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W arta BPK, sebagai media majalah 
internal BPK rI meraih Bronze 
Winner kategori The Best of 
Government Inhouse Magazine 
Awards (InMa). Penghargaan 

tersebut diberikan kepada BPK atas cover Warta BPK 
edisi 7 vol. VI Juli 2016. Kompetisi ini merupakan 
kompetisi sampul muka/cover dari majalah internal 
di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan oleh panel 
juri yang berlatar belakang praktisi di bidang desain 
grafis dan branding, foto jurnalisme, marketing, 
periklanan, dan komunikasi massa. Kriteria penilaian 
meliputi aspek desain grafis, aspek ide kreatif, 
branding, foto jurnalisme, serta aspek komunikasi.

Kategori yang dilombakan dalam penghargaan ini 
terdiri dari kategori majalah cetak untuk Lembaga 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kategori 
BUMN dan BUMD, kategori perusahaan swasta 
nasional, kategori perusahaan multinasional, kategori 
perguruan tinggi, dan kategori majalah digital. 

InMa merupakan ajang penghargaan prestisius 
nasional bagi cover terbaik media cetak internal 
yang diterbitkan perusahaan/organisasi. InMa 
dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja 
pengelola inhouse magazine yang telah mencurahkan 
gagasan dan kreativitas untuk kepentingan 
organisasi/korporasi yang menerbitkannya.

The Best of Government Inhouse 
Magazine Awards (InMa)
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Soal BUMN dan
Pemilihan Anggota BPK
Sidang pembaca Warta BPK yang budiman. 

Persoalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti tak pernah sepi dari panggung 
isu nasional. Tidak hanya sekarang, tetapi sudah sejak zaman dahulu. Baru-baru ini, 
terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 73 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara.

PP itu sontak menunai pro kontra. Aturan tersebut, dinilai cacat hukum dan 
membahayakan karena salah satu klausulnya mengatur pemindahan atau penjualan 
aset negara tak perlu persetujuan DPR. Sedangkan, dari kacamata audit keuangan, 

hasil pemeriksaan BPK 
terakhir mengungkapkan 
sedikitnya 74 temuan 
yang memuat 131 
permasalahan. 
Di antaranya BPK 
menemukan 80 
kelemahan SPI dan 
51 ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.

Topik itulah yang 
kami sajikan dalam 
laporan utama edisi 
Februari. Untuk 
melengkapi, kami juga 

menghadirkan wawancara khusus Warta BPK dengan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi. 
Kiranya, laporan ini akan memberi dimensi yang lebih luas terhadap BUMN.

Nah, yang juga menarik adalah menghangatnya bursa calon anggota BPK. Komisi 
XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan terhadap sedikitnya 28 calon anggota BPK dari 
berbagai kalangan. Hanya dua yang akan dipilih, untuk mengisi posisi dua anggota 
yang berakhir masa tugas, masing-masing Sapto Amal Damandari dan Agung Firman 
Sampurna. Warta BPK menurunkannya dalam rubrik Laporan Khusus.

Sajian lain, adalah laporan hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT, yang 
kami pilih dari LHP-LHP yang sudah terpublikasikan. Utamanya, dikaitkan dengan 
konteks isu kekinian. Semoga bermanfaat. ***
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BerBagai upaya dilakukan 
pemerintah untuk 
mendongkrak kinerja Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN). 
Maklum selama ini kinerja 

perusahaan pelat merah ini memang 
tergolong belum optimal. Tengok saja 
hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK)  terhadap 
operasional pengelolaan BUMN. Di sana 

Melepas aset 
tanpa pengawasan
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal 
Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai 
pro kontra. Aturan tersebut, dinilai cacat hukum dan 
membahayakan karena salah satu klausulnya mengatur 
pemindahan atau penjualan aset negara tak perlu persetujuan 
DPR. Perlu dilakukan judicial review?

disebutkan, pengelolaan operasional 
BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Seperti diketahui pada  semester 
ii 2015 lalu, BPK telah  melakukan  
pemeriksaan terhadap pengelolaan 
operasional di  21 BUMN  yang terdiri  
3 perum dan 18 persero. Diantaranya 
Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta ii, PT 
Bukit asam (Persero) Tbk, PT adhi Karya 
(Persero) Tbk. dan PT Telekomunikasi 
indonesia (Persero) Tbk.  Pemeriksaan 
operasional BUMN meliputi kegiatan 
pengelolaan pendapatan, biaya dan 
investasi tahun 2013, 2014 dan semester i 
tahun 2015. 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk 
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menilai apakah sistem pengendalian 
intern telah dirancang secara memadai 
untuk mencapai tujuan pengendalian, 
serta menilai kesesuaian pengelolaan 
pendapatan, biaya dan investasi 
yang dilakukan perusahaan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasilnya BPK menyimpulkan pada 
umumnya BUMN telah merancang 
dan menyusun SPi secara memadai, 
namun penerapannya belum optimal 
dalam rangka mengamankan kekayaan 
perusahaan, dan pengelolaan 
pendapatan, biaya dan investasi belum 
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

ada sejumlah kelemahan yang 
ditemukan BPK dalam operasional BUMN. 
Kelemahan tersebut,  baik  dari aspek 
pengendalian intern maupun kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan.  

Permasalahan  utama pengendalian 
intern dalam pengelolaan operasional 
BUMN antara lain SOP belum disusun, 
pelaksanaan kebijakan mengakibatkan 
hilangnya potensi penerimaan, 
dan SOP tidak ditaati.  Sedangkan 
permasalahan yang ditemukan BPK 
yang terkait dengan kepatuhan 
perusahaan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam 
pengelolaan operasional BUMN antara 
lain piutang berpotensi tidak tertagih, 
denda keterlambatan pekerjaan 
belum dipungut/ diterima, dan adanya 
penyimpangan peraturan bidang 
tertentu.

Menurut BPK permasalahan SPi dan 
ketidakpatuhan tersebut terjadi karena 
perusahaan belum memiliki SOP sesuai 
dengan kebutuhan dan menyusun 
perencanaan kegiatan operasional secara 
efektif. Selain itu  sistem pengendalian 
internal perusahaan belum dirancang 
dan dilaksanakan secara memadai 
untuk dapat mematuhi ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan dalam 
menjalankan perusahaan. BPK menilai 
Direksi belum melakukan pengawasan 
dan pengendalian yang optimal terhadap 
operasional perusahaan.

Secara keseluruhan hasil 

pemeriksaan operasional BUMN pada 
21 BUMN mengungkapkan 264 temuan 
yang memuat 348 permasalahan. 
Permasalahan tersebut meliputi 164 
kelemahan sistem pengendalian intern 
dan 184 ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan senilai rp1,17 triliun.

Terkait  berbagai permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan kepada 
Direksi BUMN agar  menyusun prosedur 
atau mekanisme yang belum diatur dan 
diperlukan oleh perusahaan. Direksi 
BUMN juga diminta untuk melakukan 
upaya penagihan atas kerugian dan 

kekurangan penerimaan perusahaan 
serta mengupayakan penyelesaian kredit 
bermasalah.

Tidak kalah pentingnya BPK 
juga meminta Direksi BUMN untuk 
meningkatkan  pengawasan dan 
pengendalian dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Selain itu Direksi 
BUMN juga diminta untuk memberikan 
sanksi kepada pejabat yang bertanggung 
jawab sesuai dengan ketentuan. Terhadap 
permasalahan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan,  entitas telah menindaklanjuti 
dengan menyetorkan ke kas perusahaan 
sebesar rp2,13 miliar. 

Presiden Meneken PP 72/2016
Karena itulah, untuk mengoptimalkan 

pengelolaan BUMN, akhir Desember 
2016, Presiden Joko Widodo meneken 
Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 
2016 tentang Perubahan PP No 44 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Badan Usaha 
Milik Negara dan Perseroan Terbatas.  PP 
72/2016 ini merupakan penyempurnaan 
PP Nomor 44 Tahun 2005 yang 
dikeluarkan pada 2005. Selama ini PP 
44/2005 itu menjadi dasar penyertaan 
dan pengelolaan modal negara di 
perusahaan-perusahaan pelat merah.

Menurut Menteri Keuangan 
Sri Mulyani, ada sejumlah alasan 
pemerintah menerbitkan PP 72/2016 
ini. Di antaranya untuk memperjelas dan 
menegaskan dasar hukum pembentukan 
holding BUMN sebagaimana telah 
dilaksanakan selama ini. Karena itu PP 
44 tahun 2005  perlu disempurnakan 
dalam pembentukan holding dan 
perlu memperjelas dasar hukum dari 
pembentukan holding. 

Selain itu diterbitkannya PP 72 tahun 
2016 ini juga agar proses pengalihan 
(inbreng) saham BUMN dalam rangka 
pembentukan holding BUMN tidak lagi 
melalui mekanisme aPBN. Sebab saat 
pembentukan telah melalui mekanisme 
aPBN sehingga berstatus kekayaan 
negara dipisahkan. “Pengalihan tidak 
melalui mekanisme aPBN karena BUMN 
yang di-inbreng atau yang menerima 
sudah melalui mekanisme aPBN 
sehingga aset negara absolut tidak 
berubah,” tutur Sri Mulyani. 

Lahirnya PP 72 tahun 2016 kata 
Sri Mulyani juga untuk menegaskan 
sikap pemerintah untuk tetap meminta 
persetujuan DPr jika anak perusahaan 
eks BUMN akan dijual. Hal ini dilakukan 
dengan tetap mempertahankan 
statusnya sebagai perusahaan negara 
melalui kepemilikan satu saham 
(dwiwarna). Lebih penting, lahirnya 
Peraturan Presiden ini juga agar 
pemerintah tetap memiliki kontrol 
terhadap anak perusahaan eks BUMN 
melalui saham dwiwarna dan BUMN 
induk wajib memiliki mayoritas saham 
atau lebih dari 50 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
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Pro Kontra
Meski begitu, terbitnya PP 72/2016 

ini menuai kritik sejumlah kalangan. 
Mereka beranggapan PP 72/2016 ini 
langkah pemerintah untuk meninggalkan 
keterlibatan parlemen dalam 
pengelolaan BUMN.  Kecurigaan itu 
muncul karena adanya perubahan yang 
sangat signifikan dari PP  tersebut. Yakni  
terletak pada pasal sisipan, yakni pasal 2 
a, yang terletak antara pasal 2 dan pasal 
3. Di sana disebutkan “Penyertaan modal 
negara yang berasal dari kekayaan negara 
berupa saham milik negara pada BUMN 
atau perseroan terbatas sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada 
BUMN atau perseroan terbatas lain 
dilakukan Pemerintah Pusat tanpa melalui 
mekanisme Anggaran Pendapat dan 
Belanja Negara”.

Salah satu kritikan datang dari 
anggota Komisi Vi DPr, Zulfan 
Lindan. Menurutnya, BUMN bukanlah 
milik pemerintah, melainkan milik 
negara. Karena itu, DPr sebagai 
representasi rakyat harus dilibatkan 
dalam pengelolaan BUMN, mulai 
dari perencanaan, dan mengawasi 
pelaksanaanya. “Pokoknya, yang 
menyangkut Penyertaan Modal Negara, 
baik pengalihan saham dan lain-lain 
harus atas dasar pengawasan dewan dan 
dibicarakan dengan DPr, terlebih dahulu,” 
tandas Zulfan.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi Vi DPr, 
inas Nasrullah Zubir, menilai lahirnya PP 
No 72 tahun 2016 ini sangat berbahaya. 
Melalui PP 72/2016 ini bisa terjadi 
pemindahtanganan aset BUMN kepada 
pihak lain, termasuk pihak asing, tanpa 
sepengetahuan DPr. ia mencontohkan, 
perusahaan seperti Pertamina yang 
merupakan BUMN bisa saja dialihkan ke 
perusahaan asing dengan mekanisme 
penyertaan modal negara. Bahkan bisa 
saja, aset negara di Pertamina dijadikan 
penyertaan modal negara di PT Chevron 
indonesia. 

Dalam pandangan inas, adanya 
ketentuan Penyertaan Modal Negara 
(PMN) tanpa mekanisme aPBN,  
menunjukkan pemerintah dapat 
memberikan suntikan modal ke 
perusahaan asing atau swasta lainnya. Hal 

ini menabrak UU nomor 19 tahun 2003 
tentang BUMN. 

Tidak ketinggalan, Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan rakyat (DPr) Fadli 
Zon juga mengkritik PP Nomor 72 
Tahun 2016. Terbitnya aturan tersebut 
bisa mengarah kepada pelanggaran 
konstitusi. Pelanggaran konstitusi 
terjadi karena semua hal terkait masalah 
keuangan dan kekayaan negara harus 
dibahas dan disetujui DPr. aturan ini 
sesuai UUD 1945 Pasal 23. “Sebagai 
obyek aPBN, maka setiap bentuk 
pengambilalihan atau perubahan status 
kepemilikan saham yang termasuk 
kekayaan negara harus sepengetahuan 

dan mendapatkan persetujuan DPr,” ujar 
politisi asal Partai gerinda. Pemerintah, 
tidak bisa seenaknya merusak mekanisme 
ketatanegaraan dengan menyusun 
aturan yang bertentangan dengan 
undang-undang, bahkan konstitusi.

Sebenarnya menurut Fadli Zon, 
upaya menggunting pengawasan DPr 
terhadap BUMN, sudah lama dilakukan 
pemerintah. ia mencontohkan, untuk 
membiayai program infrastruktur, 
misalnya, pemerintah yang sedang 
tidak punya uang telah mendorong 
BUMN membuat utang sendiri. ia 
menilai, apa yang dilakukan pemerintah 
terhadap BUMN dalam kaitan dengan 
proyek pembangunan infrastruktur bisa 
dianggap sebagai penolakan terhadap 
pengawasan DPr. 

Padahal menurut Fadli Zon, di 
atas kertas setiap utang luar negeri 
pemerintah seharusnya melalui 
persetujuan DPr. Namun, dengan 
melempar utang ke BUMN, dengan 
menjadikan seolah berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur adalah 
proyek “business to business” dari BUMN, 
maka persetujuan DPr seolah tidak lagi 
diperlukan.”Kini, pengguntingan peran 
DPr itu ingin dilakukan juga dalam 
kaitannya pengalihan kekayaan negara. 
Pemerintah seolah ingin berjalan tanpa 
kontrol. ini berbahaya sekali,” ujar Fadli.

Tanpa Pengawasan DPR
Pengamat kebijakan publik agus 

Pambagio, menilai PP Nomor 72 
Tahun 2016, yang baru diterbitkan, 
bertentangan dengan UU No 17 Tahun 
2003 tentang Kekayaan Negara. ia 
menilai, masuknya pasal sisipan dalam 
PP ini yakni, Pasal 2a, bertujuan agar 
penyertaan modal negara baik berupa 
saham milik negara pada BUMN atau 
perseroan terbatas kepada BUMN atau 
perseroan terbatas lain dilakukan agar 
bisa dilakukan pemerintah pusat tanpa 
melalui mekanisme aPBN dan tanpa 
pelibatan DPr. 

Karena itu menurut agus, PP ini 
berbahaya karena saham BUMN yang 
dimiliki negara dapat berpindah tangan 
tanpa lewat DPr. Padahal dalam UU 17 
Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara 

Anggota Komisi VI DPR, Zulfan Lindan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon
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mengamanatkan bahwa, terhadap segala 
saham yang masuk dalam kekayaan 
negara, maka pengambilalihan ataupun 
perubahan status kepemilikannya harus 
persetujuan DPr. 

Sedangkan pengamat ekonomi 
Universitas gajah Mada Tri Widodo 
menilai, PP 72 tahun 2016 sarat dengan 
kecacatan hukum. aturan baru yang 
telah berlaku sejak 30 Desember 2016 
lalu ini dinilai sangat berbahaya. Salah 
satunya pemindahan atau penjualan 
aset negara menjadi sangat mudah 
tanpa pengawasan Dewan Perwakilan 
rakyat (DPr). “ada kesan pemerintah 
meninggalkan peran DPr,” kata Tri 
Widodo. 

Lahirnya PP 72/2016 ini juga dinilai 
Tri sebagai upaya yang cenderung 

dipaksakan dan terburu-buru. Pembuatan 
PP ini memihak kepentingan tertentu, 
salah satunya holding BUMN yang saat 
ini masih jadi topik pembahasan antara 
pemerintah dan DPr yang tak kunjung 
selesai. “Pemerintah menghendaki untuk 
holding, itu sebetulnya sah-sah saja tapi 
kalau caranya demikian dengan PP 72 
terkesan memaksakan,” jelas Tri. 

Lebih jauh Tri melihat adanya PP ini 
membuat pengalihan aset BUMN menjadi 
tanpa pengawasan. Bisa saja BUMN 
menjadi milik swasta atau asing akibat 
pemerintah tidak meminta pertimbangan 
DPr dan mengabaikan mekanisme aPBN 
dalam penyertaan modal pemerintah.  

Tri mencontohkan holding Semen 
indonesia, yang kekayaan negara 
bertransformasi menjadi kekayaan BUMN 

holding. BUMN semen yang berada di 
bawah holding, statusnya sebagai BUMN 
hilang karena menjadi anak usaha dari 
Semen indonesia. akibatnya saat ini, bisa 
dengan mudah terjadi pengalihan saham 
di PT Semen Padang karena saham 
negara pada PT Semen Padang sudah 
bertransformasi menjadi saham Semen 
indonesia. “Seandainya saham di Semen 
Padang dulu masih milik negara maka 
prosedurnya harus sampai persetujuan 
DPr,” kata Tri. 

Karena itulah, Tri menilai, PP 
72 tahun 2016 telah mengabaikan 
peran DPr sebagai wakil rakyat untuk 
mengawasi BUMN. Bahkan adanya PP ini 
memungkinkan pengalihan aset negara 
menjadi lebih mudah tanpa pengawasan 
DPr. Karena itu ia menilai, pemerintah 
tidak bisa memakai PP 72/2016 sebagai 
dasar pembentukan perusahaan induk 
(holding) BUMN. 

Menanggapi tudingan tersebut, 
Menteri BUMN rini Soemarno, 
menjelaskan terbitnya PP 72 tahun 
2016 tidak melangkahi kewenangan 
DPr. Sebab PP tersebut merupakan 
penyempurnaan dari PP sebelumnya, 
yakni PP Nomor 44 Tahun 2005.  PP 
72/2016 sendiri menjadi dasar hukum 
untuk mendukung rencana proses 
pembentukan holding BUMN yang saat 
ini tengah digodok pemerintah. 

Namun mantan Sekretaris 
Kementerian BUMN Said Didu justru 
mengkhawatirkan potensi timbulnya 
masalah hukum dalam pelaksanaan PP 
No. 72 Tahun 2016. Menurut dia, tujuan 
PP ini sudah bagus dan baik. Yang 
potensial masalah adalah pengalihan aset 

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio

“PP 72 ini kalau saya boleh katakan, cacat 
hukum dan sangat berbahaya, aset negara 

bisa diperdagangkan dengan mudahnya 
berdasarkan ketentuan perusahaan,”

Pengamat ekonomi 
Universitas Gajah Mada 

Tri Widodo
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ke swasta. “Pengalihan aset ke swasta 
yang agak rawan, karena di UU BUMN 
melepaskan satu lembar saham pun atau 
satu rupiah pun kepada swasta itu adalah 
privatisasi,” ujarnya. 

Sekadar diketahui, Pasal 78 UU 
Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN 
menyebutkan privatisasi dilakukan 
dengan penjualan saham berdasarkan 
ketentuan pasar modal, langsung kepada 
investor, atau kepada manajemen dan/
atau karyawan perusahaan swasta yang 
bersangkutan. Sementara berdasarkan 
Pasal 24 ayat (5) UU Keuangan Negara 
mengatur bahwa privatisasi perusahaan 
negara harus dengan persetujuan DPr. 

Kalangan pengusaha justru 
menyambut baik terbitnya PP 72 
tahun 2016. Ketua Bidang Kebijakan 
Publik asosiasi Pengusaha indonesia 
Danang girindrawardana, menyatakan 
kalangan pengusaha menyambut baik 
atas peluang yang diberikan untuk 
bisa menjadi bagian dari kontribusi  
pembangunan negara. 

Meski  begitu, Danang, mengkritisi 
mengenai sinkronisasi PP No. 72 
Tahun 2016 dengan UU BUMN dan 
UU Keuangan Negara. Karena itu ia 
menyarankan agar pertautan tersebut 
ditinjau kembali. Sebagai pengusaha, 
Danang mengaku senang bisa menjadi 
bagian dari BUMN. Pihak swasta 
bisa menjadi bagian dari kontribusi 
pembangunan strategis negara. 
Hanya persoalannya ia juga tidak mau 
melanggar hukum.

Karena itu, menurut Danang, 
pengusaha akan berhati-hati jika 
memang PP ini akan dilanjutkan 
pemberlakuannya. Sebab tak sedikit 
BUMN terbelit masalah hukum. 
apalagi jika ditambah potensi masalah 
pengalihan aset. Pengusaha tak ingin 
terbelit masalah lebih banyak. Pengusaha 
juga khawatir potensi jerat pidana 
korupsi jika swasta ikut membeli aset 
negara.

Danang menegaskan, tertib 
administrasi dan tertib hukum dalam 
setiap penyertaan modal negara 
pada BUMN dan PT berikut segala 
perubahannya menjadi sangat 
penting. Hal ini karena modal negara 

pada BUMN dan PT merupakan 
bagian dari kekayaan negara yang 
harus dipertanggungjawabkan 
pengelolaannya. Pengaturannya selama 
ini mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 
tentang BUMN dan UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara.

Ketua Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal (HKHPM), indra Safitri, 
menilai, ketentuan dalam PP 72 tahun 
2016 bila dilihat dari sudut pandang 
kemudahan transaksi bisnis lebih 
memudahkan. Hanya saja dari segi 
pengawasan BUMN sebagai kekayaan 
negara akan berhadapan dengan 
kepentingan politik di DPr.

Selama ini dalam pandangan indra 
Safitri, ketentuan yang mengatur 
kepemilikan (BUMN) seringkali 
kontradiktif dengan upaya menciptakan 
perkembangan usaha dan penambahan 
modal. Hanya saja bila ingin  BUMN  
didorong menjadi perusahaan yang 
besar dan berkembang, sudah saatnya 
pengelolaannya lebih corporate seperti 
perusahaan swasta. 

Hanya saja, sebelumnya memang 
tidak ada payung hukum untuk 
memanfaatkan saham milik negara 
pada BUMN atau Perseroan Terbatas 
sebagai salah satu komponen aPBN 
yang menjadi sumber Penyertaan 
Modal Negara kepada BUMN dan/atau 
Perseroan Terbatas lainnya. Bahkan 
pada PP yang sama juga dihapuskan 
keberadaan proyek-proyek yang dibiayai 
aPBN sebagai sumber Penyertaan Modal 
Negara digantikan barang milik negara.

Terlepas dari kontroversi tersebut, 
sejumlah kalangan mengharapkan agar 
PP 72 tahun 2016 tersebut, dilakukan  
judicial review ke Mahkmah agung 
(Ma). alasannya karena bertentangan 
dengan undang-undang. Salah satunya 
bertentangan dengan UU Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara. 

 (bw) 

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Danang Girindrawardana

Ketua HKHPM Indra Safitri
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Mencari Dua 
anggota BPK

 Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Soepriyatno

Uji kelayakan dan kepatutan 
calon anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
kembali digelar. Kali ini ada 

dua calon anggota BPK yang akan dipilih 
untuk menggantikan Anggota yang 
telah habis masa jabatannya pada April 
mendatang yakni Sapto Amal Damandari  
yang sekarang menjabat Wakil Ketua BPK 
merangkap Anggota, dan Agung Firman 
Sampurna yang kini menjabat Anggota i.

Tercatat 28 calon anggota BPK 

terdaftar dan akan mengikuti uji 
kelayakan dan kepatutan yang digelar 
Dewan Perwakilan Daerah Ri dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Ri, salah satu 
di antaranya adalah Agung Firman 
Sampurna. Sesuai UU No 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 
pada Bagian Kedua Keanggotaan pasal 5 
ayat 1 menyebutkan bahwa “Anggota BPK 
memegang jabatan selama lima tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 
satu kali masa jabatan”. 

Berdasar hal itu maka Agung Firman 
yang baru sekali menjabat Anggota BPK 
(2012-2017) berhak mengikuti seleksi 

LAPORAN KHUSUS
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calon Anggota BPK periode 2017-2022. 
Sementara Sapto Amal Damandari telah 
dua kali menjabat Anggota BPK, 2007-
2012 dan 2012-2017, tidak bisa lagi ikut 
dalam seleksi kali ini. 

Menurut Wakil Ketua Komisi 
Keuangan DPR Soepriyatno, proses 
pemilihan saat ini telah memasuki tahap 
meminta pertimbangan DPD. Nantinya 
DPD akan menggelar uji kelayakan dan 
kepatutan sebagai dasar dalam membuat 
rekomendasi untuk DPR, dalam hal ini 
Komisi Xi. Rekomendasi tersebut berisi 
sejumlah nama calon yang dianggap 
mampu menduduki jabatan Anggota 
BPK. Proses tersebut sesuai ketentuan 
maksimal berlangsung selama satu bulan.

Hal tersebut sejalan dengan UU 
No 15 Tahun 2006 pada Bab iV tentang 
Pemilihan dan Pemberhentian. Dalam 
Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa 
‘Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD”. 
Sedang ayat 2 menyebut ‘Pertimbangan 
DPD sebagaimana dimaksud ayat 1, 
disampaikan secara tertulis yang memuat 
semua nama calon secara lengkap, dan 
diserahkan kepada DPR dalam jangka 
waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak 
tanggal diterimanya surat permintaan 
pertimbangan dari Pimpinan DPR.’

Pada ayat 3 disebutkan, ‘Calon 
Anggota BPK diumumkan oleh DPR 
kepada publik untuk memperoleh 
masukan dari masyarakat.’ Sedang ayat 4 
menyebut, ‘DPR memulai proses pemilihan 

anggota BPK terhitung sejak tanggal 
diterimanya surat pemberitahuan dari BPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat 2 dan harus menyelesaikan pemilihan 
anggota BPK yang baru, paling lama 1 
bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
Anggota BPK yang lama.’

jadi, jelas Soepriyatno, setelah 
rekomendasi didapat dari DPD, Komisi Xi 
akan kembali menggelar uji kelayakan 
dan kepatutan terhadap seluruh calon, 
untuk memilih dua Anggota BPK periode 
2017-2022. “jadi kira-kira awal Maret 
(rekomendasi) masuk ke kita,” ujar politisi 
dari Fraksi Partai Gerakan indonesia Raya. 

Sebagaimana diketahui ada 28 
nama yang masuk dalam seleksi calon 

Anggota BPK periode 2017-2002. 
jumlah calon tersebut didapat setelah 
melalui verifikasi data calon serta sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 
UU No 15 Tahun 2006, yang antara lain 
menyebut calon anggota BPK harus 
memiliki integritas moral dan kejujuran, 
pendidikan minimal S1 atau setara, 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
yang telah berkekuatan hukum karena 
melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan hukuman lima tahun atau lebih. 
Selain itu juga disebutkan bahwa calon 
Anggota BPK paling singkat telah 2 tahun 
meninggalkan jabatan sebagai pejabat di 
lingkungan pengelola keuangan negara.

jika dibanding tahun lalu, jumlah 
peserta kali ini relatif lebih banyak. Tahun 
2016 lalu, jumlah peserta mencapai 
24 calon, namun kemudian beberapa 
mundur dari kepesertaan, sehingga 
ketika uji kelayakan dan kepatutan di DPR 
hanya diikuti oleh 22 calon.

Ketika itu seleksi digelar untuk 
memilih satu Anggota BPK yang ditinggal 
Bahrullah Akbar. Bahrullah Akbar sendiri 
juga termasuk dalam peserta seleksi 
karena seperti halnya Agung Firman yang 
saat ini ikut seleksi kembali, Barullah pun 
ketika itu baru satu periode menjabat 
sehingga sesuai ketentuan ia berhak ikut 
seleksi kembali untuk periode kedua. Dan 
akhirnya, Bahrullah Akbar kembali terpilih 
untuk periode 2016-2021.  (dr)

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari  Anggota BPK Agung Firman Sampurna
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B ERBEDA dari tahun-tahun sebelumnya, seleksi calon 
Anggota BPK periode 2017-2022 ini diikuti cukup 
banyak calon yang berasal dari lingkungan BPK, 
baik itu pensiunan maupun yang kini masih aktif 

menjabat. jika ‘beruntung’, maka bisa jadi dua tempat ‘kosong’ 
yang tersedia berhasil diboyong kalangan BPK sendiri.

Agung Firman Sampurna, misalnya. Calon incumbent yang 
disebut-sebut berpeluang besar untuk terpilih kembali karena 
telah teruji kemampuannya menjadi Anggota BPK selama lima 
tahun, 2012-2017. 

Selain Agung, masih ada tujuh calon dari lingkungan 
BPK, enam di antaranya masih aktif di BPK, yakni; Abdul Latief 
(Auditor Utama Keuangan Negara Vii), Mahendro Sumardjo 
(inspektur Utama BPK), Bambang Pamungkas (Auditor Utama 
Keuangan Negara V) dan Sjafruddin Mosii (Auditor Utama 
Keuangan Negara Vi), dan, i Gede Kastawa, Kepala BPK 
Perwakilan Sumatera Selatan serta Hendra Susanto, Auditor 
BPK. 

Sementara Gunawan Sidauruk merupakan pensiunan BPK. 
Mantan Kepala BPK Perwakilan Provinsi jawa Barat ini boleh 

dibilang merupakan catatan tersendiri 
dalam ‘sejarah kepesertaan seleksi calon 
Anggota BPK’. Betapa tidak dia bukan 
hanya telah berkali-kali ikut seleksi 
bahkan tahun 2016 lalu pun termasuk 
salah satu peserta seleksi calon Anggota 
BPK, namun dia sendiri sebenarnya 
pernah ‘nyaris’ menjadi Anggota BPK 
pada tahun 2009.

Ketika itu ia dinyatakan lulus seleksi 
di DPR (Komisi Xi) namun kemudian 
keputusan tersebut dianulir saat Sidang 
Paripurna DPR. Pasalnya, Gunawan 
dianggap melanggar ketentuan UU 
yang berlaku yakni persyaratan telah 2 
tahun meninggalkan jabatan sebagai 
pejabat di lingkungan pengelola 
keuangan negara. 

Akhirnya, Gunawan Sidauruk pun 
gagal menjadi Anggota BPK periode 
2009-2014. Yang bernasib sama dengan 
Gunawan adalah Dharma Bakti yang 
pada masa itu adalah Sekjen BPK. Dia 
juga lolos seleksi dan terpilih sebagai 
Anggota BPK, namun keputusan 
keterpilihannya dianulir di Sidang 
Paripurna. Akhirnya, posisi Gunawan 
dan Dharma Bakti digantikan oleh Ali 
Masykur Musa dan Tengku M Nurlif.

Selain Gunawan Sidauruk, ada juga 
calon lain yang telah berkali-kali ikut seleksi namun gagal. 
Satu di antaranya adalah Profesor Emita Wahyu Astami. Yang 
‘unik’ dari kepesertaan Emita dalam seleksi calon Anggota 
BPK adalah bukan hanya berkali-kali ikut proses seleksi, tapi 
dalam keikutsertaannya ia kerap masuk dalam ranking terbaik 
pilihan DPD.

Para penguji di Komite iV DPD umumnya menganggap 
Emita sangat mumpuni sebagai calon Anggota BPK. Apalagi 
jika melihat pengalaman kerja Emita sebagai seorang akuntan 
yang pernah berkiprah di luar negeri. Maklumlah ia juga 
sempat lama menjadi dosen di Curtin University, Australia.

Pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Xi DPR yang 
diikutinya, Emita yang dosen bidang akuntansi sekaligus 
Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Teknologi Yogyakarta, 
ini, bukan hanya sangat mampu menjawab berbagai 
pertanyaan anggota dewan, namun diakhir paparannya dia 
kerap mendapat standing applause dari para anggota dewan 
di Komisi Xi. Namun ironisnya, tetap saja Emita gagal terpilih 
menjadi Anggota BPK.  (dr)

Calon-calon Dari Dalam

Abdul Latief

Sjafruddin Mosii

Mahendro Sumardjo

 I Gede Kastawa

Bambang Pamungkas

Hendra Susanto
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MARET 2017 mendatang 
Komisi Xi DPR akan menggelar 
uji kelayakan dan kepatutan 
calon Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan. Ada 28 calon yang akan 
diuji, satu di antaranya adalah 
anggota Komisi Xi sendiri yakni, 
ir isma Yatun dari Fraksi PDi-P. “Bu 
isma Yatun, ‘jagoannya’ PDi-P,” kata 
Eva Kusuma Sundari, anggota 
Komisi Xi yang juga berasal dari 
Fraksi PDi-P, ketika ditanya apakah 
Fraksi PDi P telah memiliki calon 
yang diunggulkan dalam fit and 
proper test calon Anggota BPK, 
Maret mendatang. 

Kali ini, tambah Eva lagi, PDi-P 
mengajukan calon perempuan, 
salah satu tujuannya adalah 
keinginan adanya keterwakilan 
perempuan dalam jajaran 
Keanggotaan BPK. “jadi salah 
satu misi kita adalah keterwakilan 
perempuan. Masak selama ini laki-
laki melulu,” ucapnya.

Selama ini, tegasnya, PDi-P hanya mengendors calon-calon 
lain, maka sekarang adalah kesempatan PDi-P mengendors 
calon sendiri. “Kita mengajukan calon sendiri yang menurut 

kita qualified. Tapi nantinya, ya 
tergantung ‘pasar’-lah. Kami juga 
tidak ‘membabi-buta’. Toh, nanti 
kan ada proses fit and propertest, 
juga ada partai-partai lain. Kan, 
PDi-P tidak bisa menang sendiri. 
jadi memang masih banyak faktor 
lain yang nantinya menentukan,” 
jelasnya.   

Menanggapi tentang 
banyaknya calon yang berlatar 
belakang BPK yang ikut dalam 
proses seleksi kali ini, Eva 
mengatakan, itu adalah hak 
mereka untuk menjabat lebih 
tinggi lagi. Namun katanya, saat ini  
dia belum mempelajarinya secara 
detail. Namun diingatkannya, soal 
keterpilihan nanti, ada faktor lain 
yang juga ikut menentukan, selain 
masalah kemampuan calon. Di 
antaranya adalah soal lobi. 

“jadi sebenarnya begini, 
ya, seharusnya kalau berbasis 
kinerja, yang utama adalah soal 

kemampuan calon. Tapi misalnya semua calonnya pintar maka 
lobi akan menentukan banget. Pada akhirnya kan tergantung 
pada chemistry,” ucapnya.  (dr)

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi VI DPR RI

Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi VI DPR RI

Lobi, Sangat Menentukan

1. Gunawan Sidauruk
2. Soetrisno SE MM Akt
3. Dr Abdul Latief SE MM
4. Prof indra bastian Ph.D MBA, CA, CMA
5. i Gede Kastawa
6. Hendra Susanto ST M Eng MH CfrA
7. Dr. Drs. Mahendro Sumardjo M.M 
8. DR Bambang Pamungkas Ak CA MBA CiMBA
9. Dadang Suwarna Ak
10. Dr ir Max H Pohan CES MA
11. Dr Agung Firman Sampurna SE Msi
12. Sjafrudin Mosii, SE MM
13. Dr ir Mustoha iskandar SH MDM
14. Dr H Eko Sembodo SE MM M Ak

15. ismono Wijayanto
16. DR ir Deddy Supriady Bratakusumah, BE, MURP MSc
17. Dr Padri Achyarsyah SE MM DESS Ak, CPA, CA
18. ir isma Yatun MT
19. DR Razaki Persada SE Msi
20. Dr Muhammad Ridwansyah SE Msc
21. ir Herbert Lubis
22. Suprapto SE ATD DESS Msi
23. Elbert Frits Putranto
24. Tri Widya Prastowo A Md SE
25. john Reinhard Sihombing SH
26. Prof Dr Eminta Wahyu Astami MBA Ak
27. Suharmanta Spd SE MM
28. Endang Sukandar

DAFTAR CALON ANGGOTA BPK PERIODE 2017-2022
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AUDIT 
KEUANGAN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
sudah beroperasi di Indonesia 
sejak 2005. Salah satu fungsi 
lembaga ini ialah untuk memberi 

keyakinan masyarakat terhadap lembaga 
perbankan dengan memberikan jaminan 
perlindungan secara efektif kepada para 
nasabah, sehingga saat ini semua bank 

yang beroperasi di Indonesia telah menjadi 
peserta penjaminan LPS, baik bank 
konvensional maupun bank syariah.

Dengan adanya LPS, kalaupun bank 
bangkrut atau dicabut izin usahanya oleh 
otoritas, simpanan uang tetap terjamin. 
adapun besarnya nilai simpanan yang 
dijamin maksimal sebesar Rp2 miliar per 

Laporan Keuangan LPS TA-2015

Rekomendasi di Tengah 
TRansfoRmasi LPs
Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) TA-2015 mendapat Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun 
dalam laporan itu BPK juga mengungkap temuan yang memuat 5 permasalahan 
SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp1,16 miliar.

nasabah per bank dalam bentuk tabungan, 
deposito, giro, dan sejenisnya. Termasuk 
juga produk-produk simpanan dari bank 
syariah.

Dalam penjaminan ini, jika ada bank 
gagal yang sudah dicabut izin usahanya, 
maka LPS akan melakukan rekonsiliasi dan 
verifikasi untuk menentukan simpanan 
yang layak dibayar dan simpanan tidak 
layak dibayar. Penetapan hasil rekonsiliasi 
dan verifikasi dilakukan secara bertahap 
dan paling lama 90 hari kerja sejak izin 
usaha bank dicabut.

Pembayaran klaim penjaminan oleh LPS 
kepada nasabah dilakukan secara bertahap, 
sesuai penetapan hasil rekonsiliasi dan 
verifikasi. Pembayaran tahap pertama 
dilakukan lima hari di jam kerja sejak 
rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. LPS 
melakukan pembayaran klaim penjaminan 
kepada nasabah melalui bank pembayar.

Sekalipun usianya masih relatif muda, 
LPS telah tumbuh menjadi salah suatu 
lembaga  yang kuat. apalagi dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sistem Keuangan 
(PPKSK). Oleh karena itu dalam upaya 
ikut serta berperan memelihara stabilitas 
keuangan, LPS akan menjadikan tahun 
2017 sebagai masa “transformasi” dengan 
menyempurnakan kemampuan dalam 
pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara 
menyeluruh. 

Di antaranya melaksanakan metode 
Purchase and Assumption (PnA) dan Bridge 
Bank, di samping metode yang sudah ada, 
yakni likuidasi dan penyertaan modal 
sementara, serta penyelenggaraan Program 
Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam 
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penanganan krisis. 
Sejak dibentuk pemerintah 22 

September 2005 LPS menjadi lembaga 
yang menjamin simpanan di bank, baik 
umum, bPR, konvensional, maupun 
syariah. Selama 11 tahun bekerja, LPS 
telah melakukan pembayaran simpanan 
nasabah bank yang dicabut izin usahanya 
sebesar Rp1,176 triliun dari 152,8 
ribu rekening dan telah melakukan 
penanganan (resolusi) bank sebanyak 
78 bank (77 bank dilikuidasi dan satu 
diselamatkan). 

Opini  WTP  BPK
Sementara itu dari segi akuntabilitas, 

LPS termasuk salah satu lembaga yang 
memiliki tata kelola keuangan yang 
mumpuni. Hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan (LK) Lembaga Penjamin 
Simpanan Ta-2015 pun mendapatkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian dari bPK. 

Penilaian ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2014 bPK 
memberikan opini WTP  namun disertai  
dengan memberikan paragraf penjelasan 
terkait dengan adanya  perubahan 
metode perhitungan Cadangan Klaim 
Penjaminan berdasarkan risk-exposure 
bank, pada tahun 2015.

menurut bPK, dalam LK Ta-2015 LPS 
menyajikan secara wajar dalam semua 
hal yang material, posisi keuangan 
LPS tanggal 31 Desember 2015. Serta 
menyajikan kinerja keuangan dan arus 
kasnya untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut sesuai dengan Standar 
akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada Laporan Keuangannya, 
LPS menyajikan total penghasilan 
komprehensif tahun 2015 sebesar 
Rp18,63 triliun. Selain opini di atas, hasil 
pemeriksaan bPK mengungkapkan 5 
temuan yang memuat 5 permasalahan 
SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp1,16 
miliar. Namun menurut bPK hal itu tidak 
memengaruhi kewajaran penyajian.

Selain itu dalam rangka pemeriksaan 
atas LK LPS Tahun 2015, bPK juga 
memantau tindak lanjut LPS terhadap 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Kepatuhan Terhadap Perundang-
undangan Tahun 2005 sampai dengan 
Tahun 2014. Pemantauan atas tindak 
lanjut LPS terhadap temuan tersebut 
menunjukkan, dari 34 rekomendasi, 
sebanyak 21 rekomendasi telah selesai 
ditindaklanjuti, dua rekomendasi dari 

temuan Tahun 2012, enam rekomendasi 
dari temuan Tahun 2013 dan empat 
rekomendasi dari temuan Tahun 2014 
belum selesai ditindaklanjuti serta satu 
rekomendasi dari temuan Tahun 2011 
tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan 
yang sah.

Terkait pemeriksaan Kepatuhan 
terhadap Peraturan dan Perundang-
undangan, dari hasil pengujian, bPK 
menemukan ketidakpatuhan LPS 
terhadap tiga peraturan perundang-
undangan. Pertama, peraturan tentang 
struktur organisasi tidak selaras dengan 
aturan internal LPS dan terdapat unit 
kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. 
Kedua, skema perhitungan Insentif Kinerja 
Tahun 2014 belum merniliki pedoman 
yang jelas dan terdapat pembayaran tidak 
sesuai ketentuan. Dan ketiga, terdapat 
pengadaan komputer dan Electronic Data 
Processing (eDP) belum didukung proses 
yang memadai.

berdasarkan LHP atas Pemeriksaan 
Laporan Keuangan LPS Tahun 2014 
No. 51/LHP/XV.3/03/2015 tanggal 31 
maret 2015 diungkapkan bahwa proses 
pengadaan barang dan jasa belum 
seluruhnya diatur secara lengkap dan jelas 
dalam KDK Nomor 013/DK-LPS/X/2005 

dan KKe No.KeP-009/LPS/XI/2005.
Prosedur yang belum diatur 

dalam ketentuan tersebut antara 
lain: a. metode penentuan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). b. 
Penerbitan Surat Perintah mulai 
Kerja (SPmK); c. Syarat-syarat 
minimal yang harus tercantum 
dalam kontrak; d. Jaminan 
pelaksanaan; dan e. Perubahan 
atau addendum kontrak.

Sementara itu menanggapi 
masalah skema insentif, LPS 
memaparkan, dalam memberikan 
insentif LPS mengacu pada skor 
pencapaian kinerja lembaga di 
samping kinerja individu dengan 
mempertimbangkan sistem yang 
berlaku pada industri perbankan, 
dengan menempatkan LPS pada 
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posisi P75 Tmg (Total Market Group), serta 
mempertimbangkan risiko hukum yang 
tinggi dalam proses penjualan PT bank 
mutiara.

atas permasalahan tersebut, bPK 
merekomendasikan Dewan Komisioner 
LPS agar mengkaji struktur organisasi 
dan uraian jabatan LPS dengan 
memperhatikan UU LPS dan peraturan 
terkait lainnya.

LPS juga diminta meninjau kembali 
kebijakan atas pemberian insentif 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
kehematan dalam tata kelola keuangan 
negara dan mengkaji pedoman 
perhitungan pemberian insentif sesuai 
dengan ketentuan; serta menugaskan 
Kepala eksekutif untuk menarik kembali 
kelebihan pembayaran insentif kinerja 
tahun 2014 sebesar Rp123,28 juta dan 
pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp1,04 miliar.

Sedang temuan-temuan menyangkut 
permasalahan Sistem Pengendalian 

Intern dan pengoperasionalannya bPK 
mendapatkan sejumlah temuan. antara 
lain, aplikasi System Aplication and Product 
(SaP) belum menghasilkan Laporan arus 
Kas (LaK) yang andal dan catatan yang 
memadai atas beban umum administrasi. 

akibatnya LaK yang dihasilkan dari 
aplikasi SaP masih banyak memerlukan 
penyesuaian manual untuk menyajikan 
LaK LPS Tahun 2015. LaK dari aktivitas 
operasi bUa belum sepenuhnya 
memberikan informasi yang memadai. 

Temuan lain, pengelolaan uang muka 
(Um) belum tertib. Permasalahan tersebut 
terjadi karena para direktur grup kurang 
optimal melakukan pemantauan atas 
penyelesaian pertanggungjawaban Um 
grup, pelaksana kegiatan atau penerima 
Um tidak mematuhi peraturan yang 
berlaku, ketentuan yang ada belum 
mengatur jumlah perkiraan Um yang 
diberikan dan perkiraan jangka waktu 
pengajuan dan/atau penggunaan Um, 
serta aplikasi SaP belum sepenuhnya 
mendukung pelaksanaan monitoring 
pertanggungjawaban Um grup.

atas permasalahan tersebut, bPK 
merekomendasikan Dewan Komisioner 
LPS agar mengkaji kebijakan akuntansi 
LPS tentang penyajian LaK sesuai 
standar akuntansi keuangan yang 
berlaku. Kemudian, merekomendasikan 
LPS menugaskan kepala eksekutif 
untuk memerintahkan para direktur 
grup meningkatkan pemantauan atas 
penyelesaian pertanggungjawaban Um. 

Di samping, memerintahkan 
grup Perbendaharaan meningkatkan 
pengendalian dan pengawasan 
pengelolaan Um, melakukan pembinaan 
kepada para pelaksana kegiatan atau 
penerima Um, mengkaji ketentuan 
tentang Um dan pertanggungjawaban 
Um terkait dengan jumlah perkiraan 
Um yang diberikan, jangka waktu 
pengajuan serta penggunaan Um dan 
memperbaiki kelemahan aplikasi System 
Aplication and Product (SaP) dalam 
mendukung pelaksanaan monitoring 
pertanggungjawaban Um grup.  (bd)
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baDaN Pemeriksa Keuangan 
(bPK) kembali memberikan opini 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Tahun 2015. 
Ini merupakan yang ketiga Pemprov 
DKI Jakarta mendapat opini WDP yang 
disebabkan adanya sejumlah temuan bPK 
yang membelit tata kelola keuangannya.

“Penilaian ini sama seperti pada 
laporan keuangan tahun 2014,” kata 
anggota V bPK  moermahadi Soerja 
Djanegara dalam sidang paripurna 
penyampaian LHP di gedung DPRD DKI, 
Jakarta Pusat yang dihadiri gubernur 

DKI Jakarta, basuki Tjahaya Purnama dan 
anggota DPRD DKI Jakarta. 

Dia menambahkan, dalam LK 
Pemprov DKI Jakarta kali ini setidaknya 
bPK menemukan tiga permasalahan 
yang menjadi dasar pertimbangan dalam 
memberikan opini WDP. Karena itu 
menurut moermahadi, kalau Pemprov DKI 
Jakarta ingin mendapatkan opini WTP, 
ketiga permasalahan ini harus segera 
dibenahi. 

Ketiga masalah itu adalah pertama, 
pengendalian pengelolaan pendapatan 
dan piutang Pajak bumi dan bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) belum 
memadai, sehingga ditemukan data-

Temuan yang mengakibaTkan
dki gagaL Raih oPini WTP
LAPORAN KeuANgAN (LK) PemPROv DKI JAKARTA KemBALI gAgAL 
meNDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PeNgecuALIAN (WTP) DARI BPK. ADA TIgA 
PeRmASALAhAN KRuSIAL meNJADI “PR” yANg hARuS SegeRA DISeLeSAIKAN. 
hAL ITu TeRKAIT PeNgeNDALIAN PeNDAPATAN, PIuTANg LAINNyA SeRTA 
PeNgeNDALIAN ASeT TeTAP.

data yang berbeda terkait penerimaan 
kas Pbb-P2 dan piutang Pbb-P2 yang 
dilaporkan pada laporan keuangan. 

Sebagaimana diungkapkan dalam 
LK, Pemprov DKI menyajikan saldo 
piutang pajak per 31 Des 2015 senilai 
Rp 6,31 triliun pada neraca. Di antaranya 
saldo piutang Pajak bumi dan bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (Pbb –P2) dan 
Pajak Kendaraan bermotor (PKb) masing 
masing senilai Rp 5,72 triliun dan Rp 
50,38 miliar. Sedangkan pendapatan PKb 
LO senilai Rp 6,11 triliun dicatat dalam 
Laporan Operasional.

menurut bPK pengendalian 
pengelolaan Pendapatan dan Piutang 
Pbb-P2 belum memadai sehingga bPK 
menemukan data yang berbeda terkait 
penerimaan kas dari Pbb -P2 yang 
seharusnya disajikan. Selisih tersebut 
antara lain terkait data penerimaan kas 
Pbb-P2. menurut laporan keuangan 
yang bersumber dari Sistem Informasi 
Pengelolaan Daerah, data penerimaan kas 
lebih besar Rp 47,80 miliar dari data Dinas 
Pelayanan Pajak  yang bersumber dari 
Payment Online System. 

Selain itu juga terdapat selisih data 
piutang Pbb-P2 atas Surat Pemberitahuan 
pajak terutang yang terbit sebelum 2015. 
menurut laporan dari data Unit Pelayanan 
Pajak Daerah terdapat selisih kurang 
Rp173,34 miliar dan selisih lebih Rp167,65 
miliar.

bPK juga menemukan perhitungan 
PKb yang tidak berdasar nilai jual 
kendaraan bermotor pada tahun tertuang 
pajak sebagaimana diatur dalam Pergub 
sehingga saldo piutang PKb tidak 
konsisten. Pendapatan PKb LO atas 
tunggakan PKb tahun lalu dinilai terlalu 
rendah minimal Rp 26,48 miliar dan sanksi 
denda dinilai terlalu rendah minimal Rp 
73,06 miliar.   

Gedung Balai Kota DKI
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Temuan kedua, Pemprov DKI 
belum mencatat Piutang Lainnya dari 
konversi kewajiban pengembang yang 
membangun rumah susun menjadi 
penyetoran uang. Pada Neraca Piutang 
Lainnya, LK Pemprov DKI menyajikan 
saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp 
731,16  miliar. menurut bPK piutang 
tersebut tidak termasuk konversi 
piutang kewajiban pengembang yang 
membangun rumah susun dalam bentuk 
uang. 

Pemprov DKI belum jelas mengatur 
perhitungan dan prosedur penagihan 
konversi kewajiban pengembang 
rumah susun dalam bentuk uang, serta 
penerapan peraturan tersebut belum 
memungkinkan pencatatan piutang pada 
saat hak tagih pemerintah DKI muncul. 
Sementara itu Piutang Lainnya juga 
tidak termasuk hak tagih Pemprov DKI 
pada pemegang Surat Izin Penunjukan 
Penggunaan Tanah (SIPPT) atas 
kewajiban mereka untuk  menyerahkan 
fasos-fasum. 

bPK juga menemukan kelemahan 

pengendalian terhadap penagihan 
pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT 
sehingga Pemprov DKI Jakarta belum 
bisa menyajikan hak tagih atas fasos-
fasum sebagai piutang dalam laporan 
keuangan. adapun aset fasos-fasum yang 
seharusnya sudah diserahkan pemegang 
SIPPT kepada Pemprov DKI Jakarta 
berupa tanah yang disertai jalan, taman 
atau bangunan di atasnya dengan luas 
tanah minimal 16,84 juta meter persegi. 

Ketiga, menyangkut Pengendalian 
aset Tetap, termasuk aset Tanah yang 
masih dalam sengketa. Pemprov DKI 
menyajikan saldo aset Tetap per 31 
Desember 2015 senilai Rp 363,58 triliun. 
Pengendalian aset Tetap tersebut 
menurut bPK masih belum memadai 
karena pencatatan aset tetap tidak 
melalui siklus akuntansi dan tidak 
menggunakan sistem informasi akuntansi 
sehingga berisiko salah saji. 

Seperti aset Tetap senilai Rp 14,52 
triliun yang dicatat sebagai aset lain-lain 
belum divalidasi. aset Tetap pada Dinas 
Pendidikan tidak didukung data Kartu 

Inventaris barang (KIb) senilai Rp 14,38 
triliun, dan yang didukung data KIb 
namun tidak valid senilai Rp 886,41 miliar. 
aset Tetap yang belum direkonsiliasi 
antara data menurut neraca SKPD 
dan data menurut data bPKaD senilai 
Rp728,74 miliar. 

Selisih saldo aset tetap menurut 
neraca SKPD dengan data KIb senilai 
Rp115,42 miliar. aset tetap tidak 
ditemukan keberadaannya senilai Rpl,69 
miliar. aset tetap dicatat tidak sesuai 
dengan fisiknya senilai Rp 172,13 miliar. 
aset tanah yang sama dicatat pada tiga 
SKPD yang berbeda senilai Rp 905,81 
miliar. Dicatat ganda pada dua SKPD 
yang berbeda senilai Rp668,51 miliar. 
Dan dicatat ganda di KIb senilai Rp 1,06 
miliar, serta data KIb tidak valid dan tidak 
informatif senilai Rp3,15 triliun. 

Sistem Pengendalian Intern
Sementara terkait Sistem 

Pengendalian Intern dan 
pengoperasionalannya bPK menemukan 
sejumlah pokok kelemahan atas LK 
Pemprov DKI Jakarta. Tujuh catatan bPK, 
pertama, mekanisme konversi kewajiban 
dari pemegang SIPPT atas kompensasi 
Rumah Susun (Rusun) belum diatur. 
Kedua, Sistem Informasi Pajak Kendaraan 
bermotor (SI PKb) belum mendukung 
pencatatan pendapatan dan piutang PKb 
berbasis akrual.

Ketiga, pengendalian pengelolaan 
pendapatan dan piutang Pbb-P2 belum 
memadai. Keempat, pengelolaan aset 
belum memadai serta pencatatan dan 
pelaporan aset tetap tidak melalui siklus 
akuntansi dan tidak menggunakan 
Sistem Informasi akuntansi. Kelima, aset 
tetap Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
Jakarta senilai Rp15,26 triliun tidak dapat 
diyakini kewajarannya.

Keenam, Pemprov DKI belum 
melakukan penagihan secara memadai 
atas kewajiban penyerahan fasos-fasum 
oleh 1.370 pemegang SIPPT berupa tanah 
seluas 16,84 juta meter persegi. Dan 
ketujuh, Pemprov DKI belum melakukan 

ILUSTRASI: Bus Pariwisata DKI
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tindak lanjut secara memadai atas aset 
tetap yang dicatat sebagai akun aset lain-
lain – aset belum validasi senilai Rp14,51 
triliun.

berdasar kelemahan-kelemahan 
tersebut, bPK merekomendasikan kepada 
gubernur DKI Jakarta antara lain agar 
mengambil langkah dan kebijakan yang 
diperlukan. antara lain, menginstruksikan 
kepada Kepala biro PKLH berkoordinasi 
dengan Kepala biro Hukum untuk 
menyusun sistem serta prosedur yang 
jelas terkait konversi pembangunan 
rusun sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Sedangkan terkait kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundang-
undangan sebagai bagian pemerolehan 
keyakinan yang memadai tentang apakah 
laporan keuangan bebas dari salah 
saji material dan sudah sesuai Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara, bPK 
menemukan adanya 15 ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan pada Pemprov DKI Jakarta.

adapun nilai temuan tersebut 
mencapai Rp374,68 miliar dengan rincian: 
Indikasi kerugian daerah senilai Rp41,03 
miliar. Kekurangan penerimaan senilai 
Rp5,87 miliar.  Dan administrasi senilai 
Rp327,77 miliar. Selanjutnya atas temuan 

tersebut Pemprov DKI Jakarta telah 
menindaklanjuti dengan menyetorkan ke 
rekening kas daerah senilai Rp3,30 miliar.

Pokok-pokok temuan antara lain, 
pengadaan alat berat penunjang 
perbaikan jalan tidak sesuai ketentuan 
dan terindikasi merugikan daerah 
minimal senilai Rp13,43 miliar. Juga 
ditemukan kelebihan pembayaran 
realisasi belanja pelaksanaan New Cities 
Summit 2015 senilai Rp1,82 miliar. Kasus 
sama terjadi pada pembayaran empat 
paket pekerjaan pemeliharaan gedung 
kantor dan gedung kesenian/kebudayaan 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai 

Rp1,24 miliar.
Sehubungan temuan tersebut, 

bPK merekomendasikan gubernur 
menginstruksikan Kepala Dinas 
bina marga supaya memerintahkan 
Kepala UPT alkal memproses indikasi 
kerugian daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku dan meminta penyedia barang 
menyetorkan indikasi kerugian daerah 
senilai Rp13,43 miliar ke rekening kas 
daerah.

Sementara menanggapi temuan-
temuan bPK, usai penyerahan IHPS 
tersebut gubernur DKI Jakarta basuki 
Tjahaja Purnama menyatakan akan 
memperbaiki penilaian dari bPK atas 
laporan keuangan DKI 2015 itu. “memang 
seharusnya laporan keuangan DKI dari 
dulu tidak wajar. makanya kami akan 
perbaiki lagi. Dengan begitu, kami 
menargetkan bisa mendapatkan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 
depan,” ungkap basuki. 

Di sisi lain, dia mengaku tidak kecewa 
dengan perolehan opini untuk laporan 
keuangan DKI tahun 2015. Dia justru 
mengapresiasi sistem akrual basis yang 
saat ini digunakan. “Sistem akrual basis itu 
sama seperti yang digunakan perbankan. 
Jadi, semua transaksi yang terjadi 
akan tercatat sehingga terindentifikasi 
dengan jelas. Dengan sistem ini juga 
bisa diketahui penyusutan aset,” tambah 
basuki.  (bd)ILUSTRASI: Perbaikan jalan DKI
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HaKIm agung Hatta ali 
kembali terpilih menjadi 
Ketua mahkamah agung 
(ma) periode 2017-2022. 

Kepercayaan para Hakim agung yang 
diberikan kepada Hatta ali tentu tak 
lepas dari keberhasilannya memimpin 
ma sebagai “benteng terakhir” 
lembaga peradilan di Indonesia, serta 
mengimplementasi reformasi hukum 
yang dicanangkan ma sebagai satu 
langkah menuju Peradilan yang agung.  

Selama periode pertama Dr. 
mohammad Hatta ali, SH, mH. memimpin 
ma, masih banyak suara sumbang yang 

meragukan integritas para hakim dalam 
menegakkan hukum dan keadilan akibat 
ulah beberapa oknum hakim yang tidak 
terpuji. Namun di sisi lain, masyarakat 
terntunya tidak bisa menafikan upaya 
perbaikan yang terus dirintis Hatta ali dan 
jajarannya.  

misalnya di bidang pelayanan publik. 
Saat ini puluhan bahkan mungkin telah 
ratusan lembaga peradilan, baik Peradilan 
Umum, Peradilan agama maupun 
Peradilan Tata Usana Negara di seluruh 
Indonesia yang telah mendapatkan 
sertifikasi ISO 9001:2008. artinya 
lembaga-lembaga peradilan tersebut 

WTP emPaT kaLi, haTTa aLi
kembaLi Lagi Jadi keTua ma
mAhKAmAh AguNg KemBALI meNDAPATKAN OPINI WTP DARI BADAN 
PemeRIKSA KeuANgAN (BPK). meSKI mASIh BANyAK SuARA SumBANg yANg 
meRAguKAN INTegRITAS PARA hAKIm, hATTA ALI mASIh DIANggAP yANg 
TeRBAIK uNTuK memImPIN mA SAAT INI.

telah memiliki stadarisasi yang terukur 
dalam hal pelayanan publik.  

Selain itu, keberhasilan ma empat kali 
berturut-turut mendapatkan Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan 
Pemeriksa Keuangan (bPK) atas Laporan 
Keuangannya menggambarkan kredibilitas 
dan akuntabilitas keuangan lembaga 
tersebut. Hal ini tentu bisa menjadi 
indikasi kuat bahwa di ma dan lembaga-
lembaga peradilan yang dinaunginya 
kini tengah terjadi reformasi tata kelola 
dan manajemen keuangan yang  pada 
gilirannya bisa merambat pada perbaikan 
mentalitas para “punggawa peradilan” 
termasuk pada hakim dan pranata hukum 
lainnya.   

Dalam pemilihan terbuka Selasa, 14 
Februari 2017, dari 47 hakim agung, Hatta 
ali  meraih 38 suara, andi Samsan Nganro 
7 suara, Suhadi 1 suara, dan mukti arto 1 
suara.

berdasar Surat Keputusan Ketua 
mahkamah agung Nomor 12/Kma/
SK/I/2017 tentang Tata Tertib Pemilihan 
Ketua ma, ketua dipilih dari hakim dan 
oleh hakim agung. Pemilihan ketua 
dinyatakan sah apabila dihadiri paling 
sedikit 2/3 dari jumlah hakim agung. 
Pemilihan ini diikuti semua hakim agung 
yang berjumlah 47.

Dalam tata cara pemilihan, setiap 
hakim agung dapat memilih dan dipilih 
menjadi calon ketua. Setiap hakim agung 
hanya dapat memilih satu calon ketua. 
Proses pemilihan dilakukan dengan 
menulis nama hakim agung pada secarik 
kertas. 

Peraih suara terbanyak urutan pertama 
dan kedua ditetapkan sebagai calon 
ketua. Jika berdasar perhitungan suara 
calon ketua sudah mendapatkan suara 50 
persen + 1, maka calon itu akan langsung 
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ditetapkan sebagai ketua. Prosesi 
penghitungan suara dilakukan oleh 
panitia pemilihan yang disaksikan dua 
orang hakim agung, Ketua Kamar Perdata 
ma Soltoni mohdally dan Ketua Kamar 
militer Timur P manurung. 

Usai penghitungan suara, Hakim 
agung Suwardi langsung mengumumkan 
hasil pemungutan suara dengan 
menyatakan:  “mengesahkan hakim 
agung Hatta ali sebagai ketua ma. 
Keputusan ini mempunyai kekuatan 
yang sah dan menjadi penetapan untuk 
pengusulan ketua ma pada presiden,” 
ujar Suwardi sebagai penanggung jawab 
pemilihan ketua ma tersebut.

Terpilihnya kembali Hatta ali sebagai 
Ketua ma untuk kedua kalinya, membuat 
dia yang kini telah berusia 67 
tahun, akan terus menjabat 
hingga masa pensiun pada usia 
70 tahun.  

“Saya mengucapkan 
terima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan kepada saya 
untuk memegang amanah 
periode kedua,” kata Hatta. 
Dia berharap amanah yang 
diberikan dapat menjadi 
momentum meningkatkan kerja 
sama dan sinergi yang selama 
terbangun di ma. “Sekarang 
saatnya membangun tekad 
demi mewujudkan badan 
peradilan Indonesia yang agung,” 
pungkasnya.  

Empat Kali WTP
bPK memberikan Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian terhadap Laporan 
Keuangan mahkamah agung Ta-
2015. Penyerahan LHP ini secara resmi 
disampaikan anggota aKN III bPK, Prof. 
Dr. eddy mulyadi Soepardi  kepada Kepala 
badan Pengawasan mahkamah agung 
RI Dr. H. Sunarto, SH, mH, yang mewakili 
Sekretaris mahkamah agung.

menurut bPK, dalam  laporan 
keuangan tersebut mahkamah agung 
menyajikan  posisi keuangan ma tanggal 

31 Desember 2015 secara wajar, dalam 
semua hal yang material.  Termasuk  
realisasi anggaran, operasional, serta 
perubahan ekuitas untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut sesuai 
Standar akuntansi Pemerintahan.

Dalam memperoleh keyakinan 
yang memadai atas kewajaran 
laporan keuangan tersebut bPK juga 
melakukan pemeriksaan terhadap 
sistem pengendalian intern dan 
kepatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan. bPK 
juga menjelaskan bahwa kedua laporan 
tersebut merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan ini.

