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Mengawal anggaran 
UntUk keMakMUran rakyat
BerBagai upaya  dilakukan kepala  Bpk perwakilan  aceh 
agar  dapat diterima oleh masyarakat.  salah satunya dengan  
meyakinkan para kepala daerah Bahwa  kehadiran Bpk untuk 
memBangun aceh. 

B elum setahun maman 
Abdulrachman  menjadi 
Kepala  BPK Perwakilan  
Aceh.  Sekalipun begitu 

kehadirannyanya sudah diterima oleh 
para bupati, walikota maupun gubenur 
Aceh. Buktinya, saat  menggelar 
penandatangan nota kesepahaman 
mengenai akses data  antara BPK 
dengan pemda se-Provinsi Aceh 
beberapa waktu lalu, seluruh  kepala 
daerah hadir.  “Ini menunjukan kalau BPK  
sudah diterima oleh masyarakat  Aceh,” 
katanya. 

Tentu saja tidak mudah bagi 
maman agar BPK  bisa diterima  oleh 
para pimpinan daerah. Apalagi bila 
menengok sejarahnya bahwa Aceh 
merupakan daerah bekas konflik.  
Oleh karena itu, dia melakukan 
berbagai pendekatan. Salah satunya 
melalui agama.  “Dengan pendekatan 

keagamaan, kita memahami sosial kultur 
masyarakat Aceh,” jelasnya. 

untuk mengawali menjadi kepala 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh,  maman 
menyambangi sejumlah  pemda 
dan  DPRD. Dia melakukan sosialisasi 
mengenai manfaat  kehadiran 
BPK bagi masyarakat. Bahkan, dia 
juga meyakinkan kepada kepala 
daerah bahwa  kehadiran BPK untuk 
membangun dengan mengawal 
anggaran  yang bertujuan untuk  
kemakmuran rakyat Aceh. 

”Saya  yakinkan kepada mereka, 
bahwa kami datang untuk membangun 
Aceh dan untuk kemakmuran rakyat,” 
tegas maman.

Selain itu, lanjutnya, dia juga  selalu 
menghimbau kepada  entitas agar 
menyampaikan laporan keuangan 
secara tepat waktu. Bahkan  bagi entitas 
yang telah beberapa kali memperoleh 

opini WTP secara berturut-turut, akan 
mendapat dana insentif dari pemerintah 
pusat.   Dengan cara begitu, para 
kepala daerah kini berlomba-lomba 
untuk memperoleh opini WTP.  “Berarti 
kehadiran BPK telah memberikan 
manfaat dan BPK disegani oleh  entitas,” 
katanya. 

Tak ketinggalan, maman juga 
selalu menjaga integritas auditor 
ketika di lapangan.  Caranya, dengan 
menegakkan kode etik auditor. Dengan 
cara seperti   itu, para auditee merasa 
respek dengan kedatangan auditor saat 
melakukan pemeriksaan. 

“Integritas kita jaga. Saya  sampaikan 
kepada mereka bahwa tim yang  
mengaudit sudah dibekali  transportasi, 
penginapan, dan  uang makan.” 

Terkait dengan program  e-audit, 
maman telah melakukan sosialisasi ke 
seluruh auditee. Dia mensosialisasikan 
bahwa  e-audit sangat menguntungkan 
kedua belah pihak,  baik auditee maupun 
BPK. 

“Saya sampaikan  alangkah indahnya 
bisa mengetahui  keuangan secara  
real time, seperti  berapa anggaran 
kabupaten dan berapa realisasinya,” 
katanya. 

Kini, di lingkungan pemda se-
Provinsi Aceh sudah  mempersiapkan 
teknologi. Artinya, pemda sudah 
memiliki kesiapan. Bahkan, sejumlah 
pemerintah daerah juga sudah  
bisa  dilakukan pemeriksaan secara 
online. Ada 10 pemda yang sudah 
realtime. Seperti Kabupaten Sabang, 
louksemawe, dan Kota Banda Aceh.  
Targetnya, hingga awal 2013, seluruh 
pemda di Aceh sudah  online.  “mereka 
sangat antusias dengan program 
e-audit,” paparnya. 

Kekurangan SDM 
Sejumlah persoalan juga masih 

menghadang. Salah satunya  masih 

kepala Bpk perwakilan provinsi aceh maman abdulrachman.  
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terbatasnya  jumlah auditor. menurut 
dia, jumlah entitas yang  diperiksa  di 
provinsi ini sebanyak  24 ditambah 
dengan Badan Pengolahan Kawasan 
Sabang.  Dengan  jumlah entitas 
sebanyak itu, persoalan masih dirasakan 
oleh BPK Perwakilan Aceh.  Salah 
satunya,   kurangnya   sumber daya 
manusia (SDm) di bidang pemeriksa.  
Saat ini,  jumlah auditor yang  dimiliki  
kantor perwakilan  ini hanya  58 orang. 
Padahal  kebutuhan auditor di BPK 
Perwakilan Provinsi Aceh sebanyak 120 
orang. Perhitungannya , setiap entitas 
diperiksa oleh  lima auditor. 

“Kami mengharapkan adanya 
penambahan  jumlah auditor,” kata 
maman.

untuk mengatasi kurangnya tenaga 
auditor tersebut,  sejumlah upaya 
dilakukan.   Salah satunya, dengan  
menghimbau kepada  pemerintah 
daerah  agar dalam menyerahkan 
laporan keuangan secara bertahap. Dan 
penyerahannya juga tidak berbarengan.  

Selain itu, dia juga meminjam tenaga 
auditor dari kantor pusat BPK. Cara 
lainnya, mengurangi jumlah anggota 
tim. Kedepan dia juga berencana untuk  
menggandeng kantor akuntan  publik.  

Secara geografis, diakui maman,  ada  
sejumlah entitas  yang  jarak tempuhnya  
memang jauh. Seperti sejumlah 
kabupaten yang berdekatan  dengan 
Provinsi Sumatra utara.  Akibatnya, 
ketika melakukan pemeriksaan harus 
menempuh Sumatra utara terlebih 
dahulu.  “Semua itu  kami jangkau 
dengan perjalanan darat,” tuturnya. 

Tidak ketinggalan, sejumlah 
program  untuk meningkatkan  kualitas 
SDm tak henti dilakukan. Bahkan, 
boleh dikata  program peningkatan 
SDm menjadi  rutin dikantornya. Salah 
satunya  dengan mengikutsertakan 
para staf untuk mengikuti  berbagai 
pelatihan, baik yang diselenggarakan 
regional maupun yang diselenggarakan 
oleh  Pusdiklat. 

Tak hanya itu, di BPK 
Perwakilan Aceh juga secara rutin 
menyelenggarakan  Forum Group 
Discussion (FGD). Tujuannya,  tak lain 
untuk  mengasah keterampilan auditor 

dan mentransfer  pengetahuan kepada 
para junior. 

Adapun, dalam bidang pemeriksaan,  
maman  memfokuskan pada penutupan 
kas. Yakni, bagaimana  tata cara 
penutupan kas yang benar. Hal ini 
dilakukan karena sejumlah auditee, 
masih belum memahami mengenai  
penutupan kas.  Akibatnya  persoalan 
kas masih jadi temuan BPK . Hal ini 
terjadi karena  Aceh merupakan  daerah 
bekas konflik, sehingga  kasnya kurang 
terkontrol. 

untuk itu, ke depan dia juga akan 
melakukan pemeriksaan pendahuluan 
dengan  masalah kas.  “Saya akan 
memfokuskan penutupan kas karena 
rata-rata temuannya masalah kas,” 
katanya. 

Sekalipun begitu, maman  mengaku 
bersyukur. Pasalnya,  perolehan opini  
entitas yang ada di Provinsi Aceh cukup 
membanggakan. untuk tahun ini, dari 
24 entitas, dua entitas memperoleh  
opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dan 22 entitas memperoleh  
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
“Di Provinsi Aceh tidak ada yang 
memperoleh disclaimer,” tegas maman. 

menurut dia, hal ini terjadi karena  
seluruh pimpinan daerah  memiliki 
komitmen yang tinggi terhadap  laporan 
keuangan.  Hal ini dibuktikan dengan  
adanya komitmen pimpinan daerah 
untuk menindaklanjuti rekomendasi  

BPK. Dengan begitu setiap entitas selalu 
berupaya untuk memperbaiki laporan 
keuangan. “Rata-rata mereka telah 
menyusun  laporan keuangan dengan 
baik,” tambahnya. 

Selain itu, lanjutnya, sejumlah 
pemda juga menyiapkan SDm yang 
mumpuni dalam penyajian laporan 
keuangan. Bagi pemda yang belum 
memiliki SDm di bidang laporan 
keuangan, mereka akan bekerjasama 
dengan BPKP. Bahkan, tidak jarang ada 
pemda yang Inspektoratnya dari BPKP. 

Dengan begitu  pemda mengetahui  
bagaimana menyusun laporan 
keuangan yang benar. 

Tak hanya itu, lanjut maman, laporan 
keuangan  pemda yang diserahkan 
ke BPK juga terlebih dahulu di-review 
oleh  Inspektorat. Dengan  begitu 
laporan keuangan yang dikirim ke BPK 
telah dilampiri hasil review Inspektorat.  
“Jadi laporan keuangan yag dikirim 
ke BPK itu telah dilampiri review 
inspektorat, sehingga  bisa  mendeteksi  
kekurangannya,” kata maman.  

Ke depan, dia mengharapkan BPK 
bisa bermitra dengan  inspektorat di 
seluruh entitas di Provinsi Aceh.  untuk 
itu, saat ini dia juga tengah  mengelar 
acara rekonsilisasi tindak lanjut dengan 
entitas melalui Inspektorat. Dengan 
cara begitu  rekomendasi BPK akan 
ditindaklanjuti. Sehingga perolehan 
opini akan semakin baik.  bw

gubernur aceh h. Zaini abdullah saling bertukar dokumen mou mengenai kerjasama akses data untuk penerapan e-audit dengan 
kepala Bpk perwakilan provinsi aceh maman abdulrachman, disaksikan oleh ketua Bpk hadi poernomo, sekjen Bpk hendar ristriawan 
di Banda aceh, kamis (18/10).
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Wakil Ketua BPK Hasan Bisri bersama dengan panelis Lokakarya Perspektif Pemangku 
Kepentingan atas Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan BPK di Jakarta, 29 Oktober 2012.

Anggota BPK Taufiequrachman Ruki dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo (ketiga dari kiri) 
menghadiri Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas LKKL 
Tahun 2012 di Jakarta, 19 Oktober 2012.

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara bersama jajaran pimpinan Universitas Padjadjaran 
Bandung seusai acara  BPK Goes To Campus, BPK dan Keuangan Negara, 18 Oktober 2012.

Anggota BPK Sapto Amal Damandari memberikan pengarahan kepada Biro Humas BPK 
mengenai Publikasi dan Layanan Informasi di Kantor BPK, 9 Oktober 2012.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berdialog dengan beberapa anggota Komisi VII DPR di Gedung Umar Wirahadikusumah BPK 
dalam Rapat Konsultasi, 8 Oktober 2012.

Anggota BPK Agung Firman Sampurna foto bersama dengan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Utara seusai Forum BPK Mendengar di Manado, 4 Oktober 2012.

foto-foto: warta bpk/rianto prawoto

GALLERY FOTO 

40 Warta BPK      OKTOBER 2012

40 - 41 galeri foto.indd   40 12/17/12   5:22 PM



Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan seekor sapi kepada panitia Idul 
Adha di Masjid Baitul Hasib BPK, 26 Oktober 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ketua DPD Irman Gusman menandatangani dokumen penyerahan IHPS kepada DPD.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan penyerahan dokumen nota kesepahaman antara BPK dengan 
pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat, 23 Oktober 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan ceramah dalam rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI 
dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di 
Manado, 28 Oktober s.d 1 November 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penjelasan dalam penyerahan IHPS di Istana Negara 
belum lama ini. Ketua BPK didampingi oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota BPK Bahrullah 
Akbar, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
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S ebagaimana yang telah diketahui, bPK 
lahir sebagai pemenuhan amanat Undang-
Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat 5,  
sebelum amendemen, dinyatakan bahwa 

“Untuk memeriksa tentang keuangan negara diadakan 
suatu badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya 
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan 
itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sementara pada penjelasan Pasal 23 ayat 5 
dinyatakan “Cara Pemerintah mempergunakan uang 
belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. 
Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah itu, 
perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan Pemerintah. badan yang tunduk kepada 
Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang 
seberat itu. Sebaliknya, badan itu bukanlah pula badan 
yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu kekuasaan 
dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-
undang”.

