tahun 2015, 
sehingga terjadi kekurangan peneri
maan negara  sebesar rp17,9 juta. 
kekurangan itu berasal dari  denda 
yang belum dipungut oleh Sekolah  
tinggi Pariwisata bandung sebesar 
rp12,9 juta  dan  kurang bayar sewa 
pemanfaatan kafetaria sebesar rp5 
juta,  saldo PNbP ta 2015  kurang  
saji sebesar rp33,1 juta dan belanja 
kurang catat sebesar rp15 juta. 

 menanggapi masalah tersebut men
par  menjelaskan:  melalui kepala 
biro Umum  kepegawaian dan or
ganisasi yang intinya temuan itu  
akan menjadi perhatian dan segera 
ditindaklanjuti. langkah yang 
segera diambil adalah  melakukan  
pengecekan dan pendataan kembali 
atas objek yang berpotensi menjadi 
penerimaan PNbP seperti perjanji
an dengan bank mandiri, minimar
ket, kantin, sinema  wedding  (ge
dung mt Haryono), wisma pegawai, 
dan btS untuk diusulkan tarif baru 
sebagai dasar hukum PNbP di ling
kungan biro Uko. 

 Sedangkan terkait dengan  perjan
jian yang telah habis masanya, hal 
itu  sudah diusulkan dan sedang di
proses kPkNl kementerian keuan
gan. Sementara itu sambil menung
gu proses persetujuan pengajuan ke 
kPkNl, penerapan PNbP  mengacu 
pada PP No. 41 tahun 2010.

2. Aset Tetap Tanah dan Bangunan 
belum ditetapkan status penggu-
naannya.

 Hasil pemeriksaan atas penatausa
haan aset tetap diketahui kondisi 
sebagai berikut. Status tanah seko
lah yang bermasalah berlarutlarut 
dan kewajiban kontinjensi belum 
diungkapkan secara memadai. ter
dapat Sengketa Hukum atas tanah 

Menpar Arief Yahya
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akpar makassar seluas 86.890 m2 
dan  sebagian tanah Digunakan oleh 
Pihak lain.  Sekai itu Penetapan sta
tus penggunaan/pemanfaatan bmN 
satker pusat dan daerah belum sele
sai.

 akibatnya, aset tetap yang belum 
ditetapkan status penggunaan rawan 
disalahgunakan dan informasi  aset  
tanah  yang tersaji dalam  Catatan 
atas laporan keuangan berisiko me
nyesatkan pengguna laporan keuan
gan.

 atas permasalahan tersebut, men
teri Pariwisata  menjelaskan melalui 
kepala  biro Umum, kepegawaian 
dan organisasi   sebagai berikut: 

  Pada saat ini penetapan status peng
gunaan bmN berupa tanah oleh pen
gelola barang (kementerian keuan
gan) baru sebatas pada tanah yang 
berada di lingkungan Sekretariat 
kementerian. Sedangkan tanah yang 
berada pada satker vertikal di dae
rah, saat ini  sedang dalam tahap 
verifikasi dokumen untuk segera 
kami ajukan penetapan status  peng
gunaannya kepada menteri keuan
gan. 

 menyangkut status tanah akpar 
medan, berdasarkan hasil rapat 
tindak lanjut penyelesaian tanah 
akpar medan tanggal 7 april 2016 
telah disepakati: bahwa kemenpar 
akan melakukan penyelesaian se
cara persuasif dengan pendekatan 
kekeluargaan dengan pihak Yayasan 
anugerah Putera indonesia, dan 
melakukan koordinasi secara inten
sif dengan Gubernur Sumatera Utara 
terkait penyelesaian permasalahan 
tersebut. Selain itu Satker terkait 
akan melaksanakan mekanisme  
pengawasan dan pengendalian bmN 
sesuai  ketentuan.

3.  Belum dilakukan inventarisasi akun  
“Peralatan dan Mesin” dan akun 
“Aset Tetap Lainnya” yang menga-
cu pada buku besar SIMAK BMN. 

 terhadap masalah tersebut  melalui 
kepala biro Umum  menteri Pari
wisata antara lain   menjelaskan: 
saat in kemenpar  sedang melaku
kan penelusuran peralatan dan  
mesin serta aset tetap lainnya oleh 
tim inventarisasi di masingmasing 
Satker; Selanjutnya pengguna ba
rang akan meberikan surat pem
beritahuan kepada seluruh Satker 
di lingkungan  kemenpar. Dalam 
hal terjadi perpindahan/  distribusi 
Peralatan  mesin dan  aset tetap 
lainnya, hal itu  harus diketahui 
penanggungjawabnya dan dibuat
nya Dbr dan Dbl. Sementara itu 

dalam rangka tertib administrasi, 
semua pengguna barang di lingku
ngan kemenpar harus mencatatkan 
pada buku besar. 

4,  Aset Tak Berwujud sebesar Rp36,03 
Miliar Belum Dilakukan  Amortisa-
si. 

 atas permasalahan tersebut, men
par memberikan tanggapan melalui 
kepala biro Umum kepegawaian 
dan organisasi,  kebijakan amor
tisasi untuk atb hasil pengadaan 
sampai akhir tahun 2015 belum 
ditetapkan masa manfaatnya dan 
belum diamortisasi, dikarenakan 
sistem pada Simak bmN belum 

mengakomodir kebijakan tersebut.
Selanjutnya berdasarkan Pmk No. 
251/Pmk.06/2015 tentang tata 
Cara amortisasi bmN berupa atb 
pada entitas Pemerintah akan di
lakukan secara sistem pada Simak 
bmN di tahun 2016.

 berdasarkan kelemahankelemahan 
tersebut, bPk merekomendasikan 
agar menteri  Pariwisata  segera 
berkoordinasi dengan kementerian 
keuangan terkait: Dasar penetapan  
Jenis dan tarif atas Jenis Peneri
maan Negara bukan Pajak  yang be
lum  diatur pada Peraturan Pemer
intah Nomor 9 tahun 2015. 

 menetapkan  status penggunaan 
bmN berupa  tanah, gedung bangu
nan, serta jalan irigasi dan jaringan
nya baik pada satuan kerja kantor 
pusat maupun kantor daerah. Serta.
menetapkan status pengakuan dan 
pencatatan aset berupa tanah akpar 
medan yang kalah sengketa  di pe
ngadilan.

 Sedangkan kepada  kuasa Pengguna 
barang bPk merekomendasikan  
agar berkoordinasi dengan DJkN/
kPNkl untuk melakukan  rekonsi
liasi aset tetap yang belum diketa
hui keberadaannya  dan melakukan  
penilaian kembali aset tetap yang 
masih  digunakan untuk operasio
nal.

 Dari hasil rekonsiliasi tersebut  
menurut  bPk dapat dilakukan lang
kah sebagai berikut : Jika terdapat 
aset tetap hilang, maka hal itu bisa  
segera diproses untuk SktJm pene
tapan tGr sesuai ketentuan.  Jika 
terdapat aset tetap rusak berat dan 
tidak bisa digunakan, maka segera 
dilakukan reklasifikasi ke aset lain
nya, serta melakukan input data 
pada Simak bmN atas jumlah unit 
dan nilai hasil iventarisasi, serta ni
lai penyusutan yang terpengaruh.  
(bd).

“Jebloknya 
Laporan Keua
ngan  Kementerian  
Pariwisata  dan  
Ekonomi Kreatif  
Tahun  2014  lalu 
disebabkan oleh  
adanya sejumlah 
temuan  yang 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
laporan keuangan  
yang disampaikan 
ke BPK”. 
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kUrikUlUm 2013 mu
lai diberlakukan  secara 
bertahap di sejumlah 
sekolah.  Sebelumnya  
kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan (kemendikbud)  telah 
melakukan revisi terhadap buku  kuri
kulum tersebut.  Proses revisi kurtilas, 
sebutan kurikulum 13 telah dilakukan 
kemendikbud sejak Januari  hingga 
oktober 2015 lalu. Upaya ini dilakukan 

karena adanya berbagai masukan dari 
publik dan para ahli serta penggiat pen
didikan

meski begitu kepala bidang Perbu
kuan Pusat kurikulum dan Perbukuan 
kementerian Pendidikan dan kebuda
yaan (Puskurbuk kemendikbud), Supri
yatno mengungkapkan, secara konten 
tidak ada yang salah dalam buku kuri
kulum 2013.  kesalahan terdapat pada 
urutan,  terutama buku tematik yang 

buku kurtiLAs 
beLum memADAi
Sejumlah perSoalan ditemukan dalam penerapan 
kurikulum 2013. haSil audit kinerja yang dilakukan 
badan pemerikSa keuangan (bpk) menunjukan, 
perencanaan, pengadaan dan diStribuSi buku wajib 
kurikulum 2013 oleh kemendikbud belum memadai.

merupakan integrasi dari berbagai mata 
pelajaran. 

“Jadi yang berubah adalah urutan
nya, sehingga otomatis akan berubah 
semuanya. misalnya untuk pelajaran 
di kelas 8 sebelumnya teori pitagoras 
diajarkan pada semester 1, di buku edisi 
revisi ini diajarkan di semester 2, urutan 
penyajian disesuaikan dengan kompe
tensi dasarnya,” jelas Supriyatno. 

lebih jauh Supriyatno  menjelas
kan, buku pelajaran k13 disesuaikan 
dengan kompetensi dasar yang dituntut 
sehingga harus direvisi. Dari peruba
han itu, buku yang sudah beredar di 
masyarakat secara konten masih tetap 
dapat dipakai, sehingga yang berubah 
dari buku k13 itu adalah penyajiannya 
saja. 

Sedangkan  secara fisik buku K-13 
yang lama itu tidak mencantumkan in
formasi tentang penulis, penelaah dan 
editornya. Pada edisi revisi ini informasi 
mengenai penulis, penelaah dan editor 
sudah dicantumkan secara detil.  

Hal ini dilakukan lanjut Supriyatno 
agar  masyarakat dapat mengetahui dan 
berkomunikasi dengan unsurunsur 
penerbitan buku, serta bisa menyam
paikan langsung ke penulis atau melalui 
portal/laman yang sedang disiapkan, 
sehingga ada keterlibatan publik untuk 
mengontrol kualitas buku tersebut.

Supriyatno juga menambahkan, 
buku pelajaran k13 ini berbasiskan 
kurikulum, bukan berbasis keilmuan. 
“Sebetulnya perubahan itu terjadi pada 
urutan, bukan karena salah materinya, 
tetapi pada urutan penyajian di dalam 
buku, lebih ke arah itu. kemudian juga 
adanya kompetensi dasar yang lebih 
ope rasional, sehingga menuntut buku 
pelajaran k13 perlu diperbaiki,” tu
turnya.

Proses penyusunan revisi buku 
k13, katanya, dimulai dari penulis, lalu 
di telaah lagi. Hasil telaah kemudian di
perbaiki kembali oleh penulis, kemudi
an diatur dan diedit bahasa dan penya
jiannya oleh editor, kemudian hasilnya 
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diperbaiki di bagian setting, lalu dibuat
kan dummy-nya untuk diuji tingkat 
keterbacaannya oleh guru (teacher 
review) di sekolah apakah cukup dipa
hami.  “buku pelajaran untuk kelas 1 
sampai kelas 12 berjumlah 300 judul, 
sedangkan kelas 1, 4, 7 dan 10 berjum
lah 100 judul termasuk buku agama, 
untuk buku pelajaran semester 2 akan 
disiapkan Januari mendatang,” kata Su
priyatno.

Pengeloaan Belum Mema
dai 

Untuk mengetahui bagaimana pe
ngelolaan buku kurikulum 13, badan 
Pemeriksa keuangan (bPk) telah 
melakukan audit ki nerja terhadap 
penge lolaan buku wajib berbasis kuri
kulum 2013. tujuannya, pemeriksaan 
ini untuk melihat efektivitas pengelo
laan buku wajib berbasis kurikulum 
2013 dalam peningkatan pelayanan 
pendidikan.

Hasilnya bPk mene mukan sejumlah 
persoalan dalam pengelolaan buku wa
jib kurtilas. Diantaranya perencanaan 
buku wajib kurikulum 2013 dan penge
lolaan hak cipta belum sepenuhnya 
memadai. meski kemendikbud telah 
meng anggarkan dana pembelian buku 
wajib kurikulum 2013, namun belum 
mencukupi kebutuhan.

bPk melihat dana boS untuk pem
belian buku kurikulum 2013  belum 
mencukupi kebutuhan dan membebani 
sekolah. Pasalnya  alokasi dana boS 
yang diterima per siswa tidak bertam
bah, namun item kegiatan yang dibiayai 
dari dana boS bertambah.Selain itu 
dana boS yang digunakan untuk mem
beli buku kurikulum 2013 berpoten si 
melebihi 5% dari dana boS yang diteri
ma oleh Sekolah.

bPk juga  menemukan  pengadaan 
dan distribusi buku wajib kurikulum 
2013 oleh kemendikbud belum me
madai. Waktu penyediaan buku wajib 
kurikulum 2013 sangat terbatas dan 
tidak akan mampu mencukupi kebutu

han buku bagi seluruh satuan pendidi
kan pelaksana kurikulum 2013.  Seha
rusnya  menurut bPk,  kemendikbud  
mempertimbangkan waktu yang cukup 
untuk pencetakan buku sampai dengan 
pengiriman buku ke sekolah dengan 
geografis yang berbeda-beda khusus
nya daerah pedalaman yang sangat sulit 
dijangkau. Selain itu, kemendikbud be
lum mengalokasikan waktu yang cukup 
untuk mengantispasi halhal yang ter
jadi di luar perkiraan. 

bahkan bPk juga menilai me
kanisme pemesanan buku belum di
rancang dan diterapkan secara mema
dai. berdasarkan pemeriksaan bPk 
terhadap tahapan pemesanan buku 

kurikulum 2013 diketahui mekanisme 
pemesanan dan pembayaran buku wa
jib kurikulum 2013 dibebankan kepada 
masingmasing sekolah kurang efektif. 
Pasalnya mekanisme pemesanan secara 
online belum didukung dengan infra
struktur teknologi informasi yang me
madai. bahkan belum seluruh sekolah 
memiliki jaringan internet. 

Buku Belum diterima
temuan bPk lainnya, buku kuri

kulum 2013  juga diterima tidak tepat 
waktu dan tidak sesuai dengan jumlah 
pesanan. Berdasarkan hasil konfirmasi 

kepada 293 sekolah yang menjadi uji 
petik pemeriksaan, diketahui terdapat 
19 sekolah tidak menerima buku yang 
dipesan. Sekolah tersebut berada di 
kota metro, kabupaten Gorontalo, kota 
Gorontalo, kota Palu, dan kabupaten 
Gianyar.  ada juga  84 sekolah yang 
menerima buku, tapi  tidak tepat waktu. 
Selain itu ada 50 sekolah yang mene
rima buku tidak sesuai dengan jumlah 
yang dipesan. 

Hasil pemeriksaan bPk juga me
nyebutkan, sekolah belum melaku
kan pelunasan buku kurikulum 2013. 
berdasarkan data yang diperoleh dari 
empat penyedia buku kurikulum 2013 
semester i tahun Pelajaran 2014/2015 

yaitu Pt Sarana 
Pancakarya Nusa, 
Pt intermasa, Pt 
Jepe Press media 
Utama, dan Pt 
Sumber bahagia 
Concern dike tahui 
bahwa penyedia 
belum menerima 
pembayaran dari 
9.831 sekolah atau 
minimal senilai 
rp37.3 miliar. 

Hasil konfir
masi yang dilaku
kan bPk di seko
lah yang menjadi 
uji petik sebanyak 

293 sekolah pada 13 kabupa ten/kota 
di 7 provinsi diketahui terdapat 128 
sekolah yang tidak dapat menunjukkan 
kwitansi pembayaran buku kurikulum 
2013. Nilai buku yang diterima sesuai 
baSt dan belum dilunasi oleh sekolah 
sebesar rp427.5 juta. 

Hasil pemeriksaan bPk juga menun
jukan penyedia jasa yang wanprestasi 
belum dikenakan sanksi. Hasil konfir
masi bPk ke sekolah yang menjadi uji 
petik diketahui sekolah tidak membuat 
kontrak perjanjian pembelian buku 
kurikulum 2013 antara sekolah dengan 
penyedia buku. 
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menurut bPk, sekolah hanya meng
gunakan surat pemesanan yang diun
duh dalam e- catalogue lkPP sebagai 
kontrol jumlah buku yang akan diteri
ma oleh sekolah.  Surat pemesanan 
tersebut hanya menyajikan jumlah 
buku yang dipesan oleh sekolah dan 
harga pembelian buku. oleh sebab itu, 
surat pemesanan buku kurikulum 2013 
belum mengatur hak dan kewajiban 
serta sanksi antara sekolah dengan pe
nyedia buku apabila melakukan wan
prestasi.

Sedangkan pemeriksaan  bPk terh
adap  salah satu kontrak Payung Nomor 
248 tahun 2014 tanggal 30 april 2014 
antara lkPP dengan Pt Sumber baha
gia, diketahui kontrak tersebut tidak 
menyebutkan sanksi denda keterlam
batan sebagaimana yang diatur dalam 
Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang 
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. 

Padahal dalam PP Nomor 54 tahun 
2010 tersebut disebutkan penyedia 
barang/jasa yang terlambat menyele
saikan pekerjaan dalam jangka waktu 
sebagaimana ditetapkan dalam kontrak  
dikenakan denda keterlambatan sebe
sar 1/1000 dari nilai kontrak atau nilai 
bagian kontrak untuk setiap hari keter
lambatan.

bPk menilai, penyedia belum dike
nakan sanksi sesuai dengan ketentuan. 
Hasil konfirmasi kepada sekolah pene-
rima buku menyatakan bahwa sekolah 
melakukan pembayaran sejumlah nilai 
buku yang diterima dan tidak melaku
kan pemungutan denda atas keterlam
batan buku tersebut.

tidak hanya itu saja. bPk juga  
menilai, monitoring dan evaluasi atas 
kegiatan penyediaan buku wajib kuri
kulum 2013 belum memadai. Seperti 
diketahui,  mekanisme monitoring dan 
evaluasi terkait pelaporan penerimaan 
buku kurikulum 2013 di sekolah, ke
mendikbud telah menetapkan pelapor
kan penerimaan buku wajib kurikulum 
2013 melalui Portal http://monevkuri
kulum2013.kemdikbud.go.id. Namun 

hasil pemeriksan  bPk  menunjukan 
ternyata portal tersebut tidak dapat di
gunakan. 

berdasarkan keterangan dari pihak 
Unit kerja menteri bidang Pengenda
lian (UkmP3) yang berada di bawah 
koordinasi langsung menteri Pendidi
kan dan kebudayaan, UkmP3 mem
buat portal baru, http://www.data.
kemdikbud.go.id/. Pelaporan peneri
maan buku secara online menunjukkan 
bahwa masih terdapat sekolah yang be
lum melaporkan penerimaan buku wa

jib kurikulum 2013 kepada kemendik
bud. Dari 80.000 sekolah pada provinsi 
Uji Petik, hanya 12.215 sekolah yang 
sudah melaporkan penerimaan buku 
wajib kurikulum 2013 sehingga masih 
terdapat sejumlah 67.786 sekolah yang 
belum melapor. 

Untuk itu bPk merekomendasikan 
menteri Pendidikan dan kebudayaan 
agar menginstruksikan kepala Sekolah 
melaporkan Penerimaan buku Wa
jib kurikulum 2013 baik secara offline 
maupun online ke kemendikbud. 
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PDTT
migas

Badan Pemeriksa Keua
ngan melakukan koreksi 
atas perhitungan bagi hasil 
Migas tahun 2014 dengan 
nilai total  USd194,25 juta 

dan Rp209,88 juta atau total ekuivalen 
Rp2,56 triliun. dari 12 hal yang menjadi 
sasaran pemeriksaan, BPK melakukan 
koreksi terhadap empat hal yakni Cost 
Recovery, Bagian Pemerintah, Kewa
jiban Perpajakan dan Bagian Kontrak
tor. 

Rinciannya adalah (nilai dalam 
USd 000), koreksi Cost Recovery sebe
sar USd485,374 atau dari sebelum
nya (unaudited) USd15,887,138 men
jadi USd15,401,763 (audited); Bagian  
Pemerintah dikoreksi USd271,809 atau 
dari sebelumnya USd26,762,465 men
jadi USd27,034,274. 

Kewajiban Perpajakan juga menjadi 
salah satu yang dikoreksi, yakni kalau 
sebelumnya (unaudited) USd6,892,697 
menjadi USd7,106,261. Berarti dikorek
si USd231,565. Bagian Kontraktor juga 
mendapat koreksi sebesar USd271,809 
atau dari USd24,467,735 menjadi 
USd24,195,925.

demikian terungkap dalam lapo
ran hasil pemeriksaan atas Perhitun
gan bagi hasil tahun 2014 pada Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
serta instansi terkait. 

Sebagai informasi,  perhitungan 
bagi hasil adalah perhitungan antara 
pemerintah dalam hal ini SKK Mi
gas dan KKKS dimana hasil produksi 
setelah dikurangi biaya operasi (dalam 
unit) dibagi menurut suatu persentase 
yang telah ditetapkan dalam kontrak 
yang bersangkutan. Pelaksanaan perhi
tungan bagi hasil tiaptiap tahun dihi
tung dari lifting setelah dikurangi biaya 

operasi.
ada banyak hal yang terungkap 

dari hasil pemeriksaan BPK atas Per
hitungan bagi hasil migas tahun 2014, 
di antaranya adalah soal pembebanan 
biayabiaya yang tidak semestinya di
perhitungkan dalam cost recovery. 
Sebagaimana diketahui temuan cost 
recovery merupakan temuan berulang  
yang selalu muncul dalam setiap kali 
BPK melakukan pemeriksaan bagi hasil 
migas. Padahal aturan biayabiaya yang 
dapat dibebankan pada cost recovery 
telah jelas, namun selalu saja ada item
item yang tidak sesuai dimasukkan seb
agai beban biaya cost recovery. 