Dalam kaitannya dengan Sistem 
Pengendalian Intern tersebut, bPK 

menemukan kondisi yang dapat 
dilaporkan berkaitan sistem pengendalian 
intern dan operasinya. Pokok-pokok 
kelemahan dalam sistem pengendalian 
intern atas Laporan Keuangan ma yang 
ditemukan bPK antara lain Penatausahaan 
Persediaan dan pengungkapan dalam 
CaLK belum memadai, Penatausahaan 
aset Tetap belum memadai, dan 
Pencatatan Hibah dalam Laporan 
Keuangan Tahun 2015 belum memadai.

berdasarkan kelemahan-kelemahan 
tersebut, bPK merekomendasikan 
kepada Sekretaris ma antara lain agar 
menyusun SOP terkait penatausahaan 

dan pencatatan persediaan secara akrual, 
penggunaan mata anggaran persediaan/
non persediaan, dan perlakuan 
pencatatan pengadaan buku oleh biro 
Hukum dan Humas yang diserahkan 
ke pengadilan dan masyarakat serta 
mensosialisasikannya ke seluruh satker di 
lingkungan ma.

bPK juga merekomendasikan agar 
melaporkan kekurangan penerimaan 
hibah sebesar Rp7,84 miliar ke 
DJPPR Kementerian Keuangan untuk 
memperoleh nomor register dan SP3HL-
bJS serta meneruskannya ke KPPN mitra 
kerja untuk disahkan dan memerintahkan 
Kepala biro Perencanaan dan Organisasi 
untuk melakukan proses verifikasi terkait 
jumlah penerimaan dan pencatatan hibah 

tingkat satker dan K/L secara 
berkala.

Sedangkan terkait kepatuhan 
terhadap peraturan dan 
peraturan perundang-undangan, 
bPK menjelaskan bahwa 
pemeriksaan ini merupakan 
bagian pemerolehan keyakinan 
yang memadai tentang apakah 
laporan keuangan bebas dari 
salah saji material, sesuai dengan 
Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN).

bedasarkan hasil pemeriksaan 
melalui reviu dokumen, 
observasi, serta perhitungan fisik 
secara uji petik yang dilakukan 

bersama dengan pelaksana konstruksi, 
konsultan manajemen Konstruksi 
dan pihak ma, dapat diungkapkan 
beberapa masalah. antara lain, dalam 
kaitan pendapatan, bPK menemukan 
empat permasalahan pengelolaan PNbP 
atas Sewa Tanah/bangunan pada biro 
Umum belum memadai dan Penyewa 
tidak melaksanakan kewajiban sesuai 
perjanjian. 

Terhadap semua permasalahan, bPK 
telah menyampaikan rekomendasinya. Ke 
depan, bPK akan terus memantau tindak-
lanjut dari semua rekomendasi yang telah 
disampaikan tadi.  (bd) 

Hakim Agung Hatta Ali kembali terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) 
periode 2017-2022. 
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geTaRaN bursa pemilihan 
Dewan Komisioner Otoritas 
Jasa Keuangan (DK OJK) 
semakin terasa. Pasalnya awal 

Februari lalu Panitia Seleksi (Pansel) yang 
diketuai menteri Keuangan Sri mulyani 
Indrawati telah mengumumkan 107 
orang lolos tes administrasi dalam bursa 
pemilihan Komisioner OJK Periode 2017-
2022.

Pansel Dewan Komisioner OJK 

dibentuk Presiden Joko Widodo seiring 
diterbitkannya Keputusan Presiden 
Nomor 5/P Tahun 2017 tentang 
Pembentukan Pansel Pemilihan Calon 
anggota Dewan Komisioner OJK Periode 
2017-2022.

Seleksi pemilihan Calon anggota 
DK OJK Periode 2017-2022 didasarkan 
pada Undang-Undang No. 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Tujuan seleksi pemilihan Calon anggota 

oPini WTP, disusuL
seLeksi dk oJk
LAPORAN KeuANgAN OTORITAS JASA KeuANgAN (OJK) TA 2015 KemBALI 
meNDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK. INI meRuPAKAN OPINI WTP KeTIgA KALI 
BeRTuRuT-TuRuT. SemeNTARA ITu BuRSA DeWAN KOmISIONeR OJK TeLAh 
meLOLOSKAN 107 cALON ANggOTA Ke TAhAP 2 yANg AKAN meLIBATKAN 
PASRTISIPASI mASyARAKAT.

Dewan Komisioner OJK adalah untuk 
mengisi 7 jabatan anggota OJK Periode 
2012-2017 yang akan berakhir pada 23 Juli 
2017 sesuai Keputusan Presiden Nomor 
67/P/2012.

Ketua Pansel, Sri mulyani menegaskan, 
seleksi yang akan berlangsung empat 
tahap itu akan diselenggarakan secara 
transparan dan melibatkan partisipasi 
publik. “Pansel bertugas memilih dan 
menetapkan Calon anggota DK untuk 
disampaikan kepada Presiden melalui 
seleksi transparan, akuntabel, dan 
melibatkan partisipasi publik,” jelas beliau.

Sebelumnya, beliau menyatakan 
bahwa pendaftar Calon anggota DK 
OJK telah mencapai 843 orang. “macam-
macam background-nya. Dari sisi industri, 
akademisi, institusi di bidang perbankan, 
keuangan, dan lainnya,” ujar Sri mulyani.

Sementara itu nama-nama yang 
sudah dinyatakan lolos Seleksi Tahap 
1 Calon anggota DK OJK berasal dari 
berbagai kalangan baik dari praktisi 
maupun akademisi. bahkan ada  sejumlah 
nama yang merupakan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). 

adapun calon yang sudah lolos tes 
administrasi di antaranya mantan Wakil 
Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi 
Keuangan (PPaTK) agus Santoso. Dia 
mencalonkan diri sebagai perwakilan dari 
bank Indonesia. 

Selain agus, beberapa nama lain 
yang lolos adalah Rektor Universitas 
Paramadina, Firmanzah. mantan Staf 
Khusus bidang ekonomi Presiden keenam 
Indonesia Susilo bambang Yudhoyono 
tersebut juga sudah dinyatakan lolos 
tes adminstrasi. Namun Firmanzah 
nampaknya masih enggan berkomentar.

adapun DK OJK yang saat ini masih 
aktif juga tak ketinggalan ikut mendaftar. 
Nama dari internal OJK yang dinyatakan 
lolos di antaranya Ketua OJK muliaman 
Hadad, Wakil Ketua OJK Rahmat 
Waluyanto. ada pula Firdaus Djaelani 
yang saat ini menjabat anggota DK OJK 
sekaligus Kepala eksekutif Pengawas 
Industri Keuangan Non bank, Nelson 
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Tampubolon (Kepala eksekutif Pengawas 
Perbankan), dan Nurhaida (Kepala 
eksekutif Pengawas Pasar modal).

Namun demikian perjalanan para 
Calon anggota DK OJK ini masih jauh. 
Pasalnya seluruh Calon anggota DK OJK 
yang lulus tahap ini akan melanjutkan 
Seleksi Tahap 2 berupa penilaian 
masukan dari masyarakat, rekam jejak, 

dan pembuatan makalah.
Dalam Seleksi Tahap 2 ini, Pansel telah 

meminta masyarakat ikut berpartisipasi 
dengan memberikan masukan dan atau 
informasi mengenai integritas dan atau 
perilaku Calon anggota DK OJK yang 
lolos Seleksi Tahap 1. masukan tersebut 
dapat disampaikan melalui email seleksi 
dkojk@kemenkeu.go.id mulai tanggal 8 

Februari 2017 sampai dengan 24 Februari 
2017. masyarakat bisa menyertakan bukti 
atau dokumen pendukung dalam email 
tersebut.

Sementara itu Tony Prasetiantono, 
ekonom Universitas gajah mada yang 
mewakili akademisi dalam Pansel OJK 
menyatakan, meski waktu pemilihan 
Ketua DK OJK masih sampai 20 Juli 2017, 
namun Pansel harus terus bekerja keras 
karena harus berkejaran dengan waktu. 
“Tugas Pansel kali ini memang tidak 
ringan karena kita harus menyiapkan  
orang yang tepat untuk menduduki 
jabatan itu,” tambahnya.      

Tiga Kali Berturut-turut 
Ramainya bursa Calon anggota 

DK OJK 2017-2022 tentunya tidak 
mengherankan. Pasalnya dalam beberapa 
tahun terakhir OJK telah berkembang 
pesat. Prestasi yang dicapai lembaga 
keuangan non perbankan ini pun 
makin moncer. Hal itu ditandai dengan 
keberhasilannya menyabet Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan 
Pemeriksa Keuangan (bPK) atas Laporan 
Keuangannya. Opini ini merupakan opini 
WTP yang ketiga kalinya yang dicapai OJK 
secara berturut-turut.

Sebagaimana terungkap dalam LK 
Tahun anggaran (Ta) 2015, Otoritas Jasa 
Keuangan  menyajikan, Nilai aset dan 
Liabilitas OJK per 31 Desember 2015 
masing-masing sebesar Rp5,29 triliun dan 
Rp 1,39 triliun. Sedangkan jumlah aset 
Netto selama Tahun 2015 adalah sebesar 
Rp 3,90 triliun. 

Namun di balik opini di atas, dari 
hasil pemeriksaan LK OJK 2015, bPK 
juga mendapatkan 15 permasalahan 
menyangkut kelemahan penerapan 
Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 15 
permasalahan ketidakpatuhan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp4,29 
miliar yang membelit OJK.  

meski temuan-temuan tersebut 
menurut bPK tidak mempengaruhi 
kewajaran penyajian  LK OJK, namun 
sudah sewajarnya pula bila temuan itu 

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membentuk panitia 
seleksi guna mengisi posisi DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.

Sri Mulyani sebagai Ketua Pansel memimpin jalannya seleksi calon posisi DK Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) periode 2017-2022.
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segera ditindaklanjuti agar ke depan  
LK OJK semakin sempurna dan tak 
kehilangan kewajarannya.     

adapun yang terkait dengan SPI 
di antaranya: Satker di OJK belum 
melaksanakan rekonsiliasi dana secara 
tertib. Terjadi selisih antara realisasi SISKa 
dan Mandiri Cash Management (mCm) 
pada tiga Satker yang belum dapat  
dijelaskan seluruhnya.

adanya permasalahan tersebut 
mengakibatkan terjadinya selisih 
penggunaan dana dan data Sistem 
Informasi dan Keuangan  (SISKa)  sebesar 
Rp1,29 miliar,  serta beban sebesar 
Rp817,29 juta yang tidak dapat diyakini 
keterjadian dan ketepatan klasifikasinya. 

menurut hasil pemeriksaan 
bPK, permasalahan tersebut terjadi 
karena selama Tahun 2014 peraturan 
mengenai tata cara pencairan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
OJK belum secara jelas mengatur peran 
Kementerian Keuangan dalam proses 
rekonsiliasi kas satuan kerja OJK serta 
sanksi-sanksi dan/atau konsekuensi atas 
Pelaksana Pencairan Dana (PPD) atau 
satuan kerja yang terlambat ataupun 
tidak menyampaikan laporan rekonsiliasi 
dana yang dikelolanya . 

atas berbagai permasalahan tersebut, 
bPK merekomendasikan kepada Dewan 
Komisioner OJK agar menyempurnakan 
pengendalian atas penyelesaian 
transaksi-transaksi yang dibayarkan. 
Juga memerintahkan PPK dan PPD 
untuk menelusuri lebih lanjut selisih 
yang terjadi dan potensi utang atas 
transaksi-transaksi yang belum dibayar, 
menyelesaikan pertanggungjawaban 
uang muka dan memastikan penyetoran 
sisa uang muka.

Temuan-temuan lainnya terkait SPI 
antara lain OJK belum menatausahakan 
aset Tetap dan aset Tak berwujud Secara 
memadai. Temuan lainnya, OJK Tidak 
Cermat/Konsisten dalam menyusun 
Ketentuan/Kebijakan mengenai Sumber 
Daya manusia dan akta Pendirian 
Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK. 

Ketiga, Kebijakan Tutup Tahun 2015 Tidak 
Dilaksanakan secara Tertib.

adapun temuan yang terkait 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
dan perundang–undangan di antaranya 
adalah terungkapnya beberapa sewa 
kantor yang tidak sesuai ketentuan 
sehingga terjadi kemahalan Rp 3,75 
miliar.  

Permasalahan itu terjadi karena OJK 
tidak memiliki posisi tawar yang baik atas 
harga sewa mengingat proses pengadaan 
dilakukan melalui penunjukan langsung 
dan panitia pengadaan tidak cermat 
dalam melaksanaan pengadaan sewa 
gedung. 

atas permasalahan tersebut, bPK 
merekomendasikan kepada Dewan 
Komisioner OJK agar memerintahkan PPK 
mengintruksikan penyediaan gedung 
Kantor Regional 4 Jawa Tengah dan DIY, 
Kantor Regional 2 Jawa barat, kantor 
OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Provinsi 
Kepulauan Riau, dan kantor OJK Solo 
dengan mengompensasikan kemahalan 
harga sewa dengan penambahan masa 
sewa atau fasilitas sebesar Rp3,75 miliar.  

Sementara itu temuan bPK lainnya 
yang harus segera ditindaklanjuti 

OJK antara lain menyangkut 
pertanggungjawaban beban yang belum 
sepenuhnya dilakukan secara tertib. Juga 
proses pengadaan jasa tidak sepenuhnya 
dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga 
beban OJK sebesar Rp1,76 miliar, 
berpotensi dibayarkan terlalu tinggi. 

adapun hasil pemantauan atas tindak 
lanjut OJK terhadap temuan sebelumnya  
menunjukkan, dari total 6 temuan 
dengan nilai sebesar Rp2,47 miliar dan 19  
rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi sebanyak 10 rekomendasi 
dengan nilai sebesar Rp2,44 miliar. belum 
sesuai rekomendasi dan dalam proses 
tindak lanjut sebanyak 9 rekomendasi 
dengan nilai sebesar Rp26,34 juta. Dan 
tidak ada rekomendasi yang belum 
ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat 
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. 

Terkait dengan tindak lanjut 
yang telah dilakukan itu, OJK telah 
menyerahkan aset atau uang yang 
disetorkan ke negara sebesar 
Rp2,43miliar. Sedangkan rekomendasi 
yang belum selesai ditindak-lanjuti antara 
lain mengenai pengenaan sanksi kepada 
pegawai yang lalai dalam pembayaran 
tagihan pihak ketiga.  (bd)

OJK raih predikat Opini WTP untuk ketiga kalinya dari BPK
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TaHUN 2014, Kementerian Sosial 
(Kemensos) mendapat opini 
WDP. ada sejumlah catatan yang 
diberikan, di antaranya masalah 

mekanisme bansos dan persediaan 
barang. Namun di tahun 2015, opini 
Kemensos melorot menjadi TmP (Tidak 
menyatakan Pendapat). 

Sebenarnya, upaya perbaikan 
telah dilakukan Kemensos. Namun 

sayangnya upaya tersebut belum 
signifikan mempengaruhi substansi 
utama permasalahan yang menjadi 
dasar pengecualian opini LK Tahun 2014. 
akibatnya, permasalahan yang sama 
terulang kembali dalam tahun 2015. 

misalnya terkait Persediaan.  berdasar 
LK Kemensos, saldo persediaan per 31 
Desember 2015 adalah Rp556,74 miliar. 
Dari jumlah tersebut di antaranya  Rp15,01 

PeRTanggungJaWaban fikTif
di kemenTeRian sosiaL
bPK KembaLI meNemUKaN baNYaK PeRmaSaLaHaN DaLam 
LaPORaN KeUaNgaN (LK) KemeNTeRIaN SOSIaL TaHUN 2015. DI 
aNTaRaNYa bPK meNemUKaN aDaNYa PeRTaNggUNgJaWabaN 
FIKTIF  Rp748,54 JUTa PaDa beLaNJa, SeRTa baNSOS SeNILaI 
Rp9,28 TRILIUN YaNg TIDaK DaPaT DIIDeNTIFIKaSI.

miliar merupakan bufferstock pada 
Direktorat Perlindungan Sosial Korban 
bencana alam (PSKba) dan Perlindungan 
Sosial Korban bencana Sosial (PSKbS) 
yang berada di Dinas Sosial Provinsi yang 
pencatatannya, tidak didukung berita 
acara Stock Opname. Demikian juga 
persediaan bufferstock sebanyak 92.650 
paket senilai Rp46,84 miliar dititipkan 
pada pihak ketiga yang pada tanggal 31 
Desember tidak dilakukan stock opname. 

Hal tersebut hampir sama dengan 
temuan tahun 2014 yang menjadi catatan 
pengecualian opini Kemensos. Ketika 
itu, saldo persediaan barang persediaan 
PSKba yang tersimpan pada gudang 
Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan 
Kota di Indonesia sebesar Rp116,37 miliar 
tidak didukung dengan berita acara Stock 
Opname  per tanggal 31 Desember 2014.

Permasalahan lain yang ditemukan 
dalam LK 2015 adalah terkait saldo 
persediaan Direktorat Pengumpulan dan 
Pengelolaan Sumber Dana bantuan Sosial 
(PPSDbS) yang berasal dari Hadiah Tidak 
Tertebak (HTT) senilai Rp668,63 juta, yang 
pengelolaannya tidak memadai dan tidak 
dicatat berdasarkan pengesahan hibah. 
Temuan tersebut sama dengan tahun 
2014 dimana saldo persediaan Direktorat 
PPSDbS yang berasal dari HTT sebesar 
Rp2,63 miliar pengelolaannya kurang 
memadai.

Dalam pemeriksaan LK 2015, bPK 
juga menemukan masalah pencatatan 
persediaan pada Direktorat Rehabilitasi 
Sosial Korban Penyalahgunaan NaPZa 
berupa pembangunan gedung 
rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor 
(IPWL) dan Pusat Informasi dan edukasi 
(PIe) senilai Rp12,32 miliar melalui aplikasi 
Sistem akuntansi Instansi berbasis akrual 
(SaIba), tidak dapat ditelusuri ke belanja 
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pembentuknya. akibatnya, bPK tidak 
dapat menentukan apakah diperlukan 
penyesuaian terhadap angka tersebut. 

Permasalahan signifikan yang juga 
jadi temuan pemeriksaan LK Kemensos 
2015 adalah soal penyajian realisasi 
beban barang Untuk Diserahkan Kepada 
masyarakat Tahun 2015 sebesar Rp157,70 
miliar.

berdasar pengujian atas akun beban 
barang Untuk Diserahkan Kepada 
masyarakat secara uji petik pada 
satker pusat dan daerah menunjukkan 
ketidaksesuaian penyajian atas akun 
beban barang Untuk Diserahkan Kepada 
masyarakat senilai Rp47,62 miliar, yang 
tidak dapat ditelusuri ke realisasi belanja 
pembentuknya dan pencatatan saldo 
persediaan di neraca.

Selain masalah tersebut, laporan 
hasil pemeriksaan juga mengungkap 
tentang temuan pertanggungjawaban 
fiktif belanja. Dipaparkan bahwa dalam 
laporan realisasi belanja barang Tahun 
2015 sebesar Rp2,78 triliun. Jumlah 
tersebut termasuk belanja kegiatan 
Verifikasi dan Validasi Data Penyandang 
masalah Kesejahteraan Sosial yang di 
antaranya senilai  Rp98,01 miliar tidak 
didukung bukti pertanggungjawaban 
yang akuntabel dan lengkap. 

berdasarkan uji petik atas 
belanja minimal senilai Rp1,31 
miliar, bPK menemukan adanya 

pertanggungjawaban fiktif sebenar 
Rp748,54 juta. Selain itu, pengujian 
atas hasil kegiatan berupa database 
peserta program perlindungan sosial 
menunjukkan indikasi data tidak valid. 

“bPK tidak dapat memperoleh bukti 
pemeriksaan yang cukup dan tepat 
tentang nilai tersebut posisi per 31 
Desember 2015. akibatnya, bPK tidak 
dapat menentukan apakah diperlukan 
penyesuaian terhadap angka tersebut,” 
demikian laporan hasil pemeriksaan bPK.

Dana Bansos Bermasalah
Sebagaimana diketahui tahun 2014, 

Kementerian Sosial mendapat opini 
WDP. Ketika itu dalam pemeriksaan, bPK 
menemukan banyak permasalahan di 
antaranya terkait masalah pencairan dana 
bansos yang tidak dapat ditelusuri secara 
memadai, dll. Pencairan dana bansos 
melalui Program Keluarga Harapan (PKH), 
misalnya, sebanyak  Rp69,25 miliar yang 
menggunakan rekening bank operasional 
PT PI tidak dapat ditelusuri secara 
memadai atas mutasi keluar dana tersebut 
hingga sampai kepada penerima manfaat. 

Demikian halnya pencairan dana 
bansos Program Simpanan Keluarga 
Sejahtera (PSKS) senilai Rp248,19 miliar 
yang melalui rekening bank operasional 
PT PI tidak dapat  ditelusuri secara 
memadai, yaitu tidak menggunakan kode 
PSKS pada mutasi rekening koran dan 

tidak didukung dengan bukti penerimaan 
bantuan dari setiap penerima manfaat.

Di tahun 2015, ternyata hal-hal 
semacam itu kembali terjadi. Dalam 
pemeriksaan LK Kemensos Tahun 2015, 
bPK kembali menemukan permasalahan 
serupa terkait mekanisme pencairan 
bansos . bantuan PKH, misalnya, dari 
Rp5,58 triliun, Rp2,46 triliun di antaranya 
ditransfer terlebih dahulu ke rekening 
operasional PT PI. 

Saldo akhir sebesar Rp804,82 miliar 
bantuan PKH masih berada pada rekening 
operasional PT PI tidak bisa diyakini 
seluruhnya sebagai sisa bansos PKH yang 
belum disalurkan, tidak diperhitungkan 
dalam penyajian saldo beban bansos dan 
Kas Setara Lainnya.

Demikian halnya mekanisme 
pencairan bantuan PSKS sebesar Rp9,28 
triliun seluruhnya ditransfer terlebih 
dahulu ke rekening operasional PT PI 
tidak dapat diindentifikasi. bansos PSKS 
dilaporkan direalisasi 100% hanya dengan 
pemindahbukuan ke rekening penerima 
bantuan secara virtual (catatan). 

“Pada akhir tahun 2015, masih 
terdapat bansos PSKS dalam bentuk 
giropos dan Layanan Keuangan Digital 
(LKD) masing-masing sebesar Rp41,35 
miliar dan Rp238,76 miliar, masih berada 
di rekening operasional PT PI belum 
terindentifikasi,” kata bPK.

Hasil pengujian atas akun beban 
bantuan Sosial secara uji petik pada 
satker pusat dan daerah, bPK menemukan 
adanya ketidaksesuaian penyajian 
atas akun beban bantuan Sosial senilai 
Rp34,25 miliar, yang tidak dapat ditelusur 
ke realisasi belanja pembentuknya, baik 
bansos berupa uang maupun barang dan 
pencatatan saldo persediaan di neraca. 

Selain itu, beban bantuan Sosial 
belum memperhitungkan nilai retur 
belanja bansos sebesar Rp19,96 miliar 
(data satker) berupa dana bansos belum 
disalurkan, masih berada di KPPN Jakarta 
VII, atas data retur bansos terdapat 
perbedaan data satker dan KPPN Jakarta 
VII.   (dr)
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AUDIT 
KEUANGAN

bPK memerintahkan Kepala OP Tanjung Priok melakukan 
revisi Perjanjian Konsesi untuk membangun dan 
mengoperasikan Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung 
Priok dengan Dirut Pelindo II (persero) untuk mengubah 

besaran tarif konsesi sekurang-kurangnya 2,5% dari pendapatan 
bruto. Pasalnya, pada perjanjian konsensi dan addendumnya 
menyebutkan besaran pendapatan konsesi yang akan diterima 
oleh Kemenhub hanya 0,5% per tahun dari pendapatan bruto. 

Hal tersebut, bukan hanya telah menyalahi ketentuan dalam 
Peraturan menteri Perhubungan No Pm 15 Tahun 2015 tentang 
Konsesi dan bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dan 
badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan, tapi juga 
berpotensi kehilangan pendapatan dari konsesi akibat selisih tarif 

besaran konsensi pada saat Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung 
Priok dioperasionalkan. 

Demikian terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan bPK 
atas LK Kemenhub Tahun 2015. menurut bPK, Kepala Otoritas 
Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah lalai dalam menyusun 
dan menyepakati persentase tarif pada addendum perjanjian 
konsesi dan Kepala bagian Hukum Ditjen Perhubungan Laut tidak 
cermat dalam melakukan penelaahan atas Perjanjian Konsesi 
yang saat itu akan ditandatangani. atas permasalahan tersebut, 
bPK merekomendasikan agar Kemenhub memberi sanksi kepada 
Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kepala bagian 
Hukum Perhubungan Laut yang tidak cermat dalam melakukan 
penelaahan atas addendum Perjanjian Konsesi.

saLahi aTuRan, 
TaRif konsesi
TeRminaL kaLibaRu
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Sebagaimana dipaparkan 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
bPK, perjanjian pemberian 
konsesi untuk membangun dan 
mengoperasionalkan Terminal 
Kalibaru Pelabuhan Tj Priok dilakukan 
antara Kantor Otoritas Pelabuhan 
Utama Tj Priok dan PT Pelindo II 
(Persero) yang ditandatangani pada 
31 agustus 2012  telah mengalami 
dua kali addendum yakni pada 15 Juli 
2015 dan 29 Desember 2015. 

Namun sampai dua kali 
addendum, besaran tarif konsesi tidak 
mengalami perubahan yakni tetap 
0,5% per tahun dari pendapatan 
bruto. Padahal Peraturan menteri 
Perhubungan No Pm 15 Tahun 
2015 telah jelas menetapkan 
bahwa besaran konsesi sekurang-
kurangnya 2,5% dari pendapatan 
bruto. Peraturan itu sendiri mulai 
diberlakukan pada 28 September 
2015.

Dalam Perjanjian Konsesi antara 
lain disebutkan, jangka waktu 
konsesi selama 70 tahun, besaran 
pendapatan konsesi adalah 0,5% per 
tahun dari pendapatan kotor yang 
berasal dari proyek yang dimulai 
sejak beroperasinya proyek secara 
komersial dan pendapatan konsesi akan 
dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan 
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 
berikutnya.

Selain itu bPK juga menyoroti 
perjanjian konsesi yang tidak menyebut 
secara eksplisit bahwa pada akhir masa 
konsesi semua fasilitas pelabuhan hasil 
konsesi diserahkan kepada penyelenggara 
pelabuhan.  Hal ini menyalahi PP No 64 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 
tentang Kepelabuhanan pada Pasal 75. 

Pada ayat 1 dinyatakan: ‘ Dalam 
hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas 
pelabuhan hasil konsesi beralih atau 
diserahkan kepada penyelenggara 
pelabuhan’. ayat 1a menyatakan bahwa: 
‘Lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan 

kepada penyelenggara pelabuhan sesuai 
dengan perjanjian sebagaimana dimaksud 
Pasal 74 ayat 1 yang diperhitungkan dengan 
jangka waktu pemberian konsesi.’ Pasal 74 
ayat 1 berbunyi, ’Konsesi diberikan kepada 
Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan 
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, 
penumpang dan barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian.’

Pada Pasal 43 ayat 1 juga dinyatakan 
bahwa,’Pendapatan konsesi dituangkan 
dalam perjanjian konsesi dihitung 
berdasarkan formula hubungan antar 
proyeksi trafik pelabuhan, skema tarif 
pelabuhan, besaran investasi, besaran 
konsesi yang besarnya sekurang-kurangnya 
2,5% dari pendapatan bruto, dan masa 
konsesi.

Kondisi tersebut, mengakibatkan 

terdapat potensi kehilangan atas 
pendapatan konsesi akibat selisih tarif 
besaran konsesi pada saat Terminal 
Kalibaru dioperasionalkan. 

Tentang hilangnya potensi 
penerimaan negara juga diungkap 
dalam hasil pemeriksaan atas 
pengendalian intern. Dari hasil 
pemeriksaan SPI, bPK menemukan 
sejumlah kelemahan di antaranya 
soal penatausahaan penerimaan 
negara bukan pajak (PNbP) pada 
beberapa satker di lingkungan Ditjen 
Perhubungan Laut (Hubla) dan Ditjen 
Perhubungan Udara (Hubud) kurang 
memadai. 

Hal tersebut meliputi PNbP atas 
penggunaan perairan pada 9 terminal 
untuk kepentingan sendiri (TUKS) 
belum ada perjanjian dan 20 Terminal 
Khusus (Tersus) belum dilakukan 
pengukuran. Selain itu terdapat 
kelemahan dalam ketentuan sebagai 
dasar pemungutan dan pelaporan 
PNbP pada Ditjen Hubud yaitu tidak 
adanya dasar hukum/ketentuan yang 
kuat atas penetapan tarif khususnya 
untuk Route Air Navigation Service 
(RANS) Charge antara Pemerintah 
Indonesia dan Singapura (CaaS).

Hal tersebut mengakibatkan 
hilangnya potensi PNbP atas penggunaan 
perairan sekurang-kurangnya sebesar 
Rp1,24 miliar per tahunnya untuk 9 TUKS 
dan 20 Tersus yang hingga saat ini belum 
diketahui nilainya, dan potensi hilangnya 
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 
RaNS Charge yang belum diketahui 
nilainya. 

menurut bPK, hal tersebut terjadi 
karena antara lain Satker Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP) Kelas II Palembang lemah dalam 
melakukan penatausahaan PNbP atas 
penggunaan perairan dan Direktur 
Jenderal Hubud belum memperbarui 
Memorandum of Understanding (moU) 
terkait RANS Charge antara Pemerintah 
Indonesia yang diwakili oleh Ditjen Hubud 
dan Pemerintah melalui CaaS.  (dr)

Pekerja tengah mengerjakan pembangunan Pelabuhan 
Kalibaru atau yang disebut Terminal NewPriok di Pelabuhan 
Tanjung Priok, Jakarta Utara.
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AUDIT 
KINERJA

Kisruh di PT Pertamina tak 
kunjung reda. sebelumnya, 
diterpa ketidakharmonisan 
para petingginya. Akibatnya, 

awal Februari lalu, dua pucuk pimpinan 
Pertamina dicopot dari jabatannya. 
Mereka adalah Direktur utama, Dwi 
soetjipto dan Wakilnya Ahmad Bambang. 
Kabarnya keduanya diberhentikan 
karena terlibat konflik dalam memimpin 
perusahaan pelat merah tersebut. 

Belum lagi perselisihan petinggi 

Pengadaan KaPal 
Pertamina Bermasalah
Badan Pemeriksa keuangan (BPk) menemukan sejumlah Persoalan 
dalam Pengadaan dan oPerasional kaPal di PT PerTamina Trans 
konTinenTal (PTk). Permasalahan TerseBuT mulai dari Perencanaan, 
Pelaksanaan hingga oPerasional dan Pemeliharan. kini kejaksaan 
agung Tengah menyidik adanya dugaan koruPsi di PT PTk.

Pertamina mereda, disusul sejumlah 
persoalan korupsi. salah satunya, anak 
perusahaan Pertamina, PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK), terbelit kasus korupsi 
pengadaan kapal.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah 
menyelidiki dugaan kasus korupsi 
penyediaan dan operasi kapal Anchor  
handing Tug supply (AhTs), Kapal 
Transko Andalas dan Kapal Tranko 
Celebes di Pertamina Trans Kontinental 
tahun 2012-2014. Bahkan Kejagung 
sudah meningkatkan status perkara, dari 
penyelidikan ke penyidikan. 

selama ini penyidik telah memeriksa 
8 saksi dari PT PTK. Mereka adalah 
Endang sri siti selaku mantan Direktur 
Keuangan PT PTK, Joni harsono selaku 
mantan Direktur Operasional, Adam 
Marselan selaku manajer keuangan dan 
Gita Dewi Aprilia manajer Legal dan 
Compi Lancance. Lainnya adalah Nurkasa 
siregar selaku Corporate secretary dan 
Ahmad Zainullah santoso selaku mantan 
sekretaris Pengadaan kapal PT PTK. Ada 
juga Ana Yuliati mantan Manajer Akunting 
dan Ginik Windaryati selaku Manajer 
Treasury PT PTK.

