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Menanti Dua Anggota BPK
Sidang Pembaca Warta BPK yang mulia....

Majalah kita edisi Maret, mengangkat topik utama tentang seleksi calon anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan. Seleksi di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah 
berlangsung. Dari 28 calon anggota, dua tidak hadir: Satu mengundurkan diri, dan 
satu lagi sedang berada di luar negeri.

Memang, seleksi di DPD bukan penentu lolos-tidaknya calon anggota. Sebab, 
tahap selanjutnya masih ada, yakni seleksi (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Di 
seleksi inilah, nanti, dua keputusan Komisi XI yang terpilih, akan ditetapkan menjadi 
anggota BPK, menggantikan Sapto Amal Damandari (Wakil Ketua BPK) yang purna 

bakti dan tidak bisa 
maju lagi karena sudah 
menjabat dua periode, 
serta Agung Firman 
Sampurna, yang dalam 
seleksi kali ini maju lagi, 
karena baru menjabat satu 
periode.

Tak kurang dari 
delapan calon anggota 
BPK yang mengikuti 
seleksi, berasal dari 
lingkungan BPK sendiri. Hal 

ini tentu menjadi concern Warta BPK, mengingat hal itu merupakan sebuah fenomena 
yang menarik. Belum adanya revisi UU BPK yang antara lain diharap mengakomodir 
komposisi keanggotaan BPK secara proporsional antara anggota yang berangkat dari 
pejabar karier BPK dan yang datang dari luar BPK.

Selain itu, Warta BPK juga tetap menyajikan rubrik-rubrik lain yang menjadi catatan 
penting selama bulan Maret 2017, antara lain tentang dana desa. Topik ini bahkan 
kami angkat sebagai laporan khusus. Pijakan liputan beranjak dari perhatian mengenai 
dana desa yang sudah menjadi isu penting dalam pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara akhir-akhir ini, pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 6 
tahun 2014 tentang Desa atau biasa disebut Undang-Undang Desa. 

BPK pun turut memastikan pengelolaan Dana Desa tersebut transparan dan 
akuntabel. Pada Sabtu (4/3) lalu, diselenggarakan Dialog Terbuka dengan tema: 
“Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”, di Kota Malang, Jawa Timur.

Selebihnya, Warta BPK tetap konsisten menyajikan laporan hasil audit, baik audit 
keuangan, kinerja maupun PDTT. Akhirnya, selamat menikmati sajian kami. *** 
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Melanjutkan Proyek listrik Mangkrak
Pemerintah meneruskan pembangunan 34 pembangkit 
listrik yang mangkrak. Hasil pemeriksaan Badan Peme
riksa Keuangan (BPK) menunjukkan sejumlah permasa
lahan terhentinya proyek infrastruktur ketenagalistrikan 
tersebut, Mulai dari penyelesaian pekerjaan dan pengem
balian uang muka yang tidak signifikan hingga lemahnya 
pengendalian Material On Site (MOS).
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Melanjutkan Proyek 
listrik Mangkrak
Pemerintah meneruskan Pembangunan 34 Pembangkit listrik yang mangkrak. 
hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan (bPk) menemukan sejumlah 
Permasalahan terhentinya Proyek infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, 
mulai dari Penyelesaian Pekerjaan dan Pengembalian uang muka yang tidak 
signifikan hingga lemahnya Pengendalian material on site (mos).

L ampu hijau datang dari Istana. 
pertengahan maret lalu, presiden 
Joko Widodo, memerintahkan 
sejumlah proyek pembangkit listrik 

yang mangkrak dilanjutkan. ”Saat ini ada 
34 pembangunan pembangkit listrik kita 

yang mangkrak,” ujar Joko Widodo.
Hanya saja, Jokowi, memberikan 

sejumlah catatan. Di antaranya proses 
hukumnya beres dan dibangun sesuai 
kualitas yang diinginkan pemerintah. 
Ia tidak ingin nantinya jika pembangkit 

listrik jadi, kapasitasnya hanya 30% atau 
40%. Ia bahkan berjanji akan mengecek 
langsung pembangunan listrik tersebut. 
untuk itu ia wanti-wanti, agar jangan 
main-main dengan hal-hal yang berkaitan 
teknis. Sebab menyangkut anggaran yang 
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jumlahnya triliunan rupiah. 
Jokowi memperkirakan anggaran 

yang dikeluarkan untuk melanjutkan 
pembangunan 34 pembangkit listrik yang 
mangkrak itu sangat besar. Karena itu ia 
mengimbau agar proyek itu dikerjakan 
dengan benar, sehingga kapasitasnya 
bisa maksimal. “Jangan sampai diteruskan 
hanya untuk menutupi masalah yang 
ada,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, ada 34 proyek 
pembangkit listrik mangkrak. ada 
yang  sudah mangkrak sejak 2007. Total 
kapasitas 34 pembangkit mencapai 
627,8 megawatt (mW). Sebagian 
besar proyek mangkrak berada di 
daerah terpencil yang sulit dijangkau. 
pembangkit-pembangkit mangkrak ini 
adalah bagian dari Fast Tracking project 
kurun waktu 2007-2011. Namun dari 
34 proyek mangkrak ini terdapat 17 
proyek yang telah dilanjutkan dan sudah 
ada jalan keluarnya, 6 proyek diputus 
kontraknya lalu diambil alih pLN untuk 
dilanjutkan, dan 11 proyek diterminasi 
alias dibatalkan. 

temuan bPk
Sebenarnya, Badan pemeriksa 

Keuangan (BpK) telah melakukan 
pemeriksaan atas proyek-proyek 
infrastruktur ketenagalistrikan eks 
dana apBN Ta 2011 s.d 2014 yang 
terhenti pekerjaannya. pemeriksaan 
dilakukan pada Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian Energi 
dan Sumber Daya mineral (ESDm) 
maupun unit-unit induk pembangunan 
(uIp) pembangkit dan jaringan listrik di 
lingkungan pT pLN (persero).

pemeriksaan BpK ini dilatarbelakangi 
adanya permasalahan atas 166 
kontrak pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan dari dana apBN Ta 2011 
s.d. 2014 yang terhenti pekerjaannya. 
Nilai ke-166 pekerjaan tersebut sebesar 
Rp11,45 triliun dengan realisasi 
pembayaran pekerjaan sebesar Rp6,53 
triliun. Dengan demikian terdapat 
pekerjaan senilai Rp4,92 triliun yang 
hingga 31 Desember 2013 belum 
diselesaikan. Selain itu, terdapat sisa 
uang muka yang masih berada di pihak 
penyedia barang/jasa sebesar Rp630 

“jokowi memperkirakan anggaran yang dikeluarkan 
untuk melanjutkan pembangunan 34 pembangkit 

listrik yang mangkrak itu sangat besar. karena itu ia 
mengimbau agar proyek itu dikerjakan dengan benar, 

sehingga kapasitasnya bisa maksimal.”

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno 
meninjau Proyek Listrik Mangkrak di Kalbar.

miliar. 
untuk melanjutkan penyelesaian 

pembangunan, sebelumnya menteri 
ESDm menerbitkan Keputusan menteri 
ESDm Nomor 0171 K/90/mEm/2015 
tanggal 20 Januari 2015. Keputusan 
menteri tersebut berisi penugasan 
menteri ESDm kepada pT pLN (persero) 
untuk menyelesaikan proyek-proyek 
tersebut. 

Hanya saja dalam Kepmen ESDm 
tersebut, juga disebutkan sejumlah 
ketentuan. Di antaranya pembiayaan 
dilanjutkan menggunakan anggaran pT 
pLN (persero). Selain itu pengembalian 
sisa uang muka akan diangsur oleh 
kontraktor kepada Kantor pelayanan 

perbendaharaan Negara (KppN) sesuai 
realisasi pelaksanaan pekerjaan. 
Sedangkan pembayaran yang belum 
terselesaikan apBN dibayarkan 
dengan anggaran pT pLN (persero). pT 
pLN (persero) telah menindaklanjuti 
penugasan tersebut. 

Hasil pemeriksaan BpK 
menyimpulkan, progres penyelesaian 
pekerjaan dan pengembalian uang 
muka tidak signifikan. Selain itu BpK juga 
menilai lemahnya pengendalian atas 
material On Site (mOS) dan pekerjaan 
yang telah selesai tidak dapat segera 
dimanfaatkan sesuai tujuannya.

ada sejumlah persoalan yang 
ditemukan BpK. Di antaranya realisasi 
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pembayaran kontrak menggunakan 
dana pT pLN (persero) sebesar Rp594,72 
miliar dari total nilai sisa pekerjaan Rp4,92 
triliun. Rendahnya realisasi pembayaran 
tersebut, menunjukkan progres pekerjaan 
yang lambat. Hal ini disebabkan 
masalah pembebasan lahan sebanyak 
80 kontrak dan masalah perizinan 
sebanyak 31 kontrak. pekerjaan yang 
mengalami hambatan perizinan adalah 
2 (dua) pekerjaan pembangunan gardu 
induk dan 29 pekerjaan pembangunan 
transmisi.

Selain itu kinerja kontraktor atas 
19 kontrak perkerjaan juga dinilai tidak 
optimal. BpK menemukan tidak adanya 
aktivitas pekerjaan di lapangan dan 
tidak ada personil penyedia jasa di 
lokasi pekerjaan. padahal di beberapa 
lahan tapak tower sudah bebas namun 
penyedia jasa tidak segera mengerjakan 
pondasi, dan penarikan kabel. 

Lambatnya pekerjaan menurut BpK 
juga disebabkan pemutusan kontrak atas 
pekerjaan pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan senilai Rp938.97 miliar. 
Di antaranya di pLTu Sampit, Kalimantan 
Tengah dan pembangunan Gardu lnduk 
New porong, Jawa Timur.

Temuan BpK lainnya yakni 
adanya penyedia jasa melakukan 
permintaan penghentian pekerjaan 
atas pembangunan pembangkit Listrik 
Senilai  Rp260 miliar. penghentian 
tersebut karena tidak adanya kepastian 
pembayaran tagihan di tahun 2014. 
Selanjutnya, Konsorsium pT CaN dan 
pT WEN menyatakan tidak melanjutkan 
pekerjaan pada 30 Juni 2015 lalu. 

BpK juga menemukan adanya 
sembilan pekerjaan tidak dapat 
dilaksanakan karena belum didukung 
amandemen kontrak pengalihan dana. 
ada tiga paket pekerjaan belum selesai 
dilaksanakan karena terkendala aspek 
teknis.

Hasil pemeriksaan BpK juga 
menemukan adanya progres 
penyelesaian uang muka atas pekerjaan 
infrastruktur ketenagalistrikan tidak 
signifikan. Diketahui realisasi angsuran 
uang muka sampai tanggal 30 November 
2015 adalah senilai Rp76,31miliar dari 
total uang muka yang harus dikembalikan 
Rp630,99 miliar. Juga diketahui terdapat 
jaminan uang muka atas 47 paket 
pekerjaan senilai Rp221,34 miliar dan 
jaminan pelaksanaan atas 54 paket 

pekerjaan senilai Rpl56,15miliar telah 
kedaluwarsa.

Temuan BpK lainnya, lemahnya 
pengendalian dan perencanaan 
pengadaan material On Site (mOS). Yakni 
pengelolaan mOS atas proyek-proyek 
infrastruktur pembangkit, transmisi, dan 
gardu induk eks apBN tidak memadai. 
Selain itu juga adanya material terbakar 
atas enam paket pekerjaan senilai 
Rp39,38 miliar dan kelebihan pengadaan 
atas tiga paket pekerjaan senilai 
Rp20,24miliar. 

Selanjutnya BpK juga menemukan 
adanya pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan atas 19 (sembilan belas) 
gardu induk dan 3 (tiga) transmisi sebesar 
Rp 899 miliar belum dapat dimanfaatkan. 
penyebabnya, belum selesainya pekerjaan 
infrastruktur ketenagalistrikan lainnya 
yang secara sistem terkoneksi dengannya 
maupun karena adanya kelemahan 
perencanaan.

Terkait permasalahan tersebut BpK 
merekomendasikan menteri ESDm dan 
pT pLN (persero) melakukan langkah 
perbaikan, strategi dan taktis untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan 
tersebut.  (bw)
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L ISTRIK sudah menjadi kebutuhan 
dasar. Karena itulah, Dirjen 
Ketenagalistrikan, mencanangkan 
pembangunan proyek 

ketenagalistrikan. Hingga  Desember 
2014  lalu ada sebanyak 166 kontrak. 
Nilainya mencapai Rp11.46 Triliun.  
menindaklanjuti kontrak tersebut,  
hingga 3 Desember 2014 lalu, Dirjen 
Ketenagalistikan telah melakukan 
pembayaran  sebesar Rp 6,5 Triliun. 
Dengan demikian nilai pekerjaan yang 

belum diselesaikan  sebesar Rp4,93 Triliun.
Sedangkan untuk 166 kontrak 

tersebut Dirjen Ketenagalistikan telah 
membayarkan uang

muka  Kontrak sebesar Rp 1,42 
Triliun). meski begitu  pekerjaan belum 
sesuai  harapan karena perpanjangan ijin 
multiyears tidak terbit. akibatnya uang 
muka tersebut di potong 

Rp795,81 miliar. Dengan begitu 
sisa uang muka  yang masih berada di 
kontraktor sebesar Rp628,70 miliar. Dari 

sudah tak tePat sasaran, 
Merugikan negara Pula
pROYEK pEmBaNGuNaN INFRaSTRuKTuR KETENaGaLISTRIKaN 
DINILaI  TIDaK  mEmaDaI  DaN BELum SESuaI KETENTuaN 
pERaTuRaN pERuNDaNGaN.  BaDaN pEmERIKSa KEuaNGaN  
(BpK) mENEmuKaN SEJumLaH pERSOaLaN. muLaI DaRI 
pENGEmBaNGaN LISTRIK pERDESaaN YaNG TIDaK TEpaT 
SaSaRaN HINGGa aDaNYa pOTENSI KERuGIaN NEGaRa.

jumlah tersebut,hingga  30 Juni 2015 lalu 
telah  diangsur sebesar  Rp36,22 miliar, 
sehingga masih tersisa tunggakan  uang 
muka sebesar Rp592,48 miliar).

untuk itulah pada semester I 2016 
lalu, Badan pemeriksa Keuangan (BpK) 
melakukan pemeriksaan pembangunan 
pembangkit dan Jaringan, listrik 
perdesaan, dan pembangkit energi 
terbarukan Tahun anggaran 2011 hingga  
2014. pemeriksaan dilakukan  pada 
Kementerian ESDm di provinsi DKI Jakarta, 
Sumatera utara, Riau, Sumatera Barat, 
Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah, dan Sulawesi Tenggara. 

Tujuannya untuk menilai apakah 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan telah sesuai dengan 
RuKN dan RupTL serta ketentuan  
pengadaan barang dan jasa yang 
berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan belum direncanakan 
dan dilaksanakan dengan memadai serta 
belum sepenuhnya sesuai ketentuan 
peraturan perundangan.

Salah satu temuan BpK yakni 
adanya sejumlah  hambatan dalam 
menyelensaikan proyek pembangunan 
jaringan transmisi dan gardu induk dan 
transmisi jalur  payahkumbuh- Garuda 
Sakti.  Seperti diketahui, pada jalur ini 
akan dibangun 496 tower. Rinciannya, 
41 tower akan dibangun di dalam dalam 
kawasan hutan,  yaitu 36 tower di hutan 
lindung di Kabupaten Lima puluh Kota 
provinsi Sumatera Barat dan 5 tower di 
hutan produksi di Kabupaten Kampar 
provinsi Riau. 

untuk pembangunan tower di 
kawasan hutan, pT. pLN pada bulan mei 
2012 telah mengajukan permohonan 
Izin pinjam pakai Kawasan Hutan (IppKH) 
kepada Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Namun hingga Juli 2015 
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belum terbit IppKH. Realisasi pembebasan 
lahan hingga agustus 2015 baru untuk 13 
tower.

Hambatan lainnya yakni soal analisis 
mengenai Dampak Lingkungan (amDaL) 
di proyek pembangunan GI pangunguran. 
Sebelumnya Badan Lingkungan Hidup, 
penelitian, dan pengembangan (BLHp) 
pemda Kabupaten Samosir  pada  6 
agustus 2013 meminta penjelasan kepada 
uIp Jaringan Sumatera I tentang proyek 
pembangunan GI pangunguran yang 
tidak sesuai dengan dokumen amDaL. 
Namun karena tidaka ada penjelasan 
dari pihak uIp Jaringan Sumatera I, 
pihak  BLHpp pemda Kabupaten Samosir  
memerintahkan agar proyek dihentikan 
karena proyek belum memiliki izin 
lingkungan. Bahkan izin lingkungan 
hingga Juli 2015 belum diterbitkan. 

akibatnya BpK menilai adanya 
hambatan tersebut, uang muka yang 
telah dibayarkan kepada kontraktor  
untuk kedua proyek tersebut sebesar 
Rp42.56miliar berpotensi merugikan 
keuangan Negara. untuk itu BpK  
merekomendasikan  kepada menteri 
ESDm agar menginstruksikan Dirjen 
Ketenagalistrikan untuk menarik sisa 
uang muka yang belum dikembalikan 

sebesar Rp42.56 miliar. Selain itu  menteri 
ESDm juga diminta unutk meningkatkan 
koordinasi dengan pT pLN dalam  
pengurusan perijinan.

Potensi kerugian negara
Temuan lain BpK yakni program 

pengembangan listrik  perdesaan di 
tiga provinsi belum tepat sasaran. 
Sebelumnya, dalam rangka penyediaan 
listrik bagi masyarakat pedesaan  Ditjen 
Ketenagalistrikan melaksanakan program 
pengembangan Listrik  pedesaan (Lisdes) 
di 31 provinsi. Kegiatan utama program 
lisdes adalah membangun jaringan 
distribusi, gardu distribusi, dan instalasi 
listrik sederhana di rumah penduduk yang 
kurang mampu.

Hasil pemeriksaan  BpK di tiga provinsi 
menunjukkan, pelaksanaan program 
pembangunan Lisdes tahun 2014 ternyata 
tidak sesuai dengan RupTL dan kebijakan 
yang telah dibuat. Salah satunya karena 
BpK menemukan adanya  pembangunan 
Gardu Distribusi (GD) di daerah perkotaan 
untuk jaringan existing di provinsi 
Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Tengah. akibatnya, kebijakan 
pengembangan listrik perdesaan yang 
dilaksanakan oleh Ditjen Ketenagalistrikan 

belum  tepat sasaran . 
untuk itu BpK merekomendasikan 

kepada menteri ESDm untuk 
meningkatkan peran dan fungsi Ditpro 
dhi Subdit Lisdes dalam mengevaluasi,  
monitoring pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengembangan listrik perdesaan 
mulai  dari tahap perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban program listrik 
desa. 

BpK juga meminta,  menteri ESDm 
bersama pT pLN (persero)  untuk 
merumuskan dan menerapkan hubungan 
kerja yang memadai antara Ditprogram 
dan Subdit Lisdes dengan Satlcer

Lisdes mulai dari tahap perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban program lisdes. 
BpK juga merekomendasikan untuk 
memberikan sanksi sesuai ketentuan 
yang berlaku kepada Kepala Satker 
Lisdes Sultra, Kaltim, dan Kalteng karena 
telah menggunakan anggaran lisdes 
tidak sesuai dengan sasaran yang telah 
ditetapkan.

BpK juga menemukan pembangunan 
pembangkit Listrik Tenaga Gas Kaltim 
(peaking) 2 X (50- 60) mW tidak sesuai 
kebijakan menteri ESDm. akibatnya 
terjadi  potensi  kerugian negara sebesar 
Rpl2.62 miliar.  Sebelumnya menteri ESDm 
telah mengeluarkan peraturan No. 15 
Tahun 2010. Isiny a memerintahkan pT. 
pLN untuk membangun proyek-proyek 
pembangkit listrik yang menggunakan 
energy terbarukan, batubara, dan gas. 
Salah satunya proyek pembangkit Listrik 
Tenaga Gas (pLTG) Kaltim (peaking) 2 x 
(50-60) mW. 

Singkat cerita pembangunan pLTG 
ini dilaksanakan oleh pT. Wijaya Karya, 
pT.  mega Eltra dan  pT. Navigat Turbines. 
Nilai kontraknya  Rp960.18 miliar. proyek  
dinyatakan selesai maret 2014 dan telah 
dioperasikan secara komersil (COD) 
dengan produks  sebanyak 204.317 mWH.

Namun hasil pemeriksaan BpK 
menunjukan selama pengoperasian sejak 
maret 2014 s.d mei 2015, pLTG peaking 
unit 1 dan 2  sama sekali belum pernah 
menggunakan gas, melainkan dual fuel 
(berbahan bakar gas dan BBm). akibatnya, 
biaya pembangunan pembangkit listrik 

PLTG Senipeh, Kaltim
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lebih mahal  karena harus membangun 
atau mengadakan peralatan/instalasi 
khusus. Sudah begitu konsultan pLN 
Enjinering, tidak melakukan studi 
mengenai ketersediaan pasokan gas 
untuk pLTG peaking. 

Dengan begitu pT. pLN tidak 
memenuhi kebijakan pemerintah tentang 
bauran energi primer pembangkit 
listrik, yaitu mengurangi penggunaan 
BBm sambil meningkat penggunaan 
gas, batubara, dan EBT sebagai bahan 
bakar pembangkit listrik. akibatnya  
terjadi pemborosan senilai Rpl2.62 
miliar dan kehandalan dan keamanan 
pengoperasian instalasi pembangkit 
belum terjamin.

Temuan BpK lainya perencanaan 
pembangunan 17 paket pembangunan 
pembangkit Listrik Tenaga mini Hidro 
pada Satker Inkitring Sulmapa belum 
memadai. Hasil penelusuruan yang 
dilakukan BpK menyimpulkan kalau  
adanya  kelemahan perencanaan 
pembangunan pLTm terutama dalam hal 
pembebasan lahan. Buntutnya ada  15 
paket pLTm tidak dapat direalisasikan, 
dua paket mengalami keterlambatan. 
Selain itu juga ada tujuh belas paket pLTm 
tersebut melebihi waktu kontrak. ada 
juga  sebanyak empat paket dari 15 paket 
yang batal pelaksanaannya. akibatnya 
target pembangunan pembangkit Listrik 
Tenaga minihidro di wilayah Sulawesi, 
maluku dan papua tidak tercapai.

untuk itu BpK merekomendasikan 
menteri ESDm agar mengevaluasi 
kinerja Kpa Ditjen Ketenagalistrikan 
yang tidak optimal dalam menjalankan 
fungsi pengawasan anggaran. Hasil 
evaluasi tersebut sebagai dasar untuk 
memberikan/tidak memberikan sanksi 
kepada yang bersanglcutan. Selain itu BpK 
juga memerintahkan Inspelctur Jenderal 
Kementerian ESDm untuk memeriksa 
kemampuan kontraktor pLTm Lapai 2 
dan pLTm Buleleng dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 

BpK juga menemukan adanya 
perencanaan pekerjaan SuTT 150 
Sampit-pangkalan Bun tidak memadai 
yang menimbulkan pemborosan sebesar 
Rp4.18miliar. Hal ini terjadi karena Kpa 
dan ppK kurang cermat dalam melakukan 

perencanaan dan pengawasan pekerjaan 
yang ada di lingkungannya. untuk itu 
BpK meminta menteri ESDm untuk 
merintahkan Kpa agar memantau dan 
melaporkan pemanfaatan material senilai 
Rp4.18 miliar dan memberikan sanksi 
kepada ppK sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Sedangkan terhadap pembangunan 
Listrik Desa di Sulawesi Tenggara, BpK 
menemukan adanya perencanaan yang 
belum memadai. akibatnya aset tiang 
beton sebesar Rp592.48 juta belum dapat 
dimanfaatkan untuk pembangunan 
jaringan distribusi pada tahun 2014. 

Sementara unutk proyek  
pengadaan material Tower Transmisi 
150 kV pada Satker uIp Ring Sulmapa, 
BpK menemukan adanya kelebihan 
pembayaran senilai Rp2.19 miliar  dan 
potensi kelebihan pembayaran senilai 
Rp3.27 miliar.   Kelebihan pembayaran 
juga terjadi pada pengadaan dan 
pemasangan material  Tower Transmisi 
150 kV  di uIp Ring Kalimantan. Nilanya 
sebesar Rp89.16 juta dan Rp8 miliar.   
Kelebihan pembayaran juga terjadi di 
pekerjaan jaringan HuTm, HuTR, dan 
Gardu Distribusi di Desa Liang muda, 
Liang pematang dan Huta Galuh Kab. Deli 
Serdang dan Serdang Bedagai  sebesar 
Rp30 juta.  (bw)

BPK merekomen
dasikan kepada 

Menteri ESDM un
tuk meningkatkan 
peran dan fungsi 
Ditpro dhi Subdit 

Lisdes dalam meng
evaluasi,  monitor

ing pelaksanaan 
kebijakan di bidang 

pengembangan 
listrik perdesaan 
mulai  dari tahap 

perencanaan, 
penganggaran, 

pelaksanaan, dan 
pertanggungja

waban program lis
trik desa. 
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Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan sambutan.
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Di Kabupaten Malang, Jawa tiMur, pengelolaan Dana 
Desa MenJaDi sorotan penting bagi para peMangKu 
Kepentingan, terMasuK bpK. 

MeNeLiSiK 
DANA DeSA
Di KAbUPAteN 
MALANg

D ana Desa menjadi 
isu penting dalam 
pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara akhir-akhir ini, 

pasca diterbitkannya undang-undang 
(uu) no. 6 tahun 2014 tentang Desa atau 
biasa disebut undang-undang Desa. 

bpK pun turut memastikan 
pengelolaan Dana Desa tersebut 
transparan dan akuntabel. pada sabtu 
(4/3) lalu, diselenggarakan Dialog terbuka 
dengan tema: “pemantapan pemahaman 
pengelolaan Dana Desa”, di Kota Malang, 
Jawa timur. Dialog terbuka ini secara 
langsung menggambarkan bagaimana 
pengelolaan dana desa di Kabupaten 
Magelang, khususnya. 

Kegiatan tersebut dihadiri banyak 
pejabat daerah, baik pada pemerintahan 
daerah Kota maupun Kabupaten Malang. 
termasuk seluruh camat, lurah, kepala 
desa dan bendahara desa se-Kabupaten 
Malang, karena Malang memang memiliki 
banyak desa. 

anggota bpK Moermahadi soerja 
Djanegara, auditor utama Keuangan 
negara V (tortama Kn V) bpK bambang 

pamungkas, Kepala bpK perwakilan 
provinsi Jawa timur novian Hero 
Dwiyanto serta beberapa pejabat pada 
Kantor pusat bpK maupun bpK perwakilan 
provinsi Jawa timur lainnya hadir dalam 
dialog terbuka tersebut. 

Hadir pula bupati Malang rendra 
Kresna dan wakil wali Kota Malang 
sutiaji, sebagai tuan rumah. Dari lembaga 
perwakilan rakyat, hadir anggota Komisi 
Xi Dpr andreas eddy susetyo, wakil 
Ketua DprD Kabupaten Malang unggul 
nugroho.

saat memberikan sambutan 
sekaligus membuka acara, anggota 
bpK Moermahadi soerja Djanegara 
mengatakan bahwa dialog terbuka ini 
sebagai bentuk sosialisasi bpK kepada 
kepala desa di Kabupaten Malang 
mengenai pengelolaan dana desa. 

“Mengingat jumlah desa di Kabupaten 
Malang yang banyak. selain melakukan 
review tentang pertanggungjawaban 
dana desa, kami juga memberi 
pemahaman dan sosialisasi agar kepala 
desa lebih paham mengalokasikan dana 
desa,” ucapnya. 

Dijelaskan Moermahadi bahwa 
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penyaluran dana desa di Kabupaten 
Malamg tidak semuanya anggaran 
dananya dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara (apbn) saja. Dana 
juga berasal dari anggaran pendapatan 
dan belanja Daerah (apbD) Kabupaten 
Malang yang potensinya sangat besar.

“Jadi anggaran dana desa di 
Kabupaten Malang sangat besar sekitar 
rp1 miliar. Kalau skala nasional Dana 
Desa sekitar rp700 juta. Dana desa di sini 
sangat besar sekali untuk mendukung 
pembangunan desa,” jelasnya.

lanjut dia, dalam pengelolaan 
dana desa itu kepala desa merupakan 
pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan di desa. sehingga merekalah 
yang bertanggungjawab terhadap 
pengelolaan keuangan desa. 

“pelaksanaan apb Desa mengikuti alur 
apbD kabupaten/kota, yaitu diawali dari 1 
Januari dan berakhir 31 Desember setiap 
tahunnya. Dana desa merupakan bagian 
dari keuangan negara yang menjadi ruang 
lingkup pemeriksaan bpK,” ungkapnya.

seiring pemberlakuan undang-
undang Desa, desa mendapat banyak 
kucuran dana, di antaranya Dana Desa 
yang bersumber dari apbn. Makanya, bpK 
memiliki kewenangan untuk memeriksa 
pengelolaan Dana Desa ini.

Jika mengacu pada pengelolaan 
keuangan daerah, Moermahadi 
mengungkapkan beberapa permasalahan 
yang sering ditemukan bpK dalam 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan daerah. permasalahan-
permasalahan tersebut antara lain 

mengenai pengelolaan kas, pengelolaan 
aset tetap, belanja barang dan jasa, serta 
belanja bantuan.

“agar permasalahan tersebut tidak 
terjadi, kami mendorong untuk dilakukan 
pelatihan kepada pengelola keuangan 
daerah sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan dan pemahaman dalam 
mengelola keuangan daerah,” sarannya. 

bpK salah satu lembaga negara yang 
dibentuk dan diatur oleh undang-undang 
Dasar 1945. sebagai amanat konstitusi 

negara, sudah barang tentu bpK akan 
selalu mendorong pengelolaan keuangan 
negara untuk mencapai tujuan negara 
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan 
bermanfaat. 

Di sisi lain, Dana Desa yang 
merupakan bagian dari keuangan negara 
juga merupakan objek pemeriksaan 
bpK. sehingga pengelolaan dana desa 
menjadi transparan, akuntabel, dan 
dapat bermanfaat bagi masyarakat desa 
tersebut.

selain itu, bpK juga mendorong 

peningkatan kemampuan aparat 
pengawas daerah serta meningkatkan 
komitmen pimpinan dan jajaran daerah 
untuk selalu mentaati ketentuan yang 
berlaku. 

“begitu juga pengelola Dana Desa, 
hendaknya senantiasa mentaati ketentuan 
secara baik dan tertib dalam mengelola 
Dana Desa. Jangan sampai Dana Desa 
tersebut membebani laporan keuangan 
pemerintah daerah, apalagi sampai 
mempengaruhi opini bpK terhadap 
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pemerintah daerah tersebut,” pesan 
Moermahadi. 

Hal senada disampaikan anggota 
Komisi Xi Dpr andreas eddy susetyo. ia 
berpesan agar para camat dan kepala 
desa harus melakukan standar pelaporan 
penggunaan keuangan desa secara benar 
dan tepat. apalagi ia memastikan bahwa 
pemerintah pusat dari tahun ke tahun 
akan terus menambah anggaran Dana 
Desa. 