Dari amanat Pasal 23 ayat 5 beserta Penjelasannya 
tersebut, telah jelas tugas dan kedudukan bPK. Tugas 
bPK memeriksa penggunaan keuangan negara. 

Sementara kedudukannya, tidak di bawah pemerintah, 
tetapi juga tidak di atas pemerintah. atau, bisa 
dikatakan kedudukannya setara dengan pemerintah 
dalam ketatanegaraan indonesia yang baru saja 
merdeka itu. 

Dengan tugas dan kedudukan yang cukup jelas 
tersebut, dengan melalui proses yang tidak terlalu 
panjang, bPK didirikan pada 1 Januari 1947. Pendirian 
bPK ini secara resmi melalui Penetapan Pemerintah 
1947 no.11/Um. Setelah berdiri, bagaimana payung 
hukum peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas 
bPK? 

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945, tidak 
mengatur secara detail alat perlengkapan negara. Hal 
yang sama juga dengan bPK. apalagi penyusunan UUD 
dibahas dalam waktu yang singkat. Hal ini diakui sendiri 
oleh Presiden indonesia, Soekarno. Singkatnya waktu 
pembahasan dalam menyusun UUD ini memang seperti 
dikejar waktu. 

maklum, waktu itu situasi tengah tak menentu 
akibat Perang Dunia ke-2 yang akan usai. Jepang yang 
menduduki indonesia mengalami kekalahan telak. 
Wilayah pendudukan militer Jepang sudah mulai lepas 

Tugas & Wewenang BPK 
pada Awal Berdiri
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karena serangan pihak Sekutu. Sementara di indonesia 
sendiri, di antara para nasionalis, ada dua pihak yang 
berbeda pendapat: menunggu janji Jepang yang akan 
memerdekakan indonesia, atau segera memerdekakan diri 
tanpa perlu bergantung pada pihak lain. 

Tak heran juga jika banyak alat perlengkapan negara 
yang belum memiliki payung hukum dalam menjalankan 
tugasnya. Hanya bersandar pada konstitusi negara, UUD 
1945. Kondisi ini juga dialami bPK, yang didirikan dalam 
jangka waktu yang relatif singkat. 

Pemerintah cukup paham dengan situasi yang terjadi. 
Di tengah peperangan yang belum usai, di tengah 
usaha belanda yang ingin menjajah lagi indonesia 
dengan membonceng sekutu, dan di tengah usaha 
mempertahankan indonesia sebagai sebuah negara 
merdeka, pemerintah mengantisipasi apa yang telah 
diamanatkan UUD 1945.

Pada Penetapan Pemerintah 1946 
no. 11/Um, pemerintah yang dalam hal 
ini Presiden Soekarno melalui menteri 
Keuangannya, Safroedin Prawiranegara, 
tidak saja secara resmi mendirikan bPK. 
ada alasan kenapa bPK dipercepat 
pendiriannya.     

Dalam Penetapan Pemerintah 
tersebut, bahwa bPK penting untuk 
didirikan secepatnya. mengingat, untuk 
menjaga kesempurnaan tata usaha 
perbendaharaan negara. Hal yang masuk 
akal jika pemerintah yang baru saja 
terbentuk mendirikan sebuah badan 
Pemeriksa Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan keuangan negara.  

Sebuah negara yang baru berdiri tentu 
perlu anggaran untuk menjalankan roda 
pemerintahannya. anggaran yang berupa 
uang negara ini tentu perlu dikelola 
dengan baik oleh alat-alat negara. agar pengelolaannya 
baik perlu ada suatu institusi yang memeriksanya sehingga 
bisa dilihat apakah pengelolaan keuangan negara yang 
berada di alat-alat negara diatur dan digunakan baik atau 
tidak. Di sinilah peran penting bPK sehingga perlu selekas-
lekasnya dibentuk.

Kembali pada Penetapan Pemerintah terkait 
pembentukan bPK itu, juga diatur mengenai apa saja 
peraturan yang membimbing tugas bPK dan susunan 
organisasinya. Disebutkan dalam Penetapan Pemerintah 
1946 no.11/Um tersebut: “Sebelum ada peraturan baru 
tentang kewajiban, susunan dan tatakerja badan Pemeriksa 
Keuangan, maka peraturan-peraturan yang mengenai 
algemene Rekenkamer dahulu untuk sementara waktu 
berlaku terhadap badan Pemeriksa Keuangan tersebut”. 

apa yang disebutkan Penetapan Pemerintah tersebut 
juga sesuai dengan aturan Peralihan Pasal ii UUD’45. 

berdasarkan aturan Peralihan Pasal ii UUD’45 tersebut, 
masih digunakan peraturan perundangan yang berlaku bagi 
Algemene Rekenkamer Hindia belanda dulu, yaitu: “Regeling 
van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie” Staatsblad 1925 no.448 atau biasa 
disebut Indische Comptabiliteits Wet (iCW), dan Instructie en 
verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (iaR) yang 
tertuang dalam Staatsblad 1933 no.320.    

Jika merunut pada proses pembahasan dalam 
menyusun konstitusi negara yang kemudian disebut UUD 
1945 (1949) sampai pembentukan bPK (1947), ada selang 
sekitar setahun dalam menuju proses pembentukannya. Hal 
ini terbilang cepat. Padahal, idealnya, sebelum membentuk 
suatu institusi perlu dibuatkan dulu peraturan perundang-
undangannya yang mengatur susunan organisasi, fungsi 
dan tugasnya. 

Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan 
produk pemerintah kolonial belanda tersebut, tak heran 
jika pembentukan bPK dipercepat, mengingat pentingnya 
peran bPK dalam suatu negara yang baru saja berdiri. 
Lembaga pemeriksa yang diatur dalam produk pemerintah 
kolonial belanda itu, yang tadinya Algemene Rekenkamer 
kemudian diganti dengan bPK. Selain itu, ada beberapa 
pasal tidak berlaku lagi karena disesuaikan dengan keadaan 
negara Republik indonesia yang merdeka dan berdaulat. 

Tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang bPK sendiri 
diatur, di antaranya: dalam iCW Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, dan 59. Kemudian Pasal 70, 71, dan 72. Lalu, Pasal 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, dan 88. Sementara iaR 
sendiri memang ‘undang-undang’ Algemene Rekenkamer 
yang digunakan bPK pada saat itu. 
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Tugas dan Fungsi 
berdasarkan iCW dan iaR, 

dalam menjalankan tugasnya, 
bPK menjalankan tiga fungsi 
yakni operatif, rekomendasi, dan 
yudikatif. Fungsi operatif yang 
dijalankan bPK yaitu melakukan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara. Tujuan dari pemeriksaan 
tersebut untuk menguji dan menilai 
pengeluaran atau penggunaan 
anggaran negara sebagaimana yang 
diatur pada Pasal 21, 22, dan 54 iCW. 

Selain itu, pemeriksaan juga 
ditujukan untuk menguji dan menilai 
serta memberikan pendapatnya atas 
perhitungan anggaran negara. ini 
diatur pada Pasal 70 iCW dan Pasal 40 
iaR. Sementara cara pemeriksaannya 
sendiri dilakukan dengan dua jenis 
pemeriksaan: pemeriksaan buril dan 
pemeriksaan setempat. Kedua jenis 
pemeriksaan ini diatur dalam Pasal 
55a iCW dan 39a, 39b, dan 39c iaR.  

Pemeriksaan buril ini adalah 
pemeriksaan dokumen dengan 
melakukan verifikasi atas surat-surat 
bukti dan pertanggungjawaban 
keuangan yang diterima bPK. 
Sementara pemeriksaan setempat 
merupakan kelanjutan dari 
pemeriksan buril. Jika ternyata dalam 
pemeriksaan buril masih ada yang 
kurang, maka bisa dilanjutkan dengan 
pemeriksaan setempat dengan 
mendatangi objek yang diperiksa 
untuk melakukan pemeriksaan lebih 
lanjut terhadap fisiknya. Tujuannya 
untuk memperoleh kebenaran 
material atau memperdalam masalah 
yang ditemui dalam pemeriksaan 
buril. 

Sementara fungsi rekomendasi 
yang dijalankan bPK yaitu 
memberikan saran atau pertimbangan 
kepada Pemerintah bilamana 
dipandang perlu untuk kepentingan 
negara. Selain itu, saran dan 
pertimbangan bPK kepada Pemerintah 
dilakukan jika terdapat hal-hal yang 
dapat menyebabkan pengurangan 
atau penghematan pengeluaran 
anggaran dan peyederhanaan 

pengelolaan keuangan negara. Fungsi 
ini diatur pada Pasal 59 iCW jo Pasal 41 
ayat 2 iaR. 

adapun fungsi yudikatif yang 
dijalankan bPK yaitu melakukan 
peradilan komtabel (bendaharawan) 
dengan meneliti, memeriksa, dan 
mengambil keputusan terhadap 
masalah-masalah yang berhubungan 
dengan tuntutan perbendaharaan. 
Fungsi ini diatur dalam Pasal 77 
dan 79 iCW jo Pasal 36, 37, 38, dan 
39 iaR. Selain itu, bPK memberikan 
pertimbangan terhadap proses 
tuntutan ganti rugi yang dilakukan 
Pemerintah. ini diatur dalam Pasal 
74 iCW jo Staatsblad 1904 no. 241. 
Dalam konteks fungsi yudikatif ini 
pula, menteri tidak akan mengambil 
keputusan untuk tidak mengesahkan 
tata cara tuntutan ganti rugi kecuali 
dengan persetujuan bPK.      

Kewajiban dan Wewenang
Selain tugas, dalam UUD 1945 

juga diamanatkan bahwa bPK 
berkewajiban untuk memberitahukan 
hasil pemeriksaannya kepada 
DPR. mengenai pengaturan 
waktu penyampaian laporan hasil 
pemeriksaan iCW mengatur hal 
tersebut. namun, hanya mengatur 
waktu penyampaiannya saja. Tidak 
siapa yang menerima laporan hasil 
pemeriksaan.

Dalam Pasal 71 iCW dinyatakan 
bahwa setiap tahunnya, selambat-
lambatnya 1 april, bPK mengirimkan 
suatu laporan lengkap tentang 
pekerjaan-pekerjaan tahun 
lalu. Laporan ini berisi  semua 
penyelewengan yang ditemukan dan 
penyimpangan dari peraturan yang 
ada serta tindakan yang dianggap bPK 
perlu dilakukan untuk kepentingan 
pengelolaan keuangan negara.

Sementara, dari sisi kewenangan, 
diatur dalam Pasal 55a iCW dan Pasal 
39a iaR. Pada peraturan tersebut, bPK 
diberi kewenangan untuk melakukan 
pemeriksaan di beberapa tempat, 
yaitu:

- Tempat dimana ada uang dan 
barang milik negara;

- Tempat dimana pembukuan 
dan tata usaha dilakukan;

- Semua kantor/dinas negara dan 
bangunan-bangunan negara.

apa yang diperiksa di tempat-
tempat tersebut adalah untuk 
meminta keterangan, melakukan 
pemeriksaan uang dan barang, 
memeriksa pembukuan, perhitungan, 
pertanggungjawaban, surat-surat 
tanda bukti, dan surat-surat lain atau 
daftar yang dianggap perlu untuk 
melaksanakan tugasnya.  

Wewenang bPK lainnya diatur 
dalam Pasal 58a iCW. Dimana, sebagai 
bagian tugasnya, bPK berwenang 
untuk memberikan keterangan 
kepada DPR, bilamana dipandang 
perlu untuk kepentingan negara.  
and

Pembagian Tugas 
Yogyakarta 
dan Magelang

PaDa saat kantor bPK memiliki dua 
kantor yakni Kantor Pusat berada di 
Yogyakarta dan Kantor Cabang berada 
di magelang, ada pembagian tugas 
pada masing-masing kantor itu. 

Pada Kantor Pusat di Yogyakarta, 
tugasnya melakukan pemeriksaan 
setempat. Hasil pemeriksaannya 
dikirimkan langsung kepada Seksi 
Keuangan badan Pekerja Komite 
nasional indonesia Pusat (bP KniP). Di 
kemudian hari, KniP ini berganti nama 
menjadi DPR. 