Tidak ketinggalan, sejumlah petinggi 
PT PTK juga tak luput dari panggilan 

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto Wakil Direktur Utama Pertamina,  Ahmad Bambang
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Kejagung untuk dimintai keterangan. 
salah satunya Ahmad Bambang. ia 
diperiksa bukan kapasitasnya sebagai 
Wakil Direktur Pertamina, melainkan 
sebagai Dirut PT Pertamina Trans 
Kontinental. Namun hingga kini mantan 
Wakil Direktur Pertamina belum 
memenuhi panggilan Kejagung.

Hasil Audit BPK
untuk menyidik kasus tersebut, 

Kejagung sudah mengantongi bukti awal. 
salah satunya hasil Pemeriksaan BPK. 
seperti diketahui pada semester i tahun 
2015, BPK telah melakukan pemeriksaan 
penyediaan dan operasi kapal pada PT 
Pertamina Trans Kontinental (PTK) di 
Jakarta, Batam, dan Jawa Timur tahun 
anggaran 2012 - 2014. 

BPK menemukan sejumlah 
permasalahan, mulai dari perencanaan, 
pengadaan, pengoperasian, hingga 
pemeliharaan kapal. Pada tahap 
perencanaan, BPK menyimpulkan kurang 
efektif. Pasalnya, sistem manajemen 
pengadaan PTK belum mencerminkan 
aspek compliance dan efektifitas.  

BPK melihat sOP pengadaan kapal 
tidak diterapkan secara efektif dan 
belum mencerminkan praktek kegiatan 
pengadaan yang baik. hal ini terjadi 
karena tidak adanya batasan nilai untuk 
menentukan metode pengadaan yang 
akan digunakan dalam pengadaan kapal. 
selain itu PTK juga tidak memiliki TKO/
TKi terkait penyusunan OE/hPs untuk 
pengadaan kapal. 

Bahkan BPK juga menemukan 
panitia pengadaan dan panitia teknis 
tidak memiliki kompetensi dan keahlian 
teknis yang memadai dalam bidang 
pengadaan dan konstruksi kapal. selain 
itu, tim pengadaan kapal tidak memiliki 
kemampuan teknis menyusun hPs. 
Bahkan dalam beberapa pengadaan 
kapal, walaupun terdapat perhitungan 
hPs namun tidak diverifikasi secara 
berjenjang. 

Kelemahan serupa terjadi pada 
pelaksanaan pengadaan kapal. 

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal di 
PTK periode  2012 - 2014, kurang efisien 
dan kurang efektif, baik dilihat dari waktu, 
biaya, dan kualitas kapal. 

Begitu juga dalam pemilihan metode 
pengadaan kapal, BPK melihat belum 
sesuai ketentuan. Pengadaan kapal tidak 
pernah dilakukan pelelangan terbuka. 
sudah begitu tidak ada batasan nilai 
untuk menentukan penggunaan metode 
pengadaan yang akan digunakan. 
Pemilihan langsung dilakukan dengan 
pertimbangan keterbatasan waktu 
pengadaan dan kemampuan tim 

pengadaan dalam melakukan seleksi 
peserta tender.

sudah begitu, menurut temuan BPK, 
PTK secara internal belum melakukan 
proses inspeksi kapal. Proses inspeksi 
yang dilakukan terhadap kapal-kapal 
yang dimiliki PTK hanya dilakukan 
terkait permintaan penyewa dan hanya 
dilakukan inspektorat Pertamina. PTK 
belum melakukan proses inspeksi kapal 
secara internal yang mengacu kepada Oil 
Companies International Marine Forum 
OCiMF – sirE (Ship Inspection Report 
Programme) – ViQ (Vessel Inspection 
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Questionnaire). 
BPK juga menemukan sejumlah 

kelemahan mendasar terkait efisiensi 
dan efektivitas pembangunan kapal. Di 
antarnya pengadaan Kapal AhTs Transko 
Andalas dan Transko Celebes yang kurang 
cermat. selain itu panitia pengadaan 
PB 06 “Danio” dan MB 09 “Cobia” juga 
dinilai BPK tidak cermat. Akibatnya 
kualitas kapal kurang memenuhi syarat. 
Begitu juga pengadaan Kapal AhTs 
Transko Moloko dan Transko Balihe 
serta pengadaan harbour Tug 3000 hP 
kurang cermat. BPK menemukan adanya 
keterlambatan Delivery harbour Tug dari 
Geumgang shipyard. Akibatnya adanya 
tambahan biaya kapal pengganti senilai 
rp4,88 miliar. 

sedangkan dalam pelaksanaan 
pengoperasian kapal, BPK juga meniai 
tidak efektif. Belum memenuhi target 
commission day dan operation day yang 
ditetapkan. seperti diketahui, pada tahun 
2012 dan 2013, PTK mengoperasikan 
26 kapal. selanjutnya pada 2014, PTK 
mengoperasikan 27 kapal. sedangkan 

tahun 2015, terdapat tambahan 2 Kapal 
AhTs, 5 kapal harbour Tug 3000hP dan 
terdapat kapal yang dimiliki PTK yang 
dioperasikan Joint Consorsium TYM 
sejumlah 4 kapal. Dengan begitu hingga 
tahun 2015, PTK memiliki 38 kapal yang 
dioperasikan.

hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, 
realisasi commission day dari tahun 2012 
ke 2014 mengalami peningkatan. Meski 
begitu pencapaian tersebut masih di 
bawah target. secara persentase hari 
commision day dibanding target adalah 
85.64% pada tahun 2012, sebesar 89.10% 
pada tahun 2013 dan sebesar 95.89% 
pada tahun 2014.

Ada banyak faktor yang 
menyebabkan tidak tercapainya target 
tersebut. salah satunya kehandalan 
kapal. seperti tingkat kejadian kerusakan 
yang mengurangi realisasi commision 
days kapal. sudah begitu perbaikan 
kapal memakan waktu lama. Belum 
lagi ditambah kerusakan kapal saat 
kapal beroperasi yang memberikan 
dampak kapal tidak dapat memberikan 

jasa kepada penyewa (off hire) serta 
berkurangnya realisasi hari operasi kapal.

Terjadinya kerusakan kapal pada 
saat kapal dalam keadaan disewa 
atau dioperasikan mengakibatkan 
PTK mengalami kehilangan potensi 
pendapatan sedikitnya sebesar 
usD1,500,934.45 dan timbulnya 
tambahan biaya bunker minimal sebesar 
rp3.333.375.413,77. 

Dalam pengamatan BPK, kendala 
operasional juga terjadi selama kapal 
disewa. Kondisi ini memberikan dampak 
ada pemenuhan perjanjian sewa 
dengan penyewa kurang maksimal. 
Penyewa mengenakan pengurangan 
tarif atas terjadinya kekuranghandalan 
kapal. Karena itu PTK telah kehilangan 
pendapatan dan potensi pendapatan 
setidak sebesar usD 228.135,00. 

BPK juga menemukan PTK belum 
mengimplementasikan mekanisme 
vetting kapal sesuai standar khusus 
best practice bidang oil and gas. hal ini 
menunjukkan adanya kelemahan pada 
kualitas dan kehandalan operasional 
kapal-kapal yang disewakan kepada 
pengguna.

Pemeliharaan Kapal
Kegiatan pemeliharaan kapal, 

menurut BPK juga dinilai kurang efektif 
dan efisien. Padahal jadwal pemeliharaan 
kapal sudah disusun dan biayanya 
sudah dianggarkan. Namun dalam 
pelaksanaannya seringkali menimbulkan 
permasalahan. seperti pencatatan 
persediaan dan PMs yang tidak dilakukan 
dengan baik dan rutin, tidak tersedianya 
pedoman, prosedur dan sistem yang 
memadai atas pencatatan dan pelaporan 
persediaan spare part kapal. Bahkan 
pemeliharaan yang dilakukan tidak 
dapat menunjang kehandalan kapal 
serta banyaknya breakdown repair yang 
diakibatkan karena ketidakefektifan 
pemeliharaan kapal. 

Kondisi ini menurut BPK, 
menyebabkan potensi kehilangan barang 
dan tambahan biaya klaim bunker 

Kapal AHTS Transko Andalas
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yang ditanggung PTK. salah satunya 
BPK menemukan adanya pencatatan 
dan pelaporan atas persediaan berupa 
peralatan, perlengkapan serta spare part 
kapal milik PTK tidak dilakukan. BPK juga 
menemukan adanya pelaksanaan docking 
repair melanggar Pedoman Pengadaan 
Barang dan Jasa PTK. 

selain itu BPK juga menemukan 
adanya pemeliharaan kapal yang 
belum mengacu pada ketentuan yang 
berlaku. sejumlah kapal memiliki masa 
pemeliharaan yang tidak sesuai durasi 
waktu yang dijadwalkan. Contoh untuk 
kapal MPV PGs 3 misalnya pada tahun 
2012 memiliki masa pemeliharaan 
melebihi rencana sebesar 255 hari. 
Belakangan kapal jenis itu dijual kepada 
pihak lain dikarenakan kapal sudah 
tua dan membutuhkan terlalu banyak 
perbaikan. 

Begitu juga untuk Kapal riB 3 selama 
2 tahun memiliki masa pemeliharaan 
melebihi rencana masing-masing 
sebesar 272 dan 238 hari pada tahun 
2013 dan 2014. Masa pemeliharaan 
melebihi rencana dikarenakan spesifikasi 
awal mesin kapal riB 3 seharusnya 
menggunakan mesin heavy duty namun 
dalam kenyataannya mesin yang 
terpasang adalah mesin yang sekelas 

untuk jenis kapal pancing.
Akibatnya pemeliharaan yang 

dilakukan tidak akan efektif. Karena itu 
PTK melakukan re-powering terhadap 
kapal riB 3 menggunakan mesin dan 
propulsi yang sesuai untuk penggunaan 
di tempat operasinya. Kurang optimalnya 
PMs dan penentuan spesifikasi barang 
mengakibatkan hilangnya pendapatan 
charter sebesar usD1,500,934.45 dan 
timbulnya biaya tambahan Bunker 
sebesar rp3.33 miliar.

Menurut BPK kondisi ini terjadi 
karena karena tim penyusun OE di fungsi 
Fleet PTK (Owner superintendent) tidak 
memiliki kemampuan dan keahlian dalam 
melakukan analisa kerusakan kapal dan 
membuat estimasi biaya repair kapal 
sesuai harga pasar.

Rekomendasi
untuk mengatasi berbagai persoalan 

di PTK tersebut, BPK memberikan 
sejumlah rekomendasi kepada Direksi 
PTK. Di antaranya, pada perencanaan 
dan pengadaan kapal misalnya BPK 
meminta agar  Direksi PTK menentukan 
batasan nilai yang jelas untuk pengadaan 
kapal baru, kapal bekas dan kapal 
underconstruction yang dilakukan melalui 
metode pelelangan, pemilihan langsung 
dan penunjukan langsung. 

selain itu Direksi PTK juga diminta 
menyusun TKO penyusunan OE/hPs 
untuk pengadaan kapal baru, kapal bekas 
dan kapal underconstruction. sedangkan 
untuk pengadaan kapal baru, atau bekas, 
Direksi PTK juga diminta menyusun 
Daftar Mitra usaha Terpilih (DMuT) yang 
dilakukan melalui proses prakualifikasi 
secara terencana dengan kriteria yang 
jelas dan terukur.

Direksi juga diminta meningkatkan 
keahlian dan pengetahuan tim 
teknis dalam pengadaan dengan 
cara memberikan pelatihan terkait 
aspek teknis dan konstruksi kapal. 
Meningkatkan keahlian dan 
pengetahuan tim pengadaan dengan 
cara memberikan pelatihan/training 

serta mengikutsertakan tim pengadaan 
untuk melakukan sertifikasi dalam bidang 
pengadaan. Tidak ketinggalan Direksi 
PTK juga agar membuat sOP terkait 
penyimpanan dan pengamanan database 
pengadaan.

Di samping, membuat kebijakan 
manajemen, pedoman, TKi dan TKO yang 
terintegrasi terkait seluruh proses dalam 
pengadaan dan pembangunan kapal 
baru atau  bekas untuk menjadi dasar 
pelaksanaan pengadaan kapal.

BPK juga meminta PTK membentuk 
organisasi pengawasan pembangunan 
kapal yang didukung personil yang 
mampu dan memiliki kompetensi 
dan keahlian tinggi. BPK juga 
merekomendasikan agar direksi 
menginstruksikan tim pengadaan 
membuat OE, melakukan survei 
pasar terkait harga kapal, dan 
mendokumentasikan pengadaan dengan 
baik.

Terkait sejumlah temuan dalam 
pengoperasian kapal, BPK meminta 
Direksi PTK menetapkan kebijakan 
pelaksanaan internal vetting berupa 
instruksi direksi, pedoman, tata kerja, 
schedule, alokasi anggaran, dan personel, 
serta penetapan standar vetting yang 
mengacu pada standar best practice oil 
and gas. 

Direksi PTK juga diminta melakukan 
pengelolaan risiko secara komprehensif 
mulai dari langkah identifikasi, analisis, 
evaluasi dan tindak lanjut terkait 
pengendalian risiko atas kontrak 
penyewaan kapal yang memberlakukan 
skema reduction rate dan menyusun 
rencana mitigasi yang sistematis atas 
risiko-risiko tersebut.

Tidak ketinggalan, BPK meminta 
Direksi PTK melakukan pengawasan 
operasional atas kapal melalui fungsi 
operasi secara lebih sistematis. seperti 
pengawasan rutin, menempatkan 
personil yang kompeten dan ahli serta 
menerapkan pelaporan periodik yang 
mengidentifikasi kejadian yang dapat 
menyebabkan reduction.  (bw)

BPK memintA DiReKsi 
PtK menetAPKAn 

KeBijAKAn PelAKsAnAAn 
inteRnAl vetting 
BeRuPA instRuKsi 

DiReKsi, PeDomAn, 
tAtA KeRjA, scHeDule, 

AloKAsi AnggARAn, 
DAn PeRsonel, seRtA 
PenetAPAn stAnDAR 

vetting yAng mengAcu 
PADA stAnDAR Best 

PRActice oil AnD gAs. 
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

Sementara itu, Hakim 
Pengadilan tindak Pidana 
Korupsi (tipikor) Jakarta 
menjatuhkan hukuman 6 

tahun penjara terhadap mantan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Dikmen 
Jakarta Barat, alex Usman dan denda 
rp500 juta. Hukuman ini setahun lebih 
rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya 
yang mengajukan tuntutan 7 tahun 

Sembilan 
KetidaKpatuhan Spi
Sudin diKmen 
pemprov dKi
Hasil PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) atas Belanja Suku Dinas (Sudin) 

Pendidikan Menengah (Dikmen) Pemprov DKI Jakarta TA-2014 diketahui adanya sembilan 

ketidakpatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mengakibatkan 

kerugian daerah sedikitnya Rp33,54 miliar. Pengadaan perangkat komputer dan pranata 

penunjangnya menjadi salah satu titik rawan dan perlu mendapatkan perhatian.

penjara.  
Dalam pertimbangnnya majelis hakim 

menyatakan, alex terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana 
korupsi secara bersama-sama dalam 
kasus pengadaan UPS di aPBD-P 2014 
yang merugikan keuangan negara rp81,5 
miliar. atas putusan tersebut alex Usman 
menyatakan tidak menyatakan banding.

Selain itu, pemeriksaan atas Belanja 
Daerah di Dinas Pendidikan Pemprov 
DKI Jakarta dilaksanakan karena dalam 
Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 
2014 diketahui adanya Unit Kerja yang 
dalam proses penganggaran Belanja 
modal Pengadaan Barang ta-2014 tidak 
melalui mekanisme pembahasan dan 
kesepakatan bersama antara DPrD dan 
eksekutif. anggaran dan realisasi belanja 
modal pengadaan barang ta 2014 yang 
diduga berasal dari pembahasan intern 
Komisi DPrD yang membidangi Dinas 
Pendidikaan adalah rp1,60 triliun dan 
realisasinya senilai rp1,45 triliun. 

Sebagian dari anggaran dan realisasi 
kegiatan ini telah diperiksa pada saat 
pemeriksaan LK tahun 2014. Pemeriksaan 
terhadap 108 dari 430 paket pekerjaan 
pengadaan barang tahun 2014, 
ditemukan 83 paket pengadaan yang 
memiliki permasalahan mark up harga 
yang mengandung unsur kecurangan 
dan berakibat pada indikasi kerugian 
yang totalnya mencapai rp209,53 miliar. 

Sementara itu terkait implementasi 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
atas Belanja pada Dinas Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta, dalam PDtt, BPK 
mendapatkan sejumlah temuan yang 
mengindikasikan bahwa Pemprov DKI 
Jakarta belum sepenuhnya mampu 
secara efektif menjamin tercapainya 
tujuan dan kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sebagaimana terungkap dalam 
realisasi belanja modal Sudin Dikmen 
Jakarta Barat yang diperiksa senilai 
rp247,49 miliar. Dari jumlah tersebut, 
terdapat temuan pemeriksaan senilai 

Gedung Tipikor Jakarta Pusat, insert foto Alex Usman
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rp33,81 miliar atau 14% dari realisasi 
anggaran yang diperiksa. Kerugian itu 
terdiri atas kekurangan volume pekerjaan 
senilai rp269 juta dan kerugian daerah 
senilai rp33,54 miliar.

Sembilan Temuan 
adapun rincian temuan yang 

ditemukan BPK dalam PDtt Sudin 
Dikmen di Provinsi DKI Jakarta tiga 
di antaranya, pertama, pengadaan 
laboratorium bahasa dual program pada 
Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak sesuai 
ketentuan dan berindikasi merugikan 
daerah senilai rp4,59 miliar.

Kedua, pengadaan literatur smart 
teaching pada Sudin Dikmen Jakarta 
Barat tidak sesuai ketentuan dan 
berindikasi merugikan daerah senilai 
rp3,93 miliar. Ketiga, pengadaan virtual 
smart learning pada Sudin Dikmen 
Jakarta Barat tidak sesuai ketentuan dan 
berindikasi merugikan daerah senilai 
rp5,95 miliar.

Berdasarkan indikasi penyimpangan-
penyimpangan sebagaimana diuraikan 
di atas, BPK melakukan perhitungan 
indikasi kerugian negara. yang dihitung 
menggunakan pendekatan real cost 
dan harga pasar. Perhitungan real 
cost dilakukan menggunakan nilai 
pembayaran berdasarkan SP2D dikurangi 
pajak-pajak dan nilai pembayaran 
sebenarnya oleh Pt FS kepada eOn 
reality Pte Ltd Singapura.

Berdasarkan database Pemberitahuan 
Impor Barang (PIB) dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai diperoleh 
informasi bahwa importir atas produk 
eOn Icube mobile dari eOn reality Pte 
Ltd Singapura adalah Pt CLa. Dari hasil 
konfirmasi dengan Direktur Pt CLa 
diketahui bahwa profil dan data Pt CLa 
hanya dipinjam untuk digunakan dalam 
rangka mengurus persyaratan impor 
produk eOn Icube mobile.  

Dari hasil penelusuran lebih lanjut 
melalui internet untuk mengetahui 
harga pasar dari perangkat keras yang 
tidak ditemukan dalam database PIB 

menunjukkan bahwa harga pasar 
perangkat suara digital Yamaha YSP-1400 
diketahui senilai rp3.990.000, dan harga 
pasar perangkat Vicon Bonita tracking 
camera diketahui senilai $499 per unit. 

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut 
atas dokumen invoice menunjukkan 
bahwa alamat pengiriman atas produk 

eOn Icube mobile tersebut langsung 
ditujukan ke sekolah-sekolah penerima 
peralatan dan eOn reality Pte Ltd 
Singapura tidak mengenakan biaya 
“shipping and handling” dalam invoice 
tersebut. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa biaya pengiriman dan 
pemasangan sudah termasuk dalam 

ILUSTRASI: Laboratorium Komputer
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

harga tiap perangkat dalam produk eOn 
Icube mobile.

Di beberapa sekolah, peralatan 
Virtual Smart Learning/eOn Icube 
mobile tersebut dalam kondisi rusak 
dan terdapat peralatan Virtual Smart 
Learning/eOn Icube mobile di sekolah 
yang dalam kondisi belum selesai 
terpasang dan terinstalasi seluruhnya 
sehingga peralatan atau produk tersebut 
tidak dapat digunakan. 

Sedangkan di beberapa sekolah 
lainnya tidak diketahui apakah peralatan 
atau produk Virtual Smart Learning/eOn 
Icube mobile tersebut dalam kondisi baik 

atau rusak karena peralatan atau produk 
tersebut tidak pernah digunakan untuk 
kegiatan apa pun. Berdasar penjelasan 
Sekolah penerima peralatan Virtual 
Smart Learning diketahui bahwa tidak 
pernah ada pihak yang datang ke sekolah 
untuk melakukan pemeliharaan dan 
memberikan layanan purna jual atas 
peralatan Vitual Smart Learning tersebut.

Berdasarkan data dan informasi 
tersebut serta dengan menggunakan 
metode pendekatan real cost dan harga 
pasar, total indikasi kerugian daerah 
atas kegiatan Pengadaan Virtual Smart 
Learning Sma dan Virtual Smart Learning 

SmK di Sudin Dikmen Jakbar senilai 
rp5,95 miliar.

atas ketiga permasalahan 
tersebut BPK merekomendasikan 
kepada Gubernur DKI Jakarta agar 
memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan 
untuk memberikan sanksi sesuai 
ketentuan yang berlaku kepada Kepala 
Sudin Dikmen Jakbar ta 2014 selaku 
KPa, PPK Sudin Dikmen Jakbar ta 2014. 
Serta memerintahkan KPa Sudin Dikmen 
Jakbar ta 2014 dan PPK Sudin Dikmen 
Jakbar ta 2014 untuk menyetorkan 
indikasi kerugian daerah ke kas daerah 
senilai rp4.09 miliar + rp3,02 miliar + rp 
5,45 miliar.

Temuan lain  
Selain tiga temuan di atas, BPK juga 

menemukan enam temuan lain. Pertama, 
pengadaan kelas elektronik pada Dinas 
Pendidikan, Sudin Pendidikan Dasar 
(Dikdas) Jaksel dan Sudin Dikmen Jaktim 
tidak sesuai ketentuan dan berindikasi 
merugikan daerah senilai rp6,92 miliar. 
Kedua, pengadaan E-Learning School 
Management untuk SD dan SmP pada 
Sudin Dikdas Jakarta Selatan dan 
Sudin Dikdas Jakarta timur tidak sesuai 
ketentuan dan berindikasi merugikan 
daerah senilai rp4,91 miliar. 

Ketiga, pengadaan alat identitas Sma 
dan SmK pada Sudin Dikmen Jakarta 
Selatan dan Jakarta timur tidak sesuai 
ketentuan dan berindikasi merugikan 
daerah senilai rp1,70 miliar. Keempat, 
pengadaan alat multimedia animator 
pada Sudin Dikmen Jakarta Selatan dan 
Jakarta timur tidak sesuai ketentuan dan 
berindikasi merugikan daerah senilai rp 
4,07 miliar.

Kelima, pengadaan alat 4D pada 
Sudin Dikmen Jakarta Selatan dan 
Jakarta timur tidak sesuai ketentuan 
sehingga berindikasi merugikan daerah 
senilai rp1,44 miliar. Keenam, kelebihan 
pembayaran pada empat kegiatan 
kontrak pada Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan 
senilai rp269 juta.  (bd)  

ILUSTRASI:  UPS di DKI Jakarta
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

H aL itu terungkap dalam  
Pemeriksaaan Dengan 
tujuan tetentu  (PDtt ) yang 
dilakukan Badan Pemeriksaan 

Keungan  (BPK) atas  Belanja Daerah 
ta-2015 Dinas Bina marga Provinsi  DKI  
Jakarta pada sejumlah  proyek  perbaikan 
jalan, saluran serta pemeliharaan 

RekomenDasi BPk selamaTkan 
Dana kas DaeRah PRovinsi Dki 
JakaRTa  Rp 1,06 milyaR

Dinas Bina marga DKI

PerBaIKan JaLan DI PrOV DKI JaKarta Dan FaSILItaS 
PenYanGGanYa BeLUm maKSImaL. KeKUranGan VOLUme 
PeKerJaan terJaDI PaDa  SemUa PrOYeK. SemBILan 
PeLaKSana  PrOYeK teLaH menGemBaLIKan KeLeBIHan BaYar 
rp 1 mILYar LeBIH.

jembatan yang tersebar di Jakarta.
Dari hasil pemeriksaan secara acak 

terhadap  realisasi belanja yang tahun 
2015 senilai rp 674,82milyar atau 35,42% 
dari total Belanja modal Dinas Bina 
marga DKI Jakarta sebesar rp l,90 triliun, 
ditemukan penyimpangan senilai rp1,55 
milyar atau  0,23% .

temuan itu terjadi pada pengadaan 
sembilan proyek   perbaikan jalan dan 
sarana pendukungnya  yang berujung  
pada  terjadinya  kerugian keuangan 
daerah akibat adanya kelebihan bayar 
sebesar  rp 996,59 juta, kekurangan 
penerimaan daerah atas belum 
dikenakannya denda keterlambatan 
senilai rp73 juta  dan jaminan 
pelaksanaan yang tidak dicairkan senilai 
rp487,28 juta.

 Selain itu dari hasil pemeriksaan 
tersebut diketahui pelaksanaan Belanja 
Daerah pada Dinas Bina marga Provinsi 
DKI Jakarta tersebut belum sesuai dengan 
Sistm Pengendalian Intern  Pimprov 
DK Jakarta, serta terdapat  adanya 
ketidak patuhan  Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku. 

adapun rincian temuan pada  
sembilan  poyek yang mencakup,  
perbaikan dan jalan, pengaspalan,  
pembuatan parit/saluran, pengadaan 
penistrian, pemelihaharaan jembatan  
dan     pengadaan fasilitas pendukung  itu 
adalah :

1.  Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak pembangunan 
jalan dan saluran pengaman Segmen 
marunda  raya Bekasi  yang sejajar 

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang 
meninjau Proyek pengerjaan jalan layang khusus Transjakarta Tendean-Cileduk, Jakarta Selatan.
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

Dinas Bina Marga DKI Jakarta  melakukan uji coba open traffic Flyover Kuningan sisi Selatan

BKt senilai rp 21,26 juta, dan denda 
keterlambatan senilai rp 5, 48 juta 
belum dikenakan. 

 Proyek Senilai rp 9 milyar  yang 
dikerjakan Pt IUmJ  itu sempat dua 
kali mengalami  addendum tambah 
kurang menjadi rprp7,67 miliar. 
Selanjutnya 19 Desember 2015 
proyek   dinyatakan selesai seluruhnya 
sehingga Pt IUJm sebagai pelaksana 
telah mendapat pembayaran penuh. 

 namun setelah dilakukan 
pemeriksaan  fisik di lapangan  
ternyata sebagian pekerjaan masih 
belum selesai, dan masih terdapat 
kekurangan volume  pekerjaan 
senilai senilai rp21,26 juta, akibat 
keterlambatan yang terjadi  Pt IUJP 
juga dikenai denda keterlambatan 
sesuai perhitungan  senilai rp5,48 
juta.

2. Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak pembangunan/ 
peningkatan dan pelebaran 
Jl.Casablanca sisi Selatan senilai 
rp181 juta.

 Proyek ini dlaksanakan  PtKUJ yang 
memenangkan lelang sesuai dengan 
Kontrak senilai rp2,51 miliar yang 
kemudian dilakukan addendum 

tambah kurang menjadi senilai 
rp2,36.

 namuin  dalam pemeriksaan fisik di 
lapangan tim BPK  bersama-sama 
dengan pihak yang mewakili PPK, 
kontraktor pelaksana dan konsultan 
pengawas  ditemukan adanya 
kekurangan volume pekerjaan, 
antara lain: Pembentukan tanah 
dasar pada eksisting,  pengaspalan, 
serta pengaliran air buangan 
sepanjang jalan yang n mengarah ke  
pembuangan main hole cross drain. 

3. Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak pembangunan/ 
peningkatan di Jl Daan mogot dan 
sekitarnya  yang meliputi  Daan 
mogot, S.Parman, Latumenten dan 
tubagus angke, senilai rp125.21 juta. 

 Proyek yang dilaksanakan Pt PaS 
tersebut nilianya mencapai  rp51,19 
miliar  dengan  jangka waktu 
pelaksanaan selama 103 hari kalender 
terhitung mulai tanggal 4 September 
2015 s.d 15 Desember 2015.

 Dari Pemeriksaan fisik di lapangan 
dengan melalukan uji core deiil untuk 
mengukur ketebalan lapisan aspal, 
ditemukan adanya lapisan aspal 
yang tidak sesuai dengan spesifikasi  

yang telah disepakati  pada lokasi Jl 
S.Parman dan Jl. Latumenten  yang 
mengakibatkan kekurangan volume 
pada pekerjaan laston lapis aus dan 
laston lapis antara perata  senilai 
rp125,.21 juta

4.  Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak perawatan rutin  
prasarana jalan dan jembatan di 
Provinsi DKI Jakarta,  sekitar Jl. Cikini 
senilai rp158,36 juta. 

 Hasil lelang proyek ini dimenangkan 
Pt   mKC dengan nilai kontrak 
rp14,61 miliyar yang dibayar melalui 
dua kali pembayaran. Lokasi yang 
dikearjakan antara lain  Jl Cikini raya, 
Jl. Surabaya,  Jl. Diponegoro dan  Jl. 
Percetakan negara.

 Dari pemeriksaan fisik di lapangan 
yang dilaksanakan bersama- sama 
pihak yang mewakili PPK, kontraktor 
dan konsultan pengawas, pada lokasi 
diketemukan kekurangan volume  
pekerjaan laston lapis aus dan laston 
lapis antara perata  senilai rp158.36 
juta . 

5. Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak pembangunan 
dan  peningkatan pedestrian di 
Kawasan Kota tua senilai rp73,89 
juta dandenda keterlambatan senilai 
rp7.62 juta  belum dikenakan.

 Pembangunan/peningkatan 
pedestrian kawasan Kota tua senilai 
rp3,08 miliar dilaksanakan oleh Pt 
Bn yang keluar sebagai pemenang 
tender. namun seiring berjalannya 
proyek, telah terjadi dua kali 
adendum tambah kurang  sehingga 
nilai proyek menjadi  rp2, 45 milia 
atau 79,83 persen ,  dengan jangka 
waktu pelaksanaan 12 September 
2015 s.d. 9 Desember2015.

 Selanjutnya dari  hasil pemeriksaan 
fisik di lapangan pada 7Januari 2015 
diketahui terjadi kurang volume 
pekerjaan senilai rp73, 89 Juta . 
Selain itu saat dilakukan pengecekan 
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 Dinas Bina Marga menyatakan banjir di ibukota mengakibatkan 700 titik jalan rusak

masih terjadi pemasangan marka 
jalan thermoplastic, sehingga terjadi 
keterlambatan 29 hari. 

 atas keterlambatan pekerjaan 
pengadaan tersebut, Dinas Bina 
marga belum mengenakan sanksi 
denda keterlambatan senilai 
rp7,62juta (1/1000 x 29 hari x 
rp262.88 juta).Dengan demikian 
terjadi kelebihan bayar rp73,89 
juta ditambah denda yang belum 
dikenakan rp 7,62 juta. 

 empat proyek lainya  masing-masing: 
6. Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak pembangunan/ 
peningkatan jalan-jalan strategis di 
Provinsi DKI Jakarta senilairp144,77 
juta. 7. Kelebihan pembayaran dalam 
pelaksanaan kontrak peningkatan 
Jalan Caringin-tomang-Biak 
Senilai rp107.99 juta. 8. Kelebihan 
pembayaran dalam pelaksanaan 
kontrak pembangunan pedestrian 
Jl. Sejajar Cengkareng Drain 
senilai rp71,79 juta. 9. Kelebihan 
pembayaran dalam pelaksanaan 
kontrak pembangunan/peningkatan 
di Jalan arafuru dan sekitarnya  
senilai rp 98,57 juta dan denda 
keterlambatan senilai rp1 juta belum 
dikenakan. 

