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Lebih Dalam tentang LKPP
Sidang pembaca yang budiman....

Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat Idul Fitri.... 
Warta BPK edisi Juni, dipersiapkan di bulan Ramadhan, dan tentu saja sampai di 

tangan pembaca bertepatan dengan bulan Syawal. Paralel dengan bulan yang penuh 
berkah, kiranya berkah pula bagi pemerintah pusat. Setelah 12 tahun tidak WtP, untuk 
pertama kalinya tahun 2016 lKPP mendapatkan Opini WtP dari BPK.  Topik itu kami 
tempatkan sebagai laporan utama.

Setelah bertahun-tahun 
hanya mendapat Opini Disclaimer 
dan Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (lKPP) Tahun 
Anggaran 2016 oleh BPK diganjar 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Keberhasilan pemerintah 
pusat dalam menyusun laporan 
keuangannya sehingga mendapat 
Opini WTP disampaikan Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara 
di Sidang Paripurna DPR, Jumat 

(19/5) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada saat penyampaian laporan Hasil 
Pemeriksaan (lHP) atas lKPP Tahun Anggaran 2016.

Sejalan dengan itu, pada laporan Khusus, kami lebih mendalami lKPP, terkait 
persoalan penerimaan negara bukan pajak. Ada 10 temuan pada aspek SPI. Pertama, 
berkaitan dengan Sistem Informasi Penyusunan lKPP tahun 2016 yang belum 
terintegrasi. Kedua, pelaporan Saldo Anggaran lebih (SAl) yang belum memadai. 
Ketiga, penetapan tarif pajak penghasilan (PPh Migas) yang tidak konsisten. Keempat, 
kelemahan sistem pengendalian internal piutang perpajakan. Kelima, pengendalian 
penagihan sanksi administrasi pajak yang belum memadai.

Keenam, berkenaan dengan pencatatan persediaan, aset tetap, dan aset tak 
berwujud yang belum tertib. Ketujuh, pengendalian atas pengelolaan program 
subsidi yang kurang memadai. Kedelapan, penyelenggaraan kewajiban pelayanan 
publik angkutan orang dengan kereta api yang belum jelas. Kesembilan, 
pengendalian dana alokasi khusus fisik bidang sarana prasarana penunjang yang 
belum memadai. Kesepuluh, kebijakan pelaksanaan tindakan khusus aset dana 
jaminan sosial  kesehatan bernilai negatif yang belum jelas.

Rubrik-rubrik lain, senantiasa hadir mengisi ruang informasi tentang ke-BPK-an 
yang kiranya sangat dibutuhkan masyarakat luas. ***
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LKPP 2016 aKhirnya MendaPat OPini WtP
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Penantian Panjang Pemerintah datang juga. Setelah 13 tahun, lKPP aKhirnya 
mendaPat OPini WtP.
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- SerBa-SerBi

Walau tidaK material dalam lKPP tahun 

2016, namun PermaSalahan Penerimaan 

negara, BaiK PajaK mauPun PnBP Perlu 

menjadi Perhatian Pemerintah.
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LAPORAN UTAMA

S etelah bertahun-tahun hanya 
mendapat Opini Disclaimer dan 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (lKPP) tahun anggaran 
2016 oleh BPK diganjar Opini Wajar tanpa 
Pengecualian (WtP). 

Keberhasilan pemerintah pusat dalam 
menyusun laporan keuangannya sehingga 
mendapat Opini WtP disampaikan Ketua 
BPK Moermahadi Soerja Djanegara di 
Sidang Paripurna DPR, Jumat (19/5) di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
pada saat penyampaian laporan hasil 

Pemeriksaan (lhP) atas lKPP tahun 
anggaran 2016.

Moermahadi menyampaikan bahwa 
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah 
dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara, maka menurut 
pendapat BPK, lKPP tahun 2016 telah 
menyajikan secara wajar untuk seluruh 
aspek yang material sesuai dengan 
Standar akuntansi Pemerintah (SaP).  

“Dengan demikian, kami menyatakan 
pendapat Wajar tanpa Pengecualian atas 
laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
tahun 2016,” ucapnya di hadapan para 

LKPP 2016 AKhirnyA 
MendAPAt OPini WtP
PeNaNtiaN PaNJaNg PeMeRiNtah DataNg Juga. Setelah 13 
tahuN, lKPP aKhiRNya MeNDaPat OPiNi WtP. 

anggota DPR yang hadir dalam Sidang 
Paripurna tersebut.

ada beberapa hal yang membuat 
lKPP tahun 2016 mendapat Opini 
WtP. Pertama, Pemerintah Pusat telah 
menindaklanjuti 6 temuan besar pada 
lKPP tahun sebelumnya: tahun anggaran 
2015. Keenam temuan besar yang 
merupakan beberapa permasalahan 
yang mempengaruhi opini tersebut telah 
diselesaikan oleh pemerintah.

Kedua, Pemerintah telah berhasil 
menyelesaikan masalah suspen dengan 
membangun single database melalui 
e-rekon dan Sistem informasi Penyusunan 
lKPP yang lebih baik sehingga tidak ada 
lagi suspen pada lKPP tahun 2016. 

Jauh sebelumnya, sejak pertama kali 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian LHP BPK atas LKPP Tahun 2016 kepada DPR, di Gedung Nusantara II, 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 Mei 2017.
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pemerintah menyusun, menyampaikan 
dan diperiksa BPK pada tahun 2004 sampai 
2015, lKPP memuat akun yang tidak 
lazim, yaitu suspen. akun ini dibuat untuk 
menyamakan perbedaan realisasi belanja 
negara yang dilaporkan kementerian/
lembaga dengan realisasi belanja negara 
yang dicatat oleh Bendahara umum 
Negara untuk kementerian/lembaga 
tersebut. 

Pada lKPP tahun 2015, nilai suspennya 
sebesar Rp71,9 miliar. tahun-tahun 
sebelumnya juga setiap lKPP selalu ada 
nilai suspen ini. Baru, pada lKPP tahun 
2016 ini tidak ada lagi nilai suspen.

Ketiga, secara umum, 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(aPBN) di tingkat kementerian/lembaga 

di tahun anggaran 2016 meningkat secara 
positif dibandingkan sebelumnya.

hal tersebut tercermin dari banyaknya 
laporan keuangan kementerian/lembaga 
yang mendapat opini WtP. Dari 87 laporan 
Keuangan Kementerian/lembaga (lKKl) 
dan satu laporan Keuangan Bendahara 
umum (lK BuN) tahun 2016 yang 
dikonsolidasikan dalam lKPP tahun 2016, 
74 lKKl dan lK BuN atau sekitar 84% dari 
jumlah keseluruhan lKKl mendapat Opini 
WtP. Dengan jumlah 74 lKKl dan satu 
lK BuN yang mendapat opini WtP dari 
87 lKKl tersebut mempengaruhi tingkat 
kewajaran lKPP tahun 2016 secara umum 
dalam artian yang positif.    

Di sisi lain, lKKl yang yang mendapat 

Opini WDP jauh berkurang. hanya 8 
lKKl atau 9% saja dari keseluruhan lKKl. 
Sementara hanya 6 lKKl atau 7% yang 
mendapat Opini Disclaimer atau tMP. 
Dari lKKl yang mendapat Opini WDP dan 
tMP tersebut, tidak berpengaruh secara 
material terhadap lKPP tahun 2016. 

Keempat, Dalam pemeriksaan lKPP 
tahun 2016, BPK memang menemukan 
beberapa permasalahan baik pada 
Sistem Pengendalian intern (SPi) 
maupun kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. tapi, tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap 
kewajaran lKPP tahun 2016 karena tidak 
material dibandingkan total keseluruhan 
nilai aPBN yang mencapai Rp1.786,22 
triliun dari pendapatan dan hibah serta 
total biaya negara yang mencapai Rp 

2.082,94 triliun pada aPBN Perubahan 
(aPBNP) tahun 2016. 

Walau lKPP tahun 2016 telah 
disajikan secara wajar terhadap seluruh 
aspek yang material tetapi Moermahadi 
mengingatkan pemerintah agar 
tetap menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi BPK atas temuan-temuan 
hasil pemeriksaan lKPP tahun 2016. 
“tindak lanjut rekomendasi penting 
bagi pemerintah sehingga penyajian 
pertanggungjawaban pelaksanaan aPBN 
tahun mendatang akan baik,” ucapnya. 

Di sisi lain, Moermahadi menekankan 
bahwa setelah pertanggungjawaban 
keuangan negara melalui lKPP telah 
baik, selanjutnya pemerintah pusat 

perlu meningkatkan kinerja pelaksanaan 
aPBN dari sisi efisiensi dan efektivitas 
penggunaan uang negara dalam rangka 
mewujudkan tujuan bernegara. 

Seusai penyampaian lKPP di DPR, 
Moermahadi berharap pemerintah tetap 
menjaga apa yang telah dicapai dalam 
lKPP tahun 2016. Karena, BPK hanya 
memotret laporan keuangan untuk tahun 
2016. Sementara, tahun selanjutnya tidak 
dapat dipastikan lKPP akan kembali Opini 
WtP. tergantung upaya dari pemerintah 
pusat sendiri dalam mempertahankan 
kualitas laporan keuangannya dan 
menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi dari BPK. 

“itu harus tetap dijaga. Kan kita 
potretnya, potret tahun ini. Nanti, tahun 
depan kan kita nggak tahu. Kalau mereka 

(pemerintah) nggak bisa menjaga 
akuntabilitasnya ya bisa juga turun,” 
ujarnya.

untuk menjaga agar lKPP di tahun-
tahun selanjutnya tetap mendapatkan 
Opini WtP, Moermahadi menjelaskannya 
ketika BPK menggelar konferensi pers 
terkait lKPP tahun 2016 di Kantor Pusat 
BPK, Jakarta, Senin (22/5) lalu, tiga hari 
setelah penyerahan lKPP tahun 2016 
kepada DPR. Moermahadi menjelaskan 
bahwa BPK memberikan opini dengan 
empat aspek kriteria yakni pertama 
laporan keuangan sesuai dengan SaP; 
kedua kecukupan pengungkapan sesuai 
dengan pengungkapan yang diatur dalam 
SaP; ketiga kepatuhan terhadap peraturan 

Ketua BPK Moermahadi Soerja 

Djanegara menyerahkan dokumen 

LHP BPK atas LKPP Tahun 2016 

kepada Ketua DPR Setyo Novanto. 

Tampak, Ketua BPK didampingi 

para Anggota BPK sementara Ketua 

DPR Setyo Novanto didampingi 

pimpinan DPR lainnya.
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LAPORAN UTAMA

dan perundang-undangan, dan keempat 
efektivitas SPi.

“empat poin ini saja yang harus 
dijaga. Kalau misalnya ada masalah dalam 
kepatuhan terhadap peraturan dan 
perundang-undangan bisa saja mengubah 
opini,” ujarnya. 

  Sementara itu, seusai penyampaian 
Pengantar dan Keterangan Pemerintah 
atas Kerangka ekonomi Makro dan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran 
2018 dalam Sidang Paripurna DPR, tepat 
setelah BPK menyampaikan lhP atas lKPP 
2016 kepada DPR, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani indrawati mengungkapkan 
rasa syukurnya karena lKPP tahun 2016 
mendapat Opini WtP dari BPK. ia mengaku 
pihaknya sudah bekerja keras bersama 
BPK dalam memperbaiki permasalahan-
permasalahan yang ada dalam lKPP 
tahun sebelumnya maupun lKPP tahun 
2016. “Kita kerja keras selama enam bulan 
ini, dengan BPK kita kerja sangat intens,” 
ucapnya.

ia juga mengungkapkan bahwa 
pihaknya mendengarkan dan 
memperhatikan secara detail semua 
masukan-masukan dan pandangan-
pandangan dari BPK. Pihaknya juga 
memperhatikan betul temuan-temuan 
di berbagai kementerian/lembaga dari 
hasil pemeriksaan BPK atas lKPP tahun 
sebelumnya dengan menindaklanjuti 
sesuai rekomendasi dari BPK. 

“Suspen tadinya ada sekarang hilang, 

masalah tagihan pajak yang mereka minta 
mengaudit tambahan lagi, jumlahnya, 
dokumennya, kita berikan semuanya. 
Mereka melihat, membahas dengan kita,” 
ujar Sri Mulyani.  

atas keberhasilan pemerintah pusat 
menyusun lKPP dengan cermat dan 
menindaklanjuti rekomendasi yang 
diberikan BPK terutama pada temuan-
temuan dalam lKPP tahun sebelumnya 
sehingga berbuah Opini WtP dari BPK, Sri 
Mulyani berterima kasih atas kerja sama 
yang terjalin dengan BPK. 

“Sangat menghargai betul pandangan 
dari BPK karena spiritnya adalah untuk 
memperbaiki kualitas dari laporan 
akuntabilitas kita dan juga memperbaiki 
tata kelola karena banyak hal, seperti 
masalah konsistensi, pembukuan 
mengenai subsidi, masalah PMN itu luar 
biasa baik sekali yang disampaikan oleh 
BPK. Jadi saya merasa sangat berterima 
kasih kepada BPK yang telah banyak 
memberikan banyak sekali rekomendasi 
yang positif karena saya yakin ini akan 
memperbaiki cara kita mengelola 
keuangan negara,” ungkap Sri Mulyani.

ia menambahkan bahwa pemerintah 
juga akan tetap serius menindaklanjuti 
rekomendasi BPK atas temuan-temuan 
dalam lKPP tahun 2016 walau temuan 
tersebut tidak material dan tidak 
berpengaruh langsung terhadap 
kewajaran penyajian laporan keuangan 
tersebut. “WtP tidak berarti tidak ada 
temuan. tapi, temuan itu dianggap tidak 
material. Namun, walaupun dianggap 
tidak material mempengaruhi opini, 
pemerintah tetap menganggap itu serius,” 
tegasnya.

terkait harapan BPK agar pemerintah 
pusat perlu meningkatkan kinerja 
pelaksanaan aPBN dari sisi efisiensi dan 
efektivitas penggunaan uang negara 
dalam rangka mewujudkan tujuan 
bernegara, Sri Mulyani merespon positif.

ia menyatakan bahwa dari sisi 
akuntabilitas dari sisi akuntansi adalah 
hanya satu hal saja. tapi, hal yang paling 
penting juga akuntabilitas dari sisi bahwa 
seluruh pengeluaran negara itu mencapai 
targetnya.

“Dan ini yang merupakan salah satu 
yang akan kita terus pantau dan perbaiki. 
Dari sisi belanja kementerian/lembaga, 
dari sisi belanja melalui daerah, apakah 
seluruh desain belanja itu betul-betul 
untuk mencapai hasilnya maupun kinerja 
yang diharapkan. Saya rasa dari sisi 
kualitas kita, di dalam membahas dengan 
BPK, dengan DPR, kita akan makin terus 
memperbaiki tidak hanya dari sisi berapa 
uang dibelanjakan, jumlahnya, besarannya, 
namun juga kita akan mulai tertib di dalam 
membukukannya, melaporkannya, dan 
juga tertib di dalam memantau hasilnya,” 
tutur Sri Mulyani.  (and) 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers terkait prestasi opini  
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mar’ie 
Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (19/05).
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S alah satu alasan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
memberikan Opini WDP atas 
lKPP tahun 2015 karena 

ditemukan enam permasalahan yang 
mempengaruhi kewajaran penyajian 
laporan keuangan tersebut. Namun, 
dalam laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (lKPP) tahun 2016, permasalahan-
permasalahan tersebut bisa diselesaikan 
oleh pemerintah sehingga menjadi salah 
satu faktor lKPP tahun 2016 mendapat 
Opini WtP. 

Keenam temuan itu, pertama, 
Ketidakjelasan investasi Permanen berupa 
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 
Pt PlN (Persero) senilai Rp848,38 triliun, 
terkait dengan penerapan interpretasi 
Standar akuntansi Keuangan (iSaK) No. 
8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa 
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Permasalahan itu menggambarkan 
bahwa adanya ketidakpastian nilai PMN 

pada Pt PlN (Persero) sehubungan dengan 
diterapkannya iSaK No. 8 pada kebijakan 
akuntansi pada laporan keuangan Pt. PlN 
(Persero) tahun anggaran 2015.  

Pemerintah kemudian menerbitkan 
Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017 
tentang Percepatan Pembangunan 
infrastruktur Ketenagalistrikan yang 
ditindaklanjuti dengan penetapan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan 
akuntansi atas transaksi Berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli tenaga listrik. 
Dua peraturan ini diterbitkan guna 
menyelesaikan permasalahan yang 
ditemukan BPK tersebut.  

Kedua, Penetapan harga jual eceran 
solar bersubsidi yang lebih tinggi dari 
harga dasar yang membebani konsumen 
dan menguntungkan badan usaha senilai 
Rp3,19 triliun. Dalam hal ini, pemerintah 
menetapkan harga jual eceran minyak solar 
bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar 

Enam TEmuan BEsar 
TElah DiTinDaklanjuTi
aDa eNaM teMuaN BeSaR DalaM lKPP tahuN 
SeBeluMNya, tahuN aNggaRaN 2015. PeMeRiNtah telah 
MeNiNDaKlaNJutiNya. iNilah Salah Satu POiN PeNtiNg 
lKPP tahuN 2016 MeNDaPat OPiNi WtP.

termasuk pajak dikurangi subsidi tetap.
Pada permasalahan ini, Pemerintah 

menetapkan status dana terkait 
penetapan harga jual eceran Bahan Bakar 
Minyak dengan merilis Surat Menteri 
Keuangan No.S-367/MK.02/2017 tanggal 
2 Mei 2017.

Ketiga, Piutang Bukan Pajak senilai 
Rp4,8 triliun pada Kementerian/lembaga 
tidak didukung dokumen sumber yang 
memadai. Dengan kata lain Piutang 
Bukan Pajak tidak didukung dokumen 
sumber yang memadai serta tidak sesuai 
hasil konfirmasi kepada Wajib Pajak. 
atas temuan tersebut, pemerintah 
telah memperbaiki pengelolaan dan 
penatausahaan Piutang Bukan Pajak. 

Keempat, persediaan barang yang 
akan diserahkan kepada masyarakat 
senilai Rp5,82 triliun tidak ditatausahakan 
secara memadai dan tidak dapat 
dijelaskan status penyerahannya. Dimana, 
persediaan belum sepenuhnya didukung 
penatausahaan, pencatatan, konsolidasi 
dan rekonsiliasi Barang Milik Negara 
(BMN) yang memadai serta persediaan 
untuk diserahkan ke masyarakat belum 
dapat dijelaskan status penyerahannya. 
Pemerintah menindaklanjuti temuan ini 
dengan menyempurnakan aplikasi Sistem 
informasi Manajemen dan akuntansi 
Barang Milik Negara (SiMaK BMN) dan 
Persediaan.

Kelima, Saldo anggaran lebih 
(Sal) senilai Rp6,60 triliun tidak dapat 
diyakini kewajarannya, karena tidak 
didukung dengan dokumen sumber yang 
memadai. Dengan kata lain, pencatatan 
dan penyajian catatan dan fisik Sal tidak 
akurat. atas permasalahan ini, Pemerintah 
membangun single database terintegrasi.

Keenam, pengurangan ekuitas 
senilai Rp96,53 triliun dan transaksi antar 
entitas senilai Rp53,34 triliun tidak dapat 
dijelaskan dan tidak didukung dokumen 
sumber yang memadai. Dimana, koreksi 
langsung yang mengurangi ekuitas tidak 
dapat dijelaskan dan tidak didukung 
dokumen sumber yang memadai. 
Permasalahan ini coba diselesaikan 
pemerintah dengan menyempurnakan 
sistem akuntansi pusat dan pengaturan 
mengenai perhitungan dan pengelolaan 
Sal.  (and)

6 - 13 LAPUT REVISI 3.indd   9 25/08/2017   16:34:25



10 juni 2017WARTA BPK

LAPORAN UTAMA

S alah satu perkembangan 
positif dari laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (lKPP) tahun 
2016 adalah semakin banyak 

laporan Keuangan Kementerian lembaga 
– laporan Keuangan Bendahara umum 
Negara (lKKl-lK BuN) yang meraih Opini 
(Wajar tanpa Pengengecualian) WtP. hal 
tersebut menjadi salah satu yang membuat 
lKPP tahun 2016 mendapatkan Opini WtP 

dari BPK.
“ini mempengaruhi secara positif 

kewajaran lKPP tahun 2016,” ucap Ketua 
BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat 
penyerahan lKPP kepada DPR, Jumat (19/5) 
lalu.

lKPP sendiri disusun dari lKKl dan lK 
BuN. Dimana, kedua laporan keuangan 
tersebut merupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran Pendapatan 

Opini WTp lkkl-lk 
Bun Capai 84% 
DOMiNaSi lKKl DaN lK BuN tahuN 2016 yaNg Raih OPiNi 
WtP, MeNggaMBaRKaN PeNiNgKataN KualitaS laPORaN 
KeuaNgaN yaNg SigNiFiKaN DiBaNDiNgKaN tahuN-tahuN 
SeBeluMNya.

dan Belanja Negara (aPBN) di tingkat 
kementerian/lembaga. Jadi, jika 
pertanggungjawaban mereka meningkat 
secara kualitas, maka imbasnya positif 
terhadap lKKl.

Peningkatan signifikan lKKl-lK BuN 
yang mendapat Opini WtP tergambar dari 
hasil pemeriksaan lKPP tahun 2016 yang 
didasarkan pada pemeriksaan atas 87 lKKl 
dan satu lK BuN.

hasilnya, BPK memberikan Opini 
WtP kepada 74 lKKl-lK BuN. atau 
sekitar 84% dari seluruh lKKl dan satu 
lK BuN yang diperiksa BPK pada tahun 
anggaran 2016. Bandingkan dengan tahun 
sebelumnya, dimana 56 lKKl-lK BuN yang 
mendapatkan Opini WtP dari 86 lKKl-lK 
BuN.    

Dengan peningkatan yang sangat 
berarti tersebut membuat lKKl 
yang mendapat Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) semakin berkurang. 
Jika pada tahun sebelumnya ada 26 lKKl-
lK BuN yang mendapat Opini WDP, maka 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat  memberikan sambutan pada acara penyerahan LKPP Tahun 2016 , di Istana  Bogor, 23 Mei 2017.
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tahun 2016, menyusut drastis hanya tinggal 
8 lKKl saja.

hanya saja, lKKl yang mendapat 
Opini tidak Memberikan Pendapat (tMP) 
atau disclaimer agak bertambah sedikit 
dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 
tahun 2015 jumlah lKKl yang mendapat 
Opini tMP hanya empat laporan keuangan, 
maka pada tahun 2016, jumlahnya naik 
menjadi 6 lKKl.

Walau begitu, Opini WDP yang didapat 
8 lKKl dan 6 lKKl yang mendapat Opini 
tMP, tetapi tidak berpengaruh secara 
material terhadap lKPP tahun 2016. Karena, 
jumlahnya bisa dikatakan sudah berkurang 
signifikan jika dibandingkan dengan jumlah 
keseluruhan lKKl yang diperiksa BPK pada 
2016 itu.

 Saat menerima penyampaian lKPP 
tahun 2016 dari Pimpinan BPK, di istana 
Bogor, Jawa Barat, Selasa, (23/5), dalam 
sambutannya, Presiden Joko Widodo 
bersyukur, karena setelah 12 tahun tidak 
WtP, untuk pertama kalinya tahun 2016 
lKPP mendapatkan Opini WtP dari 
BPK. Selain itu, 84 % laporan keuangan 
dari kementerian dan lembaga juga 
memperoleh opini WtP.

“ini adalah sebuah kerja keras kita 
selama ini, oleh kementerian/lembaga 
dalam penggunaan uang rakyat, 
penggunaan aPBN,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden mengharapkan 
agar kementerian/lembaga yang laporan 
keuangannya masih mendapat Opini WDP 
dan tMP agar membentuk satuan tugas 
(satgas) atau task force. “yang sisanya ini 
saya titip kementerian dan lembaga segera 
dibentuk task force agar ke depan ini 
menjadi kewajiban sebetulnya ini jadi hal 
yang biasa dapat WtP, karena itu kewajiban 
kita dalam penggunaan uang rakyat, uang 
negara itu dikelola dengan baik,” Joko 
Widodo menginstruksikan.

 Presiden juga meminta agar satgas 
yang dibentuk nantinya harus menjalin 
hubungan dengan BPK. Dan, ia berharap 
tahun depan tidak ada lagi kementerian/
lembaga yang mendapat Opini WDP apalagi 
Opini tMP. 

“Kemudian yang WDP. ini semuanya 
bentuk task force. terus berkomunikasi 
dengan BPK. Kalau dulu dapat WDP 
dianggap sudah baik, sekarang ndak. 

Semuanya WtP, tahun depan. Jangan ada 
yang disclaimer, WDP aja enggak boleh,” 
titahnya.

terkait dengan hal tersebut, Jumat 
(19/5) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati 
merencanakan ke depan akan memberikan 
contoh pengelolaan keuangan negara 

kepada kementerian dan lembaga, 
pemerintah daerah, serta Badan usaha Milik 
Negara (BuMN). Pasalnya, meskipun telah 
mendapatkan opini WtP namun masih ada 

kementerian/lembaga yang memperoleh 
Opini  tMP.