Pada Kantor Cabang di magelang, 
ada beberapa tugas. Tugas-tugas yang 
dilakukan Kantor Cabang di magelang 
tersebut, di antaranya:

Melakukan verifikasi. 
membuat dan mengirimkan 

surat-menyurat mengenai 
pertanggungjawaban, surat perintah 
membayar uang, dan lain-lain.

memberikan bahan-bahan atau 
data untuk keperluan pemeriksaan 
setempat yang dilakukan Kantor Pusat 
di Yogyakarta.    
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A dApun lima besar 
peringkat Badan publik 
pusat dalam keterbukaan 
informasi publik, 

yaitu Kementerian perindustrian 
sebagai peringkat pertama, Badan 
Kependudukan Keluarga Berencana 
nasional (BKKBn) dan Kementerian 
Sekretaris negara sebagai peringkat 
kedua yang punya nilai sama, Badan 
Tenaga nuklir nasional (Batan) di 
peringkat ketiga, BpK di peringkat 
keempat, serta Badan pengawasan 
Keuangan dan pembangunan (BpKp) 
dan Kementerian Koordinator bidang 
perekonomian di peringkat kelima 

yang juga punya nilai yang sama.
Selain Badan publik pusat, 

KIp juga merilis peringkat Badan 
publik provinsi. Adapun lima besar 
peringkat Badan publik provinsi 
dalam pelayanan terkait keterbukaan 
informasi publik, yaitu pemerintah 
provinsi Jawa Barat, dKI Jakarta, 
Sumatra utara, daerah Istimewa 
Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. 

Hasil monev ini dirilis di Istana 
Wakil presiden, Jakarta. pengumuman 
dari KIp tersebut juga dilakukan 
bersamaan dengan memperingati 
Hari Hak untuk Tahu Internasional 
(International Right to Know Day) yang 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) komisi 
informasi Pusat (kiP), BPk menduduki Peringkat keemPat dari 68 
Badan PuBlik Pusat atas Pelayanan akan keterBukaan informasi 
PuBlik. 

jatuh pada 28 September.  
Ketua KIp Abdul Rahman Ma’mun 

menyatakan bahwa peringatan Hari 
Hak untuk Tahu Internasional sudah 10 
kali diperingati secara internasional. 
Sementara di Indonesia sendiri baru 
dua kali memperingatinya. peringatan 
Hari Hak untuk Tahu Internasional 
ini juga sejalan dengan undang-
undang no. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi publik. 

“Karena kita memiliki uu no. 14 
Tahun 2008 yang efektif diberlakukan 
pada 2010, yang merupakan uu 
utama sebagai penopang keterbukaan 
informasi yang in line dengan 
semangat right to know atau hak untuk 
tahu yang ada di masyarakat,” kata 
Abdul Rahman Ma’mun.

Oleh karena itu, lanjutnya, 
pihaknya melakukan monev terhadap 
pelaksanaan uu no. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
publik. Hasil dari monev tersebut 
tertuang dalam pemeringkatan 
dalam melaksanakan uu keterbukaan 
informasi publik itu dengan indikator 
yang telah ditetapkan. 

Indikator itu akan menghasilkan 
nilai yang menggambarkan tingkat 
kecukupan pelananan informasi dalam 
kerangka keterbukaan informasi 
publik. Acuannya pada sudah sangat 
baik atau belum dalam melaksanakan 
uu no. 14 Tahun 2008 tersebut. 

KIp sudah dua kali melakukan 
pemeringkatan yakni pada 2012 
dan 2011. pada tahun lalu, di tingkat 
pusat,  ditemukan bahwa badan publik 
tingkat pusat yang mendapatkan nilai 
di atas 50, atau bisa dikatakan tidak 
mendapatkan nilai ‘merah’ atau jelek, 
hanya berjumlah sembilan Badan 
publik pusat. Tahun ini, ada kenaikan 
yang signifikan. Ada lebih dari 30 
Badan publik pusat yang mendapatkan 
nilai di atas 50, dari 130 badan yang 
dipantau dan dimonitor KIp. 

Hal yang sama juga di tingkat 
provinsi. pada 2011, hanya sedikit 
Badan publik provinsi yang aware 
dengan pelaksanaan uu no. 14/ 
2008. untuk tahun ini sudah sangat 
membaik dan ada aroma kompetisi 

BPK PeringKat 4 
dalam KeterBuKaan 
informasi PuBliK
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positif di dalamnya.
“Mudah-mudahan semuanya 

ini menjadi bagian dari upaya kita 
untuk memberikan apresiasi dan 
memberikan support (dukungan) bagi 
pelaksanaan keterbukaan informasi 
publik yang merupakan amanat uu 
dan bagian dari upaya bangsa ini 
untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas yang wujudnya nanti 
good governance atau tata kelola 
pemerintahan yang baik,” papar 
Abdul.    

Menteri Telekomunikasi dan 
Informatika Tifatul Sembiring 
menyatakan bahwa uu no. 14/ 
2008 merupakan langkah baik bagi 
pemerintah. Sebab, tak banyak 
negara di Asia yang memberlakukan 
uu keterbukaan informasi publik 
tersebut. namun, praktek keterbukaan 
informasi publik yang dilakukan oleh 
Badan publik, sebagai pelaksana uu 
no. 14/ 2008, dalam 2 tahun terakhir, 
masih sangat lemah. 

“Baru sebagian Badan publik 
yang mengimplementasikan uu KIp 
tersebut,” ucap Tifatul.

Berdasarkan data monev KIp 
2012,  per 7 September 2012, tercatat 
dari 34 kementerian, sudah 32 
kementerian yang sudah membentuk 
ppId (pejabat pengelola Informasi dan 
dokumentasi) dan hanya dua yang 
belum. 

Sementara dari total 129 lembaga, 
baru 33 lembaga yang sudah memiliki 
ppId. pada tingkat provinsi, baru 21 
provinsi dari total 33 provinsi yang 
telah memiliki ppId.

Kurang maksimalnya implementasi 
uu no. 14/2008 tersebut, menurut 
Tifatul, rentan memunculkan sengketa 
informasi, akibat tidak dipenuhinya 
permintaan informasi dari 
permohonan masyarakat ke Badan 
publik tersebut. 

Wakil presiden Boediono dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
terkait keterbukaan informasi publik 
ini, Indonesia patut berbangga karena 
presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan perdana Menteri Inggris david 
Cameron dikukuhkan sebagai Ketua 
Bersama Open Government Partnership 
untuk 2012-2014 yang didukung 
oleh 55 negara. Indonesia sendiri 
merupakan inisiator gerakan terkait 
keterbukaan informasi publik ini. 

“Jadi, kita mendapat posisi yang 
baik di forum internasional di bidang 
keterbukaan ini,” ucap Boediono. 

Selain itu, Indonesia juga 
mendapat peringkat terbaik dalam 
hal keterbukaan informasi publik 
dibandingkan dengan negara-negara 
Asia Tenggara lainnya. Capaian ini 
hasil riset dari lembaga riset Kanada, 
Center of Law Democracy di akhir 
tahun 2011 dalam aspek keberadaan 

regulasi yang menjamin hak warga 
negara dalam akses terhadap 
informasi publik. 

Menurut Boediono, capaian ini 
bukan untuk bualan, tetapi untuk 
meningkatkan kepercayaan diri 
kita sebagai bangsa di mata dunia. 
Hal yang lebih penting, lanjutnya, 
adalah benar-benar menerapkan 
keterbukaan informasi publik ini 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
proses kehidupan bernegara dan 
demokrasi di Indonesia.

Spirit Sama
Terkait hasil monitoring dan 

evaluasi KIp yang kemudian dilakukan 
pemeringkatan badan publik sesuai 
indikator-indikator yang ditetapkan, 
Kepala Biro Humas dan Luar negeri 
BpK Bahtiar Arif mengapresiasinya. 

dia mengatakan BpK pada 
dasarnya memiliki spirit yang sama. 
dalam hal hasil pemeriksaan BpK 
yang kemudian disampaikan kepada 
publik, uu no. 15/2004 tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan negara 
juga mengamanatkan. Inti dari apa 
yang diamanatkan uu tersebut, 
bahwa hasil pemeriksaan BpK yang 
telah disampaikan kepada lembaga 
perwakilan terbuka untuk umum. 
Keterbukaan informasi publik 
juga sesuai spirit transparansi dan 
akuntabilitas. 

BpK menyadari bahwa ada 
beberapa informasi yang apabila 
dibuka malah berbahaya atau 
kontraproduktif. Hal itu diatur 
tersendiri terkait dengan rahasia 
negara, persaingan usaha, dan lain-
lain. Termasuk di BpK juga diatur 
dalam peraturan BpK no. 3/2010.

“Oleh karena itu, kita mendukung 
ini [keterbukaan informasi publik], 
dan untuk stakeholder, media 
massa, atau masyarakat yang ingin 
mengetahui hasil pemeriksaan BpK, 
yang sudah terbuka untuk umum 
kita sediakan fasilitas pusat Informasi 
dan Komunikasi, dan kita juga sudah 
membentuk pejabat pengelola 
Informasi dan dokumentasi,” ungkap 

suasana pemberian penghargaan atas pelayanan keterbukaan informasi publik di kantor Wapres, belum lama ini.
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Bahtiar.
dia juga 

menginformasikan 
bahwa pusat Informasi 
dan Komunikasi serta 
pejabat pengelola 
Informasi dan 
dokumentasi nantinya 
juga akan dibentuk di 
perwakilan-perwakilan 
BpK setiap provinsi. 
Sehingga jika ada 
pemohon informasi 
dari daerah tidak harus 
memintanya ke Kantor 
BpK pusat. Langkah 
ini dilakukan sebagai 
bentuk dorongan dari 
BpK dalam transparansi 
dan akuntabilitas bagi 
dirinya sendiri selain 
mendorong entitas-
entitas yang diperiksa 
BpK. 

Fasilitas pusat 
Informasi dan 
Komunikasi BpK 
menyediakan informasi 
mengenai hasil 
pemeriksaan yang sudah 
terbuka untuk umum. 
Hal ini disebabkan, 
kebanyakan pemohon 
informasi lebih banyak 
terkait hasil pemeriksaan 
BpK. 

“Tetapi tidak 
menutup kemungkinan, 
BpK juga menyediakan 
informasi berkaitan 
dengan organisasi BpK 
sendiri, misalnya profil, 
anggaran, Rencana 
Strategis, dan program-
program  BpK yang 
lain, kita siapkan juga 
di sana jika masyarakat 
ingin tahu tentang BpK, 
bahkan pengaduan 
juga kita siapkan di situ,” 
paparnya.

dia menambahkan 
bagi media massa yang 
ingin mewawancarai 

PE
RI

N
GK

AT INFORMASI 
TERKAIT 
BADAN 
PUBLIK 

INFORMASI 
MENGENAI 

KEGIATAN DAN 
KINERJA BADAN 

PUBLIK  

INFORMASI 
LAPORAN 

KEUANGAN 

INFORMASI 
LAIN YANG 

DIATUR DALAM 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

TOTAL 
Bobot Nilai 
Informasi 

Berkala (75%)

SK PPID 
(25%)

TOTAL 
SKOR 
AKHIR 

1 Kementerian Perindustrian             25,00              18,75          25,00                25,00      93,75             70,31 25     95,31 

2 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)             22,50              15,63          25,00                25,00      88,13             66,10 25     91,10 

2 Kementerian Sekretariat Negara 22,50 15,63 25,00 25,00 88,13             66,10 25     91,10 

3 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)             22,50              15,63          18,75                25,00      81,88             61,41 25     86,41 

4 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25,00 6,25          21,88 25,00      78,13 58,59 25 83,59

5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian             20,00                9,38          25,00                18,75      73,13             54,84 25     79,84 

5 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)             20,00                9,38          25,00                18,75      73,13             54,84 25     79,84 

6 Kementerian Kehutanan             22,50                6,25          18,75                25,00      72,50             54,38 25     79,38 

7 Mahkamah Konstitusi RI             25,00                9,38          25,00                12,50      71,88             53,91 25     78,91 

8 Kementerian Komunikasi dan Informatika             17,50              18,75            9,38                25,00      70,63             52,97 25     77,97 

9 Kementerian Kesehatan 20,00 9,38 12,50 25,00 66,88             50,16 25     75,16 

10 Kementerian Keuangan             22,50              21,88            3,13                18,75      66,26             49,69 25     74,69 

10 Kementerian Pekerjaan Umum             22,50              18,75                 -                25,00      66,25             49,69 25     74,69 

11 Kementerian BUMN 17,50 6,25 25,00 12,50 61,25             45,94 25     70,94 

12 Mahkamah Agung RI             20,00              12,50            3,13                25,00      60,63             45,47 25     70,47 

13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)             17,50              15,63                 -                25,00      58,13             43,60 25     68,60 

14 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat             17,50                6,25            9,38                25,00      58,13             43,59 25     68,59 

14 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)             17,50                9,38          12,50                18,75      58,13             43,59 25     68,59 

15 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)             22,50                9,38                 -                25,00      56,88             42,66 25     67,66 

16 Kementerian Pertanian             22,50                6,25                 -                25,00      53,75             40,31 25     65,31 