Seperti pada pemeriksaan kali 
ini (bagi hasil migas 2014), temuan 
ini muncul kembali nilainya menca
pai  USd485,374,037.51 terdiri dari 
pemeriksaan pendahuluan sebesar 
USd291,104,224.16 dan pemeriksaan 
konsolidasi sebesar USd194,269,813.35. 
Jumlah tersebut direkomendasikan un
tuk diperhitungkan sebagai pengurang 
biaya operasi (cost recovery) dalam 
Perhitungan bagi hasil tahun 2014.

BAGI HASIL MIGAS
antara lain; klaim Investment 

Credit tahun 2014 wilayah kerja (WK) 
Kangean dan WK South natuna Sea a 
tidak sesuai dengan Production Shar-
ing Contract (PSC)   sebesar USd303,55 
ribu; pembebanan biayabiaya yang 
belum mendapat persetujuan SKK Mi
gas seperti, biaya penanganan tanggap 
darurat yang tidak ditanggung asur
ansi, implementasi software ariba. Bi
aya depresiasi aset, dan change order 
karena perubahan lingkup kerja sebesar 
USd102,69 juta. 

Biaya lainnya adalah pembebanan 
biaya remunerasi tenaga kerja as
ing tahun 2014 pada 10 KKKS senilai 
USd17,24 juta yang tidak sesuai Pedo
man Tata Kerja SKK Migas. Pembeban
an biaya atas sanksi denda keterlam
batan dan sanksi administrasi atas tidak 
tercapainya Tingkat Komponen dalam 
negeri sebesar USd29,46 juta belum 
dikenakan kepada kontraktor. 

Selain itu, kata BPK dalam lapo
rannya, KKS belum mengokreksi biaya 
operasi (noncost recovery) sesuai kes
epakatan bersama dalam rapat pemba
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hasan AFE Closed Out Report senilai 
USd886,25 ribu, serta pembebanan 
biaya pemboran sumur pengemban
gan pada KKKS Pertamina Hulu En-
ergy West Madura Offsore sebesar 
USd24,77 juta tidak sesuai dengan Plan 
of Development. 

Proyek Banyu Urip
Lebih jauh dipaparkan bahwa ada 

beberapa temuan yang mempenga
ruhi Perhitungan bagi hasil migas di 
antaranya adalah Pelaksanaan proyek 
Banyu Urip EPC 4 Floating Storage 
and Offloading Vessel (FSO) tidak 
sesuai Pedoman Tata Kerja tentang 
Pengelolaan Rantai Suplai KKKS dan 
mengakibatkan kelebihan pembayaran 
sebesar USd52,169,958.80.

Proyek Banyu Urip, jelas BPK,  meru
pakan pengembangan awal wilayah 
kerja (WK) Cepu di Jawa Timur (an
tara Cepu dan Bojonegoro) oleh KKKS 
Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). 
Pengembangan ini diharapkan dapat 
memproduksi minyak mentah dan gas 
terkait dari beberapa sumur. 

Minyak mentah tersebut kemudian 
diproses di fasilitas pengolahan pusat 
(central processing facility) dan di
angkut melalui pipa penyalur di darat 
dan lepas pantai menuju kapal tanker 
penampung dan bongkar muat minyak 
yang berlokasi di laut utara Jawa dekat 
kota Tuban. Proyek EPC 4 merupakan 
bagian pengkonversian kapal tanker 
VLCC (Very Large Crude Carrier) men
jadi Floating, Storage and Offloading 
(FSO) Vessel untuk menampung, meny
impan dan membongkar minyak men
tah yang diproduksi di lapangan Banyu 
Urip. 

Pelaksana pekerjaan proyek EPC 4: 
Floating, Storage and Offloading Ves-
sel B 3207107 adalah Konsorsium PT. 
Scorpa Pranedya dan Sembawang Ship
yard PTE Ltd dengan jangka waktu kon
trak selama 3  tahun dan nilai kontrak 
sebesar USd298,699,988.00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen 
proses pengadaan, dokumen kontrak, 
bukti bukti tagihan (invoice), dan pem
bayaran serta data pendukung lainnya 
diketahui masih terdapat kelemahan, 
yakni,  pelaksanaan proses pengadaan 
lelang proyek EPC 4 tidak sesuai dengan 
Pedoman Tata Kerja (PTK) nomor 007 
Revisi1/PTK/IX/2009 tentang Pen
gelolaan Rantai Suplai KKKS, pelaksa
naan pekerjaan proyek EPC mengalami 
keterlambatan dan belum dikenakan 
denda sebesar USd23,895,999.04.

Selain itu,  komitmen Tingkat Kom
ponen dalam negeri (TKdn) proyek 
EPC 4 sebesar 30,01% tidak tercapai 
serta  20 Change Order (CO) dengan 
nilai sebesar USD22,700,440.71 tidak 
disetujui SKK Migas.

Hal tersebut mengakibatkan,  
berkurangnya Penerimaan negara Bu
kan Pajak (PnBP) Migas dari kelebihan 
pembayaran sebesar USd52,169,958.80 
(USd23,895,999.04 +USd5,573,519.05
+USd22,700,440.71) atas Kontrak EPC 
4: Floating, Storage and Offloading 
Vessel B-3207107; proses pengadaan 
yang dilakukan oleh EMCL berpotensi 
menimbulkan permasalahan hukum 
dan penunjukkan pemenang diragu
kan keabsahannya; dan terganggunya 
produksi dan lifting minyak akibat 
keter lambatan pengoperasian FSO 

Gagak Rimang.
Menurut BPK, hal tersebut terjadi 

karena   Kepala SKK Migas menge
luarkan surat persetujuan pelaksa
naan pengadaan dan surat persetujuan 
pengadaan yang tidak sesuai dengan 
PTK Pengelolaan Rantai Suplai; EMCL 
dhi. Panitia Pengadaan EPC 4: Float-
ing, Storage and Offloading Vessel B 
3207107 tidak mematuhi PTK Pengelo
laan Rantai Suplai KKKS EMCL dalam 
hal ini Fungsi Pengguna (User) tidak 
cermat dalam merencanakan pekerjaan 
terutama terkait jangka waktu peny
elesaian dan tingkat komponen dalam 
negeri.

PT Scorpa Pranedya dan Sem
bawang Shipyard PTE Ltd tidak me
matuhi ketentuan Kontrak EPC 4: 
Floating, Storage and Offloading Ves-
sel B3207107. Unit Percepatan Proyek 
(UPP) Banyu Urip SKK Migas belum 
maksimal dalammelaksanakan tugas
nya.

Menanggapi permasalahanper
masalahan tersebut,  SKK Migas me
nyatakan memberikan diskresi karena 
dalam PTK saat itu early PQ belum 
diatur dan tidak dilarang. dalam PTK 
tersebut juga dinyatakan apabila dua 
kali pelaksanaan lelang gagal maka ha
rus dilakukan penutupan lelang, dan di
lakukan metode pelelangan baru. 
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Berdasarkan dokumentasi EMCL 
belum melakukan pengumuman lelang 
batal. Mengacu kepada Surat BPMI
GaS 00387/BP00000/2010/S7 tanggal 
21 Juli 2010 dinyatakan bahwa EMCL 
dapat melanjutkan proses pengadaan 
dengan mekanisme penunjukkan lang
sung. Untuk perjanjian konsorsium se
harusnya sudah terjadi diawal karena 
merupakan syarat untuk ikut serta di 
prakualifikasi.  SKK Migas juga mem
prediksi realisasi TKdn EPC 4 masih 
dibawah komitmen kontrak. 

namun  BPK berpendapat, pemberi
an diskresi oleh Kepala SKK Migas tidak 
sesuai dengan PTK Pengelolaan Rantai 
Suplai. Penunjukkan langsung yang di
lakukan oleh EMCL bukan merupakan 
akibat lelang gagal melainkan lelang 
batal (yang tidak dinyatakan batal oleh 
EMCL). Untuk perjanjian konsorsium 
sesuai PTK harus sudah dibentuk sebe
lum pendaftaran dokumen lelang den
gan perjanjian konsorsium meliputi hak 
dan kewajiban masingmasing pihak 
serta komposisi pekerjaan yang akan 
dilaksanakan.

SKK Migas menyatakan telah 
memprediksi realisasi TKdn EPC 4 di 
bawah komitmen kontrak, namun tidak 
melakukan upaya mendorong EMCL 
dan Konsorsium untuk memenuhi 
komitmen kontrak.

BPK merekomendasikan agar Ketua 
Komisi Pengawas memberikan surat 
penegasan kepada Kepala SKK Migas 
untuk selanjutnya tidak mengeluarkan 
kebijakan yang bertentangan dengan 
Pedoman Tata Kerja; Kepala SKK Migas 
memberikan peringatan kepada Gener
al Manager EMCL karena tidak melak
sanakan tugasnya sesuai ketentuan yang 
berlaku; Kepala SKK Migas memerin
tahkan General Manager EMCL untuk 
memperhitungkan kelebihan pem
bayaran sebesar USd52,169,958.80 
pada cost recovery.

BPK juga merekomendasikan agar 
General Manager EMCL memberikan 
sanksi kepada Fungsi Pengguna dan 

Panitia Pengadaan EMCL karena tidak 
melaksanakan tugas sesuai ketentuan 
yang berlaku; General Manager EMCL 
memberikan sanksi administrasi dan 
finansial PT. Scorpa Pranedya dan Sem
bawang Shipyard PTE Ltd karena tidak 
mencapai TKdn (tingkat komponen 
dalam negeri); dan Kepala SKK Migas 
memberikan sanksi kepada Kepala UPP 
Banyu Urip karena tidak melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Biaya Tanggap Darurat
Masalah lainnya yang juga mem

pengaruhi Perhitungan bagi hasil mi
gas adalah Pembebanan Biaya Tanggap 
darurat untuk Penanganan Insiden 
di Fasilitas Produksi Wellhead Plat-
form Bukit Tua Jacket Tripod-A (WHP 
BTJTa) Sebesar USd49,038,806.04 
Tahun 2014 pada KKKS PC Ketapang II 
Ltd (PCK2L) Tanpa Root Cause Analy-
sis dan Tanpa Persetujuan SKK Migas

Berdasarkan reviu dokumen WP&B 
2014 Revisi WK Ketapang, tanggal 2 
Juli 2014, diperoleh informasi bah
wa Petronas Carigali Ketapang II Ltd 

(PCK2L)mengajukan anggaran dimana 
salah satunya adalah Production Oper-
ations Non Capital untuk biaya selama 
kondisi status tanggap darurat sebesar 
USd49,282,000.00. PC2KL menga
jukan anggaran ini pada revisi WP&B 
2014 dikarenakan ada pekerjaan tang
gap darurat yang harus dilakukan untuk 
penanggulangan kemiringan anjungan 
Well Head Platform (WHP). 

Keadaan tanggap darurat mulai 
diberlakukan oleh PC2KL pada 3 Ma
ret 2014 karena terjadinya kemiringan 
WHP (2 Maret 2014). Insiden subsid-
ence salah satu leg (lega a3) WHP BTJT 
a terjadi pada saat Rig Topas driller 
sedang melakukan drilling operation 
pada sumu a3 di WHP BTJTa. Ha
sil konfirmasi dari Dinas Manajemen 
Proyek dan dinas Survei dan Pemboran, 
sampai saat ini belum dapat dipastikan 
penyebab pasti terjadinya kemiringan 
tersebut. namun, yang pasti pada saat 
kejadian tersebut tidak terdapat force 
majeur.

SKK Migas meminta PCK2L untuk 
menyampaikan update root cause anal-
ysis yang dibuat oleh konsultan inde

Perhitungan Bagi Hasil Tahun 2014 Audited
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penden yang ditunjuk oleh PCK2L, di
mana hasil analisis dari konsultan terse
but akan digunakan SKK Migas sebagai 
rujukan untuk melakukan evaluasi bi
ayabiaya yang tidak bisa dicover oleh 
pihak asuransi yang dapat dibebankan 
sebagai biaya operasi. Hasil analisis 
akar permasalahan penyebab terjadinya 
kemiringan anjungan (platform tilting) 
WHP digunakan menentukan biaya 
yang dapat dibebankan sebagai biaya 
operasi (cost recovery). 

Menurut BPK, Penunjukkan konsul
tan independen seharusnya dilakukan 
oleh SKK Migas dan bukan PCK2L. Hal 
ini diperlukan untuk membuat hasil 
analisis lebih independen meskipun 
biaya konsultan tersebut diperhi
tungkan sebagai cost recovery. Hal 
tersebut, tidak sesuai dengan Per
aturan Pemerintah  no 79 Tahun 
2010 tentang Biaya Operasi yang 
dapat dikembalikan dan Perlaku
kan Pajak Penghasilan di Bidang 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Hal tersebut, papar BPK 
dalam laporannya, menyebab
kan antara lain; berkurangnya 
Penerimaan negara Bukan Pa
jak (PnBP) Migas dari kelebihan 
pembebanan cost recovery tahun 
2014 sebesar USd49,038,806.04; 
dan Outstanding cost sebesar 
USd28,708,743.14 (USd77,747,549.18
USd49,038,806.04) berpotensi selu
ruhnya akan dibebankan pada biaya op
erasi tahun 2015 meskipun tanpa didu
kung kajian yang mendalam oleh SKK 
Migas atas penyebab kejadian insiden 
di Lapangan Bukit Tua.

Hal ini disebabkan Manajemen 
PCK2L tidak mematuhi persetujuan 
WP&B revisi tahun 2014 oleh SKK Mi
gas. SKK Migas menyatakan pencatu
man nilai nol atau nihil dalam persetu
juan WP&B Tahun 2014 bukan meru
pakan penolakan atas realisasi biaya 
tanggap darurat. Sementara  BPK me
nyatakan, secara jelas dalam dokumen 
notulen Revisi WP&B tanggal 2 Juli 

2014 biaya tanggap darurat tidak dis
etujui dalam revisi WP&B. alasan tidak 
disetujui karena akan dibahas diluar 
revisi WP&B 2014. Hal ini dikarenakan 
fungsi Manajemen Proyek dan Survei 
dan Pemboran belum memastikan pe
nyebab dari miringnya platform tanpa 
dilakukan root cause analysis. 

disamping itu angka yang diajukan 
oleh PC2KL bukan angka estimasi tapi 
memang realisasi yang sudah dikeluar
kan dari mulai keadaan darurat pada 
tanggal 3 Maret 2014. WP&B dan Re
visinya merupakan salah satu pengen
dalian SKK Migas (pre) dalam melaku
kan pengawasan dan pengendalian 

kegiatan hulu migas selain current dan 
post audit, sehingga suatu kegiatan hulu 
migas harus melewati tiga pengendalian 
tersebut. Penjelasan bahwa pencatuman 
nilai nol atau nihil dalam persetujuan 
WP&B Tahun 2014 bukan merupakan 
penolakan atas realisasi biaya tanggap 
darurat tidak ada referensinya sehingga 
lebih merupakan pendapat pribadi.

Terkait persoalanpersoalan itu, 
BPK merekomendasikan Kepala SKK 
Migas memerintahkan General Manajer 
PC2KL melakukan koreksi cost recov
ery sebesar USd49,038,806.04 pada 
FQR tahun 2015 dan  memperhitung
kan tambahan bagian negara serta tidak 
membebankan outstanding cost sebesar 
USd28,708,743.14 ke dalam cost recov
ery tahun 2015.

BPK juga merekomendasikan Gen
eral Manager PC2KL untuk memberi 
sanksi kepada Senior ManagerFinance 
yang telah membebankan biaya tanpa 
persetujuan SKK Migas. 

Selain dua permasalahan di atas, 
BPK juga menemukan adanya realisasi 
biaya pemboran sumur pengembangan 
KE30a10 dan KE30a11 yang tidak 
sesuai dengan Plan of development 
(POd) Lapangan KE30 sehingga men
gakibatkan pembebanan cost recovery 
lebih besar yakni USd24,774,880.78.

Menurut BPK hal tersebut terjadi 
karena Kepala divisi Pengendalian Pro
gram dan anggaran (PPa) SKK Migas 

menyetujui aFE yang tidak terma
suk dalam POd,  General Manager 
PHE WMO tidak memperhatikan 
POd dalam mengusulkan aFE su
mur KE30a10 dan KE30a11 serta 
tetap membebankan biaya pembo
ran dalam FQR PHE WMO tahun 
2014.

SKK Migas menjelaskan,  pem
boran tersebut dilakukan karena 
terdapat standby rig akibat kegaga
lan pemboran sumur PHE n4 dan 
PHE n5 (potensi cadangan minyak 
dan gas kecil), serta PHE n6 be
lum dapat dilakukan karena belum 

mendapat ijin lingkungan dari Kemen
trian Lingkungan Hidup. “Penjelasan 
SKK Migas tidak menjelaskan substansi 
ketidakpatuhan atas Peraturan Pemer
intah no. 79 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 
1.d,” kata BPK.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
Kepala SKK Migas agar memberikan 
sanksi kepada Kepala divisi PPa SKK 
Migas yang menyetujui aFE tidak ses
uai dengan POd; Memberikan sanksi 
kepada General Manager PHE WMO 
yang tidak memperhatikan POd dalam 
mengusulkan aFE sumur KE30a10 
dan KE30a11 serta tetap membe
bankan biaya pemboran dalam FQR 
PHE WMO tahun 2014; dan Memerin
tahkan GM PHE WMO untuk melaku
kan koreksi cost recovery sebesar 
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USd24,774,880.78 pada FQR tahun 
2015 dan memperhitungkan tambahan 
bagian negara.

Lalai  Beri Denda PnBP  
Berkurang 

Temuan lainnya adalah Petrochina 
International Jabung Limited  (PCJL) 
lalai dalam mengenakan denda ke
pada owner FSO (Floating Storage 
Offload) Federal 1 yang mengakibat
kan kelebihan cost recovery sebesar 
USd1,135,912.85.

dalam laporan BPK menjelaskan, 
untuk  menampung produksi minyak 
dan kondensate yang dihasilkan dari 
Wilayah Kerja, PCJL menggunakan 
FSO . FSO  juga digunakan oleh PCJL 
sebagai Batanghari Marine Terminal, 
dimana proses lifting ke export tanker 
dilakukan. FSO yang digunakan oleh 
PCJL yaitu Federal I dengan periode 
kontrak dari tanggal 16 Januari 2006 
selama 10 tahun. Saat ini FSO Federal I 
dimiliki oleh Konsorsium PT Multiline 
Shipping Services (MSS) dan PT Sinar 
Mentari Prima dengan harga sewa har
ian sebesar USd20,078/day.

Berdasarkan pemeriksaan atas de
tail transaksi PCJL tahun 2014 diper
oleh keterangan bahwa pada FSO Fed
eral I mengalami kebocoran tube pada 
boiler sejak tanggal 4 nopember 2013. 
Hal ini menimbulkan gangguan pada 
proses transfer/lifting minyak dan kon
densat ke export tanker.  

BPK melakukan pemeriksaan terha
dap dokumen proses pengadaan kapal 
pengganti sampai dengan pembayaran
nya dan menemukan beberapa perma
salahan yaitu: PT Multiline Shipping 
Services tidak dapat menyediakan ka
pal pengganti namun tidak dikenakan 
de nda sebagaimana diatur dalam kon
trak sewa FSO Federal 1. Berdasarkan 
kontrak, telah diatur bahwa jika Owner 
FSO dalam kondisi offhire dan tidak 
dapat menyediakan FSO pengganti 
maka dapat dikenakan denda sebesar 
0,25% dari tarif selama setahun atau 

sebesar USd1,135,912.85 (0,25% x 62 
hari x USd20,078 x 365).

Permasalahan lainnya yang dite
mukan BPK adalah pembayaran VaT 
atas invoice sewa temporary storage 
tanker MT alina XXIII seharusnya ti
dak dapat direimburse oleh SKK Migas. 
namun dinas Perpajakan SKK Migas 
telah menyetujui reimburse tersebut 
senilai Rp2,5 miliar.  Hal ini, menurut 
BPK, bertentangan dengan prinsip VaT 
reimbursement dimana VaT yang dapat 
di reimburse hanya untuk VaT yang 
terkait dengan biaya operasi yang dapat 
dikembalikan/cost recovery.

Hal tersebut, papar BPK,  meng
akibatkan berkurangnya Penerimaan 
negara Bukan Pajak (PnBP) Migas 
dari pengurang cost recovery yaitu 
denda kepada Owner Federal I sebe
sar USd1,135,912.85; dan berkurang
nya Penerimaan negara dari Pajak 
Pertambahan nilai (VaT) sebesar 
Rp2.560.981.288,00 atau setara 
USd205,866.66 (Kurs tengah BI per 31 
desember 2014 Rp12.440)

Pemilik FSO Federal I, kata BPK, 
telah  gagal dalam memenuhi kewajiban 
sesuai kontrak sewa FSO Federal I PCJ
437Ca,  Kepala dinas Perpajakan SKK 
Migas tidak cermat dalam memverifika
si pengajuan VaT reimbursement; dan 
Cost Control PCJL lalai dalam menga
jukan permintaan VaT reimbursement.