“Saya telah meminta seluruh jajaran 
Kementerian Keuangan untuk terus 
perhatikan berbagai macam temuan, 
dan saya minta juga untuk membantu 
kementerian dan lembaga yang statusnya 
belum WtP. Kami akan terus menjaga 

keseluruhan konsistensi keuangan negara, 
sehingga reputasi dan kredibilitas dari 
pengelolaan keuangan negara kita akan 
semakin kuat,” tuturnya.  (and)

Presiden Joko Widodo saat  memberikan sambutan pada acara penyerahan LKPP Tahun 2016 
di Istana  Bogor, 23 Mei 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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t uJuaN pemeriksaan keuangan, 
tak terkecuali laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 
(lKPP), adalah memberikan 

opini atas kewajaran penyajian laporan 
keuangan. Opini diberikan dengan 
pertimbangan aspek kesesuaian dengan 
Standar akuntansi Pemerintah (SaP), 
kecukupan pengungkapan sesuai 
pengungkapan yang diatur dalam 
SaP, kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan efektivitas 
Sistem Pengendalian intern (SPi).

atas dasar itu, terkait pemeriksaan 
lKPP tahun 2016, BPK juga memeriksa 
SPi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Jika dalam 
pemeriksaan SPi dan kepatuhan terhadap 
perundang-undangan ditemukan temuan-

temuan yang material artinya yang besar, 
maka akan mempengaruhi Opini yang 
diberikan BPK. 

tapi, jika permasalahan-permasalahan 
SPi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak material, 
maka tidak akan mempengaruhi Opini. hal 
inilah yang terjadi pada lKPP tahun 2016. 
ada temuan SPi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, namun 
tidak material.

adapun hasil pemeriksaan BPK atas 
SPi dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dalam lKPP tahun 
2016, BPK menemukan 12 permasalahan 
pada SPi, dan 4 permasalahan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan.

hasil Pemeriksaan atas SPi, BPK 
menemukan permasalahan-permasalahan, 

12 teMuAn SPi, 
4 teMuAn KePAtuhAn
haSil PeMeRiKSaaN ataS lKPP tahuN 2016 MeNguNgKaPKaN 
aDaNya 12 teMuaN PaDa SPi DaN 4 teMuaN ataS KePatuhaN 
teRhaDaP PeRatuRaN PeRuNDaNg-uNDaNgaN. NaMuN, 
teMuaN teRSeBut tiDaK MateRial SehiNgga tiDaK 
MeMPeNgaRuhi OPiNi.

yaitu: 
1. Sistem informasi Penyusunan 

lKPP dan lKKl tahun 2016 belum 
terintegrasi;

2. Pelaporan Saldo anggaran lebih 
(Sal) belum memadai;

3. Penetapan tarif Pajak Penghasilan 
Minyak dan gas Bumi (PPh Migas) 
tidak konsisten;

4. Kelemahan SPi dalam penatausahaan 
Piutang Perpajakan;

5. Pengendalian penagihan sanksi 
administrasi pajak berupa bunga dan/
atau denda belum memadai;

6. Pencatatan persediaan pada 57 
Kementerian/lembaga belum tertib;

7. Penatausahaan aset tetap pada 70 
Kementerian/lembaga belum tertib;

8. Penatausahaan aset tak Berwujud 
pada 23 Kementerian/lembaga 
belum tertib;

9. Pengendalian atas pengelolaan 
program subsidi kurang memadai;

10. Pertanggungjawaban penggunaan 
aPBN untuk penyelenggaraan 
kewajiban pelayanan publik angkutan 
orang dengan kereta api belum jelas;

11. Penganggaran Dana alokasi Khusus 
(DaK) Fisik bidang Sarana Prasarana 
Penunjang dan tambahan DaK belum 
memadai; dan

12. Kebijakan pelaksanaan tindakan 
khusus untuk menyelesaikan aset 
Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan 
yang bernilai negatif belum jelas.

Sementara, hasil pemeriksaan 
atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, BPK menemukan, 
pertama, pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 46 
Kementerian/lembaga minimal sebesar 
Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang 
pada 21 Kementerian/lembaga sebesar 
Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.

Kedua, pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak tahun 2016 pada 
Ditjen Pajak tidak memperhitungkan 
piutang kepada Wajib Pajak sebesar 
Rp879,02 Miliar. Ketiga, pengelolaan 
hibah langsung berupa uang/barang/
jasa sebesar Rp2,85 triliun pada 16 
Kementerian/lembaga tidak sesuai 
ketentuan.
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Keempat, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
belanja modal pada 70 Kementerian/
lembaga sebesar Rp9,80 triliun dan 
belanja barang pada 73 Kementerian/
lembaga sebesar Rp1,11 triliun dan 
uSD1,299.20, dan belanja Bantuan Sosial 
pada 5 Kementerian/lembaga sebesar 
Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan 
serta penatausahaan utang pada 9 
Kementerian/lembaga sebesar Rp4,88 
triliun tidak memadai.

Rekomendasi BPK
atas temuan SPi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan 
dalam lKPP tahun 2016, secara umum BPK 
menyampaikan beberapa rekomendasi, 
pertama, melakukan identifikasi dan 
selanjutnya memperbaiki kesalahan-
kesalahan penghitungan dalam sistem 
informasi penyusun laporan keuangan 
pemerintah; meningkatkan pengendalian 
dalam sistem informasi penyusun laporan 
keuangan pemerintah; dan meningkatkan 
kapasitas sumber daya manusia serta 
pengendalian internal dalam proses 
pengelolaan dan pelaporan keuangan 
pemerintah.

Kedua, segera menyelesaikan 
permasalahan terkait perbedaan saldo 
kas pada Bendahara Pengeluaran dan 
permasalahan utang pihak ketiga yang 
mempengaruhi keakuratan penyajian fisik 
Sal;

Ketiga, mempercepat langkah 
amandemen Production Sharing Contract 
(PSC) terhadap Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) yang menggunakan tax 
treaty untuk memberikan kepastian 
bagian negara dari pelaksanaan PSC dan 
mengamankan kepentingan negara dalam 
pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

Keempat, menetapkan strategi 
manajemen risiko atas tidak berfungsinya 
anggaran sebagai alat kendali belanja 
dan/atau penyaluran subsidi; standarisasi 
kontrak kerja penyelenggaraan subsidi 
antara Kuasa Pengguna anggaran (KPa) 
dan BuMN Operator; standarisasi asersi 
manajemen yang harus dibuat oleh 
KPa dan BuMN Operator; dan rencana 
penyelesaian seluruh utang subsidi.

Kelima, menetapkan kebijakan 
pencatatan penyaluran dana dan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran aPBN/P yang mencerminkan 
realisasi pendapatan dan realisasi 
biaya dalam penyelenggaraan Public 
Service Obligation (PSO) angkutan 
Orang dengan Kereta api sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan 
memerintahkan Direksi Pt Kai (Persero) 
untuk menyelenggarakan pencatatan 
penyaluran dana dan menyusun pelaporan 
pertanggungjawaban penyelenggaraan 
PSO tahun anggaran 2015 dan 2016.

Keenam, mengevaluasi pelaksanaan 
penyaluran Dana alokasi Khusus (DaK) 
tambahan tahun 2016; menetapkan 
mekanisme pengendalian untuk 
memastikan alokasi tambahan DaK 
telah sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan penyerapan Pemerintah 

Daerah serta kesesuaian alokasi tambahan 
DaK dengan peraturan perundangan 
yang berlaku sebelum ditetapkan dalam 
undang-undang aPBN/P; dan menetapkan 
seluruh alokasi DaK pada setiap 
Pemerintah Daerah dengan perhitungan 
yang jelas dan sesuai kebutuhan 
Pemerintah Daerah pada pembahasan 
aPBN/P berikutnya;

Ketujuh, menetapkan kebijakan terkait 
pelaksanaan tindakan khusus atas aset 
DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan 
menetapkan rencana penyelesaian aset 
DJS Kesehatan yang bernilai negatif; dan

Kedelapan, mewajibkan pejabat yang 
berwenang memberikan persetujuan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak untuk memperhitungkan seluruh 
piutang kepada Wajib Pajak sesuai 
ketentuan dan pengenaan sanksi apabila 
hal tersebut tidak dilaksanakan.  (and)
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BPK memberikan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) Tahun 2016. Walau begitu, 

BPK menemukan beberapa permasalahan 
penting yang harus ditindaklanjuti 
pemerintah. 

   Pada Senin (22/5), di Kantor Pusat 
BPK, digelar konferensi pers terkait hal 

tersebut. Ketua BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara yang hadir di sana, meminta 
pemerintah menindaklanjuti 14 temuan 
dalam LKPP tahun 2016. Tindak lanjut atas 
temuan BPK ini, menurutnya, bisa menjadi 
upaya pemerintah mempertahankan Opini 
WTP yang baru diperoleh sejak 12 tahun 
tahun terakhir.

“Temuan ini harus disampaikan dalam 

Masalah Pajak dan 
PnBP Pada lkPP 2016
WaLau TiDaK MaTeriaL DaLaM LKPP Tahun 2016, naMun 
PerMaSaLahan PeneriMaan negara, BaiK PajaK 
MauPun PnBP PerLu MenjaDi PerhaTian PeMerinTah. 

kurun waktu 60 hari setelah Laporan hasil 
Pemeriksaan (LhP) diserahkan dan kalau 
tidak ditindaklanjuti akan mempengaruhi 
opini pada tahun mendatang,” ucap 
Moermahadi.

Lebih lanjut dikatakannya, BPK 
menemukan 14 temuan dalam 
pemeriksaan LKPP Tahun 2016 pada dua 
aspek: Sistem Pengendalian internal 
(SPi) dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

ada 10 temuan pada aspek SPi. 
Pertama, berkaitan dengan Sistem 
informasi Penyusunan LKPP tahun 2016 
yang belum terintegrasi. Kedua, pelaporan 
Saldo anggaran Lebih (SaL) yang belum 
memadai. Ketiga, penetapan tarif pajak 
penghasilan (PPh Migas) yang tidak 
konsisten. Keempat, kelemahan sistem 
pengendalian internal piutang perpajakan. 
Kelima, pengendalian penagihan sanksi 

 Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media pada Senin 22 Mei 2017, di Kantor Pusat BPK
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administrasi pajak yang belum memadai.
Keenam, berkenaan dengan 

pencatatan persediaan, aset tetap, dan 
aset tak berwujud yang belum tertib. 
Ketujuh, pengendalian atas pengelolaan 
program subsidi yang kurang memadai. 
Kedelapan, penyelenggaraan kewajiban 
pelayanan publik angkutan orang dengan 
kereta api yang belum jelas. 

Kesembilan, pengendalian 
dana alokasi khusus fisik 
bidang sarana prasarana 
penunjang yang belum 
memadai. Kesepuluh, kebijakan 
pelaksanaan tindakan khusus 
aset dana jaminan sosial  
kesehatan bernilai negatif yang 
belum jelas. 

Sedangkan pada aspek 
kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, BPK 
menemukan 4 temuan. Pertama, 
terkait pengelolaan Penerimaan 
negara Bukan Pajak (PnBP) dan 
Piutang Bukan Pajak pada 46 
kementerian/lembaga yang 
belum sesuai ketentuan. Kedua, 
pengembalian pajak tahun 2016 
senilai rp1,15 triliun yang tidak 
memperhitungkan piutang 
pajaknya senilai rp 879,02 miliar.

Ketiga, berkaitan dengan pengelolaan 
hibah langsung berupa uang/barang/jasa 
senilai rp2,85 triliun pada 16 kementerian 
negara/lembaga yang tidak sesuai 
ketentuan. Keempat, penganggaran 
pelaksanaan belanja senilai rp11,41 
triliun yang tidak sesuai ketentuan dan 
penatausahaan utang senilai rp4,92 
triliun.

Piutang
BPK sendiri telah memeriksa LKPP 

Tahun 2016 terkait dengan piutang 
yang harus dan bisa ditagih pemerintah. 
Total jumlah piutang sendiri mencapai 
sekitar rp262,96 triliun, yang terdiri dari 
rp105,65 triliun piutang perpajakan dan 
rp157,31 triliun piutang bukan pajak. 
untuk kategori piutang tidak tertagih 
per 31 Desember 2016 tercatat mencapai 
rp185,75 triliun.

“Dalam piutang tagihan itu kami 
melihat dulu berapa yang lancar, yang 

bisa ditagih berapa dan kami analisa umur 
piutangnya,” ujar Moermahadi.

 Moermahadi menuturkan 
pihaknya kemudian menganalisa 
penyebab timbulnya piutang, dan 
mengklasifikasikannya sebagai piutang 
tertagih atau tidak tertagih. jika piutang 
itu masuk ke dalam kategori tidak tertagih, 
maka pemerintah harus melakukan 

pencadangan atas piutang tersebut.
“Kalau tidak ada pencadangan itu 

yang akan kita permasalahkan, berarti 
tidak sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah,” ucapnya.

adapun piutang perpajakan pada 
Direktorat jenderal Pajak (DjP) merupakan 
tagihan pajak yang tercantum dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan (SKPKBT). juga termasuk 
Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
yang belum dilunasi sampai dengan 31 
Desember 2016.

Selanjutnya, piutang perpajakan pada 
Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DjBC) 
merupakan tagihan pajak yang telah 
mempunyai surat ketetapan yang dapat 
dijadikan kas dan belum diselesaikan pada 
tanggal neraca yang diharapkan dapat 
diterima dalam jangka waktu tidak lebih 
dari satu tahun.

Sementara itu, untuk piutang bukan 
pajak pada kementerian dan lembaga 
per 31 Desember 2016 mencapai rp34,40 
triliun. jumlah tersebut mengalami 
penurunan pasca adanya penyelesaian 
utang piutang dengan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) pada Kementerian eSDM senilai 
rp 19,41 triliun.

Beberapa piutang bukan pajak pada 
kementerian dan lembaga yang memiliki 
nilai cukup signifikan di antaranya adalah 
Kejaksaan agung senilai rp 16,46 triliun 
yang merupakan piutang dari uang 
pengganti perkara tindak pidana korupsi, 
denda tilang, dan sewa rumah dinas.

Lalu, Kementerian energi dan Sumber 
Daya Mineral senilai rp 10,29 triliun 
yang sebagian besar merupakan piutang 
yang berasal dari iuran royalti dan iuran 
Tetap Kontrak Karya (KK)/izin usaha 
Pertambangan (iuP) dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) serta kewajiban Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada negara 
berupa Firm Commitment.

Temuan Pajak dan PNBP
Setiap hasil pemeriksaan LKPP 

pada SPi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, BPK 
selalu menemukan permasalahan pada 
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pengelolaan penerimaaan negara, 
khususnya pajak maupun PnBP.

Pada LKPP Tahun 2016, setidaknya 
ada tiga temuan penting mengenai 
pengelolaan penerimaan negara dari 
pajak dari sisi SPi. Pertama, penetapan 
tarif pajak penghasilan (PPh Migas) yang 
tidak konsisten. Kedua, kelemahan sistem 
pengendalian internal piutang perpajakan. 
Ketiga, pengendalian penagihan sanksi 
administrasi pajak yang belum memadai. 

Sedangan dari sisi kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, 
BPK menemukan satu permasalahan 

pengelolaan pajak, yaitu pengembalian 
pajak tahun 2016 senilai rp1,15 triliun 
yang tidak memperhitungkan piutang 
pajaknya senilai rp879,02 miliar. Di sisi 
lain, ada dua temuan mengenai PnBP 
dan Piutang Bukan Pajak, yaitu terkait 
pengelolaan PnBP dan Piutang Bukan 
Pajak pada 46 kementerian/lembaga yang 
belum sesuai ketentuan. 

jika dibandingkan dengan LKPP 
sebelumnya, Tahun 2015, temuan terkait 
pengelolaan perpajakan dari sisi SPi dalam 
LKPP Tahun 2016 relatif lebih sedikit 
hanya tiga temuan. Sedangkan pada LKPP 
Tahun 2015, setidaknya ada lima temuan 
signifikan. 

Sementara, dari sisi kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, 
dalam LKPP Tahun 2015 yang lalu, masing-

masing ada satu temuan mengenai 
perpajakan dan pengelolaan PnBP di 26 
kementerian/lembaga juga piutang bukan 
pajak.  

Pada LKPP Tahun 2016, temuannya 
sama. Masing-masing satu temuan, baik 
itu pengelolaan PnBP, piutang pajak, dan 
piutang bukan pajak. hanya saja khusus 
untuk pengelolaan PnBP, jumlah entitas 
kementerian/lembaga yang pengelolaan 
PnBP-nya bermasalah membengkak 
menjadi 46 entitas dengan nilai minimal 
rp1,30 triliun. 

Sedangkan pada LKPP sebelumnya, 

2015, jumlah entitas kementerian/
lembaga yang memiliki permasalahan 
dalam pengelolaan PnBP hanya 26 entitas 
dengan nilai sebesar rp436,20 miliar. jadi, 
jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
permasalahan pengelolaan PnBP dalam 
LKPP Tahun 2016. 

jika dilihat dari sisi piutang PnBP 
pun sama. jika dalam LKPP Tahun 2015 
ditemukan permasalahan penatausahaan 
piutang PnBP kurang memadai, yang 
nilainya minimal sebesar rp2,32 triliun dan 
uSD 206.87 juta. 

Pada LKPP Tahun 2016, ditemukan 
permasalahan pengelolaan piutang pada 
21 kementerian/lembaga yang belum 
sesuai ketentuan. nilainya jauh lebih besar, 
mencapai rp3,82 triliun. nilai ini jauh lebih 
besar dibandingkan temuan mengenai 

piutang pada LKPP sebelumnya, LKPP 
Tahun 2015.   

Sehingga, dari sisi kuantitas dan 
kualitas pada dasarnya pengelolaan 
PnBP dalam LKPP Tahun 2016 ini lebih 
merosot tajam dibandingkan LKPP 
Tahun 2015. jumlah entitas kementerian/
lembaga yang pengelolaan PnBP-nya 
bermasalah bertambah banyak. nilai dari 
permasalahan PnBP pun bertambah besar.     

Berbanding terbalik dengan temuan 
pada pengelolaan perpajakan. LKPP Tahun 
2016 dari SPi BPK tidak menemukan 
permasalahan yang nilainya signifikan. 
hal yang sama dari sisi kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, 
yang hanya menemukan masalah  
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak tahun 2016 pada DjP yang tidak 
memperhitungkan piutang kepada Wajib 
Pajak yang nilainya sebesar rp879,02 
miliar.

Sementara sebelumnya, LKPP Tahun 
2015, BPK menemukan banyak temuan 
pengelolaan perpajakan yang nilainya 
juga signifikan. Dari sisi SPi misalnya, BPK 
menemukan lima temuan signifikan. 

Dari kelima temuan signifikan tersebut, 
tiga temuan di antaranya, nilai temuannya 
terbilang sangat besar. jauh lebih besar 
dibandingkan satu temuan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan 
dalam LKPP Tahun 2016 yang nilainya 
sebesar rp879,02 miliar.

adapun ketiga temuan besar dalam 
LKPP Tahun 2015 dari sisi SPi tersebut, 
pertama, Direktorat jenderal Pajak (DjP) 
belum menagih sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda sebesar rp8,44 
triliun.

Kedua, Pemerintah belum 
menyelesaikan permasalahan 
inkonsistensi penggunaan tarif pajak 
dalam perhitungan Pajak Penghasilan 
Minyak dan gas Bumi (PPh Migas) dan 
Perhitungan Bagi hasil Migas sehingga 
Pemerintah kehilangan penerimaan 
negara pada Tahun anggaran 2015 
minimal Sebesar uSD66.37 juta ekuivalen 
rp915,59 miliar. Ketiga, Piutang Pajak 
macet sebesar rp38,22 triliun belum 
dilakukan tindakan penagihan yang 
memadai diantaranya piutang pajak 
daluwarsa sebesar rp14,68 triliun.  and
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P ajaK Penghasilan Minyak 
dan gas Bumi (PPh Migas) 
merupakan satu-satunya jenis 
pajak yang menjadi kewajiban 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
yang tertuang dalam Production Sharing 
Contract (PSC). 

PSC ini merupakan dokumen 
perjanjian kontrak kerja sama dalam 
bidang Migas antara KKKS dan Pemerintah 
yang ditandatangani oleh Satuan Kerja 
Khusus Minyak dan gas Bumi (SKK MigaS).

Menteri energi Sumber Daya Mineral 
(eSDM) menetapkan Pokok-Pokok Kontrak 
Kerja Sama (fiscal term) yang digunakan 
untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok 
Kontrak Kerja Sama tersebut menetapkan 
nilai persentase bagi hasil Migas antara 

Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk 
net atau gross serta tarif PPh yang 
digunakan. 

Persentase net merupakan bagi hasil 
antara Pemerintah dan KKKS sebelum 
memperhitungkan tarif PPh. Sedangkan 
persentase gross adalah bagi hasil yang 
telah memperhitungkan tarif PPh dengan 
cara meng-gross up tarif PPh pada 
persentase bagi hasil yang menjadi hak 
KKKS (contractor share). PSC menyajikan 
persentase gross yang memperhitungkan 
kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak 
pada saat ditandatangani sebagaimana 
ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak 
Kerja Sama.

undang-undang (uu) no. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 

PenetaPan tarif Pajak PPh 
Migas tidak konsisten
PeMerinTah BerPOTenSi KehiLangan PeneriMaaan 
Dari PajaK Di LingKuP PerTaMBangan MigaS Karena 
KeTiDaKKOnSiSTenan Penggunaan Tarif PajaK anTara PPh 
MigaS Dan tax treaty. 

ayat (3), menyatakan bahwa penghasilan 
kena pajak dalam bidang penambangan 
Migas sehubungan dengan kontrak karya 
dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang 
masih berlaku adalah Ordonansi Pajak 
Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, 
Dividen dan royalti (PBDr) 1970. 

Selanjutnya, uu no. 10 Tahun 1994 
tentang Perubahan Kedua uu no. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33a 
ayat (4), menjelaskan lebih lanjut bahwa 
Wajib Pajak yang menjalankan usaha di 
bidang pertambangan migas berdasarkan 
kontrak bagi hasil perhitungan pajak 
didasarkan pada ketentuan dalam kontrak 
bagi hasil tersebut sampai dengan 
berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) no. 79 Tahun 
2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat 
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 
Penghasilan di Bidang usaha hulu Minyak 
dan gas Bumi. 

Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung 
berdasarkan penghasilan kena pajak 
dikalikan tarif pajak yang ditentukan 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang PPh. Tarif pajak 
yang dimaksud adalah tarif pajak yang 
dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak 
yang berlaku pada saat kontrak kerja 
sama ditandatangani atau tarif pajak 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang 
berlaku dan dapat berubah setiap saat.

Selain itu, berdasarkan PP no. 35 Tahun 
1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman 
Kerja Sama Kontrak Bagi hasil Minyak dan 
gas Bumi, kontraktor hanya diberikan 
satu wilayah kerja sehingga kontraktor 
membentuk Bentuk usaha Tetap (BuT) 
untuk menjalankan kegiatannya. 

Karena kontraktor berbentuk BuT, 
PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan 
(berdasarkan tarif PPh Pasal 17 uu PPh) 
dan PPh atas WP Luar negeri (PPh Pasal 
26)/branch profit tax. Tarif PPh Pasal 26 
dapat digantikan sesuai dengan Perjanjian 
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Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) 
antara indonesia dengan negara tempat 
kontraktor berasal.

BPK telah mengungkapkan 
permasalahan ketidakkonsistenan 
penggunaan tarif pajak dalam 
pelaksanaan PSC pada Laporan hasil 
Pemeriksaan (LhP) atas Laporan Keuangan 
Kementerian Keuangan (LK Ba015) Tahun 
2010 sampai 2015. 

Berdasarkan LhP tersebut, Pemerintah 
kehilangan potensi penerimaan negara 
pada Tahun 2010 sampai 2015 masing-
masing minimal sebesar rp1,43 triliun, 
rp2,35 triliun, rp1,38 triliun, rp1,78 
triliun, rp1,13 triliun dan rp915,59 miliar. 
Dari pengujian terhadap KKKS yang 
mengenakan tarif tax treaty pada LKPP 
Tahun 2010 sampai Tahun 2015 diketahui 
terdapat enam KKKS yang pada tahun 
2016 tidak lagi menggunakan tarif tax 
treaty. 

hasil pemeriksaan pada Laporan 
Penerimaan negara dari Kegiatan usaha 
hulu Migas yang dilaporkan KKKS 
untuk Bulan Desember 2016 diketahui 
masih terdapat sembilan KKKS yang 
menggunakan tarif tax treaty sehingga 
PPh yang dibayarkan menjadi lebih 
kecil. Dengan penggunaan tarif tax 
treaty, kontraktor memperoleh bagi hasil 
lebih dari yang seharusnya sedangkan 
Pemerintah memperoleh pendapatan 
yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh 
sesuai PSC dengan tarif tax treaty. 

Kondisi tersebut menunjukkan 
terdapat kehilangan penerimaan 
negara dari PPh Migas yaitu sebesar 
uSD41,344,674.9 i ekuivalen rp555,50 
miliar dengan menggunakan kurs tengah 
Bank indonesia tanggal 31 Desember 2016 
sebesar rp13.436,00/uSD.

akibatnya, Pemerintah kehilangan 
penerimaan negara dari PPh Migas 
minimal sebesar uSD41,344,675.68 
ekuivalen rp555,50 miliar dan berpotensi 
kehilangan penerimaan negara dari PPh 
Migas untuk periode selanjutnya apabila 
Pemerintah tidak melakukan amandemen 
terhadap PSC terkait.

Permasalahan tersebut tidak sesuai 
dengan uu no. 7 tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3), 
menyatakan bahwa “penghasilan kena 

pajak dalam bidang penambangan migas 
sehubungan dengan Kontrak Karya dan 
Kontrak Bagi hasil ketentuan yang masih 
berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 
1925 PPs dan Pajak atas Bunga, Dividen 
dan royalti (PBDr) 1970”;

hal ini juga tidak sesuai dengan uu 
no. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Kedua uu no. 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan Pasal 33a ayat 
(4) menyatakan bahwa Wajib Pajak 
yang menjalankan usaha di bidang 
pertambangan Migas berdasarkan kontrak 
bagi hasil perhitungan pajak didasarkan 
pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil 
tersebut sampai dengan berakhirnya 
kontrak;

juga, tidak sesuai dengan PP no. 79 
Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang 
Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak 
Penghasilan di Bidang usaha hulu Minyak 
dan gas Bumi Pasal 25.

Dimana, pada Pasal 25 ayat (4) 
menyatakan bahwa besarnya PPh yang 
terutang bagi kontraktor yang kontraknya 
ditandatangani sebelum berlakunya 
peraturan Pemerintah ini, dihitung 
berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh 
pada saat kontrak ditandatangani.

Pada ayat (5) menyatakan bahwa atas 
penghasilan kena pajak setelah dikurangi 
PPh, terutang PPh sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Dan, 
pada Penjelasan ayat (3) menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan tarif pajak 

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang PPh dalam ketentuan 
ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai 
besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor 
yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat 
kontrak kerja sama ditandatangani atau 
tarif pajak sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perpajakan yang berlaku dan dapat 
berubah setiap saat.

Permasalahan tersebut disebabkan 
Menteri Keuangan belum melaksanakan 
dua rekomendasi BPK yakni pertama, 
belum menfasilitasi Menteri eSDM dan 
Kepala SKK Migas dalam melakukan 
percepatan amandemen PSC terhadap 
KKKS yang menggunakan tax treaty.

Kedua, belum berkoordinasi dengan 
Menteri eSDM untuk menginstruksikan 
Kepala SKK Migas untuk mengamankan 
kepentingan negara dalam pelaksanaan 
PSC sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Terkait dengan temuan ini sampai 
dengan Desember 2016, DjP telah 
mengkoreksi KKKS yang menggunakan 
tarif tax treaty dan menerbitkan 144 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terkait 
temuan ini dengan rincian 137 Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 2 
Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPn) dan 5 
Surat Tagihan Pajak (STP). atas SKPKB dan 
STP telah dibayar oleh WP dengan nilai 
akumulasi pembayaran sebesar rp8,73 
triliun.  and
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n eraCa LKPP Tahun 2016 
(audited) menyajikan Piutang 
Perpajakan sebesar rp105,65 
triliun dengan nilai Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih sebesar rp72,74 
triliun. Sehingga, nilai bersih Piutang 
Perpajakan yang dapat direalisasikan 
sebesar rp32,91 triliun. nilai Piutang 
Perpajakan netto tersebut mengalami 
penurunan sebesar rp8,92 triliun atau 
21,34% dari nilai Piutang Perpajakan netto 
per 31 Desember 2015 sebesar rp41,84 
triliun. 

Terkait hal tersebut, BPK menemukan 
adanya kelemahan Sistem Pengendalian 
internal dalam penatausahaan Piutang 
Perpajakan pada Direktorat jenderal 
Pajak (DjP) dan Piutang Perpajakan pada 
Direktorat jenderal Bea dan Cukai (DjBC).