17 Kejaksaan Republik Indonesia             25,00                9,38                 -                18,75      53,13             39,84 25     64,84 

18 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan              20,00                3,13          15,63                12,50      51,26             38,44 25     63,44 

19 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan             22,50                3,13                 -                25,00      50,63             37,97 25     62,97 

19 Kementerian Luar Negeri             22,50                9,38                 -                18,75      50,63             37,97 25     62,97 

19 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 22,50 9,38 0 18,75 50,63             37,97 25     62,97 

20 Badan Standardisasi Nasional (BSN) 22,50 6,25 0 18,75 47,50             35,63 25     60,63 

20 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 22,50 12,50 0 12,50 47,50             35,63 25     60,63 

21 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 20,00 6,25 6,25 12,50 45,00             33,75 25     58,75 

22 Komisi Yudisial 22,50 9,38 0 12,50 44,38             33,28 25     58,28 

23 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 17,50 9,38 3,13 12,50 42,50             31,88 25     56,88 

23 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 17,50 12,50 12,50 0,00 42,50             31,88 25     56,88 

24 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 22,50 0 0 18,75 41,25             30,94 25     55,94 

24 Kementerian Perhubungan 22,50 3,13 3,13 12,50 41,25             30,94 25     55,94 

24 Kementerian Perdagangan 22,50 3,13 3,13 12,50 41,25             30,94 25     55,94 

25 Tentara Nasional Indonesia 12,50 3,13 0 25,00 40,63             30,47 25     55,47 

26 Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 17,50 3,13 0 18,75 39,38             29,53 25     54,53 

26 Kementerian Riset dan Teknologi 17,50 0 3,13 18,75 39,38             29,53 25     54,53 

27 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20,00 6,25 0 12,50 38,75             29,06 25     54,06 

27 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 20,00 6,25 0 12,50 38,75             29,06 25     54,06 

27 Badan Pusat Statistik (BPS)             20,00                3,13            3,13                12,50      38,75             29,06 25     54,06 

28 Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal 22,50 3,13 0 12,50 38,13             28,59 25     53,59 

29 Kepolisian Negara Republik Indonesia 15,00 9,38 0 12,50 36,88             27,66 25     52,66 

30 Badan Nasional Penanggulangan Bencana             20,00                3,13 0                12,50      35,63             26,72 25     51,72 

31 Kementerian Lingkungan Hidup 22,50 6,25 0 6,25 35,00             26,25 25     51,25 

32 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25,00 3,13 0 6,25 34,38             25,78 25     50,78 

32 Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) 12,50 6,25 3,13 12,50 34,38             25,78 25     50,78 

32 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif 12,50 9,38 0 12,50 34,38             25,78 25     50,78 

33 Komisi Pemilihan Umum 17,50 3,13 0 12,50 33,13             24,84 25     49,84 

33 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 17,50 3,13 0 12,50 33,13             24,84 25     49,84 

33 Kementerian Perumahan Rakyat 17,50 3,13 0 12,50 33,13             24,84 25     49,84 

34 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 22,50 3,13 0 6,25 31,88             23,91 25     48,91 

35 Komisi Pemberantasan Korupsi 12,50 6,25 0 12,50 31,25             23,44 25     48,44 

36 Kementerian Pemuda dan Olahraga 10,00 6,25 0 12,50 28,75             21,56 25     46,56 

37 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 12,50 3,13 0 12,50 28,13             21,09 25     46,09 

38 Lembaga Sandi Negara 22,50 0 0 0 22,50 16,88 25 41,88

38 Kementerian Sosial 10,00 0 0 12,50 22,50             16,88 25     41,88 

39 Dewan Perwakilan Daerah RI 10,00 9,38 0 0 19,38             14,53 25     39,53 

40 Badan Intelijen Negara (BIN) 17,50 0 0 0 17,50             13,13 25     38,13 

40 Kementerian Pertahanan 17,50 0 0 0 17,50             13,13 25     38,13 

41 LIPI 0,00 0 0 12,50 12,50               9,38 25     34,38 

42 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 22,50 9,38 0 12,50 44,38             33,28 0     33,28 

43 Komisi Perlindungan Anak Indonesia 7,50 3,13 0 0,00 10,63               7,97 25     32,97 

44 Ombudsman Republik Indonesia 17,50 9,38 3,13 12,50 42,50             31,88 0     31,88 

45 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 20,00 9,38 0 12,50 41,88             31,41 0     31,41 

46 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) 22,50 6,25 0 12,50 41,25             30,94 0     30,94 

46 Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) 22,50 6,25 0 12,50 41,25             30,94 0     30,94 

46 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)             22,50                6,25 0                12,50      41,25             30,94 0     30,94 

47 Majelis Permusyaratan Rakyat RI 17,50 9,38 0 12,50 39,38             29,53 0     29,53 

48 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 22,50 3,13 0 12,50 38,13             28,60 0     28,60 

49 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 12,50 9,38 3,13 12,50 37,50             28,13 0     28,13 

50 Badan Pengelola Gelora Bung Karno 17,50 6,25 0 12,50 36,25             27,19 0     27,19 

50 Kementerian Dalam Negeri 17,50 6,25 0 12,50 36,25             27,19 0     27,19 

51 Badan Narkotika Nasional (BNN) 17,50 3,13 0 12,50 33,13             24,84 0     24,84 

52 Dewan Riset Nasional 20,00 12,50 0 0 32,50             24,38 0     24,38 

52 Badan Urusan Logistik (BULOG) 20,00 3,13 3,13 6,25 32,50             24,38 0     24,38 

53 Dewan Pers 12,50 15,63 3,13 0,00 31,26             23,44 0     23,44 

53 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 12,50 6,25 0 12,50 31,25             23,44 0     23,44 

54 Dewan Pertimbangan Presiden 17,50 0 0 12,50 30,00             22,50 0     22,50 

54 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 17,50 0 0 12,50 30,00             22,50 0     22,50 

55 Lembaga Sensor Film (LSF) 20,00 9,38 0 0 29,38             22,03 0     22,03 

56 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 17,50 3,13 0 6,25 26,88             20,16 0     20,16 

57 Kementerian Agama 20,00 3,13 3,13 0 26,25             19,69 0     19,69 

58 Konsil Kedokteran Indonesia 22,50 3,13 0 0 25,63             19,22 0     19,22 

58 Kementerian Kelautan dan Perikanan 10,00 3,13 0 12,50 25,63             19,22 0     19,22 

59 Komite Akreditasi Nasional 17,50 6,25 0 0 23,75             17,81 0     17,81 

60 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 20,00 3,13 0 0 23,13             17,34 0     17,34 

60 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 20,00 3,13 0 0 23,13             17,34 0     17,34 

61 Komisi Kejaksaan 12,50 9,38 0 0 21,88             16,41 0     16,41 

61 Dewan Maritim Indonesia 12,50 9,38 0 0 21,88             16,41 0     16,41 

62 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 12,50 6,25 0 0 18,75             14,06 0     14,06 

63 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 15,00 3,13 0 0 18,13             13,60 0     13,60 

64 Komisi Hukum Nasional 5,00 0 0 12,50 17,50             13,13 0     13,13 

65 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 10,00 6,25 0 0 16,25             12,19 0     12,19 

66 Badan Pengelola Kawasan Kemayoran 0 3,13 0 12,50 15,63             11,72 0     11,72 

67 Komisi Kepolisian 7,50 0 0 0 7,50               5,63 0       5,63 

68 Komite Inovasi Nasional 2,50 0 0 0 2,50               1,88 0       1,88 

NAMA BADAN PUBLIK

Daftar Hasil Skor dan Peringkat Badan Publik Pusat, dalam rangka Pemantauan Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala melalui Website 

Sesuai Pasal 9 UU No.14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ,Juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) 1 tentang standar layanan Informasi Publik 
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pada tahun ini, pemeringkatan hasil monitoring dan evaluasi KIp dibagi pada dua 
kelompok yaitu  Badan publik pusat dan Badan publik provinsi.  Badan publik pusat ini 
terdiri dari kementerian, lembaga, badan, atau instansi di tingkat pusat. Sementara 
Badan publik provinsi adalah pemerintah daerah Tingkat I atau pemerintah provinsi. 
pembagian dua kelompok ini juga dilakukan pada 2011.

di sisi lain, ada perubahan dalam indikator yang dinilai KIp jika dibandingkan 
dengan tahun lalu. Jika pada 2011 indikatornya hanya informasi yang wajib diumumkan. 
pada 2012 indikatornya ditambah. Selain informasi yang wajib diumumkan, juga 
informasi yang wajib disediakan setiap saat, sehingga sewaktu diminta oleh masyarakat, 
informasi itu sudah tersedia. 

dari dua indikator itu KIp memeringkat berdasarkan kategori. Kategori pertama 
adalah kategori informasi apa saja yang wajib diumumkan oleh badan publik tingkat 
pusat atau kementerian dan lembaga (Badan publik pusat) dan pemerintah provinsi 
(Badan publik provinsi). Kategori kedua, adalah kategori informasi yang wajib tersedia 
setiap saat yang wajib disediakan Badan publik pusat dan Badan publik provinsi.  and

Pembagian Kelompok dan indikator

daftar skor & Peringkat 

daftar Hasil Skor dan peringkat Badan publik pusat, dalam 
rangka pemantauan Informasi yang wajib diumumkan dan 
disediakan secara berkala melalui website, Sesuai pasal 9 uu 
no.14/2008 tentang keterbukaan Informasi publik Juncto pasal 
11 peraturan Komisi Informasi (perKI) 1 tentang standar layanan 
Informasi publik. 

Kategori informasi wajib diumumkan berkala (melalui 
website)

BAdAn puBLIK puSAT
1.    Kementerian perindustrian (95,31)
2. Badan Kependudukan Keluarga Berencana nasional (91,10) 

dan Kementerian Sekretaris negara (91,10)
3.    Badan Tenaga nuklir nasional/BATAn (86,41)
4.    Badan pemeriksa Keuangan/BpK  (83,59)
5.   Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan/BpKp 

(79,84) dan Kementerian Koordinator bidang perekonomian 
(79,84)

6.    Kementerian Kehutanan (79,38)
7.    Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (78,91)
8.     Kementerian Komunikasi dan Informatika (77,97)
9.     Kementerian Kesehatan (75,16)
10.  Kementerian pekerjaan umum (74,69) dan Kementerian 

Keuangan (74,69)

BAdAn puBLIK pROVInSI
1. Jawa Barat (75,25)
2. dKI Jakarta (73)
3. Sumatra utara (68,88)
4. daerah Istimewa Yogyakarta (63,63)
5.  Kalimantan Timur (62,88)
6.  nusa Tenggara Barat (62,13)
7.  Sumatra Selatan (59,88) dan Jawa Timur (59,88)
8.  Lampung (59,5)
9.  Jawa Tengah (58) dan Kepulauan Riau (58)
10. Kalimantan Tengah (56,88)

Kategori Informasi wajib tersedia setiap saat

BAdAn puBLIK puSAT
1. Kementerian Sekretariat negara (92,5)
2. Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan/BpKp (76)
3. Badan Tenaga nuklir nasional/BATAn (75,5)

 
BAdAn puBLIK pROVInSI

1.  pemprov Jawa Timur (73,5)
2.  pemprov Jawa Barat (46)
3.     pemprov Lampung (23)

narasumber terkait pemeriksaan BpK, 
juga akan difasilitasi untuk menemui 
pimpinan BpK. 

Bahtiar menyatakan BpK akan 
terus berupaya memperbaiki apa yang 
bisa dilakukan merunut kriteria atau 
indikator yang telah ditetapkan KIp. 

“Akan kita maksimalkan apa yang 
bisa diberikan kepada masyarakat 
terkait dengan akses informasi publik. 
Kita akan upayakan pemenuhan 
ketentuan perundang-undangan, 
khususnya uu no. 14/2008. Sambil 
memperbaiki itu, kita melakukan 
sosialisasi ke teman-teman di internal 
untuk sama-sama bisa mendorong 
keterbukaan informasi publik ini,” 
ujarnya.

untuk itu, Biro Humas dan Luar 
negeri BpK juga akan melakukan 
sharing pengetahuan dan pengalaman 
dengan biro-biro humas kementerian 
dan lembaga lainnya terkait 
keterbukaan informasi publik ini. 

Selain itu, menyiapkan perangkat 
ketentuan pelaksanaannya, 
khususnya peraturan BpK mengenai 
apa saja informasi apa saja yang 

boleh disampaikan, mana saja yang 
dikecualikan. Juga, menyiapkan 
perangkat-perangkat infrastruktur 
yang lebih baik, sehingga informasi 
yang boleh dan dibutuhkan 
masyarakat mudah diakses. 