Simpulan dan Rekomendasi
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 

Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor: 37 
tahun 2011 tentang Pelaksanaan aPBD 
pada Pasal 72 ayat (2)  yang menyatakan 
bahwa Jumlah pembayaran kepada 
Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai 
dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak 
dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan 
yang diselesaikan/jumlah barang yang 
diserahkan.

Hal itu mengakibatkan adanya  
kelebihan pembayaran yang berindikasi 
kerugian daerah senilai rp982.93 juta 
dan kekurangan penerimaan daerah atas 
denda keterlambatan pekerjaan yang 
belum dikenakan senilai rp73.09 juta.

Hal tersebut terjadi antarlain karena : 
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 
PPtK kurang cermat dalam melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan 
pekerjaan. 2. Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan kurang cermat dalam 
melaksanakan tugasnya. 3. Konsultan 
pengawas kurang cermat dalam 
melakukan pengawasan pekerjaan fisik 
di lapangan sesuai dengan kontrak.  4. 
Kontraktor pelaksana dalam melaksanaan 
pekerjaan belum memenuhi volume 
pekerjaan sesuai kontrak.

atas permasalahan tersebut, 
Kepala Dinas Bina marga menyatakan 
sependapat dengan temuan BPK dan 
akan menindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi. 

atas masalah tersebut BPK rI 
merekomendasikan kepada Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta memerintahkan 
Kepala Dinas Bina marga Provinsi DKI 
Jakarta agar:

1.  memberi sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku kepada PPK 
dan PPtK Bidang Pemeliharaan SDa 
yang kurang cermat dalam membuat 
kontrak dan dalam melakukan 

pengendalian atas pelaksanaan 
pekerjaan/kontrak;

2.  memberi sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku kepada 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang 
tidak teliti didalam menerima hasil 
pekerjaan

3.  memberi sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku kepada 
Konsultan pengawas yang 
tidak cermat dalam melakukan 
pengawasan pekerjaan fisik di 
lapangan sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan kontrak

4.  menginstruksikan kepada PPK 
masing-masing bidang untuk 
menarik kekurangan pekerjaan 
senilai rp982.93 juta dan denda 
keterlambatan senilai rp73.09. 

terkait dengan rekomendasi BPK 
tersebut, masing-masing kontraktor telah 
menyetorkan kelebihan pembayaran 
dan denda keterlambatan ke Kas Daerah 
sejumlah kelebihan bayar serta denda 
keterlambatan sebagaimana perhitungan 
yang disampaikan Badan Pemeriksa 
Keuangan.  (bd) 
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Rabu (18/1) lalu, 
anggota bPK Rizal Djalil 
menyampaikan kuliah 
umum di universitas 

udayana, bali. Kuliah umum yang 
disampaikan berkisar pembangunan 
infrastruktur dan pertumbuhan 
ekonomi, khususnya di bali. 

Kuliah umum diselenggarakan 
di Gedung Wisma Sabha, kompleks 
Rektorat universitas udayana, 
Kampus bukit Jimbaran. Diikuti 
sekitar 500 peserta, terdiri dari 
mahasiswa, dosen dan segenap 
civitas akademika universitas 
udayana.

Hadir pula sebagai tamu 
undangan Wakil Gubernur Provinsi 
bali I Ketut Sudikerta, Kepala 
Perwakilan bPK Perwakilan Provinsi 
bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho 
dan Rektor universitas Negeri 
udayana Ketut Suastika, selaku tuan 
rumah.

Dalam kuliah umumnya, Rizal Djalil 
menyampaikan data pembangunan 
infrastruktur yang telah dilaksanakan 
di Indonesia berdasarkan hasil 
pemeriksaan bPK. Selain itu, ia juga 
memaparkan capaian-capaian yang 
telah diraih Indonesia dalam beberapa 
tahun terakhir. Khususnya, dalam 
bidang sumber daya air, bina marga dan 

perumahan, serta implikasi capaian-
capaian tersebut bagi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia.

Dipaparkannya, permasalahan 
infrastruktur dan penanganan 
kemiskinan bisa dilihat dari anggaran 
Pendapatan dan belanja Negara (aPbN) 
dalam beberapa tahun terakhir. Pada 
Tahun 2007, penerimaan negara masih 
sekitar 0,4% dengan kenaikan rata-rata 
0,7% per tahun. 

Infrastruktur dan 
EkonomI mEngalamI 
PEnIngkatan
Di era pemerintahan saat ini pembangunan infrastruktur meningkat 
pesat. sementara, pertumbuhan ekonomi Di bali lebih tinggi 
DibanDingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota BPK Rizal Djalil Berikan Kuliah Umum di Udayana

Tiga tahun terakhir penerimaan 
pajak tidak sesuai target karena 
menikmati komoditi di era pemerintahan 
sebelumnya. Pada era pemerintahan 
sekarang, lanjut Rizal, penerimaan negara 
dari sektor pajak mengalami peningkatan 
melalui berbagai macam usaha, salah 
satunya pemerintah mengeluarkan 
kebijakan program tax amnesty. Menurut 
Rizal, ini merupakan kebijakan yang 
rasional karena uang yang ada terbatas. 

“Melakukan tax amnesty itu ternyata 
tidak mudah, yang seharusnya kita ingin 
menarik uang negara Indonesia yang di 
Singapura, tidak mudah karena mereka 
cenderung menetapkan regulasi yang 
ketat,” ucapnya. 

Terkait dengan pembangunan 
infrastruktur, pada era Presiden Jokowi 
pembangunan infrastruktur mengalami 
peningkatan yang tinggi pada Tahun 
2016 dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Terjadi kenaikan angka 
belanja infrastruktur yang signifikan 
pada Tahun 2015-2016 dan terdapat 
peningkatan pada realisasi belanja 
infrastruktur bidang Pekerjaaan umum 
dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2009-
2016. 

Indeks daya saing Tahun 2016, 
khususnya pada bidang infrastruktur, 
Rizal menuturkan, walaupun belum 
memuaskan namun ada kemajuan. 
Tantangan yang dihadapi pada 
pembangunan infrastruktur secara garis 
besarnya menurut Rizal adalah disparitas, 
daya saing nasional, pemanfaatan 
sumber daya dan urbanisasi yang tinggi. 
Khusus di bidang infrastruktur, persoalan 
yang menjadi masalah adalah persoalan 
lahan. 

Mengenai pertumbuhan ekonomi, 
trend pertumbuhan ekonomi mengalami 
penurunan sejak 2011 rata-rata sebesar 
0,5% per tahun sampai Tahun 2014. 
Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016, 
pertumbuhan ekonomi bertahan di 
kisaran angka 5%.  

Anggota BPK  Rizal Djalil
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Khusus untuk Provinsi bali, 
pertumbuhan ekonominya pada Tahun 
2014 berkisar 6,72%. Tahun 2015 5,96%, 
dan Tahun 2016 6,30%. Menurut Rizal, 
pada 2016, pertumbuhan ekonomi bali 
sudah melebihi pertumbuhan ekonomi 
nasional yang hanya berkisar 5%. Pada 
tahun yang sama,  pertumbuhan ekonomi 
Provinsi bali mencapai 6,30%. 

“Di tengah pertumbuhan ekonomi, 
dapat dikatakan bahwa di Indonesia 
pertumbuhan ekonomi 5% khususnya 
di bali mencapai 6%. Sehingga 
pertumbuhan ekonomi bali lebih tinggi 
dari pertumbuhan ekonomi nasional,” 
ujarnya. 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup 
baik ini, lanjut Rizal, selain karena 
pembangunan infrastruktur yang 
memadai, pertumbuhan ekonomi 
didorong oleh sektor pariwisata yang 
memang selalu menjadi unggulan 
Provinsi bali.

Sementara itu, Wakil Gubernur bali I 
Ketut Sudikerta menyampaikan rencana 
pembangunan infrastuktur bali pada 
2017 oleh Pemerintah Pusat meliputi 
pembangunan Jembatan Penatih di 
Denpasar, Jembatan Kuning di Nusa 
Lembongan, beberapa jalan tembus 
di Kabupaten Tabanan dan buleleng, 
bendungan Sidan di badung dan lain 
pembangunan infrstruktur lainnya. 

bali merupakan destinasi pariwisata 
Indonesia mampu menyumbang 
kesejahteraan nyata pada masyararat 
bali. Penetrasi penduduk berbagai daerah 
menyebabkan padatnya penduduk di 
bali dan kapasitas lingkungan menjadi 
menurun. 

Pada dasarnya di bali perlu dilakukan 
pembangunan infrastruktur secara holistik 
untuk pertumbuhan dan perkembangan 
bali yang baik. Konsepnya ke depan 
adalah melanjutkan infrastruktur yang ada 
dan meningkatkan kembali infrastruktur 
di bali dengan membangun jalan tol dari bali barat ke bali Timur. 
Hal ini dilakukan untuk meratakan kesenjangan yang terjadi di 
bali, khususnya di buleleng. 

“Ke depan kita akan mulai melaksanakannya, maka dari 
itu saya mohon dukungan dari bPK untuk melaksanakan 

pembangunan jalan tol di buleleng dalam mengurangi 
kemacetan,” ucap I Ketut Sudikerta sambal melanjutkan bahwa 
jumlah penduduk miskin di bali mengalami penurunan dari 
5,25% sekarang 4,15 % masyarakat miskin di bali digenjot 
dengan program bali Mandara.  (and)

Rektor Universitas Udayana 
Ketut Suastika memberikan 
plakat sebagai tanda mata 
kepada Anggota BPK Rizal 
Djalil.

 Rizal Djalil berfoto bersama 
dengan civitas akademika 
Universitas Udayana

Suasana kuliah umum di 
Universitas Udayana, Bali. 
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P aDa Kamis (16/2) lalu, Pusdiklat 
bPK meresmikan Galeri 
dan Studio Pembelajaran. 
Peresmian ditandai dengan 

penandatanganan prasasti peresmian 
Galeri dan Studio Pembelajaran Pusdiklat 
oleh Wakil Ketua bPK Sapto amal 
Damandari. 

Selain Wakil Ketua bPK Sapto amal 
Damandari, dalam acara peresmian ini, 
hadir pula anggota bPK agung Firman 
Sampurna dan achsanul Qosasi, Sekjen 
bPK Hendar Ristriawan serta beberapa 

pejabat eselon  I dan II bPK lainnya.
Sebelum diresmikan, pimpinan 

bPK serta para pejabat eselon I dan II 
mengunjungi ruangan yang disebut 
Galeri serta Studio Pembelajaran 
Pusdiklat bPK, kemudian menyaksikan 
pemutaran perdana film produk Pusdiklat 
bPK berjudul “Sang Penjaga”.

Film yang berdurasi 60 menit ini 
secara umum menceritakan tugas dan 
tanggung jawab para pemeriksa bPK 
dalam menjalankan tugas pemeriksaan. 
Film ini juga menyoroti sisi humanisme 

galErI dan studIo 
PEmbElajaran 
PusdIklat dIrEsmIkan
pusDiklat bpk kini memiliki galeri Dan stuDio pembelajaran. para 
pegawai bpk peserta Diklat Diharapkan akan menikmati variasi Diklat 
yang tiDak menjemukan. 

kehidupan pemeriksa bPK, bagaimana 
perjuangannya dalam menjalankan 
tugas pemeriksaan maupun kehidupan 
bersama keluarganya. 

“Semoga film ini dapat memberikan 
pencerahan kepada seluruh stakeholder 
tentang tugas dan fungsi bPK dalam 
pemeriksaan keuangan negara,” ucap 
Sapto amal Damandari usai melihat 
pemutaran film tersebut. 

agung Firman Sampurna menyambut 
baik film yang diproduksi Pusdiklat bPK 
ini. achsanul Qosasi juga mengapresiasi 
film ini sebagai media agar masyarakat 
luas dapat lebih mengenal bPK secara 
lebih baik. 

“Tujuan auditor bukan mencari 
kesalahan namun mengkonfirmasi 
kebenaran, bahwa apa yang dilakukan 
auditor sesuai kepentingan negara dan  
undang-undang keuangan negara,” kata 
achsanul Qosasi.

beberapa hari sebelumnya, pada 
saat simposium pembelajaran inovasi 
pelaksana bPK, Kapusdiklat bPK 
Dwi Setiawan Susanto mengatakan 
bahwa kehadiran Galeri dan Studio 
Pembelajaran di Pusdiklat ini diharapkan 
dapat menambah variasi media 
pembelajaran yang telah ada. 

“Kami mempersiapkan bagaimana 
sistem pembelajaran tidak hanya 
digitalisasi, e-learning, tetapi juga 
dalam bentuk sinematografi,” ucap 
Dwi menerangkan latar belakang 
dibuatnya film “Sang Penjaga” sebagai 
salah satu media yang ada dalam Studio 
Pembelajaran di Pusdiklat bPK.  

Dengan adanya Galeri dan Studio 
Pembelajaran proses belajar-mengajar 
tidak lagi business as usual tetapi lebih 
efektif dan efisien. Selain itu juga bisa 
diharapkan untuk membangkitkan 
motivasi bagi para peserta diklat maupun 
pegawai di lingkungan Pusdiklat bPK 
untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai 
dasar bPK: Integritas, Independensi, dan 
Profesionalisme.

 Kepala bidang Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat M. 
Yusuf John saat dihubungi melalui pesan 

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari didampingi Anggota BPK Achsanul Qosasi menandatangani prasasti peresmian 
Galeri dan Studio Pembelajaran Pusdiklat BPK, 16 Februari 2017 di Pusdiklat BPK Kalibata, Jakarta.
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 Wakil Ketua Sapto Amal Damandari 
bersama Sekjen BPK Hendar Ristriawan

elektronik menjelaskan bahwa Galeri 
dan Studio Pembelajaran sebenarnya 
upaya Pusdiklat dalam mengoptimalkan 
fungsi gedung Pusdiklat yang ada. “Jadi, 
Galeri dan Studio Pembelajaran bukan 
membangun gedung baru,” jelas John. 

untuk Galeri Pembelajaran, 
optimalisasi dari fungsi gedung yang 
sudah ini dengan memanfaatkan 
dinding-dinding di gedung pembelajaran 
dan Gedung Excellence Learning Center.

Sementara, Studio Pembelajaran 
dibuat dengan memanfaatkan fungsi 
ruang pembelajaran berbentuk theatre 
atau semacam bioskop mini. Letaknya 
di lantai 4 Gedung Excellence Learning 
Center yang sudah lama kosong, belum 
dimanfaatkan. 

Secara konsep, Galeri Pembelajaran 
dibuat  model pembelajaran secara 
visual. Pada dinding-dinding gedung 
di Pusdiklat bPK, terpajang media 
visual yang memberikan informasi 
komprehensif mengenai berbagai hal 

yang terkait dengan ke-bPK-an, baik 
dari sisi kelembagaan maupun tugas 
pemeriksaan. “Konsepnya mirip dengan 
papan iklan di mall atau iklan di jalan, 
atau pameran lukisan dan foto,” terang 
John.

Dengan model seperti itu, dinding-
dinding di Gedung Pusdiklat bPK 
dijadikan media pembelajaran yang 
hidup. Selain itu, memberikan nilai 
estetika dan keunikan dari desain interior 
yang dikembangkan di sana. 

Pilihan informasi yang disajikan, 
warna yang digunakan, desain grafisnya, 
serta kelengkapan peralatan dan 
pencahayaan memiliki makna yang 
kental dari sisi sejarah, informasi, estetika, 
seni, kreativitas, maupun teknologi. 
Dengan begitu diharapkan menarik 
perhatian orang untuk sekedar melihat 
ataupun membaca informasi yang tersaji. 

adanya Galeri Pembelajaran 
diharapkan semua orang yang hadir di 
Pusdiklat bPK dapat menambah wawasan 
mengenai ke-bPK-an secara lembaga 

maupun fungsi tugas pemeriksaannya. 
Orang yang hadir di Pusdiklat, tak hanya 
pegawai bPK dan peserta pendidikan dan 
pelatihan (diklat), tetapi juga para tamu 
yang mengunjungi Pusdiklat.

adapun Studio Pembelajaran 
merupakan ruangan untuk 
mempublikasikan media pembelajaran 
yang berupa film. alasan dipilihnya film 
sebagai media pembelajaran dikarenakan 
film bisa dikatakan media pembelajaran 
yang kompleks baik dari sisi visual, audio, 
dan kinestetis.  

Semua ini, Galeri dan Studio 
Pembelajaran, menurut M. Yusuf John, 
merupakan metode pembelajaran 
komprehensif yang terintegrasi dengan 
pola pembelajaran Excellence Learning 
Center yang dikembangkan Pusdiklat bPK. 

“baik Galeri maupun Studio 
Pembelajaran merupakan ekspresi dari 
pola pembelajaran excellence learning 
center yang mengarah pada pencapaian 
social learning,” pungkasnya.  (and/
Pusdiklat)

 Anggota BPK Agung 
Firman Sampurna 
tengah berbincang-
bincang dengan 
Kepala Bidang 
Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan Pusdiklat 
M.Yusuf John.

Seluruh kru film 
Sang penjaga 
berfoto bersama 
keluarga Pusdiklat 
BPK.
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KaMIS, 9 Februari 2017, 
bertempat di aula Pusdiklat 
bPK, Kalibata, Jakarta, 
diselenggarakan Simposium 

Inovasi Pembelajaran Pelaksana bPK 
Tahun 2016 – 2017. Hadir dalam acara 
ini Ketua bPK Harry azhar azis, anggota 
bPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan 
beberapa pejabat eselon I dan II bPK.

Hadir juga para hadirin simposium 
lainnya, termasuk perwakilan dari asosiasi 
profesi terkait termasuk tiga juri yang 
akan menilai karya dari tiga pegawai 
bPK, perwakilan dari lembaga pemeriksa 

Laos yang tengah menjalani study di 
bPK, serta perwakilan dari lembaga 
donor internasional yang berpusat di 
Jerman: Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

Simposium bertema “apa Karyamu 
untuk bPK?” ini menampilkan tiga 
finalis yang mempresentasikan hasil 
terobosannya untuk menunjang 
pelaksanaan tugas bPK, baik dalam hal 
pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. 

Ketiga finalis yang tampil tersebut, 
yaitu Nurul Komalasari, pegawai pada 
biro SDM bPK yang diperbantukan di bPK 

Simposium Inovasi Pembelajaran Pelaksana BPK Tahun 2016 – 2017:

tErobosan untuk kInErja 
bPk yang lEbIh baIk  
melalui simposium, pegawai bpk DiDorong untuk memberikan iDe-iDe 
segar guna meningkatkan kinerja bpk ke Depan.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; 
Fauzan Priwadi, pegawai pada auditorat 
utama Keuangan Negara III bPK; dan 
afif Qudratullah, pegawai pada bPK 
Perwakilan Provinsi bangka belitung.

Nurul Komalasari memaparkan 
karyanya: “Penerapan Hukum 
benford sebagai Penilaian Resiko dan 
Penentuan Sampel pada Pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah”. Sementara, Fauzan Priwadi 
mempresentasikan karyanya: “SI KObE: 
Peningkatan Fraud Awareness Pelaksana 
Tugas bPK”. Dan, afif Qudratullah 
memaparkan karyanya: “Model 
Peningkatan Kompetensi Pegawai 
berdasarkan Diklat dengan Sistem 
Dinamik”.

Ketiga finalis tersebut berhasil 
lolos pada tahap kedua dengan tampil 
di Simposium Inovasi Pembelajaran 
Pelaksana bPK Tahun 2016 – 2017 
tersebut. Pada tahap pertama, peserta 
yang mengikuti simposium adalah para 
pegawai bPK yang telah mengumpulkan 
naskah karya inovasinya sebelum 15 
Desember 2016. Para peserta simposium 
diminta untuk menuangkan gagasan 
baru untuk peningkatan kinerja 
organisasi dalam sebuah karya tulis.

Karya-karya inovasi tersebut 
kemudian diseleksi dan dinilai oleh 
seluruh Staf ahli bPK. Dari proses seleksi 
dan penilaian tersebut, terpilih tiga 
pegawai bPK tersebut. Mereka kemudian 
masuk tahap kedua. Dimana pada tahap 
kedua ini, mereka mempresentasikan 
hasil karyanya di depan para hadirin 
simposium yang terdiri Ketua bPK Harry 
azhar azis, anggota bPK Moermahadi 
Soerja Djanegara, pejabat bPK dan 
perwakilan dari asosiasi profesi terkait.  

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Simposium Pembelajaran 
Inovasi Pelaksana BPK
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Hasil presentasi kemudian dinilai 
oleh para hadirin dan juga empat juri. 
Keempat juri yang menilai terdiri dari 
Sekjen bPK Hendar Ristriawan, ahmadi 
Hadibroto yang merupakan mantan 
Ketua Ikatan akuntan Indonesia dan 
mantan Presiden Federasi akuntan asean 
(aFa), Lindawati Gani pengajar akuntansi 
dari universitas Indonesia dan pakar 
kebijakan publik Riant Nugroho.

Saat membuka simposium, Ketua bPK 
Harry azhar azis mengatakan simposium 
ini memiliki arti yang sangat strategis 
bagi bPK. Strategis dalam konteks tidak 
saja sebagai media untuk menjaring 
inovasi dari pegawai bPK tetapi lebih 
dalam lagi sebagai bentuk komunikasi 
bPK dengan para pelaksananya yang 
dalam hal ini para pegawai bPK.

Di simposium ini setiap pegawai 
bPK diberi kesempatan memberikan ide 
kepada bPK yang kemudian mungkin 
bisa menjadi perubahan perangkat 
lunak bPK, baik itu aturan-aturan baru, 
prosedur-prosedur baru, maupun 
petunjuk-petunjuk teknis baru, yang 
bisa mengubah wajah bPK ke depan. 
Selain itu, dengan simposium juga 
dapat menciptakan iklim kreativitas di 
lingkungan internal bPK. 

“Simposium ini menambah referensi 
bagi kami dalam mengambil setiap 
keputusan dan terlebih untuk memberi 
motivasi pada semua pelaksana 
dalam meningkatkan karya nyatanya,” 
ucap Harry sambil menambahkan, 
ujungnya bPK dapat melaksanakan 
tugas kelembagaan untuk mencapai 
tujuan negara yaitu sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.   

atas dasar itu, Harry meminta 
Kepala Pusdiklat agar mulai 
mengkomunikasikannya secara rutin 
kepada seluruh komponen unit kerja 
yang ada di bPK. Hal ini agar upaya-upaya 
untuk mengubah bPK lebih baik lagi ke 
depan, salah satunya melalui simposium, 
dapat dipahami oleh seluruh pelaksana 
bPK. 

Satu hal yang ditekankan Harry, kalau 
dimungkinkan, inovasi hasil seleksi dari 

simposium ini jika berdampak luas, ia 
meminta agar diurus hak patennya.  Juga 
diurus benefit-nya bagi pegawai yang 
telah membuat inovasi tersebut dan 
sebagai bagian kreativitas bPK secara 
organisasi.

Dalam simposium ini sendiri, 
penilaian dewan juri pada tahap kedua 
ditekankan pada tingkat implementasi, 
nilai kemanfaatan, cakupan, dan efisiensi 
sumber daya, serta orisinalitas. Proses 
penjurian dilakukan secara terbuka oleh 
para juri.

Proporsi penilaian dari dewan juri 
dengan bobot penilaian sebesar 80% 
dan penilaian dilakukan oleh semua 
tamu undangan yang hadir dengan cara 
memberikan vote nilai untuk semua karya 
dengan perhitungan bobot penilaian 
sebesar 20%. Dari tiga finalis akhirnya 
terpilih Nurul Komalasari sebagai juara 
pertama, Fauzan Priwadi juara kedua, dan 
afif Qudratullah sebagai juara ketiga.

Simposium inovasi pembelajaran 
pelaksana bPK ini sendiri, menurut 
Kapusdiklat Dwi Setiawan Susanto 
merupakan bagian dari program expert 
center yang sudah dicanangkan sejak 
tahun 2015, sebagai salah satu program 
unggulan Pusdiklat bPK. 

“Disamping perubahan dari 

training menjadi learning kemudian 
akhirnya kami mengembangkan proses 
learning ini menjadi inovasi-inovasi, 
improvement, perubahan yang nantinya 
bisa meningkatkan proses baik secara 
pemeriksaan maupun kelembagaan guna 
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan 
bPK dan juga manfaat hasil pemeriksaan,” 
Dwi memaparkan latar belakang 
Pusdiklat menyelenggarakan simposium 
inovasi pembelajaran pelaksana bPK. 

Dwi juga menginformasikan sebelum 
terpilihnya tiga finalis, dalam pelaksanaan 
simposium inovasi pembelajaran 
tersebut, seluruh pegawai yang mewakili 
satuan kerja (satker) masing-masing 
mengirimkan karya inovasinya. 

Kemudian Pusdiklat memproses 
sembilan karya. Sembilan karya tersebut 
dipilih dengan melihat sisi gagasan, 
inovasi, keterterapan, aplikasi, teknis, 
dan seberapa jauh inovasi tersebut bisa 
menjadi suatu sistem. Lalu, sembilan 
karya tersebut di-review oleh Staf ahli 
bPK. Hingga, akhirnya terpilih tiga finalis.

Dwi berharap hasil karya inovasi 
terbaik berupa gagasan yang telah 
dipresentasikan pada tahapan akhir 
simposium inovasi pembelajaran dapat 
diterapkan untuk menjadi suatu proses 
perubahan yang tersistemkan.  (and)

 Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara berfoto bersama dengan para finalis symposium pembelajaran inovasi, para 
dewan juri, dan beberapa pejabat eselon I dan II BPK
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SEJaK bergulirnya reformasi birokrasi, bPK telah menerap-
kan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi. 
Dalam pendekatan ini, kompetensi menjadi perhatian 
utama dalam perjalanan karier, penyusunan kebijakan 

serta pengambilan keputusan terkait kepegawaian sehingga fungsi 
penilaian dan pengembangan kompetensi menjadi bagian penting 
dalam manajemen SDM.

Rekrutmen CPNS bPK dilakukan dengan memperhatikan po-
tensi dan kesesuaian kompetensi individu dengan formasi jabatan 
yang tersedia. Sebelum menjalani perannya para calon pegawai 
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang kurikulumnya disusun 
berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki pegawai bPK. Pega-
wai mengikuti penilaian kompetensi untuk mengetahui kesesuaian 
kompetensinya dengan peran dan jabatan yang akan diemban.

Hasil penilaian kompetensi juga menjadi acuan dalam aktivi-
tas Pengembangan Individu (aPI) dalam rangka mengembangkan 
kompetensi pegawai.

Sejak penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa, fungsi penilaian 
semakin menguat karena menjadi bagian dari mekanisme sertifikasi 
peran JFP. untuk memperoleh sertifikasi peran pemeriksa, seorang 
pegawai diharuskan mengikuti diklat peran serta mengikuti ke-
giatan penilaian kompetensi.

Penilaian kompetensi pegawai bPK dilakukan menggunakan 
metode assessment center. Assessment center adalah metode peng-
ukuran kompetensi terstandar yang menggunakan beberapa alat 
ukur atau simulasi yang dilakukan oleh beberapa asesor dan diikuti 
oleh beberapa asesi. Assessment Center memiliki nilai validitas antara 
0.65 – 0.70 dan hingga saat ini masih menjadi metode peng ukuran 
kompetensi dengan validitas tertinggi dibandingkan metode peng-
ukuran kompetensi lainnya. Nilai validitas ini dipengaruhi oleh ad-
anya input bukti perilaku dan beberapa alat ukur serta beberapa 
asesor sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang objektif menge-
nai kompetensi individu.

Meskipun validitas assessment center diyakini secara ilmah, tidak 
dapat dihindari bahwa masih ada pihak yang merasa skeptis de-
ngan hasilnya, terutama jika gambaran kompetensi yang diperoleh 
dirasa tidak sesuai dengan kinerja yang ditampilkan dalam keseha-

Opini

Kompetensi Vs Kinerja

“Kenapa kompetensi saya 
dinilai buruk padahal saya 
selalu menjadi andalan saat di 
lapangan?” 

“Bagaimana mungkin kompetensi 
si A dinilai baik padahal 
kenyataannya dia tidak bisa 
bekerja?”

Oleh: 
Hanny Mardiyasari, S.Psi, M.Psi 
Dan Kris Dianto, SE, Ak, MM

46 FEBRUARI 2017WARTA BPK

40 - 65 GATSU 31.indd   46 03/04/2017   9:21:11



rian seseorang. Pertanyaan seperti “Kena-
pa kompetensi bawahan saya dinilai buruk 
sementara menurut saya kinerjanya baik?” 
atau “Bagaimana mungkin kompetensi si A 
dinilai baik padahal kenyataannya dia tidak 
bisa bekerja?” seringkali muncul pada saat 
pegawai maupun atasan menerima lapo-
ran assessment center atau hasil penilaian 
kompetensi. 

Tidak jarang pertanyaan ini berlan-
jut dengan mempertanyakan validitas 
metode yang digunakan ataupun kom-
petensi dari asesor yang melaksanakan 
penilaian. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa kedua hal tersebut dapat 
mempengaruhi hasil penilaian 
kompetensi mengingat bahwa 
terdapat sekitar 30% faktor dalam 
penilaian kompetensi yang ti-
dak dapat dikendalikan untuk 
memperoleh hasil penilaian kom-
petensi yang benar-benar sem-
purna. Namun demkian, adanya 
ketidaksesuaian hasil kompetensi 
dengan kinerja yang ditampilkan 
tidak semata-mata disebabkan 
error dalam penilaian. Hal ini juga 
dapat terjadi karena kompetensi 
bukan merupakan satu-satunya 
faktor yang mempengaruhi ki-
nerja.

Richard boyatzis, salah satu pelopor 
penerapan manajemen SDM berbasis 
kompetensi, menyatakan bawha kinerja 
yang efektif merupakan hasil pengaruh 
dari kompetensi individu, tuntutan peker-
jaan, serta lingkungan organisasi. artinya, 
untuk dapat menampilkan kinerja yang 
efektif, individu harus memiliki kompeten-
si yang sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan, diberikan tuntutan pekerjaan 
yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, 
serta didukung lingkungan pekerjaan 
yang memberinya kesempatan untuk me-
nampilkan kemampuan secara optimal. 
Winanti (2011) menyebutkan bahwa kom-
petensi dapat menjelaskan sekitar 34% 
dari kinerja, sisanya merupakan sumba-
ngan dari faktor lainnya.

Hubungan antara kinerja dan kompe-
tensi dapat digambarkan dengan konsep 
“What” dan “How”, dimana kinerja adalah 

capaian atau hasil dari pekerjaan (What) 
sedangkan kompetensi adalah cara untuk 
memperoleh hasil tersebut (How). Kom-
petensi dapat diibaratkan sebagai sebuah 
alat yang membutuhkan kondisi tertentu 
agar dapat berfungsi. Kondisi tersebut 
adalah tuntutan pekerjaan dan lingku-
ngan organisasi. Individu dapat mencapai 
hasil pekerjaan yang diharapkan apabila 
tuntutan yang diberikan kepadanya se-
suai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam batasan tertentu, tuntutan 
pekerjaan yang melebihi kompetensi in-

dividu dapat menjadi tantangan untuk 
mengembangkan diri. akan tetapi, jika 
tuntutan pekerjaan jauh melebihi kom-
petensi yang dimiliki, individu tidak hanya 
akan sulit mencapai kinerja yang diharap-
kan tetapi juga dapat mengalami tekanan 
yang semakin menghambat individu un-
tuk menampilkan kemampuannya. Seba-
liknya, jika kompetensi yang dimiliki in-
dividu jauh melebihi tuntutan pekerjaan 
yang harus dipenuhinya, individu menjadi 
kurang tertantang dalam bekerja dan 
berujung pada munculnya kejenuhan.

Lingkungan organisasi juga mem-
pengaruhi capaian kinerja. Lingkungan 
organisasi yang kondusif dan memberi-
kan kesempatan pada individu untuk me-
nampilkan kemampuannya secara opti-
mal merupakan faktor pendukung dalam 
mencapai kinerja yang efektif. Dalam 
lingkungan organisasi seperti ini, individu 

dengan kompetensi yang tidak menon-
jol sekalipun memiliki kesempatan untuk 
menampilkan kinerja yang diharapkan.