Terkait persoalapersoalan itu, BPK 
merekomendasikan Kepala SKK Migas 

agar memerintahkan Presiden Petrochi
na International Jabung Limited untuk 
melakukan koreksi cost recovery sebe
sar USd1,135,912.85 pada FQR tahun 
2015 dan memperhitungkan tambahan 
bagian negara; memerintahkan Kepala 
dinas Perpajakan untuk memperhi
tungkan pengajuan VaT PCJL sebesar 
Rp2.560.981.288,00 pada tagihan beri
kutnya; dan memerintahkan Presiden 
PCJL untuk memberikan sanksi kepada 
cost control karena lalai dalam melak
sanakan tugasnya dan memberikan 
sanksi administrasi kepada PT Multiline 
Shipping Services sebagai pemilik FSO 
Federal I.

Selain masalahmasalah yang ber
dampak pada perhitungan bagi hasil 
migas, BPK dalam laporannya juga 
mengungkapkan kelemahan Sistem 
Pengendalian Intern dan Ketidakpatu
han terhadap peraturan perundangun
dangan berlaku yang tidak berdampak 
pada perhitungan bagi hasil antara lain;  
10 KKKS kurang setor pajak penghasilan 
badan dan pajak bunga deviden dan roy
alti (PBdR) sebesar USd60,461,778.00; 
Penyusunan HPS pengadaan barang 
Spare Part Hitachi Gas Turbin ti
dak cermat; dan Barang Milik negara 
(BMn) sebesar USd1,037,754.60 pada 
KKKS Chevron Makassar Ltd. hilang.

Terkait tindak lanjut tahun sebe
lumnya, menurut BPK berdasarkan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK per 31 
desember 2015 diketahui bahwa SKK 
Migas masih belum maksimal menin
daklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal 
tersebut bisa terlihat dari 449 reko
mendasi sebesar USd2,044,418,780.89 
dan Rp17.241.071.418,17 yang su
dah ditindaklanjuti sesuai de
ngan rekomendasi sebanyak 320 
sebesar USd223,603,899.62 dan 
Rp10.915.298.756,00; belum se
suai rekomendasi sebanyak 117 
sebesar USd1,820,101,293.38 dan 
Rp6.325.772.662,17; serta belum ditin
daklanjuti sebanyak 12 rekomendasi 
sebesar USd713,487.89.  dR

BPK menyelAmATKAn
PenerimAAn negArA 
dengAn mengoreKsi 
PerHiTungAn cost 
recovery rp2,56 
Triliun
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Opini

MENJADIKAN BPK 
PERWAKILAN SEBAGAI 

REPRESENTASI BPK 
YANG BERKUALITAS DAN 

BERMANFAAT
Oleh: Wahyu Priyono, S.E.,M.M.,Ak.,CA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lemba-
ga negara yang bertugas  memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaima-
na termaktub dalam UUd 1945, UU nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelo-

laan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, dan UU nomor 
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Per-
wakilan adalah satuan kerja yang berada di bawah auditorat 
Utama Keuangan negara (aKn) V atau VI, dan mempunyai 
tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah pada Pemerintah Provinsi, kota/kabupaten di Provinsi 
bersangkutan, BUMd dan lembaga terkait di lingkungan en-
titas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan 
oleh aKn.

Sesuai Keputusan Badan nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 
tanggal 28 desember 2015, BPK telah menetapkan Rencana 
Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2016 
sampai dengan Tahun anggaran 2020. dalam rencana stra-
tegis disebutkan visi BPK adalah menjadi pendorong pengelo-
laan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui 
pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Berdasarkan 
visi tersebut, ditetapkan dua tujuan strategis BPK, yaitu (1) 
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka men-
dorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan 
negara, dan(2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas 
dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk men-
capai tujuan negara. Tujuan strategis tersebut kemudian di-

turunkan dalam sasaran strategis bidang pemeriksaan, dan 
pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Rencana Strategis tersebut menjadi acuan setiap satuan 
kerja BPK baik di Pusat maupun di Perwakilan dalam meru-
muskan renstra satuan kerja, merumuskan rencana/program 
kerja tahunan dan merealisasikannya dalam kegiatan-kegiatan 
satuan kerja. Khusus bagi BPK Perwakilan yang berkedudukan 
di setiap ibukota provinsi, renstra BPK harus mampu diter-
jemahkan/diwujudkan dalam program kerja nyata yang akan 
menjadikan BPK Perwakilan sebagai representasi BPK. Inilah 
tugas utama kepala perwakilan yang harus diemban bersama-
sama dengan seluruh jajaran yang ada di BPK perwakilan. 

Berikut ini salah contoh upaya BPK Perwakilan dalam 
menerjemahkan renstra BPK untuk mencapai visi, misi dan 
tujuan BPK.

Berdasarkan disain tersebut di atas dapat dikelompokan 
menjadi 3 kelompok/kolom yaitu output/outcome (sisi ka-
nan), proses (tengah), dan input (sisi kiri). 

Output/outcome
Visi dan tujuan strategis BPK lebih mengarah kepada out-

put dan outcome, yaitu meningkatkan kualitas hasil pemerik-
saan BPK dan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan 
BPK.
1. Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan
 Kualitas hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan  

pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance 
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(Qa) pemeriksaan, sehingga dapat 
menghasilkan konsistensi dan akur-
asi penyajian dalam laporan hasil 
pemeriksaan. Kualitas hasil peme-
riksaan juga akan ditentukan oleh 
proses perencanaan pemeriksaan. 
dengan proses pemeriksaan yang 
sebelumnya telah ditingkatkan, di-
harapkan akan ikut meningkatkan 
kualitas hasil pemeriksaan. 

2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil 
Pemeriksaan

 Hasil pemeriksaan BPK dimanfaat-
kan oleh para pemangku kepenti-
ngan untuk pengambilan keputusan 
sesuai tugas dan wewenangnya. Pe-
manfaatan hasil pemeriksaan BPK 
digunakan untuk mendorong pe-
ngelolaan keuangan negara dalam 
pencapaian tujuan negara dan 
memperbaiki tingkat efektifitas dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara. Untuk mendukung penca-
paian tujuan ini, langkah-langkah 
yang dapat dilakukan BPK per-
wakilan adalah :
a. Meningkatkan Indeks Kepuasan 

auditee atas Kinerja Pemeriksa 
BPK.

 Indeks kepuasan auditee meru-
pakan salah satu instrument 
dalam menilai kinerja pemeriksa 
BPK. Untuk meningkatkan in-
deks kepuasan auditee tersebut, 
maka diperlukan peningkatan 
kualitas pelayanan dengan cara 
meningkatkan kualitas SdM, 
menjalin komunikasi yang baik 
dan efektif dengan entitas den-
gan memberi ruang kepada 
entitas dalam menyampaikan 
kendala dan permasalahan 
yang dihadapi dalam tata kelola 
keuangan daerah serta memberi 
saran untuk perbaikan tata ke-
lola tersebut sesuai dengan per-
aturan yang berlaku.

b. Meningkatkan persentase pe-
nyampaian Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang mengandung 
unsur tindak pidana ke Instansi 

Penegak Hukum (IPH).
 Salah satu instrumen dalam 

penilaian kinerja perwakilan 
adalah tingkat penyampaian 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
yang mengandung unsur tindak 
pidana ke Instansi Penegak Hu-

kum. Untuk memenuhi kondi-
si tersebut, dapat dilakukan 
dengan peningkatan kualitas 
pemeriksaan dan kelengkapan 
dokumen pendukung. Kualitas 
pemeriksaan dapat dilakukan 
dengan peningkatan kualitas 
SdM melalui pelatihan, pendidi-
kan, knowledge transfer forum, 
bimbingan dan focus group dis-
cusion. Reviu berjenjang yang 
telah berjalan saat ini, juga dapat 
ditingkatkan dengan menggu-
nakan teknologi informasi dan 
komunikasi yang baik. 

c. Meningkatkan pemenuhan per-
mintaan penghitungan kerugian 
negara dan keterangan ahli.

 Setiap permintaan perhitungan 

kerugian negara dan ketera-
ngan ahli akan dipenuhi oleh 
perwakilan setelah mendapat 
pertimbangan hukum dari di-
rektorat Utama Binbangkum 
dan persetujuan dari Tortama/
anggota. dalam prosesnya, 

perwakilan akan menyiapkan 
informasi yang diperlukan, tim 
perhitungan kerugian negara, 
dan tim pembimbing pemberian 
keterangan ahli. Tim tersebut 
harus memiliki kompetensi dan 
pengalaman yang memadai se-
hingga output yang dihasilkan 
akan memiliki tingkat kualitas 
dan akurasi yang tinggi.

Proses
Output dan outcome yang berkuali-

tas seperti tersebut di atas hanya akan 
tercapai melalau suatu proses yang 
berkualitas. 
1. Perencanaan Pemeriksaan yang 

berkualitas.
 Perencanaan pemeriksaan meru-
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pakan awal dari siklus pemeriksaan. 
Perencanaan pemeriksaan disusun 
dengan mempertimbangkan kebi-
jakan pemeriksaan, strategi peme-
riksaan, dan risiko manajemen. 
Rencana pemeriksaan digunakan 
sebagai dasar dalam penentuan tu-
juan pemeriksaan, lingkup pemerik-
saan, dan sumber daya yang diperlu-
kan dalam proses pemeriksaan. 

 BPK Perwakilan harus terus mengu-
payakan perencanaan pemeriksaan 
dapat dilaksanakan secara efisien, 
efektif, dan sesuai dengan kebijakan 
pemeriksaan, rencana kegiatan 
pemeriksaan, dan standar peme-
riksaan yang ditetapkan. Langkah-
langkah yang dapat diambil oleh 
BPK Perwakilan untuk pencapaian 
sasaran ini adalah :
a. Penyusunan rencana kegiatan 

pemeriksaan.
 Setiap tahun BPK Perwakilan 

merencanakan dan melak-
sanakan pemeriksaan atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah dae-
rah, pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PdTT), dan Pemerik-
saan Kinerja. dalam penentuan 
objek pemeriksaan pada PdTT 
dan Pemeriksaan Kinerja, di-
lakukan dengan mempertim-
bangkan kebutuhan daerah, isu 
yang berkembang, serta hasil 
pemeriksaan yang dilakukan 
periode sebelumnya ataupun 
pemeriksaan yang direncanakan 
BPK (pusat). Pemeriksaan yang 
dilakukan nantinya dapat ber-
manfaat bagi pemerintah daerah 
dalam meningkatkan pengelo-
laan keuangan daerah. 

b. Meningkatkan kualitas proses 
perencanaan pemeriksaan.

 Perencanaan pemeriksaan meli-
puti persiapan yang bersifat tek-
nis dan dukungan pemeriksaan. 
Perencanaan pemeriksaan yang 
baik harus dilakukan dengan 
waktu yang mencukupi sehingga 
pemahaman atas objek peme-

riksaan, entitas pemeriksaan, 
tujuan pemeriksaan. harapan 
penugasan dan langkah peme-
riksaan dapat dipenuhi secara 
memadai. demikian juga me-
kanisme perencanaan pemerik-
saan haruslah dilakukan sesuai 
pedoman yang ada dan dilengka-
pi dokumentasi yang memadai.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Reko-
mendasi Hasil Pemeriksaan (TL-
RHP) dan Kerugian Negara yang 
berkualitas.

 Kualitas pemantauan TLRHP dan 
kerugian negara dapat ditingkatkan 
dengan pemutakhiran secara berka-
la dan peningkatan proses pelaksa-
naan pemantauan serta penyam-
paian laporan yang tepat waktu.

 Pada saat ini pemantauan tindak 
lanjut dilakukan di setiap semester 
(dua kali dalam setahun). Untuk 
meningkatkan penyelesaian tindak 
lanjut, maka pemantauan akan di-
lakukan minimal setiap 4 bulan (tiga 
kali dalam setahun). dalam proses 
pemantauan tindak lanjut juga 
akan menggunakan teknologi infor-
masi dengan diterapkannya SIPTL 
(Sistem Informasi Pemantauan Tin-
dak Lanjut) yang membuka ruang 
bagi entitas untuk menyampaikan 
progress penyelesaian tindak lanjut 
secara on line/real time. dengan 
demikian diharapkan tingkat penye-
lesaian tindak lanjut atas rekomen-
dasi hasil pemeriksaan dapat terus 
meningkat.

3. Pelaksanaan pemeriksaan yang 
berkualitas.

 Hasil pemeriksaan yang berkualitas 
akan diperoleh dari pelaksanaan 
pemeriksaan yang juga berkuali-
tas. Pelaksanaan pemeriksaan di-
katakan berkualitas jika terpenuhi 
persyaratan sebagai berikut.
a. Tidak melanggar kode etik;
b. Sesuai dengan Standar Pemerik-

saan Keuangan negara (SPKn) 
dan Panduan Manajeman 
Pemeriksaan (PMP);

c. Sesuai dengan harapan penu-
gasan;

d. Menggunakan metodologi pe-
me  riksaan yang tepat; dan 

e. dokumentasi pemeriksaan yang 
tersusun dengan tertib, rapi, 
akurat dan relevan.

Input
Suatu proses/pelaksanaan peme-

riksaan yang berkualitas akan terwu-
jud dengan baik jika ditopang dengan 
input/masukan yang juga berkualitas. 
Untuk itu upaya meningkatkan input 
adalah suatu keniscayaan. Upaya pe-
ningkatan input antara lain dengan 
meningkatkan kualitas organisasi, me-
ningkatkan kompetensi pegawai, dan 
meningkatkan kinerja anggaran.
1. Meningkatkan Kualitas Organisasi.
 Kualitas organisasi ditingkatkan 

dengan melakukan komunikasi yang 
efektif antar pegawai di lingkungan 
BPK Perwakilan melalui kegiatan 
rapat rutin struktural, pengarahan 
kepala perwakilan, dialog dengan 
seluruh pegawai (coffee morning), 
dan pemanfaatan teknologi infor-
masi. Komunikasi yang efektif akan 
meningkatkan kebersamaan dan 
kekompakan dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari di lingkungan BPK 
Perwakilan, yang pada gilirannya 
akan meningkatkan kualitas orga-
nisasi. 

 Selain itu, kualitas organisasi diting-
katkan juga dengan  pemenuhan 
metodologi kerja (SOP), sarana, dan 
prasarana pendukung pelaksanaan 
tugas di Perwakilan.

2. Meningkatkan Kompetensi Pega-
wai. 

 Sumber daya manusia (SdM) meru-
pakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Peningkatan kompetensi 
pegawai dapat dilakukan dengan 
pelatihan teknis dan manajerial baik 
melalui pelaksanaan diklat, in house 
training, pemaparan (ekspose), 
FGd, knowledge transfer forum 
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dan kegiatan-kegiatan lainnya baik 
yang diadakan oleh BPK Perwakilan 
maupun institusi pendidikan lain. 
Informasi terkait peningkatan kom-
petensi pegawai akan disampaikan 
secara terbuka sehingga setiap pega-
wai memiliki kesempatan yang sama 
dalam meningkatkan pendidikan, 
kemampuan dan keahliannya.

3. Meningkatkan Kinerja Anggaran. 
 Kinerja anggaran dapat diukur de-

ngan tingkat kinerja atau prestasi 
dalam penyerapan anggaran dalam 
merealisasikan program/kegiatan 
untuk mencapai tujuan atau hasil 
yang telah ditetapkan dalam RKP 
dan RKSP. Hal ini dilakukan dengan 
pengarahan, monitoring dan evalu-
asi secara berkala atas pelaksanaan 
kegiatan dan hambatan-hambatan 
yang terjadi. Selain itu peningkatan 
koordinasi antar satker di lingku-
ngan BPK Perwakilan juga sangat 
penting untuk menghindari tum-
pang tindih kegiatan di Perwakilan.

Kendala dan Solusi 
Untuk mewujudkan cita-cita dan tu-

juan organisasi, dibutuhkan keselarasan 
tujuan (goal congruence) antara indivi-
du dalam organisasi dan organisasi itu 
sendiri. Goal congruence merupakan 
keselarasan antara tindakan-tindakan 
individu untuk meraih tujuan-tujuan 
pribadi guna membantu pencapaian tu-
juan organisasi. Goal congruence dite-
rapkan pada organisasi untuk memasti-
kan bahwa semua operasi dan kegiatan 
ditetapkan untuk mendukung tujuan 
organisasi.

dalam upaya pelaksanaan program 
kerja dan pencapaian tujuan organisasi 
tentunya akan menghadapi banyak ken-
dala, terutama yang bersumber dari 
dalam organisasi itu sendiri, seperti 
sumber daya manusia, sarana-prasara-
na, dan budaya organisasi di BPK Per-
wakilan.

a. Keterbatasan jumlah pegawai 
dan tingkat keahlian yang belum 

merata.
 Saat ini jumlah pegawai peme-

riksa belum mencukupi untuk 
melaksanakan pemeriksaan 
LKPd secara bersamaan. atas 
kondisi tersebut solusi semen-
tara adalah meningkatkan ke-
mampuan pemeriksaan pegawai 
penunjang sehingga dapat diper-
bantukan dalam proses peme-
riksaan.

 Selain itu dengan luasnya jenis 
dan cakupan pemeriksaan maka 
diperlukan peningkatan penge-
tahuan dan keahlian yang telah 
dimiliki pemeriksa secara perio-
dik dan berkelanjutan. Konsen-
trasi atau spesialisasi keahlian 
juga diperlukan sehingga setiap 
pemeriksa memiliki keahlian 
yang mendalam pada suatu bi-
dang atau jenis pemeriksaan ter-
tentu. 

b. Sarana dan Prasarana
 Sarana dan prasarana meru-

pakan faktor pendukung utama 
dalam menunjang kegiatan 
BPK Perwakilan, baik kegiatan 
pemeriksaan maupun kegiatan 
penunjang. Ketersediaan ge-
dung, perlengkapan kantor, dan 
peralatan lainnya sangat ber-
pengaruh terhadap kelancaran 
dan keberhasilan tugas BPK Per-
wakilan. Untuk itu, peningka-
tan dan pemenuhan kebutuhan 
sarana dan prasarana yang me-
madai harus terus dipenuhi agar 
tidak menjadi kendala. 

c. Penerapan budaya organisasi
 Budaya dalam organisasi meli-

puti antara lain nilai-nilai hidup 
yang dianut, dan norma-norma 
perilaku yang secara eksplisit 
diterapkan pada seluruh jajaran 
organisasi. Budaya sangat di-
pengaruhi oleh personalitas dan 
kebijakan pimpinan. BPK telah 
memiliki nilai-nilai organisasi 
berupa independensi, integritas 

dan profesionalisme. nilai-nilai 
organisasi tersebut diharapkan 
dapat membentuk budaya or-
ganisasi. Penerapan nilai terse-
but ditunjukkan melalui sikap 
dan perilaku, serta dilakukan 
dari tingkat manajerial sehingga 
dapat menjadi role model bagi 
pegawai-pegawai lainnya. 

Simpulan
BPK Perwakilan adalah satuan kerja 

yang berada di bawah auditorat Utama 
Keuangan negara (aKn) V atau VI, dan 
mempunyai tugas memeriksa penge-
lolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah pada Pemerintah Provinsi, kota/
kabupaten di Provinsi yang bersang-
kutan, BUMd dan lembaga terkait di 
lingkungan entitas, termasuk melak-
sanakan pemeriksaan yang ditugaskan 
oleh aKn.

Setiap tahun, BPK Perwakilan mene-
tapkan target indikator kinerja utama 
(IKU) yang disepakati bersama Kepala 
Perwakilan dan Tortama Kn V atau 
VI. Target IKU disusun dan ditetap-
kan berdasar pada rencana strategis 
BPK. Untuk mencapai target tersebut 
BPK Perwakilan memerlukan program 
kerja yang dapat dijadikan pegangan 
dalam pencapaian kinerja dan tujuan 
yang direncanakan. Program kerja ini 
akan menjadi pegangan bagi organisasi 
dalam menjalankan rutinitas roda or-
ganisasi. Program kerja juga digunakan 
sebagai sarana untuk mewujudkan cita-
cita/tujuan organisasi.

Program kerja yang baik akan me-
ningkatkan kualitas perencanaan, 
pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan, 
sehingga diharapkan akan mampu me-
ningkatkan pemanfaatan hasil pemer-
iksaan tersebut oleh para pemangku ke-
pentingan. Program kerja tersebut akan 
dapat dijalankan dengan baik, efisien 
dan efektif, apabila didukung kebersa-
maan dan komunikasi yang efektif dari 
segenap komponen yang ada di BPK 
Perwakilan.  ***
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PeLaPORan dana desa be-
lum diaudit BPK. Penye-
babnya, masih banyak per-
masalahan terkait penge-
lolaan dana desa. Salah 

satu masalahnya, perbedaan persepsi di 
kalangan para pemangku kepentingan 
terkait. 

Perbedaan persepsi ini menjadi 
salah satu kendala utama realisasi dana 
desa yang terjadi di hampir seluruh 

desa di Indonesia. Banyak desa belum 
bisa mencairkan dana desa tahun 2016 
karena hal ini. dengan kata lain, per-
bedaan persepsi berimbas pada format 
pelaporan peruntukkan yang molor di-
kerjakan. dan, efeknya banyak desa be-
lum bisa mencairkan dana desa tahun 
2016 ini karena terbentur persyaratan 
administratif 2015 yang belum kelar 
dikerjakan.

Seperti yang terjadi di Kabupaten 

AGENDA

BEDA PERSEPSI, SALAh SATU 
MASALAh PENGELoLAAN DANA DESA
Perbedaan PersePsi di antara Para Pemangku 
kePentingan yang terkait dengan PengelOlaan 
dana desa menjadi Permasalahan yang harus 
segera diselesaikan. Perlu juga Pelatihan dan 
PendamPingan untuk Pemerintah desa. 