Piutang Perpajakan pada DJP
Pada penatausahaan Piutang 

Perpajakan di DjP, BPK melihat kelemahan 
sistem pengendalian Piutang Perpajakan 
yang meliputi kelemahan sistem 
pengendalian penerbitan dan pencatatan 
ketetapan pajak; pencatatan ketetapan 
pajak dari upaya hukum keberatan 
dan banding; pemutakhiran setoran 
pada Laporan Perkembangan Piutang 
Perpajakan (LP3); serta penatausahaan 
piutang pajak bumi dan bangunan, 
penyisihan piutang perpajakan, dan 
penetapan pajak. 

Mengenai kelemahan sistem 
pengendalian penerbitan dan pencatatan 
ketetapan pajak, BPK menemukan dua 
temuan penting. Pertama, indikasi nomor 
ketetapan pajak baik Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat 

haSiL PeMeriKSaan BPK aTaS LKPP Tahun 2016 PaDa 
SPi MeMPerLihaTKan aDanya KeLeMahan SiSTeM 
PengenDaLian inTernaL DaLaM PenaTauSahaan 
PiuTang PerPajaKan BaiK Di DjP MauPun DjBC. 

Tagihan Pajak (STP) yang tidak tercatat 
sebanyak 14.477 nomor ketetapan pada 
register ketetapan pajak, tidak termasuk 
lebih bayar, yang terbit selama tahun 2016. 
atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, 
DjP telah melakukan koreksi sebanyak 
6.350 ketetapan sebesar rp126,63 miliar.

Kedua, sebanyak 1.987 ketetapan pajak 
senilai rp165,64 miliar diterbitkan secara 
manual dan belum tercatat dalam LP3 dan 
Sistem informasi DjP (SiDjP). DjP telah 
melakukan koreksi sebesar rp165,31 miliar.

Mengenai kelemahan sistem 
pengendalian pencatatan ketetapan pajak 
dari upaya hukum keberatan dan banding, 
pada keputusan keberatan sebanyak 
328 ketetapan pajak dengan keputusan 
keberatan menolak belum diakomodir 
pada LP3. DjP telah melakukan koreksi 
sehingga masih tersisa 103 ketetapan 
sebesar rp130,47 miliar.

Selain itu, sebanyak 104 ketetapan 
pajak dengan total nilai ketetapan 
sebesar rp20, 70 miliar sedang dalam 
proses keberatan yang seharusnya tidak 
dicatat sebagai piutang, namun pada LP3 
ketetapan tersebut telah dicatat. DjP telah 

Pengendalian 
Penatausahaan Piutang 
PerPajakan Masih leMah
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melakukan koreksi sehingga masih tersisa 
10 ketetapan pajak sebesar rp1,56 miliar 
yang belum dicatat. 

Pada putusan banding, sebanyak 
23 ketetapan pajak dengan putusan 
banding menolak sebesar rp11, 04 miliar 
pada data register upaya hukum yang 
belum tercatat pada LP3 masih dilakukan 
penelusuran ke dokumen sumber. 

Kemudian sebanyak 84 ketetapan 
pajak yang sedang dalam proses banding, 
yang seharusnya atas ketetapan tersebut 
tidak dicatat, namun masih tercatat pada 
LP3 dengan nilai saldo sebesar rp111,85 
miliar. DjP telah melakukan koreksi 
sehingga masih tersisa 75 ketetapan 
sebesar rp109,77 miliar yang belum 
dilakukan koreksi. 

Lalu, sebanyak 45 ketetapan yang 
sedang diajukan banding berdasarkan data 
Piutang Perpajakan masih tercatat pada 
LP3. DjP telah melakukan koreksi sehingga 
masih tersisa tiga ketetapan sebesar rp747, 
58 juta yang belum dilakukan koreksi. 

Selain itu, sebanyak 3.042 putusan 
banding belum tercatat pada LP3. 
rinciannya, 691 putusan menurut DjP 
telah tercatat dalam LP3, namun hasil 
validasi BPK atas putusan tersebut belum 
dicatat. Dan, 2.351 putusan belum tercatat 
dalam LP3 dan masih memerlukan 
penelitian ke dokumen sumber.

Terkait dengan pemutakhiran setoran 
pada LP3, BPK melihat Piutang Perpajakan 
pada LP3 tidak mutakhir karena, pertama, 
sebanyak 15.861 transaksi senilai rp181,78 
miliar yang belum menjadi pengurang 
dalam Piutang di LP3 karena menunggu 
proses pemindahbukuan oleh Wajib Pajak.

Kedua, terdapat pokok piutang yang 
seharusnya sudah lunas namun masih 
tercatat sebagai piutang di LP3 sebesar 
rp2,10 miliar. Terakhir, 6 Wajib Pajak 
memiliki perbedaan saldo antara LP3 
dengan SiDjP sebesar rp152,55 miliar 
karena adanya pelunasan di tahun 2015 
ke bawah yang belum masuk dalam LP3 
namun sudah ada di SiDjP. Selain itu, 
kondisi yang sama terjadi pada 50 WP 
dengan perbedaan saldo LP3 dan SiDjP 
senilai rp697,08 miliar.

Mengenai penatausahaan Piutang 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum 
memadai, BPK menemukan bahwa 

terdapat piutang PBB yang belum 
teridentifikasi nomor Objek Pajak (nOP) 
sebanyak 292 dan nomor Pokok Wajib 
Pajak (nPWP) sebanyak 60.370. 

Selain itu, terdapat perbedaan 
nilai pengurang piutang PBB yang 
dilaporkan pada LP3 dengan pengurang 
piutang di Modul Penerimaan negara 
(MPn) dan pengurang piutang melalui 
pemindahbukuan. Dimana diketahui, 
pembayaran piutang melalui Modul 
Penerimaan negara  generasi Pertama 
(MPn g1) dan Modul Penerimaan negara  
generasi Kedua (MPn g2) berbeda dengan 
LP3 atas 3.920 ketetapan sebesar rp944,53 
miliar. DjP telah melakukan koreksi 
sehingga masih tersisa 86 ketetapan 
sebesar rp15,76 miliar yang belum 
dilakukan koreksi. 

Lalu, pembayaran piutang PBB Migas 
dan PBB Panas dari Direktorat jenderal 
anggaran (Dja) tidak dapat ditelusuri ke 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
masing-masing Wajib Pajak. Dan, nilai 
pemindahbukuan PBB Sektor Perkebunan 
dan Minerba belum tercatat dalam LP3 
sehingga saldo piutang kurang saji senilai 
rp986,33 juta. 

Terakhir, terdapat perbedaan nilai 
ketetapan PBB dengan penambah piutang 
PBB pada LP3 atas 2.983 ketetapan sebesar 
rp3,94 triliun. DjP telah melakukan koreksi 
sehingga masih tersisa 24 ketetapan 
sebesar rp415, 06 juta yang belurn 
dilakukan koreksi. 

Terkait dengan perhitungan penyisihan 

Piutang Perpajakan belum tepat, BPK 
menemukan penyisihan piutang tanpa 
kriteria atas 15.442 ketetapan pajak 
sebesar rp1,03 triliun dan uSD102.573,60. 
DjP telah melakukan koreksi sehingga 
masih tersisa 1.199 ketetapan dengan nilai 
penyisihan sebesar rp40,64 miliar yang 
belum dilakukan koreksi.

Diketahui pula Wajib Pajak non efektif 
yang masih melakukan pembayaran 
pajak namun dikategorikan macet dalam 
kertas kerja penyisihan piutang, serta 
penyisihan piutang tak tertagih belum 
memperhitungkan nilai aset barang 
sitaan sebesar rp474,93 miliar dan belum 
memperhitungkan penyisihan aset sebesar 
rp8,24 miliar. 

Mengenai kelemahan penetapan pajak 
diketahui  pada Tahun 2016, SKP sebesar 
rp32,70 miliar dan uS390,839.00 telah 
daluwarsa penetapan dan STP rp2,60 
triliun  telah berstatus daluwarsa dan 
dikategorikan macet dalam tahun yang 
sama. 

 
Piutang Perpajakan pada DJBC

Tak hanya di DjP, kelemahan 
pengendalian internal penatausahaan 
Piutang Pajak juga ditemukan di DjBC. BPK 
menemukan penatausahaan piutang pada 
Kantor Pelayanan utama Bea dan Cukai 
(KPuBC) Tanjung Priok kurang memadai 
sehingga saldo atas 2.655 dokumen 
piutang sebesar rp537,92 miliar per 31 
Desember 2016 tidak menggambarkan 
nilai piutang yang sebenarnya.
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rincian dari temuan tersebut, 
pertama, terdapat perbedaan status 
piutang untuk dua dokumen senilai 
rp185,43 juta, yaitu status piutang 
telah lunas namun dalam dokumen 
sumber disebutkan bahwa masih dalam 
proses keberatan. Di sisi lain, belum ada 
keputusan atas keberatan tersebut serta 
status piutang telah lunas namun dalam 
dokumen sumber disebutkan bahwa 
piutang tersebut berstatus diajukan 
batal/pailit.

Kedua, berdasarkan kertas kerja 
piutang diketahui terdapat data piutang 
sejak tahun 2003 sampai 2014 sebanyak 
630 dokumen sebesar rp55,94 miliar. 
Dari data MPn diketahui bahwa Wajib 
Pajak atas piutang tersebut masih 
aktif melakukan transaksi penyetoran 
penerimaan negara tahun 2016, 
sehingga masih dapat diketahui 
keberadaan dan eksistensinya.

Ketiga, sebanyak 33 dokumen 
sumber piutang sebesar rp3,13 miliar 
tidak dilengkapi dengan halaman 
Keputusan Keberatan atau Putusan 
Banding sehingga tidak diketahui 
apakah piutang tersebut berstatus telah 
lunas seluruhnya atau masih berstatus 
outstanding. Keempat, sebanyak 1.990 
dokumen piutang sebesar rp478,65 
miliar tidak diketahui statusnya dalam 
Kertas Kerja Piutang.

Akibat dari Temuan 
Dari permasalahan yang ditemukan 

baik di DjP dan DjBC tersebut, dapat 
mengakibatkan, potensi penyalahgunaan 
nomor ketetapan pajak yang dibatalkan 
tanpa didukung dengan dokumen 
pembatalan; saldo piutang pajak 
pada LP3 berpotensi lebih saji sebesar 
rp292,44 miliar dan kurang saji sebesar 
rp196,04 miliar.

atas data identitas piutang PBB 
yang tidak teridentifikasi dan/atau tidak 
lengkap menjadikan pengujian lebih 
lanjut tidak dapat dilakukan diantaranya 
tidak dapat dilakukan perbandingan 
pembayaran piutang yang dilakukan 
melalui MPn dan Pemindahbukuan 
dengan data pengurang di LP3.

Piutang Pajak yang dicatat pada DjP 
dari SKPKB dan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang 
telah daluwarsa penetapan sebesar 
rp32,70 miliar dan uSD390,839.00 juga 
tidak dapat ditagih oleh negara untuk 
menjadi penerimaan pajak.

Selain itu, penerimaan negara pada 
DjP sebesar rp2,60 triliun berpotensi 
tidak dapat dilakukan upaya penagihan 
dan penyajian saldo piutang perpajakan 
bruto pada DjBC sebesar rp537,92 
miliar di neraca tidak dapat diyakini 
kewajarannya.  and

Penagihan sanksi 
adMinistrasi Pajak 
BeluM MeMadai
DaLaM PeMeriKSaan SPi PaDa LKPP Tahun 2016, BPK 
MeneMuKan BahWa PengenDaLian Penagihan 
SanKSi aDMiniSTraSi PajaK BeruPa Bunga Dan/aTau 
DenDa BeLuM MeMaDai.

LKPP Tahun 2016 (audited) menyajikan 
realisasi Pendapatan Perpajakan pada 
Laporan Operasional (LO) sebesar 
rp1.287,53 triliun yang dikelola Direktorat 

jenderal Pajak (DjP) dan Direktorat jenderal Bea 
dan Cukai (DjBC). Pendapatan Perpajakan-LO 
adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari 
pendapatan perpajakan yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali. 

Salah satu hak pemerintah pusat dari 
pendapatan perpajakan adalah sanksi administrasi 
berupa denda dan/atau bunga sebagaimana 
disebutkan dalam undang undang Ketentuan 
umum Perpajakan (uu KuP). Pengenaan sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda 
dilakukan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak 
(STP) oleh DjP. 

STP merupakan produk hukum yang 
diterbitkan oleh KPP yang berupa surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi. 

Ketentuan penerbitan STP diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 
145iPMK.03/2012 sebagaimana telah diubah 
dengan PMK no. 183/PMK.03/2015 tentang Tata 
Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat 
Tagihan Pajak.
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Laporan hasil Pemeriksaan (LhP) BPK 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) Tahun 2015 mengungkapkan bahwa 
DjP belum menagih sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda sebesar 
rp8,44 triliun. atas permasalahan tersebut, 
BPK telah merekomendasikan Menteri 
Keuangan agar menginstruksikan Direktur 
jenderal Pajak untuk melakukan beberapa 
perbaikan.

Beberapa perbaikan yang menjadi 
rekomendasi BPK tersebut yaitu 
menyempurnakan informasi pemungut 
Pajak Pertambahan nilai (PPn) dalam 
Surat Setoran Pajak dan menyediakan 
menu penginputan data pemungut dalam 
aplikasi MPn.

rekomendasi lainnya, menetapkan 
regulasi terkait saat penerbitan STP atas 
pembayaran pajak yang melewati jatuh 
tempo untuk diakui sebagai piutang per 
31 Desember; serta melakukan penelitian 
untuk menerbitkan STP atas sanksi 
administrasi berupa denda dan bunga 
sebesar rp8,44 triliun. 

namun berdasarkan Laporan 
hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut 
rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK pada 
Kementerian Keuangan Semester i Tahun 
2016 atas rekomendasi tersebut masih 
belum selesai ditindaklanjuti. 

Pendapatan LO sendiri, untuk jenis 
Pajak Penghasilan (PPh) dan PPn dan Pajak 
Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) 
di antaranya sebesar rp34,53 triliun 
merupakan pendapatan perpajakaan-LO 

yang dicatat berdasarkan timbulnya hak 
pemerintah atas pendapatan dari sanksi 
administrasi berupa denda dan/atau 
bunga karena Wajib Pajak tidak memenuhi 
ketentuan perpajakan berdasarkan uu KuP 
yang telah ditagih melalui penerbitan STP.

BPK melakukan pengujian kembali 
atas pengenaan sanksi administrasi berupa 
bunga atau denda dari hak pemerintah 
yang telah timbul pada Tahun 2016 melalui 
penerbitan STP pada Tahun 2016. 

hasil pengujian terhadap masing-
masing jenis sanksi administrasi dalam 
uu KuP diketahui terdapat potensi sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau 
denda yang telah timbul haknya di Tahun 
2016 namun belum diterbitkan STP per 31 
Desember 2016 sebesar rp6,16 triliun dan 
uSD1,206,603.62 yang ekuivalen rp16,21 
miliar. 

rincian hasil dari pengujian atas 
beberapa sanksi administratif dalam uu 
KuP, pertama, DjP belum menerbitkan STP 
atas potensi sanksi administrasi berupa 
bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan 
Pasal 9 ayat (2b) uu KuP sebesar rp17,09 
miliar dan uSD41,957.18.

Kedua, DjP belum menerbitkan STP 
atas potensi sanksi administrasi berupa 
bunga berdasarkan Pasal 8 ayat (2a) dan 
Pasal 9 ayat (2a) uu KuP sebesar rp630,87 
miliar dan uSD1,164,646.44. Ketiga, DjP 
belum menerbitkan STP atas potensi sanksi 
administrasi berupa bunga berdasarkan 
Pasal 19 ayat (1) sebesar rp1,28 triliun.

Keempat, DjP belum menerbitkan 

STP atas potensi sanksi administrasi 
berupa bunga berdasarkan Pasal 25 
ayat (9) sebesar rp4,22 triliun terhadap 
putusan keberatan dan banding yang 
menolak, mengabulkan sebagian, 
menambahkan pajak yang harus dibayar 
atau membetulkan kesalahan tulis dan/
atau kesalahan hitung.

Permasalahan tersebut mengakibatkan 
Pemerintah belum dapat merealisasikan 
hak negara dari sanksi administrasi berupa 
bunga atau denda yang belum diterbitkan 
STP-nya sebesar rp6,16 triliun dan 
uSD1,206,603.62 yang ekuivalen rp16,21 
miliar dengan kurs tengah Bank indonesia 
tanggal 31 Desember 2016).

Permasalahan tersebut disebabkan 
DjP belum mengakomodasi informasi 
pemungut pajak PPn dalam Surat Setoran 
Pajak dan belum menyediakan menu 
penginputan data pemungut dalam 
aplikasi Modul Penerimaan negara (MPn).

Selain itu, DjP belum memiliki 
regulasi terkait saat penerbitan STP atas 
pembayaran pajak yang melewati jatuh 
tempo untuk diakui sebagai piutang 
pajak dan pendapatan pajak LO per 31 
Desember. juga, belum ada sistem yang 
memastikan bahwa penerbitan STP Pasal 
25 ayat (9) telah memadai.

atas permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada Menteri 
Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar 
memerintahkan Direktur jenderal (Dirjen) 
Pajak untuk melakukan penelitian untuk 
menerbitkan STP atas sanksi administrasi 
berupa denda dan bunga sebesar rp6,16 
triliun dan uSD1,206,603.62 ekuivalen 
dengan rp16,21 miliar.

BPK juga meminta agar Menteri 
Keuangan memerintahkan Dirjen Pajak 
untuk menyempurnakan informasi 
pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak 
dan menyediakan menu penginputan data 
pemungut dalam aplikasi MPn.

rekomendasi terakhir, meminta 
Menteri Keuangan memerintahkan 
Dirjen Pajak untuk segera menyelesaikan 
dan menetapkan regulasi terkait saat 
penerbitan STP atas pembayaran pajak 
yang melewati jatuh tempo sehingga 
Pemerintah dapat segera mengakui haknya 
dari denda atau bunga per 31 Desember.

 and
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Pengelolaan PnBP 
Pada 46 keMenterian/
leMBaga BerMasalah
haSiL PeMeriKSaan BPK aTaS LKPP 2016 PaDa KePaTuhan 
TerhaDaP PeraTuran PerunDang-unDangan DiTeMuKan 
PengeLOLaan PnBP PaDa 46 KeMenTerian/LeMBaga TiDaK 
SeSuai KeTenTuan. niLainya, MiniMaL SeBeSar rP1,30 
TriLiun. 

LaPOran realisasi aPBn (Lra) 
Pemerintah Pusat Tahun 2016 
(audited) menyajikan realisasi 
Penerimaaan negara Bukan Pajak 

(PnBP) Lainnya sebesar rp117,95 triliun 
dan realisasi Pendapatan Badan Layanan 
umum (BLu) sebesar rp41,94 triliun. 
Sedangkan Laporan Operasional (LO) 

Pemerintah Pusat menyajikan realisasi 
PnBP Lainnya sebesar rp102,12 triliun dan 
Pendapatan BLu sebesar rp43,47 triliun. 

Selain itu, neraca Pemerintah Pusat 
Tahun 2016 (audited) menyajikan Piutang 
Bukan Pajak sebesar rp157,31 triliun. 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai 

tersebut diantaranya merupakan Piutang 
Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga 
sebesar rp34,40 triliun. 

Sebelumnya, pada Laporan hasil 
Pemeriksaan (LhP) BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
Tahun 2015 telah mengungkapkan 
permasalahan mengenai pengelolaan 
PnBP pada Kementerian/Lembaga yaitu: 

1. PnBP terlambat disetor ke Kas negara 
sebesar rp45,81 miliar; 

2. PnBP kurang/belum/tidak dipungut 
sebesar rp163,67 miliar; 

3. PnBP telah dipungut dan belum 
disetor sebesar rp23,74 miliar dan 
uSD11,670,594.00; hKD150.00; 
Cny927.00; 

4. PnBP sesuai tarif namun digunakan 
langsung sebesar rp89,32 miliar; 

5. PnBP belum didukung dengan dasar 
hukum sebesar rp88,78 miliar; dan 

6. Permasalahan PnBP signifikan lainnya 
sebesar rp24,84 miliar.

atas permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada Menteri 
Keuangan selaku wakil Pemerintah agar 
meningkatkan efektivitas monitoring 
dan evaluasi pengelolaan PnBP pada 
Kementerian/Lembaga; mempercepat 
proses pemantauan tindak lanjut atas 
PnBP yang belum diterima/belum 
dipungut; serta melakukan sosialisasi 
sistem penerimaan negara secara 
elektronik secara masif sehingga dapat 
mengurangi penyimpangan dalam 
pengelolaan PnBP pada Kementerian/
Lembaga.

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan Menteri Keuangan 
agar memantau pelaksanaan penyisihan 
piutang yang dikelola oleh Kementerian/
Lembaga serta memerintahkan jaksa 
agung untuk memperbaiki pengamanan 
atas dokumentasi Piutang PnBP.

atas permasalahan tersebut, 
Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi 
BPK antara lain dengan mengundang 
Kementerian/Lembaga terkait dalam 
rangka monitoring dan evaluasi 
pengelolaan PnBP serta pemantauan 
tindak lanjut atas PnBP yang belum 
diterima/belum dipungut. 
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Kementerian Keuangan juga 
melakukan sosialisasi atau Focus Group 
Discussion yang melibatkan Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPn) 
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta 
sosialisasi mengenai Sistem informasi 
Penerimaan negara Bukan Pajak Online 
(SiMPOni) kepada satuan kerja (Satker), 
Wajib Bayar, dan Pemerintah Daerah 
(Pemda).

Tak hanya itu, Kementerian Keuangan 
mengundang Kementerian/Lembaga 
terkait untuk meminta data piutang 
yang dikelola mereka. Kementerian 
Keuangan memantau penyisihannya, dan 
memonitor tindak lanjut penyelesaian 

piutang sesuai dengan temuan BPK. 
Terakhir, Kementerian Keuangan 
melakukan koordinasi dengan Kejaksaan 
ri, untuk memperbaiki pengamanan atas 
dokumentasi Piutang PnBP.

Walau sudah ditindaklanjuti oleh 
Kementerian Keuangan, tetapi pada 
pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK masih 
menemukan permasalahan pengelolaan 
PnBP pada 46 Kementerian/Lembaga 
sebesar rp1,30 triliun. 

Permasalahan pengelolaan PnBP di 46 
Kementerian/Lembaga tersebut, pertama, 
PnBP telah memiliki dasar hukum namun 
terlambat/belum disetor ke Kas negara 

atau belum/tidak dipungut. Permasalahan 
ini terjadi pada 20 entitas Kementerian/
Lembaga.

adapun ke-20 Kementerian/
Lembaga tersebut yaitu Kementerian 
riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebesar rp489,15 miliar yang berasal 
dari pendapatan layanan pendidikan; 
Kementerian Pertanian sebesar rp70,49 
miliar yang bersumber dari PnBP Lainnya 
atas pendapatan jasa yang terlambat 
disetor ke kas negara yang terjadi pada 11 
satker terlambat disetor selama 443 hari.

Kemudian Kementerian Dalam negeri 
sebesar rp12,71 miliar yang bersumber 
dari Dana Pendidikan Strata Dua (S-2) yang 

terlambat disetor ke kas negara selama 30 
hari; Kementerian Perindustrian sebesar 
rp12,52 miliar yang bersumber dari PnBP 
lainnya atas jasa pendidikan, pelayanan 
dan informasi yang terlambat disetor ke 
Kas negara selama 48 hari.

Lalu, Dewan Perwakilan rakyat 
sebesar rp4,39 miliar yang bersumber dari 
pendapatan sewa penggunaan ruangan 
untuk kantor dan aTM Bank Mandiri yang 
terlambat disetor ke kas negara selama 
88 hari; Kementerian hukum dan hak 
asasi Manusia sebesar rp3,60 miliar yang 
berasal dari pengelolaan PnBP lainnya atas 
paten dan pendaftaran merk di Direktorat 

jenderal Kekayaan intelektual terlambat 
setor karena penerapan metode official 
assesment tidak konsisten.

Lembaga ilmu Pengetahuan indonesia 
sebesar rp1,74 miliar yang bersumber 
dari PnBP lainnya atas pendapatan jasa 
pengujian yang terlambat disetor ke kas 
negara selama 2 sampai 105 hari; serta 
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan 
nasional sebesar rp1,45 miliar yang 
bersumber dari PnBP lainnya yang 
terlambat disetor ke kas negara selama 4 
sampai 94 hari.

Sementara, PnBP belum disetor 
terjadi pada tujuh Kementerian/Lembaga 
yaitu Kejaksaan ri sebesar rp9,97 miliar 
atas PnBP Lainnya atas denda tilang, 
biaya perkara dan uang rampasan belum 
disetor ke kas negara; Kementerian riset 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar 
rp609,86 juta atas PnBP Lainnya yang 
bersumber dari pendapatan jasa analisa 
laboratorium yang belum disetor.

Kemudian ada Kementerian Pertanian 
sebesar rp465,02 juta yang bersumber 
dari PnBP Lainnya atas kelebihan 
pembayaran dan pendapatan sewa pada 
empat satker yaitu sisa bantuan belum 
dikembalikan oleh kelompok tani dan 
sewa ruangan belum dibayar.

Kementerian Pemuda dan Olahraga 
sebesar rp382,20 juta yang bersumber 
dari PnBP Lainnya atas pendapatan jasa 
giro dari lembaga keuangan seperti TafiSa 
World, inaSgOC dan aSPrOV Provinsi 
jawa Barat yang belum memiliki izin dari 
Kementerian Keuangan sehingga belum 
disetor ke kas negara; dan Kementerian 
Luar negeri sebesar Sar52,500.00 
ekuivalen rp187,07 juta yang bersumber 
dari PnBP Lainnya atas penggunaan 
dokumen keimigrasian atas perbedaan 
jumlah pemakaian dokumen keimigrasian.

untuk PnBP tidak dipungut terjadi 
pada 10 Kementerian/Lembaga, yang di 
antaranya, terjadi di Kementerian Kelautan 
dan Perikanan sebesar rp5,07 miliar yang 
bersumber dari pendapatan jasa tambat, 
labuh dan kebersihan di Pelabuhan 
Perikanan nusantara Kejawanan Tahun 
anggaran 2016 yang tidak dipungut.

Selain itu, ada Badan Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam sebesar rp521,03 
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juta atas PnBP Lainnya (PnBP BLu) atas 
pendapatan Kerja Sama Operasi  jasa 
pandu dan jasa tunda serta penetapan 
tarif jasa belum sesuai peraturan kepala BP 
Batam sehingga PnBP tidak dipungut.

ada juga PnBP kurang dipungut 
terjadi pada sembilan Kementerian/
Lembaga yang antara lain terjadi pada 
Kementerian riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi sebesar rp16,39 
miliar yang bersumber dari pendapatan 
pendidikan dan pemanfaatan aset. 

atas pendapatan yang kurang 
dipungut tersebut, selanjutnya telah 
dipungut dan disetor ke Kas negara 
sebesar rp9,66 juta, sehingga masih 
terdapat pendapatan yang kurang pungut 
sebesar rp16,39 miliar.