Sebaliknya, dalam lingkungan organ-
isasi yang tidak mendukung, individu 
de ngan kompetensi yang memadai seka-
lipun akan sulit memenuhi kinerjanya. 
Suasana persaingan yang tidak sehat di 
lingku ngan kerja, gaya kepemimpinan 
atasan ororiter, kurangnya fasilitas kerja 
yang memadai, merupakan beberapa 
faktor lingkungan organisasi yang dapat 
menghambat individu untuk mendaya-

gunakan kompetensinya secara 
optimal. Di samping itu, adanya 
sumber stres lain seperti ketidak-
pastian karier, kondisi berjauhan 
dari keluarga untuk memenuhi tu-
gas, masalah kesehatan juga men-
jadi faktor yang menyebabkan 
individu tidak dapat menampilkan 
kinerja yang diharapkan.

untuk menyimpulkan pe-
nyebab ketidaksesuaian hasil pe-
nilaian kompetensi perlu dilaku-
kan asesmen lebih lanjut terhadap 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja seorang pegawai. Hal ini 
dapat dilakukan melalui komuni-
kasi pegawai dengan atasan lang-
sung dalam proses coaching atau 

penyusunan aPI.
Subag Penilaian Kompetensi juga 

membuka kesempatan bagi pegawai 
yang ingin memperoleh penjelasan lebih 
lanjut mengenai hasil penilaian kompe-
tensi melalui proses feedback tatap muka. 
usulan feedback dapat disampaikan ke-
pada Subag Penilaian Kompetensi melalui 
subag SDM pada masing-masing satuan 
kerja. 

Hanny Mardiyasari, S.Psi, M.Psi 
Dan Kris Dianto, SE, Ak, MM

Jika pembaca ingin memberikan saran 
atau masukan maupun memperoleh in-
formasi lebih lanjut mengenai kompetensi, 
pembaca dapat menghubungi Biro Sumber 
Daya Manusia, Subbagian Penilaian Kom-
petensi (021) 25549000 pesawat 1717 dan 
1241
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WaWanCara khusus

bPK merupakan bagian dari sistem 
pengawasan terhadap kinerja 
pemerintah. artinya, dalam 
ketatanegaraan, bPK terpisah 

dari kekuasaan eksekutif dan sekaligus 
mengawasinya melalui pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.

Di sisi lain, sistem pengawasan 
tersebut locus-nya berada di kekuasaan 
legislatif yang dalam hal ini parlemen: 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan, 
hasil pemeriksaan bPK menjadi bahan bagi 
parlemen dalam melakukan pengawasan. 

Hal tersebut disampaikan Ketua bPK 
Harry azhar azis saat ditemui Warta bPK 
di ruang kerjanya, Jumat, 3 Februari 2017 
lalu. apa saja yang disampaikan Harry 
mengenai kedudukan bPK disandingkan 
dengan parlemen, berikut cuplikan 

wawancaranya.
Bagaimana Bapak melihat BPK 

ketika masih di Komisi XI DPR dan 
sekarang di BPK? Ada perbedaan view 
tidak atau ekspektasi Bapak pada saat 
itu sewaktu Bapak di DPR dengan saat 
Bapak di sini?

Waktu saya di Komisi XI DPR, saya 
sudah menganggap bPK adalah bagian 
dari sistem legislatif kita. Jadi, bPK itu 
tidak termasuk ke dalam sistem eksekutif. 
Karena, bPK menguatkan sistem 
pengawasan. Pengawasan itu locus-nya 
ada di legislatif. bPK menguatkan locus 
pengawasan itu dengan pemeriksaan. 
Jadi, pemeriksaan itu memuat normatif 
pengawasan menjadi faktual. Sehingga 
faktual itu masuk kembali ke sistem 
pengawasan untuk memperbaiki apa yang 
dilakukan oleh eksekutif.

Bagaimana perubahan BPK dari 

Ketua BPK Harry Azhar Azis:

Ketua BPK Harry Azhar Azis:

bPk bagIan darI 
sIstEm PEngawasan

yang berdasarkan UU No.5 Tahun 
1973 diganti UU No.15 Tahun 2006 
berdampak pada sistem pengawasan 
itu?

bPK memang dulu ketika saya ikut 
membentuk undang-undang No. 15 
Tahun 2006 tentang bPK, ada pemikiran 
untuk board bPK itu model seperti 
undang-undang No. 5 Tahun 1973, 
undang-undang bPK sebelumnya. 

Kan dulu diusulkan oleh Presiden. 
berarti direct atau indirect, pasti 
ada pengaruh eksekutif di dalam 
kepemimpinan bPK. Nah, itu saya sangat 
menentang keras. Waktu penyusunan 
undang-undang itu saya bilang, itu 
mesti direct karena dia langsung masuk 
ke dalam sistem pengawasan. Sistem 
ketatanegaraan pengawasan itu, dia 
harus full menjadi domainnya parlemen. 
Alhamdulillah kan sekarang begitu. 

Walaupun banyak kritik terhadap 
sistem rekruitmennya, tetapi filosofisnya 
harus didudukan terlebih dahulu, menurut 
saya. Jadi, secara filosofis kedudukan bPK 
ini sudah benar tetapi mungkin teknis 
dalam pola rekruitmennya diubah, apakah 
menggunakan pansel atau apa segala 
macam itu, itu tidak masalah, itu bisa 
menyempurnakan sistem yang sudah 
ada. Tapi, locus ini jangan diotak-atik lagi, 
menurut saya. 

Lalu, bagaimana parlemen bisa 
memanfaatkan hasil kerja BPK untuk 
mendukung pengawasan? 

Nah, tinggal kemudian apakah hasil 
pemeriksaan yang dikerjakan oleh para 
profesional di bPK itu mampu diteruskan 
oleh parlemen. Dan itu, parlemennya juga 
mesti diperkuat. 

Dalam konteks pengawasan tadi, 
menurut Bapak, bagaimana seharusnya 
pola hubungan parlemen dan BPK tadi 
dan kenapa parlemen mesti diperkuat?

Jadi, kan misalnya pengambil 
keputusan di parlemen itu kan anggota 
parlemen, pengambil keputusan di bPK 
itu adalah anggota badan yang sembilan 
itu, maka itu kan posisinya sejajar. Nah, 
yang melakukan pemeriksaan kan bukan 
sembilan anggota bPK itu kan, tetapi 
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WaWanCara ksusus

pegawainya kan, yang 7000-an orang itu. 
Kalau dibagi sembilan berarti 800-an satu 
orang. 

Di DPR, tenaga ahlinya berapa? Nah, 
itu yang harusnya diperkuat. artinya, 
dibuat sistem antara pegawai bPK 
dengan tim di bawah setiap anggota 
DPR, atau tim di bawah satu komisi yang 
dia mengerjakan secara terus-menerus 
apa hasil dari bPK. Kemudian dia kasih 
input kepada anggota parlemen untuk 
mengawasi bahwa misalnya, kalau satu 
project dilaksanakan dengan tidak benar, 
kemudian anggaran tahun berikutnya 
itu ditambah top up 10 persen, maka 
itu menurut saya tidak tepat. Harus ada 
semacam sistem reward and 
punishment. 

Bagaimana menerapkan 
reward and punishment-nya?

Memang kalau sudah 
menyangkut anggaran dalam 
kaitan reward and punishment 
itu bisa dilematis juga. 
Dilematisnya itu kalau satu 
kabupaten misalnya, sebutlah 
dia dapat opini disclaimer, lalu 
dipotong Dana alokasi umum 
(Dau)-nya, yang rugi bukan si 
bupati tetapi rakyatnya. Jadi, 
memang harus ada sistem 
reward and punishment-nya itu, 
siapa yang bertanggung jawab, 
dia yang kena. bukan orang lain 
yang kena. Mungkin Dau-nya 
tidak dikurangi. Nah itu yang 
saya lakukan waktu saya jadi pimpinan 
Komisi XI, dengan bank Indonesia. 

Reward and punishment yang 
seperti apa, yang diterapkan di Bank 
Indonesia?

Kita sepakati bersama di Komisi XI, 
pengambil keputusan di bank Indonesia 
itu adalah Dewan Gubernur bank 
Indonesia. Sembilan orang juga. Nah, 
apa cara untuk bisa memberikan rewad 
and punishment itu, yaitu akhirnya kita 
tetapkan tingkat inflasi. 

Sebutlah tingkat inflasi yang di 
anggaran Pendapatan dan belanja Negara 
(aPbN) 5 persen targetnya tahun yang 

akan datang. Nah, akhir tahun yang akan 
datang, ternyata tingkat inflasi 6 persen. 
Gagal kan. Siapa yang bertanggung 
jawab? Yang bertanggung jawab adalah 
Dewan Gubernur bank Indonesia. Pegawai 
bank Indonesia itu kan ada ribuan, mereka 
tidak bertanggung jawab. Karena itu, saya 
mengambil kesimpulan, kalau terjadi 
seperti itu, maka Dewan Gubernur bank 
Indonesia tidak boleh naik gaji. Ketika 
inflasi, misalnya 5 persen, kemudian 
ternyata faktualnya di ujung tahun itu 4 
persen, baru mereka boleh naik gaji. 

Kalau di bank Indonesia undang-
undangnya jelas. Dulu, mau saya dua: 
akhirnya yang bisa kepakai cuma satu, 

yaitu tingkat inflasi. Kan, stabilitas 
ekonomi nasional itu diukur dengan dua, 
pertama inflasi, perubahan nilai uang, 
kedua, perubahan nilai tukar.

Tadinya saya ingin memasukan 
perubahan nilai tukar juga menjadi satu 
kriteria di dalam mengukur kinerja Dewan 
Gubernur bank Indonesia. Tapi, akhirnya 
tidak bisa kita formulasikan. apa yang bisa 
kita formulasikan adalah inflasi tadi. Itu 
terjadi beberapa kali. 

Kalau indikator kinerja BPK secara 
kelembagaan, maupun SDM-nya, yang 
perlu mendapat perhatian apa saja?

Kita harus rumuskan. Seperti di Pajak. 

Jadi, ini ada cerita, saya, waktu itu ada 
pertemuan pegawai pajak se-Sumatera 
di batam. ada satu pegawai pajak di 
Sumatera, dia keliling ke tempat-tempat 
usaha sawit. Pengusaha sawit di sana 
kan bukan hanya yang perusahaan-
perusahaan tetapi juga ada yang pribadi-
pribadi.

Dia punya target bagi dirinya dan 
dia merasa sudah melampaui target, 
tetapi oleh sistem di perpajakan tidak 
memungkinkan dia mendapat bonus. 
Waktu itu, Dirjen Pajaknya Pak Fuad 
Rahmany. Saya bilang, itu di pajak, harus 
ada dibuat insentif seperti itu, sebab 
kalau tidak, nanti antara mereka yang 

tidak berprestasi dengan yang 
berprestasi, itu sama. Orang 
yang berprestasi akhirnya tidak 
mau lagi.

Saya sudah minta kepada 
Sekjen bPK di sini, bisa nggak 
kita buat model insentif untuk 
pegawai kita, apakah itu per 
unit, ataukah per individu. 
Saya sampai sekarang belum 
mendengar, walaupun sudah 
mulai ada diskusi-diskusi di kita, 
harus bisa diukur tiap-tiap unit 
itu, apa dia punya indikator 
kinerjanya. 

Saya termasuk yang tidak 
setuju kalau temuan hasil 
pemeriksaan menjadi indikator. 
Karena itu berbahaya, conflict 
of interest. Sama dengan inflasi 

kan. Inflasi itu di bank Indonesia, kalau 
dijadikan indikator, bagi pegawai, inflasi 
yang tinggi malah lebih enak karena gaji 
pegawai akan disesuaikan dengan inflasi 
yang tinggi tadi. Itu yang disebut dengan 
indeksasi. 

Nah, kita apa indikatornya. Misalnya, 
bagian humas, bagian hukum, bagian 
revbang, itu apa indikator-indikator yang 
mesti kita buat, secara tim maupun secara 
individual. Kalau ini bisa, kita ajukan 
kepada pemerintah, ada alokasi khusus, 
mungkin namanya alokasi insentif yang 
diberikan kepada tim maupun individu.  
(and)
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WaWanCara

Anggota BPK Achsanul Qosasi:

Anggota BPK Achsanul Qosasi:

PEmErIksaan komPrEhEnsIf 
dI PErusahaan PElat mErah
BADAN USAHA MILIK NEgARA (BUMN) 
KINI  SEDANg MENjADI PRIMADONA. 
MAKLUM, SAAT INI BERBAgAI PROgRAM 
PEMBANgUNAN PEMERINTAH 
DILAKSANAKAN OLEH BUMN. MULAI DARI 
NAwAcITA INfRASTRUKTUR, MARITIM, 
PANgAN, HINggA ENERgI. KARENA ITU 
UPAyA UNTUK MENINgKATKAN KINERjA 
BUMN TERUS DILAKUKAN PEMERINTAH.

S aLaH satunya pada Desember 2016 lalu 
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 
tentang tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Negara Pada buMN 

dan Perseroan Terbatas. Tujuannya, untuk menguatkan 
kelembagaan dan mekanisme kerja buMN.

Meski begitu sejumlah persoalan masih dihadapi 
buMN. Hasil pemeriksaan bPK menunjukkan berbagai 
persoalan buMN. Mulai dari inefisiensi, hingga adanya 
kriminalisasi dan intervensi kepentingan politik. belum 
lagi ditambah persoalan aset buMN belum dioptimalkan.  
akibatnya, banyak buMN yang tak berdaya, tak bisa 
bersaing dengan perusahaan swasta.

Karena itulah, bPK melakukan sejumlah terobosan 
untuk membenahi buMN. Pemeriksaan yang dilakukan 
bPK tidak semata mencari kesalahan. Tapi memberikan 
solusi untuk menjadi pertimbangan pemerintah 
maupun jajaran direksi guna mengambil keputusan 
selanjutnya. Salah satu upayanya melakukan pemeriksaan 
komprehensif. Dengan model pemeriksaan tersebut, akar 
persoalan buMN dapat ditemukan. Lantas bagaimana 
upaya yang telah dilakukan bPK dalam membenahi buMN. 
berikut petikan wawancara WARTA BPK dengan anggota 
bPK achsanul Qosasi. berikut petikannya:

BUMN memiliki peran penting dalam 
melaksanakan program pemerintah. Bagaimana Bapak 
melihat peran BUMN selama ini?

Saat ini buMN punya peran strategis. Pelaksana 
nawacita pemerintah saat ini adalah buMN. Hampir semua 
nawacita Presiden dilaksanakan oleh buMN. Mulai dari 
nawacita infrastruktur, nawacita maritim, nawacita pangan 
dan nawacita energi. Semuanya dilaksanakan oleh buMN. 
Semua mata kini tertuju pada buMN. Sehingga buMN 
menjadi favorit untuk didiskusikan, dan dikriminalisasi 
serta dipolitisasi. 

Bagaimana peran pemeriksaan BPK untuk 
membenahi BUMN?

Kehadiran bPK sangat penting untuk membenahi 
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buMN. Jangan sampai ada buMN 
yang sudah bekerja keras, tapi 
dikriminalisasikan. akibatnya sejumlah 
Direksi buMN tidak berani mengambil 
keputusan. Kondisi ini bahaya untuk 
perkembangan bisnis buMN. untuk 
itu, peran bPK bukan untuk mencari 
kesalahan, tapi bPK hadir untuk 
mengkonfirmasi kebenaran, bahwa 
apa yang dilakukan Direksi, Dirut dan 
Komisaris buMN untuk kepentingan 
negara sudah dijalankan dengan cara 
yang benar, sesuai bisnis plan yang sudah 
disetujui para pemegang saham.  

Bagaimana temuan BPK yang 
berindikasi tindak pidana korupsi di 
BUMN?

Sudah banyak temuan hasil 
pemeriksaan bPK yang berindikasi 
korupsi di buMN. Itu terjadi karena bPK 
menemukan adanya tindakan direksi 
yang dirancang untuk menguntungkan 
dirinya atau orang lain yang 
mengakibatkan kerugian negara. Tapi 
ada juga temuan bPK di buMN yang 
salah tapi salahnya bukan direncanakan. 
Misalnya karena salah mengambil 
keputusan bisnis. Karena dalam 
pemeriksaan bPK akan melihat kenapa 
buMN itu merugi. Tapi itu belum tentu 
salah. bPK datang untuk memastikan 

bahwa dia menjalankan kebenaran. Kalau 
ada buMN yang tidak benar kita minta 
untuk dibenarkan.

Model pemeriksaan seperti apa 
yang dilakukan BPK dalam memeriksa 
BUMN?

Kepada pemeriksa, saya menekankan 
bahwa dalam memeriksa buMN dengan 
entitas pemerintah lain sangat berbeda. 
Dengan begitu cara pandang pemeriksa 
juga berbeda ketika melakukan 
pemeriksaan. Karena itu sebelum 
melakukan pemeriksaan biasanya saya 
meminta pemeriksa mempelajari filosofi 
buMN yang akan diperiksa. Sebab 
setiap buMN memiliki karakteristik yang 
berbeda. Misalnya buMN transportasi, 
atau telekomunikasi itu berbeda. bahkan 
filosofi bisnisnya juga berbeda. begitu 
juga tujuan pemerintah mendirikan 
buMN tersebut juga berbeda dan bisnis 
plannya berbeda. 

Bagaimana melakukan 
pemeriksaan dengan karakteristik 
BUMN yang berbeda?

Karena itu saya memberikan briefing 
dulu tentang filosofi pemeriksaan. 
Kalau metodologi pemeriksaan sudah 
standar di bPK. Tapi filosofi mereka 
harus paham. Misalnya ketika Pelindo 
membeli crane. Pemeriksaan yang 

dilakukan bPK tidak hanya melihat aspek 
mark up atau fiktif, pembelian crane itu 
dilihat dari aspek investasi. artinya, bPK 
akan melihat dari pembelian crane ini 
Pelindo akan mendapat keuntungan 
berapa sesuai dengan target perusahaan. 
Karena ini menyangkut investasi, cara 
pemeriksaanya juga berbeda, tidak hanya 
mark up, tapi juga efektifitas dan efisiensi 
dari pembelian crane tersebut. bahkan 
masa ekonomis crane tersebut juga harus 
diukur. Pemeriksaan ini penting, sehingga 
tidak hanya memeriksa pembelian crane, 
tapi di balik pembelian crane juga harus 
diketahui. Itu artinya filosofi bisnisnya 
yang harus dipahami pemeriksa.  

Sejak kapan Bapak menerapkan 
model pemeriksaan tersebut?

Hal itu sudah saya lakukan dua tahun 
pertama di bPK. Di tahun pertama yang 
saya lakukan adalah meyakinkan mereka 
bahwa ini adalah keputusan bisnis 
yang memiliki risiko, bukan hanya risiko 
mark up saja tapi risiko bisnisnya juga 
harus dipertimbangkan. ambil contoh 
seorang Direksi buMN telah mengambil 
kebijakan, ada risiko pendapatan yang 
hilang. Dengan begitu cara pandang 
pemeriksaannya harus diubah. 

Bagaimana dengan pemeriksaan 
terhadap BUMN yang sifatnya khusus 
seperti subsidi?

Termasuk juga memeriksa buMN 
khusus. Misalnya untuk subsidi, 
pemeriksaan harus dapat ditampilkan 
bahwa subsidi harus tepat sasaran. 
artinya bagaimana pemeriksaan itu dapat 
menjelaskan bahwa program subsidi bisa 
meringankan beban masyarakat. Hal-hal 
seperti inilah yang saya minta kepada 
pemeriksa agar betul-betul paham filosofi 
bisnisnya. 

Belakangan ini BUMN seringkali 
dipolitisasi. Bagaimana Bapak 
memandang hal tersebut?

bPK berupaya agar buMN dapat 
menjalankan roda bisnisnya tanpa 
adanya intervensi siapa pun, termasuk 
intervensi politik. Memang politisasi di 
buMN sepertinya tak mudah dihindari. 
Sebab Dirut buMN dipilih oleh wakil 
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pemerintah yakni menteri buMN. Dan 
intervensi politik di buMN ini luar biasa. 
bPK berupaya agar jangan sampai 
pemilihan seorang Dirut buMN memiliki 
titipan untuk kepentingan politik 
tertentu. Itu juga butuh seni tersendiri 
untuk memeriksanya.

Langkah yang dilakukan untuk 
menghindari intervensi terhadap 
BUMN?

Di tahun pertama di bPK saya 
meminta seluruh direksi buMN 
mengirimkan bisnis plan ke bPK. Kalau 
tidak mengirim akan saya kurangi 
bobotnya pada saat pemeriksaan. Ini 
cara untuk menghindari intervensi politik 
di tengah jalan. Seorang dirut buMN 
panduannya adalah bisnis plan. apabila 
direksinya diganti karena kepentingan 
politik misalnya, diganti direksi baru yang 
dititipkan untuk melakukan sesuatu, 
direksi ini akan terselamatkan. Dia bisa 
menghindar karena tidak ada dalam 
binis plan. Itu banyak membantu para 
dirut yang banyak titipan politisnya. 
Karena itu saya mempunyai Satker buMN. 
Dialah yang mengetahui bisnis plan 
buMN. Sehingga ketika pemeriksa mau 
melakukan pemeriksaan, satker buMN ini 
akan menjelaskan bisnis plan buMN yang 
akan diperiksa. 

Apakah ada prioritas pemeriksaan 
terhadap sejumlah BUMN?

Tahun pertama saya konsentrasi ke 
buMN infrastuktur. Setelah itu buMN 
energi. Hal ini saya lakukan karena buMN 
infrastruktur itu menerima pekerjaan 
dari buMN energi. Setelah itu saya 
periksa buMN perbankan. Karena mereka 
mendapat pembiayaan dari perbankan. 
Tahun ini saya memprioritaskan 
pemeriksaan pada lembaga penjamin 
dan sekuritasnya. Jadi pemeriksaan 
berkelanjutan. Dengan begitu akan 
terlihat kelemahannya. Melalui 
pemeriksaan yang terintegrasi akan tahu 
penyakitnya, dan dapat memberikan 
saran kepada pemerintah. 

Alasan Bapak melakukan 
pemeriksaan yang integratif?

Menurut saya di aKN VII sangat 
strategis. Sebab antara pemberi 
kerja, yang mengerjakan dan yang 
membiayai ada di sini semua. Itulah 
sebabnya kenapa saya melakukan 
pemeriksaan yang komprehensif tadi. 
Jadi pemeriksaan sangat terencana. 
Tidak bisa pemeriksaan itu mendadak, 
tapi harus terintegrasi dengan buMN 
lain. Pemeriksaan yang komprehensif 
dilakukan, untuk mengetahui 
persoalannya.

Dengan model pemeriksaan 
integratif tersebut, apa persoalan 
umum yang dihadapi BUMN?

Persoalan utama buMN tidak 
efisien. Ini terjadi karena dalam 
pengambilan keputusan banyak hal 
yang tidak obyektif. Tidak ada sinergi dan 
integrasi sesama buMN. Mereka tidak 
merencanakan dengan baik sehingga 
banyak investasi di buMN tidak efisien. 

Adakah temuan BPK terkait 
ketidakefisienan yang berindikasi 
korupsi?

Saya kira hampir semua temuan 
tidak efisien itu merugikan keuangan 
negara. Hanya kualitasnya berbeda-beda. 
Sebab transaksinya bebeda-beda dimana 
tingkat efisiensinya, lebih mengarah pada 
cara direksi mengambil keputusan. 

Belakangan ini pemerintah sedang 
gencar membangun infrastruktur. 
Bagaimana Bapak melihat BUMN 
bidang infrastruktur?

Kalau infrastruktur rekomendasi 
bPK kepada buMN harus spesialisasi. 
Tidak bisa misalnya, PT Wika dan PP 
bersaing untuk memenangkan tender 
proyek pembangunan jalan tol dengan 
menawarkan harga murah. begitu 
yang dimenangkan dengan harga 
murah, proyek tidak bisa dijalankan. 
Karena itu harus ada spesialisasi buMN. 
Misalnya untuk pembangunan jalan 
tol spesialisnya PT Waskita. Sedangkan 
proyek pembangunan gedung ada 
PP. Kalau infrastuktur ada Hutama 
Karya. Sementara Widya Karya khusus 
mechanical engeneering.

Bisa dijelakan kenapa perlunya 
spesialisasi bagi BUMN?

Dari hasil temuan bPK ternyata 
selama ini tidak spesialisasi buMN. 
banyak buMN yang mengerjakan proyek 
tidak sesuai dengan line bisnisnya. 
banyak buMN yang merugi karena 
itu. bPK diminta oleh Negara agar 
semua pemeriksaan bermanfaat untuk 
pemerintah agar tidak salah mengambil 
keputusan. Dengan adanya pemeriksaan 
komprehensif ini rekomendasinya untuk 
perbaikan di tahun berikutnya.
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Menurut Bapak bagaimana tindak 
lanjut rekomendasi BPK?

Saya kira sekarang ini direksi buMN 
sudah peduli dengan rekomendasi bPK. 
Di aKN 7 saja misalnya, tindak lanjutnya 
mencapai 88 persen. Sebab mahkota bPK 
itu rekomendasi dan tindak lanjut.

Upaya apa yang dilakukan agar 
direksi BUMN menindaklanjuti temuan 
BPK?

Seminggu setelah saya di bPK, saya 
kumpulkan semua dirut dan komisaris 
buMN. Di sana saya paparkan kelemahan 
setiap buMN. Saya meminta agar 
menindaklanjuti rekomendasi bPK. Sebab 
bila tidak, akan dilaporkan ke penegak 
hukum. Dengan cara itu, dari sebanyak 
12 ribu rekomendasi menyusut menjadi 
2 ribu dalam waktu tiga bulan. Kami juga 
menyiapkan pelayanan untuk tindak 
lanjut. ada 12 pintu pelayanan. Semua 
dirut datang ke mereka untuk mengurus 
tindak lanjut. Hasilnya menyusut 
rekomendasi bPK. Tapi kalau saya tidak 
lakukan rekomendasi, bPK dianggap 
tidak ada apa-apanya.

Aset BUMN seringkali menjadi 
problem. Bagaimana hasil 
pemeriksaan BPK terhadap aset 
BUMN?

aset buMN itu tunduk pada 
Pasal 3 uu Pemeriksaan pengelolaan 
tanggungjawab keuangan negara, 
uu Keuangan Negara dan uu 
Perbendaharaan Negara. Tiga uu ini 
mengatakan setiap pengalihan aset 
buMN harus mendapat persetujuan 
rakyat. aset buMN ini selama ini tidak 
terinventarisasi dengan baik. Karena 
itu bPK mengimbau untuk melakukan 
evaluasi aset. banyak buMN melakuan re-
evaluasi aset.

Menurut Bapak bagaimana 
melakukan optimalisasi aset BUMN?

Optimalisasi aset buMN ini bisa 
dilakukan kalau pemerintah dan 
parlemen bersepakat, bahwa buMN 
itu tidak bisa sendirian, dia harus 
bekerja sama. Dia juga harus kerjasama 
dengan pihak swasta. Teknis kerjasama 
dengan swasta inilah yang harus 
dibuat kesepakatan antara rakyat dan 

pemerintah. apakah mau guna serah, 
serah guna, sewa atau jual aset yang 
tidak berguna. Ini harus diputuskan dulu. 
Sebab ada sejumlah buMN yang tidak 
bisa mengikuti perkembangan ekonomi 
karena kesulitan modal. Karena itu harus 
bekerjasama dengan swasta tanpa 
menghilangkan hak negara. aset negara 
tidak boleh hilang. Hanya persoalannya 
seringkali kerjasamanya tidak terbuka. Ini 
tugas pemerintah dan parlemen untuk 
duduk bersama membahas aset buMN 
yang begitu besar ini.

Terkait dengan Penyertaan Modal 
Negara (PMN) bagaimana temuan 
BPK?  

Sebenarnya pernyertaan modal 
negara di buMN tidak pernah 
dianggarkan dalam aPbN. Namanya 
saja keuangan negara yang dipisahkan, 
sehingga setiap kebutuhan muncul PMN. 
berdasarkan pemeriksaan bPK, PMN 
banyak yang terlambat cairnya. Sehingga 
tidak sesuai dengan bisnis plan yang 
diminta direksi. akibatnya PMN kembali 
ke negara.  (bw) 
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Opini

manajemen KonFLiK 
DaLam pemeriKsaan

Oleh: 
Heru Nadzib, S.E., M.Si., Ak., CA

S ebagai seorang pemeriksa, pasti kita pernah men-
galami kejadian yang cukup mengganggu dalam 
pelaksanaan pemeriksaan di entitas terperiksa, 
yang berasal dari internal maupun eksternal tim 
baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Pen-

ulis tertarik untuk mengulas sisi gangguan dari perspektif yang 
berasal dari internal tim pemeriksa (intragroup conflict) dan 
bagaimana pemeriksa yang terlibat dalam tim tersebut dapat 
memposisikan diri dalam mengoptimalkan kapasitas kompe-
tensinya dengan tujuan akhir berupa produk LHP merupakan 
hasil dari kinerja tim yang solid.

Lalu bagaimanakah ketua tim yang berfungsi sebagai 
manajer dalam pemeriksaan? bagaimana pula peran dari ang-
gota tim dapat tetap bisa teroptimalkan, apabila belum ter-
bentuk suatu pemahaman terhadap manajemen konflik? Se-
mentara, penugasan pemeriksaan tersebut menuntut orientasi 
hasil dari kerja kelompok (grup).

Salah satu contoh gangguan/konflik internal yang bersifat 
teknis yang sering muncul antara lain ketidaktepatan dalam 
menganalisa temuan pemeriksaan. Contoh lain, ketidakcer-
matan dalam menuangkan kondisi, yang berimbas pada tidak 
sinkronnya hubungan kausalitas antara sebab dan akibat. Di 
samping, kurangnya keseimbangan anggota dalam melak-
sanakan audit sesuai Program Kerja Perorangan (PKP) dalam 
pemeriksaan, serta tidak konsistennya ketua tim dalam mem-
berikan instruksi penugasan, dan sebagainya. 

Sedangkan konflik non teknis yang juga sering terjadi an-
tara lain adanya seorang ketua tim yang cenderung mengede-
pankan arogansi (bossy) dan sulit menerima masukan dari 

anggota timnya, dengan kata lain “pokoknya saya yang benar”. 
Selain itu, adanya anggota tim yang merasa dirinya lebih ung-
gul dibanding anggota tim lainnya, sehingga timbul dominasi 
dalam diskusi tim akibat ingin menonjolkan eksistensinya dan 
menghambat adanya sumbangsih ide/gagasan dari anggota 
tim lain. 

alhasil, selama minimal 1bulan pemeriksaan, gangguan 
tersebut menimbulkan efek negatif berupa suasana konflik 
psikologis bagi pemeriksa. Hal itu akan berimbas pada mutu 
hasil pemeriksaan. Hal-hal seperti disebutkan di atas, meru-
pakan hambatan dalam proses interaksi dan upaya harmon-
isasi dalam mencapai soliditas teamwork dalam pemeriksaan. 

Merujuk pada uraian di atas, secara garis besar, mengutip 
Robbins (1996), konflik muncul karena ada 3 (tiga) kondisi 
yang melatarbelakanginya yaitu: komunikasi, struktur, dan 
variabel pribadi.

Komunikasi. Komunikasi yang dalam tim yang tidak ber-
jalan, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpaha-
man antara pihak-pihak yang terlibat dalam tim pemeriksa, 
dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menun-
jukkan bahwa kesulitan semantik, proses pertukaran informasi 
yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi 
merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi 
kondisi anteseden untuk terciptanya konflik. 

Salah satu contoh yang sering tidak disadari dalam pelak-
sanaan pemeriksaan dan  sering terjadi suatu pola komuni-
kasi yang tidak pas, seperti seorang ketua tim yang cenderung 
membatasi adanya umpan balik dari anggota timnya atau se-
baliknya anggota tim yang kritis terhadap permasalahan yang 
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terjadi pada saat pelaksanaan peme-
riksaan dan ingin cepat mendapatkan 
solusi, namun ketua tim tidak mampu 
menangkap  umpan balik tersebut de-
ngan cepat/responsif beserta jalan ke-
luarnya, akibatnya timbul rasa tidak 
puas dari anggota tim. Hal ini rentan 
menimbulkan gangguan dalam saluran 
komunikasi.