Kabupaten Malang sendiri memiliki 
378 desa. pada tahun 2017, secara umum, 

dana untuk desa yang digelontorkan 
mencapai rp510,5 miliar. nilai Dana Desa 
ini meningkat dibandingkan tahun 2016 
yang sebesar rp 440,4 miliar.

Dana untuk desa yang terbesar berasal 
dari Dana Desa yang mencapai lebih 
dari rp312 miliar. Kalau dirata-rata setiap 
desa mengelola dana sebesar rp1 miliar. 
ratusan miliar rupiah itu merupakan uang 
desa yang dikelola oleh seluruh desa di 
Kabupaten Malang.

terkait dengan gelontoran Dana Desa, 
tortama Kn V bpK bambang pamungkas 
mengatakan, Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari apbn yang diperuntukkan 
bagi desa. Dari apbn kemudian ditransfer 
ke daerah melalui apbD Kabupaten/Kota. 

anggaran tersebut digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat. “Dana Desa diprioritaskan 
untuk membiayai belanja pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelas 

bambang.
sementara itu, bupati Malang rendra 

Kresna menjelaskan bahwa secara 
prinsip, semua pengelolaan keuangan 
desa di Kabupaten Malang sudah diatur 
sejumlah peraturan. Mulai dari peraturan 
Daerah (perda) no. 1 tahun 2016 tentang 
Desa sampai peraturan bupati (perbup) 
Malang no. 21 tahun 2015 tentang 
pedoman pelaksanaan alokasi Dana Desa 
sebagaimana diubah menjadi perbup 

Malang no. 13 tahun 2016.
sesuai dengan undang undang no. 

6 tahun 2014 pasal 115, dijelaskan peran 
pemerintah Daerah tingkat ii dalam hal ini 
Kabupaten Malang. Dimana, pemerintah 
Kabupaten Malang wajib mengetahui, 
mengawasi dan melakukan evaluasi 
bagaimana penyusunan peraturan 
desa serta melaksanakan fasilitas 
penyelenggaraan dan pembiayaan 
pemerintah desa.

Mengenai permasalahan pengelolaan 
Dana Desa, Kepala bpK perwakilan 

provinsi Jawa timur novian Herodwijanto 
menyebut permasalahan terjadi 
cenderung karena ketidaktahuan para 
pengelola dana desa tentang peruntukan 
dan cara pelaporan dana desa tersebut. 

“namun temuan tersebut belum 
banyak dan saya harapkan seiring 
dengan pelaksanaan sosialisasi, reviu, 
ataupun dialog seperti ini, permasalahan-
permasalahan tersebut dapat diatasi,” 
ucapnya.  (and)

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara bersama para narasumber dialog terbuka.
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a nggota bpK Moermahadi 
soerja Djanegara menegaskan 
agar para kepala desa haru 
berhati-hati dalam mengelola 

Dana Desa. sebab, jika mereka terbukti 
memanfaatkan dana desa untuk 
kepentingan pribadi akan ditindak secara 
tegas sesuai prosedur hukum.

oleh karena itu, ia mengatakan kepala 
desa wajib memahami jenis kebutuhan 

program di wilayahnya. “tahun ini desa 
harus mengerjakan apa kepala desa harus 
paham. Jangan sampai dana desa tidak 
dimanfaatkan untuk pengembangan desa, 
justru dipakai untuk memperkaya diri oleh 
kepala desa,” katanya.

Moermahadi mencontohkan hal-
hal yang termasuk dalam kategori 
kepentingan pribadi, misalnya, dana desa 
hanya dipakai untuk mempercantik kantor 

desanya saja. sementara, pembangunan 
infrastruktur dan program sosial sama 
sekali tak tersentuh.

“Kalau kami menemukan dana desa 
disalahgunakan, bpK akan menindak tegas 
yang bersangkutan,” tegasnya.

lebih lanjut ia menceritakan 
bahwa ada beberapa desa di sejumlah 
provinsi di indonesia yang terindikasi 
menyalahgunakan dana yang 
dipercayakan pemerintah pusat tersebut. 
artinya, ada indikasi penyalahgunaan 
Dana Desa oleh perangkat pemerintah 
desa. 

“secara nasional saat bpK mengawasi 
dan memantau penyaluran Dana Desa 
ada beberapa wilayah yang nakal. 
Maksudnya kepala desa menyalahgunakan 
dananya untuk kepentingan tertentu 
yang hasil pelaporannya tidak jelas,” tutur 
Moermahadi.

Dia berharap kejadian yang sama 
tidak terulang di wilayah lain, terutama di 
Kabupaten Malang. Karena itu, sosialisasi 
mengenai pengelolaan Dana Desa sangat 
penting bagi kepala desa agar Dana Desa 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“sekretaris desa harus bertindak 
sebagai koordinator pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa. Karena 
sumber pendapatan asli desa diambil 
dari 10 persen alokasi apbn, pajak Daerah 
dan retribusi Daerah kabupaten/kota, 
dan alokasi Dana Desa,” Mermahadi 
menjelaskan. 

selain itu, pengelolaan Dana Desa 
harus bersifat transparan, partisipatif, 
tertib, dan akuntabel. penggunaannya pun 
harus diprioritaskan untuk pembangunan 
pemberdayaan masyarakat desa meliputi 
kebutuhan dasar seperti pos pelayanan 
terpadu (posyandu), pendidikan anak 
usia Dini (pauD), pondok bersalin 
Desa (polindes), pos Kesehatan Desa 
(poskesdes), dan lain-lain. termasuk di 
dalamnya pembangunan sarana dan 
prasarana desa seperti jalan desa, irigasi 
air bersih skala desa, dan pengelolaan 
sampah.

Disampaikan Moermahadi, bpK 
akan mengawasi ketat pelaporan 
pertanggungjawaban penyaluran dana 
desa di masing-masing kota/kabupaten 
di indonesia. ada dua hal penting yang 

Hati-hati Mengelola 
Dana Desa

anggota bpK Moermahadi soerja Djanegara:

BPK mewanti-wanti KePala desa agar tidaK 

menyelewengKan dana desa untuK KePentingan PriBadi.

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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menjadi pengawasan dari bpK atas 
penyaluran Dana Desa.

 Pertama, apa saja pertanggung-
jawaban pelaporan penyaluran dana 
desa. Kedua, pelaporan keuangan dan 
realisasi anggaran sudah tepat sasaran 
atau belum. “Kedua objek itu yang paling 
penting menjadi pengawasan dari bpK,” 
kata Moermahadi.

Menurutnya pengawasan penyaluran 
dana desa, pihak bpK mengalami kendala 

dari jumlah anggota pemeriksanya. 
Dia mencatat tim pemeriksa bpK di 
propinsi Jawa timur tak sebanding 
dengan banyaknya jumlah desa di kota/
kabupaten di Jatim.

“Jumlah tim pemeriksa bpK di 
Jatim sekitar 160 orang saja. tidak 
mungkin mereka semua memeriksa 
secara bersamaan. Kita upayakan 
pengawasan secara berkala, agar tak ada 
penyelewengan dana desa,” ungkapnya.

untuk mengatasi permasalahan 
keterbatasan pemeriksanya, bpK 
berencana akan menggandeng 
inspektorat di setiap daerah. Hal tersebut 
guna memudahkan tugas bpK dalam 
mengawasi penggunaan Dana Desa. 
Moermahadi mengungkapkan konsep 
pengawasan tersebut akan diterapkan ke 
depannya. 

Keterlibatan inspektorat atau 
badan akuntan publik nantinya sebagai 
kepanjangan tangan bpK. tentunya, 
petugas inspektorat dan instansi terkait 
lainnya, terlebih dahulu akan dilakukan 
sertifikasi, sehingga nantinya layak 
menjalankan tugas.

“Mereka bekerja atas nama bpK. 
Kami punya wewenang itu. alasan kami 
melibatkan lembaga lain karena tenaga 
kami terbatas,” ucapnya. 

walau nantinya akan melibatkan 
instansi lain, Moermahadi menegaskan, 
bukan berarti pihak pemerintah desa 
dapat menilai hal tersebut sebagai 
sebuah kelonggaran dalam pengawasan. 
pihaknya kerap mendapat pengaduan 
dari masyarakat ketika ada indikasi 
penyalahgunaan Dana Desa.

“Jangan lantas pihak desa 
mengabaikan aturan, karena tetap dalam 
pengawasan kami. Kami harap ke depan 
tidak ada lagi perangkat desa dan kepala 
desanya tersandung kasus hukum,” 
harapnya.  (and)

Wakil Walikota Malang Sutiaji (kanan) dalam suasana acara dialog terbuka.

Suasana dialog terbuka
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Keuangan Desa 
di Kabupaten Malang 

bupati Malang rendra Kresna:

Keuangan desa di KaBuPaten malang meningKat dari 
tahun Ke tahun. infrastruKtur meruPaKan hal yang 
Paling diButuhKan masyaraKat desa.

b upati Malang rendra 
Kresna mengatakan 
total keuangan 378 
desa di kabupaten 

Malang tahun ini meningkat 
15,9 persen. tahun 2016, total 
keuangan desa rp440 miliar, 
dan tahun 2017 meningkat 
menjadi rp510 miliar.

Dana tersebut diambil 
dari pendapatan dana desa, 
alokasi dana desa, bagi hasil 
pajak daerah dan retribusi 
daerah. pendapatan dana 
desa meningkat sekitar 27,46 
persen. Di mana, Dana Desa 
tahun 2016 yang semula 
rp245,5 miliar, tahun 2017 
ini menjadi rp312,9 miliar. 
lalu, alokasi dana desa tahun 
lalu rp 183 miliar, tahun 
ini menjadi rp184,5 miliar, 
meningkat 0,82 persen. 

tak hanya itu, pendapatan bagi 
Hasil pajak Daerah tahun 2017 pun 
meningkat dari tahun lalu, yakni dari 
rp9,4 miliar menjadi rp10,3 miliar. ada 
peningkatan sebesar naik 9,37 persen dari 
tahun sebelumnya. sedangkan, untuk 
pendapatan bagi Hasil retribusi Daerah 
tahun lalu sebesar rp2,4 miliar, pada tahun 
2017 ini menjadi rp2,6 miliar. Meningkat 
10,3 persen.

“Jadi total keseluruhan keuangan desa 
di kabupaten Malang dari keempat item 
itu, tahun 2016 rp440 miliar dan tahun 
2017 rp510 miliar, ada peningkatan 16 
persen,” ungkapnya. 

keuangan desa, sistem pelaporan 
pengelolaan dana desa sebisa mungkin 
dibuat dalam bentuk paling sederhana, 
serta semua kegiatan bisa tercatat.  
pemerintah pusat pun diharapkan 
memberi aturan yang bersifat tetap 
kepada setiap desa, sehingga tidak terjadi 
kesalahan yang berakibat pada kerugian 
negara.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya 
pembangunan infrastruktur di desa. 
infrastruktur merupakan hal yang 
paling dibutuhkan masyarakat desa. 
Kebinamargaan, salah satu kunci 
suksesnya pembangunan-pembangunan 
desa yang lainnya. terutama, menyangkut 
tentang masalah perekonomian desa.

“Kabupaten Malang memiliki 
infrastruktur yang cukup luas, terutama 
infrastruktur jalan yang panjangnya 
mencapai 16.000 km. Maka diperlukan 
gotong royong antara pemerintah 
kabupaten dan pemerintah desa dalam 
hal peningkatan dan pemeliharaan 
infrastruktur jalan tersebut,” ungkapnya.

lebih lanjut dikatakannya bahwa 
sebagian orang mungkin melihat angka 
rp1 miliar per desa sebagai jumlah 
yang banyak. “tetapi kalau difokuskan 
ke program prioritas, misalnya untuk 
kebinamargaan (insfrastruktur), di 
Kabupaten Malang sebenarnya kurang,” 
ujarnya. 

walau begitu, rendra mengaku 
pihaknya untuk sementara ini tidak 
melihat besar atau kecilnya anggaran. 
Dia menekankan kepala desa dan 
perangkatnya agar mengalokasikan 
anggaran itu sesuai prosedur.

Dengan anggaran ratusan miliar 
itu, rendra meminta kepala desa untuk 
menetapkan prinsip akuntabilitas dan 
tertib anggaran dalam pengelolaan 
keuangan desa. Jika menerapkan semua 
aturan, dia yakin kepala desa tidak akan 
terjerat proses hukum.

“saya juga minta camat memverifikasi 
kegiatan yang dilakukan sudah sesuai 
perencanaan dan apbDesa, termasuk 
proses pencairannya. tugas terakhir ada 
di tangan inspektorat. saya juga minta ke 
bpK untuk pelaporan dana desa ini bisa 
dibuat sesederhana mungkin,” terangnya. 

 (and)

Dalam pengelolaan keuangan desa, 
menurut rendra, setiap desa berhak dan 
wajib mendapatkan uang dan barang 
dalam melaksanakan pembangunan 
dan perencanaan kegiatan desa. Dana 
desa yang bersumber dari apbn yang 
ditransfer ke apbD Kabupaten Malang dan 
diteruskan ke masing-masing desa dapat 
berjalan secara merata dan tepat sasaran.

“Kami ingin keuangan desa 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
di masing-masing desa. Maka dari itu mari 
kita membangun dari desa melalui alokasi 
dana desa,” ucapnya.

rendra berharap, dalam pengelolaan 

Bupati Malang Rendra Kresna
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wakil walikota Malang sutiaji:

Kekurangan Dana 
Hambat Desa
salah satu faKtor hamBatan desa dalam 
menjalanKan fungsinya adalah Kurangnya dana. 

wakil walikota Malang sutiaji dalam 
sambutannya menyampaikan latar 
belakang kenapa dana desa diperlukan. 
Dinyatakannya, bahwa pada kenyataannya 
tidak semua desa mampu memenuhi 
fungsinya sebagaimana mestinya dalam 
menyelenggarakan pemerintahan desa. 
ada beberapa faktor yang menghambat 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

“salah satunya adalah kurangnya 
modal atau dana untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pemberdayaan 
masyarakat desa,” jelas sutiaji.

beranjak dari permasalahan tersebut, 

pemerintah terus berpikir untuk 
meningkatkan kesejahteraan negara yang 
dimulai dari desa dengan menguncurkan 
Dana Desa yang pertama kalinya pada 
tahun 2015 sesuai dengan uu no. 6 tahun 
2014 tentang Desa.

Dana Desa ini diharapkan agar 
dimanfaatkan oleh pemerintah desa 
untuk membiayai peyelenggaraan 
pemerintahan serta pelaksanaan 
pembangunan demi meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup 
masyarakat desa. 

“selain itu, pemerintah desa 
diharapkan dapat lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai 
sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 
di dalamnya pengelolaan keuangan dan 
kekayaan milik desa,” ucap sutiaji.

Di samping itu, sutiaji berpendapat, 
begitu besarnya peran yang diterima oleh 
desa, tentunya disertai dengan tanggung 
jawab yang besar pula. oleh karena itu, 
pemerintah desa harus bisa menerapkan 
prinsip akuntabilitas dalam tata 
pemerintahannya. Dimana, semua akhir 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
desa harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan.  (and)

Wakil Walikota Malang Sutiaji

Suasana dialog terbuka
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s upaya tidak berurusan 
dengan hukum, tortama Kn 
V bpK bambang pamungkas 
menekankan pada tiga hal 

dalam mengelola Dana Desa. pertama, 
dalam tahapan pengelolaan dana desa 
harus mengikuti peraturan. Kedua, dalam 
pengelolaannya harus transparan. Ketiga 
dalam mengelola Dana Desa harus 
berlandaskan hukum. 

“tahapan pemakaian Dana Desa 
dimulai dari perencanaan, partisipasi 
publik, lalu dituangkan dalam bentuk 
apbDesa dan disahkan oleh bupati,” 

Perhatikan Tiga Hal 
Dana Desa

tortama Kn V bpK bambang pamungkas:

Patuhi Peraturan, transParan, dan aKuntaBel 
menjadi tiga hal yang harus diPerhatiKan 
Pengelola dana desa.

“sepanjang peraturan tersebut sudah 
dilaksanakan, pengelola dana desa tidak 
perlu ragu dan takut dalam mengelola 
dana desa,” ucapnya. 

selain itu, bambang menegaskan, 
para pemeriksa bpK dalam melakukan 
pemeriksaan juga tidak mencari-cari 
kesalahan atau mengada-ada. tapi, 
pemeriksa bpK akan melihat kesesuaian 
fakta-fakta di lapangan dengan standar 
dalam pengelolaan dana desa. apabila 
ada temuan pemeriksaan, bpK tetap 
mempertimbangkan penyebab munculnya 
temuan tersebut.  (and)

terangnya. Dari sana, transparansi menjadi  
kunci dalam pengelolaan Dana Desa.  

transparansi anggaran itu sebagai bentuk 
akuntabilitas pemakaian anggaran. bambang 
berharap agar kepala desa tidak takut dalam 
mengelola keuangan desa. tapi, berhati-hati 
dalam menggunakannya. 

selama memakai landasan aturan yang 
berlaku dan pemakaian dana sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, kemungkinan besar 
akan terhindar dari masalah hukum. Dalam 
hal ini, pemerintah Kabupaten Malang telah 
mengeluarkan peraturan bupati no. 13 tahun 
2016 untuk mengelola Dana Desa. 

Tortama KN V BPK Bambang Pamungkas:
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L aporan Keuangan Kabupaten 
Cirebon Ta 2016 akhirnya 
mendapat opini WTp dari 
BpK. Hasil ini lebih baik dari 

tahun sebelumnya, WDp. Keberhasilan 
Kabupatem Cirebon mendapatkan 
opini WTp tak lepas dari kerja keras 
pemkab Cirebon membenahi aset-aset 
yang selama ini masih menjadi ganjalan 
laporan keuangan. 

Tahun 2015, pemerintah Kabupaten 
Cirebon telah melakukan upaya 
perbaikan dengan menelusuri nop 
beserta Wajib pajaknya, melakukan 
verifikasi dan validasi piutang pBB p2 
tahun 2009 – 2013 secara bertahap di 
sepuluh kecamatan, menelusuri rincian 
piutang pBB p2 ke dalam basis data, 
menelusuri keberadaan dan menjelaskan 
nilai aset tetap yang masih bermasalah. 

ANGGArAN JKN DipAKAi
MElANcoNG KE ciNA DAN BAli
Sekalipun mendapat opini Wtp, Bpk maSih menemukan 
Sejumlah penyimpangan ataS kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. karena itu 
Bpk merekomendaSikan agar Bupati CireBon 
memerintahkan kepada dinaS keSehatan dan ppkd 
menyuSun pedoman, pertanggungjaWaBan dan 
pelaporan dana kapitaSi jkn yang dikelola upt 
puSkeSmaS melalui peraturan Bupati.

Hasilnya pemkab Cirebon bisa 
memperoleh dokumen pendukung 
seperti Dokumen pelaksanaan anggaran, 
Surat perjanjian Kerjasama (SpK) atau 
Kontrak, rencana anggaran dan Biaya 
(raB), berdiskusi dengan pelaku kegiatan 
sebelumnya, sehingga bisa melakukan 
koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga 
penyajian laporan keuangan menjadi 
wajar.

Sekalipun begitu, masih ada beberapa 
temuan dalam Sistem pengendalian 
Internal dan operasionalnya. Misalnya, 
pengelolaan rekening di lingkungan 
pemkab Cirebon belum sepenuhnya tertib. 
Lalu, pengelolaan piutang pajak Bumi 
dan Bangunan perdesaan dan perkotaan 
belum sepenuhnya memadai.

Karena itu BpK merekomendasikan 
kepada Bupati Cirebon memerintahkan 
ppKD (pejabat penata Keuangan Daerah) 
selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) 
untuk mengidentifikasi rekening 
penerimaan dan pengeluaran anggaran 
yang dibuka untuk dan atas nama dalam 
jabatan pemerintah Kabupaten Cirebon 
di setiap opD (organisasi perangkat 
Daerah), unit kerja terkecil opD, dan 
panitia/Tim pelaksana Kegiatan sebagai 
bahan penetapan Bupati dan penertiban 
rekening. Di samping, menyusun konsep 
peraturan kepala daerah tentang 
pengelolaan rekening milik pemkab 
Cirebon dengan mempedomani peraturan 
Menkeu.

BpK juga meminta Bupati Cirebon 
mengintruksikan Kepala Dinas pendapatan 
Daerah untuk bersama bidang pelayanan 
dan pusat data daerah serta kepala bidang 
penagihan dan pembukuan pajak daerah 
menuntaskan rekonsoliasi, verifikasi dan 
validasi data nJop (nilai Jual obyek pajak) 

Kantor Bupati Cirebon
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dan piutang pBB p2 secara menyeluruh 
sehingga menghasilkan basis data yang 
andal. 

Bukan hanya itu. pemeriksaan LK 
pemkab Cirebon juga menemukan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Misalnya, tercatat 
adanya biaya perjalanan dinas luar daerah 
ke Bali dan Batam yang bersumber 

dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
nasional (JKn) yang tidak layak, senilai rp 
245 juta.

Hasil pemeriksaan secara uji petik 
terhadap bukti pertanggungjawaban 
biaya studi banding terhadap tiket 
pesawat melalui portal e-audit BpK, 
keterangan Kepala dan Bendahara 
Dana Kapitasi JKn UpT puskemas, serta 

peserta studi banding, BpK menemukan 
adanya biaya perjalanan dinas ke Bali 
senilai rp179,96 juta dan ke Batam  
senilai rp65,20 juta yang tidak layak 
direalisasikan. 

atas temuan itu Kepala Dinas 
Kesehatan sependapat dan telah 
mengembalikan dan menyetorkan 
kelebihan pembayaran ke rekening 
dana kapitasi JKn masing-masing UpT 
puskesmas terkait pada tanggal 13-18 
Mei 2016 seluruhnya berjumlah rp236,36 
juta. 

Temuan lain, diskon pembelian 
peralatan teknologi informasi pada 17 
UpT puskesmas terlambat disetor ke kas 
dana kapitasi JKn senilai rp 90,51 juta. 
Kasusnya bermula dari anggaran Dinas 
Kesehatan Ta 2015, UpT puskesmas 
Cirebon yang menganggarkan dana 
rp 1,29 miliar untuk belanja peralatan 
teknologi informasi, berupa notebook, 
printer, infocus, kamera, dan peralatan 
lain yang bersumber dari dana kapitasi 
JKn pada 17 UpT puskesmas. pembelian 
dilakukan dengan pengadaan langsung 
ke CV MM.

Hasil pemeriksaan diketahui, CV 
MM memberi diskon (cashback) kepada 
para Kepala UpT puskesmas. Hingga 
berakhirnya pemeriksaan, para Kepala 
UpT puskesmas belum menyetorkan 
diskon pembelian (cashback) senilai 
rp90,51 juta.

Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas 
Kesehatan dan 17 Kepala UpT puskesmas 
sependapat dan telah menyetorkan 
diskon pembelian peralatan teknologi 
informasi yang diterimanya ke rekening 
dana kapitasi JKn masing-masing UpT 
puskesmas dari tanggal 13 – 18 Mei 2016, 
seluruhnya senilai rp90,51 juta dan bukti 
setor telah disampaikan ke BpK.

Temuan selanjutnya, realisasi 
honorarium narasumber pembina 
program JKn tidak layak diberikan senilai 
rp 309,48 juta. antara lain karena yang 
bersangkutan tidak hadir ke puskesmas 
pada tanggal yang ditetapkan memberi 
materi. alasan lain, kehadiran narasumber 
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tidak bisa dibedakan, 
antara melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi 
sebagai pejabat struktural 
Dinas Kesehatan ataukah 
sebagai narasumber. 
alasan lain, dokumen 
pemberian materi dari 
narasumber tidak tersedia. 
alasan keempat, lamanya 
jam pemberian materi 
oleh narasumber kepada 
peserta tidak terpenuhi.

Temuan lain adalah 
biaya perjalanan dinas 
luar daerah ke Cina dan 
Manado pada rSUD Waled 
tidak layak direalisasikan, 
senilai rp 111,38 juta. 
Berdasar hasil pemeriksaan dokumen 
pertanggungjawaban belanja perjalanan 
dinas luar daerah studi banding ke Japan 
Friendship Hospital China dan rakernas 
arsada di Manado diketahui terdapat 
beberapa permasalahan.

Masalah itu antara lain, pelaksanaan 
studi banding ke Cina ditangani pT aMW 
sesuai Surat perjanjian Kerjasama (SpK) 
tanggal 01april 2015 senilai rp 220juta 
(20 paket x rp11 juta). penugasan para 
pegawai rSUD Waled mengikuti studi 
banding Cina selama lima hari mulai 
tanggal 2 sampai 6 april 2015 didasarkan 

pada Surat Tugas Direktur rSUD Waled 
nomor 090/8052-Um tanggal 01 april 
2015 untuk 11 orang. 

namun selain 11 orang tersebut, 
berdasar dokumen passport List, Final 
rooming List, dan boarding pass pesawat 

diketahui terdapat 9 nama lain yang ikut 
serta ke Cina. Menurut Wakil Direktur 
Umum dan Keuangan rSUD Waled, para 
peserta yang namanya tidak tercantum 
dalam Surat Tugas Direktur rSUD Waled 
tersebut menggunakan dana pribadi. 
namun hingga berakhirnya pemeriksaan, 
rSUD Waled tidak menyampaikan bukti 
bahwa ke-9 nama yang ikut ke Cina 
menggunakan dana pribadi kepada BpK. 

Sementara itu dari biaya perjalanan 
dinas rakernas arsada ke Manado tidak 
layak direalisasikan senilai rp12,387 
juta. Hasil konfirmasi BpK kepada Wakil 

Direktur Umum dan Keuangan diketahui 
bahwa ada dua orang yang ikut serta 
dalam perjalanan ke Manado yang 
seharusnya tidak tercover biaya perjalanan 
dinas.

Temuan selanjutnya, belanja jasa 
kebersihan pada rSUD arjawinangun 

tidak sesuai ketentuan 
senilai rp124,36 juta.

Yang juga menjadi 
temuan lainnya adalah, 
pemberian kesempatan 
50 hari kalender untuk 
menyelesaikan sisa 
pekerjaan konstruksi yang 
melewati tahun anggaran 
2015 pada Dinas Bina 
Marga belum sepenuhnya 
mengikuti ketentuan yang 
berlaku.

Sehubungan 
temuan tersebut BpK 
merekomendasikan kepada 
Bupati Cirebon agar 
melakukan tiga tindakan. 
pertama, memerintahkan 

Kepala Dinas Kesehatan dan ppKD 
menyusun pedoman, perencanaan, 
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 
plaporan dana kapitasi JKn yang dikelola 
UpT puskemsmas melalui peraturan 
Bupati Cirebon.

Kedua, meninjau kembali aturan 
honorarium narasumber dalam standar 
belanja dan biaya sehingga memberikan 
pedoman yang jelas dalam mendifinisikan 
narasumber beserta syarat memperoleh 
honorariumnya.

Ketiga, memerintahkan Direktur 
rSUD arjawinangun menarik kelebihan 

pembayaran atas pengadaan jasa 
petugas kebersihan dari Koperasi a 
rSUD arjawinangun untuk selanjutnya 
disetorkan ke kas BLUD rSUD 
arjawinangun senilai rp 124,36 juta. 
(bd)

Beberapa temuan Bpk mengindikasikan adanya perjalanan dinas 
fiktif . Seperti yang terjadi saat perjalanan dinas ke Cina, manado, 

dan Bali. di luar nama-nama yang tercantum dalam surat tugas, 
terdapat kelebihan nama lain, yang dibiayai dengan uang negara.
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p erMaSaLaHan ini terungkap dari 
laporan hasil pemeriksaan Badan 
pemeriksa Keuangan atas  Laporan 
Keuangan Konsolidasian perum 
peruri Tahun 2015. Menurut BpK, hal 

tersebut terjadi karena Konsorsium yang terdiri 
dari perum peruri, pT Kertas padalarang (Kp) 
dan pT pura nusa persada (pnp) tidak konsisten 
menjalankan Surat perjanjian Konsorsium 
percetakan pita-pita Cukai khususnya pada 
klausul terkait pembagian pengeluaran, 
keuntungan dan kerugian. “perum peruri tidak 
mendapatkan keuntungan dari keterlibatannya 
dalam produksi pita cukai,” tegas BpK.

Dalam laporan pemeriksaan dipaparkan, 
perum peruri memperoleh penjualan bersih 
sebesar rp3,021 triliun. Salah satu penyumbang 
penjualan bersih tersebut adalah penjualan dari 
pita Cukai sebesar rp284,93 miliar. penjualan 
pita cukai pada tahun 2015 dilakukan atas dasar 
Surat perjanjian antara Direktorat Jenderal Bea & 
Cukai (DJBC) dan perum peruri no. prJ-01/BC.4/
ppK/2014 atau no. Sp- 890/XII/2014 tanggal 5 
Desember 2014 tentang pencetakan pita Cukai 
Desain Tahun 2015 dan 2016. 

Berdasarkan surat perjanjian tersebut, 
perum peruri harus memenuhi penjualan pita 

cukai pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 
395.607.000 lembar. Untuk pelaksanaan 
pengadaan pita cukai tahun 2015, perum peruri 
bersama pT Kertas padalarang (pT Kp) dan 
pT pura nusa persada (pT pnp) membentuk 
Kemitraan Kerja Sama operasi dengan nama 
Konsorsium perum peruri.

pembentukan konsorsium tersebut 
dituangkan dalam Surat perjanjian Konsorsium 
percetakan pita-pita Cukai Untuk Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai no. Sp-291/V/2012 
tanggal 30 Mei 2012 yang telah dilegislasi oleh 
notaris Desi pada tanggal 10 Juli 2012. akta 
notarial Surat perjanjian tersebut dilakukan 
pada tanggal 8 agustus 2012 yang dituangkan 
dalam Surat perjanjian Kemitraan Kerja Sama 
operasi no.1.

Isi perjanjian tersebut adalah, perum peruri 
sebagai perusahaan utama dalam kemitraan 
dan mewakili serta bertindak untuk dan atas 
nama kemitraan, perum peruri, pT Kp dan 
pT pnp memberikan modal masing-masing 
40,52%, 23,79% dan 35,69%. perum peruri, pT 
Kp dan pT pnp akan membagi pengeluaran, 
keuntungan dan kerugian sesuai penyertaan 
modal. Jangka waktu konsorsium berlaku 
selama dua kali masa kontrak. 

pErUM pErUri, 
MAU UNtUNG
MAlAh BUNtUNG
TUJUan KerJaSaMa aDaLaH SaLIng MengUnTUngKan, naMUn Yang 
TerJaDI MaLaH rUgI. ITULaH Yang DIaLaMI perUM perCeTaKan Uang 
repUBLIK InDoneSIa (perUrI) Yang MeMBenTUK KonSorSIUM DaLaM 
MeMproDUKSI pITa CUKaI UnTUK DIreKToraT JenDeraL Bea Dan 
CUKaI. peLaKSanaan KegIaTan pengaDaan pITa CUKaI TIDaK SeSUaI 
Dengan SUraT perJanJIan KeMITraan operaSI Dan perUM perUrI 
MengaLaMI KerUgIan rp11,4 MILIar.
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Dalam pelaksanaannya, ketiga pihak 
saling berbagi tanggung jawab dalam 
memenuhi order pengadaan pita cukai 
tersebut. pT Kp bertugas menyediakan 
bahan baku berupa kertas bandrol yang 
diproduksi di pabrik pT Kp di padalarang, 
Jawa Barat. 

