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 Isi majalah ini tidaklah berarti sama dengan pendirian Badan Pemeriksa Keuangan.
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Sambutan Ketua BPK RI pada Acara Pelantikan Pejabat 
Eselon 1 Tahun 2009 Di Lingkungan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia

Kerjasama BPK RI dengan Tiga BPK 
Negara Kawasan Maghribi

Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan capacity building, Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan beberapa penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara BPK RI dengan BPK negara lain (counterpartner) sesama anggota 
INTOSAI,

Manifest, mengungkap Indikasi 
Perjalanan Dinas Fiktif 22,45 Miliar

Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo TA 2007 dan 2008 yang 
dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada semester II tahun 2008, berhasil 
mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

hal. 5

hal. 8

hal. 17

EDITORIAL  Sulitkah mempertahankan mahkota juara? hal. 4

DPRD Penyumbang Opini WDP LKPD 
Pemprov Gorontalo TA 2008

BPK RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Provinsi  Gorontalo TA 2008 pada Selasa, 23 Juni 2008 kemarin dengan opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP). Dari opini BPK RI ini, berarti terjadi penurunan tingkatan opini, 
dari tahun lalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan menjadi WDP. 
Kenapa ini bisa terjadi ? 

hal. 15
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EDITOR AL

Ada pameo yang mengatakan bahwa mempertahankan mahkota juara lebih sulit daripada 

mengerahkan segenap kemampuan dan sumber dayanya untuk merebut mahkota tersebut. 

cukup puas dengan apa yang telah diraihnya. Hal ini pulalah yang mungkin terjadi pada salah 

Pengecualian/opini terbaik atas laporan  keuangan) dan beberapa kali mendapat penghargaan dari 
pemerintah maupun BPK serta menjadi percontohan bagi daerah lain, Provinsi Gorontalo harus rela 
turun tahta. Opini BPK atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo TA 2008 yang baru saja selesai 

pengawas dan pendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah, 
justru melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundangan yang ada.

independen? Sebagai lembaga yang mengusung slogan leading by example, BPK harus bisa 
secara konsisten mempertahankan reputasinya dan justru harus semakin meningkat, baik dalam 
hal transparansi dan akuntabilitas keuangan maupun kinerjanya. Pekerjaan yang terlihat sepele 

ada. Jangan sampai reputasi BPK yang telah 
dibangun dengan susah payah, hancur karena 

memanipulasi data maupun me-mark up harga. 
Marilah kita bersama-sama saling mengawasi 

ada yang terjerumus ke dalam jurang kenistaan, 
sehingga core value/nilai dasar BPK  yaitu 
independensi, integritas dan profesionalisme 
dapat terus dibangun dan reputasi BPK selalu 
terjaga. (am)

Sulitkah
mempertahankan
mahkota juara?
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA ACARA

PELANTIKAN PEJABAT ESELON 1 TAHUN 2009
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 27 JULI 2009

Yang terhormat: 
Para Anggota BPK RI,
Para Pejabat di lingkungan BPK RI beserta isteri, 
serta Para undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
dan Salam sejahtera untuk kita semua

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah 

karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).  

Atas nama BPK dan saya pribadi, saya mengucapkan 

1. Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., Ak., C.F.E., sebagai 
Auditor Utama Keuangan Negara I; 

M.B.A., sebagai Auditor Utama Keuangan Negara 
III;

3. Drs. Achmad Sjakir Amir, M.M., sebagai Auditor 
Utama Keuangan Negara V; serta

4. Drs. Sjafruddin Tasman, sebagai Staf Ahli Bidang 

Sedangkan kepada pejabat lama, Drs. Soekoyo 
dan Drs. Djunaedhi Adhie Susanto, M.M., saya ucapkan 
terima kasih karena telah memberikan pengabdian dan 
pemikirannya kepada BPK. Kepada Sdr. Djunaedhi, saya 
ucapkan selamat berkarya ditempat yang baru. Kepada 
Saudara Drs. Sukoyo, saya ucapkan selamat memasuki 

anda berhasil dalam proses seleksi Anggota BPK periode 
2009-2014 yang akan dilakukan pada akhir bulan ini. Anda 
adalah merupakan salah seorang Tortama yang memiliki 
prestasi menonjol selama saya memimpin BPK.

Sementara itu, mulai hari ini, Saudari Prof. 

Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII disamping 
jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD dan 
Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan.  

Promosi ataupun mutasi jabatan adalah 
merupakan bagian dari kebijakan BPK dalam rangka 
penyegaran di lingkungan pelaksana untuk meningkatkan 
kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebagai salah 
satu ’pilot project’ reformasi birokrasi di Indonesia, BPK 
dituntut dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan, 

stakeholders
percaya padanya,  BPK harus dapat memberikan contoh 
dan teladan dalam hal integritas dan profesionalisme 
pegawai. Sebagaimana telah anda alami sendiri selama 
masa Orde Baru, tanpa adanya integritas dan kemampuan 

BPK. Pada masa itu, Pemerintah mendirikan berbagai 
lembaga yang merupakan tandingan BPK dalam 
melakukan pemeriksaan keuangan negara.

pembangunan sistem keuangan negara yang sesuai 

Para Auditor Utama diharapkan dapat melakukan 
pembinaan organisasi sesuai tugas, peran, dan fungsinya, 
serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi tugas-
tugas bidang pemeriksaan keuangan negara. Salah satu 
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kunci keberhasilan kita selama lima tahun terakhir adalah 
karena kita telah merubuhkan “tembok Berlin” penyekat 
antar Tortama, maupun antar satuan kerja didalamnya, 
dan melakukan kerjasama serta koordinasi yang terpadu 
antar Tortama.  

Sementara itu, staf ahli diharapkan dapat 
membantu tugas-tugas pokok badan dengan memberikan 

Bagi para Auditor Utama yang menjalankan fungsi teknis, 
keberadaan Staf Ahli dapat dijadikan sebagai tempat 
berkonsultasi dan bertanya terkait permasalahan-
permasalahan yang menyangkut sistem pengelolaan 
keuangan negara yang muncul dalam pemeriksaan 

dan berkualitas.  

Saudara-Saudara sekalian,

Karena masa jabatan pimpinan BPK sekarang 
ini akan berakhir pada bulan Oktober mendatang, acara 

saya lakukan sebagai Ketua BPK. Atas nama kami semua 
Anggota BPK Tahun 2004-09, dalam kesempatan ini, saya 
ingin mengucapkan terimakasih kepada Saudara-Saudara 
akan hal-hal yang telah kita capai selama lima tahun 
terakhir selama kami memimpin BPK. 

Independensi dan otonomi BPK telah dapat kita 
pulihkan dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2006. 

menambah personil dan membuka kantor perwakilan 
di semua Ibukota Provinsi. BPK pun mengajak Kantor 
Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa laporan 
keuangan sektor negara. Keikutsertaan KAP kita awali 
dari pemeriksaan BUMN dan BUMD yang merupakan 
produsen private goods yang memang merupakan 
kebolehan dari KAP.

Sebagai auditor eksternal, kewenangan BPK 
hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran 
maupun rekomendasi perbaikan. Setelah menyerahkannya 
kepada DPR, BPK wajib mengumumkan secara luas hasil 
pemeriksaannya dan melaporkan dugaan penyimpangan 
temuannya kepada penegak hukum untuk disidik lebih 
lanjut. BPK sekaligus berwenang untuk memantau 
perbaikan sistem keuangan negara berdasarkan saran 
dan rekomendasi pemeriksaannya. Dilain pihak, BPK 

memperbaiki sistem keuangan negara itu. Berbagai jenis 
kewenangan yang disebut terakhir hanya diimiliki oleh 
Pemerintah dan DPR.

 Berbagai kewenangan BPK yang diberikan 
oleh UU No. 15 Tahun 2006 telah kita maksimir secara 

UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Dalam kaitan 
ini, BPK telah memperluas objek pemeriksaannya baik 
pada sisi penerimaan maupun pengeluaran negara. 
Tadinya, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, 
BPK hanya memeriksa sebahagian dari pengeluaran 
negara. BPK pun telah meningkatkan mutu pemeriksaan, 
saran, maupun rekomendasinya. Untuk ikut serta 
membangun sistem keuangan negara, BPK mewajibkan 
seluruh auditees untuk membuat dan menyerahkan 

 maupun Rencana 
Aksi secara konkrit di berbagai bidang dengan jadwal 
yang jelas untuk dapat meningkakan opini pemeriksaan 
laporan keuangannya UU No. 15 Tahun 2006 sekaligus 
memberikan kekuasaan quasi-judicial pada BPK dalam 
menghitung dan menetapkan kerugian negara.

grusa-grusu dalam melakukan 

menyakinkan aparat penegak hukum dan pemelihara 

sebagai fungsi manajemen dan kontrol. Sekarang justru 
Dephan, TNI/POLRI, dan badan intelegen negara yang 
menjadi pelopor dalam perbaikan sistem keuangan 

bank-bank negara semakin menyadari makna transparansi 
dan akuntabilitas bagi peningkatan kemampuan mereka 
bersaing di pasar global. Depkeu semakin menyadari 
akan perlunya Treasury Single Account, inventarisasi aset 
negara serta transparansi maupun akuntabilitas dalam 

penjualan aset dan penerimaan negara dari hibah serta 

meningkatkan peringkat Surat Utang Negara. 

Dalam batas-batas kewenangannya, 
BPK memberikan bantuan kepada auditees yang 
memerlukannya bagaimana membuat Rencana Aksi. BPK 
pun membantu auditees ikut mencarikan jalan keluar 
untuk mengimplementasikannya. BPK ikut berperan 
dalam pembangunan kelembagaan guna mensukseskan 

Untuk mengatasi kelangkaan SDM di kedua Provinsi di 
Papua, BPK telah mengajak Depdagri dan Depkeu serta 
berbagai universitas untuk menyelenggarakan pendidikan 
khusus dalam bidang perencanaan pembangunan dan 
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pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, BPK 
memberikan waktu yang memadai kepada auditees yang 
diduga melakukan penyimpangan untuk mengoreksi 
kesalahan dan membayar kembali kerugian negara 
sebelum melaporkan kasusnya kepada penegak hukum 
untuk dilakukan penyidikan. 

Saudara-Saudara sekalian,

Seluruh prestasi yang telah kita capai selama 5 
tahun terakhir ini adalah merupakan buah dari jerih payah 
kita semua dan terjadi karena adanya kemauan seluruh 
jajaran BPK untuk merubah diri, meningkatkan integritas 
dan kemampuan teknis pemeriksaan. Dalam 5 tahun 
terakhir, kita sudah berhasil memberikan contoh dan 
teladan sehingga auditees percaya pada opini pemeriksaan 
BPK dan bersedia mendengar saran maupun rekomendasi 
kita. Sudah semakin banyak instansi Pemerintah Pusat 
dan Daerah yang telah menyerahkan MRL dan 
Plan
opini disclaimer, sudah ada peningkatan opini pemeriksan 
LKKL, termasuk bagi berbagai Departemen besar. Dalam 

pun sudah menerima saran BPK untuk membentuk 

meningkatkan perannya dalam mengawasi keuangan 
negara dan menjalankan hak budjetnya.

 BPK juga tercermin dari opini 
pemeriksaan KAP pada laporan keuangan BPK yang 

hasil reviu ARK Negeri Belanda yang menggembirakan 
atas kinerja BPK. Karena adanya peningkatan mutu kerja 

BPK, mitra kerja kita dari negara-negara 
lain semakin bersedia membantu BPK 
dalam hal penyusunan Strategic Plan,
peningkatan mutu SDM maupun dalam 
kegiatan pembangunan kapasitas dibidang 
teknologi, kerjasama pemereiksaan 
maupun pertukaran pengalaman. Karena 
penghematan kerugian negara yang 
kita lakukan, Pemerintah pun telah 
meningkatkan anggaran BPK secara berlipat 
ganda, apakah untuk meningkatkan 
jumlah dan kualitas SDM, menambah 
kantor perwakilan, meningkatkan 
penghasilan serta melakukan modernisasi 
alat kerja termasuk teknologi informasi. 
Gabungan antara peningkatan reputasi, 
penghasilan dan fasilitas kerja tersebut 
telah memungkinkan BPK menarik tenaga-
tenaga kerja yang semakin baik pula.

Saudara-Saudara sekalian,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya 
mengucapkan selamat pada Saudara-saudara Pejabat 

dasar dan kebijakan yang telah kita gariskan dan lakukan 
selama 5 tahun terakhir dapat kiranya Saudara-Saudara 
pantau dan lanjutkan dimasa depan agar LKPP, seluruh 

dalam masa Pemerintahan Presiden SBY yang kedua, 
periode 2009-2014.

Selamat menjalankan tugas pada jabatan yang 
baru, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita 
semua. Amin. 

Selamat bekerja dan semoga berhasil baik.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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TERKINI

Kerjasama BPK RI 
dengan Tiga BPK 

Negara Kawasan Maghribi
Dalam rangka peningkatan 

profesionalisme dan capacity building,
Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK RI) telah melakukan 
beberapa penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) antara BPK RI dengan BPK 
negara lain (counterpartner) sesama 
anggota INTOSAI, termasuk BPK-
BPK yang berada di kawasan Maghribi 

(Afrika Utara), yaitu the Court of Accounts of the Republic 
of Tunisia (BPK Tunisia), the Court of Accounts of the 
People’s Democratic Republic of Algeria (BPK Aljazair) dan 
the Court of Accounts of the Kingdom of Morocco (BPK 
Maroko), yang dilaksanakan mulai tanggal 22 April sampai 
dengan 6 Mei 2009. Delegasi BPK RI ke tiga negara Maghribi 
tersebut terdiri dari Ketua BPK RI, Angbintama VII, Kepala 
Ditama Binbangkum dan Kasi Analisis Hukum Keuangan 
Negara pada Ditama Binbangkum. 

Kunjungan kerja Ketua BPK RI ke tiga negara di belahan 
bumi Afrika Utara tersebut mempunyai tujuan, yaitu:

1. Mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua BPK 
Republik Tunisia, Ketua BPK Republik Demokratik 
Rakyat Aljazair, dan Ketua BPK Kerajaan Maroko 
untuk memperkuat hubungan bilateral melalui 
kerjasama capacity building dalam bidang pemeriksaan 
dan tuntutan perbendaharaan

2. Penandatanganan MoU antara BPK RI dan BPK 
Republik Tunisia, BPK Republik Demokratik Rakyat 
Aljazair, dan  BPK Kerajaan Maroko guna melakukan 
pertukaran informasi, pengetahuan, dan berbagi 
pengalaman dalam rangka capacity building di bidang 
pemeriksaan dan tuntutan perbendaharaan.

3. Diseminasi informasi kepada masyarakat Indonesia di 
Tunisia, Aljazair, dan Maroko tentang peran BPK dalam 
mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

Kebijakan BPK RI dalam mewujudkan kerjasama 
dengan ketiga BPK dari negara-negara Maghribi tersebut, 
dilandasi oleh pertimbangan bahwa BPK-BPK tersebut 
cukup aktif berperan serta dalam kegiatan yang dilaksanakan 
oleh organisasi BPK sedunia (INTOSAI) maupun regional 
(ARABOSAI). Selain itu, juga untuk menambah wawasan 

bagi para Pelaksana BPK RI untuk mengetahui karakteristik 
BPK-BPK di dunia mengingat ketiga BPK ini menganut 
sistem Court of Audit (Cour des Comptes).

BPK Tunisia
Kedudukan BPK Tunisia yang berdiri pada tahun 1968 

ini dalam ketatanegaraan Tunisia sangat kuat karena BPK 
Tunisia dibentuk berdasarkan UUD/Konstitusi Tunisia 
tahun 1959. BPK Tunisia saat ini dipimpin oleh Ibu Faiza 
Kefi. Selain sebagai Ketua BPK Tunisia (istilah resmi untuk 
pimpinan BPK Tunisia adalah Premier President), beliau 
juga menjabat sebagai Secretary General of ARABOSAI. BPK 
Tunisia berperan aktif dalam organisasi BPK baik INTOSAI 
maupun ARABOSAI, dalam kegiatan sebagai berikut:

• Anggota INTOSAI Professional Standard Committee 
– Sub Committee on Compliance Audit
– Sub Committee on Performance Audit

• Anggota INTOSAI Capacity Building Committee
– Sub Committee 1: Promote increased capacity 

building activities among INTOSAI   members
• Anggota INTOSAI Communication Strategy Task 

Force

BPK Aljazair
BPK Aljazair yang saat ini dipimpin oleh Bapak Abdelkader 

Ben Maarouf, berdiri pada tahun 1975. BPK Aljazair 
mempunyai kedudukan yang kuat dalam ketatanegaraan 
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Aljazair karena dibentuk berdasarkan UU. BPK Aljazair 
berperan aktif dalam organisasi BPK baik INTOSAI maupun 
ARABOSAI, dalam kegiatan sebagai berikut:

• Anggota INTOSAI Working Group on Environmental 
Audit

• Anggota ARABOSAI pelatihan dan penelitian 
Committee

• Anggota ARABOSAI Standing Technical Committee 
in Charge of the Journal.

BPK Maroko
BPK Maroko yang saat ini dipimpin oleh Dr. Ahmed 

el Midaoui, berdiri pada tahun 1979. Dr. El Midaoui juga 
menjabat sebagai Ketua INTOSAI Capacity Building 
Committee. BPK Maroko mempunyai kedudukan yang kuat 
dalam ketatanegaraan Aljazair karena dibentuk berdasarkan 
UU. BPK Maroko berperan aktif dalam organisasi BPK baik 
INTOSAI maupun ARABOSAI, dalam kegiatan sebagai 
berikut:

• Anggota INTOSAI Professional Standard Committee:
– Sub Committee on Accounting and Reporting;
– Sub Committee on Ad Hoc Group Transparency 

and Accountability;
• Ketua INTOSAI Capacity Building Committee:

– Sub Committee 1: Promote increased capacity 
building activities among INTOSAI members;

– Sub Committee 2: Develop Advisory and 
Consultant Service;

– Sub Committee 3: Promote Best Practices Quality 
Assurance through Voluntary Peer Reviews;

• Anggota INTOSAI Working Group on Privatization, 
Economic Regulation and Public Private Partnership;

• Anggota INTOSAI Working Group on Program 
Evaluation;

•      Anggota ARABOSAI Training and Scientific Research 
Committee.

Area Kerjasama dengan masing-masing BPK/SAI Sesuai 
MoU yang Disepakati

Tindak lanjut dari MoU dengan ketiga negara tersebut 
di atas akan diimplementasikan dalam area kerjasama yang 
telah disepakati. Salah satu area kerjasama yang akan BPK 
RI lakukan dalam MoU ini adalah pertukaran informasi, 
pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan fungsi yudisial, 
khususnya dalam hal perbendaharaan.

Ketiga BPK ini berbentuk Court of Audit, sehingga selain 
fungsi audit, mereka juga mempunyai fungsi yudisial. Sama 
halnya dengan BPK RI yang mempunyai Majelis Tuntutan 
Perbendaharaan (MTP). Hal yang menarik dari ketiga BPK 
negara Maghribi ini terkait dengan fungsi yudisialnya adalah 
fungsi tersebut juga dilaksanakan oleh kantor regional atau 
perwakilan mereka di daerah. Hal ini berbeda dengan BPK 
RI yang mempunyai MTP hanya di kantor pusat, sedangkan 
di Perwakilan BPK RI tidak ada MTP. 

Selain fungsi yudisial dalam hal perbendaharaan, untuk 
masing-masing BPK di negara-negara Maghribi tersebut, 
BPK RI akan melakukan kerjasama di area:

BPK Tunisia
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang penerapan Quality Assurance System;
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang Human Resource Management Plan;
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang Program Diklat Berkelanjutan;
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang peningkatan Public Awareness pada Audit Sektor 
Publik;

– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 
bidang Program Evaluation.

BPK Aljazair
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang Internal Control;
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang pelatihan dan penelitian sains (Training and 
Scientific Research);

– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 
bidang hubungan internasional;

– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 
bidang Audit Lingkungan Hidup.

BPK Maroko
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian di 

bidang audit tematik, yaitu:
• Audit Infrastruktur, 
• Audit SDM (HRM Audit),
• Audit Pendidikan, 
• Audit Privatisasi (Public Private Partnership),
• Audit Institusi Finansial (termasuk Bank Sentral dan 

Bank BUMN), 
• Audit Risk Management (Disaster/Emergency 

Management, khususnya Audit Tsunami, dan Audit Flu 
Burung), dan 

• Audit Teknologi Informasi (IT Audit).
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian 

di bidang Program Diklat Berkelanjutan;
– Pertukaran informasi, pengetahuan dan keahlian 

di bidang Program Evaluation.

Selain melakukan penandatanganan MoU, Ketua BPK RI 
juga memberikan Public Lecture, baik untuk kalangan teman 
sejawat (auditor), aparat penegak hukum, maupun akademisi 
dan mahasiswa. Rangkaian Public Lecture tersebut sebagai 
berikut:

• Public Lecture di BPK Tunisia pada tanggal 24 April 
2009

– Topik : Combating Corruption in Indonesia since 
2003

– Partisipan : jajaran pimpinan dan auditor dari BPK 
Tunisia, aparat penegak hukum, auditor dari BPK 
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negara lain (BPK Belanda) yang sedang berkunjung 
ke BPK Tunisia.

• Public Lecture di BPK Aljazair pada tanggal 27 April 
2009

– Topik : Combating Corruption in Indonesia since 
2003

– Partisipan : jajaran pimpinan dan auditor dari BPK 
Aljazair, pejabat Pemerintah dan Senat Aljazair 
serta aparat penegak hukum.

• Public Lecture di BPK Maroko pada tanggal 30 April 
2009

– Topik : Combating Corruption in Indonesia since 
2003

– Partisipan : jajaran pimpinan dan auditor dari BPK 
Maroko, pejabat Pemerintah (dari unsur aparat 
pengawasan intern) dan aparat penegak hukum.

• Public Lecture untuk kalangan akademisi ISCAE 
(Institut Superieur de Commerce et d’Administration des 
Enterprises – sekolah tinggi ilmu bisnis dan administrasi, 
di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 
(STAN), banyak alumni ISCAE yang menjadi pejabat di 
Maroko) di kota Casablanca, pada tanggal 30 april 2009

– Topik : Transparency and Accountability in Public 
Sector: Reform Of Public Finance Auditing in 
Indonesia

– Partisipan : dosen dan mahasiswa/i pada perguruan 
tinggi yang bersangkutan

Selain bertemu dengan Ketua BPK setempat, di Tunisia 
dan Aljazair, Ketua BPK RI juga bertemu dengan pejabat 
penting lainnya, yaitu:

• Memenuhi undangan kehormatan Menteri Negara pada 
Deplu Tunisia untuk wilayah Asia Pasifik pada tanggal 
24 April 2009

– Topik : MoU yang telah disepakati antara BPK RI 
dan BPK Tunisia

• Memenuhi undangan kehormatan PM Tunisia 
(Mohamed Ghannouchi) pada tanggal 25 april 2009 di 
istana pemerintahan La Kasbah, dengan topik : 

• Substansi pokok MoU, yaitu pertukaran informasi, 

pengetahuan dan keahlian di bidang audit
• Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian 

Tunisia dan Indonesia
• Memenuhi undangan kehormatan Ketua Senat Aljazair, 

Bapak Abdelkader Bensalah (dalam ketatanegaraan 
Aljazair, Ketua Senat merupakan orang kedua setelah 
Presiden Aljazair) pada tanggal 27 April 2009 di Gedung 
Senat.

• Pertemuan dengan Ketua Senat dihadiri pula oleh 
beberapa anggota Senat yang menangani keuangan 
publik, Ketua dan pejabat senior BPK Aljazair

• Dalam pertemuan tersebut, Bapak Bensalah 
menyampaikan bahwa: 

- MoU antara BPK RI dan BPK Aljazair akan semakin 
mempererat hubungan bilateral kedua negara 
yang telah berlangsung sejak perang kemerdekaan  
Aljazair (Di masa pemerintahan Presiden Sukarno, 
Indonesia memberikan dukungan kepada Aljazair 
dalam bentuk diplomasi dan persenjataan serta 
penasehat militer dalam perang kemerdekaan 
Aljazair melawan Perancis)

- Sama halnya dengan Indonesia, Pemerintah 
Aljazair saat ini sedang melakukan restrukturisasi 
manajemen keuangan negara yang mengarah ke 
transparansi kinerja pemerintah guna menciptakan 
good governance.

- Aljazair saat ini sedang melakukan restrukturisasi 
di bidang perbankan dan Privatisasi BUMN, 
oleh karena itu Ajazair mengharapkan masukan 
Indonesia mengenai hal tersebut

- Menghadapi krisis keuangan global, Aljazair 
mengharapkan dapat bekerjasama dengan Indonesia 
di bidang audit keuangan negara.

• Dalam Pertemuan dengan Ketua Senat Aljazair, Ketua 
BPK RI menyampaikan:

- Pasca krisis ekonomi Asia tahun 1997, Indonesia 
memasuki era Reformasi di bidang politik yang 
diikuti dengan Reformasi di bidang pengelolaan dan 
pemeriksaan Keuangan Negara. Reformasi di bidang 
politik antara lain menerapkan Desentralisasi dalam 
penyelenggraaan pemerintahan di daerah dengan 
memberikan otonomi lebih luas kepada daerah. Hal 
tersebut memerlukan semangat transparansi yang 
tinggi di kalangan pejabat daerah untuk menjamin 
tercapainya akuntabilitas publik. 

- Dalam menghadapi krisis keuangan global saat ini, 
BPK RI juga mempunyai tugas yang tidak ringan, 
yaitu mengurangi dampak krisis keuangan di sektor 
keuangan publik. Hal yang dilakukan BPK antara 
lain dengan melakukan pemeriksaan lebih ketat 
terhadap akuntabilitas Keuangan Negara.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sedang 
melakukan muhibah ke manca negara, Delegasi BPK RI 
yang dipimpin langsung oleh Ketua BPK RI ini, tidak lupa 
mengagendakan acara Meet and Greet dengan masyarakat 
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Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 
pada masing-masing negara. Pada setiap Meet and Greet, Ketua 
BPK RI selalu menyampaikan pokok pikiran mengenai Peran 
BPK RI dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas 
pada Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia. Pelaksanaan 
Meet and Greet pada masing-masing negara:

– Meet and Greet pada KBRI di Tunis pada tanggal :  25 
April 2009

– Meet and Greet pada KBRI di Alger pada tanggal : 28 
April 2009

– Meet and Greet pada KBRI di Rabat pada tanggal : 29 
April 2009

Kunjungan kerja Ketua BPK RI mendapat perhatian dari 
media massa setempat. Perhatian tersebut diwujudkan dalam 
bentuk liputan positif sebagaimana contoh berikut:

Tunisia
– Koran La Presse dan Le Renouveau edisi tanggal 25 April 

2009, dan Ech-Chourouk edisi tanggal 26 April 2009 
memuat berita penandatanganan MOU

– Koran La Presse dan El Horria, keduanya edisi tanggal 
26 April 2009, memuat berita pertemuan antara PM 
Tunisia dengan Ketua BPK RI

– Stasiun televisi Channel 7 dan Channel 21 memberitakan 
penandatanganan MOU dan pertemuan antara PM 
Tunisia dengan Ketua BPK RI 

Aljazair
– Koran El Moudjahid edisi tanggal 28 April 2009, memuat 

artikel mengenai presentasi Ketua BPK RI dalam Public 
Lecture yang diselenggarakan oleh BPK Aljazair

– Koran Ech-Chaab edisi tanggal 28 April 2009, 
memberitakan pertemuan antara Ketua Senat Aljazair 
dengan Ketua BPK RI  

Maroko
– Kantor berita pemerintah Kerajaan Maroko, Maghreb 

Arab Press, meliput acara penandatanganan MoU dan 
mewawancarai Ketua BPK RI setelah acara tersebut.