Struktur. istilah struktur dalam 
konteks ini digunakan dalam artian 
yang mencakup: ukuran (tim pemerik-
sa), derajat spesialisasi yang diberikan 
kepada anggota tim, kejelasan jurisdiksi 
(pembagian tugas sesuai PKP) kecoco-
kan masing-masing personil dengan 
pemahaman akan harapan penugasan, 
gaya kepemimpinan yang berkaitan 
dengan rentang kendali pemeriksaan, 
maka semakin besar pula kemungkinan 
terjadinya konflik dalam pemeriksaan.

Variabel pribadi. Penyebab konflik 
lainnya yang potensial adalah variabel 
pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang 
dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik 
kepribadian yang menyebabkan ma-
sing-masing personil dalam tim memi-
liki keunikan (idiosyncrasies) dan ber-
beda dengan personil lain. Kenyataan 
menunjukkan bahwa tipe kepribadian 
tertentu, misalnya, individu yang sa ngat 
otoriter, dogmatik, dan menghargai 
rendah orang lain, merupakan sumber 
konflik yang potensial. 

Seringkali kita menemukan pelak-

sanaan pemeriksaan dengan ketua tim 
pemeriksa dengan karakteristik terse-
but. Dan dalam kondisi seperti ini, 
pemeriksa atau anggota tim dituntut 
agar dapat adaptif dan mampu memi-
nimalkan konflik yang terjadi agar tidak 
berpengaruh secara signifikan sebagai 
gangguan psikologis dalam pelaksanaan 
penugasan pemeriksaan.

Jika salah satu dari kondisi tersebut 
diatas terjadi dalam tim, dan para per-
sonil dalam tim pemeriksa menyadari 
akan hal tersebut, maka muncullah per-
sepsi bahwa di dalam tim terjadi kon-
flik. Keadaan ini disebut konflik yang 
dipersepsikan (perceived conflict). 

Kemudian jika individu terlibat se-
cara emosional, dan mereka merasa ce-
mas, tegang, frustrasi, atau muncul si-
kap bermusuhan, maka konflik berubah 
menjadi konflik yang dirasakan (felt 
conflict). Selanjutnya, konflik yang telah 
disadari dan dirasakan keberadaannya 
itu akan berubah menjadi konflik yang 
nyata yang berimplikasi langsung terha-
dap jalannya pemeriksaan.

Dampak yang potensial terjadi aki-
bat adanya konflik internal dalam penu-
gasan pemeriksaan antara lain derajat/
kualitas temuan pemeriksaan menjadi 
tidak sesuai dengan harapan penugas-
an, proses penyelesaian LHP menjadi 
tidak sesuai jadwal. Selain itu, dampak 
setelah penyelesaian pemeriksaan (post 
audit) adanya gangguan hubungan in-

terpersonal dalam bentuk pola komu-
nikasi kerja tidak berjalan sebagaimana 
mestinya.

Konflik dalam pemeriksaan di sini 
tidak selamanya harus dimaknai seba-
gai sebuah gangguan, karena dalam 
beberapa kajian atau penelitian-penel-
itian, diungkapkan bahwa konflik juga 
bisa bermakna sebagai sebuah kom-
petisi, tegangan (tension) atau sekadar 
ketidaksepahaman semata. itu pula se-
babnya, kehadiran konflik itu tidak se-
lamanya harus dimaknai sebagai ham-
batan, karena dalam banyak hal konflik 
itu juga bernilai positif, bahkan ter-
kadang konstruktif dan mampu mela-
hirkan ide-ide baru yang tidak terlintas. 
Persisnya dimana konflik itu terjadi di 
situlah kreativitas akan muncul. 

Untuk meminimalkan terjadinya 
konflik dalam pemeriksaan maka perlu 
adanya manajemen konflik, yaitu me
ngelola konflik yang akan terjadi. Perso-
nil-personil yang terlibat dalam peme-
riksaan tersebut harus mampu men-
empatkan dan mempunyai skenario 
adaptif dalam pelaksanaan penugasan. 
Mengelola konflik di sini tidak berarti 
kita harus menghindari konflik, apalagi 
membiarkannya, karena bagaimanapun 
konflik memang harus ada. Menekan 
konflik juga cenderung mengundang 
hadirnya kesalahpahaman yang tidak 
mewakili kepentingan siapa pun. Di-
perlukan suatu pola pikir yang cerdas 
dalam memilih dan menentukan strate-
gi pengelolaan konflik yang muncul 
dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Strategi/gaya dalam manajemen 
konflik dalam pemeriksaan yang dapat 
dijadikan alternatif pilihan antara lain:
a. Mengalah(Smoothing). seseorang 

yang bergaya omengalah lebih me-
musatkan perhatian pada upaya un-
tuk memuaskan pihak lain daripada 
diri sendiri, namun dengan orientasi 
pekerjaan tim. gaya ini sering pula 
disebut smothing (melicinkan), 
karena berupaya mengurangi perbe-
daan-perbedaan dan menekankan 
pada kesamaan persepsi di antara 
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personil yang terlibat dalam pemer-
iksaan. Sebagai contoh dalam penu-
gasan pemeriksaan, terdapat salah 
satu anggota tim yang meminta ban-
tuan untuk melaksanakan cek fisik 
lapanganke anggota tim lain yang 
juga sedang mengerjakan prosedur 
pemeriksaan. Dalam kondisi terse-
but, salah satu anggota tim men-
galah untuk menemani meskipun 
terdapat konsekuensi pekerjaannya 
tertunda. Kekuatan strategi ini ter-
letak pada upaya untuk mendorong 
terjadinya kerjasama. Kelemahan-
nya, penyelesaian bersifat semen-
tara dan tidak menyentuh masalah 
pokok yang ingin dipecahkan.

b. Menghindari (Avoiding). Taktik 
menghindar cocok digunakan untuk 
menyelesaikan masalah yang sepele 
atau remeh, atau jika imbas negatif 
yang harus diterima lebih signifikan 
daripada solusi yang akan dicari. 
gaya ini tidak cocok untuk menyele-
saikan masalah-masalah yang sulit. 
Kekuatan dari strategi penghinda-
ran adalah jika kita menghadapi 
situasi yang membingungkan atau 
mendua (ambiguous situations). 
Kondisi ini sering terjadi dalam 
rentang kendali pemeriksaan, di-
mana garis komando secara verti-
kal lebih kuat dan anggota tim tidak 
mempunyai media yang dirasa tepat 
dalam menyelesaikan konflik. Na-
mun, kelemahannya adalah strategi 
ini bukanlah penyelesaian masalah 
hanya bersifat permanen,cenderung 
mendiamkan konflik  sebagai bom 
waktu.

c. Pihak ke3 (Intermediare). Strategi 
ini menempatkan seseorang dalam 
rentang kendali pemeriksaanyaitu 
pihak ke3 sebagai mediator yang 
dapat mengakomodir dan menyatu-
kan apabila terjadi konflik. Mediator 
ini dapat menjalankan peran secara 
langsung maupun tersembunyi. Se-
bagai contoh, manakala anggota 
tim merasa bahwa ide-ide kreatif-
nya dihambat dan tidak tersalurkan 

ke ketua tim, maka dapat secara 
konstruktif berkomunikasi dengan 
pengendali teknis, atau jenjang di 
atasnya untuk dapat dijadikan seb-
agai jembatan yang secara seimbang 
memadukan antara kepentingan se-
bagai anggota tim dengan orientasi 
kinerja tim. Strategi ini meski dapat 
dilihat dari sisi pola seperti “potong 
kompas”, namun dapat diterapkan 
dengan menggunakan cara-cara el-
egan dan cerdas.

Setiap konflik akan disertai ‘kete-
gangan’ emosional. Perbedaan kete-
gangan tersebut dapat dicapai dengan 
menemukan suatu solusi konflik. Maka 
suatu cara kita untuk mengelola kon-
flik, tetap diperlukan keinginan dari 
dalam diri masing-masing pemeriksa 
dalam tim tersebut untuk mengelo-
lanya. Komunikasi merupakan inti dari 
interaksi antar personil pemeriksa, se-
hingga seorang pemeriksa dapat me-
ngetahui tanggapan orang lain yang dia-
jak berkomunikasi, positif atau negatif, 
melalui ekspresi wajahnya, sehingga di-
perlukan kedewasaan berpikir (thinking 
maturity) dan kecerdasan mengelola 
emosi merupakan kunci mengelola kon-
flik. Kecerdasan emosi tidak lebih dari 
kemampuan seseorang untuk mengua-

sai dan mengendalikan emosi dirinya 
dan emosi orang lain, kecakapan me-
ngelola diri sendiri dan berhubungan 
dengan orang lain. 

Sebagai simpulan, hubungan kerja 
yang baik dan positif ketika pelaksanaan 
pemeriksaan akan terbentuk, ketika 
seorang pemeriksa mampu menguasai 
dirinya dengan komunikasi dan kecer-
dasan untuk mengelola potensi konflik. 
Karier dan kesuksesan seorang peme-
riksa akan semakin maju, saat dirinya 

berkemampuan untuk berkomunikasi 
dan menjadikan dirinya sebagai komu-
nikator yang memiliki fleksibilitas, ket-
erampilan mempengaruhi, kecepatan 
untuk beradaptasi dalam setiap situasi 
dan keadaan yang cepat berubah, serta 
jiwa kepemimpinan yang selalu fokus 
untuk meminimalkan setiap potensi 
risiko di dalam suatu penugasan peme-
riksaan. 

akhir kata, penulis mengutip sebuah 
doktrin warisan turun-temurun lewat 
sebuah idiom “pemeriksa bPK adalah 
pemeriksa yang super”, yang bisa meng-
atasi masalah tanpa menimbulkan ma-
salah.  ***

Penulis adalah Pemeriksa Muda 
pada Subauditorat Sumbar II Per-
wakilan Provinsi Sumatera Barat
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SELaMa dua hari, 13-14 
Februari 2017, di Kuta, bali, 
sebagai tuan rumah, bPK RI 
menyelenggarakan pertemuan 

ke-51 Asian Organization of Supreme Audit 
Institutions (aSOSaI) Governing Board. 

Pertemuan tersebut diikuti delegasi 
dari 11 anggota aSOSaI Governing Board. 
Kesebelas anggota governing board yang 
ikut serta dalam pertemuan ini, yaitu bPK 

RI sendiri selaku tuan rumah, lalu lembaga 
pemeriksa India, Jepang, Korea, Malaysia, 
Nepal, Pakistan, Saudi arabia, Thailand, 
Turki, dan Vietnam. 

Selain itu, turut hadir sebagai 
observer, delegasi dari lembaga pemeriksa 
Cina, INTOSaI Development Initiative (IDI), 
dan lembaga-lembaga pemeriksa negara-
negara anggota Association of Southeast 
Asian Nations of Supreme Audit Institutions 

Bahas Kerja Dan rencana 
Ke Depan asosai

Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-51:

MEDIO fEBRUARI, BPK RI MENjADI TUAN RUMAH 
PERTEMUAN GoveRninG BoaRd ASOSAI KE-51. APA SAjA 
yANg TELAH DAN AKAN DILAKUKAN ASOSAI DIBIcARAKAN 
DI SANA.  

(aSEaNSaI). Sementara, mewakili Audit 
Committee hadir delegasi lembaga 
pemeriksa Jordania dan Mongolia.

Dalam pertemuan yang dibuka 
oleh yang dibuka oleh Ketua bPK RI, 
Harry azhar azis tersebut, para delegasi 
kesebelas aSOSaI Governing Board, di 
bali, membahas perkembangan capaian 
strategis organisasi aSOSaI dan rencana 
ke depan. 

ada beberapa hal yang dibahas dalam 
pertemuan ini. beberapa di antaranya, 
yaitu: laporan keuangan aSOSaI tahun 
2016, penyusunan rencana anggaran 
multi-tahun 2018-2020, laporan kegiatan 
pengembangan kapasitas aSOSaI, laporan 
progress pencapaian strategis aSOSaI 
tahun 2016-2021, laporan aSOSaI Journal, 
laporan tentang kerja sama aSOSaI 
dengan organisasi regional, serta laporan 
dari kelompok kerja dan komite yang ada 
di dalam aSOSaI. 

Dikutip dari laman resmi aSOSaI, 
aSOSaI Governing Board Meeting 
ini juga membahas pelaksanaan 
program percontohan e-learning untuk 
peningkatan kapasitas lembaga pemeriksa 
anggota aSOSaI.

Sebagai bagian dari anggota 
Governing Board aSOSaI, bPK RI memiliki 
peran strategis dalam menentukan arah 
kebijakan aSOSaI karena ikut menyusun 
kebijakannya. bPK RI pun dapat ikut 
menentukan keputusan strategis aSOSaI. 

Tak hanya itu, bPK RI dapat 
meningkatkan perannya dalam setiap 
kegiatan yang dilaksanakan asosiasi 
lembaga pemeriksa se-asia itu. Hubungan 
dengan lembaga pemeriksa tingkat 
kawasan asia juga semakin erat. bPK 
RI juga memiliki kesempatan untuk 

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis
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mempromosikan organisasi dan kegiatan 
aSEaNSaI di forum yang lebih besar. 

Dalam pertemuan sebelumnya, 
aSOSaI Governing Board Meeting ke-50 
di Chiang Mai, Thailand, pada 15-16 
Februari 2016, dihasilkan beberapa hal, 
di antaranya rancangan pelaksanaan 
Rencana Strategis aSOSaI 2016-2021. 
Hasil dari rancangan itu, antara lain, 
program pengembangan kapasitas 
lembaga pemeriksa  anggota aSOSaI; 
penelitian dan pengembangan 
akan dilakukan melalui e-learning; 
meningkatkan pertukaran pengetahuan 
di antara lembaga pemeriksa anggota 
aSOSaI; serta penerapan mekanisme 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
Rencana Strategis aSOSaI

Seminar
aSOSaI Governing Board Meeting ke-

51 ini dirangkai dengan seminar bertajuk: 
”Enhancing Professionalisation through 

Optimizing SAI Performance Measurement 
Framework: The Experience of SAIs in Asian 
Region” yang dilaksanakan keesokan 
harinya, 14 Februari 2017, di tempat yang 
sama.

Sesuai dengan tajuknya, seminar 
akan membicarakan mengenai 
peningkatan profesionalisme melalui 
optimalisasi kerangka pengukuran kinerja 
lembaga pemeriksa se-asia. Seminar ini 
diadakan untuk menggali pengetahuan 
tentang pengukuran kinerja lembaga 
pemeriksa di kawasan asia dalam rangka 
meningkatkan profesionalismenya 
berdasarkan pengalaman dan perspektif 
masing-masing. 

Seminar menghadirkan narasumber 
Manager Capacity Development INTOSaI 
Development Initiative Karma Tenzin, 
Deputy Auditor General of Nepal Iswar 
Nepal, dan Staf ahli bPK RI bidang 
badan usaha Milik Negara/Daerah 
(buMN/buMD), dan Kekayaan Negara/

Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novy 
Pelenkahu. Selain itu, hadir mewakili 
bPK RI dalam Seminar tersebut adalah 
anggota bPK RI agus Joko Pramono 
dan Sekretaris Jenderal bPK RI Hendar 
Ristriawan.  

Ketua bPK RI Harry azhar azis dalam 
sambutannya, menyatakan bahwa 
bPK RI menyadari tentang pentingnya 
menggali perspektif dan pengalaman 
lembaga pemeriksa di kawasan asia 
dalam mengimplementasikan Kerangka 
Pengukuran Kinerja (Performance 
Measurement Framework/PMF) yang 
berkontribusi terhadap inisiatif aSOSaI 
ke depan. Seminar ini juga untuk 
mendukung salah satu tujuan aSOSaI, 
mendorong pemahaman dan kerja sama 
lewat pertukaran ide dan pengalaman 
dalam bidang audit sektor publik.

Sementara, para narasumber 
memaparkan tentang strategi 
implementasi kerangka pengukuran 

Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menabuh gong menandai dibukanya Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-51.
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kinerja lembaga pemeriksa dan saling 
berbagi pengalaman dan perspektif 
dalam pendekatan kerangka pengkuran 
kinerja tersebut. 

Di sisi lain, kerangka pengukuran 

kinerja lembaga pemeriksa 
memungkinkan lembaga pemeriksa 
untuk menilai kinerjanya sejalan dengan 
pengukuran kinerja mereka terhadap 
praktik-praktik terbaik internasional 

dalam enam domain utama. Keenam 
domain utama itu, yaitu: Independence 
and Legal Framework, Internal Governance 
and Ethics, Audit Quality and Reporting, 
Financial Management, Assets and Support 
Structures, Human Resources and Training, 
serta Communication and Stakeholder 
Management.

Hasil yang diharapkan dari seminar ini 
untuk menambah pengetahuan lembaga 
pemeriksa di kawasan asia tentang 
profesionalisme dan implementasi atas 
kerangka pengukuran kinerja lembaga 
pemeriksa. Lalu, diharapkan dapat 
mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan 
lembaga pemeriksa di kawasan asia 
tentang implementasi kerangka 
pengukuran kinerja tersebut. 

Diharapkan pula dapat 
mengidentifikasi potensi inisiatif dari 
lembaga pemeriksa kawasan asia 
untuk dapat mendukung pencapaian 
rencana strategis organisasi internasional 
lembaga pemeriksa atau INTOSaI. (and)

Tampak narasumber menyampaikan paparan mengenai SAI Performance Measurement Framework.

Suasana Pertemuan ASOSAI Governing Board ke-51.
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SELaMa tiga hari, 31 Januari 
sampai 3 Februari 2017, di 
bangkok, Thailand, salah 
satu organ Perserikatan 

bangsa-bangsa (Pbb), United Nations 
Office on Drugs and Crime (uNODC), 

menyelenggarakan High Level 
Regional Conference on Fast-Tracking 
Implementation of The United Nations 
Convention Against Corruption (uNCaC).

Konferensi tingkat tinggi ini diikuti 
berbagai lembaga dan organisasi 

bPk rI hadIrI konfErEnsI 
tIngkat tInggI unCaC
TAK HANyA DI TINgKAT NASIONAL, BPK RI jUgA 
TERLIBAT AKTIf DALAM MEMERANgI KORUPSI DI SKALA 
INTERNASIONAL.

se-kawasan asia Tenggara, seperti 
lembaga pemeriksa, Instansi anti 
Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), dan asosiasi 
swasta. Tak terkecuali bPK RI pun ikut 
berpartisipasi.

Delegasi bPK RI sendiri dipimpin 
anggota bPK RI Eddy Mulyadi Soepardi. 
Sementara anggota delegasi yang 
turut hadir, di antaranya auditor utama 
Investigasi I Nyoman Wara, Kepala 
auditorat Investigasi Keuangan Negara 
Pusat Dwi Sabardiana, Kepala biro 

Foto bersama peserta Konferensi  Tingkat Tinggi UNCAC
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Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi 
Ramdan, serta Kasub Sekretariat anggota 
III bPK RI Mustaknif.

 ada tiga tema yang diangkat dalam 
konferensi kali ini. Ketiga tema tersebut 
dibahas pada tiga kelompok kerja. 
Kelompok kerja pertama mengenai 
penguatan kapasitas pendeteksian, 
investigasi dan penuntutan korupsi. 
Kelompok kerja kedua, tentang 
pencegahan pencucian uang dan 
pengembalian aset. Dan kelompok kerja 
ketiga mengenai pencegahan korupsi dan 
peningkatan transparasi dan akuntabilitas.

Dalam konferensi tersebut setiap 
delegasi dari berbagai negara berdiskusi 
dan menghasilkan rekomendasi 
dalam upaya pemberantasan korupsi. 
Rekomendasi tersebut nantinya akan 
diikuti oleh masing-masing negara di  
kawasan regional. 

Delegasi bPK RI sendiri bersama 

dengan lembaga pemeriksa anggota 
asosiasi negara-negara di kawasan asia 
Tenggara atau Association of Southeast 
Asian Nations (aSEaN) dan beberapa 
lembaga terkait tergabung dalam 
kelompok kerja ketiga. 

Kelompok kerja tersebut berdiskusi 
untuk menghasilkan rekomendasi terkait 
aspek pencegahan, seperti perbaikan 
pengadaan barang dan jasa, pengaturan 
conflict of interest dan deklarasi aset. bPK 
RI ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja 
untuk presentasi pada plenary session,   
menjelaskan hasil dari kelompok kerja 
ketiga. 

UNcAc
Konvensi Pbb anti Korupsi atau 

uNCaC merupakan konvensi multilateral 
yang telah dirundingkan oleh anggota-
anggota Pbb. Konvensi ini digunakan 
sebagai instrumen global yang mengikat 

secara hukum. 
uNCaC mengharuskan negara-negara 

mengimplementasikan beberapa langkah 
anti-korupsi yang dapat mempengaruhi 
hukum yang ada di negara masing-
masing, institusi-institusi dan praktik-
praktiknya. 

Langkah-langkah tersebut bertujuan 
untuk mencegah korupsi, termasuk 
praktik penyuapan di dalam maupun 
luar negeri, penggelapan, Penggunaan 
kekuasaan untuk kepentingan pribadi, 
dan pencucian uang. Lebih jauh, uNCaC 
diharapkan memperkuat penegakan 
hukum internasional dan kerja sama 
yudisial; menyediakan mekanisme hukum 
yang efektif untuk pemulihan aset; 
bantuan teknis dan pertukaran informasi; 
serta mekanisme pelaksanaan konvensi, 
termasuk konferensi negara-negara yang 
terlibat dalam konvensi Pbb melawan 
korupsi.   (and)

Suasana pembahasan salah satu isu yang diangkat dalam Konferensi Tingkat Tinggi UNCAC
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bPK RI dan Jabatan audit Negara 
(JaN) Malaysia terus menjalin 
hubungan baik. Kedua lembaga 
pemeriksa tersebut sudah cukup 

lama bekerja sama. Pertama kali dijalin 
pada tahun 2007 di Meksiko. 

Jika dihitung sampai tahun lalu, 
sudah sembilan tahun kerja sama 

bilateral antara lembaga pemeriksa 
dari dua negara serumpun Melayu ini 
berlangsung. Keduanya saling bertukar 
pengetahuan dan pengalaman guna 
meningkatkan kapasitas masing-masing.

Dari hasil kerja sama keduanya, 
telah dihasilkan beberapa kegiatan, 
di antaranya pertukaran pengalaman 

bPk rI-jan malaysIa 
PErPanjang kErja 
sama bIlatEral
PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK MENjADI BAgIAN PENTINg 
DARI IMPLEMENTASI KERjA SAMA BILATERAL. 

tentang pengembangan manajemen 
pemeriksaan kehutanan; pemanfaatan 
teknologi  Geographic Information System 
(GIS) dan Global Positioning System 
(GPS) untuk kepentingan pemeriksaan; 
pengembangan system pemeriksaan 
berbasis teknologi informasi atau 
dikenal dengan e-audit; pemeriksaan 
water management system dan 
penyelenggaraan haji;  pengembangan 
e-learning Pusdiklat; serta kerja sama di 
bidang sumber daya manusia.

apa yang telah dihasilkan dan 
kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerja 
sama bilateral yang telah dilaksanakan 
tersebut dirasa belum cukup. Perlu 
kerja sama yang lebih intens guna terus 
meningkatkan kapasitas pemeriksa 
di kedua lembaga pemeriksa masing-
masing dan menjaga hubungan baik 
yang telah terjaga selama ini.

atas dasar itulah, pada Minggu, 

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis, dan Deputy Auditor General of Malaysia, Khalid Khan Abdullah Khan, disaksikan oleh para pejabat di lingkungan BPK RI 
dan JAN Malaysia, Denpasar, Minggu 12 Februari 2017.
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12 Februari 2017 lalu, di badung, bali, 
bPK RI dan JaN Malaysia menyepakati 
kerja sama di bidang pemeriksaan 
sektor publik. artinya, memperbarui 
kesepakatan kerja sama yang selama ini 
telah dilakukan.

Ketua bPK RI Harry azhar azis dan 
Deputy Auditor General of Malaysia 
Khalid Khan bin abdullah Khan 
menandatangani pembaruan nota 
kesepahaman antara bPK RI dan JaN 
Malaysia. Penandatanganan kerja sama 
bilateral ini disaksikan oleh para pejabat 
di lingkungan bPK RI dan JaN Malaysia.

Penandatanganan nota kesepahaman 
itu untuk memperkuat, meningkatkan 
dan mengembangkan kerja sama antara 
lembaga pemeriksa dalam bidang 
pemeriksaan sektor publik atas dasar 

kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kerja sama bilateral yang 

baru nantinya, secara umum, 
diimplementasikan dalam beberapa 
kegiatan. Pertama, pertukaran informasi 
dan praktik tentang prosedur dan 
metodologi pemeriksaan sektor publik 
melalui pelatihan, pemeriksaan paralel, 
dan study visit. 

Kedua, kerja sama dalam hal 
peningkatan kapasitas di bidang 
pemeriksaan laporan keuangan, 
kinerja dan kepatuhan, yang sesuai 
dengan standar internasional, 
untuk meningkatkan kemampuan 
organisasional, institusional, dan 
individual di kedua lembaga pemeriksa.

Sebagai bagian dari implementasi 
kerja sama bilateral, sehari sebelum 

penandatanganan nota kesepahaman, 
Sabtu, 11 Februari 2017, berlangsung 
technical meeting ke-16 di tempat yang 
sama: badung, bali. 

Technical meeting ke-16 tersebut 
diselenggarakan untuk meningkatkan 
kemampuan pemeriksa di kedua 
lembaga pemeriksa pada bidang 
Sustainable Development Goals (SDGs), 
pemeriksaan atas perkebunan kelapa 
sawit, pemeriksaan atas penanggulangan 
bencana dalam hal rehabilitasi dan 
rekonstruksi, serta pemeriksaan atas 
perkembangan ekonomi di daerah 
perbatasan. Pertemuan ini menghasilkan 
technical agreement ke-16 dan 
menyepakati pertemuan selanjutnya, 
yang rencananya dilaksanakan di 
Malaysia.  (and)

Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik 
Indonesia (BPK 
RI) dan Jabatan 
Audit Negara 
(JAN) Malaysia 
menyepakati kerja 
sama di bidang 
pemeriksaan sektor 
publik.

Ketua Ketua BPK 
RI, Harry Azhar 
Azis, dan Deputy 
Auditor General of 
Malaysia, Khalid 
Khan Abdullah 
Khan.
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Opini

sinerGi FUnGsi 
penGaWasan DprD Dan 

pemeriKsaan BpK
Oleh: wahyu Priyono

Kepala bPK Perwakilan Provinsi NTb

D EWaN Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dibentuk baik di daerah 
propinsi maupun di daerah 
kabupaten dan kota. Pada umumnya, 

lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai 
lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, 
dan karena itu biasa disebut dengan lembaga 
legislatif di daerah. akan tetapi, sebenarnya fungsi 
legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada 
di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam 
hubungannya dengan Presiden. Kewenangan 
untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), 
baik di daerah propinsi maupun kabupaten/kota, 
tetap berada di tangan Gubernur dan bupati/
Walikota dengan persetujuan DPRD.

Dengan demikian fungsi utama DPRD 
sejatinya adalah fungsi kontrol/pengawasan, 
yaitu mengontrol/mengawasijalannya 
pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas, kewenangan, dan 
haknya. Pengawasan DPRD adalah bersifat democratical-political, 
artinya kepentingan publik sebagai pedoman dan tolok ukur 
pengawasan, sehingga DPRD berperan sebagai political market 
place. Pengawasan DPRD berazaskan kebijakan (policy zone) 
dengan isu utamanya adalah menentukan What goal(s) should 
be achieved (policy) bukan How goal(s) can be achieved (teknis).

Pasal 132Peraturan Pemerintah Nomor 58 
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah menyebutkan bahwa Pengawasan 
atas pelaksanaan aPbDdilakukan oleh DPRD. 
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal ini adalah bukan pemeriksaan, tetapi 
pengawasan yang lebih mengarah untuk 
menjamin pencapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam aPbD.

agar fungsi pengawasan DPRD tersebut 
lebih optimal, maka setiap anggota DPRD 
dituntut untuk lebih meningkatkan perannya 
sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi 
jalannya pemerintahan di daerahnya masing-
masing. Instrumen yang dapat digunakan untuk 
menjalankan fungsi pengawasan adalah segala 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan rencana anggaran yang telah ditetapkan 

dan disepakati bersama dengan pemerintah daerah.Selain kedua 
instrumen tersebut, semestinya DPRD menggunakan juga hasil 
pemeriksaan bPK dalam menjalankan fungsi kontrol/pengawasan 
kepada pemerintah daerah, karena bPK yang melakukan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
aPbD, dan menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada DPRD. 
Di sinilah sebenarnya bPK dan DPRD dapat bersinergi dalam 

Wahyu Priyono, Kepala BPK Perwaklan 
Provinsi NTB
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pengawasan terhadap pelaksanaan 
aPbD oleh pemerintah daerah.

Pasal 21 undang-undang Nomor 
15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara menyebutkan bahwa 
(1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan bPK dengan 
melakukan pembahasan sesuai dengan 
kewenangannya; (2)  DPR/DPRD meminta 
penjelasan kepada bPK dalam rangka 
menindaklanjuti hasil pemeriksaan; (3)  
DPR/DPRD dapat meminta bPK untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan; dan (4)  
DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah 
untuk melakukan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

berdasarkan pasal 21 tersebut di 
atas, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
bPK dapat dimanfaatkan sebagai salah 
satu bahan pengawasan DPRD, terutama 
sebagai bahan pembahasan Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah, evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah, dan monitoring tindak lanjut 
atas rekomendasi hasil pemeriksaan, 
pembahasan dalam rapat komisi, 
dengar pendapat, pembentukan pansus, 
kunjungan kerja, pemberian saran dan 
lain sebagainya.

LHP atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah berguna bagi 
DPRD dalam rangka membahas dan 
menetapkan peraturan daerah tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah dengan memperhatikan/
mempertimbangkan; (1) opini bPK 
sebagai salah satu bahan penilaian 
pertanggungjawaban keuangan daerah; 
(2) hasil evaluasi Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah; dan (3) Temuan 
pemeriksaan sebagai bahan pembahasan 
tindak lanjut perbaikan pengelolaan 
keuangan daerah dan pengembalian 
kerugian daerah. LHP atas kinerja 
pemerintah daerah berguna bagi DPRD 
untuk menilai/mengevaluasi kinerja 
pemda dilihat dari segi ekonomi, efisiensi 
dan efektivitas pencapaian kegiatan, 
program, dan fungsi satker serta 
bermanfaat bagi pengambilan keputusan 
guna kesempurnaan kegiatan, program, 
dan fungsi.

Dalam melakukan pengawasan 
dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan 
bPK, DPRD memiliki kewenangan 
(1) mengundang pejabat-pejabat di 

lingkungan pemda untuk dimintai 
keterangan, pendapat dan saran; (2) 
menerima, meminta dan mengusahakan 
untuk memperoleh keterangan dari 
pejabat/pihak-pihak terkait; (3) meminta 
kepada pihak-pihak tertentu melakukan 
penyelidikan dan atau pemeriksaan; 
(4) memberi saran mengenai langkah-
langkah preventif dan represif kepada 
pejabat yang berwenang.

Dengan terjalinnya hubungan yang 
sinergis antara bPK dengan DPRD, 
diharapkan pengawasan DPRD terhadap 
pelaksanaan aPbD oleh pemerintah 
daerah akan lebih optimal dan 
bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. 
Semoga.  ***
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Daerah Istimewa 
(D.I) Yogyakarta 
menjadi salah 
satu kota 

yang punya kedudukan 
penting bagi perjalanan 
sejarah BPK. Di sana, 
BPK memiliki perwakilan 
untuk pertama kalinya. 
Di sana pula BPK pernah 
berkantor pusat. Sempat 
dijadikan perwakilan, 
kemudian kantor pusat, 
terakhir kembali menjadi 
perwakilan BPK. Begitu gambaran besar 
sejarahnya.  