Kertas yang diproduksi terdiri dari 
dua macam ukuran yakni, ukuran 52,5 
cm dan 73 cm. Kertas bandrol tersebut 
diantar oleh pT Kp dalam bentuk rol ke 
lokasi penempelan hologram milik pT 
pnp di Kudus, Jawa Tengah. pT pnp lantas 
menempelkan hologram pada kertas 
tersebut. 

ada empat jenis hologram yang 
ditempelkan, yakni seri I, seri II, seri III, dan 
MMea. Kertas berhologram yang sudah 
berbentuk lembaran kemudian diantar 
oleh pT pnp ke lokasi pencetakan perum 
peruri di Karawang, Jawa Barat. perum 
peruri kemudian mencetak pita cukai 
dimaksud berdasarkan desain yang sudah 
ditetapkan. pita cukai yang sudah jadi 
dikirim oleh perum peruri ke kantor pusat 
DJBC di Jakarta.

minta naik harga
Berdasar keterangan Divisi penjualan, 

penentuan harga pita cukai didapatkan 
dari penawaran harga dari pT Kp dan pT 
pnp selaku anggota konsorsium dalam 
hal harga kertas bandrol dan pelekatan 
hologram dengan didasarkan pada 
jumlah pesanan dalam rKS (tender 
pencetakan pita cukai) dari DJBC. 

perum peruri kemudian mengolah 
harga yang disampaikan pT Kp dan 
pT pnp dengan biaya-biaya yang 
ditanggungnya sendiri sehingga 
membentuk harga pokok produksi (Hpp). 
Harga jual yang ditawarkan kepada DJBC 
terdiri Hpp plus margin yang diharapkan.

Setelah mendapatkan harga final 
hasil negosiasi dengan DJBC, maka harga 
tersebut kemudian dirinci menjadi tiga 
yakni harga kertas, pelekatan hologram, 
dan harga cetak. Harga-harga inilah 
yang kemudian dinegosiasikan lagi 
dengan seluruh anggota konsorsium 

agar didapatkan harga pasti dari kertas 
bandrol dan pelekatan hologram.

Hasil pemeriksaan atas dokumen 
terkait penjualan dan produksi pita cukai, 
BpK menemukan bahwa pelaksanaan 
kegiatan pengadaan pita cukai tidak 
sesuai dengan Surat perjanjian Kemitraan 
Kerja Sama operasi, perum peruri 
mengalami kerugian sebesar rp11,4 
miliar. Dari laporan keuangan dan hasil 
penelusuran BpK ke general ledger perum 
peruri antara lain diketahui bahwa perum 
peruri melakukan pembelian kertas 
kepada pT Kp dan pemasangan hologram 
pada pT pnp. 

pembayaran kertas dan hologram 
tersebut telah memperhitungkan 
keuntungan untuk kedua perusahaan 
tersebut. Keseluruhan pembayaran 
tersebut diperhitungkan dalam Harga 
pokok penjualan pita cukai.

Dari penelusuran tersebut juga 
terungkap pT Kp sempat meminta  
kenaikan harga sebanyak 5% dari harga 
tahun sebelumnya, namun setelah 
negosiasi akhir menjadi 3,5% dari harga 
tahun sebelumnya. Dengan demikian 
harga menjadi rp30.488,28/kg (belum 
termasuk pajak) dari sebelumnya 
rp29.457,28/kg (belum termasuk pajak).

Harga pelekatan hologram untuk 
2015 juga didapatkan lewat negosiasi 
merespons permintaan kenaikan harga 

dari pT pnp. Harga baru sebelum ppn 10% 
adalah; Seri I rp890,64 /lembar 2 up dari 
harga lama rp872,64/lembar 2 up; Seri 
II rp415,63/lembar 2 up dari harga lama 
rp407,23/lembar 2 up; Seri III rp1.113,30/
lembar 2 up dari harga lama rp1.090,80/
lembar 2 up; MMea rp4.324,59/lembar 2 
up dari harga lama rp4.095/lembar 2 up.

BpK berkesimpulan bahwa 
Konsorsium dilaksanakan dengan 
metode jual beli antara perum peruri 
dengan pT Kp dan pT pnp. Hal tersebut 
berarti pelaksanaan Konsorsium tidak 
sesuai dengan perjanjian Kemitraan Kerja 
Sama operasi no.1 dan Surat perjanjian 

Konsorsium percetakan pita-pita Cukai 
untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu, papar BpK, laporan data 
produksi pita cukai belum diadministrasi 
dengan baik. Berdasarkan penelaahan 
atas data kartu mesin dan hasil 
walkthrough, diketahui bahwa seluruh 
kegiatan produksi pita cukai dilakukan 
secara manual dan dilakukan berita acara 
serah terima produksi. 

namun hampir seluruh penyusunan 
berita acara serah terima produksi 
dilakukan tanpa tandatangan penerima 
produksi.  “Hal ini menunjukan 
administrasi pencatatan data kartu mesin 
dan berita acara serah terima produksi 
tidak dilakukan secara memadai,” jelas 
BpK.  (dr)
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p enanganan limbah cukai 
oleh perum peruri menjadi 
sorotan Badan pemeriksa 
Keuangan. BpK menemukan 

pelaksanaan penanganan limbah cukai 
belum sesuai ketentuan. akibatnya, ada 
risiko penyalahgunaan limbah pita cukai. 
“Limbah cukai merupakan limbah yang 
mengandung nilai security, pelaksanaan 
penelitian limbah pita cukai harus 
melibatkan Satuan pengawas Intern (SpI).” 
kata BpK.

Dipaparkan bahwa tata cara 
penghapusan pita cukai tercantum dalam 
pasal 17 Surat perjanjian antara Dirjen Bea 
dan Cukai dan perum peruri no prJ-01/
BC.4/ppK/2014 atau no. Sp-890/XII/2014 
tanggal 5 Desember 2014.

Yakni;  produksi cetak yang tidak 
tepat mutu, sisa hasil cetakan, sisa kertas 
berhologram, film induk, dan pelat cetak 
harus dirusak; pencacahan (perhitungan 
ulang) dilakukan secara random dengan 

metode tertentu oleh DJBC dan perum 
peruri yang kemudian dituangkan 
dalam Berita acara pencacahan; dan 
pemusnahan/perajangan dilakukan 
oleh DJBC dan perum peruri yang 
kemudian dituangkan dalam Berita 
acara pemusnahan. Hasil pemusnahan/
perajangan diklasifikasi sebagai limbah. 

Sementara terkait penanganan 
limbah, perum peruri pun telah memiliki 
petunjuk pelaksanaan yang tertuang 
dalam SKep-02/II/2008 tanggal 1 
pebruari 2008 . ada empat poin yang 
dipaparkan terkait petunjuk pelaksanaan 
pengananan limbah, yakni; Kepala 
Departemen dari unit kerja mengotorisasi 
formulir penyerahan limbah dari unit 
kerja untuk disampaikan kepada panitia 
penghapusan Barang-Barang Tak Terpakai 
milik perum peruri (panpus);  panpus 
melakukan bersama unit kerja dan 
petugas keamanan melakukan penelitian 
terhadap limbah. Untuk limbah security 

Risiko Penyalahgunaan 
Limbah Pita Cukai

melibatkan Satuan pengawasan Intern 
(SpI).

Di samping itu, panpus menyetujui 
formulir penyerahan limbah dan 
menyampaikan kepada panitia penjualan 
dan pemusnahan Barang Tak Terpakai 
Milik perum peruri (panjulmus); panjulmus 
menjual limbah yang mengandung 
security dijual kepada pabrikan dan 
dituangkan dalam surat perjanjian.

namun dari hasil penelaahan BpK 
terhadap data dan dokumen terkait 
limbah pita cukai, ditemukan bahwa 
penelitian limbah pita cukai tidak 
melibatkan SpI. “Berdasarkan formulir 
penyerahan limbah pita cukai yang 
disampaikan panpus ke panjulmus 
diketahui bahwa dalam pelaksanaan 
penelitian limbah hanya dilakukan oleh 
panpus, unit kerja dan petugas keamanan,” 
ungkap BpK dalam laporannya.

panpus setelah menyetujui formulir 
penyerahan limbah menyampaikan 
formulir tersebut kepada panjulmus 
dengan tembusan kepada Kepala SpI. Hal 
ini menunjukan SpI tidak dilibatkan dalam 
proses penelitian limbah pita cukai.

Menurut BpK, limbah pita cukai 
merupakan limbah yang mengandung 
nilai security. Hal ini sesuai SKep- 02/II/2008 

tanggal 1 pebruari 2008, 
pelaksanaan penelitian limbah 
pita cukai harus melibatkan 
SpI. “Hal ini menunjukan 
pelaksanaan penelitian 
limbah tidak dilakukan secara 
memadai,” kata BpK.

permasalahan lain terkait 
limbah pita cukai adalah 
penjualan pita cukai tahun 
2015 dilakukan kepada 
perorangan. Hal ini diketahui 
berdasarkan dokumen 
penerimaan pembayaran hasil 
limbah (bukti merah) bahwa 
pembeli limbah pita cukai 
adalah rM yang merupakan 
pegawai perum peruri. 

Menurut Sekretaris 
panjulmus (panitia penjualan ILUSTRASI: Petugas Bea dan Cukai pelabuhan tengah membongkar salah satu peti kemas berisi besi bekas/steels
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dan pemusnahan Barang-barang Tak 
terpakai Milik perum peruri),  penjualan 
limbah pada tahun 2013 dilakukan 
melalui kontrak penjualan dengan UD. 
polaguna alam Damai yang merupakan 
supplier pT Fajar Surya Wisesa. 

namun kontrak tersebut berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2013. Maka 
sejak tahun 2014,  rM telah mendapatkan 
persetujuan panjulmus untuk membeli 
limbah pita cukai yang nantinya dijual ke 
UD polaguna alam Damai.

Hal ini, kata BpK,  tidak sesuai dengan 
pasal 4 ayat (3) SKep-02/II/2008 tanggal 
1 Februari 2008 yang menyatakan: 
“Untuk barang-barang tertentu yang 
mengandung nilai security dijual kepada 
pabrikan dengan terlebih dahulu dicapai 
kesepakatan untuk membuat perjanjian.”

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 
peraturan pemerintah no. 32 Tahun 2006 
tentang perusahaan Umum percetakan 
Uang republik Indonesia (perum peruri) 
pasal 7. Juga, tidak sesuai dengan Surat 
perjanjian antara Dirjen Bea dan Cukai 
(DJBC) dan perum peruri no. prJ-01/
BC.4/ppK/2014 atau no. Sp-890/XII/2014 
tanggal 5 Desember 2014 pasal 17 dan 
SKep-02/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 
tentang petunjuk pelaksanaan penjualan 
Barang Bekas Tidak Terpakai Bukan 
Barang Inventaris perusahaan.

Berbagai permasalahan tersebut, 
mengakibatkan perum peruri 
tidak mendapat keuntungan dari 
keterlibatannya dalam produksi pita 
cukai, juga adanya risiko penyalahgunaan 
limbah pita cukai. Menanggapi 
hal tersebut, Direksi perum peruri 
menjelaskan, nilai prosentase sharing 
modal dalam perjanjian Konsorsium/KSo 
dengan realisasi prosentase pembagian 
revenue dalam pencetakan pita Cukai 
untuk DJBC, Direksi perum peruri 
menjelaskan,  praktek pembagian revenue 
tidak mempergunakan prosentase sesuai 
perjanjian Konsorsium/KSo.  

Tetapi peruri membayar kepada pT Kp 
dan pT pnp sesuai realisasi pengiriman 
kertas banderol dan hologram yang 

diproduksi sebagai pita Cukai. Hal ini 
mengingat pembagian revenue belum 
dapat diaplikasikan dalam sistem erp 
saat ini.

Selain itu, prosentase dalam 
perjanjian Konsorsium/KSo saat 
ini dipergunakan apabila terdapat 
pengeluaran biaya yang terkait langsung 
dalam kegiatan konsorsium dalam 
melaksanakan pencetakan pita Cukai. 
Misal: kegiatan sosialisasi pita Cukai 
desain baru, survey 2 tahunan, dan lain-
lain.

Ditambahkan juga bahwa nanti akan 
ada tender percetakan pita Cukai untuk 
tahun 2017, maka Konsorsium akan 
menandatangani perjanjian Konsorsium/

KSo yang baru. Terkait hal itu, akan dikaji 
lagi opsi terbaik bagi peruri apakah tetap 
menggunakan prosentase baik untuk 
pembagian revenue ataupun pembagian 
biaya, ataukah menggunakan model 
pembayaran sesuai realisasi kirim dan 

produksi kertas banderol dan hologram 
untuk produksi pita Cukai. perusahaan 
akan melakukan komunikasi dengan 
pihak DJBC menyangkut syarat/klausul 
perjanjian Konsorsium.

Sedang terkait pemusnahan 
limbah, pihak direksi menjelaskan, 
keterlibatan SpI dalam pemusnahan 
limbah akan ditinjau kembali karena 
dapat menimbulkan conflict of interest. 
Kepada Direksi perum peruri, BpK 
merekomendasikan agar mengkaji dan 
mengupayakan kerjasama dengan pT 
Kp dan pnp melalui pola kerjasama yang 
saling menguntungkan dan menjalin pola 
kerjasama yang telah disepakati secara 
konsisten. BpK juga merekomendasikan 

agar SKep-02/II/2008 tanggal 1 Februari 
2008 terkait keterlibatan SpI dalam 
penelitian limbah security dikaji kembali. 
Juga, menegur panjulmus yang tidak 
menjalankan SKep-02/II/2008 terkait 
penjualan limbah security.  (dr)

Kanwil Bea dan Cukai Jatim 1 berhasil menggrebek pabrik pita cukai palsu di daerah Embong Malang Surabaya, Kamis 
(27/10/2016). Dalam penggrebekan tersebut mendapatkan atensi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk datang 
langsung hasil ungkap tersebut.
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W alikota Surabaya Tri 
Rismaharini galau. 
Pasalnya belakangan 
banyak aset Pemerintah 

kota Surabaya yang terancam lepas. Pada 
20 Maret lalu, Risma pun menghadap 
komisi Pemberantasan korupsi (kPk) 
di kuningan, Jakarta Selatan, guna 

mengadukan sejumlah permasalahan  
aset Pemkot Surabaya yang semakin tipis 
karena sering dikalahkan di pengadilan.  

“Saya ke kPk bicara soal aset 
pemerintah kota Surabaya yang terus 
“mreteli”. Saya akan terus berusaha 
mempertahankan aset itu. ada tujuh yang 
tadi saya laporkan, nanti kemungkinan ada 

INgIN SElAmAtKAN 
ASEt, RISmA 
mENgAdu KE KPK
Setelah menyambangi KejaKSaan agung, WaliKota 
Surabaya tri riSmaharini melapor Ke KpK. Dia 
mengaDuKan banyaKnya aSet pemerintah Kota 
Surabaya yang lepaS Karena Kalah Di pengaDilan. 
Sementara itu menurut haSil auDit bpK, maSalah 
aSet tanah pemKot Surabaya memang perlu 
menDapatKan perhatian.

lagi. kami akan buat pengaduan resmi. 
termasuk kerjasama yang dulu dibuat. 
karena merugi terus kami ingin berhenti, 
tapi tidak bisa,” tutur Risma.

adapun beberapa aset yang 
dilaporkan Risma yakni Gelora Pancasila, 
waduk di kecamatan Wiyung Surabaya, 
tanah serta bangunan kantor PDaM 
Surya Sembada di Jl Prof Dr Moestopo, 
hingga sebuah aset di Jl Basuki Rahmat, 
dan permasalahan kerjasama yang masa 
berlakunya sudah habis, tetapi aset masih 
dikuasai pihak swasta.

Dalam kesempatan tersebut Risma 
diterima Deputi Bidang Pencegahan, Unit 
koordinasi dan Supervisi Pencegahan 
dan Pengaduan Masyarakat. Menurut 
Risma, menanggapi laporannya itu kPk 
menyatakan bahwa ada beberapa 
masalah yang bisa ditangani langsung, 
tapi ada beberapa yang memang harus 
dibuat surat pengaduan.

Risma memaparkan kasus-kasus aset 
Pemkot Surabaya itu sebenarnya terjadi 
sudah lama. Bahkan sebelum dirinya 
menjadi Walikota. Dia pun menduga 
ada proses yang tidak benar sehingga 
pihak Pemkot Surabaya kerap kalah di 
pengadilan. “Saya sebelumnya sudah ke 
kejagung, sekarang ke kPk. Saya ingin aset 
ini tetap dipertahankan Pemkot, terlebih 
seluruh aset ada di tengah kota,” katanya. 
Seperti misalnya aset waduk di kecamatan 
Wiyung Surabaya milik Pemkot yang 
digugat warga bernama Dulali, ketua tim 
Pelepasan Waduk Persil 39. 

Gugatan Dulali terhadap kepemilikan 
waduk seluas 10.000 m2 itu diterima 
oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya 
dan Pengadilan tinggi (Pt) Jawa timur, 
namun kemudian ditolak di tingkat kasasi. 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini
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tapi Dulali lanjut mengajukan langkah 
hukum luar biasa berupa Peninjauan 
kembali (Pk) dengan novum kekeliruan 
yang nyata dari pertimbangan hakim. 
Permohonan Pk itu dikabulkan oleh 
Mahkamah agung.

Setelah mengantongi putusan Pk 
nomor 291/Pk/Pdt/2011 tanggal 4 
agustus 2011, pada tanggal 27 Desember 
2011 Dulali mengajukan permohonan 
eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya. 
tak tinggal diam, Pemkot Surabaya 
mengajukan Pk ke PN Surabaya. tetapi 
sayang ditolak. Menanggapi penolakan 
tersebut Pemkot Surabaya mengirim 
surat Nomor:180/958/436.1.2/2014 
tanggal 24 November 2014 perihal 
permohonan Pk kepada ketua 
Mahkamah agung melalui ketua PN 
Surabaya karena adanya bukti baru. 
Namun hingga saat ini Pemkot Surabaya 
belum mendapatkan tanggapan dari Ma.

Sementara itu bila “diintip” dari hasil 
pemeriksaan atas laporan keuangan per 
31 Desember 2015 Pemkot Surabaya, BPk 
berpendapat bahwa Pemerintah kota 
Surabaya telah menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan Pemerintah kota Surabaya 
tanggal 31 Desember 2015. 

Namun dalam kaitannya Sistem 
Pengendalian intern (SPi), dan kepatuhan 
terhadap Peraturan dan Perundang-
undangan, BPk mendapatkan sejumlah 
temuan terkait pengelolaan aset. Bila 
terkait dengan SPi dan operasioanlnya, 
BPk mendapatkan temuan menyangkut 
pengelolaan aset tanah yang berasal 
dari Bekas tanah kas Desa (BtkD) belum 
tertib.

Sedangkan menyangkut kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundang-
undangan, BPk mendapatkan temuan 
adanya sejumlah aset tanah yang masa 
perjanjian penggunaan tanah (HGB di 
atas HPl) dengan 17 orang pihak ketiga 
telah habis namun belum ditetapkan 
status pemanfaatannya. Serta adanya 
aset tanah yang peruntukannya tidak 
sesuai. 

Dalam lHP BPk atas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah kota 
Surabaya ta 2013 Nomor 86.B/lHP/XViii.
JatiM/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, 
telah diungkap mengenai pencatatan 
aset tanah BtkD yang disajikan dalam 
Neraca Pemerintah kota Surabaya 
tidak tertib. atas temuan tersebut, BPk 

merekomendasikan kepada Walikota 
Surabaya agar memerintahkan kepala 
DPBt, kepala Bagian Perlengkapan dan 
kepala SkPD terkait untuk melakukan 
optimalisasi penatausahaan aset. 
terutama mengenai mekanisme 
pendataan, verifikasi, penilaian dan 
pencatatan aset tetap tanah antara lain 
BtkD yang belum dilaporkan dalam 
laporan Barang Milik Daerah (BMD).

Dari hasil wawancara yang dilakukan 
BPk dengan kepala Bagian Perlengkapan 
Setda, diketahui pada tahun 2014, 
inventarisasi aset tetap telah dilakukan 
sehingga terdapat penambahan aset 
tetap tanah pada SkPD sebanyak 
207 bidang seluas 368.946,53 m2, di 
antaranya tanah BtkD pada kecamatan 

sebanyak 23 bidang seluas 171.501,00 
m2.

Dari hasil wawancara dengan 
kepala Bidang Pemanfaatan tanah, BPk 
mendapatkan fakta bahwa DPBt telah 
melakukan upaya mengamankan aset 
tanah BtkD dengan membuat batas 
pengaman. Selanjutnya pada tahun 

2013 DPBt juga telah mengirimkan 
surat edaran kepada masing-masing 
kecamatan berisi perintah mengamankan 
tanah BtkD dan memberi informasi 
kepada para pengguna lahan BtkD untuk 
mengurus perjanjian sewa penggunaan 
tanah.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 
pencatatan tanah BtkD dalam database 
dari sistem aplikasi BtkD, pengamatan 
fisik di lapangan dan wawancara dengan 
pihak terkait, menunjukkan tanah BtkD 
sebanyak 46 bidang seluas 510.119 m2 
belum tercatat dalam kiB. Selain itu, 
tanah BtkD sebanyak enam bidang masih 
dimanfaatkan oleh instansi pemerintah 
lainnya, padahal masa berlaku perjanjian 
pinjam pakai sudah habis.

Pemkot Surabaya
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temuan lain, tanah BtkD minimal 
sebanyak 231 bidang yang digunakan 
oleh pihak lain  tidak didukung dengan 
perjanjian pemanfaatan. Misalnya, 
terdapat minimal 32 sekolah yang berdiri 
di atas 32 bidang tanah BtkD yang 
tercatat dalam sistem aplikasi BtkD 
digunakan untuk sekolah di 24 kelurahan 
pada 17 kecamatan. tanah BtkD tersebut 
digunakan oleh pihak lain untuk sekolah 
tanpa didukung perjanjian pemanfaatan.

terdapat minimal 682 bangunan 
rumah yang berdiri di atas 26 bidang 
tanah BtkD yang tercatat dalam 
sistem aplikasi BtkD digunakan untuk 
perumahan atau pemukiman penduduk 
di 13 kelurahan pada tujuh kecamatan. 
tanah BtkD tersebut digunakan oleh 
pihak lain untuk perumahan atau 
pemukiman penduduk tanpa didukung 
dengan perjanjian pemanfaatan.

terdapat minimal 3.024 kios yang 
berdiri di atas 16 bidang tanah BtkD 
yang tercatat dalam sistem aplikasi BtkD 
digunakan untuk pasar dan pertokoan di 
13 kelurahan pada delapan kecamatan. 
tanah BtkD tersebut digunakan oleh 
pihak lain untuk pasar dan pertokoan 
tanpa didukung dengan perjanjian 
pemanfaatan .

terdapat sawah/tambak/tegal aktif 
yang ada pada minimal 157 bidang tanah 
BtkD yang tercatat dalam sistem aplikasi 
BtkD digunakan untuk sawah/tambak/
tegal di 26 kelurahan pada 10 kecamatan. 
tanah BtkD tersebut digunakan oleh 
pihak lain untuk sawah/tambak/tegal 
tanpa didukung dengan perjanjian 
pemanfaatan. 

Hasil pengamatan fisik secara uji 
petik atas pemanfaatan tanah BtkD 
di lapangan bersama dengan kepala 
Bagian Pemanfaatan tanah DPBt, 
serta wawancara dengan pihak terkait 
diketahui adanya lahan BtkD yang 
dimanfaatkan sebagai permukiman 
dan sebagian besar penghuninya telah 
memiliki dokumen jual beli tanah. karena 
itu menurut BPk kondisi tersebut tidak 
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

akibat kondisi tersebut, aset tetap 
tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 
Desember 2015 belum menggambarkan 
kondisi yang sebenarnya yaitu pada 46 
bidang tanah BtkD seluas 510.119 m2 

belum tercatat dalam kiB a. Di samping 
terdapat peningkatan risiko kehilangan 
hak kepemilikan dan/atau penguasaan 
fisik atas aset tanah BtkD yang fisiknya 
dikuasai pihak lain atau instansi 
pemerintah lainnya tanpa didukung 
perjanjian pemanfaatan. akibat lain, 
adalah hilangnya potensi penerimaan 
daerah atas penggunaan tanah BtkD 
oleh pihak lain tanpa perjanjian 
pemanfaatan.

Menurut BPk, hal ini terjadi 
disebabkan camat selaku Pengguna 
Barang beserta Pengurus Barang terkait 
kurang cermat dalam mencatat aset 
tanah BtkD dalam kiB a. Selain itu, 
Sekda selaku Pengelola Barang, kepala 
DPBt kurang cermat dalam pemanfaatan 

enam bidang tanah BtkD oleh instansi 
pemerintah lainnya, serta kurang optimal 
dalam pengamanan dan pemanfaatan 
231 bidang tanah BtkD yang digunakan 
oleh pihak lain tanpa didukung dengan 
perjanjian.

atas temuan-temuan tersebut, BPk 
merekomendasikan kepada Walikota 

Surabaya agar menginstruksikan camat 
selaku Pengguna Barang beserta 
Pengurus Barang terkait untuk mencatat 
46 bidang tanah BtkD seluas 510.119 m2 
dalam kiB a sesuai database dari sistem 
aplikasi BtkD.

Rekomendasi selanjutnya adalah 
Walikota menginstruksikan Sekretaris 
Daerah selaku Pengelola Barang beserta 
kepala Dinas Pengelolaan Bangunan 
dan tanah serta Camat terkait untuk 
menentukan penggunaan/pemanfaatan 
atas enam bidang tanah BtkD yang 
digunakan oleh instansi pemerintah 
lainnya dan minimal 231 bidang tanah 
BtkD yang digunakan oleh pihak lain 
sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  (bd)

Tugu Surabaya
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iluSTRaSi: Pelabuhan Merak
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PReSiDeN Joko Widodo ingin menjadikan indonesia poros maritim dunia tahun 
2025. indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi berlimpah yang 
belum dikembangkan. karena itu ada sejumlah program prioritas yang akan 
dikembangkan di sektor maritim. 

Di antaranya membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola 
sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, dan mendorong 
pengembangan infrastruktur konektifitas laut dengan membangun tol laut, pelabuhan 
laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim.

Di era Jokowi, sektor maritim jadi prioritas pembangunan. Sejumlah pelabuhan 
dibenahi. Pada tahun 2015 misanya, kementerian Perhubungan (kemenhub) membangun 
dan merevitalisasi 50 pelabuhan di indonesia Barat, tengah dan timur. Selain itu, juga 
pengembangan 86 pelabuhan laut perintis pada wilayah indonesia timur.

Untuk melihat efektivitas pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, BPk 
telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan laut pada kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya di Provinsi Dki 
Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara tahun 2010  -  2014. 

alhasil, BPk menyimpulkan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan laut pada kementerian Perhubungan belum sepenuhnya efektif. ada sejumlah 
persoalan di antaranya perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas 
pelabuhan belum didukung peraturan perundang-undangan yang memadai serta belum 
didukung basis data pelabuhan yang sah dan mutakhir.

Seperti diketahui, dalam kepmenhub No. kP 414 tahun 2013 tentang Penetapan 
Rencana induk Pelabuhan Nasional, disebutkan hierarki atas pelabuhan laut di indonesia 
dibagi menjadi empat. Yakni pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan 
pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Penentuan hierarki pelabuhan 
didasarkan pada Rencana tata Ruang dan Wilayah (RtRW) pemerintah provinsi setempat 

PEmbANguNAN 
PElAbuhAN
tERgANJAl AtuRAN
pembangunan Sejumlah pelabuhan Dinilai baDan 
pemeriKSa Keuangan (bpK) belum efeKtif. bpK 
menemuKan Sejumlah perSoalan. mulai Dari tiDaK 
aDanya peraturan yang memaDai, hingga belum 
aDanya baSiS Data pelabuhan yang mutaKhir 
Serta belum SeSuai rencana teKniS pengembangan 
perhubungan (rtpp). berpotenSi terbengKalai?
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dan RtRW Pemerintah kabupaten/
kota setempat. lokasinya terhadap jalur 
pelayaran, dan jalur pelayaran penumpang 
dan barang.

kenyataannya, BPk menemukan 
ada sejumlah kriteria yang belum jelas 
dan perlu diatur secara lebih teknis. 
Seperti kedekatan geografis, luas daratan 
dan perairan tertentu dan kedekatan 
dengan pusat pertumbuhan wilayah 
ibukota provinsi dan nasional. akibatnya, 
kesulitan dalam mengidentifikasi hierarki 
atau jenis pelabuhan dan kesulitan 
dalam perencanaan pembangunan dan 
pengembangan pelabuhan.

BPk juga menemukan tidak adanya 
peraturan jangka waktu penyelesaian 
pembangunan hingga siap dioperasikan. 
Hasil penelusuran menunjukkan terdapat 
pembangunan pelabuhan yang tidak 
dilakukan secara berturut-turut tahun 
anggarannya. Di antaranya pembangunan 
Faspel telaga Biru di kabupaten 
Bangkalan, Jawa timur, Faspel tanjung 

Wangi di kabupaten Banyuwangi, Faspel 
laut tanjung api-api di Sumatera Selatan, 
Faspel laut Serasan di kepulauan Natuna, 
dan pembangunan Faspel tanjung tiram 
di Sumatera Utara. 

BPk juga menemukan adanya 
mekanisme perencanaan pembangunan 
fasilitas pelabuhan belum seluruhnya 
diatur melalui prosedur operasional 
standar dan/atau Peraturan Perundangan. 
BPk menemukan belum ada Prosedur 
operasi Standar (PoS) yang mengatur 
mekanisme perencanaan pembangunan 
fasilitas pelabuhan meliputi alur kegiatan 
dan pelaksanaan proses perencanaan 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan antar unit kerja. 

tiga juknis yang telah disusun dan 
ditetapkan Dirjen Hubla (Perhubungan 
laut) menurut BPk belum dapat 
mengakomodir perencanaan 
pembangunan fasilitas pembangunan 
pelabuhan, sehingga dibutuhkan standar 
operasional. Hal ini sesuai UU No. 17 tahun 

2008 tentang Pelayaran, PP No. 61 tahun 
2009 tentang kepelabuhanan, dan PM 
No. kM 31 tahun 2006 tentang Pedoman 
Perencanaan kementerian Perhubungan.

akibatnya, BPk menilai akan 
memunculkan ketidakseragaman 
dan ketidakteraturan dalam sistem 
perencanaan pembangunan dan 
pengembangan pelabuhan nasional. 
Setidaknya hasil penelusuran uji petik 
yang dilakukan BPk, kondisi itu terjadi di 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera 
Barat, Jawa timur, dan Jawa Barat. 