– Stasiun televisi RTM dan 2M, juga meliput acara 
penandatanganan MoU dan mewawancarai Ketua BPK 
RI setelah acara tersebut.

– Deplu RI dalam website Deplu RI tanggal 2 Mei 2009: 
http://www.deplu.go.id/?press_id=859 memberitakan 
Kunjungan Kerja Ketua BPK RI ke Maroko 
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Opini BPK RI dan Kinerja 
Keuangan Pemerintah

Oleh: Ashadi Umaryadi, S.E.,Ak. Auditor Ahli Pratama pada Seksi Lampung I A, Perwakilan Provinsi Lampung.

PEMERIKSAAN

Badan Pemeriksa Keuangan RI selaku institusi pemeriksa 
atas pengelolaan keuangan negara telah diberi kewenangan 
berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 untuk melakukan 
tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kewenangan 
yang diberikan mencakup kebebasan dan kemandirian 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil 
pemeriksaan. Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, 
pemeriksaan keuangan telah menjadi agenda wajib BPK RI 
yang sifatnya tahunan atas Pemerintah Pusat dan seluruh 
Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan auditee.
Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini 
dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan 
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 
kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern.

Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
mendefinisikan opini sebagai pernyataan profesional yang 
merupakan kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan. UU tersebut juga 
menyebutkan jenis-jenis opini yang dapat diberikan oleh 
pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified
opinion), opini tidak wajar (adverse), dan pernyataan 
menolak memberikan opini (disclaimer).

Pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah bukan 
tanpa alasan, tetapi karena ditemukannya sejumlah kondisi 
yang memenuhi kriteria pertimbangan dalam penentuan 
opini. Secara normatif, sebagaimana dijelaskan didalam 
Juknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
2008, salah satu jenis opini dapat diberikan jika memenuhi 
kondisi-kondisi sebagai berikut:
1. Unqualified opinion, kondisi yang dipertimbangkan:

a. Keempat kriteria (telah disebutkan diatas) yang 
menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat 
dipenuhi;

b. Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran 
laporan keuangan (LK) sudah dilakukan oleh 
auditee;

c. Dapat melakukan reviu atas auditor lain yang 
melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain 

yang menjadi bagian LK yang diperiksa, atau tidak 
dapat mereviu pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi 
dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material 
terhadap LK yang diperiksa.

2. Qualified opinion, kondisi yang dipertimbangkan:
a. Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang 

cukup material (bukan tidak material dan bukan 
sangat material);

b. Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee;
c. Tidak dapat mereviu pekerjaan auditor lain yang 

melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan 
bagian dari LK yang diperiksa, akan tetapi jumlahnya 
sangat material.

3. Adverse opinion, kondisi yang dipertimbangkan:
a. Terdapat 2 kondisi yang tidak dipenuhi, yaitu 

”kesesuian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” 
dan ”konsistensi pelaksanaan SAP”’

b. Terdapar koreksi yang sangat material yang tidak 
dilaksanakan oleh auditee.

4. Disclaimer, kondisi yang dipertimbangkan:
a. Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan;
b. Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun 

yang sangat material terhadap penyajian LK;
c. Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran 

penyajian LK tidak dapat dilaksanakan;
d. Tidak dapat mereviu pekerjaan auditor lain yang 

melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan 
bagian dari LK yang diperiksa, akan tetapi jumlahnya 
sangat material.

Selama 3 tahun terakhir untuk periode 2005-2007, 
hasil pemeriksaan berupa opini yang diberikan oleh BPK 
RI terhadap LKPD menunjukkan bahwa cenderung terjadi 
penurunan. Sebanyak 344 LKPD Tahun 2005, 18 LKPD 
(5%) beropini WTP, 291 LKPD (85%) beropini WDP, 
18 LKPD (5%) beropini Disclaimer  dan 17 LKPD (5%) 
beropini Tidak Wajar. Pada Tahun 2006, sebanyak 362 
LKPD, 3 LKPD (1%) beropini WTP, 282 LKPD (78%) 
beropini WDP, 58 LKPD (16%) beropini Disclaimer, dan 19 
LKPD (5%) beropini Tidak Wajar.

Pada Tahun 2007 sebanyak 275 LKPD, 3 LKPD (1%) 
beropini WTP, 173 LKPD (63%) beropini WDP, 48 LKPD 
(17%) beropini Disclaimer dan 51 LKPD (19%) beropini 
Tidak Wajar, sedangkan untuk hasil pemeriksaan Semester 
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II Tahun 2008 atas LKPD yang terlambat diserahkan oleh 
191 pemerintah daerah kepada BPK, sebanyak 1 LKPD (1%) 
beropini WTP, 110 LKPD (57%) beropini WDP, 72 LKPD 
(38%) beropini Disclaimer  dan 8 LKPD (4%) beropini 
Tidak Wajar. 

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengapa 
selama 3 tahun terakhir (pembatasan penulis) cenderung 
terjadi penurunan? Bukankah setiap hasil pemeriksaan 
BPK RI juga diberikan rekomendasi yang sejatinya harus 
ditindaklanjuti? Bukankah juga panduan penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan serta pedoman pengelolaan 
keuangan daerah dalam bentuk SAP dan Permendagri 13 
Tahun 2006 (sebelumnya dalam bentuk Kepmendagri) telah 
disiapkan ? Ataukah belum adanya pemahaman yang baik di 
kalangan Pemerintah Pusat/Daerah tentang pentingnya opini 
atas LK yang diterbitkan? 

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di 
atas, penulis memahami asumsi bahwa terdapat korelasi 
positif antara opini dan kinerja (asumsi ceteris paribus)1.
Artinya semakin bagus kinerja suatu entitas, seharusnya opini 
yang diberikan pun merepresentasikan kinerja yang bagus. 
Dalam dunia bisnis dan juga akuntansi private, opini audit 
atas LK entitas bisnis menjadi salah satu informasi berharga 
yang sangat dibutuhkan oleh investor dan pihak-pihak yang 
berkepentingan lainnya (stakeholders). Keputusan bisnis 
akan dihasilkan oleh investor setelah mengetahui opini audit 
sebagai kesimpulan auditor profesional atas penilaian kinerja 
keuangan dari entitas yang terperiksa. Sebagai contoh, hal 
yang lumrah biasa terjadi di pasar modal adalah sikap profit
taking investor baik yang murni investasi maupun yang 
sifatnya spekulasi dengan membeli atau menjual produk2 
investasi yang ditawarkan semisal saham dan sejenisnya 
(portofolio bisnis). 

Di mata investor, opini wajar tanpa pengecualian, adverse
atau bahkan disclaimer memiliki arti bisnis. Begitupula 
sebaliknya, bagi manajemen perusahaan (entitas bisnis), 
ketika LK yang menjadi tanggung jawabnya diberi opini yang 
buruk dari auditor profesional, maka respon manajemen pun 
ditunjukkan dengan membenahi aspek-aspek kelemahan atas 
informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Penulis 
beranggapan bahwa opini yang melekat pada LK suatu entitas 
bisnis tidaklah sekadar sebagai hasil penilaian berdasarkan 
prosedur terukur dan sistematis, tetapi juga sebagai bentuk 
pencitraan yang ”terlegitimasi” atas kinerja entitas tersebut. 
Apalagi yang menjadi auditor profesionalnya adalah KAP 
yang kredibel dan memiliki reputasi yang bagus.

Selanjutnya dengan pendekatan pemahaman yang 
sama, mengapa hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di 
sektor publik dan akuntansi pemerintahan? Lebih jelasnya, 
mengapa respon pemerintah untuk membenahi sejumlah 

1 Penulis menggunakan istilah tersebut, sebagaimana istilah yang familiar 
dalam ilmu ekonomi, untuk menggambarkan kondisi normal, diluar adanya 
variabel yang sifatnya invisible yang dapat mengintervensi terjadinya 
perubahan.

aspek kelemahan masih rendah. Sejauh mana komitmen 
pemerintah untuk menjadikan pengelolaan keuangan jauh 
lebih baik? Hal senada juga telah disampaikan oleh Ketua 
BPK RI, Anwar Nasution dalam penyerahan Buku Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2008 kepada 
DPD RI, di Gedung Nusantara V DPR RI pada 18 Mei 2009 
bahwa “Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2008 
menyimpulkan bahwa perkembangan opini LKPD 2004 
sampai dengan 2007 menunjukkan kualitas yang semakin 
memburuk. Persentase LKPD yang informasi keuangannya 
tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan 
semakin banyak, dan sebaliknya, persentase LKPD yang 
informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit”. 

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa opini 
merupakan produk atas pemeriksaan keuangan yang 
dilakukan oleh BPK RI. Selain itu BPK RI memberikan 
catatan-catatan dan rekomendasi yang perlu untuk 
diperhatikan dan ditindaklanjuti. BPK RI begitu concern
dan berinisiatif dalam rangka perbaikan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. Hal ini diwujudkan 
dengan mengambil enam bentuk inisiatif yang merupakan 
beyond its call of duty bagi BPK, sebagai berikut.

1. mewajibkan semua terperiksa menyerahkan Management
Representative Letter;

2. mendorong perwujudan sistem pembukuan keuangan 
negara yang terpadu; 

3. meminta terperiksa untuk menyusun rencana aksi guna 
meningkatkan opini atas laporan keuangan; 

4. menyarankan kepada pemerintah untuk menggunakan 
tenaga BPKP atau belajar akuntansi di berbagai 
Universitas di Indonesia guna mengatasi kelangkaan 
SDM;

5. mendorong perombakan struktural Badan Layanan 
Umum, BUMN, dan BUMD agar lebih mandiri dan 
korporatis;

6. menyarankan kepada lembaga perwakilan untuk 
membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

Perlu digarisbawahi bahwa catatan, rekomendasi dan 
inisiatif seharusnya lebih memudahkan pemerintah untuk 
meningkatkan kinerja keuangan karena faktor-faktor yang 
melemahkan telah terdeteksi dan saran-saran perbaikan pun 
telah diberikan. Tidak hanya itu, seiring dengan dilakukannya 
reformasi keuangan yang ditandai dengan terbitnya tiga 
paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No.1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah mempunyai 
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai salah satu upaya 
konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara.
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Secara lebih detail dalam pengelolaan keuangan 
daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah, Pemerintah telah memiliki 
perangkat peraturan tersendiri berupa Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir disempurnakan 
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. 

Apakah dengan tersedianya perangkat peraturan tersebut 
tidak secara otomatis berimplikasi pada membaiknya 
kinerja keuangan pemerintah ? Memang benar, bahwa 
sejauh ini masih ditemukan belum terimplementasikannya 
secara terpadu perangkat peraturan tersebut. Kendala 
SDM cenderung menjadi faktor pembenaran atas belum 
patuhnya pemerintah terhadap aturan yang dibuat. Kendala 
sistem informasi teknologi yang belum kompatibel dengan 
sistem akuntansi yang diterapkan menjadi faktor lain yang 
mendorong stagnasi peningkatan kinerja keuangan. Tidak 
hanya itu, sikap mental yang cenderung lalai untuk melakukan 
pembenahan masih menjadi salah satu karakteristik dasar 
kelemahan yang menghambat terwujudnya perbaikan 
kinerja.

Peran aktif BPK RI untuk mendorong kinerja keuangan 
yang positif dan membaiknya opini yang diberikan juga 
dilakukan dengan melakukan mekanisme reward. BPK RI 
memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang 

mampu melakukan perbaikan tata kelola dan akuntabilitas. 
Sayangnya, bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
sepanjang pemahaman penulis, belum dilakukan mekanisme 
punishment jika kinerja keuangan pemerintah tidak kunjung 
membaik. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan 
menambah/memotong alokasi dana perimbangan kepada 
sejumlah pemerintah daerah tergantung pada prestasi yang 
dihasilkan.

Bagaimanapun juga, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan merupakan hal yang tidak bisa ditawar 
lagi dan menjadi salah satu key factor untuk mewujudkan 
good and clean government menuju perubahan yang jauh 
lebih baik. Komitmen yang kuat dari pemerintah dengan 
segala perangkatnya termasuk peran inspektorat harus lebih 
ditingkatkan. Begitupula dengan SDM nya, dibekali dengan 
kompetensi yang memadai dan integritas yang tinggi. 

Semoga perbaikan sistem secara komprehensif berikut 
pendukungnya semakin meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah dan kinerja tersebut tercermin dalam opini BPK 
RI dengan kualitas opini yang lebih baik.

Referensi:
1. UU Nomor 15 Tahun 2004
2. BPK RI, 2008, Juknis Pemeriksaan atas LKPD
3. Siaran Pers BPK RI, Juni 13, 2009
4. www.bpk.go.id, (Siaran Pers, 15 Oktober 2008)

Penyerahan LHP Atas LKPD TA 2008 
Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Zindar Kar 
Marbun pada Senin, 18 Mei 2009, menyerahkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2008 kepada tujuh entitas 
pemeriksaan yaitu Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 
Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kota Malang, 
Kota Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso.
Sebelumnya juga telah dilakukan penyerahan LHP LKPD TA. 
2008 pada Senin, 4 Mei 2009 atas tujuh entitas yaitu Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, 
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten 
Probolinggo dan Kota Pasuruan dan pada Rabu, 13 Mei 2009 LHP 
LKPD TA. 2008 atas Kabupaten Tuban. Dengan demikian, hingga 
18 Mei 2009 telah diserahkan 15 LHP LKPD TA.2008. LHP 

tersebut terdiri dari empat buku, yaitu Buku I yang berisi Laporan Keuangan yang memuat opini BPK, Buku II berisi 
Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Buku III berisi Laporan Sistem Pengendalian Intern dan 
Buku IV berisi Laporan Pemantauan Kerugian Negara. 
Hasil pemeriksaan semester I tahun 2009 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur khususnya atas kelima belas 
entitas tersebut mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada entitas tersebut semakin membaik, yang 
terlihat dengan adanya peningkatan opini yang sebelumnya tidak wajar menjadi wajar dengan pengecualian. 
Kepala Perwakilan dalam sambutannya pada acara yang dihadiri para Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala 
Inspektorat tujuh entitas tersebut, mengatakan bahwa laporan yang diserahkan kepada entitas sudah melalui proses 
reviu berjenjang yang mendalam. Kepala Perwakilan juga berharap agar para Kepala Daerah mampu meningkatkan 
opini yang sudah ada menjadi opini wajar tanpa pengecualian atau minimal mempertahankan opini yang sudah dicapai 
sekarang.
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DPRD Penyumbang Opini WDP LKPD 

Pemprov Gorontalo TA 2008

PEMERIKSAAN

Oleh: Joni Agung Priyanto, SE, MSi, Ak Kepala Seksi Gorontalo 2 di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

BPK RI telah menyerahkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Provinsi  Gorontalo TA 2008 pada Selasa, 23 Juni 2008 
kemarin dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Dari opini BPK RI ini, berarti terjadi penurunan tingkatan 
opini, dari tahun lalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dengan paragraf penjelasan menjadi WDP. Kenapa ini bisa 
terjadi ? 

Opini atas Laporan Keuangan merupakan pernyatan 
profesional BPK mengenai kewajaran informasi Keuangan 
yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan 
pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintah (2) kecukupan  pengungkapan 
(adequate disclosure) (3) efektivitas Sistem Pengendalian 
intern, dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.  Poin 1 sampai 3 merupakan aspek yang terkait 
langsung dengan kewajaran penyajian angka-angka dalam 
laporan keuangan, sedangkan poin 4 merupakan aspek 
terkait kepatuhan pemerintah daerah (Pemprov dan DPRD) 
dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 
Untuk dapat meraih opini WTP, suatu pemerintah daerah 
harus memenuhi empat kriteria tersebut. 

Proses pemberian opini oleh BPK RI adalah bahwa 
nilai-nilai temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI akan 
dilakukan perhitungan-perhitungan apakah nilai temuan 
pemeriksaan tersebut materialitas, tidak material atau 
sangat material berpengaruh terhadap kewajaran penyajian 

angka-angka dalam laporan keuangan 
Pemerintah. Pengertian material atau 
tidak material tersebut berhubungan 
dengan pengaruh penyimpangan/
temuan tersebut terhadap keputusan 
pembaca/pengguna laporan keuangan, 
dalam hal ini bisa DPRD, masyarakat/
rakyat, pelaku bisnis, atau stakeholder
(pemilik kepentingan) lainnya untuk 
dasar pengambilan keputusan. 

Jika ternyata nilai temuan tersebut 
di atas tingkat kesalahan yang dapat 
dimaklumi (tolerable error) maka opini 
yang akan diberikan oleh BPK RI atas 
laporan keuangan adalah Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Dan jika ternyata 
nilai penyimpangan/temuan tersebut di 
atas nilai materialitas maka opini BPK 
RI bisa disclaimer (tidak memberikan 

pendapat) atau adverse (tidak wajar). Arti opini disclaimer ini 
secara sederhana adalah bahwa laporan keuangan tersebut 
tidak dapat dijadikan informasi oleh stakeholder untuk
mengambil suatu keputusan. Sedangkan pengertian opini 
adverse secara sederhana adalah terdapat penyajian angka 
dalam laporan keuangan yang tidak sesuai/menyimpang 
dari standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. 

Opini WDP berarti bahwa pemerintah daerah telah 
menyajikan secara wajar dalam semua hal dalam laporan 
keuangan kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan. 
Sedangkan opini WTP berarti bahwa pemerintah daerah 
telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 
atas laporan keuangannya, atau telah menenuhi keempat 
kriteria tersebut.

Menurut BPK RI, paragraf pengecualian atas kewajaran 
penyajian Laporan Keuangan Pemprov TA 2008 adalah 
menyangkut aspek kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku, yaitu dari hasil pemeriksaan 
BPK RI ditemukan adanya perjalanan dinas yang diyakini 
ketidakbenarannya (berindikasi fiktif ) sebesar Rp5,70miliar. 
Sayangnya, perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan 
tersebut, paling dominan terjadi di DPRD, yaitu sebesar 
Rp5,53miliar. Kemudian di 2 SKPD yaitu Dinas Dikpora 
dan Dinas PU sebesar Rp164,77 juta. Seandainya perjalanan 
dinas yang diyakini ketidakbenarannya (berindikasi fiktif ) 
tersebut tidak terjadi atau kalaupun terjadi tidak sebesar 
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Rp5,53 miliar atau misalnya temuan hanya di Dikpora dan 
Dinas PU sebesar Rp164,77 juta saja, maka dapat dipastikan 
Pemprov masih dapat mempertahankan opini WTP seperti 
tahun lalu. 

Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku sesungguhnya merupakan aspek  
penilaian BPK RI yang tidak secara langsung berpengaruh 
terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan secara 
umum, karena dari hasil pemeriksaan BPK RI atas penyajian 
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah 
menyajikan secara wajar atas semua hal yang material terkait 
dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Aspek 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan ini yang 
rupanya menjadi batu sandungan Pemerintah Provinsi 
Gorontalo untuk mempertahankan opini WTP dari BPK 
RI seperti tahun-tahun lalu. Hal ini sekaligus mencoreng 
atas prestasi yang pernah dicapai oleh Pemerintah Provinsi 
Gorontalo dan rakyat Gorontalo secara umum, yaitu telah 
2 kali menerima penghargaan dari BPK RI atas penyajian 
laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Kalau kita mau melihat lebih jauh atas penyimpangan 
tersebut, dapat digambarkan kondisinya sebagai berikut: 
anggaran perjalanan dinas di DPRD pada pos Sekretariat 
Dewan Tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp12,80 miliar 
dan telah direalisasikan sebesar Rp12,79 miliar. Secara rinci 
dapat dilihat dalam tabel berikut : 

No Nama Akun Pagu
Anggaran

APBD-P (Rp)

Realisasi
Belanja

(Rp)

1 Belanja Perjalanan 
Dinas Dalam Daerah

1,87 miliar 1,87 miliar

2 Belanja Perjalanan 
Dinas Luar Daerah

10,39 miliar 10,38
miliar

3 Belanja Perjalanan 
Dinas Luar Negeri

544,04 juta 544,04
juta

Jumlah total 12,80 miliar 12,79
miliar

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo 
secara sampel atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas DPRD 
sebesar Rp12,79 miliar, yaitu pemeriksaan dilakukan 
atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan 
Belanja perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp10,93 
miliar, ditemukan penyimpangan belanja perjalanan dinas 
di DPRD Provinsi berupa perjalanan dinas berindikasi 
diyakini ketidakbenarannya (berindikasi fiktif ) sebesar 
Rp5,53 miliar atau 51% dibandingkan dengan realisasi 
belanja perjalan dinas yang diperiksa oleh BPK RI. Atau jika 
dibandingkan dengan total realisasi belanja perjalanan dinas 
DPRD, penyimpangan yang terjadi adalah sebesar 43,23%. 
Jadi dapat disimpulkan lebih dari separuh realisasi belanja 
perjalanan dinas DPRD tidak dilaksanakan, walaupun atas 
hal itu uangnya tetap dicairkan dan dibayarkan kepada para 

anggota DPRD. 
BPK RI dalam melakukan pemeriksaan untuk meyakini 

apakah suatu perjalanan dinas itu dilakukan atau tidak, 
menggunakan dokumen dari pihak ektern pemeriksa 
maupun pemda, yang secara peraturan perundangan 
yang berlaku, merupakan dokumen yang sah, valid dan 
benar. Dokumen yang dijadikan standar verifikasi surat 
pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket pesawat 
dan dokumen SPPD adalah manifest penerbangan, yang 
secara peraturan perundangan yang berlaku telah dijamin 
sebagai dokumen resmi yang menyatakan berisi daftar nama 
penumpang suatu pesawat yang terbang dengan pesawat 
tersebut.

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang 
penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut 
pesawat udara sipil dan kemudian diatur lebih lanjut dalam 
Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 01/
Ins/Ix/2005 tentang penertiban penumpang, barang dan 
kargo yang diangkut pesawat udara sipil serta pengawasan 
orang yang melakukan kegiatan di bandara udara DIKTUM 
KETIGA huruf a yang antara lain menyatakan bahwa 
penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut 
pesawat udara sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA 
huruf a, harus dilaksanakan antara lain dengan mencocokan 
nama yang tertera pada tiket angkutan udara dengan identitas 
diri calon penumpang pesawat udara saat pelaporan diri 
keberangkatan (check-in) dan waktu akan masuk ke ruang 
tunggu keberangkatan, kecuali anak-anak dan bayi. 

Nasi telah menjadi bubur, yang sudah terlanjur terjadi, 
terjadilah. Atau ada pepatah lain yang lebih tepat barangkali 
untuk menggambarkan kondisi opini Laporan Keuangan 
Provinsi TA 2008 yaitu karena nila setitik rusak susu 
sebelanga. Ternyata memang benar bahwa political will dari 
pihak eksekutif, aparat pemerintah daerah dan seluruh PNS 
saja tidak cukup untuk mempertahankan prestasi opini WTP 
dari BPK RI. Political will untuk pengelolaan keuangan yang 
akuntabel dan transparan dan mempertahankan opini WTP 
dari BPK RI  juga harus datang dari para anggota DPRD 
yang terhormat. Semoga hal ini dapat terwujud dimasa-masa 
mendatang. Dan perlu diingat bahwa temuan BPK RI atas 
perjalanan dinas diyakini ketidakbenarannya (berindikasi 
fiktif ) ini merupakan temuan yang mengakibatkan kerugian 
daerah (bukan hanya temuan yang bersifat administratif ) 
dan wajib segera  dikembalikan ke kas daerah sehingga dapat 
digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat 
yang diwakilinya.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis bukan merupakan 
pendapat institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo 
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Oleh : Joni Agung Priyanto, SE, MSi, Ak
Kepala Seksi Gorontalo II pada BPK RI Perwakilan 
Provinsi Gorontalo

Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo 
TA 2007 dan 2008 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Gorontalo pada semester II tahun 2008, berhasil 
mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Sekretariat DPRD 
dan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, sebesar Rp7,5miliar 
(termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja 
Kota Gorontalo No 16/LHP-PDTT/XIX.GOR/II/2008, 
dapat diakses di www.bpk.go.id di bagian Hasil Pemeriksaan 
Semesteran). Berdasarkan temuan tersebut, maka pada 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah 
Gorontalo, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan 
dinas di seluruh Pemerintah Daerah di Gorontalo dijadikan 
harapan penugasan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi 
Gorontalo sebagai salah satu sasaran pemeriksaan yang mesti 
diseriusi.

Ternyata memang benar, dari hasil pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 
di 7 entitas Pemda, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo 
kembali berhasil mengungkap perjalanan dinas berindikasi 
fiktif yang terjadi di ketujuh entitas pemda tersebut.  
Keberhasilan pengungkapan perjalanan dinas berindikasi  
fiktif tersebut cukup dengan langkah audit yang sederhana 
yaitu dengan menggunakan manisfest penerbangan sebagai 
dokumen yang digunakan sebagai verifikasi bukti-bukti 
pertanggungjawaban perjalanan dinas yang disampaikan 
Pemerintah Daerah.  

MANIFEST PENERBANGAN
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai 

penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal 
keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan 
nomor seri/kode tiket. Umumnya manifes penerbangan 
ditandatangani pilot dan petugas bandara lima menit sebelum 
pesawat lepas landas.  Dokumen manifest ini menjadi 
dokumen rujukan resmi dari instansi yang berwenang untuk 
kepentingan berbagai hal, seperti dasar pembayaran dan 
klaim asuransi, data penumpang yang valid dalam satu alat 
pengangkutan baik laut maupun udara jika terjadi musibah 
kecelakaan dan juga untuk kepentingan suatu pembuktian 
dalam kasus yang menyangkut suatu tindak pidana serta 
tentunya dapat juga digunakan oleh auditor BPK RI dalam 

rangka verifikasi surat pertanggungjawaban perjalanan dinas 
fiktif atau tidak.

Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang 
penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut 
pesawat udara sipil dan kemudian diatur lebih lanjut dalam 
Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 01/
Ins/Ix/2005 tentang penertiban penumpang, barang dan 
kargo yang diangkut pesawat udara sipil serta pengawasan 
orang yang melakukan kegiatan di bandara udara DIKTUM 
KETIGA huruf a yang antara lain menyatakan bahwa 
penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut 
pesawat udara sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA 
huruf a, harus dilaksanakan antara lain dengan mencocokan 
nama yang tertera pada tiket angkutan udara dengan identitas 
diri calon penumpang pesawat udara saat pelaporan diri 
keberangkatan (check-in) dan waktu akan masuk ke ruang 
tunggu keberangkatan, kecuali anak-anak dan bayi.

Dengan demikian, manifset sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku memang dapat dinyatakan 
sebagai bukti yang valid dan relevan untuk dapat dijadikan 
dokumen verifikasi pada saat vouching/pencocokan suatu 
perjalanan dinas dilaksanakan atau tidak sesuai dengan 
surat perintah perjalanan dinasnya. Dengan menggunakan 
manifest penerbangan dalam prosedur audit akan di 
peroleh informasi yang dapat dipertanggungjawaban atas 
suatu pelaksanakan perjalanan dinas. Beberapa modus 
operansi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dapat 
diungkap dengan manifest penerbangan ini, diantaranya: 
(1) perjalanan dinas fiktif, (2) perjalanan dinas tumpang 
tindih, (3) perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu 
dalam surat penugasan, dll.