Lalu, Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Sabang sebesar rp44,49 juta yang 
bersumber dari pendapatan sewa lahan 
dan jasa sewa dan bangunan yang belum 
dipungut.

Permasalahan kedua yang ditemukan, 
pungutan PnBP sesuai tarif Peraturan 
Pemerintah (PP) namun digunakan 
langsung untuk kegiatan operasional 
sebesar rp255,22 miliar dan untuk non 
operasional sebesar rp108,76 juta.

Penggunaan langsung untuk kegiatan 
operasional sebesar rp255,12 miliar 
terjadi pada enam Kementerian/Lembaga 
yaitu Kementerian Pertahanan sebesar 
rp133,92 miliar yang bersumber dari 
pemanfaatan Barang Milik negara (BMn) 
di lingkungan Kementerian Pertahanan 
yang belum sesuai ketentuan.

Kemudian Kementerian Pertanian 
sebesar rp632,36 juta bersumber dari 
pendapatan jasa dan uji sertifikasi; 
Kementerian riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi sebesar rp117,17 
miliar yang bersumber dari pendapatan 
layanan pendidikan serta kerja sama dan 
pemanfaatan aset.

Lalu, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan sebesar rp3,14 miliar yang 
besumber dari pendapatan sewa gedung, 
wisma dan penerimaan hasil panen 
dan pemanfaatan lahan atas Benteng 
rotterdam.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) radio 
republik indonesia sebesar rp234,05 juta 

yang bersumber dari pendapatan sewa 
penggunaan kantin. Dan, Kementerian 
riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
sebesar rp108,76 juta atas pendapatan 
lain-lain.

Sedangkan pendapatan yang 
digunakan langsung untuk kegiatan 
non operasional sebesar rp134,03 miliar 
terjadi pada dua entitas Kementerian/
Lembaga yaitu, Kementerian Pertahanan 
sebesar rp133,92 miliar yang bersumber 
dari pemanfaatan BMn serta Kementerian 

riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebesar rp108,76 juta yang bersumber 
dari pendapatan lain-lain.

Permasalahan ketiga, pungutan 
PnBP melebihi tarif PP namun digunakan 
langsung untuk kegiatan operasional 
terjadi pada Kementerian Perhubungan 
yang nilainya sebesar rp17,41 miliar. 
Dimana, beberapa kegiatan Kementerian 
Perhubungan yang mendapatkan PnBP 
tetapi dipungut melebihi ketentuan PP 
no. 11 Tahun 2015 dan PP no. 15 tahun 

14 - 29 LAPORAN KHUSUS.indd   25 04/08/2017   10:11:17



26 juni 2017WARTA BPK

LAPORAN KHUSUS

2016 serta pungutan yang tidak diatur 
pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
tentang tarif layanan BLu.

Permasalahan ini terjadi pada 
beberapa kegiatan dimana Kementerian 
Perhubungan mendapatkan PnBP Lainnya 
dari kegiatan itu. adapun kegiatan itu 
sendiri yaitu penerimaan dari layanan 
pendidikan atas pendaftaran calon taruna 
Politeknik Keselamatan Transportasi 
jalan (PKTj) dan  penerimaan atas jasa 
layanan Pendidikan/Pelatihan (Diklat) Balai 
Pendidikan dan Pelatihan ilmu Pelayaran 
(BP2iP) Tangerang. Selain itu, terjadi pula 
pada penerimaan atas pungutan layanan 
Diklat pada Balai Pendidikan Penyegaran 
dan Peningkatan ilmu Pelayanan (BP3iP).

Permasalahan keempat, pungutan 
belum memiliki dasar hukum digunakan 
untuk operasional dan non operasional 
sebesar rp41,58 miliar di antaranya 
digunakan langsung untuk kegiatan 
operasional sebesar rp22,64 miliar dan 
kegiatan non operasional sebesar rp77 
juta.

Penggunaan langsung untuk kegiatan 
operasional sebesar rp22,64 miliar terjadi 
pada delapan Kementerian/Lembaga 
di antaranya terjadi pada Kementerian 
agama sebesar rp20,72 miliar yang 
bersumber dari pendapatan sewa ruang 
akomodasi asrama haji satker non BLu.

Sedangkan pendapatan yang 
digunakan langsung untuk kegiatan non 
operasional sebesar rp77 juta terjadi 
pada tiga Kementerian/Lembaga yaitu 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
sebesar rp61 juta yang bersumber dari 
pendapatan sewa lahan kantin yang 
belum diatur pada PP no.8 Tahun 2015 
tentang PnBP Kementerian Pemuda dan 
Olahraga; Badan informasi geospasial 
sebesar rp16 juta yang bersumber dari 
PnBP lainnya; serta Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi sebesar rp1,05 juta.

Permasalahan kelima, permasalahan 
lain terkait PnBP sebesar rp352,59 miliar 
terjadi pada 29 KL di antaranya terjadi 
pada Kementerian Komunikasi dan 
informatika sebesar rp146,69 miliar terkait 
dengan pemotongan pajak atas jasa giro 
dan bunga deposito BLu selama tahun 
2016.

Lalu, Kementerian agama sebesar 

rp41,79 miliar terkait dengan penggunaan 
tarif yang ditetapkan oleh satker 
Kementerian agama tanpa mendapatkan 
persetujuan dari Kementerian Keuangan.

ada juga Kementerian Badan usaha 
Milik negara sebesar rp15,86 miliar 
terkait pendapatan sewa yang tidak 
mencantumkan metode dan waktu 
pembayaran dan Lembaga Penyiaran 
Publik Televisi republik indonesia sebesar 
rp36,94 miliar atas pengelolaan dan 
penatausahaan pendapatan non siaran 
yang tidak memadai

Terakhir, Kementerian Lingkungan 
hidup dan Kehutanan sebesar rp8,88 
miliar terkait dengan penerimaan 
Provisi Sumber Daya hutan yang belum 
teridentifikasi apakah merupakan 
pembayaran kewajiban tahun berjalan 
atau merupakan pembayaran piutang atas 
tunggakan tahun sebelumnya.

Dari kelima permasalahan tersebut 
mengakibatkan kekurangan penerimaan 
negara dari PnBP sebesar rp25,63 
miliar atas PnBP yang kurang dan tidak 

dipungut (rp6,08 miliar+rp19,55 miliar); 
Pemerintah tidak dapat memanfaatkan 
PnBP yang belum disetor ke Kas negara 
minimal sebesar rp11,63 miliar dan 
Sar52,500.00; Pemerintah tidak dapat 
memanfaatkan PnBP secara tepat waktu 
atas tertundanya setoran PnBP sebesar 
rp602,21 miliar.

Selain itu, mengakibatkan juga 
penggunaan langsung PnBP untuk 
kegiatan operasional dan non operasional 
sebesar rp272,64 miliar (rp255,22 
miliar+17,41 miliar) tidak transparan 
dan akuntabel serta adanya potensi 
penyalahgunaan pengelolaan PnBP 
dan hilangnya hak Pemerintah sebesar 
rp41,58 miliar karena pungutan PnBP 
tanpa dasar hukum yang digunakan 
langsung untuk kegiatan operasional 
maupun non operasional. Di sisi lain, 
piutang pemerintah yang disajikan 
dan diungkapkan pada LKPP belum 
menggambarkan kondisi yang sebenarnya 
dan ketidakpastian penyelesaian piutang 
pemerintah.  and
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Piutang rp2,39 triliun 
Penyelesaiannya 
Berlarut-larut 
PengeLOLaan PiuTang PaDa KeMenTerian/LeMBaga 
DaLaM LKPP Tahun 2016 Dari haSiL PeMeriKSaan BPK MaSih 
DiTeMuKan BeBeraPa MaSaLah. SaLah SaTunya yang 
TerBeSar MenCaPai niLai rp2,39 TriLiun. 

Dari hasil pemeriksaan atas 
piutang Kementerian/Lembaga 
dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 

2016, BPK menemukan setidaknya empat 
permasalahan. Permasalahan pertama 
berlarut-larutnya penyelesaian piutang 
pada enam Kementerian/Lembaga. nilai 
piutangnya tak tanggung-tanggung, 
mencapai rp2,39 triliun.

adapun enam entitas Kementerian/
Lembaga yang piutangnya jika ditotal 
senilai rp2,39 triliun itu penyelesaiannya 
berlarut-larut yaitu Kementerian 
Komunikasi dan informatika, Badan 
nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja indonesia (BnP2TKi), 
Kementerian Sekretariat negara, Badan 
Tenaga nuklir nasional (Batan), Badan 
Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT), dan Kementerian Pariwisata.
 Pada Kementerian Komunikasi dan 

informatika, CaLK D.2.14 neraca LKPP 
Tahun 2016 (audited) mengungkapkan 
bahwa Piutang Bukan Pajak pada 
kementerian ini sebesar rp1,99 triliun. 
nilai sebesar itu berasal dari Biaya hak 
Penyelenggaran Telekomunikasi dan 
Pengenaan Denda. 

Dari nilai tersebut, di antaranya ada 
piutang enam Wajib Bayar sebesar rp1,60 
triliun terkendala penyelesaiannya. Dari 
enam Wajib Bayar yang terbesar adalah PT 
BT yang nilainya mencapai rp1,43 triliun.  

Piutang tersebut merupakan piutang 
Biaya hak Penggunaan (BhP) izin Siaran 
radio dan izin Pita frekuensi radio. 
Berdasarkan Putusan Pengesahan 
Perdamaian Piutang BhP frekuensi 
tersebut tidak mendapat prioritas 

penyelesaian oleh PT BT, tetapi disamakan 
dengan kreditur PT BT lainnya, dan jangka 
waktu penyelesaian piutang selama 10 
Tahun. 

Surety Bond yang dikeluarkan oleh 
asuransi SM hanya menjamin pembayaran 
BhP iPfr Tahun 2010 sampai 2013 
sebesar rp539,32 miliar dan jatuh tempo 
pembayarannya baru akan dilakukan 
setelah 60 bulan sejak penggabungan 
usaha yaitu 31 Oktober 2019. 

Selain Piutang PT BT yang telah 
dijamin dengan surety bond yang perlu 
diperhatikan adalah penyelesaiaan 
putusan pengesahan perdamaian 
(homologasi) oleh PT BT dan Piutang PT BT 
yang belum dicakup dengan surety bond 
maupun homologasi sebesar rp678,91 
miliar. 

Sehingga, ada perbedaan jumlah 
Piutang Kementerian Komunikasi dan 
informatika ke PT BT per Semester 1 Tahun 
2016 antara Ditjen Sumber Daya dan 
Perangkat Pos dan informatika (SDPPi) 
sebesar rp678,91 miliar. 

Selain itu, gugatan hukum atas Piutang 
BhP frekuensi sebesar rp103,04 miliar 
yang terdiri gugatan oleh PT i atas Piutang 
BhP frekuensi Kementerian Komunikasi 
dan informatika sebesar rp13,64 miliar, 
gugatan PT STi sebesar rp47,73 miliar dan 
Piutang Denda PT ST yang tidak diakui 
sebesar rp39,43 miliar dan rp2,22 miliar 
karena dianggap merupakan salah satu 
obyek gugatan yang dimenangkan PT ST. 

Terkait piutang tersebut, selama tahun 
2015 dan 2016 Kementerian Komunikasi 
dan informatika belum memberikan 
sanksi yang tegas atas Wajib Bayar 
yang tidak melakukan pelunasan BhP 
frekuensi terutama sanksi pemberhentian 
operasional blok pita dan pencabutan izin.

entitas kedua, BnP2TKi. LKPP Tahun 
2016 (audited) menyajikan piutang bukan 
pajak pada BnP2TKi sebesar rp3,00 
miliar. Piutang tersebut diantaranya 
merupakan piutang macet sebesar rp2,99 
miliar dari Balai Pelayanan Kepulangan 
TKi Selapajang Tangerang yang telah 
diberhentikan operasionalnya sejak 
tanggal 1 Oktober 2014. 

Pemberhentian tersebut merupakan 
tindak lanjut rencana aksi Tata Kelola TKi. 
Penyelesaian piutang tersebut melalui 

14 - 29 LAPORAN KHUSUS.indd   27 04/08/2017   10:11:17



28 juni 2017WARTA BPK

LAPORAN KHUSUS

Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan 
Lelang (KPKnL) mengalami kendala karena 
penyewaan gedung/ruangan tidak ada 
ijin penyewaan dari KPKnL dan  gedung/
ruangan yang disewakan tersebut milik 
Kementerian Tenaga Kerja yang dipinjam 
pakai oleh BnP2TKi sewa gedung/
ruangan, konsesi usaha, dan tagihan biaya 
iistrik di Balai Pelayanan Kepulangan –TKi.

Terkait dengan Penerimaan negara 
Bukan Pajak (PnBP) terutang yang harus 
dibayar oleh Wajib Bayar, pemerintah 
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 
(PP) no.29 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Penentuan jumlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran PnBP yang Terutang. PP 
tersebut antara lain mengatur mengenai 
penyelesaian PnBP terutang termasuk 
penyerahannya kepada instansi yang 
berwenang mengurus Piutang negara: 
Direktorat jenderal Kekayaan negara 
(DjKn) dalam hal sampai batas waktu yang 
ditetapkan Wajib Bayar tidak melunasi 
kewajibannya.

entitas ketiga, Kementerian Sekretariat 
negara. kementerian ini memiliki piutang 
sebesar rp1,45 miliar atas piutang air 
pada satuan kerja (satker) Badan Layanan 
umum Pusat Pengelolaan Komplek 
Kemayoran (BLu PPKK) yang tidak jelas 

nama debiturnya sehingga tidak dapat 
ditagih.

Lalu berturut-turut, Badan Tenaga 
nuklir nasional yang memiliki piutang 
sebesar rp1,79 miliar atas piutang sewa 
tanah kepada PT inuKi yang berpotensi 
tidak tertagih; Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi yang memiliki 
piutang sebesar rp970,19 juta  atas 
piutang yang berasal dari Tahun anggaran 
2015 sehingga tidak jelas penyelesaiannya; 
dan Kementerian Pariwisata yang memiliki 
piutang sebesar rp142,25 juta  atas 
pelunasan piutang biaya pendidikan 
STP nusa Dua Bali berlarut-larut dan 
berpotensi tidak tertagih.

Berlarut-larutnya penyelesaian piutang 
menunjukan bahwa pengelolaan piutang 
pada enam K/L di atas belum sepenuhnya 
memadai untuk memastikan seluruh 
piutang negara dapat terselesaikan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam PP 
no.29 Tahun 2009.

Permasalahan kedua, piutang 
pada Kejaksaan republik indonesia 
dan Kementerian Dalam negeri tidak 
didukung dengan sumber dokumen 
sebesar rp858,58 miliar. LKPP Tahun 
2016 (audited) menyajikan piutang 
PnBP pada Kementerian Dalam negeri 

sebesar rp30,12 miliar yang 
di antaranya berasal dari 
Piutang Biaya Pendidikan 
Mahasiswa Paseasarjana institut 
Pemerintahan Dalam negeri 
(iPDn) sebesar rp22,29 miliar. 

Piutang tersebut telah 
diterbitkan Surat Penagihan 
(SPn) pada Tahun 2016, namun 
dokumen penagihannya 
tidak didukung dengan bukti 
penyampaian dan pengiriman 
kepada debitur/wajib bayar. 
Oleh karena itu, status 
pengiriman SPn tersebut tidak 
diketahui. 

Selanjutnya, terdapat dua 
SPn yang diterbitkan oleh dua 
bagian yang berbeda, yaitu 
SPn yang ditandatangani 
oleh asisten Direktur Bidang 
administrasi, umum, dan 
Keuangan yang dilengkapi 
dengan rincian nominal 
tunggakan dan SPn yang 

ditandatangani oleh asisten Direktur 
Bidang Kemahasiswaan yang hanya 
menyajikan informasi tunggakan per 
semester.

Selain itu, terdapat permasalahan 
terkait berkas putusan piutang uang 
pengganti yang tidak dalam pengelolaan 
pihak kejaksaan selaku eksekutor sebesar 
rp836,29 miliar.

Permasalahan ketiga, permasalahan 
piutang Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan ganti rugi (TP/Tgr) belum 
memadai terjadi pada Komisi Pengawas 
Persaingan usaha (KPPu) sebesar 
rp487,44 miliar terkait bagian lancar 
TP/Tgr ikatan dinas yang sama sekali 
belum pernah dibayar/diangsur karena 
pengendalian yang tidak memadai.

Permasalahan keempat, 
permasalahan terkait dengan penyajian 
dan pengungkapan piutang sebesar 
rp87,29 miliar terjadi pada tujuh entitas 
Kementerian/Lembaga. Dimana, yang 
terbesar adalah Kementerian Lingkungan 
hidup dan Kehutanan yang pencatatan 
piutangnya belum sesuai dengan 
dokumen sumber sehingga belum 
menggambarkan nilai yang sebenarnya. 
nilainya mencapai rp59,93 miliar.  and

14 - 29 LAPORAN KHUSUS.indd   28 04/08/2017   10:11:18



29juni 2017 WARTA BPK

neraCa LKPP Tahun 2016 
(audited) menyajikan Piutang 
Perpajakan sebesar rp105,65 
triliun,  dengan nilai Penyisihan 

Piutang tak Tertagih sebesar rp72,74 
triliun. Sehingga, nilai bersih Piutang 
Perpajakan yang dapat direalisasikan 

sebesar rp32,91 triliun. Sementara, realisasi 
pengembalian pendapatan pajak Tahun 
2016 (audited) sebesar rp102,35 triliun 
termasuk di dalamnya pengembalian 
pendapatan pajak sebesar rp101,50 triliun. 

 Pengembalian pendapatan pajak 
adalah pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang 
terjadi apabila jumlah kredit pajak atau 
jumlah pajak yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang atau 
telah dilakukan pembayaran pajak yang 
tidak seharusnya terutang. Dengan catatan 
Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai 
utang pajak lain. Pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak (restitusi) akan 
diberikan setelah diminta oleh Wajib Pajak 

dengan dilakukan serangkaian prosedur 
atau pemeriksaan sebelumnya.

Salah satu prosedur yang ditempuh 
yaitu kompensasi utang pajak dimana 
restitusi diperhitungkan terlebih 
dahulu dengan utang Wajib Pajak yang 
diadministrasikan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) domisili dan/atau KPP lokasi. 
Kompensasi dilakukan apabila Wajib 

Pajak diketahui masih memiliki utang pajak 
baik yang ditatausahakan di KPP tempat 
Wajib Pajak terdaftar (domisili) atau di 
KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi 
usaha Wajib Pajak tersebut (Wajib Pajak 
Cabang). 

KPP melakukan konfirmasi utang 
pajak baik secara internal di KPP domisili 
ke Seksi Penagihan maupun ke KPP lokasi. 
Kompensasi tersebut dilakukan dengan 
mengirimkan surat konfirmasi secara 
tertulis untuk internal KPP dari Seksi 
Pelayanan kepada Seksi Penagihan dan 
untuk eksternal ditujukan kepada kepala 
KPP tempat WP Cabang terdaftar.

PengeMBalian keleBihan 
Bayar Pajak rp879,02 Miliar 
BerMasalah
PengeMBaLian KeLeBihan PeMBayaran PajaK Tahun 2016 
PaDa DjP TiDaK MeMPerhiTungKan PiuTang PajaK KePaDa 
WajiB PajaK SeBeSar rp879,02 MiLiar.

Berdasarkan hasil pengujian antara 
piutang pada data Laporan Perkembangan 
Piutang Pajak (LP3) dengan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada 
data Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Pajak (SPMKP) diketahui terdapat 
permasalahan yaitu pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak Tahun 2016 
kepada 1.952 Wajib Pajak yang belum 
memperhitungkan piutang kepada 
wajib pajak domisili dan cabang sebesar 

rp879,02 miliar. 
akibatnya, 

terlambatnya penerimaan 
negara sebesar rp879,02 
miliar. Permasalahan 
tersebut disebabkan 
mekanisme konfirmasi 
yang dilakukan saat ini 
belum dapat menjamin 
bahwa seluruh piutang 
kepada Wajib Pajak telah 
diperhitungkan dalam 
pemberian pengembalian 
kelebihan pembayaran 
pajak.

atas permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan Menteri 
Keuangan selaku Wakil Pemerintah 
agar memerintahkan Direktur jenderal 
Pajak untuk membuat mekanisme 
konfirmasi melalui sistem informasi yang 
terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang 
memberikan persetujuan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak telah 
memperhitungkan seluruh piutang kepada 
Wajib Pajak.

Selain itu, direkomendasikan pula 
agar Menteri Keuangan memerintahkan 
inspektur jenderal untuk melakukan review 
atas pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak yang tidak memperhitungkan 
seluruh piutang sebesar rp879,02 miliar.

 and 
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KINERJA

PERsoAlAN TANAh 
lANdREfoRm
Upaya pemerintahan Jokowi mewUJUdkan reformasi agraria 
sebagaimana tercantUm dalam nawa cita ke-5 belUm sepenUhnya 
terlaksana. bpk mendapatkan 20 temUan yang memUat 22 
permasalahan yang mengganJal pelaksanaan redistribUsi tanah 
obJek Landreform.

K egiatan redistribusi tanah 
Objek Landreform (tOL) belum 
efektif untuk mendongkrak 
penghasilan masyarakat subjek 

reforma agraria. Sejumlah permasalahan 
terkait UU Pokok agraria tahun 1960, UU 
nomor 56 tahun 1960 serta Peraturan 
Pemerintah nomor 224 tahun 1961 masih 
menjadi kendala tercapainya indikator 

kegiatan redistribusi tOL.    
Hal itu terungkap dalam laporan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
setelah melakukan pemeriksaan kinerja 
atas kegiatan redistribusi tanah objek 
landreform tahun 2015 sampai dengan 
semester i tahun 2016. Pemeriksaan 
antara lain dilakukan pada Kementerian 
agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan 

nasional (atR/ BPn), serta instansi terkait 
lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, dan 
Kalimantan Selatan. 

BPK melansir, dari hasil pemeriksaan 
atas kegiatan redistribusi tanah objek 
landreform terungkap adanya 20 temuan 
memuat 22 permasalahan. Hal inilah 
yang mengakibatkan realisasi kegiatan 
redistribusi tOL tidak bisa dilaksanakan 
sesuai ketentuan yang berlaku sehingga 
hasilnya tak sesuai rencana yang 
diharapkan.   

Hasil Pemeriksaan
adapun hasil pemeriksaan yang 

dilakukan BPK menunjukkan kegiatan 
redistribusi tOL belum didukung kebijakan 
yang memadai. Hal ini mencakup 
perangkat kebijakan redistribusi tOL 
yang belum diatur secara lengkap dan 
tuntas, serta adanya peraturan-peraturan 
redistribusi tOL yang sudah tidak relevan 
dan tidak dapat diimplementasikan 
dengan kondisi saat ini.

Selain itu, terdapat peraturan yang 
sudah tidak relevan. Di antaranya PP 
nomor 224 tahun 1961 belum mengatur 
Redistribusi tOL yang berasal dari tanah-
tanah lain yang dikuasai oleh negara. 
Selain itu pengaturan tanah absentee 
dengan basis wilayah kecamatan juga 
sudah tidak relevan dengan kondisi saat 
ini, termasuk pengaturan batas minimum 
pemilikan luas tanah pertanian.  

temuan lain, adalah adanya 
mekanisme pemberian ganti rugi yang 
ditetapkan kepada bekas pemilik tanah 
yang diambil alih juga memberatkan 
penerima ganti rugi. Hal itu termasuk 
nilai ganti kerugian kepada bekas pemilik 
tanah yang menjadi objek Landreform 
sebesar Rp3,5 juta per hektare yang sudah 
tidak layak.

Dalam pemeriksaannya BPK 
juga menemukan fakta bahwa dasar 
pembentukan Panitia Pertimbangan 
Landreform (PPL) sudah tidak relevan 
lagi dengan kondisi yang ada saat ini. 
akibatnya pengaturan pengelolaan dana 
landreform pun tidak dapat dilaksanakan 
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sebagimana mestinya. 
Sementara itu rancangan revisi 

atau perubahan peraturan-peraturan 
terkait redistribusi yang diharapkan bisa 
menjadi motor penggerak pelaksanaan 
tOL justru masih berlarut-larut dan 
belum bisa diselesaikan. Rancangan 
revisi itu di antanya RUU Pertanahan, 
Rancangan Peraturan Presiden Reforma 
agraria, Rancangan revisi PP nomor 
224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian tanah dan Pemberian ganti 
Kerugian, Rancangan revisi PP nomor 
11 tahun 2010 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan tanah terlantar. Dan, 
rancangan revisi PP nomor 11 tahun 2010 
tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan tanah 
terlantar.

guna mengetahui 
efektivitas pelaksanaan 
redistribusi tOL, BPK 
juga melakukan uji petik 
pemeriksaan terhadap 
dokumen pada Kanwil 
BPn Prov. Sumut dan 
Kanwil BPn Prov. Kalsel 
dan wawancara dengan 
pejabat di lingkungan 
Dit. Landreform, di 
kedua provinsi tersebut.

Hasilnya, terkait tOL, 
Kanwil BPn Kalsel dan 
Sumut belum memiliki 
juklak/SOP penyusunan target kegiatan 
Redistribusi tOL menyangkut target yang 
ditetapkan, anggaran, subjek dan objek 
redistribusi tOL dengan output Rencana 
Kerja dan anggaran Kementerian/
Lembaga (RKa-KL).

Selain itu baik pada Kanwil BPn 
Sumatera Utara maupun Kalimantan 
Selatan, keduanya tidak melibatkan 
Kantah dalam mengusulkan target 
Redistribusi tOL dan tidak melakukan 
koordinasi dalam penyusunan target 
kegiatan. akibatnya perencanaan dan 
penyusunan target Redistribusi tOL 
kurang memadai.

tidak adanya koordinasi 

menyebabkan penetapan target yang 
disampaikan dalam kegiatan Redistribusi 
tOL pada Kanwil BPn Sumatera Utara 
menjadi tidak realistis. Pasalnya target 
yang ditetapkan hanya berdasarkan 
perkiraan semata.

Sebagaimana disampaikan Kanwil 
BPn Sumatera Utara dalam laporan akhir 
kegiatan Redistribusi tOL tahun 2015, 
dari target sebanyak 12.000 bidang hanya 
terealisasi 5.538 bidang atau 46,15% dari 
target. Selanjutnya berdasarkan laporan 
2016 posisi s.d akhir Oktober, dari target 
sebanyak 13.000 bidang yang terealisasi 
hanya 222 bidang atau baru 1,7% dari 
target.

temuan lainnya adalah terkait 
objek Redisribusi tOL yang berasal dari 
Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 4,1 juta 
hektare. Hal ini tidak terealisasi karena 
terkendala draft Perpres yang belum 
ditetapkan.