Masih terkait peraturan, BPk juga 
menemukan belum adanya peraturan 
perundangan yang menjabarkan 
wewenang dan tanggung jawab masing-
masing pihak terkait perencanaan 
pembangunan pelabuhan. Seperti belum 
adanya peraturan yang jelas tentang 
penyusunan pra desain, penyusunan 
dokumen desain dan belum adanya 
peraturan perundangan yang mengatur 
pihak yang berwenang dan bertanggung 

Proyek lanjutan Pelabuhan Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
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jawab atas kepastian ketersediaan jalan 
akses.

Padahal menurut BPk, perencanaan 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan yang telah didesain dengan 
baik belum menjamin pencapaian tujuan 
apabila tidak dilaksanakan dengan baik 
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan proses perencanaan tersebut.

BPk juga menemukan belum 
adanya peraturan perundangan yang 
menjabarkan sanksi tegas terkait 
pelanggaran perencanaan pembangunan 
Fasilitas Pelabuhan. Bahkan hasil 
penelusuran, ditemukan tidak ada satu 
pasal pun yang mengatur sanksi tegas 
bagi pihak yang melanggar perencanaan 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan.

akibatnya pihak-pihak yang 
terkait pembangunan Faspel tidak 
memprioritaskan penyelesaian 
penyusunan dokumen perencanaan. 
Selain itu juga berpotensi tidak 
diselesaikannya pembangunan dan 
pengembangan pelabuhan. kalaupun 
diselesaikan, tidak dapat beroperasi.

tak hanya terganjal aturan. BPk 
juga menemukan belum adanya Basis 
Data Pelabuhan yang sah dan mutakhir 
sebagai bahan pertimbangan. Data base 
pelabuhan yang dimiliki Ditpelpeng 
menurut BPk belum disusun berdasar 
kondisi sebenamya. Bahkan basis data 
yang ada belum dilakukan pemutakhiran.

BPk juga menemukan pembangunan 
fisik pelabuhan belum sepenuhnya sesuai 
dengan Surat Perjanjian (kontrak) dan 
Perubahannya. Bahkan pengukuran dan 
penilaian kinerja Direktorat Pelabuhan 
dan Pengerukan (Ditpelpeng) terkait 
pembangunan dan pengembangan 
pelabuhan belum mempertimbangkan 
faktor kualitas dalam penyusunan 
indikator kinerja Ditpelpeng.

rekomendasi bpK
Untuk itu BPk merekomendasikan 

Menteri Perhubungan agar mengambil 
sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya 
memerintahkan Dirjen Hubla segera 
menyusun Prosedur operasional 
Standar mekanisme proses perencanaan 
pembangunan meliputi tahap pra 

desain, desain, dan konstruksi dan pasca 
konstruksi serta petunjuk teknis yang 
mengatur proses dan prosedur tata cara 
penyusunan Survey Investigation and 
Design (SiD) dan Detail Engineering Desain 
(DeD). 

Menhub juga diminta memerintahkan 
Dirjen Hubla menyusun data base 
kepelabuhanan yang akurat dan terkini 
terutama terkait dokumen perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan, dan 
pengoperasian pelabuhan, serta aset-aset 
yang dimiliki oleh setiap pelabuhan.

Menhub juga diminta merevisi 
Rencana induk Pelabuhan Nasional yang 
komprehensif dan terintegrasi, mencakup 
seluruh pelabuhan yang sedang dibangun. 
Memerintahkan kPa terkait menyetorkan 
kelebihan pembayaran total sebesar 
Rp3,74 miliar. BPk juga memerintahkan 
Dirjen Hubla mengusulkan indikator 
kinerja terkait kualitas pembangunan dan 
pengembangan pelabuhan, mulai dari 
pelabuhan yang dapat dimanfaatkan, 
jalan akses yang tersedia, dan kesesuaian 
proses pembangunan yang dilalui dengan 
peraturan.  (bw) 

Kapal kargo di Pelabuhan Tanjung Wangi di kabupaten Banyuwangi
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k eMiSkiNaN masih menjadi 
persoalan pelik yang harus 
dihadapi  masyarakat pesisir. 
Data di Badan Pusat Statistik  

(BPS)  dan tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan kemiskinan  (tNP2k, 
menunjukan jumlah desa pesisir di 
indonesia mencapai 75.410 desa. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak  10.640 desa 
merupakan desa miskin. Sedangkan 
jumlah penduduk miskin di pesisir  pada 
tahun  mencapai 7,87 juta orang.  

karena itulah, kementerian kelautan 
dan Perikanan, telah menggelontorkan 
sejumlah program untuk mengentaskan 
kemisikinan bagi masyarakat 
nelayan. Salah satunya yakni Program  
Peningkatan kehidupan Nelayan 
(PkN) di kawasan pesisir.  Program 
penanggulangan kemiskinan yang masuk 
dalam klaster 4 ini  merupakan salah 
satu dari sembilan program prioritas dan 
perluasan program pro rakyat. tujuan  
untuk melengkapi berbagai program dan 
kegiatan yang telah dijalankan melalui 
tiga klaster program penanggulangan 
kemiskinan. 

Untuk mengimplementasikan 

Program PkN, kementerian kelautan 
dan Perikanan (kkP) melakukan 
intervensi langsung pada individu 
nelayan, kelompok nelayan, dan sarana 
prasarana Pangkalan Pendaratan ikan 
(PPi).  Pelaksanaan kegiatan Program PkN 
dikelompokkan menjadi tiga kelompok 
kegiatan, yaitu individu nelayan, 
kelompok nelayan dan sarana dan 
prasarana di PPi.  

adapun jenis kegiatan individu 
nelayan terdiri dari Sertifikasi Hak atas 
tanah Nelayan, Peralatan Rantai Dingin, 
Rumah Sangat Murah, listrik Murah, BoS 
dan Beasiswa anak Nelayan, Pelatihan 
Basic Safety training, dan layanan 
kesehatan. 

Sedangkan jenis kegiatan 
untuk  kelompok nelayan terdiri dari 
Penyediaan kapal Penangkap ikan > 
30 Gt, Penyediaan kapal Penangkap 
ikan 15-30 Gt, Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaan Perikanan tangkap 
(PUMP Pt), Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP PB), 
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan (PUMP P2HP), Pengembangan 

KEhIduPAN NElAyAN  
bElum mENINgKAt
untuK mengentaSKan KemiSKinan bagi maSyaraKat 
nelayan, Kementerian Kelautan Dan periKSanan, 
telah menggelontorKan program peningKatan  
KehiDupan nelayan (pKn). haSil auDit yang Di laKuKan 
baDan pemeriKSa Keuangan (bpK) menunjuKan, 
program pKn belum efeKtif. bpK menemuKan 
Kelemahan yang berDampaK paDa efeKtivitaS Dalam 
pelaKSanan program.

Usaha Garam Rakyat (PUGaR), konversi 
BBM ke Gas, Pendampingan pada 
kelompok dan Usaha Rumput laut. 

Sementara  jenis kegiatan sarana 
prasarana di PPi terdiri dari Pabrik es/
Cold Storage, Solar Packed Dealer Nelayan 

iluSTRaSi: Nelayan pukat
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(SPDN), angkutan Nelayan Murah, Roda 
tiga Berinsulasi, Sarana air Bersih, dan 
Fasilitas Pelabuhan dan Pengerukan.

Nah, untuk mengetahu pengelolaan 
Program PkN tersebut, Badan Pemeriksa 
keuangan (BPk) telah melakukan 

pemeriksaan tematik terhadap kinerja 
program penanggulangan kemiskinan 
pada kementerian kelautan dan 
Perikanan dan instansi terkait lainnya 
tahun anggaran (ta.) 2010 s.d. 2014.

adapun  pemeriksaan dilakukan di 

Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan 
tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, 
Ditjen P2HP, Ditjen kP3k, BPSDMkP, 
Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi, 
kabupaten/kota dan instansi terkait 
lainnya di Provinsi Dki Jakarta, Banten, 
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Jawa tengah, Jawa Barat, Nusa tenggara 
timur dan D.i Yogyakarta.

pKn  tidak tepat Sasaran 
alhasil, BPk menyimpulkan, 

Program PkN dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2014 belum efektif. BPk 
menemukan sejumlah persoalan. Dari sisi 
kebijakan misalnya, BPk menilai  program 
Peningkatan kehidupan Nelayan (PkN) 
di kementerian kelautan dan Perikanan 
tidak didukung dengan perencanaan 
yang memadai.   

Hal ini karena penjabaran Program 
PkN dalam Rencana kerja Pemerintah, 
Renstra kkP dan Rencana kerja kkP 
Belum Jelas. Sudah begitu,  indikator 
keberhasilan Program PkN juga  belum 
memadai.  Bahkan, target lokasi PkN yang 
tercantum pada data dasar tidak hanya 
PPi dan terdapat target lokasi yang tidak 
memiliki RtS. akibatnya pelaksanaan 
Program PkN berpotensi tidak efektif, 
tidak sesuai target tujuan sasaran 
program, serta tidak dapat terukurnya 
keberhasilan Program PkN.

BPk juga menilai, identifikasi 
penerima bantuan oleh Dinas kelautan 
dan Perikanan kabupaten/kota dilakukan 
tanpa memanfaatkan data dasar 
Program PkN dan tidak sesuai target 
lokasi Program PkN. Hasil uji petik yang 
dilakukan BPk menemukan adanya 
sejumlah kabupaten dan kota tidak 
mengetahui target lokasi Program PkN.
Selain itu Dinas kelautan dan Perikanan 
di kabupaten dan kota juga belum 
memanfaatkan Data Dasar Program 
PkN dalam mengidentifikasi penerima 
bantuan PkN. Padahal Data Dasar 
Program PkN memuat target lokasi PkN 
setiap tahun. 

Hasil pemeriksaan BPk juga 
menemukan adanya penerima bantuan  
program PkN yang tidak sesuai dengan 
data dasar, kategori nelayan miskin 
dan target lokasi program. akibatnya 
penerima bantuan menjadi tidak tepat 
sasaran dan tidak sesuai target tujuan 
sasaran program, sehingga keberhasilan 

Program PkN tidak dapat terukur dan 
berpotensi tidak efektif.

ironisnya lagi BPk juga menemukan 
adanya penyaluran bantuan kegiatan 
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 
Perikanan tangkap (PUMP-Pt) kepada 
anggota kelompok Usaha Bersama 
(kUB) yang tidak memiliki kartu nelayan. 
Nilainya mencapai Rp3 miliar. temuan 
BPk tersebut terjadi di kabupaten 
tangerang.

Menurut BPk hal tersebut terjadi 
karena tim teknis kabupaten tangerang 
belum optimal dalam melakukan 
verifikasi kUB calon penerima bantuan 
BlM PUMP-Pt dan kelompok kerja 
Perikanan tangkap belum optimal dalam 
melakukan pembinaan, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan PUMP Pt. 
akibatnya, terjadi potensi bantuan PUMP-
Pt di kabupaten tangerang diberikan 
kepada masyarakat yang tidak berprofesi 
sebagai nelayan.

temuan BPk lainya yakni adanya 
pembangunan 11 Unit Solar Packed 
Dealer Nelayan (SPDN) Senilai 

Rp9.230.009.500,00 belum didukung 
perizinan dari kabupaten kaur, 
kabupaten

Blitar, kabupaten Dompu, kota 
lampung, kabupaten kutai timur, 
kabupaten Minahasa Utara, kabupaten 
toli-toli, kabupaten Donggala, kota 
ambon, kabupaten Maluku tengah, 
kabupaten Cirebon dan Pertamina. 

Hal ini tejadi menurut BPk  karena 
Direktur Jenderal kP3k belum optimal 
dalam melakukan pengawasan atas 
pengurusan izin SPDN, serta koperasi 
yang ditunjuk sebagai pengelola SPDN 
belum menyelesaikan proses perizinan 
yang dibutuhkan sebagai persyaratan 
pengelolaan SPDN. akibatnya, SPDN 
belum dapat memenuhi kebutuhan 
nelayan akan solar bersubsidi, belum 
dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 
untuk menunjang pelaksanaan Program 
PkN. Bahkan SPDN yang sempat 
beroperasi tanpa melengkapi dokumen 
perizinan berpotensi terjadi penyegelan.

BPk juga menemukana adanya  
Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 
yang Menyalurkan Solar Subsidi kepada 
konsumen yang tidak Memiliki kapal 
dan atau Surat Rekomendasi.akibatnya 
penyaluran BBM bersubsidi tidak  tepat 
sasaran.

Dengan adanya temuan tersebut, 
BPk merekomendasikan kepada Menteri 
kelautan dan Perikanan agar melakukan 
perbaikan kebijakan dan langkah 
tindak lanjut atas kelemahan dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 
Program PkN. Seperti melakukan 
review dalam perencanaan program, 
menyusun basis data calon penerima 
bantuan yang masuk dalam kategori 
nelayan miskin berdasarkan nama dan 
alamat dan dilakukan pemantauan dan 
evaluasi apakah bantuan disalurkan tepat 
sasaran. Selain itu BPk juga meminta 
Menteri kelautan dan Perikanan untuk 
mensosialisasi kepada pelaksana program 
atas basis data calon penerima bantuan 
sesuai dengan target sasaran penerima.

 (bw)

BPk juga menilai, 

identifikasi penerima 

bantuan oleh 

Dinas kelautan 

dan Perikanan 

kabupaten/kota 

dilakukan tanpa 

memanfaatkan 

data dasar Program 

PkN dan tidak 

sesuai target lokasi 

Program PkN.

29 - 38 AUDIT KINERJA.indd   38 18/04/2017   18:37:08



39MARET 2017 WARTA BPK

B adan Pemeriksa Keuangan 
mengoreksi nilai subsidi harga 
atas penyerahan JBT (jenis 
bahan bakar minyak tertentu) 

dan LPG (liquefied petroleum gas) 
Tabung 3 kg badan usaha ke pemerintah 
sebesar Rp22,18 miliar. Selain itu BPK 
menemukan nilai kurang bayar subsidi 
pemerintah kepada dua badan usaha 
per tanggal 31 desember 2015 sebesar 
Rp19,96 triliun. Rinciannya, terdiri dari 
kurang bayar ke Pertamina Rp19,90 
triliun atas penyerahan subsidi JBT dan 
LPG 3Kg dan aKR sebesar Rp59,95 miliar 
atas penyerahan subsidi JBT.

demikian antara lain 
diungkap dalam hasil 
PdTT atas Subsidi Jenis 
BBM Tertentu dan LPG 
Tabung 3 kg Tahun 2015. 
Berdasar hasil pemeriksaan, 
nilai subsidi JBT dan LPG 
Tabung 3 Kg yang terdiri 
dari “Subsidi Harga” atas 
penyerahan JBT dan 
LPG Tabung 3 Kg badan 
usaha ke Pemerintah 
berdasarkan data volume 
verifikasi dari BPH 
Migas dan Kementerian 
Keuangan tahun 2015 
adalah sebesar Rp42,84 
triliun. dengan rincian,  
Rp15.088.078.069.495,88 
JBT dan LPG tabung 3 kg 
Rp27.756.946.383.404,90.

Jumlah tersebut 

kemudian dikoreksi harga JBT menjadi 
Rp15.067.615.721.043,71, dan LPG 3 kg 
menjadi Rp27.755.224.821.367,07. nilai 
subsidi harga setelah dikoreksi menjadi 
Rp42.822.840.542.410,78. PPn senilai 
Rp4.268.497.483.683,51, yakni, PPn JBT 
Rp1.506.761.572.104,37 dan PPn LPG 
tabung 3 kg Rp2.761.735.911.579,14 
serta PBBKB JBT senilai 
Rp614.557.443.310,38. dengan demikian 
total nilai subsidi adalah sebesar 
Rp47.705.895.469.404,67. dengan 
rincian; subsidi harga JBT dan LPG 
tabung 3 kg Rp42.822.840.542.410,78, 
PPn Rp4.268.497.483.683,51 dan PBBKB 

Pemerintah Belum 
Bayar SuBSidi
Pada Badan uSaha 
rp 19,96 triliun

JBT Rp614.557.443.310,38.
Sementara nilai kurang bayar subsidi 

pemerintah kepada dua badan usaha 
sebesar Rp19.969.256.784.832,71. 
Rinciannya, kurang bayar subsidi harga 
JBT dan LPG Rp17.913.529.682.922,36,  
PPn Rp1.767.672.605.074,82, 
PBBKB Rp228.096.322.104,53 atas 
penyerahan subsidi, aKR sebesar 
Rp52.137.543.244,35  subsidi harga dan 
PPn Rp5.213.754.324,43 serta PBBKB atas 
penyerahan subsidi Rp2.606.877.162,22. 

Menurut BPK, pembayaran subsidi 
oleh pemerintah kepada badan usaha 
tidak dibayarkan secara tepat waktu. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak 
dilakukannya pembayaran bulanan 
sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. “Sekalipun secara materi 
pendistribusian JPT dan LPG 3 kg 
telah sesuai ketentuan, namun BPK 
juga menemukan permasalahan yang 
berkaitan dengan kepatuhan terhadap 
ketentuan dan internal control badan 
usaha dan pemerintah dalam penyaluran 
JBT dan LPG 3 kg yang perlu mendapat 
perhatian,” kata laporan BPK.

dalam laporan hasil pemeriksaan, 

Pdtt
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

BPK juga memaparkan temuan-temuan 
yang berdampak koreksi terhadap 
subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg tahun 
2015. di antaranya adalah temuan 
konsolidasi dimana pemerintah 
menetapkan harga juga eceran solar 
bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar 
termasuk pajak dikurangi subsidi tetap. 
Hal ini, kata BPK, membebani konsumen 
dan menguntungkan badan usaha 
sebesar Rp3.194.094.711.100.   

Hasil pemeriksaan atas penetapan 
harga dasar dan HJE serta analisa 
perhitungan subsidi BBM minyak solar 
diketahui antara lain; penetapan harga 
dasar belum dilakukan setiap bulan 
secara rutin. Misalnya, penetapan harga 
dasar BBM bulan Januari sampai Juni 
baru ditetapkan pada 10 Juni 2015. 

Penetapan harga dasar untuk 
november dan desemeber 2015, 
mengikuti harga dasar bulan sebelumnya 
(Oktober) karena mengacu pada 

Permen ESdM no 39 Tahun 2015. dalam 
peraturan tersebut pada Pasal 2 ayat 
4 disebutkan,”Harga jual eceran JBT 
ditetapkan menteri setiap tiga bulan atau 
apabila dianggap perlu menteri dapat 
menetapkan lebih dari satu kali dalam 
setiap tiga bulan”.

Hal lainnya yang juga terungkap 
adalah badan usaha menerima kelebihan 
uang hasil penyaluran JBT solar. Hasil 
perhitungan kembali HJE dengan 
mengacu pada komponen harga 
dasar dan subsidi tetap minyak solar 
diketahui bahwa HJE tersebut lebih 
tinggi dibandingkan dengan HJE yang 
seharusnya untuk bulan-bulan tertentu. 

Pada periode bulan Februari-Mei 
2015 dan agustus-desember 2015, HJE 
yang ditetapkan pemerintah kepada 
konsumen pengguna JBT solar untuk 
transaksi penjualan BBM solar pada titik 
serah lembaga penyalur, lebih tinggi 
dibanding HJE yang seharusnya.

Pada periode tersebut, badan 
usaha menerima kelebihan atau 
keuntungan hasil penjualan BBM solar, 
sedangkan periode Juni-Juli 2015, 
pemerintah menetapkan HJE di bawah 
HJE yang seharusnya. Menurut BPK, 
apabila perhitungan HJE dilakukan 
berdasarkan Perpres no 191 Tahun 2014, 
subsidi Rp1000 seharusnya diberikan 
berdasarkan selisih kurang harga dasar 
ditambah PPn  dan PBBKB dengan harga 
jual eceran yang ditetapkan menteri. 

namun ternyata penetapan HJE 
solar dilakukan tidak sesuai formula 
perhitungan harga dasar plus pajak 
dengan harga jual eceran JBT solar. 
Berdasarkan hal tersebut, BPK 
menyimpulkan bahwa penetapan harga 
jual eceran untuk JBT solar selama tahun 
2015 oleh Kementerian ESdM tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelebihan (kekurangan) penetapan 
HJE selama 2015 tersebut apabila 
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dikalikan volume minyak solar yang telah 
diverifikasi BPH Migas tahun 2015, secara 
keseluruhan cenderung menguntungkan 
badan usaha. dipaparkan, badan 
usaha menerima kelebihan atas hasil 
penyaluran JBT solar selama tahun 2015 
sebesar Rp3.194.094.711.100  sebagai 
dampak kelebihan (kekurangan) 
penetapan HJE dari yang seharusnya. 

Hal tersebut, tegas BPK, tidak sesuai 
dengan antara lain;  Pasal 14  ayat 1 dan 
2 Peraturan Presiden no 191 Tahun 2014 
tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 
Harga Jual Eceran BBM. Juga, tidak sesuai 
dengan Peraturan Menteri ESdM no 39 
Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga 
Jual Eceran BBM dan perubahannya yaitu 
Peraturan Menteri ESdM no 4 Tahun 2015 
Pasal 2 ayat 1 dan 3.

akibatnya, masyarakat konsumen 
pengguna BBM solar bersubsidi 
tidak memperoleh harga jual yang 
tepat sesuai Harga Jual Eceran yang 
seharusnya. di sisi lain, PT Pertamina 
dan PT aKR Corporindo justru 
memperoleh pendapatan melebihi dari 
yang seharusnya dari hasil transaksi 
penyaluran BBM solar bersubsidi masing-
masing sebesar Rp3.158.399.233.650 
dan Rp35.695.477.450.  Hal tersebut 
disebabkan mekanisme penetapan HJE 
mengikuti ketentuan Pasal 2a Permen 
ESdM no 39 Tahun 2015 tidak sejalan 
dengan Pasal 16 Perpres no 191 Tahun 
2014. 

Pertamina membenarkan apa yang 
dipaparkan BPK. namun, menurut 
Pertamina, pihaknya juga memiliki 
potensi pendapatan yang tidak 
diterima akibat dari penetapan harga 
jual pemerintah untuk premium di 
bawah harga dasar, yakni Rp7,9 triliun 
untuk JBU dan Rp5,5 triliun untuk JBKP. 
Mengingat selisih yang cukup besar 
tersebut, Pertamina meminta kekurangan 
tersebut dapat dipertimbangkan dengan 
kelebihan JBT.

ditjen Migas Kementerian ESdM 
juga sepakat dengan temuan BPK. 
ditjen Migas setuju bahwa kelebihan 

uang tersebut bukan lah merupakan 
hak dari badan usaha yang melakukan 
pendistribusian JBT. ditjen Migas 
juga menginginkan agar BPK dapat 
menetapkan nilai kelebihan dan 
kekurangan (selisih lebih atau selisih 
kurang) per tahun untuk menentukan 
status subsidi yang diterima badan usaha 
dari pemerintah. 

Tentang permintaan Pertamina, 
ditjen Migas berpendapat, karena 
Pertamina mengalami selisih kurang 
akibat dari pendistribusian premium, 
maka sebaiknya dapat dilakukan 
pemeriksaan baik JBT maupun BBM 
penugasan (premium) karena kebijakan 
penetapan harga untuk kedua jenis BBM 
tersebut dilakukan secara satu paket.

Tanggapan atas paparan BPK 
juga disampaikan oleh aKR yang 
mengatakan, selisih kurang akibat dari 
penetapan harga premium dan beban 
BBn dari periode Januari-agustus dapat 

dipertimbangkan untuk dibayarkan oleh 
pemerintah.

atas berbagai permasalahan 
yang terjadi, BPK merekomendasikan 
Kementerian ESdM dan Kementerian 
Keuangan menetapkan status kelebihan 
uang tersebut dan perlakuan apabila 
terjadi kelebihan/kekurangan dimasa 
mendatang, menetapkan kebijakan 
dan prosedur terkait penggunaan dana, 
perhitungannya serta mekanisme melalui 
tata cara yang disepakati bersama 
antara Kementerian Keuangan dan 
Kementerian ESdM atas kompensasi 
penugasan premium terhadap kelebihan 
pendapatan atas penetapan harga yang 
seharusnya. 

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan Pertamina dan aKR 
agar memperhitungkan nilai kelebihan 
pendapatan tersebut sesuai ketentuan 
yang berlaku dengan arahan dari 
pemerintah.  (dr)

“Masyarakat konsumen pengguna BBM solar 
bersubsidi tidak memperoleh harga jual yang 

tepat sesuai Harga Jual Eceran yang seharusnya. 
Di sisi lain, PT Pertamina dan PT AKR Corporindo 

justru memperoleh pendapatan melebihi dari 
yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran 

BBM solar bersubsidi.”
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PadaHaL sesuai ketentuan, 
pinjaman yang diberikan 
(PYd) yang telah berumur 45 
hari lebih sejak tanggal cut off 
masuk dalam kategori macet 

dan harus diselesaikan melalui lelang.
ada yang menarik dari temuan kredit 

macet pada KCa yakni,  salah satu dari 

nasabah yang memiliki kredit macet 
adalah orang berpengaruh di Medan. 
Tahun kredit orang berpengaruh itu 
adalah 2013 dan 2014, namun sampai BPK 
melakukan pemeriksaan permasalahan 
itu belum berhasil diselesaikan oleh 
pimpinan Cabang Pegadaian setempat. 

demikian antara lain temuan 

Pegadaian langgar 
Ketentuan eKSeKuSi 
Kredit macet
Badan PEMERiKSa KEUanGan (BPK) MEnEMUKan TUnGGaKan KREdiT 
naSaBaH SEniLai Rp47,91 MiLiaR LEBiH daRi 90 HaRi Pada KRaSida 
(KREdiT anGSURan SiSTEM Gadai) dan PT PEGadaian BELUM MELaKUKan 
EKSEKUSi TERHadaP BaRanG JaMinan SESUai KETEnTUan. HaL YanG 
SaMa JUGa TERJadi Pada KCa (KREdiT CEPaT dan aMan) diMana 
TERdaPaT KREdiT MaCET SEBESaR Rp52,76 MiLiaR naMUn BaRanG 
JaMinan TidaK diEKSEKUSi OLEH PT PEGadaian. 

yang didapat BPK dalam pemeriksaan 
pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan 
dan biaya operasional tahun buku 2014 
dan 2015 pada PT Pegadaian (Persero) 
serta instansi terkait lainnya di Jakarta, 
Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, 
Makassar dan denpasar. 

ada 31 temuan yang didapat dari 
pemeriksaan tersebut, di antaranya 
adalah soal kredit macet pada KRaSida 
dan KCa, PT Pegadaian sebagai wajib 
pungut tidak melakukan pungutan Pajak 
Penghasilan (PPh Pasal 22) kepada vendor 
atas pembelian emas batangan untuk 
kegiatan usaha sebesar Rp6,31 miliar, 
klaim penjaminan kredit KREaSi  telah 
kadaluarsa senilai Rp4,65 miliar serta 
klaim tidak ditanggapi ataupun ditolak 
pihak asuransi minimal sebesar Rp10,61 
miliar.

Terkait gadai KRaSida, BPK 
menjelaskan, produk PT Pegadaian ini 
merupakan pinjaman kepada masyarakat 
menengah ke bawah atas dasar hukum 
gadai yang pelunasannya diangsur setiap 
bulan sesuai jangka waktu pinjaman. 
Sesuai ketentuan, pemberian pinjaman 
kepada masyarakat tersebut seharusnya 
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diangsur setiap bulan sesuai jangka 
waktu pencairan pinjaman gadai 
KRaSida. 

Keterlambatan pembayaran angsuran 
dari tanggal jatuh tempo setiap bulannya 
akan dikenakan denda keterlambatan, 
yang dihitung secara harian sebesar 4% 
per 30 hari dari jumlah angsuran bulanan 
dan denda maksimum 4%. Jaminan gadai 
KRaSida adalah emas, baik dalam bentuk 
perhiasan, emas murni lantahan atau 
permata dengan berlian.

Berdasarkan data transaksi KRaSida 
posisi per 16 Maret 2016 yang diperoleh 
BPK dari divisi Teknologi informasi 
(Ti), terdapat tunggakan pembayaran 
angsuran gadai KRaSida yang berumur 
lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh 
tempo angsuran. Kredit macet itu terjadi 
di 12 Kanwil PT Pegadaian di antaranya 
di Jakarta, Bandung, Makasar dan 
Pekanbaru.

Rinciannya, 188 gadai Krasida  yang 
telah jatuh tempo per 31 desember 2015 
dengan tunggakan kewajiban nasabah 
yang terdiri dari tunggakan pokok, 
tunggakan bunga dan tunggakan denda 
sebesar Rp2,19 miliar selama lebih dari 90 
hari sejak angsuran terakhirnya.  Selain 

itu terdapat 2.998 gadai KRaSida yang 
nasabahnya menunggak kewajiban 
sebesar Rp45,71 miliar selama lebih dari 
90 hari namun perjanjian kreditnya belum 
jatuh tempo. 

Seharusnya atas kredit macet yang 
telah jatuh tempo lebih dari 90 hari 
tersebut, PT Pegadaian berhak melakukan 
eksekusi terhadap barang jaminan, 
tentunya setelah memberikan somasi 
sebanyak tiga kali kepada nasabah. 
Eksekusi barang jaminan dilakukan 
pada bulan ketiga setelah jatuh tempo 
pembayaran angsuran. 

Tindakan tersebut merupakan 
upaya paksa kepada nasabah untuk 
melunasi pinjamannya. Terkait eksekusi 
barang jaminan ini pun sebelumnya 
telah disepakati antara nasbah dengan 
PT Pegadaian dalam Surat Perjanjian 
Kredit Pengadaian KRaSida yang 
ditandatangani kedua belah pihak.

namun kenyataannya, PT Pegadaian 
tidak melakukan eksekusi terhadap 
seluruh gadai KRaSida yang telah 
menunggak lebih dari 90 hari. adanya 
sejumlah permasalahan tersebut, 
beberapa Kantor Cabang dan UPC (Unit 
Pengelola Cabang) yang dikonfirmasi 

menjelaskan, selain karena nasabah 
tidak kooperatif untuk melunasi 
pinjamannya, adanya  KRaSida yang 
belum terselesaikan tersebut disebabkan 
karena pihak Kantor Cabang/UPC  masih 
memberikan waktu kepada nasabah 
untuk melunasinya. 

dikatakan bahwa berbagai upaya 
persuasif telah dilakukan pihak Kantor 
Cabang/UPC agar nasabah mau melunasi 
tunggakannya, termasuk mengusulkan 
pengalihan kredit nasabah ke Kredit 
Cepat dan aman (KCa). di luar itu, 
beberapa cabang juga telah mengirimkan 
somasi kepada nasabah, meski tidak 
dilakukan segera setelah nasabah 
menunggak. 

di sisi lain, penyebab eksekusi barang 
jaminan belum dilakukan karena adanya 
sejumlah kendala di antaranya karena 
belum tersedianya menu lelang pada 
sistem PaSSiOn (Pegadaian application 
support system integrated online) untuk 
mencatat hasil eksekusi barang jaminan.

Selain itu,  upaya penjualan barang 
jaminan terkendala jumlah nilai 
kewajiban nasabah lebih besar dari harga 
pasar lelang Barang Jaminan (BJ). Hal 
ini dikarenakan perhitungan atas denda 
dalam sistem tidak di cut off sehingga 
jumlahnya terakumulasi.