BENTUK PENYIMPANGAN PERJALANAN 
DINAS

Dari hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan biaya 
perjalanan dinas, rupanya juga berpengaruh terhadap 
perkembangan modus operandi dari aparat pemerintah 
dalam mengantisipasi temuan-temuan BPK. Beberapa modus 
penyimpangan perjalanan dinas antara lain : perjalanan dinas 
tumpang tindih, perjalanan dinas ganda/dibiayai dari dua 
sumber APBN dan APBD, perjalanan dinas dilaksanakan 
kurang dari waktu dalam surat penugasan, perjalanan dinas 
yang digunakan sebagai sumber pembentukan dana taktis/
yang tidak dianggarkan, perjalanan dinas diberikan kepada 
yang tidak berhak dan  perjalanan dinas fiktif. 

Dahulu, temuan hasil pemeriksaan BPK atas biaya 

MANIFEST,MENGUNGKAP INDIKASI 
PERJALANAN DINAS FIKTIF 

22,45 MILIAR
(Sebuah Cerita dari Pengungkapan Perjalanan Dinas Berindikasi Fiktif di Gorontalo)

PEMERIKSAAN
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perjalanan dinas lebih banyak didominasi oleh perjalanan 
dinas tumpang tindih/ganda, yaitu seseorang mendapatkan 
biaya perjalanan dinas pada waktu yang sama dengan tempat 
tugas/tujuan yang berbeda, pada akhir-akhir ini hal tersebut 
jarang dijumpai/ditemukan lagi dalam pemeriksaan. 
Aparat pemerintah semakin pintar dalam mengantisipasi 
temuan pemeriksaan tersebut, yaitu dalam membuat Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas, dengan cara 
membuat sebuah jadwal setiap orang yang ditugaskan 
dengan surat tugas dan dokumen perjalanan dinas, sehingga 
atas nama orang yang sama tidak terdapat dalam satu/
beberapa tanggal yang sama dengan tujuan/tempat tugas 
yang berbeda. Walaupun kadang-kadang akan menjadi 
aneh karena orang tersebut ditugaskan terus menerus keluar 
daerah sehingga praktis orang tersebut tidak pernah ada 
di kantor di daerahnya selama setahun, ataupun jika ada 
di daerah justru pada hari libur kantor, yaitu Sabtu dan 
Minggu. Bahkan pernah ditemukan juga perjalanan dinas 
yang dilaksanakan tepat pada hari raya. 

Ada beberapa modus operandi penyimpangan 
perjalanan dinas, yang telah dapat diidentifikasi antara lain: 
(1) perjalanan dinas fiktif, (2) perjalanan dinas tumpang 
tindih, (3) perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu 
dalam surat penugasan, (4) pembentukan “dana taktis”/
non budgeter dengan SPJ perjalanan dinas, (5)  perjalanan 
dinas sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah, 
(6) perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak, 
(7) Sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih 
sumber pendanaan, (8) mark up biaya perjalanan dinas, dll. 

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa 
dokumen-dokumen perjalanan dinas seperti tiket, boarding 
pas dan bahkan airport tax bandara dapat diperoleh dengan 
biaya tertentu dari oknum-oknum travel perjalanan atau dari 
pihak lainnya. Sedangkan dokumen pendukung SPJ lainnya, 
antara lain dokumen SPPD yang harus ditandatangani dan 
di stempel oleh pihak pejabat instansi yang dikunjungi dan 
harus dilampirkan dalam SPJ perjalanan dinas juga dapat 
dengan mudah diperoleh dengan cara antara lain misalnya 
yang ditugaskan itu lebih dari satu orang maka memang 
dari surat tugas tersebut ada seorang atau beberapa saja 
yang berangkat dan memintakan tanda tangan dan stempel 
tersebut untuk seluruh orang yang tercantum dalam surat 
tugas, walaupun yang tidak semua orang dalam surat 
tugas melaksanakan perjalanan dinas. Dokumen-dokumen 
aspal inilah yang digunakan sebagai dokumen pendukung 
dikeluarkannya/dicairkannya uang dari kas negara/daerah, 
sehingga akan muncullah penyimpangan-penyimpangan 
antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang 
tindih,  perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu 
dalam surat penugasan,  pembentukan “dana taktis”/non 
budgeter dengan SPJ perjalanan dinas, perjalanan dinas 
sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah, 
perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak, 
sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber 
pendanaan, dll. 

CONSTRAINT  AUDIT PERJALANAN DINAS
Rupanya auditor  mesti perlu menajamkan cara audit 

untuk menciptakan kepatuhan entitas terhadap peraturan 
perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjalanan 
dinas. Banyak diantara auditor dan “auditor” membatasi 
dirinya dalam melakukan audit atas SPJ perjalanan dinas, 
yaitu  selama ada SPJ dan SPJ-nya tidak tumpang tindih/
ganda dirasa sudah cukup dan dapat diterima sebagai bukti 
pertanggungjawaban perjalanan dinas, sehingga tidak perlu 
lagi dilakukan langkah audit lanjutan. Sikap semacam ini 
timbul dengan berbagai alasan, baik karena alasan intern 
maupun ektern, yaitu antara lain : 

1. Constraint waktu audit yang singkat, sehingga 
dirasa tidak memungkinkan kalau dilakukan langkah audit 
lanjutan untuk menilai keabsahan dan kebenaran SPJ biaya 
perjalanan dinas yang disampaikan;

2. Constraint dari pihak maskapai/bandara yang 
tidak mau memberikan data manifest penerbangan untuk 
cross check kebenaran perjalanan dinas yang dilakukan atau 
constarint karena banyaknya manifest yang diperlukan, jika 
dalam daerah tersebut terdapat banyak penerbangan

3. Lemahnya political will auditor mengungkap 
penyimpangan perjalanan dinas yaitu antara laian karena 
adanya sikap permakluman/tutup mata dari sebagian 
auditor/”auditor”, dengan alasan SPJ biaya perjalanan dinas 
seperti itu jamak dilakukan di semua instansi. Pendapat ini 
tentunya sungguh sangat naif dan tidak benar dan harus 
dikoreksi.

Dengan alasan-alasan tersebut maka langkah audit yang 
biasa dilakukan oleh auditor hanya melihat perjalanan dinas 
yang tumpang tindih saja, yaitu seseorang pada waktu yang 
bersamaan, melakukan perjalanan dinas pada dua tempat 
dan tujuan yang berbeda. Langkah audit seperti ini, tidak 
akan bisa mendeteksi perjalanan-perjalanan dinas yang fiktif, 
yaitu seseorang mempertanggungjawabkan perjalanan dinas 
padahal yang bersangkutan tidak berangkat menjalankan 
perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkannya. Sudah 
menjadi rahasia umum bahwa tiket sampai dengan boarding 
pass bisa dibeli dengan harga tertentu.

LANGKAH AUDIT YANG PERLU 
DILAKUKAN

Pelaksanaan audit khususnya audit atas pelaksanaan 
perjalanan dinas dengan memanfaatkan manifest 
penerbangan ini, diperlukan langkah audit sebagai berikut.

1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini meliputi (1) 
penyiapan surat keluar dari kepala perwakilan yang ditujukan 
kepada maskapai penerbangan atau bandara tentang 
permintaan dokumen manifest penerbangan selama 1 tahun 
untuk masing-masing maskapai penerbangan. Dokumen 
manifest yang akan diperoleh nanti bisa berbentuk softcopy 
maupun hardcopy manifest. Akan lebih baik kiranya 
masing-masing kepala BPK RI perwakilan mengadakan 
perjanjian kerjasama (MOU) dengan maskapai penerbangan 
yang ada, untuk lebih memudahkan permintaan dokumen 
manifest setiap kali diadakannya pemeriksaan oleh BPK 



19NO 118/ April-Juni 2009/Tahun XXVIII

19

RI, (2) Tentukan SKPD sampel yang rawan terjadinya 
penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas. Penentuan 
SKPD sampel bisa berdasarkan referensi LHP BPK tahun-
tahun sebelumnya. 

2. Tahap pelaksanaan.  Mengingat dakumen perjalanan 
dinas yang akan diperiksa ini akan sangat banyak sekali, 
maka akan lebih baik jika memanfaatkan pemeriksaan 
pendahuluan LKPD digunakan oleh tim pemeriksa 
meminta rekapitulasi perjalanan dinas masing-masing SKPD 
selama satu tahun beserta seluruh dokumen-dokumen SPJ 
perjalanan dinas. Hal ini diperlukan supaya verifikasi atas 
kebenaran SPJ perjalanan dinas dapat dilakukan pada saat 
tim pemeriksan di lapangan maupun pada saat setelah 
audit pendahuluan selesai dilakukan, atau dengan kata lain 
dilaksanakan di kantor sampai dengan nanti pas pelaksanaan 
pemeriksaan LKPD dilaksanakan. Pada tahap ini juga 
dilakukan tahap klarifikasi atas temuan-temuan perjalanan 
dinas tersebut kepada yang bersangkutan. Hal ini perlu 
dilakukan mengingat kadang ditemui adanya seseorang 
yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas menggunakan 
tiket penerbangan atas nama orang lain (walaupun 
sesungguhnya hal ini dilarang dilakukan, karena merupakan 
pelanggaran peraturan yaitu antara lain Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang penertiban 
penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara 
sipil). Kejadian ini biasa terjadi jika hanya sedikit maskapai 
penerbangan yang melayani daerah tersebut dan biasanya hal 

ini juga yang selalu dijadikan alasan oleh yang bersangkutan 
untuk membantah temuan BPK.

3. Tahap pelaporan. Tahapan terakhir dari proses 
pemeriksaan tentunya tinggal menuangkan temuan 
ke dalam laporan pemeriksaan. Biasanya dalam tahap 
penulisan laporan ini akan dihadapkan dengan koreksi-
koreksi penghalusan kalimat/kata fiktif menjadi tidak dapat 
diyakini kebenaranya/tidak dapat diyakini kewajarannya/
Dapat diyakini ketidakbenarnnya. Hal ini dilakukan oleh 
pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan, diantaranya 
dalam rangka menjaga hubungan baik/menjaga perasaan 
seseorang yang menjadi temuan tersebut, karena biasanya 
temuan perjalanan dinas fiktif ini menyangkut kepala 
daerah, Ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat-pejabat 
penting lainnya.  Hal ini memang akan sangat sulit dihindari 
oleh Tim Pemeriksa pada saat menyusun Konsep Hasil 
Pemeriksaan sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. 
Tetapi yang lebih penting dari itu apakah proses penghalusan 
kalimat/kata tersebut masih relevan dilakukan oleh BPK 
RI pada saat ini?  Penghalusan kalimat/kata malah dapat 
berdampak kaburnya suatu permasalahan dalam temuan.  
Kalau tidak salah, tugas auditor hanya memotret kondisi 
yang ada dan tidak boleh menambahi/mengurangi hasil 
pemotretan tersebut, biarkan hasil fotonya apa adanya tidak 
perlu di edit supaya lebih halus atau blur atau tampak lebih 
indah dari kenyataannya.

HASIL PEMERIKSAAN TEKAIT PERJALANAN DINAS
Dengan langkah audit tersebut diatas, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo berhasil mengungkap adanya penyimpangan 

perjalanan dinas APBD TA 2008 di seluruh Pemda Gorontalo yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas 
tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak sebesar Rp22,45 miliar  
dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut .

No Nama Entitas Pemda DPRD KDH/WKDH/SKPD Total
1 Kota Gorontalo 6.204.970.000,00 1.817.840.500,00 8.022.810.500,00
2 Kabupaten Bone Bolango 1.791.149.800,00 4.753.865.333,33 6.545.015.133,33
3 Provinsi Gorontalo 5.531.937.667,00 164.773.000,00 5.696.710.667,00
4 Kabupaten Gorontalo Utara 789.925.000,00 690.135.000,00 1.480.060.000,00
5 Kabupaten Gorontalo 456.329.000,00 9.475.000,00 465.804.000,00
6 Kabupaten Pohuwato 95.284.000,00 131.200.000,00 226.484.000,00
7 Kabupaten Boalemo 8.260.000,00 - 8.260.000,00

Jumlah 14.877.855.467,00 7.567.288.833,33 22.445.144.300,33

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (sebelum menggunakan teknik audit dengan manifest)  
atas penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas APBD TA 2007 di seluruh Pemda Gorontalo, berupa kelebihan bayar, 
tumpang tindih dan perjalanan dinas dibayarkan kepada yang tidak berhak, seperti dibayarkan kepada istri-istri anggota 
DPRD, perjalanan dinas untuk keperluan partai, PKK, Atlet, dan bukan PNS sebesar Rp3,03miliar, secara rinci dapat 
dilihat dalam tabel berikut .

No Nama Entitas DPRD/Istri2 DPRD KDH/WKDH/SKPD Jumlah
1 Kabupaten Boalemo 675.310.000,00 377.230.000,00 1.052.540.000,00
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2 Kota Gorontalo 45.550.000,00 985.640.000,00 1.031.190.000,00
3 Provinsi Gorontalo 450.690.000,00 352.336.510,00 803.026.510,00
4 Kabupaten Gorontalo 93.945.000,00 - 93.945.000,00
5 Kabupaten Bone Bolango 54.290.000,00 - 54.290.000,00
6 Kabupaten Pohuwato - - -
7 Kabupaten Gorontalo Utara - - -

Jumlah 1.319.785.000,00 1.715.206.510,00 3.034.991.510,00

Penyimpangan  perjalanan dinas TA 2007 yang dilakukan oleh DPRD dan Eksekutif/SKPD Lebih lanjut dapat dirinci 
sebagai berikut : kelebihan bayar dan tumpang tindih sebesar Rp1,51miliar;  perjalanan dinas dibayarkan kepada istri-istri 
anggota DPRD sebesar Rp464,67juta;  perjalanan dinas untuk keperluan partai sebesar Rp14,1juta dan perjalanan dinas 
dibayarkan kepada PKK, Atlet, dan bukan PNS sebesar Rp1,04miliar.

Jadi untuk pelaksanaan APBD TA 2007 dan TA 2008, temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berkaitan 
dengan penyimpangan perjalanan dinas adalah sebesar Rp25,48miliar, dan nilai sebesar Rp25,48miliar itu merupakan 
kerugian daerah, yang harus dikembalikan ke kas daerah. Atau secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Nama Entitas Pemda DPRD/Istri2 DPRD KDH/WKDH/SKPD Total
1 Kota Gorontalo 6.250.520.000,00 2.803.480.500,00 9.054.000.500,00
2 Kabupaten Bone Bolango 1.845.439.800,00 4.753.865.333,33 6.599.305.133,33
3 Provinsi Gorontalo 5.982.627.667,00 517.109.510,00 6.499.737.177,00
4 Kabupaten Gorontalo Utara 789.925.000,00 690.135.000,00 1.480.060.000,00
5 Kabupaten Boalemo 683.570.000,00 377.230.000,00 1.060.800.000,00
6 Kabupaten Gorontalo 550.274.000,00 9.475.000,00 559.749.000,00
7 Kabupaten Pohuwato 95.284.000,00 131.200.000,00 226.484.000,00

Jumlah
16.197.640.467,00 9.282.495.343,33 25.480.135.810,33

BEBERAPA ALASAN PENYIMPANGAN PERJALANAN DINAS
Tidak dapat kita pungkiri bahwa baya perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan, baik yang telah menerapkan 

metode ad cost dan apalagi yang masih menggunakan metode lumpsum,  menjadi lahan empuk oleh para rent seeking,
aparat pemerintah, maupun anggota DPRD dalam menambah penghasilan tidak resminya. Berbagai modus penyimpangan 
perjalanan dinas digunakan untuk menambah pundi-pundi tambahan penghasilan tidak resmi tersebut.

Namun lepas dari itu semua itu, memang ada beberapa penyebab/alasan terjadinya penyimpangan perjalanan dinas, 
antara lain : (1) Rendahnya tingkat penghasilan; (2) Adanya tuntutan pembentukan “dana taktis”, untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang tidak ada anggarannya; (3) Tuntutan adanya “biaya politis” bagi para anggota DPRD; (4) Kesengajaan pelaku 
perjalanan dinas untuk melakukan memperoleh tambahan penghasilan dari perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan; (5) 
Lemahnya Sistem Pengendalian Intern; (6) Political will dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pegawai pemerintah 
dan DPRD yang rendah; (7) Lemahnya penegakan hukum.

POLITICAL WILL  EKSEKUTIF SAJA TIDAK CUKUP
Dengan ditemukannya penyimpangan-penyimpangan perjalanan dinas tersebut, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya 

perbaikan oleh pihak eksekutif, pegawai pemerintah dan juga DPRD, terkait dengan penyebab-penyebab terjadinyanya 
penyimpangan perjalanan dinas tersebut diatas. Penyebab-penyebab penyimpangan perjalanan dinas tersebut tidak boleh 
dijadikan alasan melanggar peraturan perundangan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian daerah. 

Perbaikan Sistem Pengendalian Intern dan peningkatan komitmen dan political will dari pihak eksekutif, seluruh 
pegawai pemerintah dan juga terutama para anggota DPRD yang terhormat sangat diperlukan. Rakyat sangat berharap 
bahwa uang rakyat yang dipercayakan kepada eksekutif dan legislatif untuk dikelola dan diawasi penggunaannya dalam 
rangka pembangunan dan penciptaan kemakmuran rakyat, jangan sampai malah diselewengkan dan digunakan untuk 
kepentingan memperkaya diri sendiri, golongan dan kelompoknya saja, atau hanya untuk tujuan tetap mempertahankan 
kekuasaannya belaka.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, bukan merupakan pendapat institusi BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
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Pertempuran antara Gatotkaca dan Karna adalah segmen paling 
menentukan arah peperangan dalam cerita perang pewayangan 
antara Pandawa dan Kurawa. Dalam pertempuran tersebut, 
Karna mengeluarkan senjata andalannya, yaitu Konta, untuk 
membunuh Gatotkaca.

***********
Saat ini, banyak terjadi “pertempuran” yang melibatkan BPK 
sebagai instansi pemeriksa. Pada pemeriksaan di bidang 
konstruksi, kontrak dan laporan per periode dari pelaksanaan 
pekerjaan menjadi “senjata” BPK dalam menghadapi auditee
dan pihak ketiga (kontraktor dan konsultan pengawas). Namun 
auditee dan pihak ketiga pun memiliki “senjata” andalan 
yang sangat ampuh guna “melawan” BPK. Dalam keadaan 
terdesak keluarlah “senjata” andalan mereka, yang disebut 
ADDENDUM. Pasal-pasal tertentu dalam kontrak awal 
pun kalah dengan adanya addendum ini. Pasal yang paling 
sering diubah adalah yang menyangkut waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Biasanya, dalam addendum waktu pelaksanaan 
pekerjaan diperpanjang. Dengan adanya addendum mengenai 
waktu pelaksanaan pekerjaan, temuan BPK mengenai denda 
keterlambatan menjadi “tak bernyawa” lagi. 

Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian 
yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik 
terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat 
pada perjanjian pokok itu. (Wikipedia)

Apa yang melatarbelakangi keluarnya addendum??? 
Pada addendum kontrak disebut alasan yang 
melatarbelakangi addendum. Untuk perpanjangan waktu 
pelaksanaan pekerjaan, hampir bisa dipastikan yang 
melatarbelakanginya adalah cuaca (khususnya hujan). 
Curah hujan dan frekuensi hari hujan yang tinggi adalah 
salah satu “kambing abu-abu” penyebab pekerjaan tidak 
dapat diselesaikan tepat waktu. 

Lucunya (atau bisa juga disebut “anehnya”), kondisi 
tersebut terjadi dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan 

bahwa cuaca sudah berdosa banyak karena menghambat banyak 
pekerjaan setiap tahunnya. Benarkah cuaca yang bersalah? 
Apakah yang terjadi pada tahapan-tahapan pelaksanaan 
pekerjaan sehingga kontraktor tidak dapat menyelesaikannya 
tepat waktu?

Satu hal yang pasti, curah hujan dan frekuensi hari hujan 
seharusnya dapat diprediksi. Mungkin dalam kondisi 
perubahan iklim yang terjadi sekarang ini cuaca menjadi tak 
menentu, namun sepertinya belum mencapai tahapan sebegitu 
tak menentunya sehingga prediksi lama pekerjaan tidak dapat 
dilakukan.

Sebagaimana pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, tahap 
perencanaan adalah tahap yang sangat krusial dalam menentukan 
keberhasilan pekerjaan. Bagaimana laporan keuangan dapat 
tersaji dengan baik jika belanja-belanja tidak dianggarkan 
pada pos yang seharusnya? Bagaimana pemeriksaan dapat 
berjalan dengan lancar jika P2 tidak disiapkan dengan serius?  
Karena itulah, dalam pekerjaan konstruksi hasil dari konsultan 
perencana seharusnya diteliti secara lebih mendalam. Cocokkah 
metode yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan? 
Wajarkah total biaya pelaksanaan pekerjaan yang nantinya 
harus disiapkan oleh pemilik pekerjaan?  Masuk akalkah 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan? Seharusnya 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dicari jawabannya oleh Panitia 

SENJATA PAMUNGKAS BERNAMA

 “ADDENDUM” *)

OPINI
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Lelang di dokumen perencanaan (yang disusun oleh konsultan 
perencana) sebelum menyusun dokumen lelang. 

Addendum-addendum kontrak yang menyangkut perpanjangan 
waktu pelaksanaan pekerjaan sebetulnya merupakan cerminan 
perencanaan yang tidak baik, apalagi jika alasan keluarnya sama 
dari tahun ke tahun. Masalah yang melatarbelakanginya dapat 
berupa ketidakprofesionalan dari konsultan perencana, bisa 
karena ketidakakuratan data yang digunakan maupun karena 
dokumen perencanaan hanya menjiplak dari perencanaan 
pekerjaan serupa di daerah lain, atau yang lebih fatal, tidak ada 
dokumen perencanaan. 

Selama ini pemeriksaan BPK di bidang konstruksi difokuskan 
pada pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi pekerjaan yang 
belum memadai dan banyaknya masalah pada tahap pelelangan 
dan pelaksanaan pekerjaan saat ini memang mengharuskan 
BPK lebih fokus ke masalah tersebut. Namun di masa yang 
akan datang, tidak menutup kemungkinan BPK melakukan 
pemeriksaan kinerja di bidang jasa konstruksi. Salah satu sub-
objeknya adalah kualitas perencanaan. Sudahkah perencanaan 
memenuhi unsur 3E? Jika kontrak perencanaan sebesar 1,5M 
menghasilkan addendum perpanjangan waktu karena masalah 

cuaca, layakkah kontrak tersebut dihargai sebesar itu? 

Bagaimana pemeriksaan kinerja terhadap perencanaan 
pekerjaan konstruksi dilakukan? Ilustrasinya dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. Dengan mengambil proses perencanaan 
sebagai fokus, maka dokumen perencanaan adalah input untuk 

menghasilkan dokumen kontrak sebagai outputnya. Pelaksanaan 
kegiatan adalah outcome dari dokumen kontrak.

Selanjutnya kita tinjau aspek 3E satu per satu.
1. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi berkaitan dengan minimalisasi input yang 
digunakan. Satu hal yang dapat dinilai dari dokumen 
perencanaan tentunya besaran nilai kontrak perencanaan. 
Sudahkah auditee mempertimbangkan aspek ekonomi 
dalam merealisasikan kontrak perencanaan? Pertanyaan 
itulah yang akan dijawab melalui pemeriksaan.

2. Aspek efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara output 
dengan input, dalam hal ini antara dokumen kontrak dan 
dokumen perencanaan. Yang dibandingkan adalah nilai 
kontrak pelaksanaan dan perencanaan. Untuk pekerjaan-
pekerjaan serupa dengan kompleksitas yang serupa 
seharusnya rasio nilai kontrak pelaksanaan berbanding nilai 
kontrak perencanaan tidak jauh berbeda. Benchmarking
dapat dilakukan untuk menilai aspek efisiensi.

3. Aspek efektivitas
Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dan 
outcome. Unsur-unsur yang dinilai adalah ketiga unsur pada 
gambar di atas, yaitu metode pelaksanaan, realisasi biaya 
dan waktu pelaksanaan. Pada penilaian aspek efektivitas 
inilah addendum muncul. Pada akhirnya pemeriksaan harus 
difokuskan pada latar belakang addendum. Tahap manakah 
yang berjalan tidak semestinya, perencanaan, pelelangan 
atau pelaksanaan kegiatan? Jawaban atas pertanyaan 
tersebut akan membantu penilaian aspek efektivitas.

***********
Pada perang saudara antara keturunan Bharata, keluarnya Konta 
justru menyebabkan kekalahan Karna oleh Arjuna. Hal inilah 
yang mempermudah Pandawa meraih kemenangan. Mudah-
mudahan dengan mengendalikan addendum kita bisa meraih 
kemenangan di bidang jasa konstruksi, yaitu kualitas pekerjaan 
yang lebih baik.

*)Oleh :   I Gusti Bagus Tridarwata Yatnaputra
    BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
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1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
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PELAKSANAAN 
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Kegiatan Public Awareness BPK RI: 
Diseminasi informasi ke-BPK-an dan Reformasi Birokrasi

Jakarta, Selasa 23 Juni 2009 - Dalam rangka kegiatan Public Awareness BPK RI untuk diseminasi ke-BPK-an dan Reformasi 
Birokrasi, BPK turut ambil bagian dalam 
Pameran Internasional Pelayanan Publik tahun 
2009 di Kartika Expo Center, Balai Kartini, 
Jakarta (23-25 Juni 2009) yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur 
Negara. Acara ini dibuka oleh Menkokesra, 
Aburizal Bakrie, mewakili Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, dan diikuti oleh lebih 
dari 100 instansi Pemerintah dan Luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, BPK menyajikan 
informasi umum ke-BPK-an, antara lain mandat 
& sejarah BPK, kepemimpinan, dan organisasi. 
Disamping itu, BPK juga menyampaikan 
informasi penting lain, yaitu perangkat 
hukum dan produk hukum BPK, Rencana 
Strategis 2006-2010 beserta implementasinya, 
kumpulan pedoman pemeriksaan dan hasil 
capaian BPK di Bidang Pemeriksaan maupun 

Penunjang & Pendukung. Selain kegiatan dalam negeri, kegiatan luar negeri (ASOSAI, INTOSAI) juga disajikan. BPK 
juga menampilkan informasi dalam media audio visual mengenai Reformasi Birokrasi yang mencakup 4 Bidang, yaitu 
Kelembagaan, Proses Bisnis, SDM, dan Sarana Prasarana.

BPK berharap partisipasi dalam kegiatan pameran internasional pelayanan publik ini sekaligus dapat mendorong 
terciptanya awareness masyarakat luas mengenai arti penting BPK RI dalam mendorong tranparansi dan akuntabilitas 
keuangan negara, khususnya pada sektor publik.

“Pada hari pertama, stand BPK tercatat dikunjungi lebih dari 150 pengunjung. Dalam gambar tampak MenPAN 
mengunjungi stand BPK dan memperhatikan dengan seksama Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2008”

Media Workshop tentang LKPP Tahun 2008

Pada 17 Juni 2009, BPK RI mengadakan Media Workshop bertema ”Pemaparan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008”, di Ruang Pola Gedung BPK RI.

Pembicara utama dalam media workshop ini adalah Auditor Utama Keuangan Negara II, Syafri Adnan Baharuddin, 
Auditor Utama Keuangan Negara IV, Hadi Priyanto, serta Auditor Utama Keuangan Negara VI, Sutrisno.

Acara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang termuat dalam 
LKPP Tahun 2008 ini dibuka oleh Plt. Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, B. Dwita Pradana, dan diikuti oleh jurnalis 
media cetak, elektronik, dan online. Pemaparan ini juga  diharapkan menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, 
sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara yang dilakukan oleh pemerintah. ”Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh feedback dari media massa terkait hasil 
pemeriksaan LKPP Tahun 2008,” ungkap Syafri.