Hal lainnya, BpK juga akan 
mengupayakan dan mendorong 
permohonan dan penyediaan 
informasi secara cepat, efisien, dan 
murah. Seperti spirit yang diamanatkan 

uu no. 14/2008, disamping green 
policy yang menjadi kebijakan di 
BpK. Oleh karena itu, akan lebih baik 
jika permohonan dan penyampaian 
informasi dilakukan secara elektronis.  

“Jadi, informasi kalau bisa 
disediakan melalui dokumen 
elektronik itu akan lebih murah dan 
bisa lebih cepat, seperti melalui 
email, website, tanpa harus mencetak 
dokumen, nge-print, dan lainnya,” 
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dasar penilaian
pemeringkatan Keterbukaan Informasi 

publik (KIp)  ini dilakukan setiap tahun. 
Menurut Ketua Komisi Informasi pusat 
Abdul Rahman Ma’mun, Komisi Informasi 
pusat (KIp) menggunakan uu Keterbukaan 
Informasi publik (uu KIp) dalam melakukan 
penilaian. untuk kategori informasi yang wajib 
diumumkan ke masyarakat melalui website 
sesuai dengan pasal 9 uu KIp antara lain 
adanya informasi profil badan publik, kinerja, 
laporan keuangan dan regulasi-regulasi yang 
terkait badan publik tersebut.

Sementara untuk kategori informasi 
yang wajib tersedia setiap saat melalui unit 
layanan informasi sesuai pasal 11 uu KIp yakni 
ketersediaan daftar informasi publik, informasi 
seluruh kebijakan badan publik tersebut 
dan dokumen pendukungnya, perjanjian 
dengan pihak ketiga, laporan pelayanan akses 
informasi, dan informasi lengkap dari yang 
wajib diumumkan secara berkala.

KIp memonitor informasi melalui 
website Badan publik tingkat pusat dari 130 
Kementerian dan Lembaga, 98 website Badan 
publik dapat diakses, untuk mendapatkan 
hasil sementara kategori “informasi yang wajib 
diumumkan berkala”. KIp juga memberikan 
kesempatan masa sanggah bagi Badan publik, 
dengan memberitahukan hasil penilaian 
sementara.

dari 20 besar hasil penilaian sementara, 
setelah masa sanggah berakhir, Tim peneliti 
KIp melakukan kunjungan atau visitasi ke 20 
Badan publik tersebut untuk memverifikasi 
sekaligus untuk melakukan penilaian untuk 
kategori informasi yang wajib tersedia setiap 
saat melalui unit layanan informasi sesuai pasal 
11 uu KIp.  

Hasil dari akhirnya berupa 10 nilai 
tertinggi dari Badan publik dalam ketersediaan 
“informasi yang wajib diumumkan berkala”. 
Juga dihasilkan ranking 1 sampai 3 Badan 
publik dengan nilai terbaik kategori “informasi  
yang wajib disediakan setiap saat”.

Sementara untuk Badan publik provinsi 
dilakukan langkah yang sama terhadap 
33 pemerintah provinsi. Bedanya hasil 
sementara digunakan untuk menentukan 
10 besar provinsi yang akan dikunjungi.  
and

Hari Hak untuk tahu 
internasional

Right to Know Day atau Hari Hak untuk 
Tahu diperingati di seluruh dunia setiap 
tanggal 28 September. Hari Hak untuk Tahu 
ini biasanya diperingati di negara-negara 
yang telah menerapkan undang-undang 
keterbukaan informasi (right to information 
act atau freedom of information law). 

Hari Hak untuk Tahu Internasional mulai 
diperingati pada 2002 di Sofia, Bulgaria. 
pada saat pertemuan internasional tentang 
advokasi informasi. pada pertemuan 
tersebut berhasil mencetuskan perlunya 
satu hari khusus untuk mempromosikan 
kebebasan informasi di dunia. Hari yang 
dipilih adalah pada 28 September, tanggal 
pertemuan tersebut digelar.  

Tujuan adanya hak untuk tahu ini 
adalah untuk menciptakan kesadaran 
global dan individu dalam mengakses 
informasi pemerintah dan juga untuk 
mempromosikan akses informasi yang 
mengacu pada hak asasi manusia.  

Terkait hal ini, Indonesia merupakan 
negara kelima di Asia yang telah 
memberlakukan uu, yang secara spesifik 
mengatur pemenuhan hak atas informasi 
publik melalui uu no. 14/2008 tentang 
Keterbukaan Informasi publik. 

dalam memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan uu ini pemerintah membentuk 
Komisi Informasi pusat atau KIp. Sebagai 
lembaga mandiri, KIp bertugas juga 
sebagai institusi yang mengurusi sengketa 
informasi. KIp ini juga didirikan di tingkat 
provinsi. Saat ini, baru 18 Komisi Informasi 
provinsi terbentuk. 

untuk mendorong keterbukaan 
informasi publik, pemerintah juga 
menerbitkan peraturan pemerintah no. 
61/2010 tentang pelaksanaan undang-
undang no. 14 Tahun 2008. 

Selain itu, Menteri dalam negeri juga 
telah menerbitkan peraturan Menteri 
dalam negeri no. 35/2010 (permendagri 
no. 35 Tahun 2010) tentang pelaksanaan 
pelayanan Informasi publik di Lingkungan 
Kementerian dalam negeri dan pemerintah 
daerah. permendagri tersebut menjadi 
acuan bagi pemerintah provinsi, Kabupaten, 

dan kota dalam mengimplementasikan uu 
no.14 Tahun 2008.

Bahkan, uKp4 (unit Kerja presiden 
Bidang pengawasan dan pengendalian 
pembangunan) sejak 2011, telah 
mengkonsolidasi beberapa lembaga 
negara yakni uKp4, Komisi Informasi pusat, 
Bappenas, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, dan Kementerian Luar negeri, 
dan organisasi masyarakat sipil atau 
lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti 
TII, patiro, Seknas Fitra, untuk bergabung 
dalam tim inti Open Government Indonesia 
dengan tujuan mengimplementasikan 
uu no. 14 Tahun 2008 sebagai bagian dari 
rencana aksi Open Government Indonesia. 

Selain itu, uu yang menjadi payung 
keterbukaan publik bukan hanya uu no. 
14/2008. uu no. 39/1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (uu no. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM) pun melindungi warga negaranya 
akan keterbukaan informasi publik. pasal 14 
ayat 1 dan 2 menyatakan hal itu. 

pada pasal 14 uu no. 39 Tahun 1999, 
Ayat 1 berbunyi: “Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya”. Sementara Ayat 2 berbunyi 
“Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis sarana 
yang tersedia”.

Apa yang telah dilakukan Indonesia 
dalam keterbukaan informasi publik 
ini bahkan tidak hanya dipayungi 
undang-undang atau payung hukum 
di bawahnya. pasal 28 F uud’45 juga 
mengamanatkannya. pada pasal 28F 
disebutkan: “Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia”. Jadi, keterbukaan informasi 
publik ini sebenarnya sudah diamanatkan 
konstitusi negara yang merupakan payung 
hukum tertinggi di negara ini.  and  

ungkap Bahtiar lagi.  
namun, tambahnya, upaya-upaya 

yang telah dan akan dilakukan BpK 
tersebut tentu harus mengindahkan 
aturan-aturan lainnya. Harus 

sesuai dengan koridor peraturan 
perundang-undangan. Sebab, 
ada beberapa ketentuan yang 
mengamanatkan ada informasi yang 
tidak bisa dibuka, BpK tentu tak bisa 

membukanya. Keterbukaan itu tidak 
harus ‘telanjang’. Apa yang memang 
boleh dibuka sesuai peraturan 
perundang-undangan, BpK pasti akan 
membukanya.  and 
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Setelah melalui voting yang berjalan 
cukup santai,  Senin (22/10)  Komisi 
III DPR Bidang hukum akhirnya 
menetapkan  13 anggota  Komisioner 

Komnas haM Periode 2012-2017. Ke-13 
anggota komisioner ini merupakan pemilik 
suara terbanyak yang dipilih  oleh 55  anggota 
DPR.   

Selama ini jumlah Komisioner  Komnas 
haM berubah-ubah.  Pada periode 1993-
1998 berjumlah 25 orang dengan ketua ali 
Said, periode 1998-2002 berjumlah 22 orang 
diketuai oleh Djoko Suginato, periode 2002-
2007 berjumlah 20 orang dipimpin oleh abdul 
hakim Garuda Nusantara, dan periode 2007-
2012 berjumlah 11 orang dengan Ketua Ifdhal 
Kasim.

adapun ke-13 Komisioner Komnas 
haM yang terpilih adalah sebagai 
berikut:  

1. Sandrayati Moniaga ( 48 suara)  
2. Maneger Nasution (45 ) 
3. Natalius Pigai (43 )  
4. Otto Nur abdullah (42 ) 
5. ansori Sinungan (42 ) 
6. Muhammad Nurkhoiron (38 ) 
7. M. Indadun Rahmat (38)  
8. Siane Indriani (36) 
9. Roichatul aswidah (35) 
10. hafid abbas (35) 
11. Siti Noor laila (33 )
12.Dianto Bachriadi (28) 
13. Nur Kholis (28 ) 

Selanjutnya  untuk pemilihan 
Ketua Komnas haM akan diserahkan 
kepada komisioner terpilih. Biasannya 
beberapa hari  setelah pemilikan 
komisioner, mereka akan menetapkan  

Ketua Komnas haM. 
Usai pemilihan anggota Komisi III 

dari Fraksi PDI-Perjuangan trimedya 
Pandjaitan menilai, komposisi komisioner 
terpilih ini sudah cukup mewakili.  ada dari 
Muhammadiyah, aktivis perempuan, jurnalis.

 “Saya lega karena dari aceh sampai 
Papua, dari NU dan Muhammadiyah, ada yang 
mewakili sehingga tidak ada sekat,” katanya.

Ketua Komisi haM 2007-2012 Ifdal 
Kasim menegaskan saat ini tidak ada 
waktu bagi   para komisioner terpilih untuk 
‘ber bulan madu. Pasalnya, ribuan aduan 
masyarakat sudah menumpuk dan menunggu 
diselesaikan. 

Dia mengingatkan tantangan bagi anggota 

Belakangan  terkesan ‘taring’  komnas Ham mulai tumpul. 
anggota komisioner terpiliH diHarapkan  Bi sa mendongkrak 
kemBali wiBawa komnas Ham Hingga setara dengan lemBaga 
lainnya.

Tugas BeraT 
13 Pendekar HaM

trimedya pandjaitan

istimewa
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komisioner ke depan jauh lebih berat. 
Berubahnya situasi sosial masyarakat 
tentu menimbulkan masalah yang 
baru. Diprediksi, masalah-masalah 
haM yang timbul tidak hanya 
melibatkan negara sebagai pelaku, 
melainkan lebih bersifat individual 
atau di luar negara.

“Kini pelanggaran haM ke de-
pan bukan lagi tindak kese we nang-
wenangan atau kekerasan negara 
kepada rakyatnya, tetapi bersifat 
horizontal kelompok ma syarakat 
mayoritas kepada ka langan minoritas. 
Masalah into leransi beraga ma, 
diskriminasi terhadap kala ngan yang 
mem punyai orientasi seksual berbeda 
akan lebih besar kedepannya,” 
tuturnya. 

Selama menjadi Ketua Komnas 
haM, kekerasan negara terhadap 
rakyat mendominasi. terbukti dari 
la poran selama 2007-2012 tercatat, 
pa da 2007, ada 136 penga duan tanpa 
ada data perincian. Selama 2008, 
terdapat 4.843 pengaduan, dan 26% 
atau 1.120 merupakan penga duan 
atas tindakan Polri. 

Pada 2009, ada 5.853 kasus 
dengan 1.420 pengaduan tinda kan 
polisi. Berikutnya pada 2010, ada 
1.503 berkas pengaduan ter hadap ke-
polisian dari total 6.437 kasus.

Pada 2011, ada 6.358 penga-
duan yang 1.839 kasus di antara nya 
tentang Polri. Sampai agus tus tahun 
ini, ada 2.847 penga du an yang 873 di 
antaranya menge nai kepolisian. “total 
jenderal, pengaduan dari tahun 2007-
2012 adalah 26.474 kasus. tapi yang 
di tindaklanjuti pihak yang diadu kan 
hanya 40 persen,” bebernya.

Disusul dugaan pelanggaran 
haM oleh korporasi dan peme-
rin  tah daerah. Korporasi yang 
diadukan ada beberapa yang me-
ru pakan warisan dari zaman Orde 
Baru.  Biasanya, perusahaan-pe ru-
sahaan ini mempunyai kekua saan 
yang menandingi negara. adapun, 
tren pemerintah dae rah melakukan 
pelanggaran haM terjadi setelah 
adanya oto nomi daerah. 