Blitar, dana desa sebesar Rp139,37 mili-
ar baru cair 60 persen pada tahap I. Se-
mentara pencairan dana tahap II yang 
dibatasi agustus lalu, akhirnya diundur 
sampai Oktober karena banyak desa be-
lum bisa memenuhi persyaratan admi-
nistratif untuk percairan tahap II.

Paparan tersebut disampaikan ang-
gota BPK Moermahadi Soerja djanega-
ra saat didapuk sebagai keynote speaker 
dalam acara diskusi Terbuka bertajuk, 
“Pemantapan Pemahaman Pengelolaan 
dana desa” yang diselenggarakan di 
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Ju-
mat (30/9).

dialog terbuka ini bertujuan un-
tuk meningkatkan pemahaman kepada 
Pemerintah daerah (Pemda) dan aparat 
desa mengenai pengelolaan dana desa. 
Sehingga, dana desa dapat dikelola se-
cara akuntabel dan transparan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, melalui kegiatan ini, di-
harapkan aparat pemerintah daerah 
dan aparat desa dapat lebih memahami 
tentang akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan dana desa. dengan 
demikian tujuan pembangunan desa 
untuk meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat desa dan kualitas hidup ma-
nusia serta menanggulangi kemiskinan 
dapat tercapai.

“Kami belum melakukan audit 
pelaporan dana desa karena ternyata 
banyak masalah di desa. ada beberapa 
kelemahan yang tumpang tindih dari 
peraturan itu, dengan dialog ini kami 
berharap ada titik temu dan konsolidasi 
dari berbagai pihak biar terjadi pema-
haman yang sama sehingga pertang-
gung jawaban itu bisa jelas dan tegas 
sanksinya,” tutur Moermahadi.

di sisi lain, karena dana desa dike-
lola oleh Pemerintah desa, maka ke 
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depan, perlu disusun perencanaan lima 
tahunan di desa-desa. Juga, penyusu-
nan anggaran Pendapatan dan Belanja 
desa (aPBdesa). Tapi, penyusunannya, 
menurut Moermahadi, harus mendapat 
izin persetujuan dari Pemda setingkat 
Kabupaten/Kota terlebih dahulu.

“desa itu ke depan menyusun peren-
canaan lima tahunan, menyusun aPB-
desa yang mendapat izin persetujuan 
dari kabupaten dulu, baru laporan per-
tanggungjawaban disusun berdasarkan 
realisasi aPBdesa yang sudah disah-
kan,” terang Moermahadi.

dalam paparan sebelumnya, Moer-
mahadi menguraikan secara singkat 
mengenai tugas dan wewenang BPK 
dalam memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. dana 
desa sendiri merupakan bagian dari 
keuangan negara. 

Oleh karena itu, dana ini juga men-
jadi objek pemeriksaan BPK. dengan 
pemeriksaan BPK nantinya, diharap-
kan pengelolaan dana desa menjadi 
transparan, akuntabel, dan dapat ber-
manfaat bagi masyarakat desa. 

Lebih lanjut disampaikan Moerma-
hadi bahwa dalam pengelolaan keua-
ngan di lingkungan pemerintahan, 
sering dijumpai beberapa permasala-
han seperti pencatatan kas yang tidak 
tertib, dan aset tetap yang tidak dicatat 
secara tertib dan memadai. Juga, kas 
tidak dalam penguasaan bendahara, 
tidak terdapat bukti pertanggungjawa-
ban, serta kas pada akhir tahun belum 
disetorkan. 

dalam hal pengelolaan aset, per-
masalahan yang dijumpai, umumnya, 
pe ngelolaan aset yang tidak didukung 
dengan ketentuan yang berlaku, tidak 
diketahui keberadaannya, dikuasai pi-
hak lain, serta pencatatan yang tidak 
tertib. 

Permasalahan lainnya yang sering 
terjadi adanya belanja barang dan jasa 
yang kurang volume, tidak sesuai de-
ngan spesifikasi, mark up, biaya per-
jalanan dinas/honor ganda atau tidak 
sesuai ketentuan serta realisasi belanja 

tidak sesuai dengan usulan dan tidak 
didukung laporan pertanggungjawaban. 
Selain itu, masalah umum yang kerap 
dijumpai lainnya, pekerjaan proyek 
yang tidak sesuai spesifikasi 

dengan banyaknya permasalahan 
tersebut, Moermahadi mengajak Pem-
da, khususnya Pemerintah Kabupaten 
Blitar dan jajarannya untuk mengelola 

aset dengan baik; meningkatkan ke-
mampuan aparat pengawas daerah; 
meningkatkan kemampuan para pen-
gelola keuangan; serta meningkatkan 
pe ngawasan pengelolaan keuangan 
daerah.

“agar permasalahan tersebut tidak 
terjadi, kami mendorong untuk melaku-
kan pelatihan kepada para pengelola 
keuangan daerah sehingga dapat me-
ningkatkan kemampuan dan pemaha-
man, melakukan inventarisasi aset tetap 
secara periodik, meningkatkan kemam-
puan aparatur pengawas daerah, dan 
meningkatkan komitmen para pimpi-
nan dan jajarannya untuk selalu menta-
ati ketentuan yang berlaku,” paparnya. 

Sementara itu, Bupati Blitar Rijan-
to, dalam sambutannya, menyampai-
kan apresiasi dan terima kasih kepada 
BPK yang telah menggelar kegiatan 
pemantapan dan pemahaman tentang 
pengelolaan dana desa. Menurutnya, 
akuntabilitas penggunaan dana desa 
tergantung pada Pemerintah desa. agar 
tepat sasaran dan tidak terjadi peny-

alahgunaan, ia meminta masyarakat tu-
rut serta melakukan pengawasan.

Terkait dengan perbedaan persepsi 
yang menjadi salah satu masalah utama 
dalam pengelolaan dana desa disam-
paikan pula dwi Handoko, Kepala desa 
Serang, yang hadir bersama 149 kepala 
desa lainnya.

Perbedaan persepsi ini terlihat dari 
regulasi kebijakan yang tumpang tin-
dih. Menurut dwi, hal tersebut mem-
buat Kepala desa bingung. ”Siapa yang 
nggak bingung, format laporan antara 
aPBdesa dan aPBd itu ternyata tidak 
sama. Maunya Pemda dan inspektorat 
berbeda dengan maunya BPK. Jadi, saat 
pemeriksaan laporan itu kita bingung 

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menerima cinderamata dari Bupati Blitar saat acara 
dialog terbuka mengenai  pengelolaan dana desa, 30 September 2016.
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harus menuruti yang mana. Regulasi 
yang mengatur aPBd dan aPB desa itu 
berbeda,” ungkapnya.

aPBdesa diatur sesuai Peraturan 
Kemendagri yang mencantumkan se-
cara detail pengeluaran belanja barang. 
Sementara aPBd hanya mencantum-
kan nama proyek dan anggaran yang 
dibelanjakan. “Harusnya ada satu pe-
doman penyusunan laporan yang sing-
kron, petunjuk pelaksanaan dan petun-
juk teknis antara satu dengan yang lain, 
sehingga kami bisa sesuaikan dengan 
UU desa,” ujar dwi. 

dialog Terbuka yang diselenggara-
kan BPK bekerja sama dengan Peme-
rintah Kabupaten Blitar ini diikuti oleh 
sekitar 500 peserta yang terdiri dari 
para Kepala desa, Bendahara desa, dan 
Camat di wilayah Pemerintah Kabupa-
ten Blitar. 

Selain itu hadi pula Kepala BPK Per-
wakilan Provinsi Jawa Timur novian 
Herodwijanto, pejabat di lingkungan 
BPK Pusat dan BPK Perwakilan Provin-
si Jawa Timur lainnya, serta para peja-
bat di lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Blitar dan dPRd Kabupaten Blitar. 
Sebagai narasumber dalam dialog ter-
buka: anggota Komisi XI Muhammad 
Sarmuji dan auditor Utama Keuangan 
negara (Tortama Kn) V BPK Bambang 
Pamungkas. 

Lingkup Pengelolaan Dana 
Desa

dalam paparannya, Tortama Kn V 
BPK Bambang Pamungkas mengatakan, 
dana desa merupakan dana yang ber-
sumber dari aPBn yang diperuntukkan 
bagi desa. ditransfer melalui aPBd Ka-
bupaten/Kota. digunakan untuk mem-
biayai penyelenggaraan pemerintah, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

dana desa merupakan bagian dari 
keungan negara yang merupakan ru-
ang lingkup pemeriksaan BPK. Untuk 
itu, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 
membina dan mengawasi pelaksanaan 

pengelolaan keungan desa. 
Lebih lanjut, Bambang Pamungkas 

menuturkan, pengelolaan keuangan 
desa diatur melalui Peraturan Bupati/
Peraturan Walikota sesuai dengan 
Peraturan Menteri dalam negeri (Per-
mendagri) no. 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan desa. 

dalam peraturan tersebut diama-
natkan bahwa Kepala desa merupa-
kan pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan di desa. Sehingga, ia yang ber-
tanggungjawab terhadap pengelolaan 
keungan desa. Pelaksanaan aPBdesa 
mengikuti alur aPBd Kabupaten/Kota 
yaitu diawali dari 1 Januari dan berakhir 
31 desember setiap tahunnya.

Pendampingan dan Penga
wasan

anggota Komisi XI dPR Muham-
mad Sarmuji, yang yang menyampaikan 
materi tentang Peran dPR dalam Peng-
awasan Pengelolaan Keuangan negara, 
Khususnya dana desa, menyatakan, 
forum dialog ini sangat penting, meng-
ingat dana desa kali kedua dikucurkan 
oleh Pemerintah Pusat. dimana, pada 
tahun pertama masih banyak pembetu-
lan terkait pertanggungjawaban dana 
tersebut. 

Oleh karena itu, Sarmuji meminta 

kepada BPK agar memberikan kelong-
garan terkait pelaporan dana tersebut. 
Mengingat, petunjuk pelaksana (juklak) 
ataupun petunjuk teknis (juknis) terkait 
hal ini belum ada. 

Pada hal lain, Sarmuji menduga ada-
nya koordinasi yang kurang antar para 
pemangku kepentingan terkait pena-
nganan masalah dana desa. Ia mengaku 
pihaknya menemukan persoalan, ada 
kesulitan yang dihadapi desa dalam 
proses perencanaan, pengelolaan mau-
pun pelaporan yang seharusnya segera 
dibantu oleh instansi terkait, khususnya 
Kementerian desa, Pembangunan dae-
rah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sarmuji menilai Kementerian desa 
harusnya bekerja profesional me-
nyiapkan Standard Operating Pro-
cedure (SOP), juklak/juknis maupun 
pendamping berkualitas. Ini perlu di-
lakukan supaya ketidakpahaman desa 
yang membuat mereka membuat pro-
gram menyimpang dari filosofi Dana 
desa, tidak terjadi di masa mendatang. 
“Jangan sampai ada Kepala desa yang 
menjadi korban dari ketidakpahaman 
akan juklak dan juknis program ini,” 
ujarnya.

Oleh karena itu, pendampingan 
menjadi hal yang sangat penting agar 
implementasi dana desa dapat berjalan 
baik. Perlu pelatihan yang optimal ke-
pada Pendamping dana desa. Pasalnya, 
masih banyak keluhan terkait kualitas 
pendamping. Bahkan, masih ada daerah 
yang belum memiliki pendampingnya. 
di Kabupaten Blitar sendiri, yang belum 
terdapat Pendamping dana desa, ada 
di Kecamatan Selorejo dan Kecamatan 
Wli ngi.

Selain pentingnya pendampingan, 
nilai strategis pengawasan juga dibu-
tuhkan sebagai bentuk keseimbangan 
kerja dalam memajukan desa. Pasalnya, 
lahirnya Undang-Undang no. 6 Tahun 
2014 tentang desa, mendorong dan me-
ningkatkan peran strategis desa sebagai 
garda depan pembangunan, peningka-
tan kesejahteraan, dan pemerataan ke-
makmuran rakyat Indonesia. Salah satu Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji

AGENDA
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SeSUaI amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 
tentang dana desa serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 
66 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari 
aPBn, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebe-
sar Rp20,677 triliun pada tahun 2015. dana desa tersebut 
direncanakan akan disalurkan untuk tahun anggaran 2016 
sebesar Rp47 triliun atau naik 126%. 

dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa perma-
salahan atas pengelolaan dana desa di daerah-daerah, an-
tara lain, pertama, Pemerintah kabupaten belum berani 
untuk melakukan penyaluran langsung ke desa-desa tanpa 
ada aturan yang jelas.

Kedua, lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilaku-
kan terhadap desa-desa di seluruh Indonesia. dan, ketiga, 
panduan penggunaan dana desa belum jelas meskipun se-
cara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diu-

tamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah 
terutama di bidang infrastruktur.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan tek-
nis untuk mempercepat penyaluran dan pengelolaan dana 
desa. Selain itu, Pemerintah telah berupaya mengangkat 
tenaga pendamping yang memahami betul tentang seluk 
beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. 

Melalui berbagai peraturan yang telah ditetapkan, dana 
desa perlu dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sehingga, tu-
juan pembangunan desa dapat tercapai.

Tahun 2015, dana desa Kabupaten Blitar mencapai 
Rp62,10 miliar. dana ini dikucurkan melalui tiga tahap. Ta-
hap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40% dan tahap ke-
tiga 20%. Sedangkan pada Tahun 2016 mencapai Rp139, 37 
miliar yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 60% 
dan tahap kedua 40%. 

Formulasi pengalokasian dana desa yakni alokasi dasar 
90% merata untuk semua desa pada Kabupaten/Kota dan 
alokasi formula yaitu 10% didistribusikan ke desa secara 
proporsional berdasarkan 4 indikator; jumlah penduduk, 
jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesuli-
tan geografis. 

Berdasarkan formulasi tersebut alokasi per desa pada 
tahun 2015 alokasi dasar Rp254,64 juta, dana desa ter-
endah Rp267,71 juta dan dana desa tertinggi Rp343,88 
juta. Sedangkan pada Tahun 2016 aloaksi dasar sebesar 
Rp565,54 juta, dana desa terendah Rp595,50 juta dan dana 
desa tertinggi Rp771, 005 juta.  (and)

muatan Undang-Undang desa adalah 
lahirnya dana desa yang langsung dialo-
kasikan dalam aPBn. “dengan adanya 
Undang-Undang desa, akun dana desa 
sekarang telah menjadi salah satu ba-
gian pos belanja negara,” jelas Sarmuji.

dana desa yang dialokasikan lang-
sung dalam aPBn, kata Sarmuji, ini 
pada akhirnya juga meningkatkan 
jumlah dana yang masuk dan dikelola 
langsung oleh desa. Menurutnya, satu 
desa akan menerima dana langsung 
dari aPBn bervariasi mulai dari ratu-
san juta hingga di atas 1 milyar rupiah, 
tergantung jumlah penduduk maupun 

luas wilayahnya.  “Sebagai anggota 
Komisi XI dan Banggar dPR, saya akan 
berjuang agar dana desa semakin besar 
pada tahun-tahun mendatang,” janji 
Sarmuji.

Pengawasan atas pengelolaan dana 
desa juga menurut Sarmuji sangat pen-
ting. Besarnya dana yang diterima desa 
dari aPBn memerlukan pengawasan 
agar tidak terjadi penyelewengan. dPR 
ambil bagian dalam hal pengawasan 
itu. “dPR akan sangat konsen dalam hal 
ini, karena selain besarnya dana yang 
dialokasikan oleh negara, juga sudah 
menjadi tugas konstitusi bagi dPR un-

tuk melakukan pengawasan atas setiap 
rupiah dana yang dialokasikan melalui 
aPBn,” paparnya.

Kehadiran BPK, lanjut Sarmuji, agar 
tidak menjadi momok bagi kepala desa 
dalam mengimplementasikan dana 
desa. namun, sebagai penguatan dalam 
mendampingi desa guna proses reali-
sasi sesuai tujuan. “Harapannya agar 
kepala desa lebih mudah dalam melaku-
kan pelaporam keuangannya. Selain itu 
dia juga nantinya berharap agar para 
auditor melihat secara komprehensif 
dalam melihat laporan,” harap Sarmuji. 

 (and)

Tiga Perkara Dana Desa
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PeRTenGaHan Mei lalu, 
tepatnya, 16 Mei 2016, 
Badan Kepegawaian ne gara 
(BKn) untuk pertama ka-
linya memberikan penghar-

gaan kepada entitas, baik pada Kemen-
terian/Lembaga maupun Peme rintah 

daerah dalam hal pengelolaan sumber 
daya manusia atau manajemen kepega-
waian. namanya: BKn Award.

Untuk Kementerian/Lembaga ada 
beberapa kategori yang diberi penghar-
gaan. Salah satunya, kategori Implemen-
tasi Assessment Center. Pada kategori 

BPK PUNYA 
ASSESSMENT 
CENTER TERBAIK
mulai dirintis tahun 2009, assessment Center bPk 
kini menjadi yang terbaik di tingkat kementerian/
lembaga. salah satu Pengakuannya, mendaPat bkn 
award. 

rEformAsi birokrAsi

ini, BPK menduduki peringkat perta-
ma. artinya, implementasi Assessment 
Center BPK merupakan yang terbaik di 
tingkat Kementerian/Lembaga pada ta-
hun 2016 ini.

BKn Award tidak serta merta di-
berikan. Terlebih dahulu dilakukan pe-
nilaian. Penilaian pun dilakukan melalui 
dua tahapan. Tahapan pertama, seleksi 
yang dilakukan oleh pimpinan unit tek-
nis terkait dengan kategori yang ditetap-
kan, yang juga diikuti seluruh Kepala 
Kantor Regional BKn untuk masing-
masing wilayah kerja.

Kemudian dilakukan proses pe-
nilaian. Proses penilaian dilakukan se-
cara incognito atau instansi yang dinilai 
tidak mengetahui bahwa instansinya 
sedang dinilai. Pada tahap ini juga di-
lakukan proses konfirmasi dan klarifi-
kasi. Hasil yang didapat, terpilihnya lima 
nominasi pada tiap kategori, termasuk 
dengan perangkingannya. Setelah di-
pilih lima nominasi, instansi nominator 
kemudian diajukan ke tim penilai akhir 

Kasubag Penilaian Kompetensi Kris Dianto (ke empat dari kiri) bersama para assessor di Assessment 
Center
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untuk menjalani seleksi tahap kedua. 
Tim penilai akhir terdiri dari para Peja-
bat Pimpinan Tinggi Madya BKn yang 
berjumlah lima pejabat. 

Tim penilai kemudian menentu-
kan urutan Juara I, II, III serta Juara 
Harapan I dan II dari masing-masing 
kategori. Keputusan yang ditetapkan 
tim penilai akhir inilah yang menjadi 
pemenang BKn Award. Pemenang 
BKn Award ditetapkan dalam Keputu-
san Kepala BKn nomor: 91/S.KePT/
Ka/V/2016 tentang Instansi Pemenang 
Badan Kepegawaian negara Award Ta-
hun 2016. 

Proses penilaian dilakukan secara 
incognito diungkapkan pula oleh Ka-
bag Penilaian Kompetensi dan Penilaian 
Kinerja (PKPK) Biro SdM BPK Rio Tirta 
ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa 
(4/10) lalu. “Kita sendiri di sini nggak 

tahu bagaimana proses penilaiannya,” 
ungkapnya.

Rio melanjutkan bahwa sistem pe-
nilaiannya, BPK melakukan random 
observation dan random check sendiri. 
Ketika melakukan penilaian, itu tidak 
resmi datang ke Kementerian/Lembaga. 
Sepanjang yang ia pahami, tim penilai 
melakukan cross check langsung tanpa 
disadari oleh pihaknya sendiri. Kadang 
mereka menelepon, bertanya, dan men-
datangi ruang assessment center yang 

berada di BPK Perwakilan Provinsi dKI 
Jakarta, tanpa diketahui pihak BPK. 
“nah, itu berdasarkan hasil pengamatan, 
observasi, mereka bilang, ya BPK yang 
terbaik,” ucapnya.

Penghargaan sebagai yang terbaik 
untuk BPK dalam kategori impelemen-
tasi Assessment Center, Rio melihat, 
metode assess yang dilakukan di Assess-
ment Center BPK utuh dan komprehen-
sif. Assessment Center di BPK, lanjutnya, 
tujuannya jelas, saat ini khusus untuk 
pemeriksa BPK sebagai tahapan untuk 
kenaikan peran pada jabatan fungsional 
pemeriksa dan lain-lain. 

di dalam tools-nya sendiri, kompre-
hensif. Tujuannya, agar pemeriksa yang 
di-assess bisa dinilai tidak hanya dari sisi 
psikologi, tetapi juga dari sisi pekerjaan-
nya sebagai pemeriksa. Standar kompe-
tensi di BPK juga sudah komplit. Man-
faat Assessment Center juga sudah dira-
sakan oleh para pemeriksa BPK sebagai 
prasyarat kenaikan peran dalam struktur 
jabatan fungsional pemeriksa. “Memang 
kita persiapan infrastrukturnya juga ada, 
kemudian dari sisi standar kompetensi 
serta tools-nya juga sudah kita lengkapi 
dari awal, kemudian manfaatnya yang 
dirasakan teman-teman pemeriksa yang 
di-assess,” tutur Rio. 

Hal yang hampir senada disampai-
kan Kasubag Penilaian Kompetensi Kris 
dianto yang ditemui di tempat terpisah, 
Rabu (5/10) lalu. Ia yang membawahi 
langsung Assessment Center BPK. Ke-
berhasilan BPK atas Assessment Cen-
ter-nya sebagai yang terbaik tahun 2016 
ini, menurutnya, karena BPK konsisten 
melaksanakan metode Assessment Cen-
ter. 