Dalam workshop ini, para pembicara mempresentasikan hasil-hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian 
dan Lembaga Negara (LKKL). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi strategi dan tujuan pemeriksaan, jenis-jenis opini, 
pengembangan perbaikan oleh pemerintah, rekapitulasi hasil pemeriksaan, temuan-temuan pemeriksaan yang signifikan, 
kesimpulan dan opini LKPP, juga penyebab opini LKKL pada 2004-2008.

AGENDA
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Ketua BPK RI menggelar konferensi pers setelah penyerahan LKPP 
pada 09 Juni 2009.

Penyerahan LKPP tahun 2008 dari Ketua BPK RI kepada Ketua DPD 
pada 10 Juni 2009.

Penyerahan LKPP tahun 2008 dari Ketua BPK RI kepada Ketua DPR 
pada 09 Juni 2009.

Penandatanganan MoU antara BPK RI dan DPD RI pada 10 Juni 2009.

POTRET BPK

Capacity Building Humas BPK RI, Reformasi Kehumasan: Menuju 
Humas BPK yang Profesional dan Mandiri yang diselenggarakan 
pada 8-11 Juni 2009.

Pertemuan BPK RI dengan Departemen Keuangan pada 20 Mei 
2009.
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Kunjungan delegasi ANAO di stan BPK RI dalam acara International 
Public Service Expo di Balai Kartini jakarta 23-25 Juni 2009.

Percakapan santai sebelum pertemuan antara delegasai ANAO dan 
Sekjen BPK RI pada 29 Juni 2009.

Media Workshop Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat tahun 2008, 17 Juni 2009.

Pertemuan delegasi ANAO dengan BPK RI pada 29 Juni 2009.

Pejabat eselon I yang hadir pada penyerahan LKPP kepada DPR RI 
pada 10 Juni 2009. 

Penjelasan tentang BPK RI kepada delegasi ANAO pada acara 
International Public Service Expo di Balai Kartini jakarta 23-25 Juni 
2009.
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PEMBERKASAN CPNS BPK 
RI 2009

Senin (27/4) Perwakilan Provinsi DIY ditunjuk Biro 
SDM menjadi satu diantara 19 Perwakilan sebagai tempat 
pelaksanaan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
BPK RI tahun 2009. Kegiatan yang mengambil tempat di Ruang 
Auditorium Gedung R. Soerasno lantai II ini dilaksanakan 
sebagai tindak lanjut dari tahap terakhir seleksi CPNS BPK RI 
yang telah dilaksanakan Sabtu (21/3). 

Seleksi tahap III tersebut berhasil menyaring 444 
putra-putri terbaik negeri ini untuk mengisi berbagai formasi 
pegawai negeri di lingkungan BPK RI. Tercatat 50 peserta dari 
51 orang yang lolos seleksi tahap III dari Yogyakarta mengikuti 
kegiatan tersebut. Selanjutnya para CPNS tersebut akan segera 
mengikuti rangkaian Diklat CPNS selama dua sampai tiga bulan 
sejak awal Mei baru kemudian akan ditempatkan di Kantor 
Pusat dan Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia. 

PEMBUKAAN DIKLAT CPNS 
2009

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPK adalah 
pengembangan kapasitas, kapabilitas organisasi, peningkatan 
profesionalisme, serta komitmen pegawai. Demikian 
sekilas petikan sambutan Sekretaris Jenderal BPK RI, 
Drs. Dharma Bhakti, MA dalam  Pembukaan Rangkaian 
Diklat CPNS BPK RI Tahun Anggaran 2009, Senin (4/5). 
Acara yang dilaksanakan di Auditorium Sekolah Tinggi 
Multi Media and Training Centre (MMTC) ini dihadiri oleh 
Kepala Perwakilan, Kepala Balai Diklat, serta para pejabat 
struktural di lingkungan Balai Diklat BPK RI Yogyakarta 
dan Perwakilan Provinsi DIY.

”Dalam rangka  mengembang-kan kompetensi, kemauan 
untuk bekerja keras, memiliki integritas dan berkomitmen 
atas tugas, CPNS wajib mengikuti kegiatan Diklat Pra 
Jabatan, Orientasi Ke-BPK-an, Diklat Auditor, serta Diklat 
teknis Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat/
Daerah” ucap Drs. Dharma Bhakti, MA menambahkan.

Sebagaimana Sambutan Kepala Biro SDM yang dibacakan 
oleh Kepala Perwakilan, Sumardi, SH peserta diklat 
berjumlah 444 orang yang terdiri dari 274 orang CPNS  
lulusan S-1 dan 170 orang CPNS lulusan D-3. Peserta Diklat 
dibagi di tiga lokasi yaitu; Jakarta sebanyak 194 orang CPNS 
lulusan S-1, Yogyakarta sebanyak 170 orang CPNS lulusan 
D-3, serta Makassar sebanyak 80 orang CPNS lulusan S-1.

Dalam rangka menumbuhkan sikap dan etika disiplin 
pegawai BPK sebagaimana tercantum dalam salah satu 
tujuan diklat ke-BPK-an, Balai Diklat BPK RI Yogyakarta 
bekerjasama dengan TNI AU. Demikian imbuh Kepala 
Pusdiklat BPK RI dalam sambutan yang dibacakan Kepala 
Balai Diklat, Suprayogi, SE.,MM.,M.Pd. Pembukaan 
diakhiri dengan doa, selanjutnya Drs. Dharma Bhakti, MA 
menyempatkan diri meninjau asrama dan ruang makan yang 
akan digunakan oleh para CPNS.

AGENDA
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Tulisan ini membahas pengelolaan keuangan terkait 

dengan uang muka kerja atas pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Motivasi penulis untuk mengangkat tema 
ini tidak lain adalah untuk sekadar sharing ilmu sekaligus 
untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman auditor 
terutama yang ditempatkan pada kantor perwakilan BPK 
RI akan eksistensi uang muka yang selama ini hampir 
tidak terjamah dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Disebut ada karena pada praktiknya 
memang ada, disebut tiada karena (secara umum) tidak 
muncul dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
mengharuskannya – sekurang-kurangnya diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengertian uang muka dalam kaitannya dengan 
pengadaan barang/jasa pemerintah

Berdasarkan Keppres 80/2003 jo. Perpres 08/2005 
tentang Perubahan Keempat Keppres 80/2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
disebutkan bahwa penetapan uang muka besaran uang muka 
yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan 
yang berlaku ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK). Uang muka ini diberikan kepada penyedia barang/
jasa dengan besaran setinggi-tingginya 30% dari nilai 
kontrak untuk usaha kecil dan setinggi-tingginya 20% dari 
nilai kontrak untuk usaha selain usaha kecil dengan catatan 
bahwa penyedia barang/jasa telah menyerahkan jaminan 
uang muka kepada PPK minimal sebesar 100% dari nilai 
uang muka. Jaminan uang muka ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari kontrak antara PPK dengan penyedia 
barang/jasa.

Penyelesaian uang muka dari pihak penyedia jasa 
diperhitungkan dalam setiap pembayaran termijn atau 
sertifikat bulanan tergantung sistem yang mana disepakati 
dalam kontrak. Jika seandainya terjadi pemutusan kontrak 
karena kelalaian penyedia barang/jasa maka salah satu 
sanksinya adalah pihak penyedia barang/jasa wajib untuk 
menyelesaikan/mengembalikan sisa uang muka yang belum 
dilunasi.

Keppres 80/2003 juga menyaratkan adanya (surat) 
jaminan uang muka dari penyedia barang jasa dalam 
dokumen pemilihan yang memuat nama dan alamat 
pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, 
hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka 
dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin 
untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera 
kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan 
dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang 
muka (mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Pasal 1831 dan 1832), dan tanda tangan penjamin.

Ketentuan umum pelaksanaan kontrak terkait dengan 
pembayaran uang muka

Dalam Keppres 80/2003 dan perubahannya diatur 
mengenai ketentuan umum yang terkait dengan pembayaran 
uang muka sebagai berikut.

1. Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan 
pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK 
disertai dengan rencana penggunaan uang muka 
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; 

2. PPK sudah harus mengajukan surat permintaan 

UANG MUKA KERJA ATAS PENGADAAN BARANG/JASA :

ANTARA ADA DAN TIADA
Oleh:

I m r a n* & Sukmaini**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan BPK RI

KEUANGAN
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pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir 
1) yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam kontrak, paling lambat tujuh hari 
setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia 
barang/jasa;

3. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-
kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang 
diberikan;

4. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank 
umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai 
program asuransi kerugian (surety bond) dan harus 
direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri 
Keuangan;

5. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-
angsur secara proporsional pada setiap pembayaran 
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada 
saat pekerjaan mencapai prestasi 100 %;

6. Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan 
uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai 
dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

7. Khusus untuk kontrak pengadaan jasa konsultansi, 
uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi 
peralatan, personil, dan pengeluaran bulan pertama. 
Besaran uang muka setinggi-tingginya 20% dari 
nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa 
menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya 
sama dengan uang muka.

Uang muka dalam kaitannya dengan penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah

Permendagri 13/2006 tidak mengatur pengelolaan uang 
muka kerja atas proyek pembangunan (pengadaan barang/
jasa) sehingga secara umum mempengaruhi kewajaran atas 
realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam APBD. Uang 
muka kerja pada hakikatnya merupakan pinjaman yang 
diberikan oleh pemerintah daerah kepada rekanan/pihak 
III sebagai amanat dari Keppres 80/2003. Dilain pihak SAP 
telah mengatur bahwa pemberian dan penerimaan kembali 
pinjaman dari pihak III dicatat dalam Pembiayaan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas 
(LAK) dan akun terkait di Neraca.

Perlu untuk dicermati bahwa ketiadaan pencatatan 
atas pemberian uang muka kerja akan sangat berpengaruh 
kepada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 
dalam beberapa hal:

1. Terhadap proyek rampung dalam satu tahun anggaran 
baik secara fisik maupun secara administrasi/keuangan 
(tidak terlambat/tidak menyeberang ke TA berikutnya), 
ketiadaan pencatatan akan berpengaruh kepada LRA 
dan LAK berupa hilangnya informasi pemberian 
piutang uang muka kerja dan penyelesaiannya.

2. Terhadap proyek yang tidak dapat diselesaikan 
pembayarannya dalam tahun anggaran berkenaan, 
terlepas apakah secara fisik proyek tersebut telah 
selesai atau belum selesai (mis. proyek mengalami 
keterlambatan secara fisik atau secara fisik telah selesai 

hanya saja proses administrasi pembayaran tidak 
dapat dirampungkan sampai dengan berakhirnya 
TA berkenaan sehingga harus dilakukan di TA 
berikutnya), ketiadaan pencatatan uang muka akan 
sangat berpengaruh tidak hanya pada LRA dan LAK 
namun juga terhadap Neraca disebabkan tidak adanya 
pencatatan secara wajar atas saldo piutang kepada 
pihak III dan utang kepada pihak III. Kondisi ini 
juga berakibat pada penyajian belanja modal pada 
LRA dan LAK tahun anggaran berjalan dan tahun 
anggaran berikutnya menjadi tidak wajar disebabkan 
karena komponen uang muka disajikan sebagai belanja 
modal.

Akuntansi Uang Muka
Sesi ini merupakan ilustrasi dari salah satu kasus 

diatas berupa contoh dari akuntansi uang muka. Untuk 
memudahkan, penulis menyajikan dalam bentuk contoh 
kasus sederhana sebagai berikut.

Pada Perubahan APBD Kota X, proyek pembangunan 
gudang (Proyek A) dilaksanakan dengan nilai kontrak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang 
muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar 
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Proyek A telah 
menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang 
akan diterima.

Jurnal untuk penerimaan jaminan uang muka adalah 
sebagai berikut.

Catatan : Jurnal diatas mungkin akan mengundang 
kontraversi karena dalam SAP disebutkan bahwa segala 
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik berupa 
uang, barang dan jasa harus diakomodasi dalam LRA. Hanya 
saja jika penerimaan jaminan uang muka ini dicatat sebagai 
penerimaan pembiayaan akan menjadi rancu disebabkan 
jaminan uang muka diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
pada SKPD dan bukan oleh BUD lagi pula SKPD tidak 
diperkenankan membuka akun Pembiayaan. Jurnal untuk 
jaminan lainnya seperti jaminan pelaksanaan dan jaminan 
pemeliharaan mengikuti pola diatas namun tidak ditampilkan 
karena tulisan ini semata diperuntukkan untuk pembahasan 
uang muka.

Selanjutnya, jurnal untuk pembayaran uang muka adalah 
sebagai berikut.
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Catatan : Pada pemerintah daerah yang tidak melakukan 
pencatatan uang muka, pembayaran uang muka biasanya 
langsung diakui sebagai belanja modal. Tentunya hal ini 
menurut hemat penulis tidak tepat karena sama saja dengan 
adanya pembayaran yang melampaui prestasi fisik.

Selanjutnya, diasumsikan pada saat pembayaran 
termijn pertama, proyek telah mencapai fisik 50%, 
pembayaran termijn pertama sebesar Rp50.000.000,00 
dengan pemotongan pengembalian uang muka sebesar 
Rp10.000.000,00. Jurnalnya adalah sebagai berikut.

Pekerjaan fisik Proyek A, sampai dengan berakhirnya 
tahun anggaran berjalan (31 Desember), telah selesai 
seluruhnya (100%), hanya saja karena satu dan lain hal, 
Pemerintah Kota X belum mampu memproses administrasi 
keuangannya.

Dari pencatatan diatas, maka sampai dengan berakhirnya 
tahun anggaran maka :

1.  pada Neraca terdapat saldo-saldo akun sebagai 
berikut:

a. Aset
i.  Aset Untuk Dikonsolidasi – RK SKPD 

sebesar Rp 50 juta
ii. Piutang Uang Muka Rp 20 juta
iii. Aset Tetap – Gedung Rp 100 juta
iv.  Aset Lainnya – Jaminan Uang Muka 

Proyek A Rp 30 juta
b. Kewajiban

i. Utang Jangka Pendek Rp 50 juta
c. Ekuitas Dana

i.  Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang 
(Piutang Pihak III) Rp 20 juta

ii.  Ekuitas Dana Lancar – Dana yang 
disediakan untuk pembayaran utang 
jangka pendek (Rp 50 juta)

iii.  Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan 
dalam Aset Tetap Rp 100 juta

iv.  Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan 

dalam Aset Lainnya Rp 30 juta
v.  Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi – RK 

PPKD Rp 50 juta
2.  pada LRA dan LAK terdapat saldo-saldo akun 

sebagai berikut:
a. Penerimaan

i.  Pembiayaan Penerimaan – Penerimaan 
Kembali Uang Muka Kerja Rp
10 juta

b. Pengeluaran
i.  Pembiayaan Pengeluaran – Pemberian 

Uang Muka Kerja Rp 30 juta
Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa tanpa 

pencatatan uang muka kerja, maka akan berpengaruh 
terhadap saldo akun lainnya pada laporan keuangan baik 
itu pada tahun berjalan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. Terkait dengan pengaruh pada penyajian 
laporan keuangan untuk tahun anggaran berikutnya adalah 
bahwa ketiadaan pencatatan uang muka akan menyebabkan 
penganggaran belanja modal menjadi kurang saji karena 
sebelumnya telah dikompensasi dengan uang muka (dalam 
arti bahwa Pembiayaan Penerimaan – Pengembalian Uang 
Muka Kerja tahun anggaran berjalan tidak dianggarkan 
pada tahun anggaran berikutnya).

Sebagaimana diungkapkan, motivasi penulis untuk 
mengangkat tema terkait dengan pengelolaan uang muka 
kerja adalah untuk mengingatkan kembali mengenai arti 
penting dari pengaruh pencatatan uang muka terhadap 
kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah 
daerah. Perlu penulis garis bawahi bahwa dari pengalaman 
pemeriksaan penulis banyak dijumpai rancangan laporan 
keuangan pemerintah daerah yang tidak mengakomodasi 
pencatatan uang muka termasuk pengungkapannya pada 
CaLK yang mana hal tersebut diwajibkan menurut SAP. 
Tentunya hal ini harus menjadi perhatian oleh teman-teman 
auditor perwakilan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
pemeriksaan dimasa mendatang.

Akhir kata, segala kritik dan saran akan sangat berguna 
bagi penulis untuk perencanaan pemeriksaan penulis 
dimasa mendatang dan sekaligus untuk menjadi pelajaran 
berharga jika dalam makalah ini masih dijumpai banyak 
kekurangan.

* Imran, Ak, M.Acc adalah Kasubag Sekretariat Kepala Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan

** Sukmaini, SE, MH adalah auditor pada Seksi Sulsel IIIA Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan
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Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan, peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sangat dominan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 
penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut juga didukung 
oleh tenaga kerja lainnya dengan sebutan yang berbeda-
beda, antara lain Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer 
dan Tenaga Kontrak. 

Keberadaan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer 
dan Tenaga Kontrak sampai saat ini belum disertai dengan 
ketentuan khusus yang mengatur mengenai norma, standard 
dan prosedur yang berlaku secara nasional sebagai pedoman 
pembinaan secara komprehensif sebagaimana halnya 
PNS. Kondisi ini tentu saja menimbulkan konsekuensi 
ketidakseragaman dalam penerapan kedudukan, pembinaan 
karier, hak dan kewajibannya yang kerapkali menimbulkan 
permasalahan, antara lain yang sering menjadi perdebatan 
adalah dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Dalam tulisan 
ini, Penulis akan memfokuskan pembahasan “Dapatkah 
Tenaga Kontrak Melaksanakan Perjalanan Dinas?”

Pengertian Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Di 
samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai 
tidak tetap.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah 
pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 
yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai 
tidak tetap, tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 
Dalam UU ini tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja yang 
termasuk dalam kelompok Pegawai Tidak Tetap.

Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan 
yang memberikan definisi Tenaga Kontrak secara khusus. 
Terminologi Tenaga kontrak sebenarnya lebih dikenal 
dalam dunia ketenagakerjaan, dikarenakan sistem ini 
diterapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

Ada beberapa definisi Tenaga Kontrak yang diperoleh 
dari berbagai sumber, antara lain:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah 
Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam websitenya 
mendefinisikan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak adalah pekerja
yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan 
pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang 
didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan 
kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya 
pekerjaan tertentu;

2. Dalam Triyani’s Weblog dengan judul Perhitungan 
PPh 21 Karyawan Kontrak (PKWT) secara umum 
mendefinisikan Tenaga Kontrak sebagai pekerja
yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha 
terbatas untuk jangka waktu tertentu atau 
berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, 
yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan hasil kajian di 
lapangan (Buku Koleksi BKN dengan Judul Penggajian 
Pegawai Tidak Tetap, Tahun 2004)  ternyata Pegawai 
Tidak Tetap yang bekerja pada dinas pemerintah memiliki 
pendekatan dan sebutan yang berbeda-beda disamping 
sebutan pegawai tidak tetap, yaitu pegawai honorer, wiyata 
bakti, tenaga sukarela, pegawai harian lepas dan pegawai 
kontrak. Sifat pekerjaan Pegawai Tidak Tetap dikelompokan 
dalam tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga kesehatan 
dan tenaga kependidikan. Pembayaran atas jasa pegawai yang 
diberikan berupa honor, upah, gaji, yang besarnya berbeda-

Bisakah Tenaga Kontrak 
Melakukan Perjalanan Dinas?

Oleh: Eva Siregar (BPK RI Perwakilan Provinsi Riau)

PERATURAN
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beda. Pegawai tersebut saat ini diangkat dalam berbagai 
instansi pemerintah antara lain di lingkungan Departemen 
Kesehatan (Dokter PTT dan Bidan PTT), di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional (Guru Tidak Tetap/
Guru Bantu), di lingkungan Departemen Agama (Guru 
Tidak Tetap, Penyuluh Agama), di lingkungan Departemen 
Kimpraswil (Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak). 

Jenis
Kepegawaian

Pegawai yang 
diangkat

Jangka
Waktu

Tertentu

Melaksanakan
Tugas

Pemerintahan
dan

Pembangunan

Pegawai Tidak 
Tetap (UU No. 43 
Tahun 1999)

Tenaga Kontrak 
BPK

Penerapannya di BPK RI, dalam Surat Perjanjian Kerja 
(SPK) Tenaga Kontrak dapat dilihat unsur-unsur utama 
dari definisi Tenaga Kontrak yang sama dengan definisi 
Pegawai Tidak Tetap menurut UU Nomor 43 Tahun 1999, 
sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Hal tersebut tersirat dari pasal-pasal dalam SPK yang 
mengatur status dan kewajiban Tenaga Kontrak di BPK RI, 
yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) Pihak Pertama (dalam hal ini Kepala 
Biro SDM dengan adanya pelimpahan dari Sekjen 
BPK RI) memberikan penugasan kepada Tenaga 
Kontrak;

2. Pasal 2 ayat (1) mengatur jangka waktu tertentu 
dipekerjakan;

3. dan Pasal 4 ayat (1) bidang tugas yang dilaksanakan 
dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pada prinsipnya Tenaga Kontrak BPK RI sama dengan 
Pegawai Tidak Tetap. 

Implikasi Terhadap Ketentuan Perjalanan Dinas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 1 ayat (1) 
dinyatakan bahwa “Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, 
dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana 
dimaksud dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian”.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa Tenaga 
Kontrak BPK RI dapat melaksanakan perjalanan dinas. 
Hal tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) SPK 
Tenaga Kontrak BPK RI, yang menyatakan bahwa “Pihak 
Kedua (Tenaga Kontrak) tidak diperkenankan melaksanakan 

tugas-tugas kedinasan di luar kewajiban yang diberikan 
kepadanya kecuali atas perintah atasan (setingkat eselon II) 
pada unit kerjanya”. Klausul tersebut menyiratkan bahwa 
Tenaga Kontrak di BPK RI dapat melaksanakan tugas-
tugas kedinasan di luar kewajibannya (dengan atau tanpa 
Surat Perintah Perjalanan Dinas) sepanjang diperintah oleh 
Pejabat Setingkat Eselon II pada unit kerjanya. 

Pertanyaan selanjutnya adalah berapa besaran biaya 
perjalanan dinas yang diberikan kepada Tenaga Kontrak?

Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
menyebutkan bahwa “Pegawai Tidak Tetap yang melakukan 
perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan 
dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat 
pendidikan/tugas yang bersangkutan”.

Penggolongan besaran biaya perjalanan dinas bagi 
Pegawai Tidak Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua 
dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan 
setingkat Menteri);

2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat 
Eselon I;

3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
5.  Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
6.  Tingkat F untuk PNS Gol II dan I.

Mengingat Tenaga Kontrak yang dipekerjakan di 
lingkungan BPK RI pada prinsipnya sama dengan Pegawai 
Tidak Tetap yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, 
maka BPK RI sesuai dengan semboyannya leading by example
diharapkan dapat melakukan pengelolaan Tenaga Kontrak 
dengan administrasi yang baik dan benar. Pengelolaan 
Tenaga Kontrak tersebut tentu saja dilakukan dengan  
memenuhi rasa keadilan baik dari sisi internal maupun 
eksternal. Oleh karena itu, maka dalam menerapkan konteks 
perjalanan dinas bagi Tenaga Kontrak harus didasarkan 
pada bobot jabatan dan jenis pekerjaan dengan sekurang-
kurangnya mempertimbangkan empat faktor jabatan yaitu 
tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, pengetahuan 
dan keterampilan.

Sumber: 
1. www.bkn.go.id (Buku Koleksi BKN dengan Judul 

Penggajian Pegawai Tidak Tetap,    Tahun 2004);
2. website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov 

DKI Jakarta;
3. Triyani’s Weblog dengan judul Perhitungan PPh 21 

Karyawan Kontrak (PKWT).
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PPK vs. PPTK
(Dianggap) Serupa Tapi Tak Sama

Oleh:
I m r a n (Kasubag Sekretariat Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)

Muhyuni Antoko, Liza Haryani

MANAJEMEN

Re f o r m a s i 
pengelolaan 
k e u a n g a n 

telah berjalan kurang 
lebih 8 tahun terhitung 
sejak terbitnya undang-
undang keuangan 
negara pada tahun 
2003. Hanya saja pada 
pelaksanaannya tidak 
berjalan sebagaimana 
optimisme awal bahwa 
u n d a n g - u n d a n g 
keuangan negara 
akan menciptakan 
pengelolaan keuangan 

negara dan daerah secara lebih transparan dan akuntabel.
Salah satu faktor penghambat implementasi undang-

undang keuangan negara adalah buruknya koordinasi antara 
regulator yang disebabkan oleh ketidakjelasan kewengan 
masing-masing pihak yang terkait dengan pengelolaan 
keuangan negara (misalnya, Departemen Keuangan, 
Departemen Dalam Negeri dan Bappenas). Kondisi ini 
berakibat kepada terciptanya beberapa peraturan pelaksanaan 
yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yang 
pada akhirnya menciptakan masalah baru bagi para operator 
regulasi (misalnya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten 
dan kota). Salah satu contoh pertentangan itu terkait dengan 
mekanisme pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah 
berupa kesimpangsiuran pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

PPK v.s. PPTK, Konflik Fungsional Pengelolaan 
Keuangan Daerah

Permasalahan pada bagian ini adalah terkait dengan 
kesimpangsiuran antara siapa dan bagaimana fungsi Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) versi Keppres 80/2003 dengan 
siapa dan bagaimana fungsi PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan (PPTK) sebagaimana diatur dalam PP 58/2005 
dan Permendagri 13/2006 jo. Permendagri 59/2007. 

Pada awalnya, Keppres 80/2003 mengatur bahwa 
“kontrak (komitmen) merupakan perikatan antara 

pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa” (Pasal 1 angka 
17). Boleh jadi, berangkat dari pengertian inilah yang 
menjadi rujukan perancang PP 58/2005 sehingga pada saat 
terbitnya, pengertian ini terakomodasi pada Pasal 10 ayat 
(7) yang menyatakan bahwa salah satu tugas pengguna 
anggaran/pengguna barang adalah “mengadakan ikatan/
perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran 
yang telah ditetapkan”. 

Untuk keperluan perikatan ini, pengguna anggaran/
barang selanjutnya mengangkat PPTK untuk melakukan 
tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan 
dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan (Pasal 12 ayat (2)) serta menatausahakan dana 
dan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana yang 
diterima dari Bendahara Pengeluaran untuk keperluan 
pertanggungjawaban (lihat SE Depdagri No. SE.900/316/
BAKD tanggal 5 April 2007). 

Kewenangan pembuatan komitmen pengguna anggaran 
dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya atau 
dikenal sebagai kuasa pengguna anggaran/barang, dan 
selanjutnya kuasa pengguna anggaran ini pun mempunyai 
kewenangan untuk mengangkat PPTK untuk membantu 
kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan kegiatan 
yang komitmennya dibuat oleh kuasa pengguna anggaran 
dengan penyedia barang/jasa. 