Sedangkan pemeriksaan BPK 
pada Kanwil BPn Kalimantan Selatan, 
terdapat temuan menyangkut adanya 
382 sertifikat penerima Redistribusi tOL 
pada Kantah Kab. Banjar yang dikuasai Pt 
PU dan sebanyak 33 sertifikat penerima 
Redistribusi tOL pada Kantah Kab. Hulu 
Sungai Selatan tidak mempunyai warkah 
tanah. 

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan 

kegiatan Redistribusi tOL hanya menjadi 
kegiatan legalisasi aset dan belum bisa 
meningkatkan kesejahteraan petani. 
Walhasil kenaikan pendapatan per 
personal income masyarakat subjek 
reforma agraria sebagai indikator Kinerja 
Utama sasaran program pada Ditjen 
Penataan agraria tidak tepat.

atas temuan dan simpulan yang 
disampaikan BPK tersebut, Kementerian 
atR/BPn menyampaikan, pihaknya 
menerima keseluruhan temuan dan 
simpulan BPK. Selain itu  Kementerian 
atR/BPn menjelaskan bahwa Direktorat 
Landreform sedang menyiapkan 
penyempurnaan PP nomor 224 tahun 

1961 dan peraturan 
bersama saat ini sedang 
dimintakan harmonisasi 
ke Kementerian Hukum 
dan HaM oleh Setneg.

Rekomendasi BPK
Untuk mengatasi 

permasalahan 
dalam kegiatan 
Redistribusi tOL, BPK 
merekomendasikan 
Menteri atR/BPn agar 
antara lain melakukan 
kajian revisi/perubahan/
mencabut peraturan-
peraturan yang tidak 
relevan dan tidak dapat 

diimplementasikan, dan memantau 
perkembangannya, kemudian membuat 
monitoring dan jadwal proses revisi 
peraturan-peraturan yang menjadi dasar 
kegiatan Redistribusi tOL.

Rekomendasi lain, memerintahkan 
Kepala Kanwil BPn Provinsi Kalimantan 
Selatan untuk memberikan sanksi kepada 
Kantah Kab. Hulu Sungai Selatan dan 
Kepala Seksi 3 terkait SHM yang tidak 
mempunyai warkah tanah. Sejumlah 
rekomendasi lain juga telah disampaikan 
dalam LHP. Menanggapi rekomendasi 
BPK, Menteri atR/BPn menyatakan akan 
menindaklanjuti.  (bd)

30 - 41 AUDIT KINERJA OK.indd   31 13/07/2017   16:09:38



32 juni 2017WARTA BPK

IzIN PENgElolAAN huTAN 
BElum sATu PINTu
pengelolaan perizinan bidang kehUtanan di kementerian lingkUngan 
hidUp dan  kehUtanan (kemenlhk) belUm mendUkUng program 
pelayanan terpadU satU pintU. hasil pemeriksaan badan pemeriksa 
keUangan (bpk) menUnJUkkan seJUmlah persoalan. mUlai dari tahap 
perencanan, pelaksanaan hingga monitoring.

M eWUJUDKan layanan 
yang cepat, mudah 
dan terjangkau sudah 
menjadi program prioritas 

Pemeritahan Joko Widodo. Karena itulah 
pada 2014 lalu, Presiden mengeluarkan 
Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2014 
tentang Penyelenggaraaan Pelayanan 
terpadu Satu Pintu. Presiden Joko Widodo 
juga membentuk pelayanan terpadu 
satu pintu ini di Kantor Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM).

Dengan begitu semua perizinan yang 
berada di kementerian akan dialihkan 
ke BKPM. termasuk perizinan bidang 
kehutanan di Kemen-LHK. Seperti izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
alam, dan izin Usaha industri  Primer hasil 
Hutan Kayu.

nah untuk untuk menilai efektifitas 
pengelolaan perizinan dan kerjasama 
bidang kehutanan, BPK melakukan 
pemeriksaan kinerja terhadap 
pengelolaan perizinan dan kerjasama 
bidang kehutanan di Kemen-LHK tahun 
2103 hingga 2015. 

Hasilnya, BPK menyimpulkan 
pengelolaan perizinan dan kerjasama 
bidang kehutanan di Kemen-LHK belum 
efektif dalam mendukung program 
Pelayanan terpadu Satu Pintu. ada 
sejumlah persoalan yang ditemukan 

BPK. Dalam perencanaan dan mekanisme 
perizinan misalnya, BPK menemukan 
ketentuan tentang percepatan waktu 
penelaahan hukum pada sekretaris 
jenderal atas permohonan izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (iUPHHK) 
belum sah. 

Seperti diketahui Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 
sejumlah peraturan pelayanan perizinan 
yang dilaksanakan secara terpadu. Hasil 
pemeriksaan terhadap peraturan menteri 
lingkungan hidup menunjukkan adanya 
jangka waktu penelaahan hukum yang 
berbeda antara izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu  (iUPHHK) dengan izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (iPPKH). 
Dalam Permenhut no.P.16/2014/Menhut-
ii/2014 menyebutkan bahwa jangka waktu 
penelaahan hukum paling lama 15 hari. 
Sedangkan pada Permenhut no.P.31/
Menhut –ii /2014 menyebutkan jangka 
waktu penelaahan hukum 7 hari.

akibatnya menurut BPK  tidak adanya 
kepastian waktu dalam penyelesaian 
perizinan pengelolaan hutan. Untuk itu 
BPK merekomendasikan kepada Menteri 
Lingkungan hidup agar menetapkan 
pedoman jangka waktu penelaahan 
hukum permohonan iPPKH dan iUPHHK.

Hasil pemeriksaan BPK di portal 
Perizinan terpadu Satu Pintu (PtSP) di 
Kementerian Kehutanan, menemukan 
adanya proses perizinan yang berwarna 
merah, kategori terlambat hingga 14 – 895 
hari. Sedikitnya ada sebanyak 206 perizinan 
di tahun 2013 hingga 2014. Sedangkan 
pada 2015  ada 74 perizinan.

Menurut BPK, keterlambatan perizinan 
ini terjadi karena ada sejumlah persoalan. 
Seperti berkas perizinan yang  masih 
dalam proses  telaahan direktorat teknis 
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terkait dan adanya tumpang tindih dengan 
HPt dan HPK. Selain itu juga masih dalam 
penentuan area kerja. akibatnya kegiatan 
pemohon izin di kawasan kehutanan tidak 
optimal. 

Untuk itu BPK merekomendasikan agar 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
memerintahkan direktur jenderal teknis 
untuk proses  penyelesaian penerbitan 
206 perizinan bidang kehutanan. Selain itu 
juga memerintahkan sekretaris jenderal 
untuk meningkatkan pengawasan dan 
pembinaan. 

BPK juga menemukan adanya 34 

kegiatan penggunaan kawasan hutan 
konservasi belum didukung dengan 
perjanjian kerjasama. Rinciannya, sebanyak 
24 izin pinjam pakai penggunaan kawasan 
hutan yang sudah habis masa berlakunya 
tapi belum diperbaharui dalam bentuk 
kerjasama. BPK juga menemukan adanya 
10 kegiatan penggunaan kawasan hutan 
tanpa ada perjanjian kerjasama.

akibatnya menurut BPK, fungsi hutan 
konservasi untuk perlindungan sistem 
penyangga kehidupan pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa serta pemanfaatan  SDa hayati 
menjadi tidak memadai. Selain itu juga 
meningkatkan risiko perubahan fungsi 
peruntukan hutan konservasi.

terkait adanya temuan BPK tersebut,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan berjanji akan menerbitkan surat 
Kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya 
alam dan ekosistem untuk menyelesaikan 
permasalahan perjanjian kerjasama 
tersebut.

Meski begitu BPK merekomendasikan 
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan agar memerintahkan Dirjen 

Konservasi Sumber Daya alam dan 
ekosistem untuk menyelesaikan perjanjian 
kerjasama di 34 kegiatan penggunaan 
kawasan hutan konservasi.  
temuan BPK tidak hanya di pelaksanaan. 
Di tahap monitoring, misalnya BPK 
menemukan sebanyak 143 pemegang 
iUPHHK belum mengajukan Permohonan 
tata Batas. Bahkan Kementerian LHK 
juga belum memberikan sanksi terhadap 
perusahaan yang belum mengajukan 
permohonan tata batas tersebut.  
akibatnya,  belum adanya kepastian 

hukum terhadap areal kerja yang menjadi 
tanggung jawab pemegang izin. 

Menteri Lingkungan Hidup berjanji 
akan menerbitkan surat kepada Dirjen 
Pengelolaan Hutan Produksi  Lestari 
dan Dirjen Planologi Kehutanan dan 
tata Lingkungan agar menginstruksikan 
penyelesaian tata batas 143 
pemegang iUPHHK. Selain itu menteri 
lingkungan hidup juga diminta untuk 
memerintahkan Sekretatris Jenderal untuk 
menginstruksikan  143 pemegang iUPHHK 
melaksanakan tata areal kerja. 

Selain itu BPK juga menilai, 
penanganan masalah hak tenurial 
berupa perambahan, pemanfaatan tanpa 
kerjasama dan penerbitan sertifikat tanah 
dalam kawasan hutan konservasi  di 
lima provinsi belum optimal. akibatnya 
kawasan hutan seluas 3.027.183 m tidak 
dapat dimanfaatkan fungsinya secara 
optimal. 

Karena itu BPK merekomendasikan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
agar memerintahkan Dirjen Konservasi 
Sumberdaya alam dan ekosistem dan 
Dirjen Planologi dan tata Lingkungan agar 
memproses alih fungsi hutan konservasi 
menjadi Kawasan Hutan Dengan tujuan 
Khusus untuk kegiatan publik dan 
keagamaan. 

Selain itu Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan untuk meminta pengguna 
kawasan konservasi untuk melengkapi 
persyaratan dalam rangka kerjasama 
pemanfaatan hutan  di dalam hutan 
konservasi dan mengembalikan kawasan 
hutan konservasi sesuai fungsinya.

Sedangkan terkait kawasan hutan 
tahura, BPK merekomendasikan untuk 
mengembalikan fungsi kawasan tersebut 
dengan mempertimbangkan hak 
masyarakat. Mengupayakan penyelesaian 
penggunaan kawasan hutan tersebut 
melalui mekanisme perubahan peruntukan 
kawasan hutan secara parsial. Hal in seperti 
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
nomor 104 tahun 2015 tentang tata 
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi 
Kawasan Hutan.  (bw)
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K egiatan Usaha Hulu Minyak dan 
gas Bumi (Migas) di indonesia 
dijalankan berdasarkan Kontrak 
Bagi Hasil atau Production 

Sharing Contract (PSC). Skema Kontrak 
Bagi Hasil mulai berlaku tahun 1966 saat 
Pn Perusahaan Minyak nasional (Permina) 
menandatangani kontrak bagi hasil dengan 
Independence Indonesian American Oil 
Company (iiaPCO). Penerapan Kontrak Bagi 
Hasil di indonesia dilatarbelakangi oleh 
keinginan supaya negara berperan lebih 

besar dengan mempunyai kewenangan 
manajemen kegiatan usaha hulu migas.

Sekitar dua tahun kemudian, pada 
tahun 1968, Permina bergabung dengan 
Pertamin menjadi Pertamina. Berdasarkan 
Undang-Undang (UU) no. 8 tahun 1971 
tentang Perusahaan Pertambangan 
Minyak dan gas Bumi negara, diatur 
bahwa Pertamina merupakan perusahaan 
minyak dan gas bumi milik negara dan 
semua perusahaan minyak yang hendak 
menjalankan usaha di indonesia wajib 

PENgElolAAN BmN KKKs 
mAsIh BERmAsAlAh
BPK MaSiH MeneMUKan PeRMaSaLaHan DaLaM 
PengeLOLaan BMn KKKS yang DiLaKUKan OLeH 
KeMenteRian KeUangan, BP MigaS, Dan inStanSi 
teRKait Lainnya. 

bekerja sama dengan Pertamina. 
atas dasar itu, Pertamina memiliki dua 

peran ganda. Di satu sisi, perusahaan pelat 
merah ini bertindak sebagai regulator 
bagi mitra yang menjalin kerja sama 
melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama 
(KKS) di wilayah kerja Pertamina. Di sisi 
lain, perusahaan ini juga sebagai operator 
karena mengelola sendiri sebagian wilayah 
kerjanya. 

terkait pengelolaan aset Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS), pengelolaan 
aset kontraktor yang menandatangani 
Kontrak Bagi Hasil berada di bawah 
pembinaan Pertamina sampai tahun 2001. 

Pencatatan Barang Milik negara (BMn) 
KKKS di bawah pembinaan Pertamina 
menggunakan sistem Harta Modal nomor 
induk (Harmoni) iii, namun, aset-aset yang 
dipakai KKKS yang masuk dalam Harmoni 
iii hanyalah aset bergerak yang telah di-cost 
recovery. Sedangkan tanah dan bangunan 
tidak termasuk di dalamnya.

Dengan terbitnya UU nomor 22 tahun 
2001 tentang Minyak dan gas Bumi, 
Pertamina beralih bentuk menjadi Pt 
Pertamina (Persero) dan melepaskan peran 
gandanya. Peran regulator diserahkan ke 
lembaga pemerintah yang selanjutnya 
dijalankan Badan Pelaksana Minyak dan gas 
Bumi (BP Migas) yang dibentuk tahun 2002. 
termasuk pengelolaan BMn KKKS pada 
Harmoni iii. 

namun, pengalihan catatan Harmoni 
iii dari Pertamina kepada BP Migas tidak 
dilakukan secara memadai sehingga 
kemudian dilakukan inventarisasi dan 
penilaian terhadap BMn KKKS untuk 
memvalidasi data Harmoni iii tersebut. 

inventarisasi dan penilaian tersebut 
hanya mencakup aset yang dilaporkan 
dalam catatan Harmoni iii. tidak termasuk 
aset pada masa kontrak karya karena tidak 
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Tim Penilai DJKN dari Kanwil DJKN  Kalimantan Timur melakukan survei lapangan penilaian BMN Eks KKKS VICO  Indonesia 
di Kaltim, 2016 silam dalam rangka pemindahtanganan melalui  penjualan lelang.
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tersedia data yang lengkap.
Pada 13 november 2012, Mahkamah 

Konstitusi memutuskan pasal yang 
mengatur tugas dan fungsi Badan 
Pelaksana Minyak dan gas Bumi (BP Migas) 
yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 
2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak memiliki hukum mengikat. 

Sebagai langkah pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah 
mengeluarkan Perpres nomor 95 tahun 
2012 untuk membentuk Satuan Kerja 
Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan gas Bumi (SK Migas). Badan 
ini kemudian menjadi Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres 
nomor 9 tahun 2013. Hingga saat ini 
pengelolaan BMn KKKS dilakukan oleh SKK 
Migas.

Pengelolaan BMn secara umum diatur 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 27 
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik negara/Daerah. Berdasarkan PP 
tersebut, BMn adalah semua barang yang 
dibeli atau diperoleh atas beban anggaran 
Pendapatan dan Belanja negara (aPBn), 
atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. Salah satu BMn yang berasal dari 
perolehan lainnya yang sah adalah BMn 
yang berasal dari KKKS yang diperoleh atas 
pelaksanaan kontrak/perjanjian.

BMn KKKS dilaporkan dalam Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
Berdasarkan LKPP tahun 2015 (audited), 
nilai BMn KKKS adalah sebesar Rp356,38 
triliun dengan nilai akumulasi penyusutan 
sebesar Rp103,69 triliun. BMn KKKS 
tersebut terdiri dari tanah, Harta Benda 
Modal (HBM), Harta Benda inventaris (HBi) 
dan Material Persediaan.

Pengakuan aset KKKS sebagai BMn 
adalah berdasarkan PP no. 35 tahun 
1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman 
Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak 
dan gas Bumi. Pada Penjelasan Pasal 22 
PP tersebut dinyatakan bahwa barang 
dan peralatan yang dibeli dari luar negeri 
yang dipergunakan untuk kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi menjadi milik 

Pertamina pada saat barang dan peralatan 
tersebut tiba di wilayah pabean indonesia, 
sedangkan yang dibeli di dalam negeri 
pada saat penyerahan. 

Ketentuan lain yang mengatur 
pengakuan aset KKKS sebagai BMn adalah 
PP nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi. Pada 
Pasal 78, dinyatakan bahwa seluruh barang 
dan peralatan yang secara langsung 
digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang 
dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan 
negara yang pembinaannya dilakukan 
oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan 
Pelaksana.

Pengelolaan BMn KKKS diatur secara 
teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) no.  135/PMK.06/2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik negara yang 
Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
sebagaimana telah diubah dengan PMK 
nomor 165/PMK.06/2010.

Berdasarkan ketentuan dan 
proses bisnis, pihak yang terlibat 
dalam pengelolaan BMn KKKS adalah 
Kementerian Keuangan yang dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan 
negara (DJKn) sebagai Pengelola Barang, 

Kementerian energi dan Sumber Daya 
Mineral (Kementerian eSDM) yang dalam 
hal ini Pusat Pengelolaan Barang Milik 
negara (PPBMn), SKK Migas, dan KKKS.

Penetapan usul pemanfaatan oleh 
Menteri Keuangan (DJKn) dilaksanakan 
berdasarkan PMK nomor 78/PMK.06/2014 
tentang tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan Barang Milik negara. 
Pengamanan BMn KKKS sendiri meliputi 
pengamanan administratif, fisik dan 
hukum. Pengamanan administrasi dan 
hukum khususnya BMn KKKS berupa 
tanah dilaksanakan melalui sertifikasi atas 
nama Pemerintah Ri dan penyimpanan 
bukti kepemilikan oleh pengelola 
barang. Pengamanan fisik atas BMn KKKS 
dilaksanakan oleh KKKS sebagai pihak yang 
menggunakan BMn secara langsung.

Pada kegiatan penatausahaan meliputi 
pembukuan, pelaporan dan inventarisasi. 
Pembukuan dilakukan sejak dokumen 
perolehan oleh KKKS, hingga menjadi 
laporan/daftar BMn KKKS oleh SKK Migas 
dan PPBMn Kementerian eSDM. 

Pencatatan BMn KKKS dilaksanakan 
berdasarkan penggolongan dan kodefikasi 
barang di bidang minyak dan gas bumi. 
Dokumen sumber berupa dokumen 
perolehan aset yang digunakan KKKS 
sebagai dasar penyusunan laporan/daftar 
BMn KKKS disimpan oleh KKKS, sedangkan 
dokumen sumber yang digunakan oleh 
PPBMn Kementerian eSDM sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan adalah 
daftar BMn KKKS yang disampaikan SKK 
Migas.

Pelaporan BMn KKKS dilakukan secara 
periodik yaitu KKKS kepada SKK Migas 
setiap tiga bulan, serta SKK Migas kepada 
PPBMn Kementerian eSDM dan PPBMn 
Kementerian eSDM kepada DJKn setiap 
semester.

inventarisasi atas BMn KKKS harus 
dilakukan paling kurang sekali dalam 
lima tahun. Untuk kepentingan penyajian 
nilai BMn KKKS dalam laporan keuangan, 
inventarisasi disertai dengan penilaian 
harus dilakukan untuk BMn KKKS dengan 
tahun perolehan sebelum tahun 2005, 

BPK melihat bahwa 
desain dan implementasi 

pengendalian dan 
pengawasan pemerintah 

belum sepenuhnya 
efektif untuk menjamin 
kualitas informasi BMN 

KKKS dan pemanfaatan, 
pengamanan dan 

penatausahaan BMN 
KKKS dilaksanakan 
secara tertib sesuai 

ketentuan. 
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sedangkan untuk BMn KKKS 
dengan tahun perolehan 
antara tahun 2005 sampai 2010 
yang dapat disajikan di neraca 
adalah BMn KKKS yang telah 
diinventarisasi dengan nilai 
yang disajikan di neraca adalah 
berdasarkan nilai perolehan.

Pemeriksaan BPK
Mengenai pengelolaan 

BMn KKKS ini, pada Semester 
ii 2016, BPK melakukan 
pemeriksaan kinerja atas 
pengawasan dan pengendalian 
pemerintah terhadap 
pemanfaatan, pengamanan 
dan penatausahaan aset KKKS.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk 
melihat sejauh mana pengelolaan BMn 
KKKS yang transparan dan akuntabel. 
Rentang waktu yang diperiksa dari tahun 
2014 sampai Semester i tahun 2016. 
Sementara entitas yang diperiksa meliputi 
Kementerian Keuangan dan instansi terkait 
lainnya yang berada di Jakarta dan daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa 
BMn KKKS telah dikelola oleh pemerintah 
dan diatur oleh Menteri Keuangan dalam 
bentuk peraturan menteri yaitu PMK no. 
135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan 
Barang Milik negara yang berasal dari KKKS 
sebagaimana telah diubah dengan PMK no. 
165/PMK.06/2010. 

Pemerintah juga telah menetapkan 
PMK no. 236/PMK.05/2016 tentang 
Pedoman akuntansi dan Pelaporan aset 
berupa BMn negara yang berasal dari 
KKKS. Selain itu, untuk menindaklanjuti 
hasil inventarisasi dan penilaian atas BMn 
KKKS, telah diterbitkan Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK) no. 471/KMK.06/2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan tindak 
Lanjut Hasil inventarisasi dan Penilaian BMn 
yang berasal dari KKKS. 

Walau begitu, BPK melihat bahwa 
desain dan implementasi pengendalian 
dan pengawasan pemerintah belum 
sepenuhnya efektif untuk menjamin 
kualitas informasi BMn KKKS dan 

pemanfaatan, pengamanan dan 
penatausahaan BMn KKKS dilaksanakan 
secara tertib sesuai ketentuan. 

Hal tersebut didasarkan pada 
beberapa permasalahan yang ditemukan 
BPK, yaitu, pertama, pengelolaan BMn 
KKKS belum sepenuhnya mencakup 
kejelasan kewenangan masing-masing 
kementerian/lembaga yang terkait dalam 
menjamin kualitas informasi pemanfaatan, 
pengamanan, dan penatausahaan BMn 
KKKS.

atas permasalahan ini, BPK 
merekomendasikan kepada Menteri 
Keuangan agar berkoordinasi dengan 
Menteri eSDM dan Kepala SKK Migas untuk 
menetapkan secara jelas wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing pihak 
dalam pengelolaan BMn KKKS.

Kedua, penilaian, mitigasi dan 
pemantauan risiko belum dilakukan 
secara memadai guna mengatasi kendala 
pada seluruh tahapan pemanfaatan, 
pengamanan, dan penatausahaan BMn 
KKKS.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen 
Kekayaan negara sebagai Pengelola BMn 
KKKS agar menetapkan pedoman penilaian, 
mitigasi, dan pemantauan risiko untuk 
seluruh tahapan pengelolaan BMn KKKS.

Ketiga, penatausahaan, pengamanan 
dan pemanfaatan BMn KKKS belum 
didukung prosedur pengendalian yang 

memadai dan sistem teknologi 
informasi yang terintegrasi, 
yaitu pencatatan dan 
pelaporan masih manual dan 
tidak terstandardisasi sehingga 
belum menjamin akurasi 
dan ketersediaan informasi 
yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan BMn KKKS.

Lalu, belum seluruh 
BMn KKKS dilakukan 
inventarisasi dan Penilaian 
(iP) dan permasalahan hasil iP 
belum selesai ditindaklanjuti 
sehingga Laporan BMn KKKS 
belum lengkap sesuai kondisi 
sebenarnya.

Kemudian, pengendalian 
atas proses perikatan pemanfaatan BMn 
KKKS belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan, meliputi: pemanfaatan tanpa 
persetujuan Pengelola BMn, pemanfaatan 
yang belum diterima kontribusinya dan 
pemanfaatan yang jangka waktunya 
berlaku surut.

terakhir, pengamanan BMn KKKS 
belum optimal meliputi pengamanan fisik 
kurang memadai sehingga terdapat tanah 
yang dikuasai pihak ketiga; pengamanan 
administrasi kurang memadai meliputi, 
pemasangan tagging number sesuai 
dengan format penomoran dan media 
pemasangan tagging belum sesuai 
ketentuan; dan pengamanan hukum 
kurang memadai antara lain bukti 
kepemilikan aset tanah masih disimpan 
di masing-masing KKKS, seharusnya 
disimpan oleh Pengelola Barang dan 3.337 
bidang tanah KKKS seluas 660.667.697 m2 
belum bersertifikat atas nama Pemerintah 
Republik indonesia c.q. Kementerian 
Keuangan sesuai PP nomor 27 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik negara/
Daerah.

atas permasalahan tersebut BPK 
memberikan rekomendasi kepada Menteri 
Keuangan agar menerapkan sistem 
informasi yang online dan terintegrasi 
untuk pengelolaan BMn pada kementerian/
lembaga terkait.  (and)

ILUSTRASI: Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas sejumlah BMN 
Tanah KKKS
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BenCana erupsi gunung berapi 
sepertinya sudah menjadi 
langganan di negeri ini. Maklum, 
indonesia memiliki sedikitnya 129 

gunung berapi yang masih aktif. gunung 
berapi itu menjajar, mulai dari Sumatera, 
Jawa hingga nusa tenggara, Sulawesi, dan 
Maluku.

tak heran bila,  indonesia rawan 
bencana alam gunung meletus. Paling 
terbaru, gunung Sinabung di daratan 
tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera 
Utara, sudah sejak September 2013, selalu 
memuntahkan laharnya hingga kini. 
akibatnya, masyarakat di 21 desa dan 2 
dusun terpaksa harus diungsikan. 

Sebelumnya pada Oktober 2010, 
gunung Merapi di Jawa tengah juga 
mengalami erupsi. Sejak saat itu gunung 
dengan ketinggian 2.930 meter itu 
mengalami serangkaian erupsi dengan 
diiringi awan panas dan banjir lahar. 
Meski status aktivitasnya telah menurun, 
ancaman Merapi belum berakhir. Puluhan 
juta kubik material erupsi beberapa kali 
mengakibatkan banjir lahar dingin.

Badan nasional Penanggulangan 
Bencana (BnPB)  telah melakukan 
berbagai upaya untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan kegiatan kesiap-
siagaan. Seperti penyusunan Rencana 
Penanggulangan Bencana. Selain itu 
sejumlah provinsi dan kabupaten yang 
terkena dampak erupsi gunung berapi 
juga telah membuat rambu sebagai 
petunjuk tempat evakuasi. Bahkan 
Pemerintah Provinsi Diy dan Jawa tengah 
telah mengembangkan sistem Desa 
Bersaudara (sister village) yang merupakan 
kearifan lokal dalam merencanakan 
kegiatan evakuasi.

tidak ketinggalan, sejumlah Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, 
juga telah menyelenggarakan kegiatan 
pelatihan kepada petugas dan penyuluhan 
kepada masyarakat. BnPB setiap tahun 
telah berupaya mengalokasikan anggaran 
untuk pemenuhan kebutuhan logistik dan 
peralatan.

nah  untuk menilai efektivitas 
pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan 
erupsi gunung berapi tahun 2015 dan 

ERuPsI dATANg 
BNBP BElum sIAgA
PengeLOLaan Kegiatan KeSiaP-Siagaan eRUPSi 
gUnUng BeRaPi yang DiLaKUKan BaDan naSiOnaL 
PenanggULangan BenCana (BnPB) Dan BaDan 
PenanggULangan BenCana DaeRaH (BPBD), BeLUM 
SePenUHnya eFeKtiF.  SaLaH SatUnya, KaRena RenCana 
KOntinJenSi KeSiaP-Siagaan eRUPSi gUnUng BeRaPi 
BeLUM MeLaLUi PROSeS yang MeMaDai. SePeRti BeLUM 
teRPenUHinya KeBUtUHan LOgiStiC Dan PeRaLatan.