Konsisten melaksanakan metode 
dalam konteks ini adalah Assessment 
Center digunakan sebagai tempat 
melakukan penilaian dengan beberapa 
tools. Kemudian menggunakan bebera-
pa assessor atau orang yang melakukan 
penilaian (assessment). Lalu, mengin-
tegrasikan tool-tool tersebut menjadi 
score level competency. “nah, itulah 
yang menurut BKn, BPK konsisten 

menerapkannya dari dulu hingga seka-
rang dan hasilnya itu memang digu-
nakan sebagai prasayarat mengajukan 
kenaikan peran tertentu,” tuturnya.    

Tak salah memang jika Assessment 
Center BPK saat ini menjadi yang ter-
baik. Secara infrastruktur, sarana dan 
prasarana tersedia. Assessment Center 
menggunakan satu lantai sendiri yang 
luas. Berada di lantai 11 Gedung Kantor 
BPK Perwakilan Provinsi dKI Jakarta. 

Banyak ruangan yang masing-ma-
sing digunakan dalam berbagai aktivi-
tas assess. ada ruangan klasikal, tempat 
menyelenggarakan tes General Person-
ality Questionnaire (GPQ), General 
Management Aptitude Test (GMaT), 
dan studi kasus. Ruangan lainnya, ru-
ang diskusi, ruang interview, dan ruang 
presentasi. “Semua ruangan ini sudah 
dilengkapi dengan kamera sehingga 

kita bisa mengawasi dari ruang kontrol. 
Jadi, pada saat dia diskusi, pada saat 
klasikal, bisa kita amati,” jelas Kris.

Pada ruang diskusi kelompok atau 
Focus Group Discussion (FGd) terdapat 
ruang yang disekat kaca tak tembus 
pandang. Ruang itu digunakan asses-
sor untuk mengamati dan mengobser-
vasi perilaku assessee atau orang yang 
te ngah diuji saat melakukan diskusi 
kelompok. Sementara assessee yang 
sendiri tidak bisa melihat apa yang di-

Kepala Bagian PKPK Rio Tirta Kasubag Penilaian Kompetensi Biro SDM BPK 
Kris Dianto
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lakukan assessor di balik kaca itu. 
ada juga ruang rapat, ruang back 

office assessor untuk melakukan in-
tegrasi penilaian, dan ruang istirahat 
assessee. Lalu, ruang kontrol yang di 
dalamnya terdapat beberapa komputer 
dan dua server. Selain komputer, ter-
dapat satu monitor yang digunakan 
untuk memantau situasi ruangan-ruan-
gan uji di Assessment Center. 

di sisi lain, banyak entitas yang 
menjadikan Assessment Center BPK 
sebagai acuan untuk dipelajari. Tahun 
2015 kemarin, ada tiga entitas yang 
melakukan studi banding, dari Pemer-
intah daerah, BPKP, dan Kemendag-
ri. “Sebelumnya banyak,” ucap Kris, 
menginformasikan banyaknya entitas 
yang melakukan studi banding ke As-
sessment Center BPK.

Assessment Center
Assessment Center BPK sudah mu-

lai dirintis pada 2009. awalnya, digu-
nakan untuk mengetahui kompetensi 
pada para pejabat struktural BPK untuk 
menduduki jabatan-jabatan yang ada di 
lingkungan kerja BPK.

Pada tahun 2010, fungsi Assessment 
Center mengalami perkembangan. Han-
ya untuk meng-assess kompetensi yang 
dimiliki para pemeriksa BPK. Hal ini 
tak lain karena core bisnis BPK sendiri 
di bidang pemeriksaan. Gunanya, untuk 
melihat kesesuaian pemeriksa dengan 

tingkatan peran dalam jabatan fung-
sional pemeriksa. Mulai dari anggota 
Tim Yunior sampai ke Pengendali Mutu.    

Selain itu, dibangun ruangan Assess-
ment Center di lantai 11 Gedung Kantor 
BPK Perwakilan Provinsi dKI Jakarta, 
Jalan M.T. Haryono Kav. 34, Pancoran, 
Jakarta Selatan. Sehingga, infrastruktur 
dan sarana prasana Assessment Center 
telah tersedia di sana. 

Pada tahun itu juga, BPK sudah 
memiliki instrumen dalam melaku-
kan assessment terhadap kompetensi 
pemeriksa, macam Standar Kompeten-
si Perilaku. dua tahun kemudian, telah 
dikembangkan Standar Kompetensi 
Teknis. 

Kedua standar tersebut, apa yang 
diatur di dalamnya, pada dasarnya un-
tuk seluruh pegawai BPK. Bukan hanya 
pemeriksa. Tapi, implementasinya, 
khusus untuk pemeriksa. Sebab, hal ini 
untuk menjalankan juga mekanisme 
sertifikasi peran. “Pemeriksa ini secara 
berkala, ketentuannya sih harus di-as-
sess dua tahun sekali,” ucap Rio Tirta, 
sambil menambahkan, ke depannya, 
untuk assessment kompetensi perilaku 
akan diberlakukan pada semua pegawai 
BPK, baik pemeriksa maupun nonpe-
meriksa.

Pada saat setelah disusun Stan-
dar Kompetensi Perilaku, Biro SdM 
kemudian membuat tools-nya. Tools 
ini merupakan bahan-bahan untuk 
melakukan assessment kompeten-
si perilaku. Tools ini bisa dikatakan 
perang kat uji atau soal-soal tes yang se-
ragam pada ma sing-masing level peran. 
Sampai sekarang tools itulah yang digu-
nakan untuk meng-assess para pemer-
iksa BPK.

Terkait dengan tools untuk menguji 
kompetensi perilaku yang telah dibuat 

Suasana di ruang klasikal Suasana di ruang diskusi asessment center

Ruang kontrol dilengkapi juga dengan server 
yang menyimpan data asssessment.
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sejak tahun 2010, ada lima tools yang 
digunakan. Kelima tools yang digunak-
an di Assessment Center, ada yang dise-
but GPQ atau tes referensi, kecenderu-
ngan seseorang. 

Kemudian ada tool yang namanya 
GMaT atau tes kecakapan manajemen 
secara umum. Lalu, studi kasus, diskusi 
kelompok atau FGd, dan wawancara 
atau interview. Kelima tools ini sudah 
disusun sejak tahun 2010. dalam per-
jalanan waktu, kelima tools selalu di-
modifikasi sesuai perkembangan yang 
ada.  

Jadi, kompetensi yang di-assess di 
Assessment Center sendiri hanya kom-

petensi perilaku. dimana di sana, den-
gan tools yang ada akan menilai perilaku 
pemeriksa dikaitkan dengan kesesuaian 
perannya dalam jabatan fungsional 
pemeriksa. 

Kegiatan di Assessment Center 
sendiri untuk sekali assess memakan 
waktu dua hari. Rata-rata 20 orang yang 
di-asses selama dua hari itu. Sedangkan 
dalam setahun ada dua kali assessment. 
Jadi, tidak setiap hari dilakukan assess-
ment tetapi per semester.  

Tak hanya meng-assess kompetensi 
perilaku pegawai BPK yang dalam hal 

ini pemeriksa, Assessment Center juga 
kerap digunakan untuk menguji kom-
petensi perilaku pegawai dari luar yang 
akan bekerja di BPK atau lolos butuh. 
Bahkan, pada lelang jabatan untuk 
mengisi jabatan eselon II dan I di BPK 
beberapa waktu lalu, Assessment Center 
juga digunakan sebagai tempat untuk 
menguji kompetensi perilaku dan kom-
petensi teknis.  

Sementara untuk kompetensi tek-
nis, dilaksanakan di Pusdiklat BPK. 
Assessment-nya diselenggarakan sejak 
november 2015 lalu. Biro SdM bekerja 
sama dengan Pusdiklat BPK. Tools-nya 
dibuat Biro SdM, sedangkan penyeleng-

garaan dan assessor difasilitasi oleh 
Pusdiklat. “Jadi, assessment kompeten-
si teknis dilaksanakan berbarengan den-
gan diklat peran, sampai saat ini masih 
terbatas pada peran Pengendali Mutu 
dan Pengendali Teknis,” terang Rio.

Assessor
Setiap tahun, Assessment Center di-

gunakan untuk meng-assess 700 sampai 
800-an orang. dalam setahun kegiatan 
assessment di sini dibagi per semester. 
Sehingga, selama setahun, diselengga-
rakan dua kali kegiatan pengujian. Pa-

dahal kapasitas assessor untuk meng-
assess dalam setahun hanya 400 orang. 
Secara kuantitas, kekurangan assessor.

Untuk menyiasati permasalahan as-
sessor yang kurang, Biro SdM BPK me-
manfaatkan penggunaan assessor dari 
luar. Sehingga, assessor yang bertugas 
meng-assess di Assessment Center ter-
diri dari assessor internal, yang meru-
pakan pegawai BPK yang telah memiliki 
sertifikat assessor dari BKn; serta as-
sessor associate atau assessor dari luar 
yang dikontrak oleh BPK.

Assessor associate ini adalah orang-
orang profesional individual yang me-
miliki sertifikasi assessor. Bukan dari 

perusahaan assessor. Mereka kesehari-
annya memang bekerja sebagai assessor 
untuk entitas lain, yang sewaktu-waktu 
bisa dipanggil BPK untuk melakukan 
assessment.  

Pada tahun 2016 ini telah dilakukan 
seleksi. Hasilnya ada sekitar 20 orang 
yang terpilih sebagai assessor associate. 
Seluruhnya berlatarbelakang psikolo-
gi. Hal ini dikarenakan yang di-assess 
adalah kompetensi perilaku. “dan, su-
dah mulai kita gunakan di tahun ini, 
jadi lumayan membantu,” ucap Rio.  
(and)

Ruang Kontrol yang dilengkapi beberapa komputer dua server dan monitor 
untuk memantau kegiatan assessment.

Tampakdua assessor di Ruang Observasi tengah memantau assessee 
yang sedang berdiskusi di ruang diskusi, di sebelahnya.
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iNtErNAsioNAl

SeLaMa lima hari, 10-14 Ok-
tober lalu, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI didapuk 
sebagai tuan rumah perte-
muan review pemeriksaan 

kooperatif atas manajemen bencana. 
Pertemuan diselenggarakan di Pus-

diklat BPK RI, Kalibata, Jakarta.
Peserta pertemuan review pemer-

iksaan kooperatif tersebut meliputi 48 
pemeriksa dari 17 lembaga pemeriksa 
dari berbagai negara. Hadir juga tujuh 
resources person, Manajer Program 
InTOSaI Development Initiative (IdI) 

PERTEMUAN REvIEW 
PEMERIKSAAN 
MANAJEMEN BENCANA
lewat PrOgram idi-asOsai telah dilaksanakan 
Pemeriksaan atas manajemen benCana, bPk ri 
kemudian menjadi tuan rumah untuk me-review 
Pemeriksaan tersebut. 

Md. Shofiqul Islam, Administrator 
Pengembangan Kapasitas Asian Orga-
nization of Supreme Audit Institutions 
(aSOSaI) Takayo Kato.

Pada saat pembukaan para pejabat 
eselon I dan II BPK RI hadir. Termasuk 
Ketua BPK RI Harry azhar azis yang 
membuka acara, dan Kepala Badan 
nasional Penanggulangan Bencana 
(BnPB) RI Willem Rampangilei yang 
menyampaikan keynote speech. 

dalam sambutan, Harry azhar azis 
menuturkan bahwa bencana menunjuk-
kan dampak terhadap warga dan aset 
yang meningkat secara cepat di seluruh 
negara, begitu juga dengan risiko-risiko 
baru. Bencana juga mengakibatkan 
kerugian, terutama pada sektor eko-
nomi, sosial, kesehatan, kebudayaan 
dan lingkungan dalam jangka pendek, 
menengah dan panjang, khususnya, 
pada tingkat lokal dan komunitas. 

Indonesia sendiri, lanjutnya, secara 
geologis, berada di atas pertemuan se-
jumlah lempeng tektonik, di Lingkaran 
Api Pasifik dengan serangkaian palung 
laut, lempeng gunung berapi dan sa-
buk gunung berapi serta pergerakan 
lempeng bumi. Bersama dengan dam-
pak perubahan iklim, Indonesia sangat 
rentan terhadap berbagai macam tipe 
bencana. 

ditambah lagi, penduduk yang be-
sar dan sumber daya alam yang terbatas 
menyebabkan eksploitasi alam. Kondisi 
ini sangat mempengaruhi keseimban-
gan alam dan sangat mungkin memicu 
bencana. 

Selama dua dekade terakhir, Indo-
nesia mengalami bencana alam luar bi-
asa. akibatnya, timbul korban jiwa dan 
kerusakan besar di wilayah terdampak, 
termasuk infrastruktur, sehingga me-
nyebabkan kerugian ekonomi. “Tsu-
nami yang menerjang aceh pada 2014 
menjadi sebuah alarm,” ucap Harry. 

Sebagai tanggapan atas bencana itu, 
BPK RI pada 2005 menggelar manaje-
men audit bencana untuk meningkat-
kan kemampuan Pemerintah mena-
ngani bencana. BPK RI merekomenda-

60 oktober 2016WArtA BPK

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara.
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sikan sejumlah perbaikan untuk me-
ningkatkan tata kelola Pemerintah yang 
baik; meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas manajemen bencana; dan 
mengalokasikan sumber daya untuk 
bekerja sama dengan sejumlah Lemba-
ga Pemerintah terkait.

“BPK RI sangat sadar bahwa meng-
audit manajemen bencana dan manaje-
men sumber daya memiliki sejumlah 
tantangan. Ini disebabkan situasi dan 
kondisi bencana membutuhkan se-
jumlah derajat fleksibilitas dan kepu-
tusan yang harus diambil segera, yang 
mungkin mengabaikan prosedur nor-
mal, demi menyelamatkan jiwa,” tutur 
Harry.

 Lebih lanjut disampaikan Harry, 
untuk meningkatkan kapasitas, auditor 
BPK dilatih untuk mengaudit akuntabi-
litas dan transparansi manajemen dan 
bencana dan manajemen sumber daya. 
Tidak hanya itu, auditor pun dilatih 
untuk menerapkan Sistem Informasi 
Geografi (GIS) dalam perencanaan dan 
kegiatan di lapangan. 

Saat ini, BPK RI telah mengembang-
kan pendekatan baru untuk melibatkan 
auditor di kantor regional dekat lokasi 
bencana agar terlibat dalam fase respon 
darurat sesegera mungkin untuk men-
gamati pelaksanaan manajemen ben-
cana di lokasi terdampak. “Kami juga 
mengembangkan manual audit dalam 
audit manajemen bencana dan manaje-
men bantuan terkait bencana,” ungkap 
Harry.

 BPK RI sangat sadar bahwa pena-
nganan bencana melibatkan bantuan 
dan kontribusi dan komunitas interna-
sional. Karena itu, BPK RI, ucap Harry, 
sangat menyambut baik undangan IdI 
untuk berpartisipasi aktif dalam IdI-
aSOSaI 3i Cooperative Audit Program. 
Ia sangat yakin program ini akan men-
dukung upaya BPK RI untuk mening-
katkan staf yang profesional, kapasitas 
organisasi dan kinerja dalam melaku-
kan audit manajemen bencana. 

“Kami juga menerima tugas seba-
gai tuan rumah pertemuan ini untuk 

menunjukkan komitmen kami terhadap 
proyek IdI secara khusus, dan mening-
katkan transparansi serta serta akun-
tabilitas finansial secara umum,” papar 
Harry.

Sementara itu, dalam keynote 
speech-nya, Willem Rampangilei me-
nuturkan mengenai isu bencana yang 
menjadi agenda utama komunitas 
global. Pada tataran global, the SendaI 
Framework of Disaster Risk Reduction 
2015-2030 diterima dalam Pertemuan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di 
Sendai, Jepang, pada 18 Maret 2015. 
Sendai Framework ini merupakan 
kelanjutan dari Hyogo Framework for 
Action (HFa) 2005-2015.

Sendai Framework adalah instru-
ment penting dalam membangun kapa-
sitas dan ketahanan misi serta komuni-
tas terhadap bencana. Sendai Frame-
work dibangun berdasar elemen yang 
memastikan kelanjutan framework se-
hingga kami dapat bekerja sama dengan 
berbagai stakeholders di bawah HFa 
dan memperkenalkan sejumlah inovasi 
selama masa konsultasi dan negosiasi. 

The Sendai Framework juga 
menjelaskan kebutuhan untuk menin-
gkatkan pemahaman tentang kebenca-
naan dalam semua dimensi yang ter-

dampak, kerentanan dan karakteristik 
bencana. Penguatan terhadap mitigasi 
bencana pemerintah termasuk platform 
nasional akuntabilitas untuk penge-
lolaan risiko manajemen bencana; ke-
siapan untuk menghadapi bencana; 
dan menyadari siapa saja stakehold-
ers yang terlibat, dan aturan hukum, 
untuk menghindari munculnya risiko 
baru, ketahanan infrastruktur keseha-
tan, warisan budaya, serta memperkuat 
kerja sama internasional dan partner-
ship global. “dan, termasuk kebijakan 
dan program lembaga dan negara do-
nor, termasuk dukungan finansial dari 
lembaga keuangan internasional,” ucap 
Willem.   

di Indonesia, lanjut Willem, ben-
cana telah meningkatkan kewaspadaan 
nasional serta kebutuhan untuk mengu-
rangi risiko bencana. Setelah tsunami 
aceh pada 2004, Indonesia mengesah-
kan Undang-Undang nomor 24 tahun 
2007 tentang Manajemen Bencana. 

aturan itu menjadi dasar pendirian 
BnPB dan badan penanggulangan ben-
cana di level pemerintah lokal. Platform 
nasional dan lokal pengurangan risiko 
bencana ini berdasar pada perencanaan 
mitigasi bencana nasional dan rencana 
kerja pengurangan risiko bencana nasi-
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onal juga inisiatif Disaster Risk Disas-
ter. 

Untuk membangun masyarakat 
tanggap bencana, Indonesia memi-
liki sedikitnya 13 karakteristik langkah 
pena nganan bencana. Sebagai tambah-
an, Indonesia adalah negara kepulauan 
terbesar di dunia yang terdiri atas 17.504 
pulau yang membuat manajemen ben-
cana sangat dibutuhkan. Perubahan 
iklim serta kerusakan alam menyebab-
kan manajemen bencana menjadi lebih 
rumit dan lebih banyak dimensi. 

Secara statistik selama dekade tera-
khir, bencana hidro meteorologi menye-
babkan korban jiwa dan kerugian terbe-
sar. “Indonesia sadar untuk mencegah 
kerugian akibat bencana, korban jiwa 
serta kerugian akibat kegagalan per-
tumbuhan ekonomi, kami membutuh-
kan perubahan manajemen bencana 
yang lebih baik. dan, menjadikan ma-
salah ini sebagai prioritas dalam pem-
bangunan berkelanjutan. Untuk itu, 
Indonesia memasukkan pengurangan 
risiko bencana dalam program nasional 
2014-2019,” terang Willem.

 Disaster Risk Reduction untuk In-
donesia, fokus pada 136 distrik di se-
luruh negeri yang diidentifikasi dan 
dikate gorikan wilayah rentan bencana. 
“dan, dengan pertumbuhan ekonomi 
yang signifikan, pada akhir 2019, kami 
harus bisa menurunkan indeks risiko 
hingga 30 persen di wilayah-wilayah 
tersebut,” ungkap Willem. 

Pertemuan Review Peme
riksaan Kooperatif

Pertemuan review pemeriksaan 
kooperatif atas manajemen bencana 
sendiri, merupakan kelanjutan dari 
pertemuan perencanaan pemeriksaan 
yang diselenggarakan di Malaysia pada 
april 2016 lalu. Pada saat pertemuan di 
Malaysia, mereka diberikan bimbingan 
teknis oleh mentor dari IdI, bagaimana 
membuat perencanaan pemeriksaan 
yang baik. Perencanaan pemeriksaan 
atas manajemen bencana diselesaikan 
pula di sana.  

Sesuai dengan namanya, pemerik-
saan kooperatif, ada 17 lembaga peme-
riksa negara-negara yang terlibat dalam 
pemeriksaan pada tema yang sama itu: 
manajemen bencana. Mereka melaku-
kan pemeriksaan di negara masing-
masing setelah membuat perencanaan 
pemeriksaan saat di Malaysia. Hasilnya, 
didiskusikan dan di-review dalam per-
temuan ini. Termasuk memfinalisasi 
konsep laporan pemeriksaannya. 

“Jadi, pemeriksaannya dilakukan 
dari april sampai Oktober berdasarkan 

perencanaan yang sudah dibuat de-
ngan objek pemeriksaan kebanyakan 
prepareness disaster atau antisipasi 
bencana,” jelas Kabag Kerja Sama In-
ternasional pada Biro Humas dan Kerja 
Sama Internasional BPK Wahyudi ke-
tika ditemui di ruang kerjanya, Senin 
(10/10) lalu.

 Pada pertemuan ini juga masing-
masing tim pemeriksa dari 17 lembaga 
pemeriksa negara-negara asia akan 
mempresentasikan konsep laporan 
yang telah dikembangkan oleh masing-
masing tim pemeriksa dengan rekan 
sejawat dan resources team. Resour-

ces team kemudian akan memberikan 
masukan pada masing-masing konsep 
laporan pemeriksaan tersebut. 

Selanjutnya, masing-masing tim 
pemeriksa akan memperbaiki konsep 
laporan pemeriksaan berdasarkan dis-
kusi dan masukan untuk memfinalisasi 
laporan pemeriksaan dan mendapat 
persetujuan dari ketua lembaga peme-
riksa masing-masing.  