Dari pengertian di atas, jelas bahwa berdasarkan PP 
58/2006 dan Permendagri 13/2006, PPTK sesungguhnya 
bukanlah merupakan pejabat pembuat komitmen melainkan 
lebih merupakan seorang supervisor yang juga diberi beban 
tugas bookkeeper. Pejabat Pembuat Komitmen adalah 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Akan tetapi, konflik antara fungsi PPK dan PPTK 
mengemuka manakala Keppres 80/2003 mengalami 
perubahan dengan terbitnya Perpres No. 08/2006. 
Berdasarkan Perpres No. 08/2006 tentang Perubahan 
Keempat Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah, tugas pembuatan komitmen 
(kontrak) tidak lagi semata dilakukan oleh pengguna 
anggaran/barang, melainkan dapat menunjuk orang lain. 
Pada Pasal 1 angka 17 Perpres 08/2006 dinyatakan bahwa 
“kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen 
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dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa”. Kemudian pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan 
bahwa “Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat 
keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/
BUMD”. Tentunya ini bertentangan dengan PP 58/2005 
dan Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 yang 
telah secara eksplisit menyebutkan bahwa pejabat pembuat 
komitmen adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran, dalam arti bahwa kalaupun pengguna anggaran 
melimpahkan kewenangan pembuatan komitmennya 
maka pelimpahan itu hanya dapat diserahkan kepada kuasa 
pengguna anggaran dan bukannya kepada staf biasa yang 
sekaligus berfungsi sebagai PPTK sebagaimana selama ini 
lazim dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan oleh PPTK dan Implikasinya 
pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006 
jo Permendagri 59/2007, fungsi dan kewenangan PPTK 
adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan 
dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan.  Pelaksanaan fungsi dan kewenangan PPTK 
ini diperjelas melalui Surat Edaran Depdagri No. 
SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 yang mengatur 
fungsi penatausahaan dana dan bukti-bukti pengeluaran 
atas penggunaan dana yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran untuk keperluan pertanggungjawaban. Bagan 
alur penatausahaan uang persediaan adalah sebagai berikut.

1. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 
mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota 
Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan 
tertentu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran.

2. Berdasarkan Nota Pencairan Dana tersebut, Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan 
memo persetujuan kepada Bendahara Pengeluaran 
untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud. 

3. Bendahara Pengeluaran selanjutnya mengeluarkan 
dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
kepada PPTK.

4. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, PPTK wajib 
mengarsip dokumen-dokumen yang terkait dengan 
pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut. 
Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen 
pelaksanaan belanja sebagai dasar Bendahara 
Pengeluaran dalam melakukan pertanggungjawaban 
belanja.

5. Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi terhadap 
kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. 
Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran mencatat 
pelaksanaan belanja dalam buku bantu, antara lain 
buku kas umum pengeluaran, buku pembantu 
pengeluaran per rincian obyek, buku pembantu 

kas tunai, buku pembantu simpanan/bank, buku 
pembantu panjar, buku pembantu pajak. (Untuk 
ilustrasi lihat gambar 1).

Konsekuensi dari prosedur ini adalah bahwa dengan 
penyerahan uang muka dari Bendahara Pengeluaran kepada 
PPTK maka tanggung jawab pengelolaan kini berada 
pada PPTK termasuk jika saja seandainya sampai dengan 
berakhirnya TA berjalan dana yang telah diterima tidak 
juga dipertanggungjawabkan oleh PPTK kepada Bendahara 
Pengeluaran. Untuk itu, dalam menyikapi prosedur ini perlu 
ada perlakuan akuntansi berupa pengakuan Uang Muka 
Kerja/Belanja Dibayar Dimuka yang mengurangi saldo 
Kas di Bendahara Pengeluaran. Hal ini menurut hemat 
penulis juga tidak hanya berlaku pada PPTK saja, tapi 
secara luas mencakup pihak-pihak yang secara prosedural 
menerima uang muka dari Bendahara Pengeluaran seperti 
uang muka perjalanan dinas termasuk dalam hal uang muka 
kerja dari Bendahara/Kuasa Bendahara Umum Daerah 
kepada rekanan/pihak III (lihat Buletin Teknis SAP No. 2 
tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Sesuai dengan SAP dengan Konversi hal. 19 terkait dengan 
pembahasan akun belanja dibayar dimuka).

Kondisi ini juga sejalan dengan UU Keuangan Negara 
bahwa tanggungjawab pribadi bendahara adalah terhadap 
uang persediaan yang berada dalam pengelolaannya tidak 
tanpa batas. Dalam arti bahwa dalam kondisi seperti diatas 
dimana Bendahara Pengeluaran jika secara prosedural telah 
menyerahkan uang muka kepada PPTK dan atau pihak 
lainnya maka tanggungjawab pribadi itu menjadi lepas dan 
beralih kepada para pihak penerima dana.

Dari sisi pemeriksaan keuangan, hal ini tentunya 
menjadi penting untuk dipahami karena dalam pengalaman 
pemeriksaan selama ini, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Penerimaan Pembantu umumnya berada pada posisi yang 
selalu dirugikan. Apabila secara prosedural Bendahara 
Pengeluaran telah menyerahkan dana kepada PPTK 
dan pihak lainnya dan sampai dengan berakhirnya TA 
belum dipertanggungjawabkan maka oleh pemeriksa 
seringkali tetap dicatat dan diakui sebagai sisa Kas di 
Bendahara Pengeluaran sehingga seolah kembali menjadi 
tanggungjawab pribadi Bendahara Pengeluaran untuk 
mempertanggungjawabkannya.

Penutup
Kami sadari bahwa permasalah carut marut fungsi PPTK 

hanya merupakan satu dari sekitan banyak permasalahan 
yang memperlihatkan buruknya koordinasi antara regulator 
dalam membuat peraturan pelaksanaan undang-undang 
keuangan negara dalam upayanya menciptakan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. 
Sehingga sudah sepantasnya BPK RI turut berkontribusi 
dalam upaya mengurangi dampak carut marut peraturan 
perundang-undangan tersebut ini dengan menginvetarisasi 
peraturan yang menimbulkan multi tafsir dan atau 
berbenturan dengan peraturan lainnya untuk dilakukan 
perubahan oleh para regulator. Setidaknya menjadikan 
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proses identifikasi peraturan-peraturan tersebut sebagai 
salah satu prosedur kunci dalam pemahaman pengendalian 
intern pada setiap pemeriksaan. Dalam tulisan ini, kami 
berpendapat bahwa PPTK bukanlah Pejabat Pembuat 
Komitmen. Selain itu, kami juga secara khusus membahas 
secara singkat mengenai fungsi dan peranan PPTK dan 
dampaknya bagi penyajian laporan keuangan pemerintah 
daerah yang kami harapkan bermanfaat sebagai tambahan 
pengetahuan dalam tugas pemeriksaan BPK RI. Yaitu bahwa 
perlunya mempertimbangkan perlakuan akuntansi sebagai 
akibat dari pelaksanaan fungsi PPTK sebagai pihak yang 
juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Demikian makalah ini kami buat, dengan harapan dapat 
menjadi bahan diskusi bagi kita bersama. Segala kritik dan 
saran akan kami terima dengan senang hati karena tentunya 
hal itu akan sangat berguna bagi kami untuk menjadi bahan 
renungan dan tantangan untuk lebih banyak lagi belajar dan 
berkarya dimasa yang akan datang.

Gambar 1. Sisdur pengelolaan uang muka (sumber : SE Depdagri 
No. 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 - sisdur pengeluaran)

Seluruh Delegasi 3rd Meeting of INTOSAI WG 
on FAIMLAC Selamat

Jakarta, Jumat (17 Juli 2009) -- Pada Jumat, 17 Juli 

Marriot merupakan lokasi diselenggarakannya pertemuan 

16 Juli 2009, dimana BPK RI menjadi tuan rumah pertemuan 
tersebut.

Seluruh delegasi BPK negara lain yang menjadi 

kembali ke negaranya masing-masing pada 16 Juli 2009. Pada 

adalah delegasi dari BPK Mesir, BPK Polandia, BPK Malaysia, 
BPK Papua New Guinea, BPK Irak, BPK Lesotho, BPK USA, BPK 
Jerman. Seluruh delegasi tersebut, termasuk Ketua BPK Mesir, 

akibat ledakan tersebut.

Kairo, Mesir, tahun lalu. Pertemuan yang diselenggarakan 

pemberantasan, serta penegakan hukum dalam upaya melawan 
pencucian uang internasional dan korupsi yang dihadapi oleh 
negara-negara berkembang dan negara maju saat ini.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan lembaga 
pemeriksa dari 12 negara, yaitu Colombia, Equador, Jerman, 
Indonesia, Lesotho, Mesir, Mexico, UK, USA, Peru, Papua New 

observer, yaitu Malaysia, Irak, dan Polandia. Pertemuan 
dipimpin oleh Ketua BPK RI, , dan Ketua 

Mohammed Gawdat Ahmed El-Malt.

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI
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FENOMENA FACEBOOK DI KALANGAN AUDITOR BPK

OPINI

Oleh: Mohamad Anas Fauzi

POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH 
DAERAH BELUM MEMIHAK 

RAKYAT

Oleh: John Gamara Tangke, 
Staf Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan pada Perwakilan 

Provinsi Sulawesi Selatan BPK RI

Otonomi daerah yang mulai digulirkan pada 2001 
membawa sejumlah implikasi dalam hubungan 
pemerintah pusat dan daerah. Salah satu implikasi 
tersebut adalah adanya desentralisasi fiskal dalam 
bentuk dana transfer oleh pemerintah pusat ke daerah. 

Pada 2001, desentralisasi fiskal dalam bentuk dana transfer 
adalah sebesar Rp81,1 triliun. Kemudian pada tahun 2007 
meningkat menjadi  Rp253,3 triliun , Rp293,6 triliun pada 
2008, dan Rp303,95 triliun pada 2009 (sumber: Bappenas). 
Namun, peningkatan dana transfer tersebut belum diikuti 
oleh peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Otonomi 
daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Dari pengertian otonomi itu, dapat ditarik kalimat 
sederhana yaitu bahwa pemilik otonomi (baca: pemerintah 
daerah)diberikan kewenangan untuk memprakarsai 
kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Termasuk dalam prakarsa tersebut adalah 
penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat untuk 
kegiatan yang produktif demi peningkatan kesejahteraan 
rakyat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Korelasi 
positif antara otonomi daerah, desentraslisasi fiskal, dan 
kesejahteraan rakyat tidak terjadi. Politik (kebijakan) 
anggaran pemerintah daerah masih jauh dari keberpihakan 
kepada rakyat.

Gambaran di atas setidaknya menunjukkan bahwa:

1. Alokasi dana transfer yang besar ke pemerintah 
daerah belum dipakai sepenuhnya untuk 
kepentingan/kesejahteraan rakyat. Secara nasional 
indikator kesejahteraan masyarakat meningkat. Tapi 
ada senjang lebar antardaerah. Sebanyak 18 dari 
33 provinsi mengalami peningkatan jumlah warga 
miskin, sedangkan di 15 provinsi sisanya angka 
kemiskinan menurun. Korelasi antara transfer 
per kapita dengan persentase penduduk miskin 
rentang 2006-2007 hanya 0,5, bahkan mendekati 
0. Artinya, peningkatan transfer dana ke daerah 
tidak berpengaruh langsung pada kesejahteraan 

rakyat. Ironisnya, kemiskinan justru menumpuk di 
provinsi dengan transfer dana tertinggi, seperti di 
Papua Barat, Papua, Maluku, Aceh, dan Gorontalo 
(Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 2009 di depan Dewan Perwakilan 
Rakyat pada 15 Agustus 2008).

2. Akuntabilitas pemerintah daerah belum 
sepenuhnya terjadi. Di era otonomi sekarang ini, 
anggapan bahwa tanggung jawab kesejahteraan 
rakyat seolah-olah hanya menjadi beban pemerintah 
pusat harus ditinggalkan oleh pemerintah daerah. 
Jika pemerintah daerah ingin disebut akuntabel, 
tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat harus 
dipikul bersama dengan pemerintah pusat.

3. Kinerja pemerintah daerah yang terus menurun.
Saat memberi pidato dalam acara Musyawarah 
Nasional III Asosiasi Pemerintah Kabupaten 
Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta yang 
dihadiri  seluruh bupati se-Indonesia pada 29 April 
2009  lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia 
yang juga merangkap Menteri Koordinator 
Perekonomian, Dr Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan teguran langsung kepada sejumlah 
kepala daerah terkait dengan masih adanya dana 
Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD 
2008  dari berbagai pemerintah daerah sebesar 
Rp51,4 triliun yang mengendap di instrumen 
investasi portofolio Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Pada 2008 
(per Juni), SiLPA APBD 2007 yang diinvestasikan 
dalam instrumen serupa pada Bank Indonesia 
adalah Rp33,5 triliun. Berarti ada peningkatan 
sebesar Rp17,9 triliun. Kenyataan ini semakin 
memperlihatkan bahwa pemerintah daerah belum 
sepenuhnya melaksanakan politik (kebijakan) 
anggaran yang bertujuan untuk kesejahteraan 
rakyat. Pemerintah daerah sepertinya masih gemar 
menggunakan uang negara untuk hal-hal yang 
sifatnya tidak produktif, padahal jika digunakan 
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, maka 
dana sebesar itu akan sangat bermanfaat.

4. Pemerintah daerah belum memahami politik 
anggaran dan fungsi anggaran dengan baik. 
Pemerintah daerah sepertinya melupakan bahwa 
kebijakan anggaran merupakan ekspresi konkret 
komitmen pemerintah (pusat/daerah) dan parlemen 
(pusat/daerah) kepada rakyatnya. Anggaran juga 
merupakan instrumen pemenuhan tanggung jawab 
negara (obligation of state) sebagai konsekuensi 
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logis terjalinnya kontrak sosial dalam kerangka 
negara-bangsa: ”rakyat memberikan kuasa (lewat 
pemilu/pilkada) dan kepatuhan, sedangkan negara 
(daerah) memperoleh kuasa mengatur, sehingga 
melekat tanggung jawab menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak atau kebutuhan warga oleh 
penyelenggara negara.” 
Secara umum, fungsi anggaran ada tiga yaitu: 
(1) fungsi kebijakan fiskal dan manajemen;
anggaran dapat digunakan untuk mengatur alokasi 
belanja pengadaan barang-barang dan jasa-jasa 
publik (public goods and services). Berdasarkan 
skala prioritas, pemerintah bisa mengalokasikan 
nilai tertentu untuk belanja tertentu, (2) fungsi
distribusi; melalui anggaran, pemerintah bisa 
membuat kebijakan yang bertujuan menciptakan 
pemerataan atau mengurangi kesenjangan 
antarwilayah, kelas sosial, dan sektoral. Jika 
terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang tajam 
antarwilayah dan antarsektor, pemerintah bisa 
membuat kebijakan yang memastikan lapisan 
masyarakat yang kaya di wilayah maupun sektor 
lain memberi kontribusi yang lebih besar untuk 
kemudian didistribusikan ke lapisan masyarakat 
yang lebih miskin lewat program-program yang 
dibiayai anggaran, (3) fungsi stabilisasi; jika 
terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem, misalnya 
harga bahan pokok yang sangat tinggi atau sangat 
rendah sehingga berpotensi merugikan satu lapisan 
masyarakat, pemerintah bisa melakukan intervensi 
lewat anggaran. Demikian pula jika angka 
pengangguran tinggi atau tingkat kemiskinannya 
kronis. Pada wilayah manajerial, anggaran berfungsi 
memberi pedoman bagi pemerintah untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya pada periode yang 
akan datang; sebagai produk politik yang dibuat 
oleh eksekutif dan legislatif atas nama kepentingan 
masyarakat dan pembebanan konsekuensi di atas 
pundak publik; dan sebagai alat masyarakat untuk 
menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah 
dalam melaksanakan kebijakan dan program yang 
direncanakan.

5. Fungsi DPR/DPRD belum optimal.  Eksekutif 
dan legislatif, yang seharusnya saling mengontrol 
agar terjadi checks and balances, justru 
berkolaborasi membuat peraturan yang menabrak 
logika kebijakan publik. Kebijakan publik yang 
mestinya diorientasikan bagi sebesar-besarnya 
kesejahteraan rakyat justru ditelikung hanya untuk 
kesejahteraan eksekutif-legislatif. Maka terjadilah 
korupsi berjamaah menggaruk duit rakyat dengan 

cara yang ”legal”. ”Legal” karena dilegitimasi 
dengan keputusan (undang-undang/perda). Fungsi 
DPR/DPRD dalam budgeting, legislasi, dan 
pengawasan - yang seharusnya bisa dimanfaatkan 
untuk membela kesejahteraan rakyat -  belum 
dimanfaatkan secara optimal.

Tantangan bagi BPK
Undang undang di bidang keuangan negara membawa 

implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara 
yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat 
dicapai jika seluruh tingkat pemimpin di pemerintahan 
menyelenggarakan pengendalian atas keseluruhan 
politik anggaran di pemerintah khususnya pemerintah 
daerah. Dengan demikian, politik  anggaran , mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 
pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, 
terkendali, serta efisien dan efektif. 

Dana transfer pemerintah pusat ke daerah adalah bagian 
dari keuangan negara yang pemeriksaannya merupakan 
tugas BPK. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara pada BAB I Pasal 1 ayat (1), Keuangan 
Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala  sesuatu baik berupa uang 
maupun barupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam 
penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai 
manfaat yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 
negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, 
dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD 1945. UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan BAB III Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1) 
berbunyi: “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan 
lain yang mengelola keuangan Negara.” 

Pada  konteks dimana permasalahan desentralisasi fiskal 
dalam bentuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah 
dihubungkan dengan kesejahteraan rakyat, peran BPK 
harus kelihatan. Sebagai salah satu penggerak reformasi 
birokrasi, BPK dengan tugas dan fungsi pokoknya, harus 
menjadi jembatan antara pelaksanaan politik anggaran yang 
akuntabel, transparan, efisien, efektif, tertib, dan terkendali 
dengan perwujudan kesejahteraan rakyat. 
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Teman-teman BPK se-Indonesia, kami, BPK RI 
Perwakilan Provinsi NTB, bermaksud berbagi pengalaman 
mengenai peer review oleh Tim Peer Review ARK Belanda. 
Peristiwa ini tentunya akan berulang lima tahun lagi dan 
akan bermanfaat bagi teman-teman BPK yang belum 
mendapat giliran direviu dan kemungkinan akan direviu 
pada Agustus 2009.

International  Organization Supreme  Audit Institutions 
(INTOSAI) suatu organisasi BPK dunia yang berdiri tahun 
1953 semula anggotanya sebanyak 34 Negara, sekarang 
lebih kurang 180  Supreme Audit Institutions (SAIs) yang 
bergabung di dalamnya. Sedikitnya, negara-negara anggota 
INTOSAI mengadakan meeting dua kali setahun yang 
tempatnya berpindah-pindah tergantung tuan rumah yang 
ditunjuk oleh Ketua Komite. 

INTOSAI mempunyai program antara lain Working 
Group on Environmental Auditing  (WGEA), Working 
Group on Accountability for and Audit of Disaster-Related 
Aid  dan Evaluasi pemeriksaan bagi Negara-negara anggota 
INTOSAI.

Sebagai salah satu wujud akuntabilitas BPK RI terhadap 
pemilik kepentingan, BPK RI wajib untuk di-peer review 
setiap lima tahun oleh BPK negara lain anggota INTOSAI. 
Pada 19 Januari 2009 BPK RI di-peer review oleh BPK Belanda 
(Algemene Rekenkamer/ARK). Tim dari BPK Belanda yang 
menjadi tim peer review adalah Mr. Roy Ferouge, Mr. Ton 

Kok, dan Mr. Egbert Jongsma.
Peer review tahap I dilakukan tanggal 30 

Januari s.d. 6 Februari 2009 di Kantor BPK 
Pusat, Jakarta. Pada hari pertama, dilakukan 
presentasi tentang manual dan standar 
pemeriksaan yaitu SPKN, PMP, Kode Etik, 
SPKM, Juklak, dan Juknis. Selanjutnya, tim 
peer review dan BPK RI membahas tentang 
pemeriksaan BPK. 

Peer review tahap II, dilakukan tanggal 
25 Mei s.d. 5 Juni 2009.  Tim Perwakilan 
Prov NTB mendapat giliran peer review oleh 
BPK Belanda pada 1 Juni 2009, pukul 13.30 
s.d. 16.00 WIB di lantai I Gedung Umar 
Wirahadikusuma  Kantor Pusat BPK dengan 
pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja yang 
di-peer review  oleh Reviewer ARK Belanda 
tahap I adalah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta 
yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN 
VI. Pemeriksaan Rumah Sakit Fatmawati 

sepenuhnya mengacu kepada guidline ANAO  Australia (Best 
Practice). Sedangkan Pemeriksaan Kinerja BPK Perwakilan 
NTB mengacu pada pedoman Juklak yang diterbitkan oleh 
Ditama Revbang Tahun 2008  

Beberapa hari sebelumnya, telah dilakukan peer review
antara lain Aditorat I A (Departemen Pertahanan) Auditorat 
VI A (Departemen Diknas), Perwakilan Riau, Auditorat IV 
B (Departemen Pertanian), Perwakilan Bali, dan Perwakilan 
Kaltim dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 
2007.

Tim Pemeriksa yang ikut presentasi terdiri dari 
penanggung jawab sampai anggota tim berjumlah enam 
orang dan membawa Kertas Kerja Pemeriksaan sebanyak 
tiga kardus yang telah diberikan tanda reviu pengendalian 
mutu (TRPM). 
Masa  Persiapan

Dalam rangka persiapan peer review, Tim Peer Review 
ARK Belanda pada 23 Mei 2009 mengirim email ke Ditama  
Revbang meminta  LHP Kinerja tentang pemeriksaan 
kinerja atas Efektivitas Kegiatan Bidang Pelayanan 
Kesehatan Dinas Kesahatan Provinsi NTB TA 2007. 
Dalam rangka penyampaian itu, Tim Pedamping Ditama 
melakukan  pemantauan  sistem pengendalian mutu 
kinerja pemeriksaan BPK ke Perwakilan Provinsi NTB. 
Hasil pemantauan mencakup pemantauan secara umum,  
pemantauan dokumen pemeriksaan, KKP utama dalam 
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta bahan presentasi 
bagi Reviewer ARK

PENGALAMAN  PEER REVIEW OLEH ARK BELANDA ATAS 
AUDIT KINERJA BIDANG KESEHATAN BPK RI 

PERWAKILAN NTB

Suasana presentasi  yang berjalan cukup lancar dan enjoy:

OPINI
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Hasil pemantauan Tim Ditama Revbang menunjukan 
koreksi minor, sehingga tim pemeriksaan kinerja kesehatan 
cukup lega karena sudah mempersiapkan secara matang 
KKPnya dengan tujuan agar suatu saat apabila ada review 
oleh siapa saja, sudah siap. 

Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan NTB dua hari 
sebelum jadwal presentasi dengan ARK melakukan persiapan 
presentasi dengan Tim Pedamping Reviu SPM BPK dari 
Ditama Revbang.    
Materi Pembahasan

Tim pemeriksa didampingi oleh Tim Pedamping 
Reviu SPM BPK dari Ditama Revbang dan Tim Itama 
yang mereviu pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB pada 
Maret 2009 dan Staf Humas untuk membantu Tim dalam 
komunikasi diskusi. 

Agenda presentasi yang dijelaskan meliputi: The entity, 
Audit Methodology (Planning, Fieldwork, Reporting), 
Quality Control and Assurance dan Audit Follow up. Dari 
hasil presentasi tersebut, pertanyaan yang muncul dari 
Reviewer ARK Belanda adalah: Bagaimana menentukan Key 
Area? Apakah fokus  pemeriksaan cukup dalam, artinya satu 
masalah dikupas tuntas? Bagaimana tim menentukan  tujuan 
pemeriksaan? Apakah konfirmasi hanya di birokrasi atau 
sampai ke masyarakat? Berapa lama pemeriksaan? Apakah 
rekomendasi dapat langsung menyentuh masyarakat.? 
Menanyakan juga ide memilih tema pemeriksaan kinerja?  

Semua pertanyaan dijawab sesuai  strategi pemeriksaan 
yang didesain berdasarkan Juklak Pemeriksaan Kinerja yang 
diterbitkan Ditama Revbang.

Pengalaman ini bernilai sejuta dollar, karena belum tentu 
BPK RI Perwakilan NTB akan dijadikan sampel peer review
berikutnya dalam lima tahun mendatang. Pembelajaran 
yang didapatkan dari hasil peer review ARK Belanda atas 
pemeriksaan kinerja antara lain adalah:

1. Setiap Pemeriksaan harus direncanakan sesuai tematik 
Badan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan 
masyarakat di masing-masing Perwakilan BPK. Karena 
kondisi masyarakat di masing-masing Perwakilan BPK 
berbeda-beda.

2. Pemeriksaan pada bidang pelayanan masyarakat (public
service) cocok dilakukan melalui Pemeriksaan kinerja 
seperti di sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan 
hidup, dan pelayanan birokrasi Pemda. Pemeriksaan 
seperti ini sangat penting, namun sering diabaikan. Di 
masa sekarang, perlu dibangun pemeriksaan kinerja 
yang seimbang/setara dengan pemeriksaan laporan 
keuangan (mandatory)

3. Metodologi Pemeriksaan. Waktu perancangan 
audit harus cukup memadai melalui pemeriksaan 
pendahuluan dan analisis yang mendalam untuk 
mengidentifikasi masalah yang akan diperiksa,  
menentukan area kunci (key area), tujuan pemeriksaan, 
audit questions,  audit criteria, data yang dibutuhkan, 
sumber data, teknik-teknik pengumpulan data 
dan analisis data sehingga terbangunlah Program 
Pemeriksaan yang layak pakai.  Program Pemeriksaan 

tersebut sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan 
subtantif. Dibangunnya Program Pemeriksaan 
Kinerja yang baik dan aplicable akan mempermudah 
pelaksanaan di lapangan.

4. Penting adanya juknis atas pemilihan dan penentuan 
area kunci pemeriksaan sebagai panduan pemeriksaan 
kinerja.

5. Lingkup pemeriksaan untuk pemeriksaan kinerja 
harus lebih spesifik dan mendalam. Sebagai contoh 
dalam pemeriksaan kinerja kesehatan, seharusnya 
fokus pada satu kabupaten atau kota yang memiliki 
sejumlah program kesehatan dan fokus permasalahan 
yang diambil adalah permasalahan yang pengaruhnya 
signifikan pada pelayanan masyarakat seperti program 
penanggulangan gizi buruk (malnutrisi) dan dalam 
pemeriksaan tersebut harus ditelusuri sampai kepada 
masyarakat penderita gizi buruk untuk mendapatkan 
penyebab dan kendala atas permasalahan gizi buruk.

6. Adanya keterbatasan kemampuan auditor (dalam hal ini 
latar belakang pendidikan) dalam bidang pemeriksaan 
seperti sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan 
hidup, pelayanan birokrasi Pemda diperlukan tenaga 
ahli dalam bidang pemeriksaan itu (sekarang di BPK 
rasio antara disiplin ilmu akuntansi dengan non 
akuntansi berkisar 70 : 30) untuk menjembatani 
disparitas tersebut membangun focus group discussion
dengan mengundang narasumber Perguruan Tinggi 
untuk mendapatkan perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan pemeriksaan yang baik.

7. Pentingnya kesepakatan Key Performance Indicator 
(KPI) yang jelas antara auditor dan auditee yang
digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada objek 
pemeriksaan. Kesepakatan ini dibuktikan dengan 
adanya penandatanganan KPI antara auditor dan 
auditee.

8. Rekomendasi diharapkan bisa dilaksanakan dan 
disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan 
SDM yang dimiliki auditee. Selain itu, ditekankan 
pentingnya action plan auditee atas rekomendasi yang 
telah dikeluarkan oleh BPK RI. 

9. Ide–ide inovatif  dan agresif diperlukan untuk 
memperkaya tema Pemeriksaan yang berbasis 
masyarakat.

Demikian sekilas pandang pengalaman proses peer review
oleh ARK Belanda audit kinerja. Jawaban hasil peer review
harus ditindaklanjuti agar BPK RI dapat setara dengan 
negara-negara anggota INTOSAI yang lebih maju. Dari 
hasil tersebut kita akan mengetahui  bagaimana kualitas 
pemeriksaan BPK yang lampau  dan bagaimana kita bangun 
kualitas pemeriksaan BPK ke depan.