“di antara gadai KRaSida yang 
pembayarannya menunggak, terdapat 
gadai KRaSida yang nilai kewajibannya 
melebihi nilai taksiran barang jaminan 
(BJ) lebih dari Rp1 juta. Jumlah kewajiban 
tersebut adalah sisa pokok yang 
belum jatuh tempo, tunggakan pokok, 
tunggakan bunga, dan tunggakan denda,” 
jelas BPK dalam laporannya. 

Menurut BPK nilai kewajiban 
nasabah yang sudah melebihi nilai 
taksiran BJ dapat berpotensi terhadap 
risiko semakin sulitnya Kantor Cabang/
UPC untuk mengeksekusi BJ dengan 
mempertimbangkan tunggakan 
bunga dan tunggakan denda yang 
terakumulasi dalam jumlah kewajiban 
nasabah. “Kondisi ini menunjukkan 
bahwa PT Pegadaian belum sepenuhnya 
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mematuhi ketentuan yang berlaku dalam 
penanganan KRaSida yang macet,” tegas 
BPK. 

Semakin lama BJ atas KRaSida 
yang macet tidak dieksekusi, tegas 
BPK, semakin besar Cost of Capital atau 
biaya modal yang harus ditanggung 
PT Pegadaian atas dana KRaSida yang 
mengendap karena sebagian besar 
modal kerja PT Pegadaian bersumber 
dari pinjaman pihak ketiga. Selain itu 
PT Pegadaian tidak memiliki dasar yang 
kuat untuk mengeksekusi BJ karena 
belum seluruh nasabah diberikan somasi 
sebanyak tiga kali sesuai ketentuan yang 
berlaku.

dalam ketentuan yang tertuang 
dalam Keputusan direksi no 105/
US.2.00/2005 tentang Pedoman 
Operasional Pegadaian KRaSida 
disebutkan bahwa terhadap gadai 
KRaSida dalam kondisi macet yang telah 
diberikan somasi tiga kali dan nasabah 
tidak menyelesaikan kewajibannya maka 
terhadap barang jaminan milik nasabah 
dilakukan eksekusi dengan jaminan dijual 
paksa atau dilelang untuk kemudian 
hasilnya digunakan untuk melunasi 
seluruh kewajiban nasabah.

BPK menilai para pimpinan Kantor 
Cabang kurang tegas untuk melakukan 
eksekusi barang jaminan yang didahului 
dengan pemberian somasi tiga kali 
kepada nasabah. Selain itu, pimpinan 
Kantor Wilayah kurang optimal 

melakukan pembinaan terhadap para 
pimpinan Kantor Cabang di wilayahnya 
untuk mematuhi SOP(Standard Operating 
Procedure) terkait penyelesaian KRaSida 
yang macet. di samping itu, General 
Manager Bisnis Gadai dan divisi Ti tidak 
segera mengembangkan sistem PaSSiOn 
agar dapat mengakomodir prosedur 
penyelesaian KRaSida macet melalui 
eksekusi barang jaminan sesuai ketentuan 
yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, 
PT Pegadaian berjanji segera 
menyempurnakan ketentuan tentang 
eksekusi barang jaminan KRaSida yang 
macet, juga akan melakukan monitoring 
atas efektivitas pelaksanaan ketentuan 
dan eksekusi BJ KRaSida macet untuk 
menurunkan non performance loan (nPL) 
KRaSida yang cukup tinggi.

Kepada direksi PT Pegadaian BPK 
merekomendasikan agar memerintahkan 
para pimpinan Kantor Cabang untuk 
segera melakukan eksekusi BJ KRaSida 
yang macet dan menyelesaikan selisih 
kerugian antara kewajiban dengan nilai 
taksir barang. Juga, memerintahkan 
General Manager Bisnis Gadai dan divisi Ti 
untuk menyempurnakan sistem PaSSiOn 
agar dapat mengakomodir prosedur 
penyelesaian KRaSida macet sesuai 
SOP yang berlaku, serta para pemimpin 
Kantor Wilayah melakukan monitoring 
pelaksanaan eksekusi BJ KRaSida yang 
macet.

Ada Orang Berpengaruh
Permasalahan yang hampir sama 

juga terjadi pada program gadai KCa 
(Kredit Cepat dan aman) dimana ada 
kredit macet yang seharusnya segera 
dieksekusi sebagaimana ketentuan yang 
berlaku, namun tidak dilakukan oleh PT 
Pegadaian, salah satu alasannya adalah 
masih memberi kesempatan kepada 
nasabah untuk melunasinya.

Yang menarik, dari hasil 
pemeriksaan BPK terungkap kalau ada 
orang berpengaruh yang memiliki 
permasalahan kredit macet. Tim BPK 
menemukan adanya 12 kredit atas nama 
Zn pada Kantor Cabang Gaharu dan UPC 
Serdang di Kanwil Medan tahun kredit 
2013 dan 2014 dengan kewajiban sebesar 
Rp454,03 juta yang belum diselesaikan. 

Zn, demikian laporan hasil 
pemeriksaan, adalah anak dari Hj ans 
yang merupakan duta austria dan 
paman Zn adalah ajS merupakan Ketua 
dPRd Sumut periode 2014-2019 dan 
KdS menjabat sebagai Ketua Pemuda 
Pancasila. “Pimpinan Kantor Cabang 
berupaya persuasif pada nasabah yang 
merupakan orang berpengaruh di Kota 
Medan,” kata BPK. Pimpinan Kantor 
Cabang, tambah BPK, telah melakukan 
koordinasi dengan Kanwil dan telah 
membentuk tim penanganan dan 
penyelesaian BJdPL (Barang Jaminan 
dalam Proses Lelang)  bermasalah 
tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh 
dari sistem PaSSiOn pada saat Tim BPK 
melakukan pemeriksaan di masing-
masing Kanwil-Kanwil Medan, Jakarta 1, 
Bandung, Makassar, Semarang, Surabaya, 
denpasar, Jakarta 2, diketahui terdapat 
BJdPL atas kredit gadai konvensional 
yang telah masuk dalam kategori macet 
(umur lebih dari 45 hari sejak tanggal cut 
off) sebesar Rp52,76 miliar (35.460 kredit).

dari pemeriksaan uji petik diperoleh 
keterangan bahwa penyebab dari belum 
diselesaikannya BJdPL karena antara 
lain; CP (Cabang Pembantu)/UPC masih 
memberi kesempatan pada nasabah yang 
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sedang dalam kesulitan keuangan dan 
meminta agar BJ miliknya tidak dijual 
karena akan melunasinya, CP/UPC sedang 
berupaya menjual BJ namun terkendala 
harga emas setempat (di Kantor Cabang) 
yang lebih rendah dari Harga dasar 
Lelang Emas (HdLE) yang ditetapkan 
Kantor Pusat melalui sistem PaSSiOn . 
Selain itu juga terkendala harga jual yang 
lebih rendah, tidak mencukupi untuk 
menutupi nilai kewajiban nasabah yang 
awalnya memperoleh pinjaman yang 
tinggi pada saat nilai emas tinggi atau 
karena taksiran BJ terlalu tinggi. CP/UPC 
juga tidak dapat mengeksekusi BJ karena 
dalam proses hukum atau merupakan 
pakan barang sengketa (bukan milik 
nasabah).

dipaparkan bahwa PYd (pinjaman 
yang diberikan) yang telah berumur 45 
hari sejak tanggal cut off telah masuk 
dalam kategori macet. Berdasarkan  
ketentuan seharusnya diselesaikan 
melalui lelang sesuai prosedur 
yang diatur. namun PT Pegadaian 
memberlakukan kebijakan pelunasan 
oleh nasabah atas pinjamannya yang 
telah jatuh tempo dan jaminannya telah 
menjadi BJdPL. atas BJdPL yang ditebus 
itu nasabah dikenakan biaya administrasi 
sebesar Rp0,75 per 15 hari dan maksimal 
2,25% dari uang pinjaman,

Menurut BPK, meskipun PT Pegadaian 
telah membebankan biaya tambahan 
kepada nasabah atas pelunasan (kredit 
mecet) yang dilakukan, namun PT 
Pegadaian masih harus menanggung 
Cost of Capital (COC) atas dana yang 
mengendap dalam pinjaman nasabah 
yang memanfaatkan tambahan waktu 
hingga lebih dari 45 hari tanpa dikenakan 
biaya administrasi lelangnya karena 
pengenaan lebih dari 45 hari penyelesaian 
BJdPL dibatasi maksimal 2,25% atau 
setara dengan 45 hari.

PT Pegadaian, lanjut BPK, belum 
mengatur baik manual kebijakan 
maupun kontrol sistem terhadap 
batas waktu maksimal untukjangka 
waktu lamanya suatu BJdPL ditahan 

tidak diikutkan dalam proses lelang. 
PT Pegadaian mengatur bahwa dalam 
proses penundaan lelang barang jaminan 
nasabah sehingga masuk kelompok 
BJdPL yang tidak diikutsertakan 
dalam lelang, dilakukan melalui proses 
pengajuan oleh nasabah dan diproses 
oleh Kantor Cabang melalui menu dalam 
sistem yaitu: menu: Kredit-Gadai-Lelang-
Cetak Pernyataan Tunda Lelang.

namun dalam prakteknya tahapan 
tersebut tidak dilaksanakan sehingga 
tidak dapat divalidasi lebih lanjut terkait 
permintaan nasabah tersebut karena 
tidak ada bukti cetak pernyataan tunda 
lelang dari nasabah. Selain itu, kata 
BPK, terdapat penyelesaian BJdPL oleh 
nasabah yang tidak dikenakan biaya 
administrasi BJdPL. 

Beban Makin Berat
dari hasil pemeriksaan secara uji petik 

pada beberapa Kantor Cabang/UPC di 
lingkup Kanwil Medan dan Semarang 
diketahui terdapat penyelesaian BJdPL 
oleh nasabah yang tidak dikenakan biaya 
administrasi penyelesaian lelang (12 
transaksi) dengan jumlah total sebesar 
Rp15,09 juta.

Menurut BPK, atas berbagai 

permasalahan yang terjadi 
mengakibatkan BJdPL berisiko semakin 
susah dijual dan semakin besar risiko uang 
pinjaman tidak kembali. PT Pegadaian 
menanggung beban Cost of Capital  lebih 
besar 2,25% (biaya administrasi maksimal) 
yang tidak dibebankan kepada nasabah 
atas penangguhan penyelesaian BJdPL 
yang lebih dari 45 hari. 

BPK berpendapat para pimpinan 
Kantor Cabang dan Pengelola UPC 
belum sepenuhnya mematuhi ketentuan 
yang berlaku dalam penyelesaian dan 
pencatatan pinjaman gadai KCa yang 
telah jatuh tempo, dengan alasan 
lebih mempertimbangkan untuk 
mempertahankan nasabah potensial 
untuk omset Kantor Cabang dan UPC. 

BPK merekomendasikan kepada 
direksi PT Pegadaian agar memerintahkan 
para pimpinan Kantor Cabang dan 
pengelola UPC untuk mematuhi 
ketentuan yang berlaku dalam 
penyelesaian dan pencatatan pinjaman 
gadai KCa yang telah jatuh tempo. BPK 
juga meminta agar menyempurnakan 
sistem PaSSiOn dalam pengenaan biaya 
administrasi penyelesaian BJdPL kepada 
nasabah serta pencatatan BJdPL sesuai 
ketentuan yang berlaku.  (dr)

“Di Sumatera Utara, terdapat kredit macet yang 
melibatkan kerabat orang berpengaruh. Orang tuanya 
duta besar, kerabat lain mantan anggota dewan, dan 

pengurus ormas kenamaan Pemuda Pancasila.”
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HaSiL pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan 
terhadap investasi Pemda 
dKi Jakarta pada PT 
Pembangunan Jaya (PJ) 

mengungkap banyak hal menarik. 
di antaranya Pemprov dKi Jakarta 
ternyata tidak mengetahui rencana 
pengembangan perusahaan, peruntukan 
laba ditahan serta Rencana Kerja dan 
anggaran (RKa) PT Pembangunan Jaya 

dan anak perusahaan.  
Selain itu, Pemprov dKi Jakarta tidak 

dapat mengukur kewajaran penerimaan 
deviden dibandingkan besaran investasi 
dan laba yang diperoleh perusahaan. dari 
hasil pemeriksaan BPK dipaparkan bahwa 
berdasarkan Laporan Keuangan Pemprov 
dKi Tahun 2014, nilai investasi Pemprov 
dKi  Jakarta pada PT Pembangunan Jaya 
adalah Rp1,61 triliun dengan penerimaan 
deviden sebesar Rp16,40 miliar. 

BermaSalah dan 
BerPotenSi rugi,
inveStaSi PemProv 
dKi di Pt PJ

Sebagaimana diketahui, PT 
Pembangunan Jaya adalah perusahaan 
patungan antara Pemprov dKi Jakarta 
dan swasta, didirikan dengan akta no 
19 tanggal 3 September 1961 dan no 
50 tanggal 14 april 1964.  Sesuai akta 
no 198 tanggal 20 Juni 2008 perihal 
perubahan terakhir atas anggaran 
dasar PT Pembangunan Jaya, porsi 
kepemilikan saham Pemprov dKi Jakarta 
di PT Pembangunan Jaya sebagaimana 
tertuang dalam akta no 198 tanggal 20 
Juni 2008  Perihal Perubahan Terakhir atas 
anggaran dasar PT Pembangunan Jaya, 
sebanyak 38,80%. 

Berdasarkan Laporan Keuangan PT 
Pembangunan Jaya 2014, memiliki 60 
perusahaan afiliasi yang dikendalikan 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Yakni;  PT Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk dengan 5 anak 
perusahaan yang memiliki 20 perusahaan; 
PT Jaya Real Property, Tbk dengan dua 

anak perusahaan 
yang memiliki 15 
perusahaan, dan PT 
Jaya Land dengan 14 
anak perusahaan, serta 
PT Pembangunan Jaya 
infrastruktur.

dari hasil 
pemeriksaan BPK 
atas investasi 
Pemda dKi Jakarta 
ditemukan berbagai 
permasalahan penting, 
baik menyangkut 
pengendalian intern 
maupun kepatuhan 
terhadap ketentuan 
peraturan peundang-
undangan. Tentang 
SPi yang menjadi 
sorotan BPK antara lain 
adalah masalah SOP 
(Standard Operating 
Procedure)  tidak 
ditaati dan SOP belum 
disusun. Contohnya 
adalah, terdapat utang 

Gedung Pembangunan Jaya, Jakarta

39 - 48 PDTT.indd   46 21/04/2017   16:40:20



47MARET 2017 WARTA BPK

deviden PT PJ yang telah berumur lebih 
dari 10 tahun belum diambil pemegang 
saham dan masih tercatat dalam laporan 
keuangan PT PJ (konsolidasian). Padahal 
sesuai dengan anggaran dasar PT PJ, 
utang deviden tersebut seharusnya sudah 
menjadi hak persero. 

Permasalahan lainnnya terkait 
cadangan wajib yang disisihkan oleh 3 
anak usaha PT PJ tidak sesuai dengan 
ketentuan undang-undang no 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yaitu minimal 20% dari jumlah modal 
ditempatkan dan disetorkan penuh. 

Sedang terkait SOP yang belum 
disusun, menurut BPK, Pemprov dKi 
Jakarta belum memiliki pedoman 
dan pembinaan atas investasi dengan 
kepemilikan saham minoritas serta 
pedoman perhitungan proyeksi 
penerimaan dividen atas investasi pihak 
ketiga. 

Masalah lainnya adalah realisasi PT 
PJ kepada PT Jaya Land (PT JL) tidak 
sesuai dengan keputusan RUPS PT PJ dan 

keputusan di luar rapat para pemegang 
saham PT JL. Penempatakan Kepala 
daerah sebagai Presiden Komisaris ex 
officio PT PJ tidak sesuai dengan UU 
no 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan UU no 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas UU no 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan daerah.

Terkait masalah  ketidakpatuhan 
terhadap peraturan  perundang-
undangan, BPK menemukan sejumlah 
kasus dimana pengeluaran investasi 
tidak didukung dengan bukti sah.  Yakni, 
adanya uang muka investasi yang 
dikeluarkan PT PJ kepada PT CM  dan 
proyek MRT senilai Rp525 juta tidak 
pernah diakui sebagai penyetaan modal 
sehingga berpotensi hilang. Proses 
peralihan opsi kepemilikan saham 
Pemprov dKi Jakarta di PT PJ belum 
didukung dengan bukti yang memadai. 

Selain masalah pengeluaran investasi 
yang tidak didukung dengan bukti yang 

sah, BPK juga menemukan adanya bukti 
pertanggungjawaban tidak lengkap/valid. 
Yakni, pemberian tantiem tahun 2005-
2013 kepada Komisaris dan direksi PT PJ 
tidak didukung dengan dokumen/bukti 
yang memadai.

Menurut BPK berbagai permasalahan 
tersebut mengakibatkan, antara lain, 
PT PJ tidak dapat memanfaatkan secara 
optimal atas dana yang berasal dari utang 
deviden yang tidak diambil pemegang 
saham sebesar Rp971,39 juta. PT PJ, ujar 
BPK, juga tidak memiliki kecukupan dana 
untuk menutup kemungkinan kerugian 
persero pada masa akan datang.

Sementara dari sisi Pemprov dKi 
Jakarta, berbagai permasalahan itu 
mengakibatkan Pemprov dKi Jakarta 
tidak dapat mengukur kewajaran 
penerimaan dividen dibandingkan 
dengan besaran investasi dan laba yang 
diperoleh perusahaan. BPK menilai, 
investasi PT PJ pada PT JL sebesar Rp32,43 
miliar berpotensi disalahgunakan. 
demikian juga soal uang muka investasi 

Jajaran direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, menggelar public expose di Jakarta. Tampak Dirut PT Pembangunan Jaya Gatot Setyowaluyo (tengah).
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PT PJ kepada PT CM dan proyek MRT 
Rp525 juta  yang tidak pernah diakui 
sebagai penyertaan modal, berpotensi 
hilang dan mengakibatkan kerugian bagi 
PT PJ. 

BPK juga menyebut bahwa 
penurunan nilai investasi Pemprov 
dKi Jakarta dari 60% ke 40% belum 
dapat diyakini kebenarannya sehingga 
berpotensi merugikan Pemprov dKi 
Jakarta .

Terkait masalah pemberian tatiem 
tahun 2005-2013 kepada Komisaris 
dan direksi PT PJ, menurut BPK tidak 
diketahui pihak-pihak yang menerima 
tatiem dan besar tatiem yang diterima 
secara wajar dan layak karena tidak 
didukung oleh dokumen/bukti yang 
memadai. 

Menurut BPK berbagai permasalahan 
tersebut terjadi karena Pemprov dKi 
Jakarta tidak maksimal dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian atas 
kegiatan operasional dan investasi PT 
PJ. Pemprov juga belum menyusun 
pedoman pengawasan dan pembinaan 
atas investasi dengan kepemilikan saham 
minoritas serta pedoman perhitungan 
proyeksi penerimaan dividen. 

di samping itu Pemprov juga belum 
menunjuk pejabat untuk mewakili 
Pemprov dKi Jakarta sebagai Presiden 
Komisaris/direktur serta anggota 
komisaris/direksi pada PT PJ dan anak 
perusahaan. 

BPK berpendapat para komisaris 
dan direksi PT PJ telah melampaui 
kewenangannya dengan melakukan 
kegiatan investasi yang tidak sesuai 
dengan keputusan RUPS. “direksi PT 
PJ terindikasi memiliki itikad tidak baik 
untuk memberikan data-data terkait 
dengan tantiem,” tegas BPK dalam 
laporan hasil pemeriksaan. 

Menanggapi permasalahan tersebut, 
Pemprov dKi Jakarta mengatakan akan 
lebih mengoptimalkan pengendalian 
atas investasi yang dilakukan pada PT 
PJ, antara lain dengan menempatkan 
wakilnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan menyusun pedoman yang 
diperlukan. 

atas berbagai permasalahan yang 
terjadi, BPK merekomendasika kepada 
Gubernur dKi Jakarta agar meminta 
PT PJ menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan pencadangan wajib sesuai 
ketentuan, memperjelas status uang 
muka (investasi pada PT CM dan proyek 
MRT serta mengembalikan utang dividen 
sebesar Rp971,39 juta menjadi laba 
ditahan untuk memperkuat modal PT PJ.

BPK juga merekomendasikan agar 
Gubernur dKi Jakarta meningkatkan 
pengendalian dalam pengelolaan 
investasi pada PT PJ dengan 
menempatkan pejabat yang ditunjuk 
sebagai pengganti Gubernur selaku 
Presiden Komisaris di PT PJ serta pejabat 
lain sebagai direksi di PT PJ maupun anak 
perusahaannya sesuai ketentuan. 

Gubernur dKi Jakarta agar 
meminta pertanggungjawaban dewan 
Komisaris dan direksi PT PJ yang tidak 
memedomani ketentuan yang berlaku 
dalam melakukan investasi pada PT JL. 
Juga, memastikanpembayaran tantiem 
dilakukan secara wajar dan layak kepada 
yang berhak serta menyerahkan bukti 
pembayaran tantiem kepada BPK. BPK 
juga meminta agar bersama dPRd, 
Pemprov dKi Jakarta  melakukan langkah 
strategis dan upaya hukum untuk 
mendapatkan kepastian status opsi 
kepemilikan sahan 60% sesuai ketentuan 
yang berlaku.  (dr)

Direksi PT PJ 
terindikasi memiliki 
itikad tidak baik untuk 
memberikan data-
data terkait dengan 
tantiem,” tegas BPK 
dalam laporan hasil 
pemeriksaan. BPK 
merekomendasikan 
kepada Gubernur DKI 
Jakarta  agar bersama 
DPRD, Pemprov DKI 
Jakarta  melakukan 
langkah strategis 
dan upaya hukum 
untuk mendapatkan 
kepastian status opsi 
kepemilikan sahan 
60% sesuai ketentuan 
yang berlaku.”
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Opini

Pengembangan Pegawai BPK saat ini 

Aktivitas penilaian kompetensi yang diselenggarakan 
oleh Biro SDM telah berlangsung selama tujuh tahun, empat 
tahun diantaranya diselenggarakan guna mendukung proses 
mekanisme sertifikasi peran pemeriksa. Hasil penilaian 
komptensi tersebut menghasilkan kategori memenuhi dan 
tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan mengenai hasil 
penilaian komptensi manjerial/perilaku dan teknis pemeriksa. 
Bagi pegawai yang belum memenuhi persyaratan komptensi, 
aktivitas pengembangan kompetensi merupakan jawaban untuk 
memenuhi persyaratan. Namun demikian, makna dan manfaat 
pengembangan kompetensi bagi pegawai saat ini adalah sebatas 
pengisian formulir Aktivitas Pengembangan Individu (API) agar 
dapat mengikuti penilaian kompetensi ulang (reassessment). 
Kondisi ini tidak lepas dari pemahaman pegawai  yang 
menganggap penilaian komptensi seperti ujian diklat padahal 
kompetensi dikembangkan tidak seperti mempelajari suatu mata 
diklat melainkan melalui program pengembangan kompetensi 
secara komprehensif.

Oleh karena pengembangan komptensi hanya dianggap 
sebatas aktivitas pengisian formulir, maka permintaan penilaian 
kompetensi ulang (reassessment) sebelum masa kadaluwarsa 
hasil penilaian komptensi habis berpeluang menjadi isu bola 
salju. Padahal hasil penilaian kompetensi masih dapat digunakan 
hingga dua tahun sejak proses penilaian kompetensi dilakukan. 
Masa tunggu dua tahun sebelum penilaian  kompetensi ulang 

(reassessment) dimaksudkan agar pegawai dapat melakukan 
aktivitas pengembangan kompetensi. Proses pelatihan dan 
pengembangan kompetensi membutuhkan proses belajar 
aktiv yang terjadi dalam bentuk serangkaian proses. Proses 
membutuhkan waktu untuk menghasilkan suatu efek yang 
diinginkan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa laporan 
hasil penilaian kompetensi memiliki masa penggunaan selama 
dua tahun dengan mempertimbangkan efek perubahan (dhi, 
penambahan pengetahuan maupun perubahan sikap dan 
perilaku) yang dapat dihasilkan melalui proses belajar. Partisipasi 
aktif dari pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung 
merupakan kunci keberhasilan dari program pengembangan 
kompetensi.

Biro SDM akan menyampaikan rekapitulasi Aktivitas 
Pengembangan Individu kepada seluruh Satker Eselon II yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran pengembangan 
pegawai dan informasi bagi atasan langsung untuk memberikan 
penugasan. 

PERAN SERTA ATASAN DALAM 
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Oleh:  Kris Dianto, S.E., Ak, dan Pramudhita Puteri, S.psi., M.Sc
Subag Penilaian Kompetensi (Biro SDM)

“Namun demikian, makna dan manfaat 
pengembangan kompetensi bagi pegawai saat 
ini adalah sebatas pengisian formulir Aktivitas 

Pengembangan Individu (API) agar dapat mengikuti 
penilaian kompetensi ulang (reassessment).

Tips Praktis Coaching
Saat ini, atasan langsung sedang 

menjalani transformasi. Secara historis, 
atasan langsung berperan sebagai coach 
dan mentor. Seorang atasan langsung dapat 
berbagi informasi penting pengetahuan 
tentang budaya organisasi kepada pegawai 
yang bersangkutan melalui pembicaraan 
informasi saat coffe break dan istirahat 

makan siang. Proses transfer wawasan dan 
pemahaman bahkan dapat berlangsung 
pada momen yang lebih formal, seperti 
one-on- one meeting dan pertemuan 
kelompok kecil. Informasi berharga ini 
tidak ditemukan dalam buk teks, dari kelas, 
atau suatu aplikasi, melainkan dengan 
pengalaman kerja (tahunan bahkan 
dekade) atasan langusng.

Apalagi tuntutan dan beban kerja yang 

semakin berat serta terlalu banyak laporan 
yang harus disusun sering membuat  
atasan langsung seperti kekurangan 
waktu – dan kadang-kadang tanpa 
keterampilan – untuk memikul tanggung 
jawab menjadi coach dan mentor. Namun, 
fungsi ini tetap penting untuk produktivitas 
dan keberlangsungan jangka  panjang 
organisasi.

Pimpinan (red; atasan langsung) 
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memiliki dampak yang besar terhadap 
kemampuan organisasi untuk 
mempertahankan dan menarik talenta 
serta merupakan narasumber untuk 
berbagi pengetahuan, keterampilan, dan 
wawasan dalam sebuah organisasi.

Kabar baiknya adalah seorang coach 
yang hebat  tidak dilahirkan tetapi 
diciptakan melalui dedikasi, komitmen, 
dan praktik. Dengan inisiatif dan proaktif 
bekerja untuk menjadi coach yang lebih 
baik, atasan langsung dapat meningkatkan 
tidak hanya kinerja pimpinan, tetapi itu 
juga kinerja tim dan keberlangsungan 
organisasi.

Sebagai bagian dari proyek penelitian 
Ferazzi Greennlight tentang bagaimana 
pempimpin eksekutif melihat program 
pelatihan dan pengembangan, mereka 
menekankan bahwa masalah paling 
mendesak yang mereka hadapi adalah 
mendorong para atasan langsung untuk 
mengembankan pegawainya. Berikut 
adalah sejumlah strategi praktis yang dapat 
digunakan atasan langsung untuk dapat 
melakukan proses coaching dengan baik 
dalam konteks pengembangan kompetensi 
pegawai, berdasarkan hasil penelitian 
tersebut.

1.  Menggunakan one-on-one regular 
chek-ins

 One-on-one reguler chek-ins adalah 
proses diskusi empat mata antara 
atasan langsung dan pegawai. 
Proses ini memungkinkan atasan 
langsung untuk bekerja sama dengan 
pegawainya dengan cara memberikan 
wawasan, pengetahuan, bimbingan, 
dan saran untuk membantu pegawai 
memecahkan masalah mendesak 
dan membantu  pegawai tetap 
berada pada jalur pengembangan 
profesional mereka. Ini  adalah salah 
satu alat yang paling kuat yang dapat 
atasaan langsung gunakan untuk 
meningkatkan coaching. One-on-one 
regular check-ins perlu dijadwalkan 
dalam bentuk percakapan telepon 
biasa atau pertemuan empat mata 
secara mingguan atau bulanan.

2. Mendorong peer-to-peer coaching

 Peer-to-peer coaching menawarkan 
sejumlah proses pembelajaran 
yang paling berharga dalam sebuah 
organisasi. Cara mudah untuk 
mendayagunakan peer-to-peer coaching 
adalah dengan menggunakan rapat 
staf reguler sebagai sesi pemecahan 
masalah kolaboratif. Proses tersebut 
membangun kohesi dalam tim dan 
mendorong mereka untuk berfikir 
kreatif tentang bagaimana mengatasi 
tantangan organisasi. Proses ini juga 
merupakan cara mudah bagi atasan 
langsung untuk melatih beberapa 
orang dalam satu waktu sehingga 
memaksimalkan waktu dan efisiensi.

3. Menciptakan mentoring partnerhip

 “Beberapa proses mentoring dengan 
pembelajaran terkaya yang saya telah 
alami adalah melalui pembentukan 
kemitraan antara pegawai yunior 
dengan pegawai yang lebih senior 
yang mana mereka setuju untuk 
berbagi pelajaran dengan satu 
sama lain.” menurut Michael Arena, 
Kepala Talent Officer di General 
Motors. Jadi, pertimbangkan untuk 
memasangkan anggota tim dari 
demografi yang berbdeda. Pegaawai 
dalam demografi senior cenderung 
memiliki wawasan organisasi yang 
lebih luas dan telah mengumpulkan 
sejumlah besar pengalaman hidup 
yang akan bermanfaat untuk generasi 
yunior. Sementara pegawai yunior 
mungkin tahu semua tentang teknologi 
terbaru dan terbesar dan bagaimana 
menemukan potongan-potongan 
penting dari informasi dengan cepat 
yang dapat mereka transfer kepada 
mitra mentoring mereka.

4. Melatih pegawai sebagi coach

 Setiap individu memiliki sejumlah 
informasi dan pengetahuan yang 
menunggu untuk dibagikan dengan 
tim yang lebih luas. Atasan langsung 
dapat mendorong pegawainya untuk 
menjadi coach dan trainer dengan 
memberikan mereka kesempatan untuk 

menjadi pembicara dalam seminar mini 
terkait topik penting atau keterampilan 
tertentu. Jika organsisasi menawarkan 
sejumlah perangkat lunak dan aplikasi, 
seperti You Tube Chanel atau Internet, 
atasan langsung dapat mendorong 
pegawai untuk membuat dan berbagi 
konten pembelajaran, cerita, dan tips 
yang mereka buat sendiri sebagai 
wadah untuk mengakses kegiatan 
belajar yang terbaik.

5. Dukungan terhadap aktivitas belajar 
dan pengembangan sehari-hari

 Sejumlah Kepala Divisi Pelatihan dan 
Pengembangan Pegawai mengatakan 
bahwa banyak pegawai merasa tidak 
terlibat dalam proses pelatiahan dan 
pengembangan karena mereka tidak 
percaya atasan langsung mereka akan 
mendukung mereka. Oleh karena itu 
atasan langsung dianjurkan untuk 
menggunakan waktu kerja untuk 
terlibat dalam kegiatan pelatihan dan 
pengembangan. Atasan langsung 
disarankan mencari cara-cara 
kreatif dan menarik  sehingga dapat 
menciptakan situasi pelatihan dan 
pengembangan dalam kegiatan sehari-
hari pegawai.