“13 anggota komisioner itu 
ha rus pandai-pandai mengatur 
lang kah supaya bisa menjadi ha-
ra pan masyarakat dalam pe nye-
lesaian masalah pelanggaran haM. 
Saya harap anggota baru itu  bisa 
mengantisipasinya,” kata nya.

Ifdal yang dalam waktu dekat  
segera mengakhiri  masa jabatannya 
juga berharap para  anggota baru 
menun jukkan integritas tinggi dan 
bisa menjadi human right defender. 
harus siap bekerja melampai we-
wenang dan tanggungjawab. Menjadi 
anggota Komnas haM bukanlah tugas 
birokrasi. Itu bakal menyita waktu dan 
tenaga.

Namun yang terpenting, tegasnya,  
ang gota Komnas haM itu harus bisa 
bersikap obyektif, mau mele pas-
kan atribut-atribut yang melekat, 
dan harus bisa menempatkan diri 
sebagai korban.  Karena itulah, Ifdal 
memahami  mengapa DPR memilih 
ada anggota komi sioner yang baru 
mewakili ber bagai kalangan .

PR  lain yang belum selesai, 
jelasnya,  masyarakat tentu-
nya menggantungkan harapan 
agar Komnas haM baru bisa me-
nyelesaikan persoalan pelang ga ran 
haM berat. Ifdal pun mengakui, 
selama dirinya menjabat, kasus 
pelanggaran haM berat seperti kasus 
trisakti, Penculikan dan talangsari 

belum mengalami kemajuan yang 
berrarti.

“Sejauh ini kami hanya mampu 
melakukan penyelidikan, tapi tidak 
bergerak lebih jauh sampai menuju 
ada pengadilan haM ad hoc. Saya 
harap komisioner baru bisa berbuat 
lebih dari itu,” te gasnya.

Mampu Independen
tanggapan senada diungkapkan  

Kepala Divisi Pemantauan & 
Impunitas Komisi Untuk Orang 
hilang dan Korban tindak Kekerasan 
(KontraS), Yati Indriyani . Dia berharap 
pimpinan Komnas haM yang baru 
mam pu bekerja independen, dan 
kedudukannya setara de ngan 
lembaga negara lain. 

“Kami lihat ada kecende ru-
ngan wibawa Komnas haM ter-
kesan menurun. Kita butuh so sok 
berwibawa yang bi sa menjadikan 
Komnas haM setara dengan lembaga 
lainnya,” ungkapnya.  

Yati menegaskan,  hingga kini para 
aktivis haM berharap 13 anggota 
baru bisa menyelesaikan per soalan 
pelanggaran haM be rat masa lalu. 
terutama bisa menye le saikan kasus 
pelang garan haM berat masa lalu 
yang selama ini ter tahan di Ke jaksaan 
agung. “Banyak  kasus pelanggaran 
haM  yang ampai se karang statusnya 
tidak jelas,” ucapnya.   bd

ifdal kasim

istimewa
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‘MeMiniMalisir PenyiMPangan, 
MeMPerkuat Monitor’

D ari waktu ke waktu kelemahan sistem 
pengendalian intern (SPi)  selalu menjadi temuan 
signifikan BPK. Pada iHPS  i/2011 jumlah total 
kasus yang berkaitan dengan SPi adalah 4.856 

kasus, iHPS ii/2011 sebanyak 4.178 kasus, sedang pada iHPS  
i/2012 sebanyak 5.036 kasus. Temuan itu bisa dikelompokan 
menjadi tiga, yaitu kelemahan sistem pengendalian 
akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja, serta 
kelemahan struktur pengendalian SPi.

Banyaknya temuan yang menyangkut SPi ini, 
mengundang pertanyaan, apakah hal tersebut disebabkan 
pengawasan internal di masing-masing instansi tidak 
berjalan baik, atau karena pengawas internal tidak 
kompeten, atau memang sengaja dibiarkan, sehingga 
akhinya ditemukan BPK.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut  mengemuka dalam 
jumpa pers antara jajaran pimpinan BPK dan para wartawan 
di Gedung MPr/DPr di Jakarta, baru baru ini. 

“BPK menyadari ini. Kami sekarang telah membuat link 
and match, antara BPK dan auditee, sehingga sejak awal kita 
bisa mengawasi, mengetahui dengan cermat. ini semacam 
pusat data. Dengan demikian kita bisa memonitor mereka 
setiap saat. Kita membutuhkan waktu cukup lama, karena 
data harus diolah. itu preventifnya,” papar Ketua BPK Hadi 

Poernomo, menjawab pertanyaan pers.
Nantinya, lanjutnya, data-data itu akan 

dicocokkan. Jika ada ketidakcocokan, 
akan dilakukan korespondensi audit, 
untuk meminta data-data yang kurang. 

“Jika belum puas juga, kita akan 
dilakukan field audit, setelah itu baru 
lapangan. inilah jalan keluar yang sudah 
kita siapkan sejak awal 2010. Mudah-
mudahan dalam waktu dekat bisa selesai,” 
ucapnya.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri 
menambahkan menyangkut pengawas 
internal di instansi, sesungguhnya mereka 
telah mulai meningkatkan kapasitas 
personil. “Namun harus diingat, seberapa 
banyak pun pengawas, kalau memang 
si pelaksana memiliki niat melakukan 
kecurangan, tetap saja hal itu tak pernah 
terdeteksi seluruhnya,” katanya.

Sebenarnya, tambahnya, untuk 
masalah ini sesungguhnya yang 
terpenting adalah pegawasan dari atasan 

langsung. Dalam hal ini adalah pejabat pembuat komitmen, 
atau kuasa pengguna anggaran. 

“Jadi seberapa pun kuatnya pengawas-pengawas 
fungsional, irjen, BPKP, bahkan BPK sekalipun, tidak akan 
mampu mengawasi satu persatu. Jadi sebetulnya, letaknya 
ada pada tanggung jawab pembuat komitmen,” katanya.

Dalam iHPS i/2012 pada bagian ‘Temuan Pemeriksa 
Keuangan’ disebutkan terdapat 5.036 kasus kelemahan SPi, 
dengan rincian, Kelemahan sistem pengendalian akuntansi 
dan pelaporan sebanyak 2.050 kasus, Kelemahan sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja 1.964 kasus, dan Kelemahan struktur pengendalian 
intern 1.022 kasus. 

Dari total 5.036 kasus, sebanyak 616 kasus merupakan 
kelemahan SPi di pemerintah pusat, 378 kasus di 
pemerintah provinsi, 3.991 kasus di pemerintah kabupaten/
kota, sebanyak 5 kasus di BUMN da 46 kasus di lingkungan 
badan lainnya. 

Menurut Hadi Poernomo, Kasus-kasus kelemahan SPi 
pada umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana 
yang bertanggung jawab, tidak atau belum melakukan 
pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan 
prosedur yang ada. 

“Belum adanya kebijakan dan perlakukan akuntansi 
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yang jelas, kurang cermat dalam 
melakukan perencanaan, belum 
melakukan koordinasi dengan pihak 
terkait, penetapan/pelaksanaan 
kebijakan yang belum tepat, serta 
belum menetapkan prosedur 
kegiatan, serta lemah dalam 
pengawasan dan pengendalian,” 
paparnya. 

Pengadaan Barang dan Jasa
Hal lain yang juga ditanyakan 

dalam jumpa pers tersebut adalah 
masalah penyimpangan pengadaan 
barang dan jasa. Menurut Hasan 
Bisri, banyaknya penyimpangan 
dalam pengadaan barang dan jasa di 
antaranya karena kepatuhan pejabat 
pembuat komitmen pada aturan, 
masih rendah. 

“ini terlihat dari temuan BPK yang 
paling tinggi adalah pada proses 
pengadaan barang dan jasa. Padahal 
justru di situ paling banyak orang 
masuk penjara. Namun, tampaknya 
tidak membuat mereka jera. Kami 
berharap komitmen (para pejabat 
pembuat komitmen) masih perlu 
ditingkatkan,” paparnya. 

Hadi Poernomo berpendapat 
meski sistem telah baik, tetapi 
penyimpangan bisa saja terjadi 
karena adanya kolusi. “Ya bisa saja 
terjadi jika ada kolusi. Oleh Karena itu, 
monitornya harus kuat. Seperti CCTV, 
apapun perbuatan anda akan terlihat 
dari monitor. Kecuali CCTV anda 

ditutupi. Jadi, sepanjang sistem sudah 
terbuka semua, akan bisa termonitor. 
Nantinya semua data masuk ke 
dalam sentral data atau pusat data, 
monitoring kita,” jelasnya. 

Dia menambahkan BPK telah 
mengadakan MoU dengan 680 entitas 
yang berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, BUMN, dan 
BUMD.

Tentang penyimpangan dalam 
pengadaan barang dan jasa, jelas 
Hadi, antara lain yang sering terjadi 
adalah, pelanggaran Perpres 
54/2010 yang antara lain disebutkan, 
kontraktor dilarang menyerahkan 
pekerjaan utamanya kepada pihak 
lain (subkontrak). Misalnya, kasus 
Hambalang, simulator SiM.

Ketua BPK menjelaskan ada 
beberapa kemungkinan terjadinya 
hal tersebut, seperti belum adanya 
persyaratan bagi kontraktornya untuk 
menyerahkan bank clearance. 

“Padahal ini penting untuk 
menghindari jangan sampai yang 
bersangkutan termasuk dalam daftar 
hitam di bank. Juga, harus diminta 
neraca rugi-laba yang telah distempel 
oleh kantor pajak setempat.” 

Kemungkinan lain adalah soal 
tax clearance. Hal ini diperlukan 
antara lain untuk mengetahui 
apakah perusahaan tersebut adalah 
perusahaan yang tidak mempunyai 
utang pajak.

“Masih banyak hal-hal lainnya, 
tentu saja. Misalnya, adanya 
peraturan-peraturan yang tidak 
sesuai dengan aturan yang di 
atasnya. Sehingga, kita meminta 
untuk dilakukan suatu judicial 
review terhadap peraturan tersebut. 
Sebagaimana disebutkan dalam 
UU, bahwa peraturan di bawahnya 
tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan di atasnya,” jelas Hadi.

Kerugian Negara dan Daerah
Pada iHPS i/2012 dalam Buku iV 

‘Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu’  
bab iV tentang Pelaksaan Belanja 
Pemerintah Pusat disebutkan, temuan 
BPK yang menyangkut kerugian 

negara sebanyak 71 kasus senilai 
rp46,909 miliar. Umumnya kasus 
kerugian negara meliputi belanja 
atau pengadaan barang/jasa fiktif, 
rekanan pengadaan barang/jasa tidak 
menyelesaikan pekerjaan, kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau barang, 
kelebihan pembayaran selain 
kekurangan volume pekerjaan dan 
atau barang, dan pemahalan harga 
(mark up). 

Penyebab kasus kerugian 
negara antara lain rekanan tidak 
melaksanakan ketentuan yang 
disepakati dalam kontrak, dan 

penerima barang tidak cermat dalam 
melaksanakan pemeriksaan barang 
yang diterima. Selain itu, pelaksana 
kegiatan membuat pertanggung 
jawaban keuangan tidak sesuai 
kondisi senyatanya, lalai dalam 
pelaksanaan tugas dan tidak cermat 
dalam perencanaan, pengawasan dan 
pengendalian.

Hal yang sama juga terjadi pada 
belanja pemerintah daerah. Jumlah 
total kasus kerugian daerah sebanyak 
103 kasus senilai rp59,410 miliar. 
Umumnya terjadi antara lain, pada 
belanja atau pengadaan fiktif lainnya, 
kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang, kelebihan pembayaran 
selain kekurangan volume pekerjaan 
dan atau barang, pemahalan harga 
(mark up).  dr

Hadi Poernomo

Hasan Bisri
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H aSil audit atas laporan suatu entitas kerap 
kali menimbulkan polemik di masyarakat. 
Khususnya dalam pemberikan opini 
yang diberikan. adakalanya, ketika suatu 
entitas mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian atau WTP,  tetapi di kemudian hari ternyata 
terkuak praktek korupsi. akibatnya, ramai-ramai masyarakat 
mempertanyakan pemberikan opini tersebut. 