Pemeriksaan kooperatif atas mana-
jemen bencana sendiri merupakan 
rangkaian implementasi dari program 
yang diusung IdI bersama aSOSaI atau 
organisasi lembaga-lembaga pemeriksa 
se-asia: program pemeriksaan koope-
ratif atas pemeriksaan manajemen ben-
cana yang merupakan bagian dari In-
ternational Standard of Supreme Audit 
Institution (ISSaI) Implementation Ini-
tiative disingkat 3i.

Program tersebut dilaksanakan se-
lama kurun waktu 2015-2016 terbuka 
untuk seluruh lembaga pemeriksa. na-
mun, hanya 17 lembaga pemeriksa yang 
mengajukan diri untuk ikut serta dalam 
program pemeriksaan atas manajemen 
bencana ini. Sebagian besar adalah 
anggota aSOSaI. “Lembaga pemeriksa 
yang diajak itu, mereka yang memiliki 
pemeriksaan manajemen bencana di 
negaranya masing-masing,” ucap Wah-
yudi.

adapun ke-17 lembaga pemeriksa 
yang terlibat dalam program pemerik-
saan atas manajemen bencana, yaitu 
lembaga pemeriksa dari Bhutan, Cina, 
India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, 
Filipina, nepal, Ukraina, afganistan, 
Laos, Myanmar, Mongolia, Pakistan, 
Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. 

Pertemuan review pemeriksaan atas 
manajemen bencana yang diselenggara-
kan di Pusdiklat BPK RI ini merupakan 
tahap ke-5 dari tujuh implementasi IdI 
aSOSaI 3i pada program pemeriksaan 
kooperatif atas pemeriksaan manaje-
men bencana. Setelah itu, IdI akan 
melakukan quality assurance atas 
ma sing-masing laporan pemeriksaan 
tersebut.  (and)

iNtErNAsioNAl

62 oktober 2016WArtA BPK

Ketua BPK Harry Azhar Azis memberikan 
cinderamata kepada Kepala BNPB RI Willem 
Rampangilei disaksikan oleh Manajer Program 
INTOSAI IDI Md. Shofiqul Islam.

48 - 77GATSU 31.indd   62 28/11/2016   16:05:17



dITeMUI seusai pembukaan 
pertemuan review pemerik-
saan kooperatif atas mana-
jemen bencana yang dis-

elenggarakan BPK RI, Kepala BnPB RI 
Willem Rampangilei memaparkan men-
genai karakteristik penanggulangan 
bencana. Kalau bicara penanggulangan 
bencana, menurutnya, ada tiga dimensi 
yang disorot: prabencana, pada saat ter-
jadi bencana dan pasca bencana.

Pada prabencana, perlu upaya pen-
gurangan risiko bencana, bisa berupa 
upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. 
Pada saat prabencana, kesiapsiagaan 
menjadi hal utama. Sehingga pada saat 
terjadi bencana risiko bisa ditekan ser-
endah mungkin. 

“Sementara pada saat terjadi ben-
cana, sudah harus siap dengan penanga-
nan daruratnya. Penanganan darurat ini 
tidak boleh berlama-lama, harus secepat 

Kepala BNPB RI Willem Rampangilei

PEmENuhAN AkuN tAbilitAs DAN 
tANGGAP DArurAt yANG CEPAt
WIlleM MelIHAT PeRMASAlAHAN yANg PeRlu DIcARI 
SOluSINyA ADAlAH PeMeNuHAN AKuNTABIlITAS DAN 
PelAKSANAAN TANggAP DARuRAT BISA DIlAKuKAN DeNgAN 
cePAT. 

mungkin, karena urusannya adalah 
bagaimana kita bisa menyelamatkan 
jiwa manusia sebanyak mungkin” ucap 
Willem.

Sedangkan pascabencana, urusan-
nya dengan pemulihan atau recovery. 
Pemulihan itu tertuju pada rekonstruksi 
dan rehabilitasi wilayah terdampak 
bencana. Sehingga, dampak dari ben-
cana dapat bisa dipulihkan kembali.

Permasalahannya, ujar Willem, 
pada saat penanganan darurat bencana, 
harus memenuhi persyaratan akun-
tabilitas dan transparansi. “Padahal kita 
dituntut untuk penyelamatan manusia 
sebanyak mungkin. nah, inilah semoga 
dalam pertemuan ini semoga ada solu-
si,” ujarnya.

Solusinya tak lepas dari hal terse-
but. Pertama, bagaimana persyaratan 
akuntabilitas dan transparansi bisa di-
penuhi. “Kita juga pada saat yang ber-
samaan bisa melaksanakan upaya pe-
nyelamatan manusia dengan cara cepat 
dan tepat,” ungkapnya.

Masalah lainnya, yang disoroti Wil-
lem adalah dukungan anggaran atau 
ketersediaan anggaran yang memadai. 
dalam penanggulangan bencana, du-
kungan anggaran ini salah satu faktor 
yang penting. “Kalau kita bicara kapa-
sitas salah satunya anggaran,” ucapnya.

Mengenai ketersediaan dan duku-
ngan anggaran, faktanya, aku Willem, 
di daerah belum memadai. dengan kata 
lain, anggaran untuk penanggulangan 
bencana di daerah belum dialokasi-
kan secara memadai. Sehingga, hal ini 
sangat menghambat upaya penanggu-
langan bencana. “dukungan anggaran 
pada local capacity harus dipikirkan ke 
depan,” katanya. .   (and)

Kepala BNPB RI Willem Rampangilei
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KaMIS (22/9) malam, be-
lasan wartawan berdata-
ngan ke Stasiun Gambir, 
Jakarta. Tujuannya, ke 
Yogyakarta naik gerbong 

kereta api wisata. Mereka akan mengi-
kuti diklat pengenalan kelembagaan 
dan pemeriksaan BPK. Pusdiklat BPK 
bekerja sama dengan Biro Humas dan 
Kerja Sama Internasional BPK mem-
fasilitasi wartawan beberapa media 
massa untuk ikut diklat itu.

dalam perjalanan menuju Yogya-
karta, Kabiro Humas dan Kerja Sama 
Internasional Yudi Ramdan Budi-
man dan Kabid Bidang Perencanaan, 
evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat BPK 
M. Yusuf John menyempatkan untuk 
menjelaskan maksud dan tujuan mere-
ka ke Yogyakarta. Juga memaparkan se-
cara singkat mengenai ke-BPK-an dan 
pemeriksaan BPK. Beberapa wartawan 
bertanya dan merespon.

Menjelang Shubuh, Jumat (23/9), 

WorkshoP

PUSDIKLAT BPK ADAKAN 
WoRKShoP UNTUK WARTAWAN
Pusdiklat bekerja sama dengan birO humas dan 
kerja sama internasiOnal bPk mengadakan diklat 
untuk Para wartawan. ajang silaturahmi dan 
sOsialisasi ke-bPk-an dengan media massa. 

rombongan tiba di Stasiun Yogyakar-
ta. Mereka dijemput langsung Kepala 
Balai diklat BPK Yogyakarta Felicia 
Yudha ningtyas. diantar ke wisma BPK, 
di daerah yang disebut-sebut sebagai 
“Mentengnya Yogya”, untuk beristira-
hat sejenak.

Sekitar pukul 09.30 pagi, dengan 
menumpang mobil yang telah dise-
diakan, rombongan wartawan bergegas 
menuju Balai diklat BPK Yogyakarta, 
Jl. HOS Cokroaminoto, yang tempatnya 
satu kompleks dengan Kantor BPK Per-
wakilan Provinsi Yogyakarta. 

Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Sap-
to amal damandari yang didampingi 
Kaditama Revbang Bahtiar arif sempat 
mengunjungi Wisma BPK, tempat para 
wartawan menginap. Kunjungannya 
tidak lama. namun, Bahtiar arif sem-
pat bercengkerama dengan beberapa 
wartawan saat sarapan. 

Sesampai di auditorium Ba-
lai diklat Yogyakarta, rombongan 
wartawan di sambut langsung Felicia 
Yudha ningtyas. Ia menjelaskan agenda 
diklat yang akan diikuti oleh wartawan, 
termasuk dua wartawan dari media lo-
kal di Yogyakarta. di Balai diklat, sudah 

Kepala Balai Diklat 
BPK yogyakarta Felicia 
yudhaningtyas

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah menyampaikan materi workshop.
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hadir Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
Setelah menyempatkan berfoto 

bersama dengan para pejabat BPK, 
wartawan kembali masuk ruangan, di 
auditorium Balai diklat Yogyakarta. 
dimulailah diklat format workshop. 
Pemapar pertama: Sekjen BPK Hendar 
Ristriawan.

BPK dan Pemeriksaan
Mengawali pemaparan, Hendar, 

menjelaskan mengenai arti BPK yang 
dilihat dari dua dimensi. Pertama, 
BPK bisa diartikan sebagai sekumpu-
lan Pejabat negara yang mempunyai 
kewenangan dan tugas untuk melaku-
kan pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Se-
kumpulan pejabat negara itu terdiri dari 
Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua 
merangkap anggota, dan tujuh anggota 
BPK. “Itu disebut Badan,” jelasnya.

Badan inilah yang memiliki ke-
wenangan dalam melakukan peme-
riksaan atas pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Kewenangan 
ini yang kemudian dilimpahkan kepada 
para pelaksana BPK, yang dalam hal ini 
para pemeriksa BPK. 

 Kedua, BPK juga bisa disebut seba-
gai nama nomenklatur dari salah satu 
Lembaga negara yang kedudukannya 
sejajar dengan Presiden, Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR), dewan 
Perwakilan Rakyat (dPR), dewan Per-
wakilan daerah (dPd), Mahkamah 
agung (Ma), Mahkamah Konstitusi 
(MK), dan Komisi Yudisial (KY).

dari kedua arti BPK ini, kadang ada 
kesalahan dalam menyebut titelatur 
pimpinannya. Banyak yang masih me-
nyebut Ketua BPK dengan istilah ‘Ke-
pala BPK’. “Padahal, untuk Lembaga 
Legara, itu titelaturnya adalah Ketua. 
Ketua dPR, Ketua Ma, Ketua MK, jadi, 
tidak ada Kepala dPR, Kepala MK, atau 
Kepala BPK,” Hendar mencontohkan 
penyebutannya.

Penyebutan nama titelatur pimpi-
nan Lembaga negara ini berbeda de-
ngan penyebutan pada Badan yang 

sifatnya merupakan Lembaga Peme-
rintah, maka titelatur pimpinannya 
disebut dengan ‘Kepala’.  

“Kepala Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), karena dia 
merupakan Lembaga Pemerintah non-
kementerian,” Hendar mencontohkan 
penyebutan untuk titelatur ‘kepala’ 
pada lembaga atau badan nonkement-
erian yang berada di lingkup Pemerin-
tah.

Lebih lanjut Hendar menerang-
kan mengenai tugas dan kewenan-
gan pemeriksaan BPK. dimana, ber-
dasarkan konstitusi dan peraturan 
perundang-undangan, BPK berwenang 
melakukan tiga jenis pemeriksaan: 
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan 
Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tu-
juan Tertentu, termasuk di dalamnya 
Pemeriksaan Investigatif.

Pemeriksaan Keuangan tujuannya 
hanya untuk memberikan opini ter-
hadap laporan keuangan yang disusun 
oleh entitas pengelola keuangan negara. 
Sedangkan Pemeriksaan Kinerja meng-
hasilkan temuan pemeriksaan, kesim-
pulan, rekomendasi atau saran. 

Sedangkan Pemeriksaan dengan 

Tujuan Tertentu itu pemeriksaan di luar 
Pemeriksaan Keuangan dan Pemerik-
saan Kinerja. Jadi, kalau Pemeriksaan 
Keuangan memberikan opini; Pemerik-
saan Kinerja untuk menilai efektivitas, 
efisiensi dan ekonomis, maka Peme
riksaan dengan Tujuan Tertentu di luar 
itu. 

Pemeriksaan dengan Tujuan Ter-
tentu ini dilakukan pada segmen-seg-
men di laporan keuangan, misalnya, 
pemeriksaan atas Pendapatan negara, 
Belanja negara, Penerimaan Pinjaman, 
dan lainnya. dan, di dalam jenis peme-
riksaan ini termasuk Pemeriksaan In-
vestigatif. 

Pemeriksaan Investigatif ini, ber-
dasarkan peraturan perundang-un-
dangan, dilakukan untuk mengungkap 
ada tidaknya indikasi kerugian negara/
daerah dan atau unsur pidana. Unsur 
pidana dalam konteks ini tidak hanya 
pidana korupsi, tetapi juga pidana 
yang meliputi keuangan negara, seper-
ti pidana perpajakan, perbankan, dan 
lain-lain.

di sisi lain, sebagian opini masyara-
kat melihat bahwa kalau BPK melaku-
kan pemeriksaan, berarti harus ada se-

Kaditama Revbang Bahtiar Arif menyampaikan materi tentang IHPS dan terkait tugas BPK.
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seorang yang ditangkap atau dibawa ke 
proses pengadilan. Harapan masyara-
kat tersebut terbentur pada peraturan 
perundang-undangan. dimana, semua 
jenis pemeriksaan yang dilakukan 
tersebut, tidak menjadikan BPK sebagai 
lembaga yang superbody dan super-
power yang mempunyai kewenangan 
tak terbatas. ada batasan-batasan tu-
juan pada masing-masing pemeriksaan 
yang dilakukan BPK.

Hendar kemudian menjelaskan 
mengenai Standar Pemeriksaan Keua-
ngan negara yang ditetapkan BPK, yang 

menjadi acuan BPK dalam melakukan 
tugas pemeriksaan. Ia mengaitkan juga 
dengan pertanyaan sebagian besar ma-
syarakat, dimana opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) yang didapat suatu 
entitas, tetapi pimpinannya tertangkap 
karena tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Hendar, dalam standar 
pemeriksaan ini, pemeriksa BPK dalam 

memeriksa laporan keuangan, peme-
riksa BPK memang diharuskan waspa-
da atas kemungkinan-kemungkinan 
terjadinya fraud atau kecurangan. Tapi, 
jika tidak tercatat dalam pembukuan 
atau laporan keuangan, bukan menjadi 
tugas BPK, ketika ada pimpinan entitas 
yang tertangkap karena tindak pidana 
korupsi.

Ia mencontohkan, sebagian kasus 
tertangkapnya pimpinan entitas. Ke-
banyakan di antaranya, justru tertang-
kap karena gratifikasi, atau suapme-
nyuap. “nah, perbuatan suap-menyuap 

itu kan tidak mungkin ter-record di 
dalam pembukuan,” ujar Hendar.

dalam hal kemudian BPK menemu-
kan indikasi adanya tindak pidana pada 
laporan keuangan pada saat Peme-
riksaan Keuangan, biasanya BPK akan 
melakukan Pemeriksaan Investigatif 
untuk memastikan ada tidaknya indi-
kasi tindak pidana. Hasil Pemeriksaan 

Investigatif inilah yang menjadi acuan 
untuk melihat ada tidaknya indikasi 
kerugian negara/daerah atau tindak 
pidana. 

Jadi, jika kemudian timbul perta-
nyaan pada sebagian masyarakat atau-
pun pemberitaan media massa terkait 
ada tidaknya kerugian negara/daerah 
ataupun tindak pidana pada suatu en-
titas pengelola keuangan negara harus 
dilihat secara utuh dan jelas. acuannya 
bukan pada hasil pemeriksaan laporan 
keuangan. Tapi, pada hasil Pemerik-
saan Investigatif. 

“Jadi, diskursus dengan sumber 
data yang berbeda, itu akhirnya nggak 
nyambung, repotnya, Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik mela-
rang laporan hasil pemeriksaan inves-
tigatif dipublikasikan. apa yang terjadi 
adalah misinformasi, karena yang dike-
tahui masyarakat itu adalah laporan 
hasil pemeriksaan keuangan, padahal 

Para awak media tengah mengikuti workshop.

WorkshoP
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temuan-temuan itu dimuatnya di lapo-
ran investigatif,” terang Hendar.

Hendar kemudian menjelaskan be-
berapa kasus yang terjadi terkait hal 
tersebut. Lebih lanjut, ia juga menjelas-
kan mengenai pemeriksaan BPK yang 
dikaitkan dengan proses hukum yang 
dijalankan aparat penegak hukum.

IHPS
Sesi pertama yang disampaikan 

Hendar akhirnya selesai diakhiri disku-
si dan tanya jawab. Setelah itu, peserta 
workshop dipersilakan rehat seje-
nak. Karena, sholat Jumat akan tiba. 
Setelahnya, peserta menyantap makan 
siang. Kemudian Sesi kedua dimulai. 
Pemapar: Kaditama Revbang Bahtiar 
arif. Selama pemaparan, terjadi diskusi 
dan tanya jawab.

dalam paparannya, Bahtiar arif 
menjelaskan bagaimana membaca 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) serta isi dan proses penyusunan-
nya, sembari para wartawan sebagian 
dibagikan buku IHPS sebagai contoh 
agar lebih memahami. 

Bahtiar menjelaskan bahwa IHPS 
merupakan ringkasan dari laporan hasil 
pemeriksaan. Ia menceritakan proses-
nya. dimana, setelah Pemeriksa atau 
auditor selesai melakukan pemeriksaan 
di lapangan, mereka menyusun laporan 
hasil pemeriksaan, baik Pemeriksaan 
Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan 
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. 

Masing-masing laporan hasil 
pemeriksaan diserahkan kepada lem-
baga perwakilan, baik di pusat dan dae-
rah serta entitas yang diperiksa, sebagai 
laporan hasil pemeriksaan individu-
alnya. “Laporan hasil pemeriksaan ini 
yang nanti diringkas ke IHPS,” ucapnya.

di sisi lain, setiap semester, BPK di-
minta menyusun ikhtisar dari laporan-
laporan hasil pemeriksaan tersebut. 
“Supaya mengetahui secara keseluru-
han seperti apa, tetapi dalam bentuk 
ringkasan,” terang Bahtiar, sambil me-
nambahkan tiga bulan setelah semester 
berakhir, maka BPK harus menyampai-

kan IHPS tersebut ke dPR, dPd, dan 
Pemerintah.

Bahtiar kemudian menerangkan 
mengenai bagian-bagian dalam buku 
IHPS. Termasuk di dalamnya, ring-
kasan laporan hasil pemeriksaan; lapo-
ran pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan atau rekomendasi BPK; 
pemantauan tuntutan perbendaharaan 
dan tuntutan ganti rugi; serta jumlah 
kasus tindak pidana temuan pemerik-
saan BPK yang dilaporkan ke aparat 
penegak hukum dan tindak lanjut pros-
es hukumnya. 

“Jadi, setiap semester, kami juga 
meng-update, memutakhirkan reko-
mendasi-rekomendasi yang telah di-
berikan dalam pemeriksaan sebelum-
nya, statusnya tindak lanjutnya seperti 
apa, apakah selesai, dalam proses, su-
dah dilaksanakan tetapi belum sesuai 
dengan rekomendasi, belum ditindak-
lanjuti, atau tidak dapat ditindaklan-
juti, itu ada di dalam IHPS,” paparnya, 
menjelaskan laporan pemantauan tin-
dak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 

Paparan selanjutnya mengenai 

bagian-bagian struktur laporan hasil 
pemeriksaan pada masing-masing jenis 
pemeriksaan, baik pada laporan hasil 
pemeriksaan keuangan, kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Hal yang pasti, Bahtiar menegaskan, 
setiap laporan hasil pemeriksaan pasti 
ada temuannya. “Selama ini sih, sepe-
ngetahuan saya, pasti ada temuannya,” 
ujarnya. 

Jika ada temuan, maka selalu ada 
rekomendasi. Temuan itu terjadi kare-
na ada gap antara fakta dan kondisi atau 
kriteria yang seharusnya. Gap ini terjadi 

karena ada penyebabnya. Rekomendasi 
BPK inilah yang bisa menghilangkan 
penyebab terjadinya gap itu. “Supaya 
tahun depan, jangan terjadi lagi,” ucap 
Bahtiar.

Oleh karena itu, tidak selalu satu 
temuan, satu rekomendasi. Bisa terjadi 
satu temuan ada beberapa rekomenda-
si. Tergantung seberapa banyak penye-
bab gap yang terjadi antara fakta dan 
kondisi yang seharusnya yang menjadi 
temuan BPK. 

Hal menarik adalah jumlah peme-

untuk mendapatkan bahan berita para wartawan mewawancarai Kabiro Humas dan Kerja Sama 
Internasional yudi Ramdan Budiman seusai workshop.
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riksa BPK yang diturunkan pada setiap 
pemeriksaan. Bahtiar menuturkan, 
besar kecilnya jumlah pemeriksa yang 
diturunkan dalam sebuah pemeriksaan 
tergantung lingkup pemeriksaan serta 
risiko pada entitas apakah banyak kasus 
fraud atau tidak.

Berkaitan dengan kekurangan jum-
lah pemeriksa, berdasarkan undang-
undang, dimungkinkan BPK mengam-
bil pemeriksa atau tenaga ahli dari luar 

BPK untuk memeriksa entitas pengelola 
keuangan negara yang bekerja untuk 
dan atas nama BPK. “Tahun kemarin, 
kita memakai tenaga akuntan publik 
untuk membantu, tetapi kita harus 
seleksi dan sebagainya,” ucap Bahtiar 
arif.

Setelah sesi kedua workshop se-
lesai, untuk bahan pemberitaan, para 
wartawan mengerubuti Kabiro Humas 
dan Kerja Sama Internasional Yudi 

Ramdan. Pertanyaan dari wartawan 
umumnya seputar penyerahan IHPS I 
2016 yang awal Oktober ini diserahkan 
secara formal ke dPR, dPd, dan Pre-
siden.