6. Keikutsertaan dalam pelatihan 
formal

 Jika atasan langsung menginginkan 
pegawainya untuk terlibat dalam 
kegiatan pelatiah dan pengembangan, 
maka atasan langsung harus 
menjadi panutan (role model) bagi 
pegawainya. Atasan langsung 
perlu mempertimbangkan mencari 
pelatihan formal untuk meningkatkan 
dan mengembangkan kompetensi 
manajerial/perilaku maupun teknis 
baik dalam bentuk pelatihan, program 
sertifikasi, atau pendidikan atau 
pelatihan kepemimpinan eksekutif 
yang lebih formal. Dalam dunia 
modern sekarang ini, atasan langsung 
memiliki banyak kesempatan untuk 
terlibat dalam pendidikan tinggi baik 
melalui program online, perkulihaan, 
atau program hibrid. Ikut serta dalam 
program pelatihan formal. 

49 - 62 GATSU 31.indd   50 18/04/2017   18:57:23



51MARET 2017 WARTA BPK

Berdasarkan peneltian ini, tujuh hal yang  
harus diperhatikan untuk menciptakan 
program pengembangan pegawai yang efektif 
adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan keinginan atasan 
langsung untuk melatih pegawai.

 Secara historis, seorang atasan langsung 
mentransfer pentehuan, keterampilan 
dan wawasan yang dimiliki kepada 
pegawai melalui proses coaching dan 
mentoring. Tetapi tantangan dunia 
global, kompleks, dan kompetitif ini, 
peran atasan langsung mengalami 
kemunduran. Saat ini, atasan terbebani 
dengan tanggungjawab yang besar. 
Mereka disibukan dengan tuntutan 
pekerjaan sehari-hari, apalagi melakukan 
proses coaching dan mentoring. 
Organisasi perlu mendukung dan 
memberikan insentif kepada atasan 
untuk melakukan proses coaching dan 
mentoring.

2. Menghadapi kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan jangka pendek.

 Materi yang dulu kita pelajari bermanfaat 
untuk jangka  panjang. Tetapi tuntutan 
era teknologi saat ini membuat suatu 
pengetahuan dan keterampilan baru 
dapat menjadi usang dalam beberapa 
bulan. Hal ini membuat kebutuhan untuk 
belajar dengan cepat dan reguler lebih 
penting daripada sebelumnya. Oleh 
karena itu, organisasi perlu memikirkan 
kembali bagaimana pelatihan dan 
pengembangan bertranformasi dari 
aktivitas yang dilakukan sekali-kali 
menjadi aktivitas yang berkelanjutan. 
Organisasi harus menjaga keseimbangan 
antara memberi informasi yang benar 
versus memberi terlalu banyak.

3. Mendorong pegawai untuk 
menentukan kebutuhan 
pengembangan karir mereka sendiri.

 Program pelatihan dan pengembangan 

one-size-fits-all sudah tidak cocok lagi. 
Pegawai harus menumbuhkan “rasa 
memiliki”, mengarahkan dan menentukan 
rencana pelatihan dan pengembangan 
kompetensi mereka. Namun mereka 
tidak dapat melakukannya sendiri. 
Perkembangan dan pertumbuhan 
talenta pegawai sangat penting untuk 
kesuksesan berkelanjutan atasan, 
kemampuan untuk berinovasi, dan 
produktivitas secara keseluruhan. 
Organisasi perlu menyeimbangkan antara 
kebutuhan spesifikasi pelatihan dan 
pengembangan per individu dengan 
efisiensi dalam organisasi.

4. Memberikan alternartif pelatihan dan 
pengembangan yang fleksibel.

 Mendorong pegawai yang sudah 
memiliki beban kerja tinggi untuk aktif 
berpartisipasi dalam aktivitas pelatihan 
dan pengembangan membuat mereka 
merasa kewalahan dan tidak punya 
waktu. Organisasi harus merespon 
dengan mengadopsi solusi yang bersifat 
on-demand dan mobile yang membuat 
kesempatan belajar menjadi lebih mudah 
diakses oleh pegawai.

5. Menyajikan lebih banyak kebutuhan 
pelatihan dan pengembangan untuk 
tim virtual.

 Sementara semakin banyak organisasi 
yang memiliki pegawai dengan pekerjaan 
jarak jauh dan virtual, organisasi 
perlu bekerja keras untuk berfikir dan 
mencari cara kreatif untuk melatih dan 
mengembangkan segmen tenaga kerja 
ini. Sejumlah contoh pengembangan 
kreatif adalah mentoring dan coaching 
informal dengan mengkombinasikan 
pembelajaran formal melaui kursus.

6. Membangun kepercayaan (trust) 
dalam kepempinan organisasi.

 Pegawai menginginkan transparasi, 
keterbukaan, dan kejujuran dari para 

pemimpin mereka. Sayangnya, para 
pemimpin terus menghadapi masalah 
keprcayaan. Menurut sebuah survei yang 
dilakukan oleh American Psychological 
Association, satu dari empat pegawai 
mengatakan mereka tidak percaya 
pimpinan mereka, dan hanya sekitar 
setengah dari mereka percaya pimpinan 
mereka terbuka dengan mereka. Jika 
pimpinan tidak terlibat atau menolak 
untuk berbagi mengenai proses 
pembelajaran yang mereka sendiri, 
bagaimana mereka bisa mengharapkan 
pegawainya antusias untuk mengikuti 
aktivitas pelatiah dan pengembangan? 
(red: pepatah lama “lead by example”). 
Jika pemimpin ingin pegawainya 
untuk terlibat dalam pelatihan dan 
pengembangan, maka mereka perlu 
menunjukan bahwa mereka juga aktif 
dalam melakukan aktivitas pelatihan dan 
pengembangan.

7. Mencocokan alternatif belajar yang 
berbeda untuk gaya belajar yang 
berbeda.

 Dengan lima generasi aktif dalam 
angkatan kerja, organisasi harus 
merestrukturisasi cara pegawai belajar 
dan perangkat  serta kegiatan yang 
digunakan agar sesuai dengan gaya 
belajar yang berbeda, prefensi, dan 
harapan pegawai. Misalnya, generasi 
milenia mengguanakan telepon seluler, 
komputer, dan konsol video game, 
sehingga mereka berharap untuk 
menggunakan teknologi tersebut untuk 
mendukung kegiatan belajar mereka. 

*** 

Jika pembaca ingin memberikan saran atau 
masukan meupun memperoleh informasi lebih 
lanjut mengenai kompetensi, pembaca dapat 
menghubungi:
Biro Sumber Daya Manusia – Subbagian 
Penelitian Kompetensi
(021) 2554 9000 pesawat 1717 dan 1241

Hasil Penelitian Mengenai Program Pelatihan dan 
Pengembangan Pegawai oleh Ferrazzi Greenlight tahun 2015.

(Ferrazzi Greenlight adalah perusahan yang bergerak pada bidang konsultasi dan pelatihan berbasis penelitian)
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PADA Senin (27/2), Ketua BPK 
Harry Azhar Azis menyambangi 
kampus Institut Agama Islam 
Nurul Jadid (IAINJ) Paiton, 

Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 
Kunjungan ini merupakan rangkaian 
kegiatan BPK Goes to Campus.

Acara yang diselenggarakan di aula 
kampus IAINJ Paiton tersebut dihadiri 
Pengasuh dan Ketua Yayasan PP. Nurul 
Jadid KH Zuhri Zaini, Rektor IAI Nurul 
Jadid KH. Abdul Hamid Wahid, dosen, 
mahasiswa IAINJ serta beberapa tokoh 
masyarakat di wilayah Probolinggo.

Seperti halnya kegiatan-kegiatan BPK 
Goes to Campus lain, acara di perguruan 
tinggi Islam ini mengetengahkan 
sosialisasi keuangan negara untuk 
kesejahteraan rakyat. Harry berdialog 
langsung seputar pengelolaan keuangan 
negara bersama ratusan civitas akademika 
IAINJ, baik itu mahasiswa, dosen, dekan 
hingga rektorat.

Dalam paparannya, Harry menuturkan 
bahwa pengelolaan keuangan negara 
harus akuntabel, dalam menghindari 
penyalahgunaan anggaran negara. Dan, 
BPK bertugas menyelamatkan uang rakyat 
yang ada di negara. Dengan kata lain, 
BPK punya peran dalam menjaga agar 
pengelolaan keuangan negara memang 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat.

Harry mengajak mahasiwa untuk 
selalu menggali potensi diri agar 
mempunyai jiwa yang akuntabel. “Jiwa 
akuntabel ini didapat dalam organisasi. 
Maka, mahasiwa harus aktif dalam 
berorganisasi untuk membentuk jiwa 
akuntabel tersebut,” ucapnya. 

Lebih lanjut, Harry membuka peluang 
kerja sama antara BPK dan pihak IAINJ 
Paiton Probolinggo. Ia membuka pintu 
selebar-lebarnya kepada IAINJ untuk 
melakukan kerja sama kedua belah pihak. 
“Kerjasama baik dari segi peningkatan 
sumberdaya seperti in house training dan 
kuliah umum untuk materi good corporate 
governance,” jelasnya. 

 Sementara itu, Rektor IAI Nurul Jadid, 
Hamid Wahid berharap kegiatan dapat 
menambah wawasan elemen kampus 
dalam memahami wacana kenegaraan. 
“Terlebih pemahaman dalam pengelolaan 
keuangan negara,” katanya.

“Selain itu, adanya kegiatan ini 
penting bagi kita sebagai tambahan 
ilmu dan wawasan pengetahuan yang 
justru tidak ditemukan di bangku kuliah 
ataupun literatur,” ujar Hamid, sambil 
menambahkan  pemahaman seperti ini 
merupakan bentuk kesadaran berbangsa 
dan bernegara, sebagaimana yang 
termaktub dalam panca kesadaran santri 
Pondok Pesantren Nurul Jadid.  (and)

BPK Goes to Campus IAINJ:

BERI PEMAhAMAN 
PENGELOLAAN 
KEuANGAN NEGARA 
DAN KE-BPK-AN
Selain MenSoSialiSaSiKan PenGelolaan KeuanGan 
neGara, DiBuKa Pula PeluanG Kerja SaMa anTara 
BPK Dan iainj.

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat  menyampaikan kuliah umum di Institut Agama Islam Nurul Jadid
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Kuliah Umum di Unissula Semarang

BPK PERhATIKAN 
ANGGARAN PENDIDIKAN
BPK aKan MenGawaSi KeTaT PenGGunaan anGGaran 
neGara unTuK SeKTor PenDiDiKan. Hal ini PenTinG 
Karena PenDiDiKan MenjaDi SeKTor yanG DiraSaKan 
lanGSunG oleH MaSyaraKaT. KePenTinGan PuBliK 
SanGaT jelaS aDa Di Sana.

BERDASARKAN amanat undang-
undang alokasi anggaran negara 
untuk sektor pendidikan harus 
mencapai, minimal 20 persen 

dari total pembiayaan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
Jumlahnya sangat besar.

Nilainya bahkan seperlima dari APBN 
setiap tahunnya. Padahal asumsi APBN, 
angkanya dapat mencapai Rp2.000 Triliun. 
Bagaimanapun, butuh pengawasan 
bersama supaya anggaran itu, terserap 
dengan baik serta bermanfaat penuh 
untuk rakyat. Hal tersebut disampaikan 
Ketua BPK Harry Azhar Azis saat 
memberikan kuliah umum di Universitas 
Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 
Jum’at (24/2) lalu.

Kuliah umum berlangsung di Aula 
lantai III Fakultas Hukum Unissula. Tema 
yang diangkat: “Peran Pemeriksaan BPK 
di Dalam Mewujudkan Kesejahteraan 
rakyat”. Dihadiri civitas akademika 

Unissula. Termasuk Wakil Rektor I M. 
Hadin, Wakil Rektor II Indri Kartika 
dan Dekan Fakultas Ekonomi Olivia 
Fachrunissa, serta mahasiswa baru 
Fakultas Ekonomi Unissula. Hadir juga 
beberapa pejabat BPK. 

Lebih lanjut dituturkan Harry, 
kendati menyerap anggaran besar, BPK 
memberikan catatan. Misalnya berdasar 
data yang dirilis lembaga United Nations 
Development Programme (UNDP), nilai 
Indek Pembangunan Manusia atau 
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Human Development Index Indonesia 
belum terlalu tinggi. Tahun 2014, 
Indonesia bahkan berada di urutan 
110 dari 188 negara yang disurvei. Skor 
Indonesia, juga tak lebih dari 0,684. Posisi 
ini tak bergeser di kawasan Asia Tenggara 
atau negara-negara anggota Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Di kawasan Asia Tenggara, secara 
peringkat, untuk Indeks Pembangunan 
Manusia, peringkat pertama, diduduki 

Singapura dengan Indeks Pembagunan 
Manusia sebesar 0,912. Kemudian 
berturut-turut Brunei (0,856), Malaysia 
(0,779), dan Thailand (0,726). Indonesia 
hanya unggul dari Filipina (0,668), 
Vietnam (0,666), Laos (0,575), Kamboja 
(0,555), dan Myanmar (0,436).

Di sisi lain, berdasar data World 
Economic Forum 2016-2017 bahkan 
menunjukkan peringkat Sumber Daya 
Manusia (SDM) Indonesia merosot tajam 
dari urutan 37 di tahun 2015 menjadi 41 
di 2016. Indonesia juga kalah peringkat 
dibanding Malaysia di peringkat 25, Korea 
Selatan peringkat 26, Cina peringkat 28, 
Jepang peringkat 8. Bahkan Thailand 
berperingkat 34. 

“Ini sepertinya menunjukkan 
pengaruh dari alokasi 20 persen anggaran 
sektor pendidikan belum signifikan. Pada 
konteks perguruan tinggi, khususnya 
perguruan tinggi negeri sebagai 
pengelola keuangan negara tentu sangat 
berkaitan dengan dana ini,” tutur Harry.

Atas dasar itu, Harry mewanti-wanti 
agar perguruan-perguruan tinggi yang 
mengelola keuangan negara dari alokasi 
anggaran pendidikan berhati-hati dalam 

menggunakan uang negara tersebut. 
Salah satunya, dengan meningkatkan 
sistem pengendalian internal (SPI) supaya 
uang rakyat dapat dipakai secara benar. 
Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawabannya.

Di sinilah peran penting BPK. 
BPK merupakan lembaga negara 
yang mendorong akuntantabilitas 
dan transparansi demi perwujudan 
kesejahteraan rakyat. BPK berperan 
besar dalam menjaga dan memastikan 
keuangan negara dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 
Salah satunya memastikan pengelolaan 
anggaran untuk pendidikan nasional 
dipergunakan dengan transparan dan 

akuntabel serta sebenar-benarnya untuk 
kemakmuran rakyat melalui peningkatan 
Indeks Pembangunan Manusianya. 

Dalam paparan akhirnya, Harry 
berharap kuliah umum ini dapat menjadi 
bagian dalam upaya untuk meningkatkan 
komitmen semua dalam menciptakan 
sistem tata kelola keuangan negara yang 
akuntanbel, transparan dan bebas dari 
korupsi.

“Mari kita tingkatkan komitmen kita 

untuk bersama sama menciptakan tata 
kelola keuangan negara yang akuntanbel, 
transparan dan bebas korupsi. Ini harus 
menjadi tekad kita bersama sebagai 
bagian dari pembangunan mental bangsa 
Indonesia agar menjadi bangsa yang 
besar dan berjiwa bersih,” pesannya. 

Sementara itu, Rektor Unissula Anis 
Malik Thoha dalam sambutannya saat 
membuka acara, memberikan apresisasi 
atas kinerja dan pentingnya keberadaan 
BPK di negara Indonesia ini. “Keberadaan 
BPK merupakan suatu instrumen penting 
dalam berbangsa dan bernegara, maka 
dari itu kita sebagai akademisi harus 
mendukung BPK agar terselenggara 
pemerintahan yang baik” ucapnya. 
(and) 

“BPK berperan besar dalam 
menjaga dan memastikan 
keuangan negara 
dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat. Salah satunya 
memastikan pengelolaan 
anggaran untuk pendidikan 
nasional dipergunakan 
dengan transparan dan 
akuntabel serta sebenar-
benarnya untuk kemakmuran 
rakyat melalui peningkatan 
Indeks Pembangunan 
Manusianya.”
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BPK Gelar Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah se-Sulawesi:

GAMBARAN PENyELESAIAN 
KERuGIAN DAERAh DI SuLAWESI
TercaTaT KeruGian neGara/DaeraH Se-SulaweSi Per 
FeBruari 2017 MencaPai rp508,83 Miliar. KenDala 
PenyeleSaian Karena KuranGnya PeMaHaMan aParaT 
TerKaiT Di DaeraH. 

PER 23 Februari 2017, berdasarkan 
hasil pemantauan penyelesaian 
kerugian negara daerah yang 
dilakukan oleh BPK, tercatat 

kerugian negara/daerah se-Sulawesi 
mencapai Rp508,83 miliar. Nilai kerugian 
negara/daerah tersebut meliputi kasus 
kerugian negara/daerah yang telah 
ditetapkan maupun dalam proses 
penetapan. Kasus kerugian negara/
daerahnya diakibat dan melibatkan 

bendahara, PNS yang bukan bendahara 
dan pihak ketiga di tingkat pemerintah 
provinsi, kabupaten dan kota.

Nilai kerugian negara/daerah 
tersebut dari 11.246 kasus untuk entitas 
pemeriksaan wilayah Sulawesi. Entitas 
pemeriksaan wilayah Sulawesi sendiri 
meliputi wilayah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan 
Gorontalo.

 Secara total, kerugian negara/daerah 
se-Sulawesi tersebut telah dilakukan 
pembayaran atau pengembalian, baik 
secara lunas maupun diangsur sebanyak 
7.210 kasus dengan nilai Rp154,59 miliar. 

Kerugian daerah se-Sulawesi tersebut 
terdiri dari kerugian daerah dengan 
penanggung jawab bendahara ada 1.026 
kasus senilai Rp107,98 miliar. Atas nilai 
tersebut, telah dilakukan pembayaran atau 
pengembalian baik secara lunas maupun 
angsuran sebanyak 590 kasus, senilai 
Rp30,46 miliar atau sebesar 28,2 persen. 
Sisanya senilai Rp77,52 miliar atau 71,8 
persen belum diselesaikan.

Sementara untuk kerugian daerah 
kasus penanggung jawab Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) bukan bendahara terdiri atas 
8.807 kasus senilai Rp282, 81 miliar. Dari 

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Limpo, Inspektur Utama  BPK Mahendro Sumardjo dan Kaditama Binbangkum Nizam Burhanudin.
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jumlah tersebut telah dibayarkan atau 
dikembalikan baik secara lunas maupun 
angsuran sebanyak 5.888 kasus senilai 
Rp87,3 miliar atau sebesar 30,6 persen. 
Sisanya, belum ditindaklanjuti senilai 
Rp195 miliar.

Sedangkan untuk kasus kerugian 
daerah dengan penanggung jawab pihak 
ketiga mencapai 1.413 kasus senilai 
Rp118,03 miliar. Dan, penyelesaiannya, 
penanggung jawab pihak ketiga telah 
membayar sebanyak 732 kasus senilai 

Rp36,83 miliar.
Data kerugian daerah se-Sulawesi 

tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK 
Sapto Amal Damandari saat memberikan 
sambutan pada acara Forum Diskusi 
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 
untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 
(TPKD) pada Entitas Pemeriksaan Wilayah 
Sulawesi yang diselenggarakan di Balai 
Diklat BPK di Gowa, Sulawesi Selatan, 
pada Rabu (15/3) lalu. 

Sapto menambahkan bahwa 

berdasarkan data tersebut, 
pemahaman pengelola keuangan 
daerah dan pelaksana pada TPKD 
perlu ditingkatkan. Sehingga 
penyelesaian kerugian daerah tidak 
hanya berdasarkan pembayaran, tetapi 
memperhatikan aspek pengakuan 
piutang, mekanisme sesuai aturan, dan 
pencatatan baik pada daftar kerugian 
negara/daerah setiap instansi, dan 
pelaporan keuangan pemerintah 
daerah.

Ada beberapa kendala yang kerap 
dijumpai di daerah terkait penyelesaian 
kerugian negara/daerah di daerah-
daerah. Beberapa kendala tersebut, 
pertama, pemahaman para pengelola 
daerah dan pelaksana TPKD dalam 
menyelesaikan kerugian keuangan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan belum memadai dan 
mendalam. 

Kedua, kendala kualitas sumber 
daya manusia. Penyebabnya, 
pembekalan dan transfer pengetahuan 
antara TPKD kepada staf atau pengganti 
mereka belum optimal. Ketiga, adanya 
masalah otorisasi kewenangan, dimana 
belum optimalnya fungsi TPKD dalam 
penyelesaian kerugian daerah, sehingga 
sangat diperlukan peranan pimpinan 
instansi dalam mengoptimalkan 
peranan TPKD.

Keempat, kendala harmonisasi 
fungsi antarlembaga negara. Sapto 
mencontohkan belum harmonisnya 
Pemerintah Daerah (Pemda) dengan 
Kementerian Keuangan terkait 
permohonan penghapusan kerugian 
daerah, serta Pemda dengan BPK terkait 

kerugian daerah yang disebabkan oleh 
bendahara.

“Untuk mengatasi berbagai kendala 
tersebut, Pemda perlu mengeluarkan 
peraturan internal tentang penyelesaian 
kerugian negara, menertibkan dokumen 
kerugian negara, melakukan validasi 
dan akurasi data, dan mempercepat 
penyelesaian kerugian daerah, 
inspektorat juga harus meningkatkan 
fungsinya,” jelas Sapto.

Suasana acara forum diskusi  penyelesaian kerugian Negara/Daerah.

Suasana acara forum diskusi  penyelesaian kerugian Negara/Daerah.
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Peran inspektorat daerah, lanjutnya, 
dalam penyelesaian kerugian negara/
daerah sangat penting. Oleh karena itu, ia 
meminta agar inspektorat meningkatkan 
fungsinya dalam mendorong percepatan 
penyelesaian kerugian daerah. Selain 
tentunya melakukan pengawasan dan 
pembinaan penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan/pengawasan yang 
berindikasi kerugian daerah.

“Memang masih banyak kerugian 

daerah yang harus diselesaikan, 
harapannya dengan forum diskusi ini 
kerugian yang timbul bisa syukur-syukur 
habis, minimal berkurang secara material,” 
ujar Sapto. 

  Dijelaskan pula olehnya, forum 
diskusi ini merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan peran 
TPKD. “Peran TPKD sangat ditekan 
oleh pemerintah, terlebih khusus pada 
pemeriksaan keuangan di wilayah 

Sulawesi,”jelas Sapto.
Di sisi lain, Sapto menegaskan bahwa 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
yang diberikan tidak selalu berhubungan 
dengan kerugian negara/daerah. Opini 
WTP diberikan kepada suatu entitas 
karena laporan keuangan entitas tersebut 
telah menyajikan laporan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemberian Opini WTP itu berdasarkan 
pada tidak terjadinya kesalahan penyajian 
data dalam sistem pengendalian internal 
(SPI) terhadap pos-pos laporan keuangan. 
“Kemudian laporan keuangan itu 
disajikan secara wajar sesuai prosedur. 
Clear dan clean itu adalah harapan, 
tapi kenyataannya, masih ada peraih 
WTP yang terjadi kerugian negara di 
daerahnya,” jelasnya. 

Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah untuk TPKD ini sendiri 
diikuti 360 orang, yang terdiri dari para 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota 
dan unsur tim TPKD, para kepala Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), para 
bendahara di inspektorat daerah dan 
BPKD, para inspektur daerah, dan Kepala 
Perwakilan BPK se-Sulawesi. Hadir pula 
dalam forum diskusi ini, Inspektur Utama 
BPK Mahendro Sumardjo, Kaditama 
Binbangkum Nizam Burhanuddin, dan 
pejabat  BPK lainnya serta para pejabat di 
lingkungan Pemda se-Sulawesi. 

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul 
Yasin Limpo dalam sambutannya, 
meminta BPK melakukan pertemuan 
dengan kepala daerah, seperti Gubernur 
dan Bupati serta Walikota se-Indonesia, 
untuk mempercepat penyelesaian 
kerugian negara. Lagipula dirinya 
menjabat juga sebagai Ketua Asosiasi 
Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 
(APPSI). Sehingga, ia siap memfasilitasi 
pertemuan tersebut.

“Kami menyarankan agar BPK 
melakukan pertemuan tingkat elit 
dengan gubernur, bupati, serta wali 
kota se-Indonesia, untuk mempercepat 
penyelesaian kerugian negara, dan 
kami siap memfasilitasi pertemuan itu,” 
sarannya.  (and)

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, menjawab pertanyaan para awak media.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal  Damandari bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Inspektur Utama BPK 
Mahendro Sumardjo dan Kaditama Binbangkum Nizam Burhanudin. 
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SELAMA dua hari, 20-21 Februari 
2017, BPK bekerja sama dengan 
lembaga pemeriksa Australia, 
Australian National Audit Office 

(ANAO), menyelenggarakan Workshop on 
Performance Audit batch II. Sebelumnya, 
akhir tahun lalu, sudah diselenggarakan 
workshop batch I di Bali.  

Workshop yang diselenggarakan 
di Surabaya ini merupakan rangkaian 
dari kegiatan community on practice 
pemeriksaan kinerja. Salah satu dari bentuk 
implementasi kerja sama antara BPK dan 

ANAO yang bertujuan meningkatkan 
pemahaman pejabat eselon II BPK 
terhadap isu-isu yang berhubungan 
dengan perspektif strategis dan manajerial 
dalam pemeriksaan kinerja.

Workshop batch 2 diikuti 24 peserta 
para pejabat eselon II dari kantor pusat 
maupun BPK perwakilan. Tepatnya, pejabat 
eselon II dari 10 satuan kerja (satker) Eselon 
II di kantor Pusat BPK dan 14 dari BPK 
Perwakilan.

Sebagai narasumber workshop dan 
subject matter expert, di antaranya Staf Ahli 

Executive Workshop on Performance Audit di Surabaya:

PEjABAT ESELON II 
TINGKATKAN KAPASITAS 
PEMERIKSAAN KINERjA
SeTelaH Di Bali unTuK BatCh i, BPK Dan anao KeMBali 
MenyelenGGaraKan ExECutIvE WorKShoP on 
PErforManCE audIt BatCh ii. unTuK PenGeMBanGan 
PeMeriKSaan Kinerja BPK Ke DePan.  

BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat 
J. Widodo Hario Mumpuni, Senior Advisor 
ANAO Andrew Pope, Kepala Pusdiklat 
BPK Dwi Setiawan Susanto, Kepala 
Direktorat Penelitian dan Pengembangan 
Gunarwanto dan Kepala Biro Humas dan 
Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan 
Budiman.

Dalam laporannya, Auditor Utama 
Keuangan Negara V (Tortama KN V) BPK 
Bambang Pamungkas, mengatakan, 
workshop merupakan sarana diskusi 
bagi para peserta untuk bertukar pikiran 
mengatasi tantangan yang dihadapi 
dalam pemeriksaan kinerja.

Selain itu, workshop juga dapat 
menjadi wadah berbagi pengalaman 
antar satuan kerja (satker) serta untuk 
merumuskan suatu praktik terbaik dalam 
metodologi pemeriksaan kinerja di BPK. 
Informasi dari workshop ini diharapkan 
dapat disebarkan dan diterapkan pada 
satker masing-masing peserta.

Dengan hadirnya Senior Advisor ANAO 
Andrew Pope, Bambang berharap bisa 
mendapatkan masukan darinya mengenai 
pengembangan dan perumusan 
pemeriksaan kinerja versi BPK yang 
memenuhi standar internasional.

“Terkait praktik pemeriksaan kinerja 
dalam dunia internasional, kita akan 
mendengar sharing dari advisor ANAO 
dan Kepala Biro Humas yang diharapkan 
dapat menjadi salah satu masukan untuk 
mengembangkan dan merumuskan 
suatu pemeriksaan kinerja versi BPK 
yang memenuhi standar internasional,” 
ucapnya. 

 Sementara itu, Anggota BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara saat 
menyampaikan sambutan sekaligus 
membuka workshop menyatakan, 
pelaksanaan pemeriksaan kinerja dalam 
lima tahun ke depan akan difokuskan 
pada pemeriksaan untuk menilai program 
dan kegiatan prioritas pemerintah yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019. 

Sesuai visi yang tercantum dalam 
Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-

AGENDA

Foto bersama para peserta Workshop on Performance Audit Batch 2 bersama narasumber dari ANAO, Andrew Pope.
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2020, BPK telah menetapkan 12 tema dan 
18 fokus yang menjadi arah kebijakan 
pemeriksaan sampai dengan tahun 2020.

Bagaimana BPK memandang 
pemeriksaan kinerja dalam pengembangan 
organisasinya, Moermahadi menegaskan 
akan mengacu pada model kematangan 
akuntabilitas organisasi pemeriksa yang 
dikembangkan organisasi lembaga 
pemeriksa sedunia, International 
Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI). Dimana, pemeriksaan kinerja 
BPK akan diarahkan untuk mendorong 
peningkatan kematangan BPK dari 
pemeriksaan yang bersifat oversight 
menuju pemeriksaan yang bersifat insight 
dan foresight. 

Menurutnya, kebijakan pemeriksaan 
kinerja saat ini telah selaras dengan peran 
tersebut, dimana BPK diharapkan dapat 
memberikan pendapat mengenai kinerja 
program dan kebijakan pemerintah serta 
memberikan rekomendasi sesuai praktik 
terbaik dalam rangka meningkatkan 
kinerja pelayanan publik dan tata kelola 
pemerintahan. 

Lebih lanjut dikatakan Moermahadi 
bahwa BPK, selama beberapa tahun 
terakhir, proporsi pemeriksaan yang 
dilaksanakan didominasi pemeriksaan 
keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PDTT). 

Di sisi lain, harapan para pemangku 
kepentingan kepada BPK atas perannya 
dalam memperkuat transparansi dan 
integritas tata kelola entitas sektor publik 
semakin besar. Oleh karena itu, BPK 
berusaha memenuhi harapan tersebut 
dengan meningkatkan nilai dan manfaat 
pemeriksaan melalui pemeriksaan kinerja.

Melalui workshop ini, diharapkan top 
management BPK memiliki kompetensi 
yang memadai dalam menentukan arah 
dan strategi pemeriksaan kinerja. Pada 
akhirnya, hasil pemeriksaan kinerja tersebut 
diharapkan dapat mendorong tercapainya 
visi yang tercantum dalam rencana strategis 
BPK, yaitu pemeriksaan yang berkualitas 
dan bermanfaat bagi para pemangku 
kepentingan.

“Saya sangat mengharapkan peran 

serta aktif dari seluruh peserta sehingga 
hasil dari kegiatan ini dapat menjadi 
langkah aksi yang konkrit dalam rangka 
percepatan pengembangan pemeriksaan 
kinerja BPK ke depan,” harap Moermahadi. 