Kebanyakan dari masyarakat awam melihat pemberian 
opini diartikan sebagai ‘bersih dari korupsi’. Hal yang sama 
dengan entitas yang diperiksa juga merasa kalau sudah 
mendapat opini WTP, tidak ada praktek korupsi di dalam 
dirinya. Padahal, dalam konteks ilmu akuntansi, pemberian 
opini merupakan hasil dari audit atas laporan keuangan 
yang disajikan secara wajar dan memenuhi kaidah standar 
akuntansi yang berlaku dan diterima secara umum atau 
tidak. atau, sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah 
(SaP) atau tidak.

Di sisi lain, BPK sendiri tidak melakukan pemeriksaan 
secara keseluruhan atas laporan keuangan entitas. Hanya 
ada sebagian pos-pos anggaran dari satuan kerja di entitas 
yang ditelisik sebagai sampling. Sebagian pos anggaran 
yang dinilai secara material mempengaruhi keseluruhan 
anggaran, dan telah identifikasi mana-mana saja yang 
punya kemungkinan besar disalahgunakan. Hal ini 
dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya di BPK 
sendiri, sementara berdasarkan amanat undang-undang 
waktu pemeriksaan terbatas. 

Terkait hal ini, akuntan kawakan yang merupakan 
ahli audit forensik, Theodorus M. Tuanakotta melihat dari 
sisi lain. Hal itu disampaikannya pada saat acara Forum 
Pembahasan Tindak lanjut Hasil Pengawasan inspektorat 
Utama BPK di aula kantor BPK Perwakilan Provinsi DKi 
Jakarta beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, kejadian pemberian opini pada entitas 
kerap dipertanyakan karena ternyata kemudian ada 
kasus korupsi terjadi pada entitas tersebut karena ada 
gap di dalamnya. Dia menyebutnya sebagai kesenjangan 
ekspektasi. Pihak auditee (entitas yang diperiksa) di satu 
pihak dan masyarakat di pihak lainnya mengharapkan opini 
WTP benar-benar clear and clean. Sementara BPK, sebagai 
lembaga pemeriksa, tidak melihat itu dalam pemberian 
opini atas laporan keuangan.      

Dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, Tuanakotta menggambarkan tiga pemain di 
dalamnya yakni BPK, auditee, dan masyarakat. BPK sesuai 
amanat konstitusi dan undang-undang bertahan pada tiga 
pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). 
Pemberian Opini merupakan hasil dari pemeriksaan laporan 
keuangan. 

Sementara pihak auditee, memiliki justifikasi bahwa jika 
laporan keuangannya mendapat opini WTP maka mereka 
clear and clean. Sementara masyarakat hanya ‘bingung dan 
bengong’ saja ketika auditee yang mendapat opini WTP 
ternyata kemudian terkuat praktek korupsi di sana. 

ini dikiaskan dengan sebuah objek foto. Hasil audit 
dikiaskan sebagai sebuah foto. Sementara Pemeriksa 
sebagai fotografer. Proses audit sendiri disamakan dengan 
memotret. Jadi, hasil audit merupakan objek foto yang 
tidak terdistorsi. Objek foto yang apa adanya. Dan, jika itu 
disampaikan, maka masyarakat akan kecewa.

“Jadi kita coba menyampaikan sesuatu sesuai dengan 
objeknya. Sama dengan audit. Nah, kalau kita sampai ke 
bidang sana dengan objeknya, penerima laporan akan 
kecewa. Dia akan kecewa,” ucapnya.

inilah yang disebut dengan kesenjangan ekspektasi. 
Dan, itu terjadi karena adanya perkembangan pemikiran 

kesenjangan eksPektasi 
dalaM audit laPoran 
keuangan

Theodorus M. Tuanakotta

AKSENTUASI

54 Warta BPK      OKTOBER 2012

52 - 56 AKSENTUASI.indd   54 12/17/12   6:00 PM



atau pergeseran pemikiran, khususnya 
terkait apa tanggung jawab auditor. 
Tanpa disadari ada perubahan terjadi 
terkait hal ini. Proses perubahan yang 
berlangsung puluhan tahun.   

Tuanakotta mengutip konsep 
auditing dari American Institute of 
Certified Public Accountants (aiCPa) 
tahun 1951 tentang Codification of 
Statements on Auditing Procedures. 
aiCPa sendiri merupakan suatu 
organinsasi profesional dalam 
bidang akuntansi publik yang 
keanggotaannya hanya bagi 
akuntan publik terdaftar (certified 
public accountants) saja. Organisasi 
ini menerbitkan jurnal bulanan 
The Journal of Accountancy 
dan berpengaruh kuat bagi 
perkembangan prinsip-prinsip 
akuntansi serta norma pemeriksaan 
di amerika Serikat. 

Codification of Statements on 
Auditing Procedures aiCPa tersebut 
menyatakan: 

...The ordinary examination 
incident to an opinion respecting 
financial statements is not designed 
and cannot be relied upon to disclose 
defalcations and other similar 
irregularities...If an auditor were yo 
attemnpt to discover (them) he would 
have to extend his work to a point where 
its cost would be prohibitive...

Kebanyakan auditor saat ini 
mungkin belum lahir pada waktu 
Codification of Statements on Auditing 
Procedures aiCPa itu dirilis. Namun, 
pemikirannya adalah pemikiran yang 
kebanyakan dari auditor masih ingat 
sampai hari ini. 

Tuanakotta sengaja mengutip 
kodifikasi aiCPa ini. Sebab, istilahnya 
hampir sama dengan yang dipakai 
di BPK. Seperti istilah ‘examination’ 
bukan audit. Pada waktu itu istilah 
audit tidak dikenal, yang dikenal 
adalah ‘examination’.  

Hal penting yang dinyatakan 
kodifikasi aiCPa tersebut adalah 
‘examination’ yang berkaitan dengan 
opini, di mana di BPK, diistilahkan 
sebagai pemeriksaan keuangan, tidak 
dirancang dan tidak bisa diandalkan 
untuk mengungkapkan kecurangan-
kecurangan atau hal-hal yang tidak 
benar. 

Pemikiran tahun 1951 itu, menurut 
dia, sampai saat ini, disadari atau 
tidak, masih dipegang para auditor. 
Kantor-Kantor akuntan Publik pun 

masih sampai hari ini menganggap ini 
sebagai beban. 

Dia mencontohkan kasus yang 
terjadi pada Sathiam di india di mana 
Price Waterhouse Cooper menjadi 
auditornya. Terdapat banyak fraud 
dalam kasus Sathiam. ada dua hal 
penting dalam kasus ini. Pertama, 
saldo kas dalam bank (cash in bank) 
atau saldo bank, itu ketinggian 
US$1,04 miliar. Kedua, jumlah 
pegawai yang seharusnya hanya 
sekitar 35.000-50.000 dinyatakan 
seolah-olah ada 50.000 pegawai. 
Kenapa dinyatakan seolah-olah 
50.000? Karena, perusahaan Sathiam 
adalah perusahaan yang bekerja 
dalam bidang software. Jadi, kalau 
perusahaan ini  mau meningkatkan 
omzetnya, pabriknya adalah 
manusia. Jadi, untuk mengatakan 

bisa memberikan sekian banyak 
revenue, sekian banyak pendapatan, 
perusahaan tersebut mesti buktikan 
dengan jumlah sumber daya 
manusianya. 

Price Water House pada waktu 
itu mengatakan kalau auditnya 
penuh dengan fraud yang begitu 
masif, dan begitu pervasive. Sudah 
menjalar kemana-mana seperti 
penyakit kanker. Sehingga mustahil 
menemukan fraud tersebut. 

Menurut Tuanakotta, kalau dari 
sekian banyak yang fraud, hanya 
dua yang dibatasi: uang di bank, 
ketinggian 1 miliar, mestinya bisa 
terbukti dengan cara yang paling 
sederhana. Minta konfirmasi ke 
bank. Kalau banknya menipu auditor, 
itu salahnya bank. Namun, kalau 
auditor  tidak bisa mengontrol proses 
konfirmasi itu, itu salahnya auditor. 

Sementara, menghitung pegawai 
40.000-50.000 sebenarnya lebih 
mudah lagi. apalagi di india itu 
pegawai disiapkan makan, jadi ada 
kantin-kantin, ada tisu yang dipakai 
untuk membersihkan tangan, 40.000 
dengan 50.000 itu beda sekali. 
Hanya dengan datang ke tempat 
itu, mengamati, auditor sudah bisa 
bertanya secara kritis, apakah betul 
40.000, atau 50.000 pegawainya? 
Jadi, jawabannya auditor mestinya 
bisa menemukan, tidak mustahil 
menemukan. Kalau auditor bilang 
mustahil, maka publik akan kecewa. 

“apa iya, di situ ada korupsi yang 
begitu besarnya, tetapi kita kasih 
Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.  

Dalam konteks kasus ini yang 
merupakan latar belakang dari 
pemikiran tahun 1951, Codification 
of Statements on Auditing Procedures 
aiCPa tersebut. Pemikiran itu 
menjelaskan dimana auditor dalam 
memeriksa laporan keuangan tidak 
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ada urusan dengan fraud. Fraud 
itu bukan urusan auditor untuk 
mendeteksi. atau, tidak ada urusan 
fraud dengan opini yang auditor 
berikan.  

Jika fraud bukan urusan auditor 
untuk mendeteksinya melalui 
pemeriksaan keuangan, maka publik 
akan kecewa. Jika kemudian fraud 
tersebut sudah masuk ranah hukum 
kemudian pengadilan memutuskan 
bahwa benar-benar terjadi korupsi, 
maka ‘pertahanan’ auditor jebol. 

“Jadi kesenjangan ini lahir dari 
sejarah. Pelan-pelan, orang masih 
menerima, kenapa masih benar,  
karena pada waktu itu belum 
ada fraud yang begitu besarnya. 
Belum ada kecurangan yang begitu 
besar. Jadi, kalau auditor bilang 
saya nggak temukan, orang masih 
maafkan, memang nggak kejadian. 
Tapi, kalau sudah kejadian, publik 
bertanya, Surat Kabar Wall Street 
Journal mengistilahkan, where were 
do auditors?  Dimana auditor ketika 
kecurangan terjadi?” ungkapnya. 

Pemikiran yang kurang-lebih 
tertuang dalam Codification of 
Statements on Auditing Procedures 
aiCPa itu sudah berubah. Perubahan 
tersebut ditandai dengan dirilisnya 
International Standard on Auditing 
(iSa 200). Internasional Organization 
Supreme Audit Institutions (iNTOSai) 
menganut standar audit internasional 
tersebut. BPK juga tidak bisa tidak 
mengacuhkan ini. indonesia sendiri 
akan mengaplikasikannya pada tahun 
anggaran 2013. 

Dijelaskan dalam International 
Standard on Auditing (iSa 200): 
“in conducting an audit of financial 
statements, the overall objectives of the 
auditor: To obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements 
as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or 

error.” 
Secara sederhana, dijelaskan 

apa tanggung jawab auditor secara 
keseluruhan. Dijelaskan di sana 
bahwa auditor harus mencari jaminan 
yang rasional, yang memadai dalam 
menyampaikan opininya atas 
laporan keuangan. Dimana, secara 
keseluruhan laporan keuangan bebas 
dari salah saji, baik yang terjadi karena 
fraud ataupun kesalahan. 

Secara jelas di sana ada istilah 
fraud. Jika mengacu pada salah satu 
organisasi akuntan forensik, fraud 
tergambar dalam bentuk pohon: 
Fraud tree. Fraud digambarkan ke 
dalam tiga bentuk: Bentuk korupsi, 
penjarahan, dan laporan keuangan 
yang dimanipulasi. 

“Fraud berarti ada korupsi, 
sehingga korupsi itu menyebabkan 
salah saji dalam laporan keuangan, 
itu auditor ikut tanggung jawab. 
Dan, tanggung jawab itu ditunjukan 
dalam opini yang dia berikan,” jelas 
Tuanakotta.  

Jadi, dapat disimpulkan secara 
sederhana, kalau ada korupsi, 
jumlahnya material, dampaknya ada 
pada salah saji laporan keuangan, dan 
auditor masih memberi opini WTP, 
maka, WTP ini bertentangan dengan 
standar audit. 

Kalau ada di antara publik 
kemudian memasalahkan opini 

auditor ke pengadilan. itu bisa mulai 
dari pengadilan sampai ke undang-
undang diubah. Di amerika terjadi. 
Dan, undang-undang itu bernama 
Sarbanes-Oxley Act. Undang-undang 
ini dipandang sebagai reformasi 
terbesar (di USa) bagi pengukuran 
corporate governance sejak 
diterbitkannya Securities acts of 1933 
and 1934.

Pada tahun ini, Sarbanes-Oxley 
Act genap berusia 10 tahun. Dengan 
adanya aturan ini, maka, jika ada 
manipulasi melalui laporan keuangan, 
CEO (Chief executive officer )dan CFO 
(Chief financial officer) yang paragraf, 
mereka yang teken laporan. 