2016, BPK telah melakukan pemeriksaan 
kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan 
pra bencana erupsi gunung berapi 
tahun 2015 dan 2016 di Badan nasional 
Penanggulangan Bencana (BnPB) dan 
instansi lain yang terkait di Jakarta, Di 
yogyakarta, Jawa tengah, Sumatera Utara, 
dan Sulawesi Utara.

Hasilnya, BPK menyimpulkan, 
pengelolaan kegiatan kesiap-siagaan 
erupsi gunung berapi yang dilakukan 
BnPB dan BPBD, belum sepenuhnya efektif 
untuk mencapai tujuan kegiatan. ada 
sejumlah permasalahan yang ditemukan 
BPK. Di antaranya, penyusunan dan 
penyiapan Rencana Kontinjensi pada 
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kegiatan kesiap-siagaan erupsi gunung 
berapi belum sepenuhnya melalui proses 
yang memadai. Beberapa BPBD pada 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 
yang terdampak erupsi gunung berapi 
belum menyelesaikan rencana kontinjensi 
(Renkon).

BPK menilai, Renkon yang sudah 
disusun belum sepenuhnya memuat hal-
hal yang dipersyaratkan secara lengkap. 
Seperti skenario pola koordinasi antara 
BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi 
dan BnPB. Renkon juga belum merinci 
perkiraan kebutuhan pengungsi dan 
sumber daya lainnya. Renkon juga belum 
seluruhnya diuji dalam praktik melalui 
simulasi, training dan gladi serta belum 
dilakukan pemutakhiran renkon secara 
periodik dan berkala.

Menurut BPK, rute dan lokasi evakuasi 
belum sepenuhnya siap digunakan. BPK 
menemukan adanya beberapa BPBD 
Kabupaten belum menyiapkan rambu-
rambu petunjuk yang memadai menuju 
titik kumpul dan tempat evakuasi. BPBD 
kabupaten juga belum menentukan lokasi 
tempat evakuasi akhir. Penyebabnya 
karena adanya keterbatasan kebijakan 
dan alokasi anggaran. akibatnya, lokasi 
evakuasi tidak dalam kondisi yang 
memadai dan siap untuk digunakan.

Sedangkan terkait, pelatihan 
mekanisme tanggap darurat bagi 
petugas penanggulangan bencana BPK 
menilai belum sepenuhnya memadai. 
Materi pelatihan yang diselenggarakan 
Pusdiklat BnPB maupun BPBD Provinsi dan 
Kabupaten belum lengkap. Seperti belum 
mencakup materi pengkajian secara cepat 
dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, 
kerugian, dan sumber daya. Kegiatan 
pelatihan juga belum dilakukan untuk 
seluruh wilayah terdampak.

Begitu juga soal logistik. BPK menilai, 
perencanaan dan pemenuhan kebutuhan 
logistik dan peralatan belum sepenuhnya 
memadai. Padahal, BnPB telah 
menetapkan standar minimal dukungan 
logistik dan peralatan dalam kesiap-
siagaan penanggulangan bencana secara 
umum, termasuk bahaya erupsi gunung 
berapi.tapi pelaksanaannya mengalami 

beberapa kendala.
Untuk memenuhi kebutuhan logistik, 

BnPB telah melakukan MoU dengan 
instansi lain untuk pemenuhan kebutuhan 
logistik dan peralatan. tapi pelaksanaanya 
belum didukung perjanjian secara teknis. 
Sedangkan BPBD Provinsi maupun 
Kabupaten belum melakukan MoU 
dengan instansi terkait lain dalam rangka 
koordinasi rencana kebutuhan logistik dan 
peralatan dalam rangka kesiap-siagaan 
bencana erupsi gunung berapi. 

BPK menilai, kurangnya kebijakan 
dan alokasi anggaran pada BPBD Provinsi 
dan Kabupaten membuat erupsi gunung 
berapi khususnya gunung Merapi, 
Soputan, dan Sinabung tidak tercapainya 
pemenuhan dukungan kebutuhan standar 
logistik dan peralatan.

adanya permasalahan tersebut, 
menurut BPK akan menghambat 
efektivitas pengelolaan kegiatan kesiap-
siagaan erupsi gunung berapi. Baik pada 
aspek penyiapan rencana kontinjensi, 
penyiapan lokasi dan rute evakuasi, 
kegiatan pelatihan dan penyuluhan 
mengenai mekanisme tanggap darurat, 
maupun dukungan pengelolaan logistik 
dan peralatan. 

BPK menyarankan, BnPB 
dan BPBD selaku penanggung-
jawab penyelenggaraan kegiatan 
penanggulangan bencana pada wilayah 
masing-masing harus bisa menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan Kepala 
BnPB agar berkoordinasi dengan Kepala 
BPBD khususnya pada wilayah terdampak 
erupsi gunung Merapi, gunung Soputan, 
dan gunung Sinabung. tujuannya untuk 
mencari alternatif pembiayaan bersama 
yang efisien dalam penyusunan Renkon 
dan RPB serta segera menetapkan 
pedoman penyusunan Renkon dan 
parameter penetapan skala bencana 
untuk dipedomani dalam penyusunan 
Renkon serta melakukan monitoring atas 
penyelesaian penyusunan Renkon erupsi 
gunung Berapi.

Kepala BnPB juga diminta 
berkoordinasi dengan gubernur Jawa 
tengah, gubernur Sumatera Utara, 
gubernur Di yogyakarta, gubernur 
Sulawesi Utara, Bupati Klaten, Bupati 
Magelang, Bupati Sleman, Bupati 
Minahasa Selatan dan Bupati Karo 
menempatkan kegiatan peningkatan 
kapasitas dan fasilitas tea dan 
pemeliharaanya dalam prioritas kesiap-
siagaan bencana.

BPK juga memerintahkan Kepala 
Pusdiklat PB BnPB berkoordinasi dengan 
Direktorat Kesiapsiagaan BnPB serta 
Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/
Kota terdampak erupsi gunung Merapi, 
gunung Soputan, dan gunung Sinabung. 
Salah satunya menyusun perencanaan 
pelatihan mekanisme tanggap darurat 
secara memadai serta melengkapi 
dokumen perencanaan dan pelaporan 
diklat tahun 2015 dan 2016.

BPK juga merekomendasikan kepala 
BnPB untuk berkoordinasi dengan Kepala 
BPBD Provinsi, Kabupaten dan Kota 
untuk membuat kebijakan inventarisasi 
kebutuhan logistik dan peralatan nasional 
secara reguler sebagai bahan perencanaan 
kebutuhan logistik dan kesiap-siagaan 
bencana.

Selain itu Kepala BnPB juga diminta 
menyusun MoU pemenuhan kebutuhan 
logistik dan peralatan yang didukung 
dengan perjanjian teknis antar-satker yang 
mengelola dukungan logistik dengan 
peralatan di luar BnPn maupun BPBD.  
(bw)
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Biaya Penyelenggaraan ibadan  
Haji (BPiH) tahun 2017 sudah 
disepakati antara pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

yakni sebesar Rp34,89 juta. Jumlah tersebut 
mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen 
dari tahun sebelumnya. Besarnya biaya 
tersebut untuk tiket pesawat dan passenger 
service charge, pemondokan Makkah 
dan Living Allowance. 

Menteri agama berjanji akan 
meningkatkan kualitas layanan ibadah 
haji. Seperti di tahun ini jamaah haji 
akan mendapat makan sebanyak 25 kali. 
Sebelumnya hanya mendapat makan 24 
kali. Selain itu selama di Makah jemaah haji 
juga akan mendapat layanan snack untuk 
sarapan pagi selama 12 hari. 

Layanan lain yakni berupaya angkutan 
bus yang akan mengangkut jemaah dari 
bandara Madinah menuju hotel masing-
masing jemaah, begitu juga sebaliknya. 
Kualitas tenda saat di arafah juga akan 
ditingkatkan berupa adanya pendingin 
udara (aC).  

Maklum, upaya peningkatan kualitas 
layanan haji memang sudah menjadi 
program prioritas nasional. Karena 
itulah, pada semester ii tahun 2016 BPK 
telah melakukan pemeriksaan kinerja 
terhadap Penyelenggaraan ibadah Haji 
tahun 1437H/2016M pada Kementerian 
agama. tujuanya untuk menilai efektivitas 
penyelenggaraan ibadah haji tahun 
1437H/2016M.

Hasilnya, BPK menilai Kementerian 
agama telah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji. Seperti 
melakukan penyederhanaan mekanisme 
pendaftaran haji yang pada awalnya empat 
tahap menjadi dua tahap. Selain itu sistem 
pelunasan BPiH telah mengakomodir 
adanya sistem cadangan sehingga 
menyederhanakan tahapan pelunasan 
BPiH. 

Upaya  meningkatkan pelayanan 
akomodasi juga sudah dilakukan 
Kementerian agama. Seperti adanya kamar 
yang lebih luas dan seluruhnya terintegrasi 

PelAyAnAn HAjI 2016, 
MenIngkAT TAPI MAsIH 
ADA keleMAHAn
BaDan PeMeRiKSa KeUangan (BPK) MeneMUKan SeJUMLaH 
PeRSOaLan DaLaM PeLayanan iBaDaH HaJi taHUn 2016. 
DiantaRanya, PengeLOLaan KUOta HaJi, PeMBinaan PetUgaS, 
PenyiaPan DOKUMen KeBeRangKatan, Hingga PeLayanan 
aKOMODaSi, Dan PeLayanan KateRing JeMaaH HaJi.

dengan transportasi bus shalawat. Begitu 
juga pelayanan katering juga meningkat. 
yakni adanya penambahan pelayanan 
makan siang dan malam jemaah haji di 
Makkah dari 15 kali menjadi 24 kali.

tidak hanya itu. Kementerian 
agama juga telah mengembangkan 
aplikasi haji pintar yang dapat diakses 
melalui smartphone para jemaah haji. 
aplikasi tersebut memberikan informasi 
kepada para jemaah haji terkait jadwal 

keberangkatan dan kepulangan, bus 
shalawat di Mekkah, pelayanan katering, 
pemondokan, transportasi, penunjuk jalan, 
pelayanan kesehatan, dan pengecekan 
nomor porsi.

Meski begitu hasil pemeriksaan BPK 
menunjukkan sejumlah kelemahan 
dalam pengelolaan ibadah haji. Mulai 
dari pengelolaan kuota haji, pembinaan 
petugas, penyiapan dokumen 
keberangkatan, hingga pelayanan 
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akomodasi, dan pelayanan katering jemaah 
haji.

Kuota Belum Akurat
Soal pengelolaan kuota haji, BPK 

menilai, penentuan kuota haji indonesia 
tidak didasarkan atas data kependudukan 
yang akurat dan mutakhir. Pada tahun 2016, 
jumlah penduduk muslim di indonesia 
mencapai 223.199.182 orang. namun saat 
menyusun Risalah Kesepakatan persiapan 
dan Pokok-Pokok Urusan Haji, data yang 
digunakan Kementerian agama, masih 
menggunakan data survei BPS tahun 2010, 
yakni 211.000.000 orang.

Seharusnya pada saat melakukan MoU 
dengan Pemerintah arab Saudi, Pemerintah 
indonesia mengajukan penambahan 
kuota haji kepada Pemerintah 
arab Saudi dengan menggunakan 
data penduduk muslim indonesia 
terbaru.

BPK juga menemukan 
sebanyak 1.151 kuota jemaah haji 
reguler indonesia digunakan oleh 
petugas haji daerah. Pada musim 
haji tahun 2016, Kementerian 
agama telah menetapkan alokasi 
kuota jemaah haji termasuk 
untuk petugas haji daerah. Di 
sana disebutkan bahwa kuota 
jemaah haji indonesia tahun 
2016 sebanyak 168.800 orang, 
termasuk petugas haji. Kuota yang 
digunakan oleh petugas haji  sebanyak 
1.151 orang bersumber dari kuota jemaah 
haji.

Padahal hasil  pemeriksaan  BPK 
terhadap Dokumen Risalah Kesepakatan 
Persiapan dan Pokok-Pokok Urusan 
Haji untuk Musim Haji 1437H/2016M 
antara pihak Pemerintah indonesia dan 
Pemerintah arab Saudi disebutkan kuota 
untuk petugas haji telah diatur tersendiri 
dan tidak termasuk dalam kuota jemaah 
haji. Butir-butir MoU tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat pemisahan yang jelas 
antara kuota jemaah haji dan kuota petugas 
administrasi dan kesehatan, yaitu kuota 
jemaah haji sebanyak 168.800 jemaah 

dan kuota petugas haji sebanyak 3.250 
orang. Karena itu BPK menilai penggunaan 
kuota jemaah haji untuk kuota petugas 
haji daerah sebanyak 1.151 orang tersebut 
mengakibatkan indonesia kehilangan 
kesempatan memperoleh tambahan kuota 
haji dan meningkatnya jumlah daftar 
antrian dan masa tunggu calon jemaah haji 
indonesia semakin lama.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
kepada menteri agama untuk melakukan 
koordinasi dengan Menteri Dalam negeri 
untuk memperoleh data kependudukan 
terbaru, sehingga diperoleh data penduduk 
muslim yang akurat dan mutakhir. Selain 
itu BPK juga meminta Menteri agama 
melakukan upaya negosiasi penambahan 
kuota jemaah dan petugas haji secara 

maksimal kepada OKi dan Pemerintah arab 
Saudi yang didasarkan pada data jumlah 
penduduk muslim indonesia yang akurat 
dan mutakhir.

terkait petugas daerah, BPK meminta 
Menteri agama meninjau kembali 
kebijakan penggunaan kuota jemaah haji 
untuk petugas haji daerah. Hal ini agar 
sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan 
yang telah dibuat antara pihak Pemerintah 
indonesia dan Pemerintah arab Saudi.

Masa Tunggu Timpang 
BPK menemukan adanya perbedaan 

masa tunggu keberangkatan calon jemaah 
haji antarprovinsi maupun kabupaten 

dan kota yang semakin timpang. Padahal 
sesuai PP nomor 79 tahun 2012 tentang 
pelaksanaan UU nomor 13tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan ibadah Haji 
disebutkan Menteri agama menetapkan 
kuota haji ke dalam kuota nasional dan 
provinsi dengan memperhatikan prinsip 
keadilan dan proporsionalitas yaitu 
memperhatikan proporsi jumlah penduduk 
muslim di setiap provinsi dan/atau proporsi 
jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap 
provinsi.

Hasil pemeriksaan  BPK menunjukan 
dalam membagi kuota haji indonesia ke 
seluruh provinsi, Kementerian agama 
hanya mempertimbangkan proporsi 
jumlah penduduk muslim di setiap provinsi 
dengan perhitungan satu per seribu dari 

jumlah penduduk muslim di 
masing-masing provinsi. 

Kebijakan tersebut menurut 
BPK belum mempertimbangkan 
proporsi banyaknya daftar tunggu 
calon jemaah haji pada suatu 
provinsi. akibatnya menimbulkan 
penumpukan antrian pada 
provinsi/kabupaten/kota tertentu 
dan akhirnya berdampak pada 
semakin lebarnya kesenjangan 
masa tunggu antar provinsi/
kabupaten/kota. Provinsi yang 
masa tunggu keberangkatan calon 
jemaah hajinya paling lama adalah 
Sulawesi Selatan dan Kalimantan 

Selatan, yaitu harus menunggu minimal 
28 tahun. Sedangkan provinsi yang masa 
tunggu keberangkatan calon jemaah 
hajinya paling pendek berada di Provinsi 
Sulawesi Utara yaitu 11 tahun. terdapat 
kesenjangan masa tunggu selama 17 
tahun.

Karena itu, BPK merekomendasikan 
Menteri agama menyempurnakan 
kebijakan penetapan kuota haji dengan 
mempertimbangkan proporsi jumlah 
daftar tunggu haji pada masing-masing 
provinsi/kabupaten/kota. Dengan begitu 
tidak terjadi kesenjangan masa tunggu 
keberangkatan calon jemaah haji yang 
terlalu jauh antar provinsi/kabupaten/kota.
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Petugas belum Proporsional 
temuan BPK lainnya, adanya 

regulasi yang mengatur tPHD dan tKHD 
belum komprehensif. Seperti diketahui 
meningkatkan pelayanan kepada jemaah 
haji, Kementerian agama membentuk 
tim Pembimbing Haji Daerah (tPHD) 
dan tim Kesehatan Haji Daerah (tKHD). 
Pembentukan tPHD dan tKHD bertugas 
membantu bimbingan ibadah, bimbingan 
umum dan pelayanan kesehatan dalam 
kelompok terbang.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan 
regulasi tersebut belum mengatur secara 
jelas mengenai proporsi jumlah personil 
tPHD/tKHD untuk masing-masing bidang 
tugas. Selain itu regulasi juga belum 
mengatur secara eksplisit mengenai 
keterlibatan Kementerian agama 
dalam panitia seleksi tPHD/tKHD. 
Regulasi  yang berlaku hanya 
menyebutkan adanya kewajiban 
pemerintah provinsi untuk 
melakukan koordinasi dengan 
Kanwil Kementerian agama. 

BPK juga melihat belum adanya 
SOP yang mengatur pembagian 
tugas, mekanisme kerja dan fungsi 
koordinasi antara tPHD dan tKHD 
dengan tPHi dan tPiHi dalam 
satu kloter, baik ketika sebelum 
perjalanan, maupun pada saat di arab 
Saudi. Pada saat proses rekrutmen BPK 
menilai proses rekrutmen pada masing-
masing kloter belum efektif. Hasil 
pemeriksaan secara uji petik di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Jawa timur dan DKi 
Jakarta menunjukkan mekanisme seleksi 
yang meliputi seleksi administrasi, tes 
kompetensi dan tes psikologi belum 
sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah.

Bahkan BPK menemukan adanya 
tPHD hasil seleksi yang belum memenuhi 
persyaratan, tetapi dinyatakan lulus secara 
administrasi. Sudah begitu pengumuman 
seleksi petugas tPHD tidak diumumkan 
secara luas kepada masyarakat. 
Pemberitahuan rekrutmen tPHD dilakukan 
melalui media surat menyurat dari 

Sekretariat Daerah Provinsi ke Pemerintah 
Kabupaten/Kota.

BPK menilai, Petugas tPHD dan tKHD 
belum memperoleh pembekalan sesuai 
yang disyaratkan PMa. Hasil uji petik BPK 
menemukan adanya petugas tPHD dan 
tKHD tidak mendapatkan pembekalan 
petugas haji, baik pembekalan di provinsi 
maupun pembekalan yang terintegrasi 
dengan pembekalan tPHi, tPiHi dan tKHi di 
embarkasi.

Begitu juga soal alokasi petugas tPHD 
dan tKHD pada masing-masing kloter, 
dinilai BPK tidak seimbang dan tidak 
memiliki dasar pertimbangan yang jelas. 
Hal ini terjadi di Jawa timur, Banten, DKi 
Jakarta dan Sulawesi Selatan.

terkait petugas haji, BPK 

merekomendasikan Menteri agama 
menyusun pedoman yang mengatur 
mengenai proses rekrutmen, penetapan 
dan pembinaan tPHD dan tKHD yang 
komprehensif. Seperti mengatur secara 
jelas mengenai batasan jumlah, proporsi 
petugas tPHD/tKHD bidang layanan 
umum, ibadah dan kesehatan, pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses rekrutmen 
tPHD/tKHD, hak dan kewajiban tPHD/
tKHD, pembagian tugas, mekanisme 
kerja dan koordinasi antara tPHD/
tKHD dengan tPHi/tPiHi/tKHi, serta 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
oleh tPHD/tKHD.

temuan BPK lainya yakni soal 
penyusunan jadwal pemberkasan 
dokumen perjalanan haji dan penyusunan 

kloter jemaah haji kurang maksimal. 
Hasil pemeriksaan BPK terhadap proses 
pemberkasan dokumen visa dan pengisian 
kloter diketahui pelaksanaan jadwal 
tidak dapat dilaksanakan sesuai yang 
direncanakan karena penetapan BPiH 
terlalu dekat dengan pelaksanaan haji. 
Selain itu pengiriman dokumen paket 
paspor dari Kanwil Kemenag ke Dirjen PHU 
belum berdasarkan kloter dan urut kloter. 
BPK juga menemukan adanya perbedaan 
pramanifest yang di-upload pada SiSKOHat 
sebagai dasar pengurusan dokumen 
dengan data pramanifest embarkasi 
jemaah.

Ke depan BPK meminta Dirjen PHU 
agar menyusun time schedule seluruh 
rangkaian kegiatan penyelenggaraan 

ibadah haji mulai dari perencanaan 
sampai dengan evaluasi secara 
cermat dan rinci, sehingga setiap 
tahapan kegiatan memiliki target 
waktu penyelesaian yang jelas. Dirjen 
PHU juga diminta menetapkan 
kebijakan yang mengatur mengenai 
penempatan calon jemaah haji 
pada masing-masing kloter dan 
perubahan daftar calon jemaah 
haji pada masing-masing kloter, 
sehingga pengisian dan perubahan 
kloter lebih tertib.

Sedangkan terkait pelayanan 
katering oleh beberapa perusahaan 
penyedia jasa katering di Makkah, BPK 
menilai masih kurang maksimal. Hasil 
pemeriksaan menunjukkan pelayanan 
katering pada umumnya telah dilaksanakan 
dengan baik, namun masih ditemukan 
sejumlah persoalan. Seperti keterlambatan 
waktu pendistribusian makanan, terdapat 
pembagian makanan yang kurang higienis 
dan tidak layak makan.

Untuk itu BPK menginstruksikan 
kepada Direktur Jenderal PHU untuk 
mengevaluasi penyedia jasa akomodasi 
dan katering yang tidak melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan kontrak sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengadaan 
jasa penyedia akomodasi dan katering pada 
musim haji tahun  berikutnya.  (bw)
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PMN 
KetahaNaN 
PaNgaN 
tidaK MeNcaPai 
target
Penggunaan dana Penyertaan 
Modal negara (PMn) untuk 
ketahanan Pangan di sejuMlah 
Badan usaha Milik negara (BuMn) 
BeluM sesuai tujuan PMn. ada 
yang digunakan untuk MeMBayar 
gaji hingga utang kePada Petani. 
akiBatnya target Peningkatan 
ketahanan Pangan tidak tercaPai.

k edaulatan pangan sudah 
menjadi program pemerintahan 
joko Widodo. tidak sedikit 
dana telah digelontorkan untuk 

mendongkrak ketahanan pangan negeri 
ini. salah satunya melalui Penyertaan 
Modal negara (PMn) di Badan usaha 
Milik negara (BuMn). Pada tahun 2015 
pemerintah mengucurkan PMn untuk 
kedaulatan pangan mencapai rp8,17 
triliun. ada 12 BuMn yang menerima dana 
PMn tersebut. di antaranya Pt Bulog, 
Perindo, Pt garam, Pertani dan sejumlah 
PtPn. 

untuk menggunakan suntikan modal 
pemerintah tersebut, kementerian 
BuMn mengeluarkan Peraturan Menteri 
BuMn tanggal 3 juni  2015 tentang 
Pedoman Pelaporan realisasi Pengunaan 
tambahan dana PMn kepada BuMn dan 

Perseroaan terbatas. di sana disebutkan 
BuMn menggunakan dana PMn sesuai 
dengan Business Plan. selain itu BuMn 
dan Peseroan terbatas harus membuat 
rekening terpisah pada bank BuMn. 

untuk mengetahui penggunaan dana 
PMn tahun 2015, BPk pada semester 
ii tahun 2016  melakukan pemeriksaan 
penggunaan dana PMn untuk program 
kedaulatan pangan. Pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu ini dilakukan di 9 BuMn. 
di antaranya Perusahaan umum Badan 
urusan logistik (Perum Bulog), Pt 
Pertani, Pt sang hyang seri (Pt shs), Pt 
garam (Persero), Pt Perkebunan nusantara 
(PtPn) iii, (Persero), PtPn iX, PtPn X, PtPn 
Xi, dan PtPn Xii. 

selain itu pemeriksaan juga dilakukan 
di kementerian BuMn jakarta dan 
BuMn di kantor Pusat, Wilayah dan unit 

Pelaksana di Provinsi nanggroe aceh 
darussalam, sumatera utara, dki jakarta, 
jawa Barat, jawa tengah, jawa timur, dan 
nusa tenggara timur.

BPk menyimpulkan penggunaan 
dana PMn tahun 2015 di 9 BuMn belum 
sesuai dengan dokumen kajian bersama 
berserta Peraturan Menteri BuMn tanggal 
3 juni 2015. ada sejumlah persoalan yang 
ditemukan BPk. di antaranya kebijakan 
penggunaan modal kerja dan investasi 
belum mendukung tujuan PMn. seperti 
diketahui tujuan pemberian PMn ini untuk 
mendukung penugasan pemerintah 
dalam upaya swasembada dan ketahanan 
pangan.

hasil pemeriksaan BPk menunjukkan 
BuMn Pangan belum menetapkan 
peta jalan (roadmap) per komoditi. 
Padahal roadmap BuMn per komoditi 
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diharapkan dapat berperan sebagai acuan 
kementerian BuMn dalam menyusun 
perencanaan pembangunan. selain 
itu sebagai pedoman dan arah bagi 
masyarakat petani dan pelaku usaha 
untuk mengembangkan usaha yang ada 
atau merancang investasi baru dalam 
pengembangan kedaulatan pangan.

Begitu juga soal soP perputaran 
penggunaan dana modal kerja belum 
disusun. BPk juga menilai, sasaran 
penggunaan PMn tunai tahun 2015 
untuk kegiatan investasi dan kegiatan 
pengadaan menjadi tidak tercapai 
dikarenakan keterlambatan pencairan 
dana PMn tunai. sudah begitu 
kementerian BuMn belum menyusun 
Petunjuk teknis Perubahan Penggunaan 
tambahan dana PMn.

akibatnya penggunaan dana kegiatan 
modal kerja belum mendukung kebijakan 
percepatan swasembada pangan sesuai 
tujuan PMn. selain itu BuMn penerima 
PMn tunai tahun 2015 sebagai modal 
kerja untuk kegiatan pengadaan padi tidak 
mencapai target. Buntutnya, program 
kedaulatan pangan tidak tercapai. 

karena itu BPk merekomendasikan 
kementerian keuangan lebih cermat 
dan disiplin dalam pencairan dana PMn 
kepada BuMn sesuai jadwal (time frame) 
yang ditentukan dalam kajian bersama. 
kementerian BuMn harus segera 
menyusun dan menetapkan juknis atas 
Perubahan Penggunaan tambahan dana 
PMn.

sedangkan kepada direktur utama 
BuMn, BPk merekomendasikan membuat 
roadmap per komoditi, merancang strategi 
leverage dana PMn agar tercapainya 
perputaran modal kerja dan investasi 
secara optimal. dirut BuMn juga diminta 
membuat manajemen kinerja keuangan 
dan operasional dana PMn tahun 2015 
secara tegas tanpa bercampur dengan 
kegiatan non PMn. 