Dalam kegiatan workshop yang 
berlangsung dua hari, para pejabat eselon 
II yang menjadi peserta, mempresentasikan 
makalah atas lima topik yang telah 
ditentukan. Kelima topik tersebut, 
pertama, perencanaan dan penentuan 
tema pemeriksaan kinerja yang sejalan 
dengan tujuan bernegara. Kedua, riset 
pendahuluan dan penentuan area kunci 
pemeriksaan. Ketiga, pelaporan dan 
rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja. 
Keempat, peran pemerolehan keyakinan 
mutu pemeriksaan kinerja dalam rangka 
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. 
Dan, kelima, pemantauan dampak tindak 
lanjut pemeriksaan kinerja dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik dan tata 
kelola pemerintah yang baik.

Selain topik yang dipaparkan oleh 
para peserta, dilakukan juga sesi sharing 
experience oleh Tortama KN V BPK Bambang 
Pamungkas dengan judul “Pemeriksaan 
Kinerja yang Berdampak bagi Masyarakat”. 
Bambang memaparkan success story 
pemeriksaan kinerja yang pernah dilakukan 
Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK 
yaitu pemeriksaan kinerja Perusahaan 
Daerah Air Minum dan Tenaga Kerja 
Indonesia ke Luar negeri. 

Selanjutnya, Kepala Direktorat Utama 

Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan 
Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Slamet 
Kurniawan memaparkan dengan topik 
“Mencapai Visi BPK melalui Peningkatan 
Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan 
Kinerja BPK”, serta paparan Inspektur 
Utama, Mahendro Sumardjo dengan 
judul “Pemerolehan Keyakinan Mutu 
Pemeriksaan Kinerja”.

Kemudian dilanjutkan pemaparan dari 
Senior Advisor ANAO Andrew Pope terkait 
perspektif ANAO dalam perencanaan dan 
pelaporan pemeriksaan kinerja. Setelah 
itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional Yudi Ramdan Budiman 
menyampaikan paparan tentang perspektif 
INTOSAI dalam pemeriksaan kinerja.

Dari workshop ini telah disusun 
action plan mengenai hal-hal yang perlu 
dilaksanakan dalam rangka pengembangan 
pemeriksaan kinerja di BPK. Action Plan 
diharapkan dapat didiskusikan pada 
Forum Eselon I dan disampaikan ke Badan 
untuk mendapatkan masukan dan arahan. 
Sehingga, pengembangan pemeriksaan 
kinerja di BPK dapat berjalan dengan baik. 

Inspektur Utama BPK Mahendro 
Sumardjo, saat menutup workshop 
mengharapkan agar peningkatan 
kompetensi top management di 
BPK sejalan dengan meningkatnya 
kualitas pemeriksaan kinerja. Dan, hasil 
pemeriksaannya bisa dirasakan dan 
berdampak bagi masyarakat, bangsa dan 
negara Indonesia.  (and)

AGENDA

Tampak Narasumber para pejabat  eselon II BPK dalam acara Workshop on Performance Audit
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KOMITE Perencanaan Strategis 
(Strategic Planning Committee) 
organisasi lembaga pemeriksa 
anggota ASEAN atau Association 

of Southeast Asian Nations of Supreme 
Audit Institutions (ASEANSAI) kembali 
melakukan pertemuan. Kali ini BPK RI 

menjadi tuan rumahnya. Pertemuan 
diselenggarakan di Kuta, Bali pada 16-18 
Februari 2017.

Pertemuan kali ini mengagendakan 
penyusunan konsep Rencana Strategis 
(Renstra) ASEANSAI periode 2018-2021. 
Diikuti oleh seluruh anggota komite yan 

PERTEMuAN KOMITE 
PERENcANAAN 
STRATEGIS ASEANSAI 
DI BALI
PerTeMuan DiaDaKan Di Bali, MenGaGenDaKan 
PenyuSunan renSTra aSeanSai PerioDe 2018-2021.

berjumlah 25 peserta dari enam lembaga 
pemeriksa anggota ASEANSAI, termasuk 
BPK RI.  

Delegasi BPK RI yang mengikuti 
pertemuan Komite Perencanaan Strategis 
ASEANSAI diwakili oleh Dali Mulkana, 
Kepala Direktorat Perencanaan Strategis 
dan Manajemen Kinerja (Kadit. PSMK), 
serta Antonius Rektanto dan Tyas Utami 
Dibyantari.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK 
RI Harry Azhar Azis yang membuka 
acara menyampaikan bahwa Rencana 
Strategis merupakan komponen penting 
yang menjadi panduan untuk mencapai 
visi dan misi sebuah organisasi seperti 
ASEANSAI. 

Ia menekankan pentingnya 
mengembangkan Renstra untuk periode 
baru, sementara Renstra 2014 - 2017 akan 
segera berakhir. Dia juga menekankan 
pentingnya peningkatan kapasitas 
lembaga pemeriksa untuk meningkatkan 

Ketua BPK Harry Azhar Azis menabuh gong menandai dibukanya pertemuan Komite Perencanaan Strategis ASEANSAI di Bali, 16-18 Februari 2017.

49 - 62 GATSU 31.indd   60 18/04/2017   18:57:34



INTERNASIONAL

61MARET 2017 WARTA BPK

tata kelola yang akuntabel dan 
kepentingan rakyat di masing-masing 
negara ASEAN, dan pada akhirnya di 
kawasan ASEAN secara keseluruhan.

Pertemuan Komite Perencanaan 
di Bali ini sendiri mengagendakan 
pembahasan finalisasi bahan masukan 
yang relevan untuk penyusunan Renstra 
ASEANSAI baru atau Renstra ASEANSAI 
2018-2021. Termasuk hasil survei 
kuesioner tahun 2015 dan laporan hasil 
pelaksanaan Renstra ASEANSAI tahun 
2016.

Selain itu, diskusi pembahasan juga 
mendasarkan pada kajian mengenai 
The International Standards of Supreme 
Audit Institutions (ISSAI) 12, evaluasi 
pelaksanaan Renstra ASEANSAI 2014-
2017 dan benchmarking atas pelaksanaan 
Renstra organisasi lembaga pemeriksa 
Asia, Asian Organization of Supreme Audit 
Institutions (ASOSAI) dan organisasi 
lembaga pemeriksa sedunia, The 
International Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSAI), serta analisis 

SWOT dari Renstra ASEANSAI 2014 – 
2017. 

Komite Perencanaan Strategis 
ASEANSAI sendiri sudah menyiapkan 
konsep Renstra ASEANSAI 2018-2021. 
Konsep awalnya dipersiapkan oleh Ketua 
Komite yang saat ini dipegang oleh 
lembaga pemeriksa Vietnam, The State 
Audit of Vietnam (SAV). 

Dalam menjalankan kegiatannya, 
Komite Perencanaan Strategis ASEANSAI 
mendapat sokongan dari lembaga donor 
internasional asal Jerman, Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
GIZ akan memberikan dukungan dengan 
menyediakan fasilitator yang berperan 
untuk memandu jalannya pembahasan 
komite ini termasuk juga di dalamnya 
para ahli. 

Para peserta pertemuan komite 
ini pada akhirnya menyetujui strategic 
goals dan objectives dalam draf Renstra 
ASEANSAI 2018 – 2021.Dari hasil 
pertemuan Komite Perencanaan Strategis 
ASEANSAI ini nantinya akan disirkulasikan 

ke semua Komite ASEANSAI. Hasil ini akan 
dijadikan sebagai referensi penyusunan 
rencana kerja (work plan) masing-masing 
komite yang harus sejalan dengan 
Renstra ASEANSAI.

Untuk menindaklanjuti hasil 
pertemuan tersebut, SAV erat akan 
berkoordinasi dengan anggota Komite 
Perencanaan Strategis ASEANSAI dan 
GIZ untuk mempersiapkan draf final 
Renstra ASEANSAI 2018-2021 yang 
harus diserahkan pada ASEANSAI Senior 
Officials Meeting yang rencananya 
diselenggarakan pada bulan Agustus 
mendatang di Kamboja. 

Setelah itu, draf Renstra ASEANSAI 
2018-2021 akan disampaikan pada 
gelaran ASEANSAI Assembly ke-4 untuk 
dimintakan persetujuan. ASEANSAI 
Assembly ke-4 sendiri rencananya akan 
digelar pada bulan November di Laos. 
Renstra ASEANSAI 2018 - 2021 akan 
memainkan peran penting sebagai arah 
untuk kegiatan ASEANSAI selama periode 
baru nanti.  (and)
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S ELAMA tiga hari, 20-23 
Februari lalu, delegasi BPK RI 
yang dipimpin Wakil Ketua 
BPK RI  Sapto Amal Damandari 

melakukan kunjungan kerja ke Wina, 
Austria. Kunjungan tersebut  dalam 
kapasitas sebagai auditor eksternal 
lembaga atom dunia, International 
Atomic Energy Agency (IAEA) tahun buku 
2016-2017.

Kunjungan ini juga sekaligus 
melakukan pendampingan langsung 
terhadap Tim Pemeriksa BPK RI yang 
akan melaksanakan pemeriksaan 
terinci dan penyusunan laporan hasil 
pemeriksaan keuangan dan kinerja IAEA 
tahun 2016. Pelaksanaan pemeriksaan 
terinci dan penyusunan laporan 
pemeriksaan berlangsung dari 20 
Februari sampai 12 Maret 2017 di Kantor 
Pusat IAEA, Wina, Austria.

Dalam kesempatan tersebut, 
delegasi BPK RI melakukan serangkaian 

pertemuan dengan pihak Manajemen 
IAEA, Warga Negara Indonesia yang 
bertugas di IAEA, dan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di Wina. 

Rangkaian pertemuan tersebut 
dilaksanakan dalam rangka 
pengendalian mutu pemeriksaan. Selain 
itu juga untuk memastikan langsung 
perkembangan proses bidding atas 
nominasi kembali BPK RI sebagai auditor 
eksternal IAEA periode 2018-2019.

Saat melakukan pertemuan dengan 
pihak manajemen IAEA, manajemen 
IAEA diwakili oleh Deputy Director 
General of Department of Management 
Mary Alice Hayward, Director of Division 
of Budget and Finance Tristan Bauswein, 
dan Head of Finance and Accounting 
Section  Brian Cover. 

Dalam pertemuan tersebut, 
Sapto Amal Damandari didampingi 
Inspektur Pemerolehan Keyakinan 
Mutu Pemeriksaan pada Inspektorat 

BPK rI Berkunjung ke IaEa
KunjunGan BPK ri Ke wina, auSTria DalaM ranGKa 
PeMeriKSaan aTaS laPoran KeuanGan Dan Kinerja 
iaea TaHun 2016 Dan ProSeS BIddIng PeMeriKSaan 
iaea PerioDe 2018-2019.

Utama BPK RI B. Dwita Pradana, Kepala 
Subbagian Kerja Sama Multilateral 
pada Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional BPK RI Ade Indra Gumilar, 
dan Pengendali Teknis Tim Pemeriksa 
Laporan Keuangan IAEA 2016, Didik 
Julianto. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak 
manajemen IAEA mengapreasi Tim 
Pemeriksa BPK RI yang sejauh ini telah 
bekerja secara profesional dalam 
melakukan pemeriksaan atas laporan 
keuangan dan pemeriksaan kinerja atas 
IAEA tahun buku 2016. 

Sementara terkait dengan 
proses bidding pemeriksaan IAEA 
Periode tahun buku 2018-2019, pihak 
manajemen IAEA menginformasikan 
selain BPK RI, sampai dengan batas 
waktu terakhir, tidak ada nominasi 
dari lembaga pemeriksa negara lain 
yang mengajukan proposal sebagai 
auditor eksternal IAEA. Keputusan 
akhir penetapan auditor eksternal 
IAEA tersebut akan dilaksanakan pada 
saat General Conference IAEA, bulan 
September mendatang.

Setelah melakukan pertemuan 
dengan pihak manajemen IAEA, 
delegasi BPK RI melakukan pertemuan 
dengan para Warga Negara Indonesia 
yang saat ini bertugas di IAEA. 
Pertemuan yang dilaksanakan di KBRI 
di Wina ini dihadiri oleh 11 Warga 
Negara Indonesia yang bekerja di IAEA. 
Dalam pertemuan yang dihadiri juga 
pejabat KBRI dilakukan diskusi dengan 
delegasi BPK RI bersama anggota tim 
pemeriksa laporan keuangan IAEA. 
Selain membahas arah pendayagunaan 
tenaga nuklir di Indonesia ke depan, 
disampaikan pula masukan-masukan 
kepada tim pemeriksa BPK RI yang 
tengah melakukan pemeriksaan di 
IAEA.  (and/humas)

Delegasi BPK RI di Kantor Pusat IAEA di Wina, Austria
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hukumberanda  bpk

mA kAbulkAn 
GuGAtAn hAdi 
Poernomo
MahkaMah agung akhirnya MeMbatalkan Sk keMenkeu 
Soal Penyalahgunaan WeWenang hadi PoernoMo. 
PutuSan terSebut SekaliguS MeMentahkan dua PutuSan 
Ptun SebeluMnya. Menurut Ma MaSalah terSebut biSa 
diSeleSaikan Secara adMiSnitratif

Gedung Mahkamah Agung, insert foto Hadi Poernomo (mantan Ketua BPK)

Perjuangan mantan Mantan 
ketua badan Pemeriksa keuangan  
(bPk), hadi Poernomo akhirnya 
membuahkan hasil yang manis.  

Mahkamah agung  (Ma) dalam putusan 
kasasi nomor 482 k/tun/2016 tertanggal 
30 desember 2016,  mengabulkan  
permohonan   banding hadi  yang 
meminta agar Ma  mencabut laporan 
hasil audit investigasi inspektorat bidang 
investigasi irjen depkeu nomor: laP-33/
ij.9/2010 tertanggal 17 juni 2010 . 

“Mewajibkan tergugat untuk 
mencabut laporan hasil audit investigasi 
inspektorat bidang investigasi irjen 
depkeu nomor: laP-33/ij.9/2010 
tanggal 17 juni 2010 tentang dugaan 
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beranda  bpk hukum

Penyalahgunaan Wewenang oleh 
Pejabat/Pegawai djP dalam Proses 
Pemeriksaan dana keberatan Pt bca,” 
ujar  ketua majelis hakim agung Supandi, 
dengan anggota harry djatmiko dan 
yulius, yang dilansir website Ma, Senin 
(13/3/2017).

dalam pertimbangannya  majelis 
hakim yang diketuai  Supandi  antara 
lain memaparkan , istilah ‘final’ harus 
dimaknai bahwa keputusan tata 
usaha negara itu sudah menimbulkan 
akibat hukum bagi pihak yang dikenai 
keputusan ataupun pihak ketiga yang 
tidak dikenai keputusan (vide Pasal 
87 uu nomor 30 tahun 2014 tentang 
administrasi pemerintahan).

dalam perkara a quo laporan hasil 
audit investigasi yang menyatakan telah 
terjadi kerugian keuangan negara secara 
futuristik sesuai dengan jiwa uu nomor 
30 tahun 2014 tentang administrasi 
Pemerintahan dapat merugikan 
kepentingan hadi, patut dipandang telah 
menimbulkan akibat hukum bagi hadi. 
karena itu, hal tersebut memenuhi unsur 
‘final’ sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 1 angka 9 uu Ptun.

“keputusan tata usaha negara objek 
sengketa berupa laporan audit investigasi 
yang diterbitkan dan ditandatangani 
oleh tergugat sesungguhnya merupakan 
bagian dari pemeriksaan internal 
pemerintahan, yang temuannya dapat 
diselesaikan secara administratif 
dan jika diperlukan berlanjut pada 
pengujian penyalahgunaan wewenang 
di Pengadilan tata usaha negara,” putus 
majelis dengan suara bulat.

oleh sebab itu menurut  majelis, 
keputusan tata usaha negara terhadap  
objek sengketa yang diterbitkan  
kemenkeu  bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. yaitu keputusan Menteri 
keuangan nomor 462 tahun 2004 
tertanggal 27 September 2004, yang 
menjadi pedoman operasional. 

Selain itu  majelis juga menegaskan 
bahwa sesungguhnya hal tersebut 
merupakan kewenangan atributif 
dirjen Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 uu nomor 6 tahun 1983 
tentang ketentuan umum dan tata 
cara Perpajakan (uu kuP) sebagaimana 
diubah dengan undang-undang 
nomor 28 tahun 2007. “ Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tergugat tidak 
berwenang untuk menerbitkan surat 
keputusan objek sengketa,” kata majelis. 

Putusan yang telah diharap-
harap hadi Poernomo sejak  gugatan 
tersebut  diajukan ke Pengadilan tata 
usaha negara (Ptun) jakarta pada 
2015  tentunya sangat melegakan.  
Sekalipun demikian  Ma memang tidak 
mengabulkan seluruh gugtan  hadi. 
Pasalnya selain meminta putusan Pt tun 
tersebut dicabut, dalam gugatanya hadi 
memang  meminta pihak tergugat, yakni 
kemenkeu,  memberikan biaya pengganti 
bagi pihaknya dalam pengurusan 
banding..

namun terkait biaya pengganti 
tersebut, Ma tidak  sependapat dengan 
dalil  gugatan hadi.  Walhasil Ma  tetap 
membebani biaya perkara tersebut 
kepada pemohon.”Menolak gugatan 
Penggugat selebihnya; Menghukum 
termohon kasasi untuk membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat pengadilan, 
yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 
sebesar rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah),” kata Putusan tersebut.

Pangkal masalah yang membelit 
hadi  berawal dari adanya laporan hasil 
audit investigasi inspektorat bidang 
investigasi irjen depkeu nomor: laP-33/
ij.9/2010 tertanggal 17 juni 2010 tentang 
dugaan Penyalahgunaan Wewenang 
oleh Pejabat/Pegawai djP dalam Proses 
Pemeriksaan dana keberatan Pt bca 
tbk. Sekalipun  hadi telah memangakan  
praperadilan di Pn jakarta Sekatan,  hadi 
tetap  menggugat irjen kemenkeu ke 
Pengadilan tata usaha negara (Ptun).

ditingkat pertama  hasilnya tak 
memauaskan. Pada 25 januari 2015 
Ptun jakarta menolak  gugatan hadi. 
begitu juga putusan Pengadilan tinggi 
tata usaha negara (Pt tun) jakarta. 
ebab, pada 14 juli 2016, Pttun jakarta 
menguatkan vonis Ptun jakarta. hadi 
Poernomo –pun tak menyerah dan  
mengajukan upaya hukum terakhir ke 
Ma.

akhirnya  hadi Poernomo yang akrab 
disapa “Pak Pung” oleh rekan-rekannya 
itu bisa bernafas lega. Sebab putusan Ma 
yang mengabulkan gugatanya tersebut, 
sekaligus membatalkan  putusan Pttun 
jakarta nomor 112/b.2016/Pttun jkt, 
tanggal 14 juni 2016 yang menguatkan 
putusan Pt.tun jakarta nomor 
176/g/2015/Ptun.jkt, tanggal 25 januari 
2016.  (bd)
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P enggunaan merkuri pada 
berbagai industri termasuk 
pertambangan rakyat dan 
pertambangan emas skala kecil 

ternyata menciptakan dampak yang 
jauh lebih buruk. Penggunaannya dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan berdampak buruk bagi kesehatan 
masyarakat. Presiden joko Widodo sendiri 
mendapat laporan akan bahaya merkuri 
yang kerap dipakai di pertambangan 
tersebut. 

“Saya mendapatkan banyak informasi 
bahwa penggunaan merkuri di 850 
hotspot pertambangan rakyat telah 

menimbulkan dampak pencemaran yang 
sangat berbahaya. bukan saja berbahaya 
bagi kesehatan 250 ribu penambang, 
tapi juga berdampak pada kesehatan 
keluarga, terutama anak-anak, serta 
kesehatan masyarakat yang hidup di 
sekitar tambang,” tutur Presiden joko 
Widodo saat memimpin rapat terbatas 
mengenai penghapusan penggunaan 
merkuri pada pertambangan rakyat di 
kantor Presiden, jakarta, kamis (9/3) lalu. 

dalam rapat terbatas, akhirnya 
Presiden memberikan tujuh instruksi 
terkait dampak buruk penggunaan 
merkuri pada pertambangan itu kepada 

umum

Tujuh InsTruksI 
PresIden, resPon 
Bahaya MerkurI
Penggunaan merkuri Pada Pertambangan 
rakyat menciPtakan kerusakan lingkungan dan 
mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. 

jajarannya. tujuh instruksi tersebut, 
pertama, meminta untuk dilakukannya 
pengaturan kembali tata kelola 
pertambangan rakyat dan pertambangan 
emas skala kecil yang berada di luar 
maupun di dalam kawasan hutan. 

kedua, Presiden menginstruksikan 
agar penggunaan merkuri pada 
tambang-tambang rakyat harus segera 
dihentikan. “Penggunaan merkuri pada 
tambang rakyat harus segera dihentikan, 
harus dilarang. Saat tiga minggu lalu 
ke Provinsi Maluku, saya minta kapolri 
agar penambangan emas di gunung 
botak yang menggunakan merkuri untuk 
dihentikan dan sudah dihentikan oleh 
kapolri,” ucapnya.

ketiga, setelah diatur tata kelolanya, 
Presiden meminta terus diawasi secara 
ketat dan berkala mengenai penggunaan 
merkuri. tak hanya di tambang-tambang 
rakyat, tapi juga di pertambangan skala 
menengah dan besar.

keempat, pengawasan terhadap 
sumber distribusi merkuri. disinyalir, 
penggunaan merkuri pada pertambangan 
rakyat terjadi karena banyak impor 
merkuri yang dilakukan secara ilegal. 
“Saya juga minta dilihat lagi tata niaga 
pengadaan dan distribusi merkuri, 
termasuk pengawasan importasi merkuri. 
karena saya mendapatkan informasi 
banyak merkuri impor ilegal yang masuk 
ke tambang-tambang rakyat,” kata 
Presiden.

kelima, sosialisasi ke masyarakat 
agar memahami bahaya yang dapat 
ditimbulkan oleh merkuri. “Masyarakat 
perlu diberikan pemahaman bahwa 
pencemaran merkuri juga bisa berakibat 
tidak hanya bagi para penambang dan 
keluarganya, tapi juga pada masa depan 
anak-anak mereka, baik lahir cacat fisik 
maupun cacat mental,” ucapnya. 

keenam, Presiden meminta ada 
solusi pasca penutupan dan penertiban 
tambang rakyat illegal. Perlu diupayakan 
pengalihan mata pencarian bagi para 
penambang. Penambangan ilegal 
tentunya tak diharapkan oleh seluruh 
pihak, apalagi bila mempertimbangkan 
masalah sosial dan kerusakan lingkungan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan 
merkuri pada pertambangan rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta.
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beranda  bpk umum

yang ditimbulkannya. Meski demikian, 
pemerintah tak menutup mata terhadap 
masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya dari aktivitas tersebut. 
Pengalihan mata pencaharian dipandang 
perlu untuk dilakukan.

 ketujuh, Presiden meminta 
kementerian kesehatan untuk bergerak 
memberikan pertolongan medis bagi 
warga yang telah terpapar bahan kimia 
berbahaya tersebut. “Saya minta warga 
yang telah terkontaminasi merkuri bisa 
ditangani kesehatannya dan diberikan 
bantuan medis,” pungkasnya. 

gayung bersambut, kementerian 
kesehatan sendiri memperingatkan 
bahaya merkuri di lingkungan 
pertambangan emas. Merkuri menjadi 
salah satu penyebab kelainan bawaan. 
direktur kesehatan keluarga kementerian 
kesehatan eni gustina mengungkapkan, 
merkuri memiliki dampak berbahaya 
pada bayi dan anak yang terpapar. 
berbagai jenis kelainan bawaan bisa 
terjadi.

“kelainan bawaan yang bisa 
disebabkam merkuri seperti kerusakan 
otak, cacat mental, gerakan tidak 
koordinasi, tidak dapat bicara, kebutaan, 
kejang-kejang, gangguan pencernaan, 
dan gangguan fungsi ginjal,” ujar eni 
di kantor kementerian kesehatan, 
kuningan, jakarta Selatan, Senin (20/3) 
lalu. 

ia menyebut, ada 850 pertambangan 
emas liar di indonesia. Merkuri dalam 
jumlah besar dibutuhkan dalam 
penambangan emas. dan, dampak 
negatifnya luar biasa besar. dengan 
alasan faktor ekonomi, kebanyakan 
masyarakat tidak terima jika 
pertambangan tersebut ditutup. oleh 
karena itu, kementerian kesehatan sudah 
membawa permasalahan ini pada rapat 
terbatas yang dihadiri Presiden joko 
Widodo.

Peran kemenkes, kata eni, 
memberikan masukan pada kementerian 
lain soal dampak kesehatan. Masukan 
itu jadi bahan penggerak kementerian 
lain untuk ikut menutup penambangan 
liar. “kemendagri soal gimana perizinan, 

mesti diatur. kepolisian apa yang mesti 
dilakukan. berharap ke depan bisa 
ditertibkan,” terangnya.   

bahaya merkuri di pertambangan 
sebenarnya bukan “barang” baru. Sudah 
banyak penelitian, baik dari perguruan-
perguruan tinggi dan dari kementerian 
terkait yang mengungkapkan bahaya 
merkuri di pertambangan dan besarnya 
pencemaran lingkungan akibat senyawa 
logam tersebut. tak hanya lingkungan, 
dan masyarakat sekitar, gangguan 
kesehatan juga mengancam para 
penambang itu sendiri. 

Penyakit minamata
Salah satu fenomena kesehatan yang 

paling terkenal mengenai bahaya merkuri 
ini adalah apa yang dikenal dengan 
nama Penyakit Minamata atau Sindrom 
Minamata. Penyakit ini adalah sindrom 
kelainan fungsi saraf yang disebabkan 
oleh keracunan akut air raksa.

gejala-gejala yang muncul biasanya 
seperti kesemutan pada kaki dan tangan, 
lemas-lemas, penyempitan sudut 
pandang dan degradasi kemampuan 
berbicara dan pendengaran. Pada 
tingkatan akut, gejala ini biasanya 
memburuk disertai dengan kelumpuhan, 
kegilaan, jatuh koma dan akhirnya mati.

asal nama penyakit tersebut berasal 
dari nama kota Minamata, Prefektur 
kumamoto di jepang. di kota inilah 
penyakit dengan gejala-gejala tersebut 
mewabah mulai tahun 1958. Pada waktu 
itu terjadi masalah wabah penyakit di 
kota Minamata jepang. 

akibat wabah penyakit itu, ratusan 
orang mati akibat penyakit yang aneh 
dengan gejala kelumpuhan syaraf. 
Mengetahui hal tersebut, para ahli 
kesehatan menemukan masalah 
yang harus segera diamati dan dicari 
penyebabnya. 

Melalui pengamatan yang mendalam 
tentang gejala penyakit dan kebiasaan 
orang jepang, termasuk pola makan 
kemudian diambil suatu hipotesis. 
hipotesisnya adalah bahwa penyakit 
tersebut mirip orang yang keracunan 
logam berat atau merkuri.  

kemudian dari kebudayaan 
setempat diketahui bahwa orang jepang 
mempunyai kebiasaan mengonsumsi 
ikan laut dalam jumlah banyak. dari 
hipotesis dan kebiasaan pola makan 
tesebut kemudian dilakukan eksperimen 
untuk mengetahui apakah ikan-ikan di 
teluk Minamata banyak mengandung 
logam berat yang dalam hal ini merkuri. 

kemudian disusun teori bahwa 
penyakit tesebut diakibatkan oleh 
keracunan logam merkuri yang 
terkandung pada ikan. ikan tesebut 
mengandung merkuri akibat adanya 
orang atau pabrik yang membuang 
merkuri ke laut. Penelitian berlanjut 
dan akhirnya ditemukan bahwa sumber 
merkuri berasal dar pabrik batu baterai 

ILUSTRASI: Salah satu penderita 
Penyakit Minamata

66 MARET 2017WARTA BPK

63 - 75 BERANDA BPK ok.indd   66 18/04/2017   18:59:43



chisso. atas dasar itu, pabrik tersebut 
ditutup dan harus membayar kerugian 
kepada penduduk Minamata kurang 
lebih dari 26,6 juta dolar.

dari peristiwa tersebut, Perserikatan 
bangsa-bangsa (Pbb) atau United 
Nations (un) menyadari pentingnya 
penanggulangan bahaya merkuri ini 
bagi dunia. diawali pada 5-16 juni 
1972, dimana Pbb menyelenggarakan 
konferensi mengenai lingkungan 
manusia yang disebut United Nations 
Conference on Human Environment 
(unche) di Stockholm, Swedia. dikenal 
dengan konferensi Stockholm. 

konferensi internasional yang diikuti 
114 negara anggota Pbb tersebut 
mengangkat salah satu isu lingkungan 
yaitu bahaya merkuri. Pada delegasi 
konferensi Stockholm menyaksikan 
seorang siswa jepang, Shinobu 

Sakamoto, cacat akibat keracunan 
metilmerkuri sejak dalam kandungan.  

dari sinilah kemudian salah satu 
hasil dari konferensi adalah dibentuknya 
badan khusus Pbb untuk masalah 
lingkungan. badan khusus tersebut 
bernama United Nations Environment 
Programme (uneP).  didirikan tak lama 
setelah konferensi Stockholm. 

Pada 20 februari 2009, konsul 
Pemerintahan ke-25 uneP menghasilkan 
keputusan untuk memulai langkah 
internasional untuk mengelola merkuri 
secara efektif, efisien, dan koheren. 
kemudian didirikanlah komite negosiasi 
antar Pemerintah atau Intergovernmental 
Negotiating Committee (inc) dengan 
dukungan dari cabang kimia dan divisi 
teknologi, industri, dan ekonomi uneP. 

inc telah mengadakan lima 
pertemuan untuk mendiskusikan dan 

menegosiasikan persetujuan global 
mengenai merkuri. baru pada 19 januari 
2013, dihasilkan 147 pemerintahan yang 
menyetujui draf konvensi. 

Pada 10 oktober 2013, draf konvensi 
ditandatangani pada tanggal 10 
oktober 2013 di kumamoto, jepang. 
Sebanyak 86 negara dan uni eropa telah 
menandatangani konvensi pada hari 
pertama, termasuk indonesia. kemudian 
beberapa negara lain menyusul. 

untuk memperingati tragedi 
kesehatan di Minamata, maka 
penandatanganan draf konvensi merkuri 
dikenal dengan konvensi Minamata. 
konvensi ini pada dasarnya pakta 
internasional yang didesain untuk 
melindungi kesehatan manusia dan 
lingkungan dari emisi dan pelepasan 
antropogenik merkuri dan senyawa 
merkuri.  (and)

Merkuri dikenal juga dengan air raksa atau logam berat. 
dalam bahasa kimia dikenal dengan simbol  hg.  Zat ini adalah 
salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan 
tersebar dalam batu - batuan, biji tambang, tanah, air dan 
udara sebagai senyawa anorganik dan organik. 

Merkuri merupakan logam yang dalam keadaan normal 
berbentuk cairan berwarna abu-abu, tidak berbau dengan 
berat molekul 200,59. tidak larut dalam air, alkohol, eter, asam 
hidroklorida, hydrogen bromida dan hidrogen iodide; larut 
dalam asam nitrat, asam sulfurik panas dan lipid.