   Supervisor: DR. Kamaluddin SE, MSi   
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Saat ini kita berusaha menekan tingginya 
tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
yang sudah begitu parah melanda negeri ini. 

Berbagai upaya sudah dilakukan dengan memberdayakan BPK, 
KPK, BPKP, Irjen, Inspektorat, Bawasda, LSM, ICW dan 
lembaga lainnya. Tapi, kenapa KKN masih sulit diberantas? 
Tanpa bermaksud untuk mengabaikan segala keberhasilan 
kita dalam mengurangi KKN, tapi secara fakta prestasi untuk 
mengurangi KKN masih sangat lambat dan masih perlu sistem 
yang lebih kuat untuk menjaringnya. 

Dari tulisan ini kami berusaha memberikan sedikit ide 
dari hasil pendidikan selama lebih kurang dua bulan di Pusdiklat 
Jakarta yang bekerja sama dengan MAPPI (Masyarakat  Profesi 
Penilai Indonesia), mengenai penilaian asset serta kendala 
ketidaktersediaan data yang menyulitkan para penilai aset di 
Indonesia dibandingkan negara tetangga (Malaysia, Singapore 
dll). Tulisan ini berusaha kami hubungkan dengan tindakan 
pencucian uang, karena selama ini pencucian uang (Money 
Laundring) hanya dikaitkan dengan transaksi keuangan dan 
perbankan seperti dengan adanya PPATK. Padahal masih ada 
lembaga lain yang bisa diberdayakan dengan menghimpun 
data transaksi sekaligus mempublikasikan semua data property 
beserta pemiliknya yang terjadi pada BPN (Badan Pertanahan 
Nasional), KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Kantor Notaris. 

Kita ketahui para pelaku korupsi saat ini sudah tidak 
hanya melibatkan perbankan lagi, tapi sudah lebih smooth. 
Tindakan tersebut diantaranya dengan membeli property yang 
diatasnamakan atas nama sendiri atau keluarga. Disamping 
semua transaksi jual beli property di Indonesia tidak pernah 
tercatat resmi apalagi untuk dipublikasikan.

Tidak tersedianya data, menyebabkan property sebagai 
alat pencucian uang banyak menjadi  pilihan para koruptor. 
Property  yang sudah dibeli oleh para pelaku dari uang hasil 
KKN  tidak dapat diketahui kepemilikan dan nilainya secara 
resmi karena tidak tersedianya data resmi baik di BPN (Badan 
Petanahan Nasional), perusahaan agent property ataupun di 

Notaris yang memproses legalisasi transaksi jual beli poperty. 
Kalaupun ada data di akte jual beli notaris, data tersebut susah 
diketahui karena menyangkut klien mereka, seandainya pun data 
tersebut bisa diperoleh, bukanlah data resmi transaksi. Data ini 
biasanya dibikin lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. 
Tujuan dibuat lebih rendah untuk menghindari pajak tentunya. 
Disamping itu data nilai property yang ada pada KPP untuk  
penetapan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) data yang ada 
biasanya berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang pada 
kenyataan sebagian besar harga property yang dikenakan pajak 
belum menggambarkan nilai wajar/fair value yang berlaku di 
pasar property.

UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan 
bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 
merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003). Hal 
ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian 
uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani 
kewajiban pembuktian (Pasal 66), namun pembuktian terbalik 
untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan 
oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat 
penyidikan atau penuntutan.

Walaupun saat ini Indonesia sudah memiliki PPATK tapi 
masih terjadi Kesulitan Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian 
Uang, karena:
a. Fungsi PPATK hanya bersifat administratif, yaitu untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi 
informasi yang diperoleh PPATK(Pasal 26 huruf a) dan 
bilamana dari hasil analisis ditemukan transaksi keuangan 
yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka 
PPATK baru melaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan 
(Pasal 26 huruf g), atau paling lambat 3(tiga) hari kerja 
sejak ditemukan adanya petunjuk atas dugaan transaksi 
keuangan yang mencurigakan, PPATK wajib menyerahkan 

Property Sebagai Alat Pencucian Uang
Oleh : Ayu Rizki Sy, SE, MM

Staf Seksi Kalimantan Barat II.B 
pada  BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 
31). Selain itu PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pemblokiran atas dana yang diduga merupakan 
hasil tindak pidana (sumber: tulisan Money Laundry di 
Website BPK).

b. Pihak kepolisian dan penuntut umum memiliki kesulitan 
dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian 
uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak 
ditemukan adanya cukup alat bukti, termasuk pertambahan 
kekayaan pelaku korupsi dan atau keluarganya.

 c. Pengisian daftar kekayaan pejabat sebagian besar belum 
beritikad untuk mengisi sesuai apa yang benar-benar 
dimiliki, atau mungkin di sisi lain sudah sesuai kepemilikan 
atas nama sesndiri karena sebagian besar property yang 
dikuasai diatasnamakan keluarga (anak, istri, suami, dan 
kerabat) atau mungkin property tersebut belum dibalik 
nama (seperti mobil, rumah, tanah, surat berharga, 
perhiasan jumlah besar  dan property  lainnya).

Salah satu kelemahan suatu Negara berkembang adalah 
masalah data resmi yang dapat dipercaya. Mulai dari data 
transaksi property (transaksi rumah, tanah, gedung, kendaraan 
mewah, bangunan dan lainnya) sehingga data transaksi tanah, 
pemilik tanah dan nilai tanah di BPN (Badan Pertanahan 
Nasional) dan data di Kantor Notaris yang dilibatkan dalam 
proses jual beli. Kondisi ini menjadi celah dan property 
sebagai tempat penyimpanan harta karun bagi para koruptor 
untuk mengamankan hasil korupsi. Harta karun yang dulu kala 
disimpan di bawah tanah (dalam bentuk perhiasan, emas, perak 
permata dan lain-lain) saat ini sudah lebih hebat, sehingga untuk 
melacak pencucian uang dari hasil korupsi sulit dilakukan. 
Transaksi jual beli property yang tidak terdata menjadi peluang 
untuk menyembunyikan pendapatan haram (jika boleh diganti 
dari kata-kata hasil korupsi). Kondisi ini disebabkan tidak 
adanya data resmi yang dikeluarkan sebuah lembaga resmi 
yang dapat dipercaya. 

Pencucian uang/money laundering di Indonesia lebih 
ditekankan pada transaksi perbankan sehingga kita lupa dari sisi 
lemahnya data transaksi property (dalam arti luas) di Indonesia,  
sehingga sangat efektif dalam melakukan pencucian uang. Jika 
boleh bercita-cita, seandainya ada peraturan pemerintah yang 
mengatur semua transaksi jual beli property dan kewajiban 
untuk mempublikasikan transaksi sesuai transaksi yang terjadi 
sebagai syarat sahnya suatu transaksi property dengan leading 
sektornya di  BPPN dan Kantor Notaris. Sehingga dengan 

adanya data publikasi yang valid dan realible atas pemilik-
pemilik property di Indonesia, tentu akan memudahkan kita 
untuk mengetahui kepemilikan suatu property dan asal muasal 
uang penjualan dan pembelian suatu property.

APA ITU PROPERTY ?
Pengertian properti secara teori dan konsep adalah “Segala

benda yang dapat dimiliki (anything which is owned)”, jadi
property adalah merupakan konsep hak/kepemilikan yang 
terbagi pada:
- Tangible Property

Misalnya: tanah, bangunan, mesin dan peralatan, fixture & 
furniture, kendaraan, operasional equipment.

- Intangible property
Contohnya: goodwill, patents, franchise, trade mark, copy 
right.

Pengertian Real Property adalah hak perorangan atau badan 
untuk memiliki, dalam artian menguasai tanah dengan suatu 
hak atas tanah berikut pengembangan yang melekat padanya. 
Properti lain yang bukan Real Estate disebut “benda bergerak”
atau personal property. Istilah properti jika digunakan tanpa 
keterangan lebih lanjut, tanpa kualifikasi “tak bergerak” atau 
bergerak dapat berarti sebagai apa yang dimaksud dengan “real 
estate”, “personality” atau kombinasi.

Real Property secara umum merupakan penguasaan secara 
hukum atas tanah mencakup semua hak, semua kepentingan 
dan keuntungan yang berkaitan dengan kepemilikan real
estate. Personal Property, merunjuk kepada hak kepemilikan 
atas suatu benda bergerak di dalam bagian-bagian benda selain 
dari Real Estate (tanah bangunan secara fisik). Benda-benda 
tersebut dapat berwujud (tangible), misalnya hata bergerak atau 
tidak bergerak (intangible), misalnya utang-piutang, goodwill 
dan hak paten.

Kegiatan Usaha (business) adalah setiap kegiatan di bidang 
komersial industri jasa atau investasi  yang menyelenggarakan 
aktivitas ekonomi. Bisnis pada umumnya dijalankan oleh badan 
usaha yang mencari untung yang kegiatan usahanya untuk 
memberikan produk barang dan atau jasa kepada konsumen. Hak
Kepemilikan secara Finansial (Financial Interest) di dalam 
properti berasal dari pembagian hukum atas hak kepemilikan 
saham dalam kegiatan bisnis dan hak atas penguasaan tanah dan 
bangunan (Real Property), dari perjanjian pemberian atas suatu 
hak opsi untuk membeli atau menjual properti dengan harga 
yang disebutkan di dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
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Pencucian Uang

Apabila digambarkan maka bagan  pokok pencucian uang 
adalah sebagai berikut.

Pelaku

Perbuatan Melawan Hukum

(hasil tindak pidana) menjadi

Transaksi Keuangan LEGAL

Pengamanan uang dengan pembelian property
Sekaligus investasi

Tahapan Pencucian Uang

a. Tahap penempatan (placement), merupakan tahap 
pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan 
pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan 
aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak 
teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah 
besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan 
pada beberapa rekening di beberapa tempat;

b.  Tahap pelapisan (layering), merupakan upaya untuk 
mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau 
ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama 
pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-
tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan 
bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan 
ini dapat berupa: mentransfer ke negara lain dalam bentuk 
mata uang asing, pembelian property, pembelian saham 
pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di Bank A 
untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya.

c. Tahap penggabungan (integration), merupakan tahap 
mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil 
kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan dalam suatu 
proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini uang hasil 
kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali 
sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai asset 
atau investasi yang tampak legal.

Unsur-Unsur Pencucian Uang

Pendefinisian di atas mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut:
a.   Pelaku;
b. Transaksi keuangan atau alat keuangan atau finansial 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;

a. Merupakan hasil tindak pidana.

Modus-Modus Pencucian Uang

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat 
pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada 
tipologinya:
a. tipologi dasar:
   1) modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan 

seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang 
diinginkan oleh pelaku pencurian uang, dapat dengan 
menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau 
orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah:
orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama 
palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya menyadari 
ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang 
kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya 
dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi 
setiap saat.

 2) modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan 
modus orang ketiga, dimana orang tersebut akan 
diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha 
dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil 
tindak pidana.

3)  modus dengan membeli property atas nama orang lain, 
keluarga dan kerabat yang nantinya dijual kembali atau 
dijadikan sebagai usaha.

4) modus dengan membuat yayasan sosial, lembaga 
kemasyarakatan atau organisasi lain yang pada awalnya 
seperti nir laba tapi sebenarnya menjadi selubung dari 
usaha baik usaha legal atau ilegal. Yayasan ini juga 
sebagai cara untuk mencuci uang dari hasil tindak 
pidana.

5) modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan 
modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri 
sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai 
yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, 
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atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat 
ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam 
pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan 
jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-
data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta keluar 
masuknya dari proses transaksi baik yang menuju 
pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada 
pembayaran-pembayaran lain.

6)  modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan 
oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan 
memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk 
kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan 
untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

b. tipologi ekonomi :
1) model smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-

rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah 
besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil di bawah 
batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai 
kegiatan tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut 
ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. 
Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam 
rekening para smurfing di satu tempat pada suatu 
bank kemudian mengambil pada bank yang sama di 
kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-
rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga 
terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian 

uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku 
namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau 
rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

2) model perusahaan rangka, disebut demikian karena 
perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan 
usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening 
perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan 
sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan 
untuk penempatan (placement) dana sementara 
sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan 
rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal 
saham PT A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah 
atau Negara lain, sementara saham PT B sebagian 
dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang 
berada di daerah atau Negara lain

3) modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari 
kombinasi modus perbankan dan modus usaha. 
Contohnya: pelaku pencucian uang menyerahkan 
uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan 
A memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan 
sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain 
itu A meminjam uang ke bank D.
Dengan bunga deposito bank C, A kemudian 
membayar bunga dan pokok pinjamannya dari bank 
D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena 
harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal 
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tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang 
bersih dengan dokumen yang lengkap.

4)  modus menyerupai MLM.
5) modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan 

uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang 
yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar 
daripada yang dicantumkan dalam faktur.

6)   modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus 
under invoicing.

7) modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada 
barang yang diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-
faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan 
fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah 
pelaku pencucian uang.

8)  modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan 
dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang 
telah dia miliki.

c. tipologi IT :
1) modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai 

Multy Level Marketing (MLM), namun menggunakan 
sarana internet.

2) modus scanner merupakan tindak pidana pencucian 
uang dengan predicate crime berupa penipuan 
dan pemalsuan atas dokumen dokumen transaksi 
keuangan.

d. tipologi hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir 
secara skema namun orang-orang kunci tidak saling 
mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila 
dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. 
Dikenal dengan nama modus cleaning dimana kejahatan 
ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem data base 
suatu bank.

Dampak Money Laundering
Baik cara perolehan uang yang illegal maupun 

transaksi keuangan untuk melegalkan uang hasil tindakan 
illegal menimbulkan dampak ekonomi mikro dan makro.
Dampak ekonomi mikro:
a. Cara perolehan uang yang illegal mengganggu jalannya 

mekanisme pasar. Esensi sistem pasar adalah adanya 
pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi 
atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang 
serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. 
Namun dengan adanya peluang perolehan uang yang 
illegal telah menunjukkan tidak adanya perlindungan dari 

penguasa atas hak milik, pasar menjadi tidak efisien yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, 
adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang 
menyebabkan transaksi bersifat zero sum game dalam arti 
bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian 
bagi pihak lain.

b. transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang 
yang illegal membawa dampak penurunan produktifitas 
masyarakat.

Dampak ekonomi makro:
a. Tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban 

pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan 
Negara;

b. Apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan 
membawa uang yang ilegal ke luar negeri maka akan 
menambah defisit neraca pembayaran luar negeri, selain itu 
juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang 
menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit;

c. Apabila Negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari 
luar negeri maka akan menambah kegoncangan stabilitas 
ekonomi makro. Terlebih untuk Negara yang tidak 
memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak 
mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan modal. 
Jika bank sentral membeli devisa yang masuk itu sebagai 
upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata 
uang nasionalnya, jumlah uang beredar akan bertambah 
dengan cepat dan tambahan jumlah uang beredar itu akan 
menyulut inflasi sehingga menimbulkan gangguan pada 
keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi jika bank 
sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan 
nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan 
berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini 
akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri.

d. Kepercayaan luar negeri kepada Indonesia untuk melakukan 

investasi dan bertransaksi di Indonesia semakin berkurang, 

ini jelas merugikan Bangsa Indonesia dalam menarik 

investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Pembuktian Terbalik
UU Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan 

bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 
merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 
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sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003). Hal
ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian
uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani 
kewajiban tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66), 
namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang 
hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan
bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan tidak adanya data resmi dan publikasi atas 
kepemilikan property bisa menjadi alat melindungi harta haram 
hasil KKN. Kondisi ini bisa jadi menjadi cara mudah koruptor 
untuk melindungi tindakannya. Jika dibandingkan negara 
tetangga, data property sangat mudah diperoleh dan ini resmi 
dipublikasikan. Sungguh mengagumkan memang, usaha para 
penilai asset di Indonesia yang mampu menilai dengan metode-
metode tertentu suatu property dengan berdasarkan nilai fair 
value/harga wajar, walaupun tanpa data resmi dan publikasi 
seperti para penilai aset di negara lain.

Jika boleh berandai, seandainya ada ketentuan yang 
membatasi setiap warga untuk memiliki rumah pribadi selain 
usaha jasa kontrakan rumah yang resmi tercatat? Dan seandainya 
lagi, setiap warga Indonesia bisa diketahui data property yang 
dimiliki dan dikuasainya seperti negara tetangga? Sungguh ini 
membuat para aparat negara lebih gampang untuk mentrasir 
dari mana sumber pembelian property tersebut. Kondisi ini 
tentu juga membuat orang bisa lebih hati-hati kalau tidak jera 
dalam melakukan KKN. 

Sekarang apakah kita akan tetap membiarkan negeri 
tercinta Indonesia semakin terpuruk oleh tingkat KKN yang tetap 
tinggi peringkatnya di dunia, ditambah  tingginya biaya ongkos 
politik yang harus dikeluarkan oleh para calon penyelenggara 
Negara baik yudikatif dan executive pada level Kabupaten/
Kota/Provinsi/Negara. Pada kondisi saat ini, semoga kita bisa 
lebih aktif dan kreatif lagi untuk mencegah, menemukan dan 
mengembalikan kerugian Negara/daerah yang mungkin akan 
lebih berat dari sebelumnya.

Sumber-Sumber :
- UU No. 15 Tahun 2002;
- UU No. 25 Tahun 2003;
- Modul Diklat Pendidikan Penilaian Asset Tingkat I (P.1), 

Tingkat II (P.2), Tingkat III (P.3) dan Tingkat IV (P.4) 
Kerjasama  Pusdiklat BPK RI di Jakarta dengan Masyarakat 
Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

- Drs. Tb. Imran S. SH., MH. dalam Hukum Pembuktian 
Pencucian Uang Money Laundering;

- Yenti Garnasih dalam Arti Pencucian Uang di Indonesia dan 

Kelemahan dalam Implementasinya (Suatu Tinjauan Awal);
- Dr. Bismar Nasution SH.MH dalam Pemahaman UU Tindak 

Pidana Pencucian Uang (Money Laundering);
- Prof. Dr. Anwar Nasution dalam Sumber, Proses, Mekanisme 

dan Dampak Ekonomi “Money Laundering Crime”;
- Erman Radjagukguk, SH., LLM. Ph.D dalam Money

Laundering Crime Dalam Hukum Perbankan.
-  WEBSITE BPK, Sie Infokum – Ditama Binbangkum , Money 
Laundering

Penulis: Ayu 
Rizki Sy, SE,MM 

PROPERTY/HARTA KEKAYAAN MENURUT SIFATNYA
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PEMERIKSA SEBAGAI KOMUNIKATOR

KOMUNIKASI

Standar umum pertama SPKN (Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara) berbunyi: ”Pemeriksa secara kolektif 
harus memiliki kecakapan profesional  yang memadai 
untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.”  Menurut standar 
ini, salah satu yang harus dimiliki oleh pemeriksa secara 
kolektif dalam melaksanakan tugas pemeriksaan adalah 
keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik 
secara lisan maupun tulisan. Pemeriksa perlu memahami 
bahwa keefektifan komunikasi tidak saja ditentukan oleh 
kemampuan berkomunikasi, tetapi juga oleh diri pemeriksa. 
Dalam pemeriksaan, komunikasi adalah hal yang pasti selalu 
ada. Di dalam tim pemeriksaan, komunikasi terjadi antara 
penanggung jawab, pengendali teknis, pemimpin tim, dan 
anggota tim. Ketika tim pemeriksaan telah berada di medan 
tempur (pelaksanaan pemeriksaan di lapangan), komunikasi 
pasti terjadi antara tim pemeriksaan dengan pihak yang 
diperiksa.
Pengertian Komunikasi

Menurut Onong Uchjaya Effendy, komunikasi adalah 
proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan 
oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi 
dari hubungan sosial. Komunikasi dalam pengertian ini 
sering terlihat pada perjumpaan dua orang. Mereka saling 
memberikan salam, bertanya tentang kesehatan dan 
mengenai keluarga, dan sebagainya. Dalam pengertian 
paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu; ada 
yang dilakukan secara lisan, tatap muka, atau melalui media, 
baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau 
film, maupun media non massa, misalnya surat, telepon, 
telepon selular (ponsel), internet, papan pengumuman, 
poster, spanduk, dan sebagainya. 

Jadi, komunikasi dalam pengertian paradigmatis 
bersifat intensional (intentional), mengandung tujuan, 
karena itu harus dilakukan dengan perencanaan. Sejauh 
mana kadar perencanaan itu, bergantung kepada pesan 
yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan (orang 
yang menerima pesan) yang dijadikan sasaran. Mengenai 
pengertian secara paradigmatis ini, banyak definisi yang 
dikemukakan oleh para ahli, tetapi dapat disimpulkan:

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan 
oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu 
atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 
baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui 
media.

Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan memberi tahu 
atau mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau 
perilaku (behavior). Jadi, ditinjau dari segi si penyampai 
pernyataan, komunikasi yang bertujuan mempunyai sifat 
informatif dan persuasif. Komunikasi persuasif (persuasive 
communication) lebih sulit daripada komunikasi informatif 

(infomative communication) karena memang tidak mudah 
untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang 
atau sejumlah orang.

Ada sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang 
merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Komponen 
komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi 
bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell (http://
id.wikipedia.org/wiki/Indonesia),  komponen-komponen 
komunikasi adalah:

• Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang 
mengirimkan pesan kepada pihak lain. 

• Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan 
disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 

• Saluran (channel) adalah media dimana pesan 
disampaikan kepada komunikan. dalam komunikasi 
antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara 
yang mengalirkan getaran nada/suara. 

• Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang 
menerima pesan dari pihak lain 

• Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari 
penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikannya.

Sedangkan menurut Onong Uchjaya Effendy, dalam 
bahasa komunikasi, komponen- komponen yang ada adalah: 
komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa komunikasi dibentuk oleh komponen-komponen:  
komunikator, pesan, saluran (media), komunikate 
(komunikan), dan umpan balik (efek). Pesan yang 
disampaikan komunikator adalah pernyataan sebagai paduan 
pikiran dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, keluhan, 
keyakinan, imbauan, anjuran, dan sebagainya. Pernyataan 
tersebut dibawakan oleh lambang, umumnya bahasa. Yang 
terpenting dalam komunikasi adalah bagaimana caranya 
agar suatu pesan yang disampaikan komunikator itu 

Oleh: John Gamara Tangke, Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan BPK RI
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menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan. 
Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut 
kadarnya, yaitu:

a. dampak kognitif; adalah yang timbul pada 
komunikan yang menyebabkan dia atau mereka menjadi 
tahu atau meningkat intelektualitasnya. Jadi pesan yang 
disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada pikiran si 
komunikan. Dengan kata lain, tujuan komunikator hanyalah 
berkisar pada upaya mengubah pikiran diri komunikan.

b. dampak afektif; lebih tinggi kadarnya daripada 
dampak kognitif. Di sini tujuan komunikator bukan hanya 
sekadar supaya komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya, 
menimbulkan perasaan tertentu, misalnya perasaan iba, 
terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya.

c. dampak behavioral; adalah dampak yang timbul 
pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau 
kegiatan.

Untuk contohnya, masih lekat dalam ingatan kita, 
beberapa waktu yang lalu, semua stasiun televisi  menyiarkan 
berita mengenai penderitaan korban bencana akibat 
jebolnya tanggul Situ Gintung di daerah Ciputat Kabupaten 
Tangerang Provinsi Banten. Peristiwa yang diberitakan 
lengkap dengan gambar tersebut menarik perhatian 
banyak pemirsa. Jika seorang pemirsa hanya tertarik untuk 
menontonnya saja dan kemudian ia menjadi tahu, maka 
dampaknya hanya berkadar kognitif saja. Apabila ia merasa 
iba atas penderitaan para korban bencana, berita televisi 
tersebut menimbulkan dampak afektif. Tetapi kalau si 
pemirsa yang tersentuh hatinya itu, kemudian memberikan 
sumbangan atau bantuan kepada korban bencana, maka 
berita tadi menimbulkan dampak behavioral.

Faktor- faktor penghambat komunkasi
Menurut Onong, hambatan-hambatan dalam proses 

komunikasi adalah sebagai berikut.
1. Hambatan sosio-antro-psikologis
Proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. 

Ini berarti bahwa komunikator harus memperhatikan situasi 
ketika situasi komunikasi dilangsungkan, sebab situasi sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi, terutama 
situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis-
antropologis-psikologis.

a. Hambatan sosiologis
Seorang sosiolog Jerman bernama Ferdinand Tonnies 

mengklasifikasikan kehidupan manusia dalam masyarakat 
menjadi dua jenis pergaulan yang ia namakan Gemeinschaft 
dan Gesellschaft. Gemeinschaft adalah pergaulan hidup 
yang bersifat pribadi, statis, dan tidak rasional, seperti 
dalam kehidupan rumah tangga. Berkomunikasi dalam 
Gemeinschaft dengan istri atau anak tidak akan dijumpai 
banyak hambatan karena sifatnya personal atau pribadi 
sehingga dapat dilakukan dengan santai. Sedangkan 
Gesellschaft adalah pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, 
dinamis, dan rasional, seperti pergaulan di kantor atau dalam 
organisasi. Dalam Gesellschaft, seseorang yang bagaimanapun 
tingginya kedudukan yang ia jabat, ia akan menjadi bawahan 
orang lain. Seorang kepala desa mempunyai kekuasaan di 

daerahnya, tetapi ia harus tunduk kepada camat; camat 
akan lain sikapnya ketika berkomunikasi dengan bupati; 
dan bupati ketika berkomunikasi dengan gubernur tidak 
akan sesantai tatkala menghadapi camat; dan gubernur 
akan terbungkuk- bungkuk sewaktu berhadapan dengan 
menteri dalam negeri; dan pada gilirannya mendagri 
pun akan bersikap demikian ketika mengkomunikasikan 
tugasnya kepada presiden. Masyarakat terdiri dari berbagai 
golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan dalam 
status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat 
kekayaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat menjadi 
hambatan bagi kelancaran komunikasi.

b. Hambatan antropologis
Manusia, meskipun satu sama lain sama 

dalam jenisnya sebagai makhluk homo sapiens 
(makhluk rasional), tetapi ditakdirkan berbeda dalam banyak 
hal. Berbeda dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan, 
yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup (way
of life), norma, kebiasaan, dan bahasa. Dalam melancarkan 
komunikasinya, seorang komunikator tidak akan berhasil 
apabila ia tidak mengenal siapa komunikannya. Yang 
dimaksudkan dengan “siapa” di sini bukan nama yang 
disandang, melainkan ras, bangsa, atau suku apa. Dengan 
mengenal dirinya, akan mengenal pula kebudayaan, gaya 
hidup, norma kehidupan, kebiasaan, dan bahasanya. 
Komunikasi akan berjalan lancar jika suatu pesan yang 
disampaikan komunikator diterima oleh komunikan secara 
tuntas.

c. Hambatan psikologis
Faktor psikologis seringkali menjadi hambatan dalam 

komunikasi. Hal ini umumnya si komunikator sebelum 
melancarkan komunikasinya tidak mengkaji diri komunikan. 
Komunikasi sulit untuk berhasil apabila komunikan sedang 
sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, dan 
kondisi psikologis lainnya; juga jika komunikasi menaruh 
prasangka (prejudice) kepada komunikator. Prasangka 
merupakan salah satu hambatan berat bagi kegiatan 
komunikasi, karena orang yang berprasangka sudah bersikap 
menentang komunikator. 