Pada malam hari, Wakil Ketua BPK 
Sapto amal damandari mengundang 
para wartawan menghadiri gala dinner. 
Ia menyampaikan ucapan terima kasih 
atas kehadiran wartawan dalam work-
shop di Yogyakarta atas undangan BPK 
ini.     

Setelah gala dinner, tanpa melewat-
kan kehadiran Wakil Ketua BPK, para 
wartawan kembali mencari bahan pem-
beritaan darinya. Salah satu hal penting 
yang ditanyakan soal tindak lanjut reko-
mendasi BPK oleh entitas. 

Sapto menerangkan bahwa dalam 
aturan, entitas wajib menindaklanjuti 
rekomendasi BPK selama 30 hari. na-
mun, dalam aturan juga ada beberapa 
hal yang bisa ditindaklanjuti, tidak bisa 
ditindaklanjuti, atau masih dalam pro-
ses. “Itu biasanya kita pilah-pilah. Tapi, 
saya akui bahwa ada beberapa temuan 
yang memang tidak bisa ditindaklanjuti 
karena ada yang tidak match antara au-
ditor dan entitas,” ungkap Sapto.

Sapto menginformasikan bahwa 
saat ini BPK tengah mengembangkan 
sistem informasi pemantauan tindak 
lanjut. Sistem ini nanti akan declare 
pada saat Hari Ulang Tahun BPK, Janu-
ari 2017. “nah, dari situ kita tahu ada 
beberapa yang memang clear bisa ditin-
daklanjuti dengan baik, tetapi memang 
ada yang harus diselesaikan oleh ang-
gota (BPK),” ucapnya. 

Terkait dengan amanat undang-
undang yang menyatakan BPK dapat 
melaporkan kepada aparat penegak 
hukum jika ada entitas yang tidak me-
nindaklanjuti rekomendasinya, Sapto 
menegaskan, bahwa harus benar-benar 
dipastikan mana yang ranah adminis-
trasi dan ranah hukum. “Jadi, di Badan 
memang sudah sepakat, pada saatnya 
nanti kita akan lakukan itu, cuma pelan-
pelan,” jelasnya.  (and)

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari didampingi beberapa pejabat BPK dan peserta workshop 
seusai gala dinner yang menandai berakhirnya workshop.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kaditama Revbang BPK Bahtiar Arif, para pejabat di lingkungan 
Kantor BPK Pusat, BPK Perwakilan Provinsi DIy, dan Pusdiklat BPK bersama peserta workshop.

WorkshoP
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dIReKTORaT evalu-
asi dan Pelaporan Peme-
riksaan (dit. ePP) BPK 
akhirnya rampung juga 
menyusun Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 
yang baru saja diserahkan kepada dPR, 
dPd, dan Presiden. Satuan kerja (sat-
ker) setingkat eselon II di lingkungan 
direktorat Utama Perencanaan, evalu-
asi, dan Pengembangan Pemeriksaan 
Keuangan negara (ditama Revbang) 
BPK itu yang bertanggung jawab atas 
penyusunan IHPS setiap semester.

Tiga bulan sebelum penyerahan, 
mereka sudah bekerja menyusun IHPS. 
Mulai berdiskusi dengan satker peme-
riksa yang ada di Kantor Pusat mau-
pun perwakilan di seluruh Indonesia. 
dimulailah kegiatan penyusunan, lalu 
berdiskusi lagi, dibahas dalam forum 
eselon I, sampai persetujuan Badan un-
tuk pengesahan buku IHPS.

 Beberapa hari sebelum penyerahan 
ke dPR, para pegawai di sana terbiasa 
kerja lembur. Bahkan, beberapa jam se-
belum IHPS I 2016 diserahkan ke dPR, 
mereka masih melakukan pengecekan 

terakhir. Banyaknya data dari seluruh 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 
di setiap semester yang jumlahnya ra-
tusan, membuatnya harus berhati-hati 
dengan penuangan angka atau data.  

Sudah dua semester ini, termasuk 
IHPS I 2016, format susunannya sama. 
Ringkasan LHP BPK disusun berdasar 
nomenklatur entitas yang dibidangi 
komisi-komisi di dPR. Struktur penu-
lisannya juga sama. namun, ada hal 
yang sedikit berbeda. Untuk penyusu-
nan IHPS I 2016 ini misalnya, mulai 
memanfaatkan sistem aplikasi sebagai 
salah satu sumber bahan data. Sistem 
aplikasi itu adalah Sistem Manajemen 
Pemeriksaan (SMP). Pada IHPS sebe-
lumnya, belum memanfaatkan sistem 
ini. 

apa saja yang dimuat dalam IHPS 
I 2016, bagaimana mereka melakukan 
penyusunan dan memanfaatkan sistem 
Teknologi Informasi (TI) untuk IHPS I 
2016, berikut cuplikan wawancara de-
ngan Kepala direktorat evaluasi dan 
Pelaporan Pemeriksaan (Kadit.ePP) 
Juska Meidy enyke Sjam di ruang ker-
janya, beberapa waktu lalu.

 Apakah ada perbedaan konsep 
IHPS I 2016 dengan IHPS sebel
umnya?

Kalau IHPS I 2016 ini sama de-
ngan IHPS semester lalu. Tidak ber-
beda formatnya. Tidak ada perubahan 
yang mendasar dari formatnya. Kita 
tetap memasukan daftar LHP yang per 
komisi di dPR. Jadi, untuk memudah-
kan komisi-komisi di dPR menelusuri 
ke LHP-nya yang terkait dengan yang 
ada di IHPS ini.

namun, karena ini semester I, maka 

Kadit. EPP Juska Meidy Enyke Sjam:

MANFAAT APLIKASI TI, 
SUSUN IhPS LEBIh MUDAh

WAWANCArA

Kepala Direktorat ePP Juska Meidy enyke Sjam.
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yang paling banyak adalah Laporan 
Hasil Pemeriksaan Keuangan: Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 
Laporan Keuangan Kementerian Lem-
baga (LKKL), dan Laporan Keuangan 
Pemerintah daerah (LKPd). Sisanya, 
LHP Kinerja hanya ada sembilan, itu-
pun luncuran dari semester yang lalu. 
Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 
Tujuan Tertentu (PdTT) sekitar 50-an 
LHP. Total LHP untuk IHPS I 2016 ini 
696 LHP. 

Tapi, memang banyak yang lun-
curan dari semester sebelumnya, bah-
kan luncuran dari tahun yang lalu. Ba-
nyak tema audit yang diperiksa secara 
bersamaan karena tematik pada semes-
ter sebelumnya, tetapi mungkin ada 
penambahan atau pengembangan audit 
atau apa, jadi ada beberapa pemerik-
saan yang penyelesaiannya mundur dan 
baru di masukan sekarang. 

Contohnya apa saja laporan 
pemeriksaan yang luncuran dari 
sebelumnya?

Misalnya, pemeriksaan sertifikat 
guru, sudah ada dari semester sebelum-
nya. Tapi, ada tambahan-tambahan 
prosedur atau pengembangan audit. 
Jadi, belum diselesaikan semester lalu. 
Terus penanggulangan kemiskinan. 
Program-program penanggulangan 

kemiskinan pada semester lalu sudah 
banyak dikupas. Tapi, ada dua program 
yang laporan hasil pemeriksaannya 
baru dimasukan di semester ini. 

Laporan pemeriksaan yang 
luncuran ini kebanyakan peme
riksaan tematik?

Iya, sebagian besar pemeriksaan 
tematik. Pemeriksaan tematik ini, 
pemeriksaan dalam satu tema yang 
sama dilakukan oleh beberapa auditor-
at Utama Keuangan negara (aKn). LHP 
yang dikeluarkan per obyek pemerik-
saan. Misalnya, tema pemeriksaannya 
penanggulangan kemiskinan, objeknya 
kesejahteraan nelayan, itu satu LHP.

Untuk Semester I 2016 ini, 
bagaimana penyelesaian IHPS
nya?

Kurang lebih sama. Hanya, dari 
segi proses penyusunannya, kita mu-
lai menggunakan aplikasi-aplikasi 
Teknologi Informasi (TI), khususnya 
untuk mengompilasi temuan-temuan 
pemeriksaan. Temuan-temuan hasil 
pemeriksaan kan biasanya diklasifikasi-
kan menjadi temuan Sistem Pengenda-
lian Internal (SPI), temuan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-unda-
ngan, termasuk kerugian negara, po-
tensi, administrasi, rekomendasi, dan 
lain-lain itu. 

Pengategorian itu biasanya manual, 
tetapi sekarang sudah masuk Sistem 
Manajemen Pemeriksaan (SMP). Jadi, 
kita nge-print dari situ. Jadi, apa yang 
ada di SMP sama dengan yang ada di 
IHPS I 2016. Pokoknya, kita mendo-
rong semua satker menggunakan SMP. 
Semua data LHP di-input ke SMP, 
rekomendasinya, temuannya, klasifi-
kasi temuannya, dan sebagainya. Jadi, 
pada saat kita bikin IHPS, sudah lebih 
mudah. Kita nggak terlalu banyak main 
di excel lagi.    

Berarti untuk penyusunan 
IHPS I 2016 untuk pertama kali
nya memanfaatkan SMP?

Ya, baru pertama kali, sekarang. 
Kita mengambil angka-angkanya itu 
dari SMP. Matriks temuan pemerik-
saan. 

Hanya matriks temuannya saja 
yang dari SMP?

Ya, baru itu yang kita bisa generate 
laporan dari SMP, kompilasi matriks-
nya itu dari SMP, kita ambil. Sudah oto-
masi pengategorisasian temuan. 

Secara umum, proses pada 
SMP kemudian dimanfaatkan un
tuk penyusunan IHPS I 2016 ini 
bagaimana?

Jadi, auditor memasukan data LHP 
ke SMP. data LHP ini salah satunya 
temuan pemeriksaan. Temuan peme-
riksaan ini diklasifikasikan. Berapa 
jumlah temuan SPI, temuan kepatuhan, 
temuan administrasi, temuan kerugian 
negara, dan lainlain itu. Penglasifikasi-
annya itu di SMP. Setelah itu, langsung 
bisa men-generate matriks itu. Mun-
cullah matriks temuan pemeriksaan, 
matriks penglasifikasian itu. Laporan-
nya sudah jadi. Jadi, misalnya temuan 
SPI, kita tinggal klik SPI, maka data 
temuan kategori SPI langsung keluar. 
Memudahkan kita untuk menyusun 
IHPS.

Sebelumnya seperti apa?  
Kalau dulu kita bikin pakai program 

excel. di-copy, satu-satu. Jadi, dikom-
pilasinya juga satu-satu. Misalnya, 
temuan SPI, kita copy-copy, itu makan 

Kepala Direktorat ePP Juska Meidy enyke Sjam bersama  pejabat eselon III dan IV di lingkungan 
Direktorat ePP tengah  melakukan pengecekan terakhir IHPS I 2016.

WAWANCArA
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waktu. angkanya kalau ditambah-tam-
bah ke bawah-bawah bisa berubah, ka-
lau pakai excel.    

Lalu, digabung excel-excel dari 
semua satker. Itu mereka biasa pakai 
excel, kita yang gabung-gabung. nah, 
itu yang seru, temuannya, nilai-nilai nya, 
salah formula sedikit, salah semuanya. 
Jadi, harus mengecek satu-satu. 

Kalau sekarang kan sudah dimasu-
kan ke aplikasi, total nilai temuannya, 
tinggal keluar dia. Nggak usah kita cek 
satu-satu lagi. Tenaga dan waktu kita 
nggak habis mengecek secara manual 

nilai temuan per kategori. Kita bisa 
lebih banyak waktu untuk memikirkan 
substansinya atau hal-hal yang lebih 
penting lainnya. 

Kalau angka tindak lanjut hasil 
pemeriksaan?   

Kita sedang mengembangkan 
sistem pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. Memang belum sepenuh-
nya. Jadi, kita masih manual. nanti, ke 
depan, kalau sudah ada sistem peman-
tauan tindak lanjut, kita tinggal meng-
ambil dari sana. Kita tinggal nge-print. 
Jadi, IHPS itu sudah tidak manual lagi. 
Mungkin tahun depan kita sudah man-
faatkan sistem itu.

Dalam penyusunan IHPS ini 
ada potensi kesalahan angka?

Pastinya ada. Tapi, sudah kita mini-
malisir dengan koreksi berjenjang. 
Kita minta masukan dari satker. Sudah 
ba nyak orang yang me-review. dari 
tingkat paling bawah sampai ke tingkat 
eselon I, forum eselon I sampai ke 
Badan, itu semua ikut mengoreksi ini, 
memberi masukan.

Bukan hanya angka tetapi juga ma-
sukan berjenjang soal penekanan objek 
pemeriksaan yang perlu di-blow up, 
tata bahasa yang enak dibaca, format 

penulisan, substansi, tabel, dan lain-
lainnya. 

Untuk menyusun IHPS I 2016 
apa kesulitannya?

Kalau semester I mungkin nggak 
terlalu sulit, karena laporan peme-
riksaan keuangan kan sudah standar, 
sudah seragam, nggak terlalu ba-
nyak variasi. ada lembar opini, apa 
yang menyebabkan laporan keuangan 
mendapat opini, terus ada buku I dan 
II tentang SPI dan kepatuhan terhadap 
perundang-undangan.  

Tingkat kesulitan kita untuk mere-
kap LHP itu nggak seberat di semester 
II. Kalau semester II banyak LHP Ki-

nerja dan PdTT variasi penulisan LHP-
nya banyak. Hasil dan tujuan pemerik-
saan juga bervariasi. Jadi, untuk me-
rekap agak sulit, karena bahasanya pun 
kadang nggak sama. Sudut pandangnya 
juga beda-beda. Untuk menyimpulkan 
ringkasannya juga sulit. 

Misalnya kinerja, berapa sih hasil 
pemeriksaan kenerja yang menyatakan 
program pemerintah efektif. Itu berva-
riasi, kadang ngomong-nya efektif, cu-
kup efektif, kurang efektif, dan belum 
efektif. Kadang sudah disebut efektif, 
tetapi masih banyak kekurangan, per-
masalahannya banyak juga. Ini efektif-
nya sebelah mana. Jadi, hal-hal seperti 
yang membuat kita ragu ini sebenarnya 
efektif apa nggak. 

Dengan begitu banyak LHP 
yang harus direkap dan diringkas 
akan sangat sulit membayangkan 
IHPS disusun dengan mudah… 

di direktorat ePP ada sekitar 40-
an orang. LHP-nya kan 600-an. Ting-
gal dibagi saja, satu orang dapat berapa 
LHP. nanti, kita melakukan proses 
yang sama. Kita sudah kasih formatnya. 
Misalnya, ‘kamu rekap dalam format 
ini’. 

Misalkan lagi, kita mau menon-
jolkan permasalahan di pemeriksaan 
laporan keuangan, hal-hal apa saja yang 
menyebabkan opini laporan keuangan 
Wajar dengan Pengecualian (WdP). Ya 
sudah, mereka kasih format, kasih ta-
bel, merekap dari LHP-LHP, satu orang 
dapat 10 LHP, dibuka satu-satu, kemu-
dian dimasukan ke dalam tabel terse-
but. nanti, digabung. 

Memang membaca satu-satu LHP 
dari sekian ratusan LHP butuh waktu. 
Makanya, untuk penyusunan IHPS ini 
diatur selama tiga bulan. Untuk pe-
ngumpulan LHP-nya sendiri, misalnya 
semester I, berakhirnya semester I di 
bulan Juni, kalau LHP diserahkan-
nya bersamaan di akhir Juni, kita pu-
nya waktu tiga bulan untuk menyusun 
IHPS. apa pun kesulitannya, ya tetap 
harus kita selesaikan.  (and)

Para awak Direktorat ePP yang menjadi tumpuan penyusunan  IHPS I 2016.
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S eJaK sekolah dasar sudah hidup di 
perantauan. dari Lampung kemu-
dian ke Papua, lalu ke Jakarta. di Ja-
karta, sempat bekerja di tempat lain, 

kemudian berlabuh di BPK,  tempat puluhan 
tahun ia bekerja dan mengabdi.

Selama bekerja di BPK, beberapakali ber-
pindah-pindah tempat. Tapi, hampir sebagian 
besar kariernya dihabiskan di Biro Umum, 
satuan kerja (satker) penunjang tingkat eselon 
II di bawah Sekretariat Jenderal. Sekitar 26 ta-
hun di Biro Umum. 

Begitu kira-kira gambaran umum perjala-
nan hidup dan karier Kepala Biro (Kabiro) 
Umum Romuzi, yang tak lama lagi memasuki 

masa purna tugas. Tepat 15 desem-
ber 2016 nanti, ia berusia 60 tahun, 
usia pensiun pun tiba.

Romuzi lahir pada 15 desember 
1956, di Liwa, Kabupaten Lampung 
Barat, Provinsi Lampung. Sejak ke-
las 4 Sekolah dasar (Sd), merantau 
ke Kabupaten Lampung Utara. Hi-
dup terpisah dari orang tua. di Lam-
pung Utara ia menjalani pendidikan 
sampai pendidikan Sekolah Mene-
ngah atas (SMa).

Pasa saat SMa, sekitar tahun 
1973-1974, ia ikut saudaranya ke 
abepura, Papua. Pendidikan tingkat 
menengah atas ia lanjutkan di sana. 
Tak sampai menye lesaikan pendidi-
kan menengah atasnya di Papua, ia 
diminta orang tua untuk kembali ke 
Lampung. Tapi, saat tiba di Jakarta. 
Ia memutuskan untuk menetap. di 
sanalah ia melanjutkan pendidikan-
nya, di SMa 17 Jakarta sampai sele-
sai. 

“Ibu saya minta pulang ke Lam-
pung, sampai di Jakarta, saya tidak mau 
meneruskan di Lampung, saya meneruskan 
sekolah di Jakarta. Pertimbangan saya pen-
didikan. Kurikulumnya lebih baik di Jawa-
lah,” Romuzi menyampaikan alasannya tidak 
melanjutkan pendidikan menengah atas di 
Lampung. 

Selepas lulus SMa, tahun 1975, ia tetap 
memutuskan untuk tinggal di Jakarta, tidak 
pulang ke Lampung. Hanya saja, karena pe-
kerjaannya tidak simultan setiap hari, maka 
ia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang 
setiap hari bekerja. “Karena sejak kecil saya 
pergi, nggak mau saya pulang,” ungkapnya.

Kabiro Umum Romuzi

kabiro umum romuzi

26 TAhUN DI BIRo UMUM
lebih dari seParuh masa kedinasannya dihabiskan di 
birO umum. 

sosok
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Kebetulan BPK menerima lowongan Calon Pegawai negeri 
Sipil (CPnS). Pada tahun 1979, ia mendaftarkan diri. Tahun 
1980, ia diangkat sebagai CPnS, setahun kemudian ia menikah. 
dari sinilah awal perjalanan kariernya dimulai.

“Kebetulan informasinya dari bapaknya teman, itu Badan 
Pemeriksa Keuangan ada lowongan,” Romuzi menceritakan 
awal mula ia mendaftar di BPK.

Penempatan pertamanya sebagai CPnS di bagian persu-
ratan dan arsip. Bekerja selama 7,5 tahun. di sinilah ia memu-
tuskan untuk melanjutkan pendidikan program S1 Hukum Per-
data di Universitas 17 agustus 1945 (Untag), Jakarta. 

Setelah lulus program S1 pada tahun 1985, tak lama setelah 
itu, pada tahun 1987, dipindahkan ke Inspektorat Utama (Ita-
ma). di Itama, tiga kali berpindah tugas pada beberapa satker 
di sana. “Tahun 1992 atau 1993, saya ikut tes auditor, dulu 
pemeriksa muda namanya,” tutur Romuzi menceritakan pen-
didikan internal auditor selama di Itama.

Setelah dari Itama, pada tahun 1996, suami dari Harmijati 
ini dipromosikan sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Uru-

san dalam pada Biro Umum. Jadi, ia kembali ke satker dimana 
pertama kalinya ia bekerja di BPK. “Kalau sekarang Subbag Pe-
nyiapan Sarana Prasarana,” ujarnya.

Selama lebih kurang 6 tahun sebagai Kasubbag Urusan 
dalam, pada tahun 2004, Romuzi mendapat promosi menjadi 
Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan pada Biro Sumber daya 
Manusia (SdM). dengan kata lain, ia dipindahkan dari Biro 
Umum ke Biro SdM dengan kenaikan jabatan.

Hanya sebentar mencicipi bekerja di Biro SdM, selama 1,5 
tahun. Kemudian pada 2006, dipindahkan lagi ke Biro Umum. 
di sana ia menjabat Kabag Rumah Tangga. Ketika ada Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pelaksana BPK yang baru, 
pada tahun 2008, dibentuklah Bagian Pemeliharaan hasil dari 
pemecahan dari Bagian Rumah Tangga. 

Bagian Pemeliharaan inilah yang kemudian dipimpinnya. 
Jadi, ia dimutasi dari Kabag Rumah Tangga ke Kabag Pemeli-
haraan. Selama empat tahunan bekerja di Bagian Pemelihara-
an. Sampai akhirnya, pada 2011, ia mendapat promosi sebagai 
Kabiro Umum sampai nanti masa pensiunnya tiba tahun 2016. 

Pada masa itu, ia sempat menyelesaikan pendidikan pasca 
sarjana S2 program studi Manajemen Sumber daya Manusia di 
Universitas Setyagama, Jakarta. Pria yang suka dengan pisang 
rebus ini juga sempat mengikuti pendidikan dan pelatihan un-
tuk pengendali teknis pemeriksaan. 