Soal Pengadaan Beras
terkait pengadaan beras, hasil 

pemeriksaan BPk menunjukkan 

penggunaan dana PMn untuk perputaran 
pengadaan beras di Perum Bulog tidak 
bisa mencapai tiga kali setahun yang 
disyaratkan dalam kajian bersama dan 
kegiatan eksploitasi melebihi plafon 
sebesar rp127.59 miliar. 

seperti diketahui, Perum Bulog diberi 
tugas Pemerintah untuk menyediakan dan 
menyalurkan bantuan beras bersubsidi 
untuk masyarakat pra sejahtera. karena 
itu untuk memperkuat permodalan 
Perum Bulog mendapatkan dana PMn 
tunai tahun 2015 sebesar rp3 triliun. 
harapannya, Perum Bulog dapat 
melakukan percepatan penyerapan beras 

petani untuk mendukung swasembada 
pangan dalam rangka mewujudkan 
ketahanan pangan nasional. selain 
itu, dengan bantuan modal tersebut, 
pemerintah diharap dapat menghemat 
biaya bunga sebesar rp300 miliar per 
tahun.

laporan realisasi Penggunaan PMn 
Perum Bulog menunjukkan dana PMn 
digunakan untuk kegiatan pengadaan 
beras dan kegiatan eksploitasi. untuk  
pengadaan beras misalnya mencapai 
rp2,51 triliun atau secara kuantum sebesar 
344.050 ton setara beras dengan harga 
beras rp7.300. sisanya diperuntukkan 
untuk modal kerja untuk pengadaan beras 

saat panen raya.
hasil pemeriksaan BPk di kantor 

pusat Bulog dan tiga divre, yakni jawa 
timur, nusa tenggara timur (ntt) dan 
sumatera utara (sumut) diketahui 
beberapa kelemahan. seperti kegiatan 
pengadaan beras baik melalui mitra 
kerja pengadaan gabah/beras dn, satgas 
pengadaan gabah/beras dn maupun 
unit Pengelolaan gabah Beras (uPgB) 
tidak ditambahkan kode tersendiri 
yang dapat menunjukkan sumber dana 
untuk pencairan sPP tersebut, apakah 
bersumber dari dana PMn tahun 2015 
atau kredit perbankan.

kelemahan lain yakni penggunaan 
dana PMn tahun 2015 untuk kegiatan 
eksploitasi melebihi plafon yang telah 
ditentukan dalam kajian bersama sebesar 
rp127,59 miliar. BPk juga menilai standar 
operasional Prosedur (soP) Perum Bulog 
belum mengatur secara detil mengenai 
teknis pelaksanaan perputaran/revolving 
modal kerja yang bersumber dari dana 
PMn. 

akibatnya, menurut BPk rencana 
pengadaan beras tahun 2015 sesuai 
dengan sasaran program penggunaan 
dana PMn tahun 2015 sebanyak 373.485 
ton senilai rp2.726.440.500, tidak tercapai. 
Begitu juga soal perputaran kegiatan 

ilustrasi: Pengadaan beras

42 - 50 PDTT OK.indd   43 03/08/2017   21:42:09



44 juni 2017WARTA BPK

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

pengadaan beras tiga kali dalam setahun 
sesuai kajian bersama tidak dapat tercapai. 

Menurut BPk permasalahan tersebut 
disebabkan perencanaan, penggunaan, 
pengawasan dan pengendalian dana 
PMn tahun 2015 pada Perum Bulog 
belum mengacu kepada kajian Bersama 
yang disepakati antara Perum Bulog dan 
kementerian BuMn. karena itu direksi 
Perum Bulog berjanji akan bekerjasama 
dengan pihak perbankan untuk 
menambahkan kode tersendiri untuk 
kegiatan pengadaan gabah/beras dan 
biaya eksploitasi. selain itu Perum Bulog 
juga telah mengembalikan kelebihan 
sebesar rp127,59 miliar. Begitu juga soal 
soP revolving, direktur Bulog berjanji akan 
merevisi.

Meski begitu BPk 
merekomendasikan direksi 
Perum Bulog meningkatkan 
pengendalian penggunaan 
dana PMn tahun 2015 dengan 
menambahkan kode tersendiri 
untuk kegiatan pengadaan 
gabah/beras dan biaya eksploitasi 
yang menggunakan sumber dana 
PMn tahun 2015. 

direksi Bulog diminta 
menetapkan plafon untuk 
penggunaan dana PMn tahun 
2015 baik untuk kegiatan 
pengadaan maupun kegiatan 
eksploitasi. selain itu BPk 
meminta merevisi standar operasional 
Prosedur (soP) mengenai perputaran/
revolving modal kerja yang bersumber 
dari dana PMn tahun 2015.

Untuk Gaji dan Utang 
temuan BPk tidak hanya di Perum 

Bulog. di Pt Pertani, BPk menemukan 
dana PMn sebesar rp5,26 miliar untuk 
gaji pegawai bulan april 2016 dan 
pertanggungjawaban dropping dana 
(Pjdd) belum sesuai dengan aturan 
internal perusahaan.

seperti diketahui, Pt Pertani (Persero) 
menerima dana PMn tahun 2015 sebesar 
rp470 miliar. dana PMn diperuntukan 
untuk modal kerja pengadaan calon Benih 

kering sawah (cBks) inbrida dan dan 
Benih Berlabel dalam kantong (BBdk) 
sebesar rp240 miliar dan modal kerja 
pengadaan gabah dan beras masing-
masing rp75 miliar dan rp80 miliar. selain 
itu untuk investasi dan revitaliasi sarana 
produksi perbenihan berupa gudang, 
lantai jemur, mesin processing sebesar 
rp25 miliar dan perberasan berupa 
instalasi penggilingan padi dan gudang 
sebesar rp50 miliar.

namun hasil pemeriksaan BPk 
menunjukkan penggunaan dana PMn Pt 
Pertani belum sepenuhnya mengikuti tata 
cara dan mekanisme penggunaan dana 
PMn. BPk menemukan adanya dana PMn 
sebesar rp5,26 miliar untuk gaji pegawai 
bulan april 2016. Padahal kesepakatan 

bersama antara Pt Pertani, kementerian 
keuangan dan kementerian BuMn telah 
mengatur peruntukan dana yang telah 
diterima Pt Pertani di tahun 2015. dalam 
kesepakatan tersebut disebutkan bahwa 
peruntukan dana PMn adalah untuk 
modal kerja perbenihan, perberasan dan 
kegiatan investasi.

lain lagi yang dilakukan Pt sang 
hyang seri (shs). hasil pemeriksaan 
BPk menunjukkan dana PMn untuk 
modal kerja Pt shs direalisasikan untuk 
membayar utang kepada petani sebesar 
rp 4,54 miliar dan proses verifikasi atas 
tagihan pembayaran benih membutuhkan 
waktu lama sehingga kehilangan 

kesempatan memperoleh pendapatan 
minimal rp53,03 miliar.

seperti diketahui Pt shs menerima 
tambahan PMn dari Pemerintah ri sebesar 
rp400 miliar. dalam proposal kajian 
Bersama PMn Pt shs, dijelaskan, dana 
PMn tersebut digunakan untuk modal 
kerja pembelian benih sebesar rp250 
miliar, investasi pembangunan pabrik 
sebesar rp100 miliar dan revitalisasi mesin 
dan bangunan gedung sebesar rp50 
miliar.

hasil pemeriksaan BPk yang dilakukan 
uji petik menemukan sejumlah persoalan 
penggunaan dana PMn. di antaranya 
dana PMn digunakan membayar 
utang kepada petani sebesar rp 4,54 
miliar. selain itu BPk juga menemukan 

adanya proses verifikasi atas 
tagihan pembayaran benih 
membutuhkan waktu lama 
sehingga kehilangan kesempatan 
memperoleh pendapatan dari 
benih sebesar rp53,03 miliar. 

sedangkan temuan BPk di Pt 
garam yakni pengelolaan modal 
kerja dan investasi Pt garam 
(Persero) belum optimal sesuai 
kajian bersama. sedangkan di 
PtPn iX, BPk menemukan adanya 
kajian feasibility study PtPn iX 
untuk kegiatan investasi belum 
memadai.

terkait persoalan tersebut, 
BPk merekomendasikan Menteri BuMn 
membuat manajemen kinerja keuangan 
dan operasional dana PMn tahun 2015 
secara tegas tanpa bercampur dengan 
kegiatan non PMn. selain itu memperbarui 
asumsi bisnis dalam kajian feasibility study 
untuk kegiatan investasi agar dapat segera 
dilaksanakan sesuai esensi pemanfaatan 
dana PMn dalam kajian bersama.

Menteri BuMn juga diminta 
melaksanakan pengendalian oleh 
pemegang saham dan pengawasan 
oleh Badan Pengawasan keuangan dan 
Pembangunan (BPkP) atas penggunaan 
dana PMn secara konsisten sesuai dengan 
Peraturan Menteri.  (bw)
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Badan Pemeriksa keuangan (BPk) 
telah melakukan pemeriksaaan 
atas satu obyek pengelolaan hibah 
luar negeri pada pemerintah 

pusat di kementerian Perencanaan 
Pembangunan nasional (PPn)/Badan 
Perencanaan Pembangunan nasional 
(Bappenas). tujuannya untuk mengetahui 
apakah kegiatan pengelolaan hibah yang 

dilakukan kementerian PPn/Bappenas 
2013-2016 telah sesuai perencanaan.

sasaran dan lingkup Pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (Pdtt) meliputi 
seluruh kegiatan terkait pengelolaan 
hibah luar negeri, baik menyangkut sistem 
pengendalian intern maupun kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan. 
Pemeriksaan juga menjangkau tata 

Pengelolaan HibaH 
luar negeri belum 
memenuHi TargeT
Pengelolaan hiBah luar negeri BeluM MeMadai. Banyak 
kegiatan Proyek hiBah tidak MeMenuhi target yang 
ditetaPkan. hasil PeMeriksaan BPk MengungkaP adanya 
ketidakPatuhan senilai rp1,02 Miliar. Walhasil laPoran 
keuangan Pengelolaan hiBah luar negeri tak Bisa 
diyakini keBenarannya.

kelola hibah terencana, hibah langsung 
kas, hibah barang dan jasa, dan dana 
pendamping hibah tahun dalam rentang 
waktu 2013 s.d semester 1 tahun 2016.

hasilnya, secara keseluruhan BPk 
mengungkapkan empat temuan yang 
memuat sembilan permasalahan 
meliputi empat kelemahan sPi, dan lima 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan senilai 
rp1,02 miliar. 

sementara itu secara keseluruhan, 
hasil pemeriksaan atas 81 objek 
pemeriksaan pada pemerintah pusat 
mengungkapkan 877 temuan memuat 
1.262 permasalahan yang terdiri dari, 251 
kelemahan sistem pengendalian intern 
dan 1.011 ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai rp4,93 triliun. selama 
proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa 
telah menindaklanjuti ketidakpatuhan 
tersebut dengan menyerahkan aset atau 
menyetor ke kas negara senilai rp11,31 
miliar. 

dari hasil tersebut BPk menyimpulkan, 
pelaksanaan pengelolaan hibah luar 
negeri tahun 2013 - semestei 1 tahun 
2016 pada kementerian PPn/Bappenas 
belum sepenuhnya memedomani 
ketentuan danperaturan yang berlaku. 
aklibatnya pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan hibah tak dapat 
diyakini kebenarannya sehingga tujuan 
pengelolaan hibah belum sepenuhnya 
tercapai.

adapun hibah yang dikelola 
kementerian PPn/Bappenas antara lain 
hibah Millennium challenge corporation 
(Mcc), hibah terkait climate change, 
hibah dFat (department of Foreign 
affairs and trade), hibah united nation 
development Programme (undP), hibah 
united nations children’s Fund (uniceF), 
dan hibah united nations Fund For 
Population activities (unFPa).

Sistem Pengendalian Intern
adapun permasalahan pengendalian 

intern dalam kegiatan pengelolaan 
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hibah luar negeri meliputi: Pencatatan 
tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, 
entitas terlambat menyampaikan laporan; 
Penyimpangan terhadap peraturan tentang 
pendapatan dan biaya, dan soP belum 
berjalan optimal.

terkait permasalahan pencatatan 
hibah luar negeri yang belum dilakukan 
secara akurat, dalam pemeriksannya BPk 
menemukan adanya sejumlah  barang/ jasa 
hasil pelaksanaan hibah yang belum dicatat 
dan dilaporkan. selain itu terdapat pula 
barang/jasa yang kurang catat atas nilai 
pendapatan hibah yang tidak didukung 
surat Perintah Pengesahan Pengembalian 
Pendapatan hibah langsung (sP4hl). 

yang terkait penyimpangan terhadap 
peraturan tentang pendapatan dan belanja, 
BPk mencatat adanya pelaporan 
dan pertanggungjawaban atas 
delapan proyek hibah luar negeri 
tidak sesuai dengan ketentuan. 
Penyimpangan itu antara 
lain: realisasi atas lima proyek 
hibah belum diserahterimakan. 
Pengelolaan hibah Millenium 
challenge corporation (Mcc) 
belum akuntabel. 

selain itu, hasil pemeriksaan 
BPk mendapatkan temuan 
bahwa permasalahan utama 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
dalam kegiatan pengelolaan 
hibah luar negeri yaitu adanya 
pertanggungjawaban tidak akuntabel, 
Penyimpangan peraturan bidang tertentu, 
dan pemborosan keuangan negara dan 
denda keterlambatan pekerjaan belum 
dipungut/diterima.

terkait penyimpangan peraturan 
bidang tertentu, hasil pemeriksaan BPk 
mengungkapkan, bahwa Penunjukan 
kementerian PPn/Bappenas sebagai 
pelaksana kegiatan atas empat hibah 
luar negeri yaitu Mcc, icctF, egslP, dan 
PrisMa, tidak sesuai tugas pokok dan 
fungsi Bappenas. 

sementara itu pembentukan lembaga 
Wali amanat Mcc dan icctF oleh Bappenas 

menurut BPk belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan. hasil pemeriksaan 
atas dokumentasi proses pembentukan 
lembaga wali amanat pada satker Mcc dan 
icctF antara lain menunjukkan dokumen-
dokumen perencanaan terkait hibah Mcc 
belum sepenuhnya memberikan informasi 
yang sinkron, transparan dan lengkap 
kepada publik  dan stakeholder. sedangkan 
pada pembentukan lWa icctF belum 
melalui mekanisme penunjukan oleh 
Menteri PPn/kepala Bappenas dan belum 
mendapatkan pertimbangan dari Menteri 
keuangan.

Menyangkut pengelolaan hibah yang 
belum sesuai ketentuan, hasil pemeriksan 
BPk   di antaranya mengungkapkan, pada 
proyek hibah Mcc, perjanjian kerja sama 

Fiscal agent dan Procurement agent 
dilakukan dengan perusahaan yang sama, 
serta menggunakan mata uang dolar as 
untuk transaksi di wilayah indonesia. selain 
itu tim pengarah dan tim teknis pada 
proyek hibah egslP, tidak segera dibentuk. 
Pembentukan tim pengarah dan tim 
teknis baru dilakukan empat tahun setelah 
penandatanganan hibah.

temuan berupa pemborosan 
harga di antarnya terjadi pada kegiatan 
Pengetahuan hijau. kegiatan ini 
dilaksanakan atas kerjasama antara 
Millenium challenge account indonesia 
(Mcai) dengan konsorsium Petuah yang 

diketuai institut Pertanian Bogor (iPB)   
dengan anggota universitas hasanudin, 
universitas jambi, universitas sriwijaya, 
universitas udayana, universitas Mataram, 
universitas cendana.

Pemborosan/kemahalan dana hibah 
terjadi karena penggunaan tarif jasa 
konsultan pada kegiatan petuah green 
knowledge tidak seragam, sehingga 
menimbulkan pemborosan. di universitas 
jambi trealisasi biaya konsultan pada 
Quarter 1 belum menggunakan standar 
biaya masukan, sehingga terjadi  
pemborosan atas pembayaran biaya 
konsultan sebesar rp91,97 juta, pada 
Quarter 2 sebesar rp38, 56 juta dan Quarter 
3 sebesar  rp133,42 juta. total sebesar 
rp263,96 juta.

Rekomendasi 
sehubungan dengan 

permasalahan-permasalahan 
tersebut, BPk merekomendasikan 
kepada Menteri PPn/kepala 
Bappenas agar menginstruksikan 
deputi terkait pengelola hibah Mcc, 
icctF, PrisMa, dan egslP agar 
mengkaji maksud dan tujuan atas 
hibah yang akan diterima termasuk 
kesesuaiannya dengan tupoksi 
kementerian PPn/Bappenas.  

rekomendasi berikutnya 
adalah, berkoordinasi dan 
melibatkan kementerian/lembaga 
yang menjadi penanggungjawab 

pada prioritas pembangunan nasional 
sesuai rPjMn terkait proyek hibah 
luar negeri yang lingkupnya lintas 
kementerian/sektoral. deputi terkait juga 
direkomendasikan untuk menginstruksikan 
Majelis Wali amanat Mcai agar:  Mengkaji 
kesesuaian perjanjian-perjanjian yang 
dilakukan Mcai sebagai wakil  pemerintah 
ri dengan Perjanjian hibah compact 
Mcc dan ketentuan pelaksanaan  
lainnya seperti  perjanjian pengelola 
dana amanat, perjanjian fiscal agent, 
dan perjanjian procurement agent, dan 
sejumlah rekomendasi lain yang harus 
ditindaklanjuti.   (bd)

ilustrasi: acara workshop dalam program Hibah DFat
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Pengelolaan dana pelayanan 
kesehatan tentara nasional 
indomensia (tni)  belum 
sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan. demikian hasil Pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (Pdtt) yang 
dilakukan Badan Pemeriksa keuangan 
(BPk) terhadap  pengelolaan dana 
pelayanan kesehatan tni  ta 2015- 
semester i 2016 pada tiga entitas masing-
masing  tni angkatan darat, tni angkatan 
laut dan tni angkatan udara.  

  simpulan  BPk tersebut didasarkan 
atas kelemahan-kelemahan yang terjadi 
dalam pengelolaan dana pelayanan 
kesehatan rumah sakit  yang berada  
dibawah kendali  tni, baik pada aspek 
pengendalian intern maupun kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.

 secara keseluruhan dari hasil 
pemeriksaannya  BPk  mengungkapkan 
adanya 27 temuan yang memuat 43 
permasalahan,  meliputi 22 kelemahan sPi 
dan 21 ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan senilai rp17,57 
miliar.

sebagaimana diketahui, salah satu 
sasaran  pemerintah dalam rencana 
Pembangunan jangka Menengah nasional 
(rPjMn)  2015-2019 adalah mewujudkan 
serta meningkatkan kapasitas pertahanan 
nasional melalui pembentukan tni yang 
profesional. guna mewujudkan hal 
tersebut  maka ada komponen penting 
yang harus dipenuhi pemerintah.

Pertama,  adalah pemenuhan 
kebutuhan alutsista. kedua, peningkataan 
kesejahteraan prajurit.  dan ketiga,  
peningkatan anggaran pertahanan hingga 
mengarah 1,5 persen dari PdB. dengan 
demikian pembangunan kekuatan 
pertahanan tak hanya memenuhi 
kekuatan pertahanan ( Minimum Esential 
Force/MEF), tetapi juga ditujukan untuk 
membangun tni sebagai kekuatan 
regional yang disegani di kawasan asia 
timur.

salah satu aspek peningkatan 
kesejahteraan prajurit adalah memberikan 
pelayanan kesehatan kepada prajurit 
dan keluarganya. hal ini menjadi  sangat 
penting  karena bisa memengaruhi 
mental dan motivasi prajurit  dalam 
melaksanakan tugasnya. Pelayanan 
kesehatan yang nyata dan dibutuhkan 
prajurit beserta keluarganya itu ditandai  
dengan  keberadaan rumah sakit (rs) di 
lingkungan kementerian Pertahanan dan 
tni yang tersebar di seluruh indonesia.

sebagai wujud pelayanan kepada 
masyarakat, rumah sakit di lingkungan 
kementerian Pertahanan dan tni juga bisa 
dimanfaatkan  untuk melayani kesehatan 
masyarakat umum. atas pelayanan 
tersebut, rumah sakit-pun berhak 
mengenakan dana pelayanan kesehatan.

Pada semester ii tahun 2016, BPk 
telah menyampaikan hasil pemeriksaan 
atas program keamanan dan ketertiban 
dengan focus peningkatan kapasitas 
pertahanan terkait dengan pengelolaan 
dana pelayanan kesehatan tni. 
Pemeriksaan pengelolaan dana pelayanan 
kesehatan tni bertujuan untuk menilai 

KlaiM rSPad gatot 
Soebroto SebeSar rp6,52 
Miliar ditolaK bPJS
Pengelolaan dana Pelayanan kesehatan ruMah sakit  yang 
Berada di BaWah kendali tni Masih kurang MeMadai.  BPk  
MengungkaPkan sejuMlah teMuan  terkait keleMahan  sPi 
dan ketidakPatuhan terhadaP ketentuan Perundang-
undangan senilai rp17,57 Miliar

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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apakah pengelolaan dana pelayanan 
kesehatan telah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pemeriksaan pengelolaan dana 
pelayanan kesehatan tni mencakup 
kegiatan perencanaan, penerimaan, 
pengeluaran, dan pertanggungjawaban 
dana pelayanan kesehatan di lingkungan 
tni ad, tni al dan tni au tahun 2015 dan 
semester i tahun 2016. hasil pemeriksaan 
menyimpulkan bahwa pengelolaan 
dana pelayanan kesehatan tni belum 
sepenuhnya memadai. 

Sistem Pengendalian Intern
Menurut BPk, permasalahan  

utama pengendalian intern dalam 
pengelolaan dana pelayanan kesehatan 
di lingkungan rumah sakit tni yaitu : 1. 
Proses penyusunan laporan tidak sesuai 
dengan ketentuan. 2. sistem informasi 
akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 
3. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan 
peningkatan biaya/ belanja. dan lain-
lain kelemahan sPi.  adapun rincian 
permasalahan  tersebut antara lain sebagi 
berikut:

1. Proses penyusunan laporan  yang tidak 
sesuai ketentuan. hal itu  terjadi pada  
dua entitas yang diperiksa yaitu tni 
angaktan laut (al)  dan tni angkatan 
darat (ad).  dalam laporan pengelolaan 
dana di rumah sakit  yang berada di 
bawah   tni al,  terdapat perbedaan 
antara jumlah laba yang disetorkan dari 
bagian farmasi dan laporan bulanan 
serta Buku kas umum pada rs Marinir 
cilandak.

 selain itu, dalam laporan keuangannya 
terdapat perbedaan antara pajak 
yang dipungut dengan dokumen 
pertanggungjawaban keuangan 
yang dibuat pada laporan Badan 
Penyelenggara jaminan sosial  (BPjs). 

 sedangkan temuan yang terjadi 
di rumah sakit yang berada di 
lingkungan tni ad , jumlah fisik stok 
obat-obatan  yang ada di rumah sakit 
Pusat angkatan darat  (rsPad)  gatot 

soebroto tidak sesuai dengan yang 
tercatat di kartu aplikasi persediaan. 
sementara itu persediaan bahan 
pada akhir tahun di rs tk. ii Putri 
hijau  Medan tidak pernah dihitung, 
diinventarisasi, dan tidak dilaporkan.

2. sistem informasi akuntansi dan 
pelaporan tidak memadai. di 
lingkungan rumah sakit yang berada 
di bawah tni ad, yakni  rs tk.ii dustira 
Bandung  dan rs tk. ii Putri hijau 
belum memiliki kebijakan akuntansi 
piutang. selain itu, bendahara tidak 
membuat buku harian dan buku 
pengawasan piutang, sehingga 

piutang-piutang tersebut,  selain 
piutang BPjs tidak tercatat dalam 
laporan keuangan.

 Pada rumah sakit di bawah  tni 
angkatan udara ( au), aplikasi sistem 
Manajemen rumah sakit (siMrs) 
belum dimanfaatkan secara optimal 
dan belum mengintegrasikan 
data antarbagian. selain itu sistem 
aplikasi penjualan obat belum dapat 
mengidentifikasi penjualan untuk 
pasien non- BPjs, sehingga pengenaan 
PPn atas penjualan obat-obatan  
belum akurat.

3. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan 
peningkatan biaya/ belanja. Masalah 

ini terjadi di dua entitas yang diperiksa 
baik  rs  di bawah tni ad dan rs yang 
berada di bawah tni al.   Pada rs yang 
berada di bawah  tni ad,  klaim BPjs 
atas rawat jalan dan rawat inap tahun 
2015 dan 2016 pada rsPad gatot 
soebroto sebesar rp6,52 miliar ditolak, 
sehingga  hal itu meningkatkan beban 
operasional rumah sakit.

 adapun  pada rumah sakit yang 
berada di bawah   tni al, pengeluaran 
untuk pembayaran jasa non-
medis berupa biaya perencanaan, 
pengendalian dan pegawasan,  
serta biaya representasi pada rsal 

dr. ramelan surabaya, rsal dr. 
Mintohardjo jakarta, rs Marinir 
cilandak, dan rsal dr. Midiyato   
suratani tanjungpinang, belum 
sepenuhnya didasari ketentuan yang 
memadai.

4. lain-lain kelemahan sPi. terkait 
kelemahan sPi lainnya, hasil 
pemeriksaan BPk menunjukkan semua 
entitas masih memiliki kelemahan 
yang harus segera dibenahi.  Pada  
rs di bawah tni ad,      sisa dana 
pemeliharaan kesehatan per 31 
desember 2015 sebesar rp5,93 
miliar pada rs tk. ii dustira belum 
dimanfaatkan sesuai dengan surat 
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direktur kesehatan angkatan darat 
nomor st/266/2015 tanggal 6 juli 
2015. tni ad.

temuan di tni al, klaim pelayanan 
kesehatan rsal dr. Midiyato suratani 
tanjungpinang, tidak didukung dengan 
perjanjian kerja sama dan terdapat 
kelemahan dalam verifikasi kelengkapan 
pengajuan klaim. hal ini mengakibatkan  
rs al dr. Midiyato suratani  tanjungpinang 
mengalami kesulitan dalam melakukan 
penagihan.

sedangkan yang terjadi  rumah sakit 
Pusat angkatan udara (rsPau) dr. s. 
hardjolukito yogyakarta, BPk mendapatkan 
bukti bahwa pihak rsPau kurang intensif 
melakukan penagihan klaim jasa pelayanan 
kesehatan peserta penjaminan dari pihak 
penjamin sehingga hasilnya menjadi 
kurang maksimal.  