Dengan Penetapan Pemerintah 
No.11/UM tertanggal 28 Desember 1946, 
maka terbentuklah BPK per 1 Januari 

Perjalanan Panjang BPK 
PerwaKilan Provinsi DiY
BPK PerwaKilan Provinsi D.i. YogYaKarta meruPaKan 
PerwaKilan BPK Yang Pertama Dan suDah Barang 
tentu Paling lama BereKsistensi. 

1947. Dalam Penetapan Pemerintah 
tersebut, dijelaskan pula bahwa untuk 
sementara waktu tempat kedudukan BPK 
berada di Magelang, Jawa Tengah.

Di sisi lain, pada masa itu, Pemerintah 
republik Indonesia yang masih 
seumur jagung menghadapi banyak 
rintangan. Salah satunya yang paling 
utama mempertahankan kemerdekaan 
melawan Belanda. Banyak terjadi 
peperangan melawan pasukan militer 
Belanda yang digawangi Nederlandsch 
Indië Civil Administratie atau Netherlands-
Indies Civil Administration (NICa), dikenal 
sebagai Pemerintahan Sipil hindia 
Belanda yang ingin kembali menjajah 
Indonesia usai Perang Dunia Ke-2 (1939-
1945). 

NICa Belanda sendiri sudah 
mulai memasukan tentaranya di 
beberapa daerah di Indonesia. Jakarta, 
Ibukota negara sendiri tak luput dari 
penetrasinya. apa yang terjadi kemudian 
banyak terjadi gangguan keamanan yang 
dilakukan mereka terhadap Pemerintah 
Indonesia.

Karena begitu masif dan 
merajalelanya gangguan keamanan 
yang ditimbulkan, ditambah beberapa 
pejabat negara saat itu, bahkan Presiden 
Soekarno diteror habis-habisan, maka 
pemerintah Indonesia mulai berpikir 
untuk berpindah tempat kedudukan. 
Memindahkan kedudukan pemerintahan 
ke daerah yang lebih aman.

Di sisi lain, Sri Sultan 
hamengkubuwono IX yang telah 
mendeklarasikan bahwa Kasultanan 
Ngayogyakarta masuk ke dalam wilayah 
republik Indonesia. Yogyakarta juga 
lokasinya berada di selatan Jawa. Lokasi 
tersebut dianggap cukup aman dari 
gangguan keamanan yang ditimbulkan 
NICa Belanda yang banyak masuk dan 

Gedung Kantor Perwakilan BEPEKA Wilayah II di Yogyakarta, Jl. HOS Cokrominoto
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berpenetrasi di wilayah pesisir utara Jawa 
termasuk Jakarta.  

atas dasar itulah kemudian 
Pemerintah Indonesia memutuskan 
untuk memindahkan pusat kekuasaan 
dari Jakarta ke Yogyakarta. Berhubung 
dengan kepindahan pusat pemerintahan 
itu, pada pertengahan tahun 1947, 

dibentuklah Cabang BPK di Yogyakarta. 
Kedudukannya, untuk sementara, 
ditempatkan di Gedung Kementerian 
Keuangan atau dulu dikenal dengan 
nama Gedung Nillmy Yogyakarta. 
Sementara Kantor Pusat masih berada di 
Magelang. 

Pada 1948, Pemerintah mengeluarkan 

Penetapan Pemerintah No.6/1948 
tertanggal 6 November 1948. Penetapan 
pemerintah ini berisi pemindahan Kantor 
Pusat BPK dari Magelang ke Yogyakarta. 
Mengacu pada Buku 25 Tahun Badan 
Pemeriksa Keuangan terbitan tahun 1972, 
Penetapan Pemerintah tersebut mulai 
diberlakukan sejak bulan September 
1947. Jadi, Kantor Pusat BPK dipindahkan 
dahulu ke Yogyakarta, baru sekitar 
setahun kemudian keluar Penetapan 
Pemerintahnya. 

Dengan Penetapan Pemerintah No.6 
Tahun 1948, maka BPK di Yogyakarta 
tidak lagi menjadi Cabang BPK, tetapi 
Kantor Pusat BPK. Sementara Kantor BPK 
di Magelang, dijadikan Cabang BPK, yang 
saat itu dipimpin Soebardjo.

Kantor Pusat BPK di Yogyakarta 
sendiri tidak berkedudukan di Gedung 
Nillmy. Tapi, ditempatkan di bekas 
Sekolah rakyat di Jalan reksobayan. Pada 
akhir November 1948, dipindahkan lagi 
ke Gedung Jalan Tugu No. 2. Sempat juga 
menempati Gedung Jalan Tugu No.11.  

Pasukan militer Belanda melakukan 
serangan ke wilayah republik Indonesia 
termasuk Yogyakarta dan sekitarnya, 
untuk kedua kalinya pada akhir 1948, 
dikenal dengan agresi Militer II. Dan, 
mereka berhasil menduduki wilayah 
tersebut. Selama pendudukan Belanda 
di Yogyakarta, 19 Desember 1948 sampai 
29 Juli 1949, aktivitas BPK terhenti, baik 
di Kantor Pusat di Yogyakarta maupun 
Cabang BPK di Magelang.

Baru pasca agresi Militer II, dimana 
kemudian pasukan Belanda ditarik 
mundur dari wilayah republik Indonesia 
sesuai hasil perjanjian roem-royen, 
Kantor Pusat BPK di Yogyakarta kembali 
dibuka. Namun, Cabang BPK di Magelang 
ditutup sepenuhnya.

Kembali Jadi Perwakilan BPK
hasil dari Konferensi Meja Bundar 

yang diadakan pada 23 agustus hingga 
2 November 1949, Pemerintah Kerajaan 
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 
Pada tanggal 27 Desember 1949, 
dibentuk republik Indonesia Serikat (rIS) 
sebagai salah satu hasil kesepakatan dari 

t e m p o 
d o e l e o

Penyerahan Gedung  Perwakilan BEPEKA Wilayah II di Yogyakarta, dari Pimpinan Proyek kepada Sekretaris Jenderal 
Bepeka disaksiakan oleh Anggota Bepeka J. Henuhili

Penandatanganan Prasasti oleh Ketua BEPEKA, M Jusuf, pada peresmian gedung Perwakilan BEPEKA Wilayah II di 
Yogyakarta. Hadir pada acara tersebut Letjen TNI-AD Yogie Suwardi Memet, (Pangkowilhan II Jawa Madura), (kanan), 
dan H. Doeriat, BA, Kepala Perwakilan BEPEKA Wilayah II.
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t e m p o 
d o e l e o

Konferensi Meja Bundar itu. 
Dengan bentuk negara rIS, maka 

perubahan fundamental ketatanegaraan 
pun terjadi. hal ini juga dialami BPK. BPK 
di Yogyakarta kemudian digabungkan 
dengan Algemene Rekenkamer yang 
kembali difungsikan oleh NICa Belanda 
ketika mencoba menjajah kembali 
Indonesia. Algemene Rekenkamer saat itu 
berkedudukan di Bogor, Jawa Barat.

hasil penggabungan tersebut, 
maka namanya diganti dengan Dewan 
Pengawas Keuangan. Kedudukan 
kantornya menempati bekas kantor 
Algemene Rekenkamer di Bogor. 

Sedangkan kedudukan BPK di Yogyakarta 
dijadikan Perwakilan Dewan Pengawas 
Keuangan. 

 Perwakilan Dewan Pengawas 
Keuangan di Yogyakarta tidak berubah 
walau bentuk negara kembali menjadi 
Negara Kesatuan republik Indonesia dan 
konstitusi rIS diganti menjadi Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. 
Kedudukannya pun tidak berubah ketika 
Kantor BPK berpindah ke Jakarta hingga 
sekarang. 

Walau fungsi perwakilan BPK di 
Yogyakarta tidak pernah berubah lagi 
sejak itu, tetapi kantornya sendiri sempat 

berpindah tempat. Kantor BPK Perwakilan 
Yogyakarta pernah menempati Jalan 
M Faridan Noto No.6 yang dikemudian 
hari dijadikan rumah Dinas Kepala 
Perwakilan. Sebagai gantinya, dibangun 
gedung BPK Perwakilan Yogyakarta yang 
baru di Jalan h.O.S Cokroaminoto yang 
masih ditempat hingga sekarang.

Pembangunan kantor BPK Perwakilan 
Yogyakarta di Jalan h.O.S Cokroaminoto 
dimulai pada masa Ketua BPK Umar 
Wirahadikusumah. Peletakan batu 
pertama pembangunan dilakukan pada 9 
Oktober 1982.  

Pembangunan kantor selesai pada 

Kantor  Badan 
Pemeriksa 
Keuangan di 
Sekolah Rakyat 
Jalan Reksobayan, 
Yogyakarta

Kantor  Badan 
Pemeriksa 
Keuangan di 
Jalan Tugu No.2, 
Yogyakarta.
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Gedung Kantor 
Perwakilan B.P.K. 
Jalan Faridan 
M. Noto No. 6 
Jogjakarta

masa Ketua BPK M. Jusuf. Gedung 
Kantor BPK Perwakilan Yogyakarta yang 
selesai dibangun tersebut diresmikan 
pada 27 april 1985. Kantor ini termasuk 
berarsitektur modern di masanya, sudah 
berlantai empat.  

Perubahan nama BPK Perwakilan 
Provinsi Yogyakarta juga terjadi. Dimulai 
dari BPK Cabang Yogyakarta, Perwakilan 
Dewan Pengawas Keuangan di 
Yogyakarta, kemudian Kantor Perwakilan 
BPK Yogyakarta, Perwakilan BPK Wilayah 
II di Yogyakarta hingga saat ini BPK rI 
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.  

Sejak masa Ketua BPK Umar 
Wirahadikusumah, nama BPK Perwakilan 
Yogyakarta: Perwakilan Bepeka Wilayah 
II. Pasca era reformasi, namanya berubah 
lagi menjadi BPK Perwakilan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama yang 
berlaku hingga saat ini.

ruang lingkup tugas
Dalam hal ruang lingkup tugas apa 

saja yang dilakukan BPK Perwakilan 
Provinsi D.I Yogyakarta, pada masa 
disebut BPK Cabang Yogyakarta belum 
diketahui dengan pasti. ruang lingkup 
tugas baru diketahui pada akhir-akhir 
masa Dewan Pengawas Keuangan 
dan awal kembalinya nama BPK pada 

Demokrasi terpimpin (1958-1961). 
Pada masa itu, tugas Kantor 

Perwakilan Yogyakarta melakukan 
pemeriksaan setempat pada berbagai 
jawatan dan kantor yang tidak termasuk 
lingkungan daerah otonom, yang terletak 
di Daerah Swatantra Tingkat I Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri.

ruang lingkup tugas tersebut 
rupanya tak berbeda jauh pada masa 
Orde Baru. Sejak masa ketua BPK Umar 
Wirahadikusumah, ruang lingkup tugas 
Perwakilan BPK Wilayah II di Yogyakarta 
melakukan pemeriksaan pada entitas 
daerah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, 
D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa 
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
Setelah Timor Timur dijadikan provinsi, 
daerah yang kemudian merdeka ini juga 
termasuk di dalamnya.  

Di awal masa reformasi, ruang 
lingkup tugasnya sama. Namun, ketika 
dilakukan amandemen Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945, diakomodirlah BPK 
memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

Pada periode kepemimpinan BPK 
akhir masa bakti 1998 – 2003 dan masa 
bakti 2004 – 2009 terjadi perkembangan 
yang pesat dengan pendirian beberapa 
kantor perwakilan. hal ini terjadi karena 

pada amandemen UUD 1945, pada 
Pasal 23 G mengamanatkan bahwa BPK 
berkedudukan di ibu kota negara  dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan 
Undang-Undang (UU) BPK yang baru: UU 
No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. UU BPK 
yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1973 
tersebut juga mengamanatkan adanya 
perwakilan BPK di setiap provinsi. 

Pada Pasal 2 dan 3 UU No. 15 Tahun 
2006 dinyatakan bahwa BPK merupakan 
satu lembaga yang bebas dan mandiri 
dalam memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
berkedudukan di ibukota negara 
dengan memiliki perwakilan di setiap 
provinsi yang dibentuk dan ditetapkan 
dengan keputusan BPK, dengan 
mempertimbangkan kemampuan 
keuangan negara. 

atas dasar UUD 1945 amandemen 
dan UU No. 15 Tahun 2006 tersebut, BPK 
mulai mengembangkan perwakilannya 
di setiap provinsi. Dan, BPK Perwakilan 
Provinsi D.I. Yogyakarta pun kemudian 
mengalami beberapa pemekaran. 
Sehingga, pada akhirnya, ruang lingkup 
tugasnya, hanya memeriksa pengelolaan 
keuangan pada entitas-entitas di wilayah 
Provinsi D.I. Yogyakarta.  (and)
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Jika ingin mengetahui lebih dalam 
mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), salah satu referensinya adalah buku 
karya Baharuddin aritonang berjudul 
“Badan Pemeriksa Keuangan dalam 

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Baik”. 
Baharuddin aritonang memang menulis 

beberapa buku mengenai BPK. Tak heran, karena 
ia sendiri pernah menjabat sebagai anggota 
BPK periode 2004-2009. Perhatiannya terhadap 
BPK juga ia salurkan melalui buku ini. Buku yang 
sebenarnya disertasi penulis saat menyelesaikan 
program doktoralnya di Universitas Trisakti. 

Isi buku secara umum mengulas habis 
mengenai BPK dari berbagai sisi dan dampaknya 
bagi penyelenggaraan negara yang bersih dan 
baik. Dimulai dengan pengenalan BPK melalui 
kajian terkait pengaturan BPK sebelum dan 
sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945. 

Lalu, bagaimana anggaran dan Pendapatan 
Belanja Negara (aPBN) diperiksa BPK melalui 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP). Ia juga memberikan gambaran proses 
penyusunan dan komponen LKPP yang diambil 
Tahun anggaran 2006 dan 2007. 

Dari sana, disimpulkan, walau kedua LKPP 
tersebut mendapat opini disclaimer, tetapi ada 
dampak positif dari hasil pemeriksaan yang 
dilakukan BPK. ada perbaikan-perbaikan yang 
dilakukan pemerintah pusat atas temuan-temuan 

“eKsistensi BPK Dalam 
PenYelenggaraan 
negara”

Judul  : Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Baik 
Penulis  : Baharuddin aritonang
Penerbit  : Pustaka Pergaulan 
tahun terbit : Cetakan kedua, Januari 2017
Jumlah hlm : 488 halaman

70 febrUArI 2017WArTA BPK

66 - 74 BERANDA BPK.indd   70 22/03/2017   10:30:31



dan rekomendasi yang diberikan BPK. 
Dampak positif dari hasil pemeriksaan 

BPK juga terlihat dari peningkatan jumlah 
laporan keuangan entitas Kementerian/
Lembaga yang mendapat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 
dengan membandingkan pada Tahun 
anggaran 2006 dengan 2007.  

Walau terdapat banyak dampak 
positif, namun Baharuddin memandang, 
lembaga perwakilan, baik itu DPr, DPD, 
maupun DPD belum memanfaatkan 
secara optimal hasil pemeriksaan BPK, 
baik untuk tugas legislasi, pengawasan, 
maupun budget.

Menurutnya, ini disebabkan anggota 
lembaga perwakilan tersebut belum 
memiliki kesadaran akan pentingnya 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Juga, belum 
dibangunnya mekanisme yang kuat dan 
baik di lingkungan lembaga perwakilan 
dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan 
BPK. 

hal yang sama juga dengan lembaga 
eksekutif yang dalam hal ini pemerintah. 
Menurut Baharuddin, entitas pemerintah 
masih lambat dalam memperbaiki 
berbagai kekurangan dalam laporan 
keuangannya. 

Di sisi lainnya, aparat pengawas 
internal pemerintah pun belum 
optimal dalam memperbaiki laporan 
keuangan entitas pemerintah. Bahkan, 
kecenderungannya lebih sebagai 
pemeriksa seperti tugas yang diemban 
BPK, dibandingkan berperan sebagai 
pihak yang membantu pemerintah 
dalam memperbaiki penyusunan laporan 
keuangan maupun mencegah terjadinya 
penyimpangan keuangan negara. 

Dalam bukunya ini, Baharuddin 
juga menegaskan agar Presiden perlu 
mempertegas posisi serta peran aparat 
pengawas internal pemerintah, baik 
itu Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat 
Jenderal, Badan Pengawas Daerah, dan 
satuan pengawasan internal lainnya. 

Penegasan posisi dan peran tersebut 
diperlukan agar tidak menyebabkan 
dualisme dalam memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara 
antara BPK dan aparat pengawas internal 
pemerintah. Baharuddin, dalam buku ini, 
secara berani menginginkan agar BPKP 
disatukan dengan BPK. 

 Kondisi internal organisasi BPK, 
baik di Kantor Pusat BPK, maupun BPK 
Perwakilan di setiap provinsi tak lupa 
diulas dalam buku ini. Dimana, terdapat 
perkembangan yang signifikan dari sisi 
sumber daya manusia, anggaran maupun 
tata peraturan yang dibuat BPK sendiri. 

hal lain yang menarik dalam buku ini 
adalah uraian mengenai perbandingan 
kedudukan beberapa lembaga pemeriksa 
negara lain, baik dari sudut pandang 
konstitusi maupun ketatanegaraan. hal 
ini penting untuk melihat seberapa jauh 
bebas, independen, dan mandirinya 
sebuah lembaga pemeriksa. 

Dari sudut pandang konstitusi, 
ada beberapa negara yang konstitusi 
negaranya mengatur pemeriksaan 
keuangan negara. Beberapa negara 
yang mengatur langsung pemeriksaan 
keuangan negara dalam undang-
undang dasarnya, di antaranya austria, 
australia, Belgia, Brazil, Cina, Denmark, 
India, Thailand, Malaysia, dan beberapa 
negara lainnya, termasuk BPK republik 
Indonesia. 

Walau banyak negara mengakomodir 

pemeriksaan keuangan negara 
dalam konstitusinya, tetapi dari sisi 
ketatanegaraan, kedudukan mereka 
berbeda-beda. Pada dasarnya 
ada tiga tipe kedudukan lembaga 
pemeriksa di dunia dari sudut pandang 
ketatanegaraan. 

Pertama, lembaga pemeriksa yang 
kedudukannya merupakan bagian dari 
parlemen. Kedua, lembaga pemeriksa 
yang berada dalam kekuasaan eksekutif 
atau pemerintah. Dan, ketiga, lembaga 
pemeriksa yang terpisah dari kekuasaan 
pemerintah maupun parlemen.

Dalam buku ini diulas beberapa 
lembaga pemeriksa negara lain dari sisi 
kelembagaan, ruang lingkup tugasnya, 
dan pola hubungan dengan pemerintah 
dan parlemen. Dari kondisi lembaga- 
lembaga pemeriksa negara lain tersebut, 
bisa ditarik perbandingannya dengan BPK 
di Indonesia.

Buku ini kaya akan data mengenai 
BPK sendiri dan beberapa lembaga 
pemeriksa negara lain. Bisa dibayangkan 
jika jumlah halamannya mencapai 400-
an lebih halaman. hal yang pasti, buku 
ini bisa menjadi referensi cukup lengkap 
bagi siapa saja yang concern terhadap 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, terkhusus seluk-
beluk BPK.  (and)

“eKsistensi BPK Dalam 
PenYelenggaraan 
negara”

Baharuddin Aritonang

resensi buku
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Nurul Komalasari:

“HuKum BenforD” 
Bawa nurul jaDi Pemenang
iDe PeneraPan huKum BenforD 
Dalam PemeriKsaan lKPD Dimulai 
KetiKa ia tugas BelaJar Di 
australia.

hadirin dimana di sana hadir juga Ketua BPK harry azhar 
azis dan anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara serta 
beberapa pejabat eselon I dan II BPK.

Melalui e-voting, penilaian yang dilakukan para hadirin, 
rata-rata memberikan nilai tinggi. Di kisaran 80-an. Bahkan, 
rata-rata nilai yang diberikan atas karya Nurul tersebut juga 
hampir sama dengan nilai yang diberikan Dewan Juri. 

 Melalui gagasan segarnya tersebut memberi ruang 
diskusi untuk menjawab tantangan ataupun persoalan yang 
dihadapi BPK selama ini: keterbatasan waktu pemeriksaan 
dan Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa jika dilihat 
besarnya objek pemeriksaan dan banyaknya entitas yang 
diperiksa. 

Dalam presentasinya, Nurul menjelaskan dengan 
gamblang hal tersebut. Ia mengungkapkan ada tiga 
alasan yang membuatnya mengangkat topik tersebut. 
Pertama, terbatasnya waktu pemeriksaan. Dalam peraturan 
perundang-undangan diamanatkan bahwa BPK hanya 
diberi waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan sejak 
diserahkannya laporan keuangan oleh pemerintah daerah. 

Kedua, terbatasnya jumlah pemeriksa di BPK. Ia 
mencontohkan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 
Selatan, dimana ia diperbantukan di sana. Pada BPK 
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, hanya memiliki 11 
Ketua Tim Yunior. Padahal, jumlah entitas yang diperiksa 
sebanyak 18 entitas. “akhirnya para Ketua Tim Senior ikut 
‘turun gunung’ membantu memeriksa LKPD,” ucapnya. 

Dua hal tersebut, terbatasnya waktu pemeriksaan dan 
minimnya SDM pemeriksa yang dalam hal ini Ketua Tim 
Yunior, sejatinya merupakan tantangan bagi BPK dalam 
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD). 

alasan ketiga, BPK juga menghadapi risiko audit 
atau pemeriksaan. ada kemungkinan auditor BPK keliru 
memberikan opini karena tidak mendeteksi adanya 
salah saji dalam laporan keuangan yang diperiksa. “Dan, 
saya mengusulkan hukum Benford sebagai karya untuk 
meminimalisir risiko yang terjadi dan menyiasati tantangan 
yang dihadapi BPK,” ujar Nurul.

hukum Benford sendiri pada dasarnya hukum distribusi 
matematika. Dinyatakan dalam hukum Benford bahwa digit 

NUrUL Komalasari, pegawai Biro SDM yang 
diperbantukan di BPK Perwakilan Provinsi 
Sumatera Selatan, berhasil menjadi pemenang 
pertama dalam gelaran Simposium Inovasi 
Pembelajaran Pelaksana BPK Tahun 2016-2017 

yang diselenggarakan Pusdiklat BPK, Kamis, 9 Februari 2017.
Karyanya, “Penerapan hukum Benford sebagai 

Penilaian resiko dan Penentuan sampel pada 
Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 
terlihat cukup menarik, applicable, dan membuat kagum 
orang-orang yang hadir dalam acara simposium. 

respon positif tampak dari nilai yang diberikan oleh para 

Nurul Komalasari
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pertama dalam serangkaian angka akan 
terdistribusi pada pola tertentu terkecuali 
jika ada angka-angka yang dimanipulasi 
dalam serangkaian angka tersebut.  

Dalam konteks auditing dan 
akuntansi, menggunakan hukum 
Benford ini untuk mendeteksi adanya 
indikasi ketidakwajaran dalam laporan 
keuangan dan juga menggunakan hukum 
Benford ini untuk menentukan sampel 
pemeriksaan berbasis risiko. 

Penerapan hukum Benford untuk 
pemeriksaan LKPD dilakukan dengan 
tahap penentuan data awal kemudian 
tahap validasi kesesuaian digit pertama 
pada akun di suatu laporan keuangan 
apabila pemeriksa ingin menguji 
kewajaran laporan keuangan atau 
transaksi bila pemeriksa ingin menentukan 
sampel pemeriksaan.  

“hasil dari validasi ini adalah adanya 
indikasi kewajaran atau ketidakwajaran 
atas laporan keuangan, kedua, juga 
dapat dipergunakan untuk menentukan 
sampel pemeriksaan, ” jelasnya sambil 
menambahkan bahwa hasil dari validasi 
tersebut dapat digunakan oleh BPK 
Perwakilan untuk menentukan komposisi 
tim pemeriksa dan menentukan waktu 
pemeriksaan. 

Nurul melakukan simulasi bagaimana 
penerapannya dalam pemeriksaan LKPD. 
Ia menerapkan hukum Benford pada 
Laporan Neraca (unaudited) Tahun 2015 
pada tiga LKPD Pemerintah Kabupaten 
dan Pemerintah Kota di Sumatera Selatan.

hasil analisa Nurul dengan 
menggunakan hukum Benford, terdapat 
perbedaan antara angka pada laporan 
neraca tersebut dan distribusi Benford. 
hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 
indikasi ketidakwajaran pada laporan 
neraca (unaudited) tersebut.  

Di sisi lain, dengan melihat hasil 
dari validasi ketiga LKPD Pemerintah 
Kabupaten dan Pemerintah Kota, BPK 
Perwakilan akan menempatkan tim 
pemeriksa yang memiliki pengalaman 
lebih tinggi untuk tiga LKPD yang dari 
hasil penerapan hukum Benford memiliki 
indikasi ketidakwajaran yang lebih besar 
dibandingkan tiga LKPD lainnya.

“Dan, apabila saya yang ditugaskan 
memeriksa, saya sebelum berangkat 
sudah berpikir ‘wah ini indikasi 
ketidakwajarannya gede, saya harus siap-
siap apa strategi tambahan yang saya 
terapkan. Sehingga ketika saya memeriksa 
di lapangan, saya bisa meminimalisir risiko 
adanya salah saji yang nggak saya deteksi. 
ada risiko ketidakwajaran yang nggak saya 
tahu ketika saya di lapangan,” tuturnya.

Nurul mengungkapkan bahwa 
metode ini yang belum diterapkan di 
BPK. walau diakuinya Panduan LKPD 2015 
sudah sangat memadai. Tapi, adanya 
analisa awal seperti simulasi penerapan 
hukum Benford tersebut akan membantu 
tim pemeriksa sebelum memeriksa. 
Dapat ditentukan sampel berbasis risiko-

risiko yang ada hasil dari analisa dengan 
menggunakan hukum tersebut.  

Menurutnya, dalam penentuan 
sampel pemeriksaan atas LKPD sebelum 
pemeriksaan dilakukan, akan lebih 
terstandarisasi jika menggunakan 
pendekatan hukum Benford: penentuan 
sampel berbasis risiko. Karena, selama 
ini, dalam Panduan LKPD walau telah 
ditentukan dua pilihan penentuan 
sampling, tetapi masih menggunakan 
adjustment dari pemeriksa. 

Ditemui seusai simposium, Nurul 
mengungkapkan secara latar belakang 

pendidikan S1 adalah teknik sipil, 
namun hukum Benford ia pelajari saat 
meneruskan studi pasca sarjana, Master 
of Accounting di Australian National 
University, Canberra, australia. “Ketika 
kuliah, saya mempelajari itu,” ucapnya. 

Wanita kelahiran Palembang, 27 
Januari 1983 tersebut mengungkapkan 
bahwa penerapan hukum Benford untuk 
pemeriksaan ini sebenarnya sederhana. 
hanya menggunakan program excel, 
mengumpulkan angka-angka, kemudian 
dianalisa. 

Ia mulai merasa yakin bahwa 
penggunaan hukum Benford dapat 
digunakan untuk pemeriksaan LKPD, pada 
Januari tahun 2016 lalu, ketika ia mulai 
mempelajarinya sebagai bagian dari mata 

kuliah auditing. “Saya mempelajari ini, saya 
tertarik mendalami ini. Jadi, begitu balik 
ke Indonesia, ada simposium, saya ambil 
topik ini, ini lho bisa digunakan, practices-
nya seperti ini,” tuturnya.  

Mengenai tingkat keakuratan dengan 
penggunaan hukum Benford ini, Nurul 
mengacu pada Dan amiram, peneliti 
dari Columbia Business School, Columbia 
University, yang menggunakan hukum 
ini untuk penelitian pada pemeriksaan 
keuangan suatu perusahaan. hasilnya 
tingkat keakuratan mencapai sekitar 90%. 

 (and)

sosoK

Nurul Komalasari mempresentasikan paparan mengenai Hukum Benford.
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SaLah satu materi dalam ilmu matematika adalah logaritme. 
Dalam logaritme ini ada buku tabel logaritme. Simon 
Newcombe, seorang astronom amerika Serikat yang hidup 
pada tahun 1800-an, juga menggunakan buku tersebut. Ia 
menemukan bahwa halaman-halaman awal buku logaritme 
di perpustakaan ternyata kondisinya lebih buruk jika 
dibandingkan dengan halaman-halaman akhir. 

Nampaknya orang lebih sering membuka-buka halaman 
awal buku dibandingkan halaman-halaman akhir. Karena 
halaman awal itu mengandung angka-angka pertama, 
misalnya 1, maka ada kemungkinan angka-angka awal ini 
lebih sering muncul dibandingkan angka yang keluar paling 
akhir, misalnya 9. Temuan Newcombe tersebut, pada tahun 
1881, dipublikasikan dalam artikel berjudul: “Note on the 
Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers” pada 
tahun 1881. Namun, karena ia tidak memberikan manfaat dan 
pembuktian yang sahih atas observasinya ini maka tulisannya 
tidak mendapatkan sambutan luas.

Lima puluh tujuh tahun kemudian, Frank Benford, seorang 
ahli fisika pada laboratorium penelitian General Electric, 
menemukan hal yang sama. Padahal Benford sama sekali 

tidak mengetahui atau pernah membaca temuan Newcombe 
sebelumnya. Ia juga menemukan bahwa angka-angka awal 
kelihatan lebih sering muncul dibandingkan dengan angka-
angka akhir digit. 

Untuk membuktikan temuannya itu, ia menganalisis lebih 
dari 22 ribu data. asal data ini relatif beraneka ragam, seperti 
tingkat kematian, jumlah penduduk, berat molekul, dan lain-
lain. hasilnya, pada tahun 1938, ia mempublikasikannya dalam 
artikel yang berjudul “The Law of Anomalous Numbers” tahun 
1938.

Pada tahun 1972, hal Varian menyarankan bahwa hukum 
Benford dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan 
kecurangan dalam daftar data sosio-ekonomi yang diajukan 
dalam mendukung keputusan perencanaan publik. 

Setelah ide ini, pada tahun 1997-an, Mark Nigrini 
menunjukkan bahwa hukum Benford bisa digunakan dalam 
akuntansi forensik dan audit sebagai indikator kecurangan 
(fraud) akuntansi dan pembiayaan. Dalam prakteknya, aplikasi 
hukum Benford untuk mendeteksi fraud secara rutin dengan 
menggunakan lebih dari digit pertama. Salah satu firma 
audit internasional ternama Ernest and Young juga mencoba 
mengaplikasikan dalam metode pemeriksaan sektor privat.  
(and)

Awal Mula Hukum Benford

Simon Newcombe

Frank Benford
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Rapat Konsultasi antara BPK yang dalam hal ini Anggota BPK Agus Joko Pramono dan Eddy Mulyadi Soepardi dan 
Kementerian Keuangan yang langsung dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan 
Mardiasmo. Rapat Konsultasi diadakan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, 24 Januari 2017.

GALLERY FOTO 
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Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Tortama KN V Bambang Pamungkas menyaksikan serah terima jabatan 
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dari Maman Abdulrachman kepada Isman Rudy di Kantor BPK Perwakilan 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 25 januari 2017.
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Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo bersama jajarannya menyerahkan Laporan Keuangan BI Tahun Anggaran 2016 kepada AKN II 
BPK yang langsung dipimpin  BPK Agus Joko Pramono di Kantor Pusat BPK, Jakarta, 30 Januari 2017.

GALLERY FOTO 
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David Hermann, Macroeconomic & Finance Chief bersama tim ekonomi dari kedutaan besar Amerika Serikat saat berkunjung ke 
Kantor Pusat BPK, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, pada 31 Januari 2017.
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Seminar Diseminasi SPKN 2017 yang diselenggarakan d Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada 7 Februari 2017.

GALLERY FOTO 
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www.bpk.go.id

Kunjungi situs dan dapatkan informasi

 TENTANG BPK RI  MEDIA PUBLIKASI 
 HASIL PEMERIKSAAN  BERITA INFORMASI 

 PENGADUAN MASYARAKAT  KANTOR PERWAKILAN PROVINSI
  DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
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