Walaupun dikenal memiliki toksisitas yang sangat tinggi 
terhadap tubuh manusia namun dalam bidang lain masih 
termasuk material yang penting. Pada bidang perindustrian, 
dalam industri khlor-alkali, merkuri digunakan untuk 
menangkap logam natrium (na). logam natrium tersebut 
dapat ditangkap oleh merkuri melalui proses elektrolisa dari 
larutan garam natrium klorida (nacl). 

Sedangkan dalam industri pulp dan kertas banyak 
digunakan senyawa fMa (fenil Merkuri asetat) yang 
digunakan untuk mencegah pembentukan kapur pada pulp 
dan kertas basah selama proses penyimpanan. Merkuri juga 
digunakan dalam industri cat untuk mencegah pertumbuhan 
jamur sekaligus sebagai komponen pewarna.

Pada bidang pertanian, merkuri digunakan sebagai 
fungisida. di bidang pertambangan, logam merkuri 

digunakan untuk membentuk amalgram. contohnya, dalam 
pertambangan emas, logam merkuri digunakan untuk 
mengikat dan memurnikan emas.

Pada bidang kedokteran, logam merkuri digunakan untuk 
campuran penambal gigi. untuk peralatan fisika, merkuri 
digunakan dalam thermometer, barometer, pengatur tekanan 
gas dan alat-alat listrik.  (and)

Penggunaan Merkuri

PeMakaian kosmetik yang mengandung Merkuri dapat 
mengakibatkan perlambatan pada pertumbuhan janin; 
mengakibatkan keguguran yang dalam hal ini kematian janin 
dan mandul; flek hitam pada kulit akan memucat, seakan 
pudar, dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat timbul 
lagi dan bertambah parah. Selain itu, efek lainnya, kulit 
akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian kosmetik 

dihentikan; bagi 
wajah yang 
tadinya bersih 
lambat laun 
akan timbul flek 
yang sangat 
parah; dan dapat 
mengakibatkan 
kanker kulit. (and)

umum
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beranda  bpk AntAr lembAGA

Para calon anggota badan 
Pemeriksa keuangan (bPk) sudah 
melewati fase fit and proper test 
di dewan Perwakilan daerah 

(dPd). Mereka diharapkan memiliki 
kompetensi, integritas dan komitmen 
untuk mendorong bPk sebagai lembaga 
yang benar-benar menghasilkan hasil 
audit keuangan yang berkualitas demi 
akuntabilitas keuangan negara, termasuk 
keuangan daerah.

“dalam fit and  proper test, tentu 
saja yang paling banyak difokuskan 
dan menjadi bagian dari kriteria adalah, 
pertama kompetensi para calon. dari 
gambaran sementara kami melihat 
semuanya sangat berbobot. kedua 
adalah masalah integritas, ini penting. 
dan ketiga, tentu saja, terkait penguasaan 
dan pengamanan. Pengalaman yang 
dimaksud apakah di berbagai pengabdian 
atau profesi lain, itu dibutuhkan,” ujar 
ajiep Padindang, ketua komite iV dPd ri.

Senator dari Prov Sulawesi Selatan 
itu berharap para calon anggota bPk 
yang telah dinilai oleh dPd menjadi 
bahan pertimbangan dPr untuk memilih 
anggota bPk yang memenuhi syarat. 
“itu harapan kami karena kami juga 
telah melakukan proses ini secara serius,” 
ujarnya.

hal senada disampaikan Wakil 
ketua komite iV ghazali  abbas adan. 
Menurutnya,  meski dPd tidak dapat 
menentukan langsung siapa calon 
yang akan terpilih nantinya, namun 
dPd tetap melakukan penilaian secara 
serius terhadap calon-calon anggota 
bPk. anggota dPd, ucap Senator dari 
Prov aceh itu, sebagian besar bukanlah 
anggota partai politik karenanya akan 
dapat memberikan penilaian yang lebih 
objektif. 

di samping itu, dPd selama ini lebih 
fokus pada isu-isu daerah sehingga lebih 
paham tentang sosok anggota bPk yang 

tepat di era desentralisasi lewat otonomi 
daerah. dia berharap dPr nantinya bisa 
menerima dan melaksanakan rekomendasi 
dPd. 

“Mengapa kami mengadakan tes yang 
ketat seperti ini, tidak boleh main-main, 
kami serius dan kami objektif karena kami 
tidak punya kepentingan politik dalam 
menilai para calon-calon ini,” tegas ghazali. 

Sebagaimana diketahui, dPd ri dalam 
hal ini komite iV telah menggelar fit and 
proper test pada 28 calon anggota bPk  
periode 2017-2022 pada 27-28 februari 
2017.  Setelah fit and proper test tersebut, 
komite iV melakukan rapat membahas 
dan merumuskan hasilnya untuk 
disampaikan dalam Sidang Paripurna dPd 
untuk selanjutnya diserahkan kepada 
dewan Perwakilan rakyat sebagai bahan 
pertimbangan. rencananya, rekomendasi  
dPd tersebut akan disampaikan pada 9 
Maret 2017 mendatang.

Meski mendapat pertimbangan dari 
dPd, namun nantinya dPr kembali akan 
melakukan fit and proper test terhadap 
semua calon anggota bPk. hasilnya, dua 
calon akan disampaikan dalam Sidang 
Paripurna dPr sekaligus menetapkan 
kedua calon terpilih menjadi anggota bPk 
periode 2017-2022.   

dari 28 calon anggota yang terdaftar 
ternyata ada dua calon yang tidak hadir 
dalam  fit and proper test yang digelar dPd, 
yakni Prof emita Wahyu astami dan indra 
bastian. keduanya sebenarnya dijadwalkan 
mengikuti uji kelayakan dan kepatutan 
pada Senin 27 februari. ketidakhadiran 
keduanya dibenarkan oleh ketua komite iV 
ajiep Padindang.

“Mereka belum memberikan 
pemaparan visi dan misi kepada komite 
iV. indra bastian mengundurkan diri, 
sedangkan emita Wahyu astami berada di 
luar negeri,” kata ajiep. 

dari 26 yang mengikuti uji kelayakan 
dan kepatutan di dPd, delapan di 
antaranya adalah berasal dari kalangan 
bPk, baik yang masih aktif maupun yang 
telah pensiun. Salah satu di antaranya 
adalah abdul latief yang dalam 
kesempatan tersebut memaparkan 
makalah berjudul “Pemeriksaan laporan 

SelekSi CAlon 
AnGGotA bPk di dPd

Fit and Proper Test calon Anggota BPK
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AntAr lembAGA

keuangan Pemerintah untuk Memitigasi 
risiko kegagalan dalam Mengungkapkan 
kecurangan”.  

auditor keuangan negara Vii bPk ri 
ini mengusulkan perlunya peningkatan 
efektivitas pemeriksaan keuangan. 
“dalam program bPk nanti, bPk harus 
membangun pemeriksaan yang 
lebih efektif untuk mengungkapkan 
kecurangan atau penyimpangan dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada,” 
katanya. 

ditambahkannya juga bahwa selama 
ini masyarakat menuntut adanya korelasi 
antara kualitas opini yang diberikan bPk 
dengan indikasi tindak pidana korupsi. 
artinya, laporan keuangan kementerian/
lembaga yang telah mendapat kualitas 

opini yang baik yakni Wajar tanpa 
Pengecualian (WtP) seharusnya tidak 
terjadi tindak pidana korupsi di k/l. 

“karenanya bPk perlu menyusun 
dan menetapkan strategi pemeriksaan 
keuangan yang dapat memitigasi 
risiko kecurangan sehingga dapat 
diminimalkan. Seperti, pemetaan risiko 
kecurangan, integrasi  ketiga jenis 
pemeriksaan dalam sinergi pemeriksaan 
serta optimalisasi e-audit dalam 
pemeriksaan keuangan,” jelasnya.

Sementara Sjarifudin Mosii 
menekankan pentingnya pemeriksaan 
kinerja yang berdampak pada 
kesejahteraan masyarakat. “jika saya 
menjadi anggota bPk, saya akan 
memberikan penekanan kepada audit 

kinerja tanpa melupakan audit tertentu,” 
kata Sjafrudin Mosii.

Sedangkan bambang Pamungkas 
menginginkan peningkatan kapasitas 
pemeriksaan bPk ri melalui Integrated 
Audit. Strategi tersebut diharapkan 
menjadi perwujudan kemandirian 
dan profesionalisme bPk ri.  “dengan 
beberapa strategi yang sudah kami 
sampaikan ini, harapannya outcome 
pemeriksaan bPk yang bebas, mandiri 
dan profesional ini bisa mewujudkan 
akuntabilitas publik penyelenggara 
negara dan mampu meningkatkan good 
corporate governance dan pada akhirnya 
akan terwujud masyarakat indonesia yang 
maju dan sejahtera,” papar auditor utama 
keuangan negara V bPk ri, ini.  (dr)

Tujuh Calon dari BPK Lolos
Fit and Proper Test DPD RI

deWan Perwakilan daerah (dPd) ri 
merekomendasikan 13 nama sebagai calon 
anggota bPk periode 2017-2022 kepada dPr, 
di mana tujuh di antaranya adalah calon-calon 

yang berlatar belakang bPk. Mereka adalah, agung firman, 
hendra Susanto, bambang Pamungkas, Sjafrudin Mosii, i gede 
kastawa, Mahendro Sumardjo, dan abdul latif. 

dPd berharap 13 nama yang direkomendasikan sebagai 
hasil dari fit and proper test yang dilaksanakan dPd akhir 
februari lalu, dapat menjadi pertimbangan dewan Perwakilan 
rakyat, sekalipun nantinya dPr akan menggelar ulang fit 
and proper test pada semua peserta. Sebagaimana diketahui, 
jumlah yang terdaftar sebagai peserta fit and proper test calon 
anggota bPk periode 2017-2022 adalah 28 orang.

namun saat fit proper test di dPd, dua orang tidak hadir, 
yakni Prof ermita Wahyu astami dan indra bastian. “Mereka 

belum memberikan pemaparan visi dan misi kepada komite 
iV dPd. indra bastian mengundurkan diri, sedangkan emita 
Wahyu astami berada di luar negeri,” kata ketua komite iV 
dPd, ajiep Padindang. dengan demikian jumlah peserta tes 
26 orang. 

rencananya dalam waktu dekat dPr segera melakukan 
fit proper test untuk seluruh calon anggota bPk. nantinya dua 
nama akan dipilih dPr untuk mengisi jabatan dua pimpinan 
bPk Sapto amal damandari dan agung firman Sampurna 
yang akan berakhir april mendatang.

berikut adalah 13 nama calon anggota bPk periode 
2017-2022 yang direkomendasikan dPd ke dPr:

1. dr. agung firman Sampurna
2. hendra Susanto, St., M.eng, Mh.,cfra.
3. dr. Muhammad ridwansyah, Se., M.Sc.
4. dr. bambang Pamungkas, ak., ca., Mba.
5. dr. Padri achyarsyah Se., MM., deSS., ak., cPa., ca.
6. Sjafrudin Mosii, Se., MM.
7. dr. ir. deddy Supriady bratakusumah, be.
8. dr. razaki Persada, S.e., M.Si.
9. dr. h. eko Sembodo, Se., MM., M.ak.
10. i gede kastawa, Se., MM.
11. ir. isma yatun, Mt.
12. dr. drs. Mahendro Sumardjo, Qia., MM.
13. dr. abdul latief, Se., MM. 

Uji kelayakan calon Anggota BPK  tahun 2017-2022 di dPd RI
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beranda  bpk

bPk yang dibentuk terhitung 1 
januari 1947 memulai tempat 
kedudukannya di Magelang. 
ketika Pemerintah indonesia 

memindahkan pusat pemerintahannya 
ke yogyakarta, bPk kemudian membuka 
cabang di sana.

kantor cabang bPk di yogyakarta 
menempati gedung kementerian 
keuangan atau dulu dikenal dengan 
nama gedung nillmy yogyakarta. tempat 

kedudukan untuk sementara waktu, 
karena setelahnya kantor bPk berpindah 
tempat lagi.

lebih dari satu tahun kemudian sejak 
pendirian bPk, Pemerintah mengeluarkan 
Penetapan Pemerintah no.6/1948 
tertanggal 6 november 1948. Penetapan 
pemerintah ini berisi pemindahan kantor 
Pusat bPk dari Magelang ke yogyakarta. 

dengan Penetapan Pemerintah no.6 
tahun 1948, maka bPk di yogyakarta tidak 

beranda  bpk

Selintas Gedung 
Nillmy

gedung nilmy di yogyakarta gedung 
bersejarah Pernah menjadi kantor bPk.

lagi menjadi cabang bPk, tetapi kantor 
Pusat bPk. Sementara kantor bPk di 
Magelang, dijadikan cabang bPk. kantor 
Pusat bPk di yogyakarta sendiri tidak 
berkedudukan di gedung nillmy. tapi, 
ditempatkan di tempat dan lokasi lain.

gedung nillmy atau ‘nilmy’ di 
yogyakarta punya sejarah panjang. 
Penyebutan nama ‘nillmy’ atau ‘nilmy’ 
sebenarnya penyebutan orang indonesia. 
hal yang sama ketika menyebut nama 
‘kompeni’ yang sebenarnya ‘compagnie’ 
yang mengacu pada perusahaan dagang 
belanda Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (Voc), yang memonopoli 

t e m p o 
d o e l e o

Gedung Nilmy di Yogyakarta yang  saat ini menjadi gedung BNI 46 Yogyakarta

CFW Wiggers van Kerchem pendiri  Nillmij.
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t e m p o 
d o e l e o

perdagangan di kepulauan nusantara, 
cikal-bakal dari penjajahan belanda atas 
indonesia.  

nama ‘nillmy’ atau ‘nilmy’ 
sebenarnya nama yang mengacu pada 
perusahaan asuransi jiwa hindia belanda: 
Nederlandsch Indische Levensverzekeringen 
en Lijfrente Maatschappij (nillMij). 
jadi, penyebutan ‘nillmy’ atau ‘nilmy’ 
sebenarnya menyebut nama ‘nillMij’.

nillMij atau nama lengkapnya 
nillMij van 1859 merupakan perusahaan 
asuransi jiwa yang didirikan oleh c.f.W. 
Wiggers van kerchem, seorang financier 
pertama di hindia belanda, pada 31 
desember 1859. didirikan dengan akte 
notaris William hendry herklots nomor 
185. c.f.W. Wiggers van kerchem sendiri 
di kemudian hari menjadi Presiden 
direktur De Javasche bank periode 1863-
1868, cikal bakal bank indonesia. 

Perusahaan asuransi jiwa 
pertama di hindia belanda ini masih 
beroperasi walau indonesia telah 
memproklamasikan kemerdekaannya 
dan gedungnya di yogyakarta juga telah 
ditempati institusi negara indonesia. 

baru pada 1957, ketika Pemerintah 
indonesia melakukan nasionalisasi besar-
besaran perusahaan belanda, nillMij 
pun terkena imbasnya. nasionalisasi 
nillMij baru terlaksana pada 17 
desember 1960. nillMij van 1859 
dinasionalisasi menjadi Pt Perusahaan 
Pertanggungan djiwa Sejahtera, yang 
kemudian beberapa kali lagi mengalami 
peleburan dan perubahan nama. 
Sampai pada 1966 menjadi Perusahaan 
negara asuransi jiwasraya. Merk dagang 
yang bertahan hingga hari ini sebagai 
perusahaan badan usaha Milik negara 
(buMn).

Perusahaan asuransi jiwa tersebut 
membuka kantor juga di yogyakarta, 
yang dikenal dengan nama gedung 
nilmy itu. gedung ini merupakan hasil 
rancangan ir. frans johan louwrens 
ghijsels, seorang arsitek belanda 
kelahiran tulungagung. gedung mulai 
dibangun sejak tahun 1921 sampai 
tahun 1922. Setelah dibangun, gedung 
ini memiliki luas bangunan 1.141,8 m² di 

atas lahan seluas 1.343,8 m².
gedung dirancang dengan langgam 

art deco. gaya khas arsitektur ini ditandai 
dengan konstruksi pilar-pilar tinggi. Pintu 
dan jendela yang lebar dan tinggi pada 
gedung merupakan ciri-ciri bangunan 
eropa. dinding dihiasi dengan roster yang 
berfungsi sebagai sirkulasi udara dan 
pencahayaan sekaligus mempercantik 
tampilan arsitektural.

kala jepang menduduki indonesia 
(1942-1945), gedung nillMij diambil-alih 
oleh tentara dai nippon untuk digunakan 
sebagai kantor radio jepang: Hoso Kyoku. 
Setelah kalah dalam Perang dunia ii dan 
harus meninggalkan indonesia, gedung 
ini dimanfaatkan sebagai studio siaran 
radio Mataramse Vereniging Voor Radio 
Omroep (MaVro). MaVro merupakan 
cikal-bakal dari perintis radio republik 
indonesia (rri) nusantara ii yogyakarta. 
Setelah rri lahir pada 11 September 
1945, gedung nillMij digunakan juga 
oleh rri untuk siaran radio.

Setelahnya, gedung ini membidani 
lahirnya bank negara indonesia (bni) 
46. Pembentukan bni diinisiasi oleh 
Margono djojohadikusumo pada 5 juli 
1946, dengan tujuan untuk kelancaran 

pemerintah di bidang keuangan dan 
perekonomian masyarakat. 

Pada 5 juli 1946, Pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti undang-undang (Perpu) 
nomor 2 tahun 1946 tentang 
pembentukan bni. upacara 
peresmiannya kala itu berlangsung di 
gedung nillMij ini. diresmikan langsung 
Wakil Presiden Mohammad hatta.

Walau sempat digunakan 
kementerian keuangan, kemudian 
bPk juga, pada akhirnya gedung ini 
milik bni 46. berubahlah namanya 
menjadi gedung bni 46 yogyakarta dan 
ditetapkan oleh kementerian Pendidikan 
dan kebudayaan sebagai cagar budaya 
di bawah balai Pelestarian cagar budaya 
yogyakarta. 

gedung bni 46 yogyakarta saat 
ini terletak di jalan ahmad dahlan 
no. 1 kampung kauman rt. 38 rW. 
11 kelurahan ngupasan, kecamatan 
gondomanan, kota yogyakarta, Provinsi 
daerah istimewa yogyakarta. lokasi 
gedung ini berada di pojok perempatan 
atau lampu merah benteng, atau berada 
pada pertemuan jalan ahmad dahlan 
dan jalan trikora.  (and)

Gedung nillmij di Yogjakarta yang  pernah ditempati BPK sebagai kantor.
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beranda  bpk SerbA -  Serbi

“launching 
Festival Film 
kawal harta 
negara 2017” 
melalui Film, bPk memPerkenalkan tugas dan 
Perannya. dibuka di jakarta, kemudian roadshow ke 
emPat kota lainnya.

jawab. Setiap rupiahnya harus digunakan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
indonesia. rakyat indonesia harus 
terlepas dari kemiskinan, pengangguran, 

rasa ketidakadilan. dan, kategori human 
development index seperti pendidikan, 
kesehatan, pendapatan per kapita terus 
meningkat.

P uSat Perfilman haji usmar 
ismail, kuningan, jakarta 
Selatan, Selasa (14/3) lalu, 
terlihat ramai oleh pelajar 

Sekolah Menengah tingkat atas yang 
dalam hal ini Sekolah Menengah 
kejuruan dan mahasiswa-mahasiswi dari 
beberapa perguruan tinggi. Mereka yang 
tengah menggeluti dunia multimedia, 
komunikasi, broadcasting, dan program di 
bidang perfilman lainnya. ada sekitar 420 
pelajar maupun mahasiswa-mahasiswi 
yang hadir. 

Spanduk besar di pintu masuk, 
beberapa stand banner, bahkan stand ada 
di sana. temanya: bPk dan festival film 
kawal harta negara 2017. bPk memulai 
gelaran roadshow festival film kawal 
harta negara tahun 2017 di tempat ini.

Selain ketua bPk harry azhar azis, 
launching festival film kawal harta 
negara 2017 ini dihadiri beberapa 
pejabat eselon i dan ii bPk. hadir juga 
Deputy Director United States Agency for 
International Development (uSaid) Office 
for Democracy, Rights, and Governance 
kevin Mcgrath. kehadiran salah satu 
pejabat uSaid tak lain karena festival 
film ini sendiri terselenggara berkat kerja 
sama antara bPk dan lembaga donor 
amerika Serikat tersebut. 

dalam sambutannya yang sekaligus 
me-launching festival film kawal harta 
negara 2017, ketua bPk harry azhar 
azis memaparkan bahwa harta negara 
di indonesia berdasarkan anggaran 
Pendapatan dan belanja negara (aPbn) 
tahun 2017 sekitar rp2085 triliun. 

Sementara seluruh kekayaan negara 
di tingkat pusat, sekitar rp3500 triliun. 
harta negara yang dikuasai pemerintah 
daerah atau aset yang dikuasai daerah, 
baik provinsi, kabupaten dan kota, sekitar 
rp2000 triliun. Sementara yang dikuasai 
badan usaha Milik negara sekitar rp4500 
triliun. belum kekayaan negara yang tak 
bisa dihitung macam kekayaan di laut 
dan kekayaan alam lainnya. 

“itu yang harus kita kawal,” jelas harry, 
sambil melanjutkan bahwa harta negara 
keseluruhan tersebut pengelolaannya 
harus transparan dan bertanggung 

Ketua BPK Harry Azhar Azis memberikan kata sambutan saat BPK menggelar launching Festival Film Kawal Harta Negara 
di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, 14 Maret 2017.
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harry berharap, hal-hal tersebut bisa 
ditampilkan dalam karya-karya yang akan 
diikutsertakan dalam festival film kawal 
harta negara 2017. “ini bagian dari upaya 
kita untuk membuat kesadaran bahwa 
harta negara itu adalah milik kita semua,” 
ucapnya.   

Sementara itu, Deputy Director 
uSaid Office for Democracy, Rights, and 
Governance kevin Mcgrath mengaku 
senang bisa digelarnya festival film ini. 
uSaid memang concern dengan program 
yang dilaksanakan ini bekerja sama 
dengan bPk. Sebab, peran penting bPk 
dalam mengaudit dana sektor publik. 
dengan begitu, dapat berperan juga 
dalam pencegahan korupsi. dan, bPk 
punya peran dalam proses tersebut.

Melalui film, lanjut kevin Mcgrath, 
diharapkan meningkatkan pemahaman 
dari publik terkait tugas dan peran bPk 
tersebut. diharapkan juga meningkatnya 
partisipasi masyarakat dalam sudut 
pandang yang lebih luas mengenai 
pengelolaan keuangan sektor publik.   

acara launching dirangkai dengan 
berbagai kegiatan seperti talkshow 
bersama bPk dengan narasumber kabiro 
humas dan kerja Sama internasional, 
yudi ramdan budiman yang mengangkat 
tema mengenai informasi ke-bPk-an.

lalu, dilanjutkan dengan workshop 
film dengan sineas muda ismail basbeth, 
serta workshop mengenai pembuatan 
video Citizen Journalism dengan 
narasumber thomas herda dari net tV. 
dalam kegiatan Peluncuran (launching) 
festival film kawal harta negara 2017 
juga diputar film pendek yang diilhami 
dari hasil pemeriksaan bPk.

Selain launching di jakarta, festival 
film kawal harta negara akan digelar di 
empat kota, yaitu Magelang (23 Maret 
2017), ternate (30 Maret 2017), Medan 
(6 april 2017) dan Malang (11 april 
2017). Pada akhir rangkaian kegiatan 
festival film, pada agustus 2017, bPk 
merencanakan puncak acara, nanti akan 
terpilih satu pemenang pada masing-
masing kategori.

keempat kota sebagai tempat 
tujuan roadshow festival film dipilih 

SerbA -  Serbi

Ketua BPK Harry Azhar Azis menabuh gong menandai diluncurkannya Festival Film Kawal Harta Negara dan Roadshow 
ke empat kota di Indonesia.

Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman memberikan materi pada sesi talkshow ke-BPK-an.

deputy director USAId Office for democracy, Rights, and Governance Kevin McGrath saat menyampaikan kata sambutan. 
Kevin McGrath merupakan perwakilan dari USAId yang memberikan bantuan finansial untuk kegiatan Festival Film 
Kawal Harta Negara dan Roadshow di empat kota di Indonesia. 
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karena berdasarkan riset yang telah 
dilakukan, keempat kota tersebut 
memiliki komunitas-komunitas film yang 
cukup banyak. ke depannya bukan tidak 
mungkin kota-kota lain di indonesia 
juga dijadikan tempat roadshow festival 
film dengan mengacu perkembangan 
komunitas film yang ada di masing-
masing kota.  

Pada festival film kawal harta 
negara 2017, sejumlah kategori yang 
dikompetisikan antara lain film pendek 
fiksi, film pendek dokumenter, video 
citizen journalism, dan iklan layanan 
masyarakat (public service announcement), 
serta film making pitching competition 

dalam roadshow festival film. 
Seluruh kategori ini bertemakan 

kawal harta negara dengan tugas dan 
fungsi bPk sebagai objeknya. festival 
film terbuka untuk pelajar, mahasiswa, 
dan umum. nantinya para peserta yang 
terpilih dari masing-masing kategori 
akan mendapatkan hadiah berupa 
dana produksi film dan asistensi dalam 
pembuatan karyanya itu. 

dengan kata lain, kompetisi film, 
festival film kawal harta negara 2017 
akan diawali juga dengan menggelar 
kompetisi ide cerita film dari kategori 
yang ada. Peserta yang terpilih akan 
mendapatkan apresiasi dalam bentuk 

dukungan produksi dan pendampingan 
proses produksi oleh praktisi perfilman, 
sekaligus diikutsertakan sebagai peserta 
festival film kawal harta negara 2017. 
Pendampingan atau asistensi tidak hanya 
dari praktisi perfilman atau sineas tetapi 
juga dari pihak bPk dalam memberikan 
pemahaman mengenai tugas dan fungsi 
bPk.  

Penyelenggaraan festival film ini 
bertujuan untuk mendorong partisipasi 
publik, khususnya pelajar, pembuat film, 
dan komunitas kreatif di indonesia untuk 
membuat film yang bercerita tentang 
produk, pencapaian, peran, dan fungsi 
bPk.

“festival film kawal harta negara 
merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran publik 
terhadap peran dan fungsi serta kinerja 
badan Pemeriksa keuangan sebagai 
pengawal harta negara. kegiatan ini juga 
bertujuan untuk mendorong keterlibatan 
publik dalam menginformasikan fungsi 
dan peran bPk tersebut,” tutur kabiro 
humas dan kerja Sama internasional yudi 
ramdan budiman.

Mengenai latar belakang 
diadakannya festival film kawal harta 
negara ini, yudi menjelaskan bahwa 
film dijadikan media untuk sosialisasi 
maupun untuk menanamkan nilai-nilai 
kawal harta negara karena film itu sebuah 
media yang mudah dipahami banyak 
orang. 

apalagi dewasa ini anak-anak muda, 
seperti pelajar, sudah mampu membuat 
film sendiri melalui media-media yang 
ada. Sehingga, bPk bisa menarik anak-
anak muda ini tetap membuat film, 
dengan muatan substansi tentang 
pentingnya harta negara, memahami 
bPk secara lembaga, pekerjaan bPk, dan 
bahkan mereka bisa menjadi bagian 
dari proses pemahaman tentang bPk itu 
sendiri. 

“Sehingga ke depannya, nilai bPk 
sebagai lembaga audit untuk mengawal 
harta negara menjadi bagian dari proses 
mereka juga,” ucap yudi.

jadi, ada dua hal penting dalam 
festival ini. Pertama, mendorong 

SerbA -  Serbi
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pengembangan kemampuannya 
dalam membuat film yang baik. kedua, 
memberikan value kepada masyarakat 
terkait dengan harta negara serta tugas-
tugas bPk. Muaranya, tugas menjaga 
harta negara tidak hanya bPk secara 
kelembagaan, tetapi masyarakat luas 
pun turut berpartisipasi menjaganya. 
terutama, generasi muda.  

bPk sendiri, ungkap yudi, punya 
success story. bPk dengan uSaid pernah 
membuat tiga film durasi 15 menit 
yang sumbernya dari hasil pemeriksaan 
bPk: tenaga kerja indonesia (tki), 
dana bantuan operasional Sekolah 
(boS), dan penyelenggaraan haji. hasil 
pemeriksaan bPk yang tebal dan formal 
tersebut dituangkan dalam bentuk yang 
sederhana, yaitu melalui film. tiga film itu 
direspon baik oleh banyak kalangan. 

“antusiasmenya banyak. dan, orang 
baru tahu, ternyata bPk itu tidak hanya 
mengejar korupsi saja tetapi memberikan 
informasi bahwa masalah tki itu bukan 

masalah yang sederhana,” terangnya, 
mengacu pada salah satu film pendek 
yang pernah dibuat yang menceritakan 
tentang tki dari hasil pemeriksaan bPk 
tentang pengurusan tki oleh pemerintah.  

jika sebelumnya, film diproduksi oleh 
bPk sendiri, pada festival film kawal 
harta negara 2017, akan lebih ditujukan 
pada masyarakat umum, khususnya 
generasi muda, sehingga lebih objektif 
dan lebih jujur  dalam memahami tugas 
dan fungsi bPk dan menuangkannya 
dalam karya-karya film mereka. 

film-film yang terpilih nantinya 
akan menjadi konsumsi publik. terbuka 
untuk masyarakat umum yang ingin 
menyaksikannya melalui media-media 
informasi yang mudah diakses, seperti 
youtube, website bPk sendiri, dan media 
lain yang memungkinkan masyarakat 
bisa mengaksesnya.  

 Sineas muda ismail basbeth, saat 
sesi juma pers, menyambut baik festival 
film kawal harta negara 2017. apalagi 

pesertanya dari kalangan generasi 
muda. dimana, peran bPk dalam 
mengawal harta negara serta mencegah 
korupsi memiliki nilai-nilai yang bisa 
ditanamkan kepada anak-anak muda, 
generasi penerus bangsa. Sehingga 
bisa diupayakan agar generasi muda ini 
nantinya dapat memperbaiki kondisi 
keuangan negara di indonesia ke depan 
melalui karya-karyanya.

ismail juga terpacu untuk membantu 
anak-anak muda ini untuk mengolah 
ide-ide film yang akan dibuat dengan 
menerapkan hal-hal sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari bisa digunakan 
untuk tujuan yang lebih besar. ia 
mencontohkan bagaimana mengolah 
tema-tema yang berkaitan dengan 
pengawasan keuangan pada kehidupan 
sehari-hari. terlihat filmnya biasa saja 
tetapi value-nya besar. 

“cerita-cerita yang teksturnya itu 
sehari-hari, bisa kita lihat, bisa kita 
rasakan sehari-hari,” ujarnya.  (and)
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Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan SPT Pajak Tahunan pada 10 Maret 2017 di Kantor Pusat BPK.
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Pada 2 Maret 2017, mahasiswa STAN mengunjungi Kantor Pusat BPK, Jakarta. Kunjungan mahasiswa STAN ini disambut 
Kabag Kerja Sama Internasional Wahyudi.

GALLERY FOTO 
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Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari meresmikan Masjid Baitul Hasib di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 
di Semarang, 24 Februari 2017.
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Anggota BPK Bahrullah Akbar memberikan sambutan pada acara Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, & BPOM, Jakarta, 28 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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