Melayani
Satu hal yang ditekankan Romuzi kepada siapa saja yang 

bekerja di Biro Umum, tak terkecuali penggantinya kelak. Ha-
rus siap hati dan menjiwai bahwa di sini memang untuk me-
layani dan mendukung organisasi. Karena, di sini, 24 jam ker-
janya. 

“Mau dimana saja, handphone itu harus tetap hidup, bu-
kan gerutu tetapi harus disikapi kalau mau ditempatkan di sini, 
karena mau tidak mau harus bekerja dan itu tugas,” ujarnya.

Ia mencontohkan pada Bagian Rumah Tangga, ada empat 
Subbagian: pemeliharaan rumah dinas dan kantor, transpor-
tasi dan keamanan, inventaris dan kendaraan, serta penyiapan 
sarana dan prasarana. Keempat Subbagian ini pada intinya 
adalah pelayanan bagi organisasi BPK. 

apalagi, selain di kantor, ada juga rumah jabatan yang terse-
bar di beberapa tempat di Jakarta. dan, itu harus benar-benar 
terlayani jika ada masalah di rumah-rumah jabatan tersebut, 
misalnya keamanan, trouble listrik, pendingin ruangan, air dan 
lainnya. “aturan umum di Biro umum ini harus dipelajari betul, 
karena di sini benar-benar melayani,” ucapnya.

 Selama menjabat sebagai Kabiro Umum, satker yang di-
pimpinnya ini meraih beberapa penghargaan internal, pering-
kat ke-3 satker terbaik kategori penunjang/pendukung tahun 
2012 serta peringkat ke-5 satker dengan kinerja terbaik 2011. 

 (and)
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SeBaGIan besar wilayah 
Jakarta sore itu, 22 Septem-
ber, diguyur hujan. Satu per 
satu para awak media ber-
datangan di ruang VIP, ma-

suk dari Pintu Khusus Timur Stasiun 
Gambir. Saat itu, waktu menunjukkan 
pukul 19.00 WIB.

Hari Kamis memang agak berbeda 
dari hari-hari biasanya. di lantai 1 Sta-
siun Gambir, terdengar jelas live per-
formance band memainkan lagi-lagu 
Koes Plus. Menurut, salah satu Office 
Boy di sana, live performance hanya 
diadakan pada hari tertentu. Salah sa-
tunya, hari Kamis. 

Pukul 20.00, ruang VIP sudah 
penuh dengan awak media. Tinggal 
menunggu kedatangan kereta. Penan-
tian tak berlangsung lama. Kurang 
lebih sejam kemudian, dari speaker 
stasiun terdengar seruan kereta yang 
akan dinaiki telah datang dan supaya 
bergegas memasuki kereta.

  akhirnya, belasan wartawan dan 
beberapa pegawai dan pejabat BPK, 
mulai beranjak dari ruang VIP, menuju 
ke lantai paling atas. Menuju kereta 
yang akan memberangkatkan mereka. 
Jaraknya jauh, dari Stasiun Gambir, Ja-
karta ke Stasiun Tugu Yogyakarta men-
capai 512 km. 

Tumpangannya agak istimewa. Bu-
kan kereta biasa, tetapi, kereta wisata. 
Kereta wisata kini biasanya banyak di-
gunakan oleh para wisatawan sebagai 
sarana transportasi antar kota saat li-
buran. 

Kereta wisata yang dikelola anak 
usa ha PT KaI: PT Kereta api Pariwisa-
ta. Keistimewaannya memberikan ke-
nyamanan ekstra kepada para penump-
angnya. Moda transportasi ini memiliki 
beberapa fasilitas ekstra dibandingkan 
kereta reguler pada umumnya. Petugas 
pelayanannya pun khusus. 

ada beberapa tipe kereta wisata, 
di antaranya Bali, Toraja, nusantara, 
Jawa, Sumatera, Imperial, dan Priority. 
Tipe kereta wisata ini punya kapasitas 
dan fasilitas yang berbeda. Tentu, inte-

Semalam 
di Kereta WiSata 
toraja
untuk Pertama kalinya, bPk mengajak Para 
wartawan berangkat ke yOgyakarta dengan 
menaiki gerbOng kereta wisata. 

riornya juga berbeda. Termasuk berbe-
da jumlah unit yang tersedia pada ma-
sing-masing tipe. “Semua kereta wisata 
di-pool-kan di Stasiun Kota, Jakarta. 
Untuk perbaikan di Stasiun Manggarai, 
Jakarta,” ucap salah seorang pegawai 
PT KaI.

Istilah “Kereta Wisata” jika diba-
yangkan seperti lokomotif dan gerbong-
gerbong yang dibuat khusus untuk per-
jalanan wisata. Kenyataannya, tidak. 
apa yang dimaksud dengan kereta 
wisata hanya gerbongnya. Gerbong 
kereta wisata yang diikutkan pada kere-
ta api pada umumnya, sekelas Kereta 

argo.  
Gerbong yang akan memberang-

katkan para wartawan ke Yogyakarta, 
malam itu, bertipe Toraja. Gerbong ini 
digandeng argo Lawu jurusan Jakarta-
Solo. Kereta Wisata, menurut pemandu 
gerbong Toraja, sering digunakan Susi-
lo Bambang Yudhoyono, Presiden RI 
ke-6. Minggu nanti, kabarnya juga Pak 
SBY, begitu sebutan familiarnya, be-
serta keluarga akan naik kereta wisata, 
walau bukan Gerbong Toraja.

Gerbong Toraja ada di jalur 3. Paling 
depan. Hanya satu gerbong. Gerbong 
Kereta Wisata Toraja dari luar tampak 

sErbA-sErbi
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seperti biasa saja. Cat putih. Bedanya, 
hanya ada garis corak batik melintang 
panjang di tengah.

Baru terasa berbeda ketika masuk 
ke dalam. Interiornya penuh ornamen 
kayu divernis. Warna coklatnya kentara 
menonjol. Semua terbuat dari kayu jati. 
dua televisi layar datar, berlayar lebar 
terpasang di kedua ujung gerbong. Lan-
tainya, berkarpet cokelat bergaris-garis, 
melintang panjang.

ada 16 kursi. dua baris di sisi ka-
nan maupun kiri. Kursinya agak ber-
beda dari kursi pada kereta argo. di 
sini, kursinya berbusa beludru warna 
cream. Penerangan tidak hanya di sisi 
atas. Tapi juga di tiap sisi samping. Sep-
erti lampu tidur. 

ada tempat bagasi barang. Ruang 
makan. Ruang dengan dua sofa dan 
meja. ada ruang operator untuk pe-
ngendalian karaoke. Toiletnya lebih 
bagus. dengan toilet duduk, westafel 
dan kaca. Tapi, dengan sisi dindingnya 
warna cokelat tua, agak gelap.

Tepat pukul 20.16, Kereta bergerak, 
menuju Yogyakarta. Kru petugas yang 
khusus melayani di Gerbong Toraja 
memperkenalkan diri dan menyam-
paikan informasi mengenai pelayanan 
yang ada pada kereta wisata ini. 

dalam perjalanan, Kepala Biro 
Humas dan Kerja Sama Internasional 
BPK Yudi Ramdan dan Kepala Bidang 
Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 
Pusdiklat BPK M. Jusuf Jon memulai 
perkenalan dengan para wartawan. 

M. Jusuf Jon pertama kali mem-
perkenalkan diri. Ia mengabsen 
wartawan-wartawan yang ikut dan 
menerangkan kegiatan yang akan dii-
kuti mereka. Ia menginformasikan BPK 
akan meluncurkan IHPS semeter 1 ta-
hun 2016, dan diuraikan background-
nya. Termasuk tugas-tugas BPK lain-
nya.

Setelah itu, Yudi Ramdhan dan Ju-
suf Jon berbicara mengenai keterkai-
tan audit BPK dengan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah nasional 
(RPJMn) Pemerintah atau program 
Pemerintah. Tak lama kemudian kereta 

berangkat. Bersiap menuju 
Yogyakarta.

dalam perjalanan, saat 
memainkan sesi karaoke, 
banyak lagu yang bisa dipilih. 
Hal ini dianalogikan Jusuf 
Jon bagaimana di BPK ba-
nyak data keuangan negara 
yang bisa digali. Tinggal di-
pilih data keuangan negara 
apa yang ingin diketahui dan 
digali. 

dilanjut dengan menyan-
tap hidangan makan malam. 
Beberapa jenis minuman pun 
siap dihidangkan. ada teh, 
kopi, bajigur, bandrek, dan 
camilan. Kapan saja penump-
ang meminta, petugas khusus 
akan melayani.  

Lalu, Yudi Ramdan dan 
Jusuf Jon berbicara santai 
mengenai hal-hal ke-BPK-an 
dan merespon pertanyaan 
dan pendapat wartawan ter-
kait BPK. Walau dalam ke-
adaan lelah, diskusi santai, 
begitu sebutannya, berjalan 
baik. 

Pukul 23.00-an waktu 
istirahat dimulai. Lampu 
diredupkan. Musik dimati-
kan. Para penumpang mulai 
bersandar, merebahkan di 
kursi yang terlihat lebih nya-
man dengan jarak antar kursi 
yang renggang.

Tepat pukul 03.15-an 
kereta tiba di stasiun Kutoar-
jo. Sebelum tiba di stasiun 
Yogyakarta masing-masing 
penunpang diberi facetowel 
yang hangat dan wangi. “Biar 
fresh sampai tujuan pak,” 
ucap salah satu petugas yang 
melayani di sana.

Pukul 04.02 pagi me-
masuki stasiun Yogyakarta. 
Setelah berhenti menurun-
kan penumpang umum dan penum-
pang gerbong pariwisata, rangkaian 
argo Lawu tadi meneruskan perjalanan 

ke tujuan akhir, Solo. Sementara rom-
bongan wartawan menuju wisma BPK 
untuk melepaskan letih dan penat. 
(and)
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Rombongan wartawan menuju gerbong Kereta Wisata  Toraja

Suasana di dalam Kereta Wisata Toraja

Kabiro Humas yudi Ramdan Budiman menyempatkan 
berbicang dengan para wartawan terkait ke BPK-an.

Kabid Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 
Pusdiklat BPK M. Jusuf Jhon menginformasikan 
kegiatan yang diikuti para wartawan.
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PR e S I d e n 
Joko Wido-
do, 5 Septem-
ber lalu, telah 
menandatan-

gani Keputusan Presiden 
(Keppres) no. 31 Tahun 
2016 tentang Penetapan 
Gambar Pahlawan na-
sional Sebagai Gambar 
Utama Pada Bagian de-
pan Rupiah Kertas dan 
Rupiah Logam negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia. 

dengan telah ditandatanganinya 
Keppres tersebut, maka sejak tanggal 5 
September berlaku mata uang Rupiah 
dengan gambar beberapa Pahlawan na-
sional yang telah ditetapkan dalam Kep-
pres. Penetapan dan penggunaan gambar 
Pahlawan nasional pada mata uang Ru-
piah yang baru, menurut Keppres, telah 
mendapat persetujuan dari ahli waris 
masing-masing Pahlawan nasional.

Pertimbangan dikeluarkannya Kep-
pres tersebut sebagai salah satu bentuk 
penghargaan kepada Pahlawan nasi-
onal. Oleh karena itu, Pemerintah me-
mandang perlu mencantumkan gambar 
Pahlawan yang telah ditetapkan sebagai 
Pahlawan nasional sebagai gambar uta-
ma pada bagian depan Rupiah kertas dan 
Rupiah logam negara Kesatuan Repub-
lik Indonesia (nKRI).

adapun Pahlawan nasional yang 
ditetapkan Keppres no.31 Tahun 2016 
yang akan menghiasai mata uang Rupiah 
yang baru, yaitu: 

1. Gambar Pahlawan nasional dr. (HC) 
Ir. Soekarno dan dr (HC) drs. Mo-
hammad Hatta sebagai gambar uta-
ma pada bagian depan Rupiah kertas 
nKRI dengan pecahan Rp100.000 
(seratus ribu Rupiah);

2. Gambar Pahlawan nasional Ir. H. 
djuanda Kartawidjaja sebagai gam-
bar pada bagian depan Rupiah ker-
tas nKRI dengan pecahan Rp50.000 
(lima puluh ribu Rupiah);

3. Gambar Pahlawan nasional dr. 
G.S.S.J. Ratulangi sebagai gambar 
pada bagian depan Rupiah kertas 
nKRI dengan pecahan Rp20.000 
(dua puluh ribu Rupiah);

4. Gambar Pahlawan nasional Frans 
Kaisiepo sebagai gambar pada bagian 
depan Rupiah kertas nKRI dengan 
pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu Ru-
piah);

5. Gambar Pahlawan nasional dr. K.H. 
Idham Chalid sebagai gambar pada 
bagian depan Rupiah kertas nKRI 
dengan pecahan Rp5.000 (lima ribu 
Rupiah);

6. Gambar Pahlawan nasional Moham-

Rp1000 LoGAM BARU, 
ADA IGK PUDJA
Pada 5 sePtember 2016 lalu, Pemerintah menetaPkan 
beberaPa Pahlawan nasiOnal sebagai gambar utama 
Pada mata uang ruPiah yang baru. tOkOh i.g.k. Pudja 
salah satunya. 

mad Hoesni Thamrin sebagai gam-
bar pada bagian depan Rupiah ker-
tas nKRI dengan pecahan Rp2.000 
(dua ribu Rupiah);

7. Gambar Pahlawan nasional Tjut 
Meutiah sebagai gambar pada bagian 
depan Rupiah kertas nKRI dengan 
pecahan Rp1.000 (seribu Rupiah);

8. Gambar Pahlawan nasional Mr. I 
Gusti Ketut Pudja sebagai gambar 
pada bagian depan Rupiah logam 
nKRI dengan pecahan Rp1.000 (ser-
ibu Rupiah);

9. Gambar Pahlawan nasional Letnan 
Jenderal TnI (Purn) Tahi Bonar 
Simatupang sebagai gambar pada 
bagian depan Rupiah logam nKRI 
dengan pecahan Rp500 (lima ratus 
Rupiah);

10. Gambar Pahlawan nasional dr. Tji-
ptomangunkusumo sebagai gambar 
pada bagian depan Rupiah logam 
nKRI dengan pecahan Rp200 (dua 
ratus Rupiah);

11. Gambar Pahlawan nasional Prof. dr. 
Ir. Herman Johannes sebagai gam-
bar pada bagian depan Rupiah logam 
nKRI dengan pecahan Rp100,00 
(seratus Rupiah).

Menindaklanjuti terbitnya Keppres 
no. 31 Tahun 2016 itu, Bank Indonesia 
akan segera mempersiapkan penyusu-
nan desain dan penerbitan mata uang 
Rupiah yang baru dengan mengacu pada 
gambar Pahlawan nasional yang telah 
ditetapkan. Waktu pelaksanaannya akan 
dilakukan dan diumumkan pada tahun 
2016.

Bank Indonesia berencana mener-
bitkan uang Rupiah dengan desain baru 
disampaikan juga oleh direktur departe-
men Komunikasi Bank Indonesia Pusat 
arbonas Hutabarat, Kamis (15/9) lalu. Ia 
menjelaskan bahwa penetapan gambar 
Pahlawan nasional tersebut dilakukan 
berdasarkan koordinasi Bank Indonesia 
dengan sejumlah Kemen terian.

Kementerian itu, yakni Kementeri-
an Keuangan, Kementerian Sosial, Se-
kretaris Kabinet, Kementerian Hukum 
dan HaM, termasuk dalam pengurusan 
persetujuan penggunaan gambar Pahla-

t e m p o 
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wan nasional oleh ahli waris.
Penggunaan dua belas gambar 

Pahlawan nasional tersebut bertu-
juan untuk lebih mengenalkan Pahl-
awan nasional kepada masyarakat; 
menumbuhkembangkan semangat 
kepahlawanan, kepatriotan, kejuan-
gan; serta sikap keteladanan bagi 
setiap orang.

Untuk mempermudah identifi-
kasi ciri keaslian uang Rupiah oleh 
masyarakat serta mempersulit upaya 
pemalsuan uang, Bank Indonesia 
akan melakukan penguatan unsur 
pengaman pada uang Rupiah yang 
akan diterbitkan. 

apabila uang Rupiah kertas dan 
logam tersebut telah dikeluarkan 
dan diedarkan pada waktunya, uang 
Rupiah kertas dan logam yang ma-
sih beredar saat ini masih tetap ber-
laku sebagai alat pembayaran yang 
sah (legal tender) di wilayah nKRI, 
sepanjang belum dicabut dan ditarik 
dari peredaran. 

IGK Pudja
Berdasarkan penetapan Kep-

pres no. 31 Tahun 2016, salah satu 
Pahlawan nasional yang akan mun-
cul dalam mata uang Rupiah adalah 
I.G.K Pudja yang ditetapkan sebagai 
gambar pada uang pecahan logam 
1000 Rupiah. nama panjangnya: I 
Gusti Ketut Pudja. 

I.G.K Pudja bisa dikatakan salah 
satu founding fathers negara Repu-
blik Indonesia. Salah satu anggota 
Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) yang menetap-
kan Konstitusi negara, Pemerintahan, 
dan pondasi sebuah negara baru lain-
nya pada agustus 1945. Ia juga hadir 
dalam penyusunan teks proklamasi ke-
merdekaan dan pada saat proklamasi 
kemerdekaan dikumandangkan.

Ia merupakan gubernur Bali perta-
ma, yang pada masa awal kemerdekaan 
disebut dengan Provinsi Sunda Kecil 
yang meliputi Bali dan nusa Tenggara. 
Karena itu pula ia sempat dijebloskan ke 
penjara oleh pihak pemerintah sipil Hin-
dia Belanda (Netherlands Indies Civil 

Administration/nICa) yang ingin kem-
bali menjajah Indonesia.

Karena jasa-jasanya kepada bangsa 
dan negara Indonesia, berpuluh-puluh 
tahun kemudian, pada tahun 2011, ia di-
anugerahi gelar Pahlawan nasional oleh 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada tanggal 7 november 2011. Tertuang 
dalam Keppres no.113/TK/Tahun 2011.

 Selain sebagai salah satu Pahlawan 
nasional, ia adalah mantan Ketua BPK 
ketiga, setelah R. Soerasno dan a.K 
Pringgodigdo. I.G.K Pudja menjabat 

sebagai Pejabat Ketua BPK periode 
1960-1964. Sebelumnya menja-
bat Wakil Ketua dewan Pengawas 
Keuangan (1958). Jabatan Wakil Ket-
ua tetap disandangnya ketika dewan 
Pengawas Keuangan berubah nama, 
kembali menjadi BPK pasca dektrit 
Presiden 5 Juli 1959.

Pada awalnya menggantikan 
Ketua BPK sebelumnya, a.K. Pring-
godigdo yang tengah sakit keras. 
Ketika a.K. Pringgodigdo sakit, Pres-
iden Soekarno melalui Keppres no. 
774/M/1960 tertanggal 8 desember 
1960, menunjuk I.G.K Pudja sebagai 
Pejabat Ketua BPK

Setelah a.K Pringgodigdo wa-
fat, pada 14 Juni 1961, I.G.K Pudja 
tetap melanjutkan sebagai Pejabat 
Ketua BPK. Pada tanggal 23 Juni 
1964, Presiden Soekarno menan-
datangani Keppres no. 1958 Tahun 
1964, yang mengangkat Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX sebagai Ketua 
BPK yang baru, menggantikan I.G.K 
Pudja.

Serah terima jabatan Ketua BPK 
dari I.G.K Pudja kepada Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX berlangsung 
pada 12 September 1964. dengan se-
rah terima tersebut, resmi I.G.K Pud-
ja tidak lagi menjabat sebagai Pejabat 
Ketua BPK. 

Walau tidak lagi menjabat seb-
agai Pejabat Ketua BPK, pada masa 
Ketua BPK Sri Sultan Hamengkubo-
wono I.G.K Pudja masih mengabdi di 
BPK. Beliau masih dipercaya sebagai 
Penasehat ahli pada Pimpinan BPK.

Sejak tahun 1968, ia purnatugas. 
namun, pengabdiannya tetap berlanjut 
di tempat lain. Sempat ditunjuk sebagai 
anggota Pengawas Keuangan negara. 
Ia juga menjabat Komisaris Pembina 
pada perusahaan negara, asuransi Jiwa 
Bersama Bumi Putra 1912 sampai tahun 
1976.

Saat masih menjabat sebagai Komi-
saris Pembina pada perusahaan negara 
Bumi Putra 1912 pada 4 Mei 1977. Ia 
menghembuskan napas terakhirnya di 
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 
Wafat dalam usia 69 tahun.  (and)
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Focus Group Discussion on Financial Audit: 
Reporting Phase and Quality Control yang 
diselenggarakan BPK RI bekerjasama dengan 
lembaga pemeriksa Australia: Australia National Audit 
Office (ANAO). Acara diselenggarakan pada 26 - 27 
September 2016, di Makasar, Sulawesi Selatan. Acara 
dibuka oleh Tortama KN VI BPK Sjafruddin Mosii dan 
ditutup oleh Anggota BPK Bahrullah Akbar.
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GALLERY FOTO 

Rakornis Biro SDM yang diselenggarakan di Malang, 27 - 29 September 2016. Acara 
dibuka oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan ditutup oleh Wakil Ketua BPK Sapto Amal 
Damandari.
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Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka 
dan Membangun Masa Depan Pendidikan di Indonesia Lebih Baik..

BPK RI Memastikan Anggaran Pendidikan 
di Indonesia digunakan Secara Benar

Independensi   Integritas   Profesionalisme www.bpk.go.id
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