Cara mengatasi hambatan-hambatan itu adalah 
dengan mengenal diri komunikan seraya mengkaji kondisi 
psikologisnya sebelum komunikasi dilancarkan, dan 
bersikap empatik kepada komunikan. Empati (empathy)
adalah kemampuan memproyeksikan diri kepada diri 
orang lain atau kemampuan menghayati perasaan orang 
lain atau merasakan apa yang dirasakan orang lain.

2. Hambatan semantis
Kalau hambatan sosiologis-antropologis-psikologis 

terdapat pada pihak komunikan, maka hambatan semantis 
terdapat pada diri komunikator. Faktor semantis menyangkut 
bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai “alat” untuk 
menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. 
Demi kelancaran komunikasinya, seorang komunikator 
harus benar-benar memperhatikan gangguan semantis 
ini, sebab salah ucap atau salah  tulis dapat menimbulkan 
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salah pengertian (misunderstanding) atau salah tafsir 
(misinterpretation), yang pada gilirannya bisa menimbulkan 
salah komunikasi (miscommunication).

Untuk menghilangkan hambatan semantis dalam 
komunikasi, seorang komunikator harus mengucapkan 
pernyataannya dengan jelas dan tegas, memilih kata- 
kata yang tidak menimbulkan persepsi yang salah, dan 
disusun dalam kalimat- kalimat yang logis.

3. Hambatan mekanis
Hambatan mekanis dijumpai pada media yang 

dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Banyak 
contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, salah 
satunya adalah hambatan signal jika kita berkomunikasi 
melalui media ponsel. Hambatan pada beberapa media 
tidak mungkin diatasi oleh komunikator. Yang penting 
adalah bahwa dalam komunikasi, sebelum suatu pesan 
komunikasi dapat diterima secara rohani, terlebih dahulu 
harus dipastikan dapat diterima secara inderawi, dalam 
arti kata, bebas dari hambatan mekanis. Apakah pesannya 
kemudian dapat diterima secara rohani atau tidak, itu 
merupakan masalah kedua.

4. Hambatan ekologis
Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan 

lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi.  
Contoh hambatan ekologis adalah suara riuh orang-orang, 
suara hujan atau petir, dan lain- lain. Situasi komunikasi 

yang tidak menyenangkan seperti itu dapat diatasi 
komunikator dengan menghindarinya jauh sebelum atau 
dengan mengatasinya pada saat ia sedang berkomunikasi. 

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa berperan 
sebagai komunikator. Pemeriksa adalah pembawa pesan dan 
amanat untuk membuat komunikan (pihak yang diperiksa) 
menjadi tahu, berubah sikap, pendapat, dan perilakunya. 
Komunikan yang dijadikan sasaran akan mengkaji siapa 
komunikator yang menyampaikan informasi itu. Jika ternyata 
informasi yang diutarakannya itu tidak sesuai dengan diri 
komunikator – betapa pun tingginya teknik komunikasi 
yang dilakukan – hasilnya tidak akan sesuai dengan yang 
diharapkan.  Suatu informasi atau pesan yang disampaikan 
komunikator kepada komunikan akan komunikatif apabila 
terjadi proses psikologis yang sama antara insan- insan yang 
terlibat dalam proses tersebut.  Dengan kata lain, informasi 
yang disampaikan komunikator kepada komunikan itu, in
tune.
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Binatang dan tumbuhan adalah teman manusia 
di dunia ini. Mereka lahir, hidup, berkembang 
biak, juga mengalami masa tua dan akhirnya 

meninggalkan dunia. Dalam proses perkembangan, mereka 
mengalami berbagai cobaan, ujian, dan bahkan terkena 
adzab, baik yang berupa kesulitan ekonomi, kesulitan 
perkembangbiakan, terkena penyakit, konflik internal, 
eksternal dan sebagainya. 

Jika diperhatikan, binatang maupun tumbuhan punya 
karakter yang berbeda pula. Ada binatang yang mudah 
diatur, ada yang harus dicambuk dulu baru dapat disuruh. 
Begitu pula tumbuhan, ada tumbuhan yang  hidupnya 
harus diperhatikan, disiram, ditempatkan khusus, seperti 
anggrek. 

Itulah karakter yang serba beragam. Karakter merupakan 
sifat yang melekat pada semua makhluk, dapat permanen 
dapat pula lentur. Bagaimana dengan manusia? Secara 
fitrah, manusia memiliki karakter yang sama, yakni 
hidup, berkembang biak (diantaranya), makan, istirahat 
dan bersosialisasi.  Tapi, manusia punya kreativitas dan 
spiritualisme. Kreativitas dalam bentuk pemikiran untuk 
bagaimana mempermudah kehidupan (diciptakan berbagai 
alat-alat), bagaimana hidup ini penuh dengan seni, budaya, 
maupun olah raga, olah rasa maupun olah batin. Sedangkan 
karakter spiritual adalah keimanan pada kehidupan setelah 
mati dan keimanan pada pengatur dan pencipta alam 
beserta isinya. Walaupun tingkat spiritual masing-masing 
manusia berbeda tapi ini merupakan salah satu karakter 
yang ada pada manusia, meskipun  ada yang memahami  
bahwa semua makhluk di dunia bertasbih. Artinya tunduk 
pada  hukum yang Maha Kuasa dilihat dari siklus mulai 
lahir (tumbuh) hingga mati.  Ini semuanya “value added”  
karakter manusia. 

Pertanyaannya, bagaimana me-manage manusia yang 
hanya memiliki karakter fitrah ini? Strategi me-manage
sesuatu tergantung tujuan. Kalau ingin meningkatkan derajat 
hidup maupun martabatnya, kita harus menggunakan  
pendekatan tertentu. Butuh tokoh lokal yang disegani 
untuk dapat menundukkan hati dan rasa agar tensi turun 
dan tunduk dengan ikhlas untuk menyerah tanpa syarat 
sehingga apa yang kita inginkan terwujud. 

Memang, mengubah karakter itu sulit karena karakter 
berbeda dengan sifat, berbeda pula dengan kebiasaan. Sebagai 
seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan harus 
mengetahui perbedaan itu. Hal itu untuk memudahkan 
melakukan pendekatan terhadap bawahan dengan solusi 
“WIN-WIN”. Kalau hal ini tidak dikuasai maka pengambilan 
keputusan akan berisiko, baik untuk diri sendiri, bawahan 
maupun untuk organisasi. Persoalannya bukan apa-apa,  
tetapi image. Biasanya anak buah akan bicara di belakang, 
”pimpinan kok begitu, pimpinan kok begini” dan sebagainya. 

Citra turun yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja 
pribadi, kinerja bawahan dan berikutnya kinerja organisasi. 

Citra tidak dapat dibentuk hanya melalui media, 
media itu hanya polesan di luar, behaviour merupakan 
“mandatory” untuk sebuah pencitraan. Walaupun masih 
dalam koridor tertentu, ini harus dipahami oleh Biro 
Humas dan Biro Protokoler Pimpinan. 

Pejabat publik sering bertatap muka dengan berbagai 
audien dari berbagai tingkatan, dan faktor kebiasaan. Sifat 
pejabat bersangkutan harus diperhatikan dan dipelajari oleh 
Biro Protokoler, terutama untuk Eselon I dan Anggouta 
serta Ketua BPK RI yang baru nanti. Soal kecil untuk 
penampilan jangan dianggap remeh. Kita harus jaga sikap-
sikap pimpinan yang dapat mengurangi image bagi lembaga, 
terutama yang paling kritis di saat bos kita menghadapi para 
kuli tinta,  menyantap sajian makanan secara prasmanan, 
saat  menanggapi isu, bicara tanpa konsep, dan satu lagi saat 
dia agak “terlena”. Walaupun diakui dia juga “manusia biasa 
bung!”, tapi kita berkewajiban untuk  menjaga.

Ada karakter yang  merupakan karakter genetika, yang 
sulit diubah walaupun dia sudah berada di posisi puncak. 
Karakter asli seperti apa? Di dunia pewayangan, Ki Dalang 
akan memainkan wayang sesuai karakternya sehingga 
cerita jadi menarik dan nyambung. Lain cerita seandainya    
bagong diperankan sebagai werkudoro atau petruk 
diperankan sebagai abimanyu. Bisa jadi  semalam suntuk 
hanya dagelan, padahal dagelan itu sudah ada tempatnya 
di goro-goro. Walaupun werkudoro naik sepeda onthel, dia 
tetap werkudoro, walaupun petruk duduk di singga sana ya 
tetap petruk sekalipun  dia naik mobil mewah.  Inilah yang 
namanya format karakter atau watak. Tetapi kita tidak boleh 
menghakimi diri sendiri kita kah petruk ataukah werkudoro. 
Takut kita mendahului atau sombong, yang lebih penting 
“kita ngrumangsani” dan dapat memposisikan diri.

KARAKTER, CITRA, MANAJEMEN DAN KINERJA
Oleh: Indras Woro Wiyadi Staf BPK-RI Perwakilan DIY
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Berkata Baik 
atau Diam

Kemampuan berbicara adalah salah satu kelebihan yang 
Allah berikan kepada manusia, untuk berkomunikasi 
dan menyampaikan keinginan-keinginannya dengan 

sesama manusia. Ungkapan yang keluar dari mulut manusia 
bisa berupa ucapan baik, buruk, keji, dan sebagainya.

Agar kemampuan berbicara yang menjadi salah satu ciri 

menyerukan umat manusia untuk berkata baik dan menghindari 
“Dan katakan kepada 

hamba-hamba-Ku. “Hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lebih baik (benar) sesungguhnya syaitan itu 
menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” (QS. 
17: 53). ”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik…” (QS. 16:125)

“Barang siapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau 
diam.” “ Takutlah pada neraka, walau 

ucapan yang baik “ “Ucapan yang baik adalah 
sedekah” (HR. Muslim).

Oleh karena itu dalam agama kita dapatkan anjuran diam dan 
perintah pengendalian bicara. Sabda Nabi : “ Barang siapa 
yang mampu menjamin kepadaku antara dua kumisnya (kumis 
dan jenggot), dan antara dua pahanya, saya jamin dia masuk 

menyebabkan masuk surga, Rasul menjawab : “Bertaqwa 

penyebab masuk neraka, Rasul menjawab : “dua lubang, yaitu 
mulut dan kemaluan” (HR. At Tirmidziy)

Ucapan yang keluar dari mulut kita dapat dikategorikan 
dalam empat kelompok : murni membahayakan, ada bahaya 

dan murni menguntungkan.
Ucapan yang murni membahayakan maka harus dijauhi, 

begitu juga yang mengandung bahaya dan manfaat. Sedangkan 

sia-sia, merugikan. Tinggallah yang keempat yaitu ucapan yang 
menguntungkan.

Berikut ini akan penulis sajikan bahaya lisan dari yang paling 
tersembunyi sampai yang paling berbahaya. Ada beberapa 
macam bahaya lisan, antara lain :

bersabda : “Di antara ciri kesempurnaan Islam seseorang 

diperlukan. Penyakit ini disebabkan oleh keinginan kuat 
untuk mengetahui segala sesuatu. Atau basa-basi untuk 

Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan tercela.
2. Fudhulul-Kalam ( Berlebihan dalam berbicara).

Perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan tercela. 

bicara sesuatu yang berguna namun melebihi kebutuhan 

dengan satu kata, tetapi disampaikan dengan dua kata, 
maka kata yang kedua ini “fudhul” (kelebihan). Firman 
Allah : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-
bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang 
menyuruh bersedekah, berbuat ma’ruf, atau perdamaian 
di antara manusia
: “Beruntunglah orang yang dapat menahan kelebihan 
bicaranya, dan menginfakkan kelebihan hartanya “ (HR. 

Wahyu Priyono, SE, MM, Kasie DIY-1, BPK RI Perwakilan 
Provinsi DIY

AGAMA
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Al Baghawiy).

bersabda : “Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara 

akibatnya, lalu Allah catat itu dalam murka Allah hingga 
hari kiamat” HR Ibn Majah.“ Orang yang paling banyak 
dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak 

penyebabnya, mereka menjawab: “ …dan adalah kami 

yang membicarakannya” (QS. 74:45).
4. Al Jidal (Berbantahan dan Perdebatan). Perdebatan 

yang tercela adalah usaha menjatuhkan orang lain 
dengan menyerang dan mencela pembicaraannya, 

menunjukkan kesalahan orang lain agar terlihat kelebihan 
dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh  (rasa 

dengan menyerang kekurangan orang lain. Rasulullah 
“Tidak akan tersesat suatu kaum setelah 

mereka mendapatkan hidayah Allah, kecuali mereka 
melakukan perdebatan” HR. At Tirmidziy.  Imam Malik 
bin Anas berkata : “
dan mewariskan kekesalan”

5. Al Khusumah (pertengkaran). Jika orang yang berdebat 
menyerang pendapat orang lain untuk menjatuhkan 
lawan dan mengangkat kelebihan dirinya. Maka al
khusumah adalah sikap ingin menang dalam berbicara 
(ngotot) untuk memperoleh hak atau harta orang lain, 
yang bukan haknya. Sikap ini bisa merupakan reaksi atas 
orang lain, bisa juga dilakukan dari awal berbicara. Aisyah 

“Sesungguhnya 
orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang 
bermusuhan dan suka bertengkar” HR. Al Bukhariy

maksudnya adalah menfasih-fasihkan ucapan dengan 

bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling aku benci 
dan paling jauh dariku di hari kiamat, adalah orang-
orang yang buruk akhlaknya di antara kamu, yaitu 
orang yang banyak bicara, menekan-nekan suara, dan 
menfasih-fasihkan kata”. HR. Ahmad. Tidak termasuk 

penggunaan kata-kata asing yang membuat pendengar 

untuk sadar. Di sinilah dibutuhkan bentuk-bentuk kata 
yang menyentuh.

7. Berkata keji, jorok dan caci maki. Berkata keji, jorok 

adalah pengungkapan sesuatu yang dianggap jorok/tabu 
dengan ungkapan vulgar, misalnya hal-hal yang berkaitan 
dengan seksual, sumpah serapah dengan menyebut 
nama binatang, dan lain sabagainya. Hal ini termasuk 
perbuatan tercela yang dilarang agama. Nabi bersabda 
: “Jauhilah perbuatan keji. Karena sesungguhnya Allah 

” dalam 
riwayat lain 
keji”. HR. Ibnu Hibban. “Orang mukmin bukanlah orang 
yang suka menghujat, mengutuk, berkata keji dan jorok”
HR. At Tirmidziy. Perkataan keji dan jorok disebabkan oleh 

karena kebiasaan diri akibat pergaulan dengan orang-
orang fasik (penuh dosa) atau orang-orang durhaka 
lainnya.

8. Al Mazah (Sendau gurau). Secara umum mazah adalah 
perbuatan tercela yang dilarang agama, kecuali sebagian 
kecil saja yang diperbolehkan. Sebab dalam gurauan 
sering kali terdapat kebohongan, atau pembodohan 
teman. Gurauan yang diperbolehkan adalah gurauan 

Kebiasaan bergurau akan membawa seseorang pada 
perbuatan yang kurang berguna. Disamping itu kebiasaan 
ini akan menurunkan kewibawaan. 
berkata : “Barang siapa yang banyak bercanda, maka ia 
akan diremehkan/dianggap hina”. Said ibn al Ash berkata 
kepada anaknya : “Wahai anakku, janganlah bercanda 
dengan orang mulia, maka ia akan dendam kepadamu, 

melawanmu”
9. Ejekan/cemoohan. Ejekan 

lain dengan mengingatkan aib/kekurangannya untuk 
ditertawakan, baik dengan cerita lisan atau peragaan di 

bersangkutan disebut ghibah (bergunjing). Perbuatan 
ini terlarang dalam agama. Firman Allah : “Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang diolok-
olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan 
janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita 
lain (karena) boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok 
itu lebih baik dari yang mengolok-olok “ QS. 49:11.

10. Menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia adalah 
perbuatan terlarang. Karena ia akan mengecewakan 
orang lain, meremehkan hak sahabat dan orang yang 

“Sesungguhnya 
orang yang paling buruk tempatnya di hari kiamat, 
adalah orang laki-laki yang telah menggauli istrinya, 
kemudian ia ceritakan rahasianya”. HR. Muslim

11. Janji palsu. Mulut sering kali cepat berjanji, kemudian 

Firman Allah : “
janji
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“Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya..”

meskipun puasa, shalat, dan mengaku muslim. Jika 
berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya 
khiyanat”

12. Bohong dalam berbicara dan bersumpah. Berbohong
dalam hal ini adalah dosa yang paling buruk dan 

“Sesungguhnya berbohong akan menyeret orang untuk 
curang. Dan kecurangan akan menyeret orang ke neraka. 
Dan sesungguhnya seseorang yang berbohong akan 
terus berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai 

hari kiamat, yaitu : orang yang membangkit-bangkit 
pemberian, orang yang menjual dagangannya dengan 
sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan kain 
sarungnya” HR Muslim. “Celaka orang berbicara dusta 
untuk ditertawakan orang, celaka dia, celaka dia” HR 
Abu Dawud dan At Tirmidziy

13. Ghibah (Bergunjing). Ghibah adalah perbuatan tercela 
yang dilarang agama. Rasulullah pernah bertanya 

para sahabat : ”Hanya Allah dan Rasul-Nya yang 
mengetahui”. Sabda Nabi: “ghibah adalah menceritakan 
sesuatu dari saudaramu, yang jika ia mendengarnya 

yang diceritakan itu memang ada? Jawab Nabi : ”Jika 

perbuatan ini sebagai memakan daging saudara sendiri 
(QS. 49:12). Ghibah bisa terjadi dengan berbagai macam 

dan lain sebagainya.
Hal-hal yang mendorong terjadinya ghibah adalah hal-hal 

berikut ini :
1. Melampiaskan kekesalan/kemarahan 

orang yang dianggap hendak mencela itu jatuh lebih 
dahulu.

4. Membersihkan diri dari keterikatan tertentu 
5.  Keinginan untuk bergaya dan berbangga, dengan 

mencela lainnya 
6. Hasad/iri dengan orang lain 
7. Bercanda dan bergurau, sekedar mengisi waktu 
8. Menghina dan meremehkan orang lain 

merugikan orang lain atau orang banyak, tetapi juga akan 
merugikan orang yang melakukannya karena  akan mendapat 

Pelaksanaan In House Training Diklat 
Laboratorium Keuangan Daerah dan 

Pemeriksaan Sistem Informasi di BPK RI 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menghadapi pemeriksaan Laporan Keuangan 
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 di wilayah Provinsi 
Kalimantan Selatan, BPK RI Perwakilan Kalimantan 
Selatan mengadakan rangkaian In House Training Diklat 
Laboratorium Keuangan Daerah dan Diklat Pemeriksaan 

dan auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan 
Selatan. 

Diklat Laboratorium Keuangan Daerah diselenggarakan 
pada 23 – 27 Maret 2009 di Aula Lantai 4 Gedung B 
BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan dibuka oleh 
Kepala Perwakilan  Sebagai instruktur dalam 
diklat adalah Kasubaud Kalsel IA  Yohannes Manuputy,
Kasubaud Kalsel IIA R. Aryo Seto Bomantari,. dan dari 
BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Wiwid Mulyadi.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Penilaian Sistem Pengendalian Internal, 

materi lain yang berkaitan dengan Pemeriksaan LKPD.

Setelah Diklat Laboratorium Keuangan Daerah, pada 
30 Maret 2009 diselenggarakan Diklat Pemeriksaan 

2009 yang dibuka oleh Kasubaud Kalsel II A, dengan 
pembicara dari Biro Teknologi Informasi Kantor Pusat 
BPK RI Pingky Dezar Zulkarnain, dan Farid Bintoro Aji.

Dalam diklat tersebut dipaparkan mengenai konsep 
Audit Teknologi Informasi dan Sistem Informasi serta 
pengenalan Aplikasi Simda dan Aplikasi Arbutus. 
Rangkaian diklat in house training tersebut diharapkan 
memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan 
bagi para auditor dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD 
TA 2008 dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan 
yang berkualitas.
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GENDIT SAKIT GIGI

GENDIT

Oleh: Dr. Cris Kuntadi, MM, CPA

Biar tak mengapa ...
Rela rela rela aku rela  aaaa

Sepotong bait lagu dangdut tersebut menggambarkan 

dan mendingan sakit gigi. Tapi pada kenyataannya, 
sakit gigi juga sangat sakit. Orang yang sedang sakit gigi 

gigi, kebalikan dari syair lagu Megy Z di atas. Kalau sudah 
sakit gigi akibatnya malas segala- galanya, duduk salah, 
kerja salah, dan semuanya terasa salah… 

Itulah yang sedang terjadi pada diri Gendit, sakit gigi 
akibat gigi berlubang. Sebetulnya, sudah cukup lama rasa 
sakit tersebut. Akan tetapi, karena persiapan pemeriksaan 
dana dekonsentrasi & tugas pembantuan serta rencana 
pemeriksaan aparat pemeriksa internal pemerintah 
(APIP) banyak menyita waktu sehingga belum sempat 

dari jam masuk kerja (pukul 07.30), para dokter gigi dan 
perawat telah selesai mempersiapkan peralatan dan siap 
melayani pasien. 

Gendit salah sangka. Ternyata ruang 

Bahkan lampu di ruang perawatan juga masih 
belum dinyalakan. 

”Belum ada tanda-tanda kehidupan 
ya Ndit.” Celetuk kang Hary, mantan 
kiper BPK, yang kebetulan ruangnya 
berdampingan dengan Poli Gigi. 

09.00.” Kata Ermi yang kebetulan 
lewat.

“Lho kalau sudah jam sembilanan 
ya sudah banyak tugas negara yang 

12.00 – 13.00 apakah bisa?” Tanya Gendit 
kepada Ermi.

makan dan sholat. Emangnya Gendit doang yang perlu 

12.00 – 13.00. Kayak gak tahu aja.” Lanjut Ermi.

aturan kok

mendingan
ada yang sesuai. Gitu kan Ndit?” Canda Ermi.

yang benar bagaimana sih? Apakah ada aturan khusus 
jam kerja untuk dokter gigi?” Tanya Gendit kepada 
pejabat Biro SDM tersebut.

dokter gigi. Semua pegawai BPK dianggap jam kerjanya 
sama yaitu dari jam 07.30 s.d. 17.00. Mereka kan sama 
status kepegawaiannya, baik yang sudah NIP BPK (240...) 
maupun yang masih NIP Departemen Kesehatan (140...). 
Mereka digaji dan diberikan remunerasi sesuai aturan BPK 
dan dari anggaran BPK. Dokter Gigi Madya (IV/b dan IV/c) 
maupun Dokter Gigi Muda (III/d) disamping mendapat 
gaji pokok dan tunjangan fungsional, juga mendapat 
tunjangan khusus pengelola keuangan (TKPK) sebesar 
Rp4,885.500 dengan Grade 15.” Armi menjelaskan. 

”Kalau kami terlambat datang ke kantor atau pulang 
lebih awal akan dikenakan potongan TKPK. Apakah para 
dokter gigi juga dikenakan potongan?” Selidik Gendit.

”Mereka kan pulang lebih cepat karena ada 
kewajiban pengabdian kepada masyarakat. Mereka 

mempunyai tugas mulia untuk menyehatkan 
masyarakat di lingkungannya. Kalau 

tersebut?” Ermi menjelaskan 
tanpa menjawab potongan 
keterlambatan kehadiran.

”Lho, saya lihat di 
kementerian negara/lembaga 

lain, para dokter gigi datang dan 
pulang sama dengan pegawai 

kewajiban pengabdian kepada 
masyarakat? Para dokter di Sekretariat 

DPR waktu kerjanya sama dengan pegawai 
Sekretariat DPR yang lain. Padahal mereka 

Departemen keuangan dan Mahkamah Agung. 
Saya lihat mereka datang ke dan pulang dari 

kantor pada jam yang sama dengan pegawai lain.” Gendit 
mencoba membandingkan. 

”Yah itulah hebatnya dokter di BPK. 
example.” Jawab Ermi sekenanya.
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Dalam melaksanakan pemeriksaan, baik 
pemeriksaan kinerja, keuangan, maupun 
dengan tujuan tertentu, kita sering 

menghadapi permasalahan–permasalahan teknis, yaitu 
berhubungan dengan pemeriksaan dan masalah non 
teknis yang berhubungan dengan tingkah laku dan sifat 
auditee. Berdasarkan pengalaman penulis, penulis telah 
merangkum masalah-masalah non teknis yang sering 
timbul dalam pemeriksaan, yaitu semua cara dan upaya 
yang dilakukan auditee untuk membuat auditor tidak 
dapat maksimal dalam menjalankan pemeriksaan, 
yaitu:

1. Menempatkan auditor di ruangan dengan AC yang 
sangat dingin atau tidak menggunakan AC sama 
sekali.

Hal ini dilakukan agar auditor susah konsentrasi dan 
tidak betah berlama-lama dengan pemeriksaan.

Tips:
a. Sebelum berangkat ke 

klien, siapkan jaket, 
syal dan baju hangat 
lainnya.

b. Kalau tidak ada AC, 
bawa kipas dan atau 
duduk dekat jendela 
yang dibuka lebar-
lebar.

2. Memberikan data dan dokumen ke auditor secara 
bertahap

Tujuannya supaya auditor tidak punya banyak bahan 
untuk bertanya-tanya lebih jauh. Dengan harapan jika 
tanpa rincian detil, auditor akan kebingungan. Jika auditor 
bertanya detil, auditee akan menjawab bahwa dokumennya 
ada dan sedang disiapkan oleh staf. Biasanya data yang 

TIPS UNTUK 
MENGHADAPI 

MASALAH
– MASALAH
NON TEKNIS

DALAM 
PEMERIKSAAN

TIPS

berpotensi dicecar pertanyaan auditor diberikan pada hari-
hari terakhir penugasannya agar tidak sempat dianalisis 
lebih mendalam.

Tips :
Bagi auditor pemula, trik 

ini cukup ampuh menjatuhkan 
mental. Sebaiknya setelah 
menerima data yang kurang 
lengkap, langsung tanyakan 
kelengkapan data dan fungsi 
data tersebut. Jika merasa 
kurang tanyakan terus datanya 
ke staf yang kompeten, jika 
perlu datangi dan tunggu terus 
di ruangannya.

3. Memberikan nomor telepon atau nomor handphone
yang tidak aktif atau no orang Lain.

Tujuannya agar Auditor tidak mengejar auditee jika ada 
data yang kurang.

Tips:
Waktu entry. minta data 

pegawai, struktur organisasi beserta 
nama-nama pegawainya, kemudian 
catat, jika perlu minta nomor 
handphone contact person dan atau 
orang –orang di sekitarnya.

4. Disiapkan pegawai khusus sebagai contact person
Tujuannnya seolah–olah mempermudah pekerjaan, 

karena semua permintaan data dan pertemuan dengan 
auditee terpusat di satu orang, padahal sebenarnya contact
person tersebut disiapkan sebagai mata–mata dan penyaring 
data-data yang akan diserahkan ke Auditor.

Tips:
Usahakan meminta 

nomor Handphone para 
auditee yang potensial secara 
langsung agar saat akan 
meminta data dapat langsung 
menghubungi auditee.

5. Mengajak makan ke tempat yang jauh dan lama
Seolah-olah mereka akan menunjukkan kebaikan ke 

auditor, padahal tujuannya agar auditor kehabisan waktu 
dalam pemeriksaan.
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Tips:
Usahakan minta makan yang dibungkus atau jika tidak 

bisa, kita makan sendiri saja.

6. Berusaha pulang tepat waktu dengan berbagai 
alasan dan berusaha terlihat sibuk

Umumnya para auditee akan menghindari auditor 
dengan pulang cepat–cepat (padahal di hari biasa mereka 
juga pulang siang hari) denga tujuan jika dicari mereka 
sudah pulang lebih dulu.