Terlepas dari itu semua, audit 
hanya sebuah alat bagi BPK. Tujuan 
intinya, sesuai amanat para founders 
bangsa indonesia yang dituangkan 
dalam konstitusi negara. Dimana, 
keuangan negara dikelola dan 
digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Dan, BPK 
hanya perlu mengawal amanat 
tersebut melalui pemeriksaan 
atas anggaran belanja negara/
daerah dan penggunaannya agar 
tidak melenceng dari apa yang 
diamanatkan konstitusi. 

“audit soal teknis. Bisa berubah-
ubah. Namun, filosofi dari BPK, masih 
tetap sama,” pungkas Tuanakotta. 
and  
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ROAD TO WTP

S etelah sekian lama, 
Pemerintah Provinsi Nusa 
tenggara Barat (Pemprov 
NtB) akhirnya mendapat 

opini Wajar tanpa Pengecualian 
(WtP) dari BPK atas penyajian 
laporan keuangan tahun anggaran 
2011. Capaian ini termasuk lonjakan 
yang besar. tahun sebelumnya, 
Pemprov NtB masih menyandang 
opini disclaimer. 

“WtP yang diraih Provinsi NtB 
ini betul-betul WtP, bukan WtP 
dengan paragraf penjelasan. Inilah 
WtP murni yang sebenarnya,” 
ucap anggota BPK Rizal Djalil, 
saat penyerahan laporan hasil 
Pemeriksaan (lhP) BPK dalam Sidang 
Paripurna Istimewa DPRD Provinsi 
NtB, belum lama ini.

Opini WtP diberikan BPK karena 
Pemprov NtB telah melakukan 
pembenahan-pembenahan terhadap 

NTB AkhirNyA rAih WTP
pengelolaan anggaran. Perbaikan 
catatan sistem pelaporan terkait 
dengan hutang- piutang telah 
tuntas dilaksanakan. Selain itu, ada 
pembenahan aset yang dimiliki 
sudah selesai dilakukan. Juga, telah 
menyelesaikan semua yang terkait 
dengan kerugian daerah yang 
disebabkan oleh ketidakjelasan 
pertanggungjawaban penggunaan 
keuangan daerah, disertai telah 
lengkapnya bukti-bukti pendukung 
atas pendapatan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah. 

“Sehubungan dengan itu 
perbaikan-perbaikan yang telah 
dilakukan oleh semua jajaran SKPD 
di lingkup Pemerintah Daerah 
NtB dan tidak ditemukan salah 
pelaporan, salah saji yang material 
maka laporan Keuangan Pemerintah 
NtB oleh BPK dinyatakan Wajar 
tanpa Pengecualian,” jelas Rizal Djalil 

pada rapat paripurna istimewa DPRD 
Provinsi NtB. 

Dia menambahkan bahwa opini 
WtP yang diberikan BPK merupakan 
bukti nyata pemerintah mau bekerja 
keras dan bersungguh-sungguh.

terhadap opini tersebut, 
Ketua DPRD NtB lalu Sujirman 
Munir dalam penutupan sidang 
paripurna istimewa menyatakan 
akan membahas laporan tersebut 
sesuai mekanisme yang berlaku. 
Menurut dia, keberhasilan Pemprov 
NtB mendapat  opini WtP atas 
hasil Pemeriksaan BPK terhadap 
aPBD Provinsi NtB tahun anggaran 
2011, tidak terlepas dari team work 
dan kebijakan pimpinan yang 
berorientasi pada perubahan.

Salah satu angggota team work 
adalah Inspektorat Provinsi NtB atau 
Badan Pengawas  Daerah (Bawasda). 
Satuan pengawasan internal Provinsi 
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NtB tersebut yang menganalisis 
penyebab munculnya opini disclamer 
terhadap aPBD NtB 2010, yaitu 
Pengelolaan aset di Biro Umum dan 
Kerugian Keuangan Negara/Daerah 
di Biro Keuangan.

Perbaikan yang dilakukan 
Bawasda NtB di dua sektor ini selama 
empat bulan semenjak Januari 
2011, memberikan kontribusi yang 
tidak kecil terhadap keberhasilan 
diperolehnya opini WtP bagi aPBD 
NtB 2011. Di samping itu, Inspektorat 
NtB melakukan perbaikan dalam 
penggunaan aPBD fiktif yang 
masih ditemukan ketika pada 
penggunaan anggaran 2010, 
sehingga mendesak masalah 
tersebut dituntaskan pada 
tahun 2011.

Wakil Gubernur NtB 
Badrul Munir menjelaskan 
ada enam langkah strategis 
yang dilakukan Provinsi NtB 
sehingga pada akhirnya 
mendapatkan opini WtP. 
Keenam langkah strategis 
tersebut, yaitu pembenahan 
sistem pembukuan, sistem 
aplikasi teknologi komputer 
yang terintegrasi, inventarisasi 
aset dan utang, jadwal waktu 
penyusunan laporan, jaminan 
kualitas (quality assurance), dan 
sumber daya manusia (SDM).

Dalam pembenahan sistem 
pembukuan dilakukan penyusunan 
pertanggungjawaban keuangan 
berupa laporan keuangan yang 
mengacu pada Standar akuntansi 
Pemerintahan (SaP) berdasarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
24 tahun 2005, serta penggunaan 
sistem perbendaharaan tunggal.

Pembenahan sistem aplikasi 
teknologi komputer yang terintegrasi 
dilakukan dengan cara membenahi 
Sistem Informasi Manajemen 
Keuangan Daerah (SIMDa) yang 
diimplementasi sejak 2007 hasil kerja 
sama Pemprov NtB dengan BPKP 
Perwakilan Bali.

terkait inventarisasi aset dan 
utang atau pengelolaan aset 

memang menjadi masalah yang 
paling dominan sehingga laporan 
Keuangan Pemprov NtB tahun 
sebelumnya mendapat disclaimer. 
Untuk itu, ditempuh langkah-
langkah strategis dan terpadu. Salah 
satu upayanya, membangun SIMDa 
aset bekerjasama dengan BPKP 
Perwakilan Bali. Namun,  sebelumnya 
didahului dengan kegiatan 
inventarisasi dan administrasi aset 
secara manual. Pengelolaan aset 
ini juga dijadikan salah satu unsur 
penilaian kinerja para kepala Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). 

Dalam hal pembenahan 
jadwal waktu penyusunan 
laporan, pemeriksaan dan 
pertanggungjawaban anggaran. 
Pemprov mengupayakan laporan 
Keuangannya harus sudah 
disampaikan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) paling 
lambat tiga bulan setelah tahun 
anggaran berakhir.

Sementara, pembenahan 
dalam hal jaminan kualitas 
laporan keuangan akan dilakukan 
pengawas intern seperti BPKP, 
Inspektorat Jenderal, dan 
Inspektorat Provinsi NtB. terakhir, 
mengenai pembenahan SDM, 
akan dilakukan pembenahan SDM 
yang menangani pembukuan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah. Bendahara atau pegawai 

yang menangani pembukuan 
dan pengawasan harus memiliki 
pengetahuan dasar ilmu akuntansi. 
Oleh karena itu, secara bertahap, 
Pemprov NtB merekrut tenaga 
akuntansi pada setiap pengangkatan 
pegawai baru dan melaksanakan 
diklat teknis akuntansi bekerjasama 
dengan BPKP. 

“enam langkah strategis menuju 
opini WtP tersebut akan terus 
dibangun dan dikembangkan 
untuk mempertahankan opini 
WtP pada setiap tahun anggaran,” 
jelas Wakil Gubernur NtB Badrul 

Munir, saat menyampaikan 
laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan aPBD NtB 2011 
dalam sidang paripurna DPRD 
NtB masa persidangan I 2012, 
di Mataram. 

Buah Kerja Keras
Senada dengan hal itu, 

Gubernur Provinsi NtB M. 
Zainul Majdi, ketika ditemui 
Warta BPK, medio September 
lalu menjelaskan bahwa WtP 
yang didapat Provinsi NtB 
tersebut merupakan buah dari 
kerja keras jajarannya. 

“Alhamdulillah, ya, bagi 
kami pencapaian WtP kemarin 

sebenarnya buah dari hasil kerja 
yang betul-betul keras dari teman-
teman di sini,” ucapnya.

Setelah mendapat opini 
disclaimer pada laporan Keuangan 
tahun anggaran 2010, Pemerintah 
Provinsi NtB bekerja keras untuk 
menindaklanjuti semua rekomendasi 
yang diberikan BPK. Berusaha 
memperbaiki serta menuntaskan 
permasalahan-permasalahan yang 
masih membelit, salah satunya 
masalah aset.

Menurut dia, selama setahun 
terakhir, Pemprov NtB betul-betul 
fokus terhadap persoalan aset dan 
melakukan berbagai upaya untuk 
menginventarisasi semua aset 
daerah. Bahkan, dia memerintahkan 
seluruh pejabat pengelola barang 
milik pemerintah dikarantina sekitar 

Anggota BPK Rizal Djalil menyerahkan LHP LK Pemprov NTB TA 2011 kepada Gubernur 
NTB  Zainul Majdi disaksikan Ketua DPRD NTB Lalu Sujirman Munir.
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dua bulan di Gedung Sangkareang, 
Kompleks Kantor Gubernur NtB.

“Alhamdulillah kita kerja satu 
tahun untuk aset secara khusus. Itu 
memang sangat keras effort kita. 
Sehingga alhamdulillah masalah 
aset yang sejak awal adanya NtB 
tidak pernah ditata itu, sekarang 
sudah ada buku besarnya, sudah 
tertata dengan baik. Jadi, dengan 
dikarantina selama dua bulan itu 
ternyata kemudian melahirkan suatu 
hasil konsolidasi yang bagus. Ini kita 
sajikan ke BPK, dan alhamdulillah 
kita berhasil dapat WtP,” ungkap 
Zainul Majdi.

Selain aset, masalah lainnya 
yang punya peran Pemprov NtB 
mendapat disclaimer adalah 
kurangnya Standard Operational 
Procedure (SOP) terkait pengelolaan 
keuangan daerah yang baik. Masalah 
kurangnya SOP ini kemudian 
ditindaklanjuti dengan melengkapi 
SOP pengelolaan keuangan daerah 
yang belum ada. Semua SOP 
dilengkapi.

 “Jadi, ada puluhan Pergub 
(Peraturan Gubernur) yang saya 
keluarkan terkait dengan SOP itu,” 
jelas Zainul Majdi lagi. 

Masalah SDM juga menjadi 
perhatian Pemprov NtB. Mereka 
berupaya untuk memperkuatnya 
terutama dalam bidang keuangan 
daerah dan pengawasan daerah. 
Walaupun ada moratorium 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi 
Zainul Majdi mengaku, masih 
ada ruang untuk mengajukan 
fungsional yang terkait dengan 
keuangan daerah.  

Selain itu, Inspektorat 
Provinsi NtB juga diperkuat. 
Sebelumnya, pegawai di 
inspektorat dikesankan tenaga 
yang ‘tidak terlalu diperlukan’. 
Saat ini tenaga-tenaga terbaik dan 
sesuai yang masuk ke satuan kerja 
pengawasan daerah tersebut. 
anggaran untuk inspektorat juga 
ditingkatkan. Juga kerjasama 
dengan auditor pemerintah 
macam BPKP juga dijalin.

Setelah mendapatkan WtP, 
Pemprov NtB tidak berpuas 
diri. Selain berupaya untuk 
mempertahankan opini tersebut 
pada laporan keuangan tahun-tahun 
ke depan, mereka juga fokus pada 
optimalisasi kinerja.

hal ini sesuai dengan arahan BPK, 
dimana ke depan jika suatu daerah 
mendapat opini WtP, maka akan 
dinilai dari sisi kinerjanya melalui 

pemeriksaan kinerja yang dilakukan 
BPK. Kinerja yang dinilai terkait 
efektivitas anggaran baik output 
maupun outcome-nya, termasuk 
pelayanan publik dan kinerja 
pemprov NtB lainnya. 

“Mudah-mudahan lah setelah 
WtP, WtP-nya terus bertahan, 
kemudian output kinerja kita lebih 
baik,” tegas Zainul Majdi.   and

Wakil Gubernur NTB Badrul Munir.

Gubernur NTB  Zainul Majdi dalam suatu kesempatan.

Masalah SDM 

juga menjadi 

perhatian Pemprov 

NTB. Mereka 

berupaya untuk 

memperkuatnya 

terutama dalam 

bidang keuangan 

daerah dan 

pengawasan 

daerah. 
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