Tips:
a. Minta data dan 

dokumen di pagi hari, 
sepagi mungkin.

b. Tunggu di depan 
kursinya sampai 
memberikan data 
yang kita minta, 
jika masih belum 
diberikan, berikan 
tekanan dengan 
kalimat akan minta 
dokumen ke atasan 
secara langsung.

7. Menghindar berbincang–bincang dengan auditor 
atau malah berlama-lama berbincang.

Auditee takut untuk dijadikan narasumber, sehingga 
untuk auditee yang agak mengetahui atau mengetahui 
masalah keuangan cenderung menghindar, sedangkan 
yang tidak tahu apa-apa cenderung disodorkan untuk 
berbincang–bincang dengan topik yang tidak berhubungan 
dengan permasalahan audit dengan tujuan agar waktu 
pemeriksaan makin sedikit.

Tips:
Ajak diskusi tentang 

hal–hal yang tidak 
berhubungan untuk 
kemudian mulai masuk ke 
topik utama.

8. Menggunakan kata–kata yang menjatuhkan mental 
auditor

Menggunakan kalimat seperti “oo.. baru lulus kuliah 
tahun 2008? Masih kecil ya…”, atau ”Baru setahun ya?” 
atau “dek, aku sudah membuat laporan keuangan ini sejak 
kau masih SD”. Hal ini umumnya akan membuat si auditor 
tertekan dan cenderung jadi sangat berhati-hati bertanya 
atau minta data agar tidak dibilang masih anak bawang. 

Tips:
Kalau auditor yang baru lulus, katakan saja Anda lulus 

dengan predikat cumlaude. Kalau klien berkata laporan 

keuangannya dibuat sejak 
masih SD, bilang saja, 
lain dulu, lain sekarang. 
Peraturan perpajakan 
sudah beda. PSAK pun 
berubah terus. Coba 
tanya, apakah si Bapak 
klien itu tahu tentang 
aturan PSAK terbaru?.

9. Berani berkata ‘tidak tahu’, ‘sudah lupa’ atau 
kalimat menyangkal lainnya

Hal ini terinspirasi dari jawaban-jawaban para tersangka 
kasus korupsi di Indonesia yang cari aman dengan kata-kata 
dan kalimat menyangkal itu.

Tips:
Pasang wajah seolah–olah percaya kemudian minta pejabat 

lain yang lebih tinggi pangkatnya untuk menjawab pertanyaan. 
Yakinkan auditee bahwa tidak tahu itu bukan jawaban ampuh 
untuk menyelesaikan masalah, tekan terus dengan pertanyaan 
dan jika perlu ajak auditee lain untuk dikonfrontir.

10. Menjawab pertanyaan auditor dengan berbelit-
belit dan tidak fokus

Hal ini juga terinspirasi dari jawaban tersangka kasus 
korupsi, auditee berusaha membuat bingung dengan 
pernyataan berbelit-belit. 

Tips:
Auditor berpengalaman umumnya tidak mau mendengar 

penjelasan berbelit-belit, ganti pertanyaan menjadi pernyataan, 
dan hanya meminta menjawab ya atau tidak, benar atau 
salah.
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LINGKUNGAN

Antara Earth Hour dan Earth Day
(waktunya Dunia untuk selamatkan Bumi) 
Bagaimana momentum Earth Hour 2009?

Pada 28 Maret 2009, 
antara pukul 20.30 sampai 
dengan 21.30 waktu setempat, 
sekitar 3900 kota besar di 
88 negara di dunia secara 

Program Earth Hour. Program 

jam itu melibatkan lebih dari 
1 miliar penduduk dunia. 

media dan pers di berbagai 
belahan dunia, kota-kota 

beserta masing-masing ikon 
unik mereka antara lain: Opera 
House di Sydney, Jembatan 
Golden Gate di San Fransisco, 

Tower di Moscow, Big Ben di London, Coca Cola Billboard di 

lainnya di Jakarta yang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan 
pertama Earth Hour di Indonesia.

Menurut situs “www.earthhour.wwf.or.id”, Earth Hour 

bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan perubahan 
iklim. Pada awalnya, Earth Hour merupakan kampanye 

rumah kaca sebanyak 5% pada tahun 2007. Tujuannya agar 
aksi ini dapat diadopsi oleh warga masyarakat, bisnis serta 
pemerintah lain di seluruh dunia sehingga dapat menunjukkan 
bahwa aksi individu yang dilakukan secara global dapat 
mengubah bumi kita lebih baik. Sampai dengan tahun 2008, 

negara.

hubungan antara penggunaan energi dan perubahan iklim di 

luas dapat menanggulangi ancaman terbesar yang dihadapi 
oleh bumi. Secara khusus kampanye Earth Hour di Indonesia 
tahun 2009 bertujuan untuk:

1.menjangkau sebanyak mungkin publik (individu, rumah 
tangga, dan pelaku bisnis) untuk memadamkan lampu 
mereka pada tanggal 28 Maret 2009, pk 20.30 – 21.30

2. mengedukasi publik terkait dampak perubahan iklim dan 

apa yang bisa dilakukan dalam mengubah gaya hidup 
individu di kehidupan sehari-hari dalam mengurangi 
emisi karbondioksida 

untuk menyebarluaskan kampanye Earth Hour, baik 
secara internal maupun eksternal, dan berkomitmen 
memadamkan lampu mereka di tanggal dan jam yang 
dimaksud 

4. memberikan preseden untuk kelanjutan kampanye 
Earth Hour Indonesia pada tahun 2010 dan tahun-tahun 
berikutnya

5. mengukur perubahan dan kontribusi kampanye Earth 
Hour terhadap emisi gas rumah kaca di Jakarta

6. memberikan mandat kepada pemimpin dunia yang 
akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB di 
Kopenhagen, Desember 2009 untuk melakukan reformasi 
lingkungan, yakni dengan menghasilkan kesepakatan 

Kyoto.

Mengapa Earth Hour Indonesia 2009 difokuskan di Jakarta?
Konsumsi listrik di Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa 

yaitu sekitar 77% dari konsumsi nasional pada tahun 2007. 
Sekitar 20% pengguna listrik di Indonesia berada di Jakarta, 
sedangkan untuk pasokan listrik di daerah lain di Indonesia 
masih berbagi dalam jumlah yang lebih kecil. 

Jika dilihat dari data PLN tahun 2007, penjualan listrik untuk 

23% dari total konsumsi listrik di seluruh Indonesia. Jumlah 
tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, dengan komposisi 
terbesar adalah sebagai berikut:

• 34% berasal dari sektor rumah tangga (sebagian besar di 
DKI Jakarta)

• 30% berasal dari sektor industri (sebagian besar di 
Tangerang)

• 29% dari sektor bisnis (sebagian besar di DKI Jakarta). 
Jumlah total penjualan ini setara dengan 24,89 juta Ton CO2

(dihitung berdasarkan data DJLPE tahun 2004 – 2006 tentang 
emisi CO2 yang dihasilkan dari produksi listrik: 0,891 ton CO2/

adalah kalangan bisnis dan rumah tangga, sedangkan untuk 
sektor industri lebih banyak terfokus di Tangerang.

Berdasarkan data di atas, beberapa hal yang ingin dicapai 
antara lain:

dan mengurangi 284 ton CO2! Hal ini juga secara rata-rata 
dapat mengurangi beban biaya subsidi listrik sekitar Rp 
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• Jika selama daur hidup 1 pohon (20-30 tahun) dapat 
menyerap 1 ton CO2 dan mengeluarkan 1,2 kg O2 per hari 

selama 1 jam dapat memberikan keuntungan lain, yakni 
menyelamatkan lebih dari 284 pohon dan menghasilkan 
udara bersih untuk lebih dari 568 orang

• Mengingatkan masyarakat akan dampak pembangkit 
listrik berbahan bakar fosil terhadap perubahan iklim

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan krisis pasokan 
listrik dan distribusi di negara yang padat populasi dan 

• Meningkatkan kesadaran akan potensi sumber energi 
yang berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat lokal dan lebih jauh lagi dapat merangsang 

Untuk mewujudkan hal tersebut, sasaran kampanye Earth 
Hour di Indonesia ditujukan kepada:

• Pemerintah Daerah, khususnya DKI Jakarta dan 
Pemerintah Pusat untuk memberikan pernyataan 
dukungan, baik lisan maupun tulisan, sebagai duta, dan 
memberikan contoh dengan mengikutsertakan bangunan/
monumen ikon kota Jakarta dalam kampanye global ini. 
Selain itu diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah 
pusat juga memberikan imbauan kepada departemen 

• Korporasi. Jika sektor komersial (gedung perkantoran 

aksi ini dengan kegiatan yang secara teknologi tepat guna 

berton-ton emisi karbon dioksida yang dikeluarkan dari 

menunjukkan kepada sektor korporasi betapa mudah 

perusahaan-perusahaan yang telah mencapai penurunan 
emisi karbondioksida.

• Rumah Tangga. 

tanggal dan jam dimaksud. Tujuannya untuk menunjukkan 
bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup sehari-hari jika 
dilakukan secara global dapat memberikan hasil yang 
besar.

Bagaimana dengan Earth Day?
Beralih sejenak dari topik di atas, dua hari menjelang 

yaitu pada 26 Maret 2009 Indonesia merayakan hari raya Nyepi 
Tahun Baru Saka 1931. Pada hari itu, selama 12 jam Pulau Bali 
gelap gulita dan selama 24 jam hampir seluruh penduduk 
yang menghuni Pulau Bali melakukan salah satu pantangan 

menggunakan listrik.
Tahun Baru Saka ditetapkan oleh Maharaja Kaniska I di India 

pada hari Minggu, 21 Maret 78 untuk mencapai perdamaian 
dengan daerah-daerah taklukkannya. Penetapan tahun Saka 
ini beserta nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya 
kemudian menyebar dan secara harmonis diterapkan sampai 
ke Nusantara.

jaman sekarang ini, aksi damai yang dicita-citakan jauh lebih 

pemanasan global.
Apa yang melandasi kampanye Earth Hour sebenarnya 

sudah dicita-citakan manusia (nenek moyang bangsa Indonesia) 

sadar, salah satunya, dilaksanakan dalam bentuk perayaan 

untuk menghemat energi dan memperjelas visi bagaimana 

mungkin 1931 tahun yang akan datang. Aksi Earth Hour menjadi 

dapat diwujudkan.

mendatang diharapkan:
1. Kampanye Earth Hour menjadi kampanye tahunan dan 

masuk ke dalam program Pemda DKI Jakarta
2. Terjadi perubahan gaya hidup hemat energi di Jakarta 

dan memicu perubahan yang sama di kota-kota besar 
lain, termasuk dalam penggunaan lampu hemat energi 

dan ramah lingkungan 
4. Indonesia dapat mengembangkan sumber energi bersih 

yang potensial dan murah.

Provinsi DKI Jakarta untuk menghemat energi dengan cara 
menggelar Earth Hour car free 
day. Kegiatan Earth Hour yang dilaksanakan satu jam pada 
tanggal 28 April 2009 yang lalu baru berhasil menghemat listrik 

Dirangkum oleh:
I Gede Sudi Adnyana, SE, Ak., MBA, staf Seksi Bali 1.A Perwakilan 

Sumber:
www.earthhour.wwf.or.id
www.kompas.com/read/xml/2009/03/25/05570749/nyepi.
peneguhan.menuju.perdamaian
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Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan 
suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. 
Suhu rata-rata global pada permukaan bumi 

telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama 
seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar 
peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad 
ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya 
konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia 
melalui efek rumah kaca. 

Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC 
menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 

1.1 hingga 6.4°C (2.0 hingga 11.5°F) antara tahun 1990 
dan 2100. Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh 
penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi 
gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model 
sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar 
penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan 
dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut 
selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi 
gas rumah kaca telah stabil. Ini mencerminkan besarnya 
kapasitas panas dari lautan.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan 
menyebabkan perubahan-perubahan terhadap kehidupan 
secara luas seperti: persediaan pangan terancam, kesehatan 
memburuk akibat kekurangan gizi, persediaan air 
menipis, perpindahan penduduk dan konflik, kepunahan 
spesies daratan, rusaknya ekosistem laut, rusaknya 
ekosistem air tawar, pengasaman laut, pelepasan metana 
dan karbondioksida, mencairnya lapisan es Greenland 
dan Antartika Barat, angin topan, banjir banding, 
kekeringan dan kebakaran.

Dampak tersebut sebenarnya bisa kita cegah tanpa 
memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu 
bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa 
rutinitas Anda untuk sedikit “ramah lingkungan”, sehingga 
pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi 
yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita 
tempat yang lebih baik untuk ditinggali. 

Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa kita 
lakukan untuk mengantisipasi dampak pemanasan global 
dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, saat 
berbelanja, di kantor, maupun dalam perjalanan.

1. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. 
Menghindari makanan yang sudah diolah atau dikemas 
akan menurunkan energi yang terbuang akibat proses 
dan transportasi yang berulang-ulang. Makanan segar 
juga lebih sehat bagi tubuh kita. 

2. Kurangilah konsumsi daging. Berdasarkan penelitian, 
untuk menghasilkan 1 kg daging, sumber daya yang 
dihabiskan setara dengan 15 kg gandum. Bayangkan 
bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi dari 

LANGKAH-LANGKAHSEDERHANA 
ANTISIPASI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL

Wenny Sulistyawati, SE
Staf Seksi Sulawesi Utara 2 B
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

LINGKUNGAN
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kekurangan pangan jika kita bervegetarian. Peternakan 
juga penyumbang 18% “jejak karbon” dunia, lebih 
besar dari sektor transportasi (mobil, motor, pesawat, 
dll).

3. Potong makanan yang akan dimasak dalam ukuran 
yang lebih kecil. Ukuran potongan yang lebih kecil 
akan menggunakan energi lebih sedikit untuk 
memasaknya.

4. Daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Energi 
untuk membuat satu kaleng alumunium setara dengan 
energi untuk menyalakan TV selama 3 jam.

5. Hindari fast food. Fast food merupakan penghasil 
sampah terbesar di dunia. Selain itu konsumsi fast food 
juga buruk untuk kesehatan Anda

6. Berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda. Akan 
sangat menghemat biaya tansportasi dan BBM Anda. 
Bawa tas yang bisa dipakai ulang atau bawalah sendiri 
tas belanja Anda, dengan demikian Anda mengurangi 
jumlah tas plastik yang diperlukan. 

7. Gunakan gelas yang bisa dicuci. Jika Anda terbiasa 
dengan cara modern yang selalu menyajikan minum 
bagi tamu dengan air atau kopi dalam kemasan, 
beralihlah ke cara lama kita dengan menggunakan 
gelas kaca, keramik, atau plastik food grade yang bisa 
kita cuci dan dipakai ulang.

8. Tanam pohon setiap ada kesempatan, baik di 
lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam 
program penanaman pohon. Untuk kesegaran 
ruangan, tempatkan tumbuhan yang bisa hidup di 
dalam ruangan, yang akan sangat membantu kesegaran 
lingkungan Anda.

9. Matikan lampu tidak terpakai dan jangan tinggalkan 
air menetes. 

10. Gunakan lampu hemat energi. Meskipun lebih 
mahal, rata rata mereka lebih kuat 8 kali dan lebih 
hemat hingga 80 % dari lampu pijar biasa.

11. Maksimalkan pencahayaan dari alam. Gunakan 
warna terang di tembok, gunakan genteng kaca 
di plafon, dan maksimalkan pencahayaan melalui 
jendela.

12. Matikan peralatan kantor Anda termasuk UPS 
dan trafo. Matikan dari sumbernya. Jangan dibuat 
stand by. Jika semua peralatan rumah tangga kita 
matikan (bukan dalam posisi stand by) maka kita 
akan mengurangi emisi CO2 yang luar biasa dari 
penghematan energi listrik. 

13. Go rechargeable, gunakan peralatan dengan baterai 
yang bisa diisi ulang. Jika harus menggunakan yang 
satu kali buang gunakan lithium-ion (Li-Ion) and 
nickel metal hydride (NiMH) sangat hemat biaya 
dan efektif. Jika pengisian ulang baterai Anda sudah 
penuh, segera cabut!. Telepon genggam, pencukur 
elektrik, sikat gigi elektrik, kamera, dll. Jika sudah 
penuh segera cabut.

14. Kurangi waktu dalam membuka lemari es Anda. Untuk 
setiap menit Anda membuka pintu lemari es, akan 

diperlukan 3 menit full energi untuk mengembalikan 
suhu kulkas ke suhu yang diinginkan.

15. Gunakan air dingin untuk mencuci atau mandi jika 
udara cukup panas. Cucilah pakaian dalam jumlah 
banyak. Jika Anda memiliki keluarga kecil, tidaklah 
perlu setiap hari mencuci. Kumpulkanlah sampai 
kapasitas mesin cuci Anda terpenuhi, sehingga 
menghemat air, mengurangi pemakaian listrik dan 
mengurangi pencemaran akibat deterjen Anda.

16. Gunakan deterjen dan pembersih ramah 
lingkungan.

17. Gunakan ulang perabotan rumah Anda. Jika Anda 
sudah bosan dengan perabotan Anda, Anda bisa 
melakukan obral di garasi rumah.

18. Donasikan mainan yang sudah tidak pantas untuk 
umur anak Anda.

19. Jika menggunakan deodorant atau produk-produk 
semprot lainnya, jangan menggunakan aerosol. 
Pilihan spray dengan kemasan botol kaca akan 
lebih baik. Aerosol juga penyumbang besar dalam 
pencemaran udara kita.

20. Utamakan hemat energi saat membeli peralatan 
elektronik. Misalnya pilihlah TV LCD daripada TV 
CRT (TV tabung konvensional). Carilah AC atau 
kulkas dengan konsumsi listrik terendah. 

21. Cleaner, greener, meaner Meskipun masih lebih 
mahal, produk kebersihan yang ramah lingkungan 
sudah mulai hadir di supermarket. Sebenarnya cuka 
dan baking soda bisa digunakan untuk pembersihan 
hampir barang apapun. Campurlah cuka dengan 
air hangat (50:50), larutan cuka air tersebut dapat 
digunakan sebagai pembersih serba guna. Baking 
soda bisa digunakan untuk membersihkan bau pada 
karpet.

22. Pastikan rumah Anda memiliki sirkulasi udara yang 
baik.

23. Makan siang di kantor atau biasakan bawa bekal dari 
rumah. Jika kita sering makan di luar kantor dengan 
bungkusan dan rutin, lebih baik jika Anda membeli 
kotak makan atau tempat minum yang kuat dan 
bisa dipakai berulang kali. Hindari media bungkus 
plastik atau stereofoam (Berasal dari minyak bumi 
dan susah untuk diuraikan). 

24. Gunakan kertas lebih sedikit. Gunakan email internal 
Anda dan software perkantoran untuk membuat 
laporan internal. Cetaklah laporan/presentasi 
hanya jika diperlukan untuk laporan final atau 
melakukan kesepakatan dengan pihak luar. Bila kita 
menggunakan kertas untuk foto copy gunakanlah 
secara bolak-balik (dua sisi). Gunakan kertas bekas 
untuk membuat draft konsep surat/laporan. Semakin 
banyak kertas yang kita konsumsi, berarti semakin 
banyak pohon yang harus ditebang (karena bahan 
baku kertas berasal dari pohon), semakin banyak air 
yang dikonsumsi pabrik kertas dan semakin banyak 
limbah yang dihasilkan dan diolah.
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25. Turunkan suhu AC Anda. Hindari penggunaan suhu 
maksimal. Gunakan AC pada tingkatan sampai kita 
merasa cukup nyaman saja dan cegah kebocoran dari 
ruangan ber-AC Anda. Jangan biarkan ada celah yang 
terbuka jika Anda sedang menggunakan AC Anda 
karena hal tersebut akan membuat AC bekerja lebih 
keras untuk mendinginkan ruangan Anda. Gunakan 
timer untuk menghindari lupa mematikan AC sesuai 
dengan kebiasaan Anda. 

26. Cek tekanan angin ban dan jadwal service Anda. Dari 
beberapa survei, menjaga kondisi mobil Anda pada 
kondisi optimal akan menghemat 5% penggunaan 
bahan bakar Anda.

27. Pakailah alat transportasi umum atau berbagilah! 
Jika tinggal di daerah yang sama dan bekerja di 
kantor yang sama dengan rekan-rekan Anda, tidak 
ada salahnya berangkat bersama-sama. Hal ini akan 
mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya sehingga 
mengurangi emisi CO2.

28. Jika mengendarai kendaraan sendiri, belajarlah cara 
mengemudi yang baik. Ganti perseneling lebih 
awal bisa mengurangi konsumsi BBM hingga 15%. 
Jika mendekati kemacetan atau lampu lalu lintas 
berhentilah perlahan bukan dengan rem mendadak. 
Pindahkan gigi saat mencapai 2500-3000 rpm. Dan 
mengemudilah di batasan 1500-3000 rpm, beberapa 
survei mendapatkan hasil yang memuaskan dalam 
kehematan BBM dalam range tersebut.

Setelah mengetahui beberapa langkah sederhana yang 
bisa kita lakukan tersebut, tidak ada salahnya jika kita 
mengadopsi kalimat yang pernah dilontarkan oleh Aa’ 
Gym beberapa waktu lalu: ” mulailah dari diri kita sendiri, 
mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari sekarang”. Jika 
kita sendiri telah memulai untuk melakukan perubahan ini, 
ajaklah orang-orang disekitar Anda untuk melakukannya 
juga. Bayangkan jika semua orang melakukannya, maka 
akan kita nikmati perubahan yang besar, demi Bumi kita, 
demi anak cucu kita.

Disadur dari beberapa sumber (Referensi);
1. www.pemanasanglobal.net
2. www.yauhui.net
3. www.bapedal-jatim.go.id
4. www.id.wikipedia.org

Paskah Kugakris BPK RI Makassar & 
Panti Asuhan” Titipan Kasih” Makassar

Kugakris BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
adalah singkatan dari Persekutuan Keluarga Kristiani BPK 
RI Makassar. Ini adalah sebuah wadah yang baru terbentuk 
kembali setelah vakum cukup lama. Kugarkis dibentuk kembali 
pada 31 Januari 2009 dimana keluarga besar pegawai Kristiani 
BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, serta 
Balai Diklat BPK di Makassar saling berbagi kasih, belajar 
untuk bertumbuh dewasa dalam iman dan kerohanian serta 
mewujudkan kasih dan iman dalam keseharian. 

Salah satu wujud nyata kegiatan, diadakan Paskah bersama 
dengan 112 anak Panti Asuhan Titipan Kasih Makassar pada
Sabtu, 18 April 2009. Berlokasi di Asrama induk Panti, acara 
sederhana berlangsung meriah dengan tema “Diselamatkan
untuk Menjadi Berkat”. Acara Paskah yang terwujud dari 
swadaya dana serta kerja keras bersama anggota Kugakris 
disela-sela kesibukan tugas pemeriksaan LKPD TA 2008 
tersebut dimulai pukul 10.00 WITA. 

Acara dibuka dengan doa ibadah Paskah oleh staf seior BPK 
RI Makassar, Suprihartati. Dalam sambutannya mewakili 
Kugakris, disampaikan maksud ibadah dan perayaan Paskah, 
serta menjelaskan seluk beluk  institusi BPK RI. 

Selanjutnya, pengelola Panti, Darwono menjelaskan secara 
singkat keberadaan Panti Asuhan yang telah berdiri sejak 1981 
berikut suka-duka dalam mengelolanya. Suasana semakin 
hangat saat Ev. Franseska Usmani menyampaikan kotbah 
Paskah lewat cerita yang menarik dan atraktif. Dalam acara ini 
hadir pula SD Kristen IPEKA (SD Kristen Iman Pengharapan 
Kasih) Makassar yang turut memeriahkan Paskah. Acara 
diakhiri dengan pemberian bingkisan dan foto bersama. 
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Green Tips
Tips hemat air di rumah

Pernah membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba 
persediaan air kita mulai menurun? Kita tidak bisa mencuci, 
memasak, mandi, dan sebagai akibatnya, penyakit pun 
mengintai.

 Sayangnya, itu bukan skenario dari Hollywood.
   Saat ini, akibat penggunaan air yang boros dan penurunan 

luasnya daerah hijau, stok air bersih makin sedikit. Tapi 
jangan khawatir--Greenlifestyle sudah menyelidiki isu ini 
dan mengumpulkan beberapa tips yang gampang dilakukan 
di rumah, studio, kos (maupun rumah di pohon :-)

Nah, apa hubungan antara suplai air kita dan penurunan 
tingkat daerah hijau kota? Penggunaan air tanah secara 
berlebihan dan pembangunan ibukota dengan penggunaan 
tiang pancang besar (area hijau makin terbatas), menyebabkan 
permukaan tanah ibukota menurun. Setiap tahun, warga 
Jakarta mendapatkan 251.8 m3 air dari air tanah. Padahal, 
potensi air tanah yang dapat dimanfaatkan hanya 186.2 
m3!

Alhasil, beberapa wilayah di Jakarta sudah merasakan 
sulitnya mendapatkan air bersih.

Jelas, untuk meghindari tenggelamnya kota besar seperti 
Jakarta (termasuk rumah kita), pengunaan air kita harus 
dikurangi. Pengurangan tersebut juga dapat membantu kita 
untuk menghemat pengeluaran biaya untuk mengakses air 
(listrik, pompa air tanah atau PDAM).

   TIPS (mulai dari paling mudah)

        * Cek kondisi sambungan antara pipa air dan 
keran di setiap titik saluran air yang ada di dalam 
rumah.

        * Simpan air bekas saat cuci piring: Bak cuci 
piring ‘double sink’ lebih hemat air karena air 
keran tidak perlu mengucur terus saat mencuci. 

Gunakan satu ember di salah satu bak, dan buang 
air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau 
WC.

        * Botol  dalam  tanki WC. Memasukkan botol 
air di tanki WC: Terdengar aneh kan? Padahal, 
memasukkan botol kemasan yang diisi air dalam 
tanki WC merupakan salah satu cara paling 
efektif, mudah dan murah untuk menggurangi 
pengunaan air saat flushing. Dalam 1 hari, kita 
membuang air sebanyak 2.5 botol galon air 
bersih hanya untuk membilas toilet. Dengan 
menggunakan botol air, kita bisa menghemat 
antara 15-20 liter per hari.

        * Mandi 5 menit saja: Menghabiskan air bersih 
sekitar 30 liter saja, daripada menggunakan 
bathtub (bisa 60 liter).

        * Gosok gigi dengan keran tertutup: Capek, kita 
suka lupa matikan keran saat sikat gigi. Tapi, 
membiarkan keran terbuka selama 1 menit itu 
sama dengan membuang 1 botol galon air bersih 
sehari.

        * Memasang keran ‘one touch’: (liter air yang 
dihematkan per hari = 85%).

        * Membuat lubang Biopori: Cara pembuatannya 
sangat mudah, yaitu dengan membuat lubang 
berdiameter 10 cm. Lubangnya diisi dengan 
sampah organik. Saat hujan turun, lubang ini 
akan terisi air. Air tersebut akan meresap ke dalam 
tanah dan diikat sebagai sumber air tanah yang 
nantinya akan kita butuhkan sebagai suplai air 
bersih.

        * Memasang talang air: Dengan media penyalur 
air hujan ini, air hujan disalurkan ke bidang yang 
lebih rendah, misalnya ke selokan atau/dan ke 
sumur resapan.

        *     WC dual flush . Pilih toilet/wc dengan ‘dual 
flush’: Sistem pembilasannya terdiri atas dua 
pilihan, sesuai dengan kebutuhan.
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