Kepatuhan terhadap Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan

terkait dengan kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan,  
permasalahan utama yang ada  dalam 
pengelolaan dana pelayanan kesehatan 
tni antara lain: 1. Pengenaan tarif pajak 
lebih rendah dari ketentuan. 2. Penerimaan 
selain denda keterlambatan belum 
dipungut/diterima. 3. kekurangan volume 
pekerjaan dan/ atau barang dan lain-lain. 
rincian permasalahan ketidakpatuhan itu  
dianataranya :

1. Pengenaan tarif pajak/ PnBP lebih 
rendah dari ketentuan rp 9,98 miliar.  
Menyangkut masalah pajak,   dari hasil  
pemeriksaan  BPk yang  dilakukan di 
rs yang berada dibawah naungan 
ad diketemukan satu permasalahan 
senilai rp 9,98 miliar.  Masalah tersebut 
meliputi   Pajak penghasilan (PPh 21) 
yang membelit  tiga rsad itu terkait 
dengan  management fee, jasa medis, 
jasa farmasi dan tunjangan prestasi 
kerja pelayanan BPjs. rinciannya sebagi 
berikut :

- Pajak Penghasilan Pasal 21 atas jasa 

Pengelola (Management Fee) pada  
rsPad gatot soebroto, rumah sakit 
tk. ii dustira Bandung dan rumah 
sakit tk. ii Putri hijau Medan,   tahun 
2015 dan 2016 (s.d juni) kurang 
dipotong sebesar rp2,09 miliar.  

- Pajak Penghasilan atas jasa Medis 
pada rsPad gatot soebroto, rumah 
sakit tk.  ii dustira  Bandung dan 
rumah sakit tk. ii Putri hijau Medan 
tahun 2015 dan 2016 (s.d juni)  
kurang dipotong sebesar rp7, 66 
miliar. 

- PPh Pasal 21 final atas Pembayaran 
jasa instalasi Farmasi rumah sakit 
tk. ii  dustira Bandung  kurang 
dipotong sebesar rp19 juta.  PPh 
Pasal 21 atas tunjangan Prestasi 
kerja Pelayanan BPjs dan apotik 
BPjs pada rumah sakit tk. ii Putri 
hijau  Medan, tahun 2015 dan 2016 
kurang dipotong  sebesar rp201 
juta. 

2.  Penerimaan selain denda keterlambatan 
belum dipungut/ diterima  rp 3.93 
miliar. denda tersebut terdiri dari 
klaim atas pelayanan kesehatan pihak 
ketiga yang belum diterima oleh 3 
rsal sebesar rp2,22 miliar. selain 
itu  rs au dr M. salamun  Bandung 
dan rsau dr. M. hassan toto  Bogor, 

belum memotong/ memungut PPh 
dan PPn sebesar rp994,77 juta.  dan 
terdapat kekurangan penerimaan pada  
rsPau dr. s. hardjolukito  yogyakarta, 
atas pelayanan kesehatan peserta 
penjaminan dari pihak penjamin 
sebesar rp724,45 juta.

3. kekurangan volume pekerjaan dan/ 
atau barang  senilai rp  1, 18 miliar. 
dalam pemeriksaannya  BPk juga 
menemukan  tiga permasalahan 
kekurangan volume pekerjaan pada 
tiga entitas. Pada tiga rs  yang berada 
di bawah naungan al, rs dr ramelan 
surabaya , rs Mintoharjo jakarta, rs 
Marinir cilandak jakarta, diketemukan 
kekurangan volume atas pekerjaan 
renovasi dan pembangunan gedung  
senilai rp535,86 juta. 

 sedangkan di  rumah sakit angkatan 
darat, terjadi kekurangan volume atas 
pekerjaan renovasi dan pembangunan 
gedung serta pengadaan furnitur 
rsPad gatot soebroto, rs  tk. ii 
dustira dan rs tk. ii Putri hijau sebesar 
rp523,86 juta. 

 kekurangan  Volume  senilai rp 124, 
82 juta  juga   terjadi  pada  pekerjaan 
pemeliharaan alat kesehatanpada 
rsau dr. M. salamun Bandung  dan 
pemeliharaan bangunan pada rsau 
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dr. esnawan antariksa  halim Perdana 
kusuma jakarta. . 

4. lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.  
terkait dengan permasalahan tersebut 
BPk telah melakukan pemeriksaan 
tiga entitas. hasilnya didapatkan 14 
temuan senilai  rp2,47 miliar. adapun 
temuan tersebut antara laian, terjadinya 
pemborosan atas pengeluaran belanja 
barang lainnya yang digunakan 
untuk dukungan dana operasional 
departemen/ instalasi/ unit pada 
rsPad gatot soebroto sebesar rp2,03 
miliar yang dipertanggungjawabkan 
sebagai tambahan penghasilan kepala 
departemen/ instalasi/ unit.

selain itu,  dalam pemeriksaan yang 
dilakukan di  rumah sakit tk ii Putri hijau 
Medan,   terdapat pemahalan harga atas 
pengadaan mesin anesthesia dan ventilator,   
serta terdapat  kelebihan pembayaran atas 
pengadaan penambahan daya listrik pada 
rumah sakit tk. ii dustira  Bandung sebesar 
rp359,50 juta. 

sedangkan  pemeriksaan di rumah 
sakit angkatan laut (rsal)  dr. ramelan 
surabaya, belum dilakukan pemungutan  
atas  denda keterlambatan pekerjaan 
pengadaan alat kesehatan sebesar rp34,52 
juta. dan  pada rsal  Marinir cilandak, 
terdapat kelebihan pembayaran atas biaya 
mobilisasi  sebesar rp5,5 juta. 

temuan di rsau dr. M. salamun 
Bandung, diketahui bahwa pihak  
management rumah sakit  belum  
mengenakan denda keterlambatan atas 
pekerjaan pemeliharaan alat kesehatan dan 
pengadaan barang sebesar rp38,01 juta 
kepada rekanan.  

Menurut BPk, permasalahan-  
permasalahan tersebut  mengakibatkan 
terjadinya  kelebihan pembayaran kepada 
rekanan atas pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan kontrak sehingga laporan 
penerimaan dan pengeluaran rumah sakit, 
serta saldo persediaan dan piutang tidak 
mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

selain itu, dana yang berasal dari klaim 
BPjs atau pihak penjamin lainnya tidak 

dapat dimanfaatkan secara tepat waktu 
untuk memenuhi kebutuhan operasional 
rumah sakit. akan halnya dengan 
kekurangan penerimaan atas kurang 
pungut pajak, kelebihan pembayaran 
dan denda keterlambatan yang belum 
dikenakan kepada rekanan.

BPk juga  menekankan  bahwa 
permasalahan tersebut terjadi karena 
karena kepala rumah sakit yang berada di 
bah kendali tni ad, tni al dan tni au tidak 
optimal dalam melaksanakan pengawasan 
dan pengendalian atas pengelolaan dana 
pelayanan kesehatan serta pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa. 

sementara itu bendahara belum 
melaksanakan kewajiban memotong/ 
memungut PPh dan PPn secara tertib, serta 
lemah dalam melakukan  proses verifikasi 
kelengkapan dokumen dan pengajuan 
klaim atas jasa layanan kesehatan kepada 
BPjs dan pihak penjamin lainnya.

atas berbagai permasalahan tersebut, 
BPk merekomendasikan kepada kepala staf 
angkatan darat/ laut/ udara terkait agar 
menagih dan menyetorkan ke kas negara 
atas kelebihan pembayaran dan kekurangan 
penerimaan. adapun rinciannya ntara lain 
sebagai berikut : 

a) rsPad gatot soebroto sebesar 

rp3.9 miliar  terdiri dari PPh Pasal 21 
Management Fee sebesar rp1.03 miliar 
dan  PPh Pasal 21 jasa dokter sebesar 
rp2.87 miliar.

b) rumkit tk. ii dustira sebesar rp5,15 
miliar  terdiri dari:  (1)PPh Pasal 21 
Management Fee sebesar rp775,24 juta.  
(2) PPh Pasal 21 jasa dokter sebesar 
rp4,35 miliar,   dan (3) PPh Pasal 21 jasa 
instalasi Farmasi sebesar rp19,84 juta 

c) rumkit tk. ii Putri hijau sebesar rp921, 
91 juta terdiri dari: (1)PPh Pasal 21 
Management Fee sebesar rp289,42  juta,  
(2)PPh Pasal 21 jasa dokter sebesar 
rp430,51  juta dan (3)PPh Pasal 21 tPk 
Pelayanan BPjs dan apotik BPjs sebesar  
rp201,97 juta. 

Mengintruksikan kepala rumah sakit 
untuk lebih optimal dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan dana pelayanan kesehatan 
serta pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa.

Menginstruksikan bendahara rumah 
sakit untuk melaksanakan dan mematuhi 
ketentuan peraturan perpajakan serta  
meningkatkan kapasitas petugas verifikatur 
pengajuan klaim jasa layanan kesehatan. 

 (bd)

rapat tNi dengan BPJs dalam rangka peningkatan pelayanan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan anggota 
tNi dan Keluarga.
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Badan Pemeriksa Keuangan 
meminta dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan 
untuk meninjau kembali 

kebijakan atas pemberian insentif dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip kehematan 
dalam tata kelola keuangan negara 
serta mengkaji pedoman perhitungan 
pemberian insentif sesuai dengan 
ketentuan. dari hasil pemeriksaan BPK atas 
Laporan Keuangan LPS 2015 ditemukan 
sejumlah permasalahan terkait pemberian 
insentif yang berpotensi menyebabkan 
pemborosan keuangan LPS.

Sebagaimana dipaparkan dalam 
laporan hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan 
2015, BPK menemukan sejumlah 
permasalahan terkait kepatuhan 
terhadap perundang-undangan. ada tiga 
permasalah pokok yang ditemukan yakni; 
1) Peraturan tentang struktur organisasi 
tidak selaras dengan aturan internal LPS 
dan terdapat unit kerja yang tidak sesuai 
dengan ketentuan; 2)Skema perhitungan 
Insentif Kinerja Tahun 2014 belum 
memiliki pedoman yang jelas dan terdapat 
pembayaran tidak sesuai ketentuan; 3)
Terdapat pengadaan komputer dan 
EdP (Electronic data Processing) belum 
didukung dengan proses yang memadai.

Terkait insentif, BPK menemukan 
adanya kelebihan pembayaran Insentif 
Kinerja Tahun 2014 pada seorang 
pegawai yakni sebesar Rp123,28 juta. 
Untuk permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan agar kelebihan 
pembayaran tersebut ditarik kembali, juga 
pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp1,04 miliar agar dikembalikan. 
Tentang kelebihan insentif ini dijelaskan 
bahwa ada seorang pegawai sdr ‘nO’ 
yang masuk dalam kategori kinerja cukup 
namun mendapat enam kali THP atau 
sebesar Rp739,7 juta (6XRp123,28 juta).

Menurut BPK, pemberian insentif 
kinerja kepada pegawai dengan kinerja 
cukup dan kurang, belum sejalan dengan 
tujuan pemberian insentif. Lagipula, 
skema perhitungan Insentif Kinerja Tahun 
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2014 belum memiliki pedoman yang jelas 
dan terdapat pembayaran tidak sesuai 
ketentuan. 

dipaparkan dalam laporan 
pemeriksaan, pada tahun 2015, LPS 
memberikan tunjangan bonus sebagai 
Insentif Kinerja Tahun 2014 dengan total 
nilai sebesar Rp42,71 miliar. Pemberian 
insentif tersebut dilakukan berdasarkan 
KdK (Keputusan dewan Komisioner) no. 6 
Tahun 2015 tanggal 15 april 2015 tentang 
Pemberian Insentif atas Kinerja LPS Tahun 
2014. Pasal 5 ayat (1) PdK no.004 Tahun 
2014 tertanggal 20 Mei 2014 menetapkan 
bahwa insentif diberikan apabila tingkat 
kinerja LPS mencapai kategori sekurang-
kurangnya baik. Sementara berdasarkan  
Laporan GaI no.Lap-3/GaI/IV/2015 
tanggal 6 april 2015 tentang Hasil Review 
KPI Lembaga tahun 2014 diungkapkan 

bahwa kinerja LPS adalah sebesar 97,93 
yang masuk dalam kategori baik. LPS 
sendiri memiliki KPI (Key Performance 
Index) Lembaga sebagai dasar penilaian 
kinerja lembaga, demikian halnya setiap 
direktorat memiliki KPI direktorat. nilai KPI 
Lembaga Tahun 2014 tersebut diturunkan 
ke dK dan pegawai serta menjadi dasar 
pembobotan untuk penghitungan insentif. 
Penghitungan insentif pegawai dalam 
suatu direktorat juga memperhitungkan 
pembobotan dari nilai KPI direktorat 
masing-masing.

namun dari pemeriksaan atas 
pemberian insentif, BPK menemukan 
sejumlah hal, di antaranya bahwa KdK no 
6 Tahun 2015 tidak mengatur perhitungan 
bobot kinerja untuk unit kerja yang tidak 
memiliki direktorat. Berdasarkan KdK 
no. KEP-Ol 1/dKn/2013 tentang Struktur 
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Organisasi LPS sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan KdK no. KEP-
47/dK/X/2013, terdapat unit kerja yang 
tidak memiliki direktorat yaitu Kantor dK, 
Sekretariat Lembaga, Group audit Internal, 
serta Fungsional Kebijakan Strategis dan 
Penanganan Bank.

“Perhitungan bobot kinerja terhadap 
keempat unit kerja tersebut dilakukan 
dengan menggabungkan nilai keempat 
unit kerja tersebut kemudian dihitung nilai 
rata-ratanya,” demikian bunyi laporan hasil 
pemeriksaan LK LPS.

KdK no 6 Tahun 2015, papar BPK, 
belum mengakomodasi metode penilaian 
kinerja dari unit kerja yang tidak memiliki 
direktorat tersebut. Berdasarkan rapat KRn 
(Komite Renumerasi dan nominasi) pada 7 
april 2015 serta RdK tanggal 13 april 2015, 
disebutkan antara lain; Untuk menentukan 
besaran insentif kinerja tahun 2014, LPS 
terlebih dahulu menentukan insentif dasar, 
yaitu insentif dasar yang merupakan nilai 
tengah dari insentif yang akan diberikan. 

Grup Pengembangan Kebijakan 
menjelaskan bahwa perhitungan insentif 
pegawai dalam KdK no 6 Tahun 2015 
antara lain; Insentif dasar lembaga sebesar 

6 kali THP (Take Home Pay)  dijadikan 
patokan untuk kategori tengah kinerja 
lembaga yaitu cukup. Oleh karena kinerja 
lembaga adalah masuk kategori baik maka 
insentif lembaga adalah insentif dasar + 1 
atau 7 kali THP. Insentif lembaga tersebut 
kemudian akan diturunkan menjadi 
insentif individu. 

namun kategori kinerja individu 
yang diatur dalam KKE no 11 Tahun 2013 
tanggal 13 Februari 2013 berbeda dengan 
kategori kinerja lembaga yang diatur 
dalam PdK no 1 Tahun 2014 tanggal 
19 Maret 2014. Karenanya dilakukan 
konversi dari kinerja lembaga ke kinerja 
individu. Insentif lembaga sebesar 7 kali 
THP dikonversi menjadi nilai tengah pada 
kinerja individu yaitu untuk kategori baik. 
Sesuai hasil RdK maka untuk insentif 
individu dengan kinerja sangat baik + 1 
dan istimewa +2, sementara yang kategori 
cukup -2 dan kurang -3. 

dijelaskan juga bahwa, rapat KRn 
yang mengusulkan sebesar 6 kali THP 
hanya sebagai usulan dan dapat berubah. 
Metode perhitungan tersebut belum 
ditetapkan dalam suatu aturan. ‘Perbedaan 
nilai tengah pada kinerja lembaga dan 

kinerja individu menyebabkan penetapan 
insentif dasar kinerja lembaga selalu 
lebih tinggi satu poin,” papar BPK dalam 
laporannya. Selain itu, peentuan besaran 
insentif belum memiliki pedoman yang 
jelas dan berubah-ubah.  

Selain itu, lapor BPK lebih lanjut, 
penentuan besaran insentif belum 
memasukkan pertimbangan sistem 
yang berlaku pada Lembaga Pengawas 
Perbankan. dalam penentuan insentif 
dasar tersebut, LPS mempertimbangkan 
insentif pada industri perbankan 
berdasarkan hasil survei Tower Watson dan 
tidak memasukkan pertimbangan insentif 
pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan.

BPK juga menemukan adanya penilaian 
kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan 
KKE no 11 Tahun 2013. dalam KdK no 6 
Tahun 2015, pemberian insentif pegawai 
diatur dengan skema pembobotan atas 
dasar hasil kinerja lembaga, direktorat 
dan individual pegawai. Kinerja individu 
dibuat berdasarkan penilaian KPI pegawai 
tahun 2014. Proses penilaian dilakukan 
berdasarkan pada KKE no 11 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. 
Penilaian KPI dilakukan berdasarkan 
self assessment dari pegawai yang 
bersangkutan dengan membandingkan 
setiap unsur targer sasaran kinerja dengan 
realisasinya dalam berntuk persentase. 
Hasil tersebut kemudian dinilai secara rata-
rata. Total nilai rata-rata dalam persentase 
kemudian diubah menjadi rating dan 
kategori.

namun dari hasil uji petik atas 22 kerta 
kerja penilaian KPI individual pegawai 
Tahun 2014 ditemukan terdapat range 
(kisaran) nilai KPI atas enam pegawai yang 
tidak sesuai dengan ketentuan. Enam 
pegawai tersebut adalah pegawai level 
Pelaksana sampai dengan direktur Group. 
Sedangkan enam pegawai  yang bobot 
nilainya dalam kertas kerja penilaian sesuai 
dengan ketentuan adalah pegawai dengan 
level direktur Eksekutif dan Sekretaris 
Lembaga.Menurut pelaksana Group SdM, 
perubahan tersebut dilakukan dengan 
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memperkecil range agar kategori pegawai 
dapat terdistribusi dan tidak terpusat 
pada kategori sangat baik. namun BPK 
berpendapat, penetapan persentase 
kategori pegawai dalam bentuk kisaran 
(range) dalam KdK no 6 Tahun 2015 
menimbulkan ketidakpastian.

Berdasarkan data Pengelompokan 
Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2014 
tanggal 16 april 2015 yang diusulkan oleh 
direktur Eksekutif administrasi dan Sistem 
Informasi kepada KE diketahui bahwa 
kategori kinerja pegawai berdasarkan 
skema pembobotan menghasilkan 13 
pegawai dengan kinerja istimewa (6%) dan 
198 pegawai dengan kinerja sangat baik 
(94%). 

Karena dalam KdK no 6 Tahun 2015 
telah ditetapkan kisaran persentase 
pegawai untuk tiap kategori kinerja 
maka dilakukan force rank atas kinerja 
pegawai hasil pembobotan tersebut 
untuk menyesuaikan persentase pegawai. 
Hasil force rank diusulkan oleh masing-
masing direktur Eksekutif dan disetujui 
KE serta diketahui oleh Ketua dK. Ternyata 
hasil persentase pegawai hasil force rank 
berbeda dengan kisaran persentase 
pegawai yang diatur dalam KdK no 6 Tahun 
2015. 

di bagian lain BPK juga menyoroti 

tentang pola pemberian insentif tidak 
sesuai dengan tujuan pembayaran insentif 
yaitu untuk memberikan penghargaan 
atas kinerja pegawai, meningkatkan 
kinerja organisasi, meningkatkan 
motivasi dan komitmen pegawai, 
menumbuhkan loyalitas dan semangat 
kerja pegawai dalam mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja.

Menurut BPK, tambahan insentif 
kepada panitia penjualan saham PT Bank 
Mutiara Tbk tidak memedomani PdK 
no 004 Tahun 2014. Panitia Penjualan 
mendapat tambahan insentif sebesar nol 
sampai dengan dua kali THP, di luar insentif 
kinerja lembaga.

Pemberian tambahan insentif 
berdasarkan KdK no. 6 Tahun 2015 sesuai 
hasil RdK no.027/RdK-LPS/2015 tanggal 
13 april 2015. Besaran insentif melalui 
persetujuan KE sesuai usulan Ketua Komite 
Pengarah untuk Komite Pengarah dan 
Ketua Tim Pelaksana untuk Tim Pelaksana. 
Total insentif untuk Panitia Penjualan 
sebesar Rp1,04 miliar. 

dari hasil pemeriksaan atas pemberian 
insentif kepada Panitia Penjualan 
terungkap bahwa insentif penjualan 
dijanjikan pada tahun terakhir tanpa 
memperhatikan ketentuan harga optimal 
dan biaya penjualan yang dikeluarkan LPS 

menerima penyerahan penanganan PT 
Bank Century (nama sebelum Bank Mutiara) 
dari Komite Koordinasi pada 21 november 
2008.

“Tambahan insentif khusus untuk 
Panitia Penjualan tidak memedomani PdK 
no 004 Tahun 2014 dimana hanya terdapat 
insentif atas kinerja LPS dan tidak ada 
klausul tambahan insentif,” tegas BPK. 

ditambahkan juga bahwa tugas 
sebagai Panitia Penjualan tidak menjadi 
tugas tambahan pegawai. Berdasarkan KPI 
Pegawai yang terlibat Panitia Penjualan 
diketahui bahwa bobot kinerja pegawai 
yang terlibat dalam Panitia Penjualan 
adalah 100%, sama dengan pegawai lain 
yang tidak terlibat dalam penjualan saham 
PT Bank Mutiara Tbk. Tugas penjualan 
saham PT Bank Mutiara Tbk sudah termasuk 
dalam KPI Individu. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penjualan saham PT Bank Mutiara 
Tbk menjadi bagian dari pekerjaan pegawai 
dan bukan sebagai tambahan tugas.

Hal tersebut, tandas BPK, antara lain  
tidak sesuai dengan UU no 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan negara Pasal 3 yang 
menyatakan bahwa Keuangan negara 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan  
perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan.

akibatnya, antara lain, pemberian 
insentif berpotensi menyebabkan 
pemborosan keuangan LPS, terjadi 
kelebihan pembayaran insentif kinerja 
tahun 2014 sebesar Rp123,28 juta, 
pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan 
sebesar Rp1,04 miliar. Hal tersebut terjadi 
karena LPS belum memiliki pedoman 
perhitungan pemberian insentif yang jelas, 
LPS dalam memberikan insentif belum 
mempertimbangkan sistem pemberian 
insentif pada pengawas perbankan. dK 
tidak memedomani PdK no 4 tahun 2014 
dalam pemberian insentif tambahan 
kepada Panitia Penjualan PT Bank Mutiara 
Tbk, serta KE tidak memedomani KdK no 
6 Tahun 2015 dalam penetapan besaran 
insentif pegawai.  dr
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S etiap tahun, pemerintah daerah 
menunggu dengan penuh harap opini 
BpK atas laporan keuangan yang akan 
mereka sampaikan kepada DpRD 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
pengelolaan keuangan daerah (apBD) kepada 
masyarakat. tentu saja, pemerintah daerah tidak 
mengingingkan laporan keuangan mereka 
memperoleh opini disclamer (tidak memberikan 
pendapat) maupun opini adverse (tidak wajar). 
Sedikitnya mereka menginginkan opini wajar 
dengan pengecualian (WDp). Dan, dambaannya 
adalah mendapat  opini yang terbaik, yaitu wajar 
tanpa pengecualian (Wtp). 

Mengapa opini Wtp menjadi dambaan 
setiap pemerintah daerah, sehingga banyak pemerintah daerah 
yang berharap mendapatkan opini Wtp? Sedikitnya ada tiga 
alasan pemerintah daerah begitu mendambakan opini Wtp. 
Pertama, prestise. Opini Wtp merupakan predikat yang paling 
baik/tertinggi dari keempat jenis opini yang dikeluarkan oleh BpK 
kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan secara 
wajar semua hal yang material laporan keuangan sesuai dengan 
Standar akuntansi pemerintah (Sap).

Kedua, clear and cleas. Banyak  kalangan  yang  beranggapan  
bahwa  dengan mendapat predikat Wtp berarti pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah telah dinyatakan bersih, transparan, 
akuntabel dan bebas dari korupsi.

Ketiga, citra. Secara politis dengan mendapatkan predikat 
Wtp, pimpinan  daerah akan mendapatkan pencitraan yang 
baik sehingga dapat digunakan sebagai modal untuk maju lagi 
sebagai calon kepala daerah. 

Lalu apa yang dimaksud dengan opini BpK? Opini BpK 
merupakan pernyataan profesional pemeriksa BpK mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 
kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi  
pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan, 
(3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan (4) efektivitas sistem 
pengendalian intern.  (UU Nomor 15 tahun 2004 
tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung Jawab Keuangan Negara).

ada beberapa kondisi yang menentukan jenis 
opini yang akan diberikan oleh BpK terhadap 
Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang 
diperiksa, yaitu :

1. Pembatasan lingkup pemeriksaan atau 
kecukupan bukti 

 Bukti pemeriksaan adalah segala informasi yang mendukung 
angka–angka atau informasi lain yang disajikan dalam 
laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh pemeriksa 
sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti 
pemeriksaan yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai 
dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan 
keuangan yang diaudit. Semakin memadai dan lengkap bukti 
yang kompeten terhadap angka-angka yang disajikan dalam 
laporan keuangan maka kemungkinan akan semakin baik 
opini yang diberikan oleh BpK.

2. Penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji
 Salah saji (misstatement) adalah suatu perbedaan antara 

jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan atas suatu 
item terlapor dalam sebuah laporan keuangan dengan 
jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan yang 

Opini BpK dan 
SuBStanSi Kinerja 

pemerintah daerah
Oleh: Wahyu priyono 

Kepala BpK Ri perwakilan provinsi Nusa tenggara Barat

Opini
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dipersyaratkan untuk 
item tersebut menurut 
kerangka pelaporan 
keuangan yang berlaku 
(applicable financial 
reporting framework). 
Dalam penyusunan LKpD 
(Laporan Keuangan 
pemerintah Daerah), 
standar pelaporan 
keuangan yang digunakan 
adalah Standar akuntansi 
pemerintah (Sap) yang 
kemudian diatur lebih 
lanjut pada kebijakan 
akuntansi masing-masing 
pemerintah Daerah. 
inti dari pemeriksaan 
keuangan adalah soal 
penilaian mengenai ada 
tidaknya salah saji (misstatement) 
dalam pelaporan keuangan. tentu 
seja, semakin kecil penyimpangan 
terhadap prinsip akuntansi akan 
semakin baik opini yang diberikan 
oleh BpK.

3. Materialitas dan dampaknya 
terhadap LK secara keseluruhan 
(pervasiveness)

 Materialitas adalah besarnya informasi 
akuntansi yang apabila terjadi 
penghilangan atau salah saji, dilihat 
dari keadaan yang melingkupinya, 
mungkin dapat mengubah atau 
mempengaruhi pertimbangan orang 
yang meletakkan kepercayaan atas 
informasi tersebut. Pervasiveness 
adalah seberapa besar pengaruh 
salah saji tersebut terhadap Laporan 
Keuangan secara keseluruhan. 
Suatu salah saji dikatakan pervasive 
apabila salah saji tersebut memiliki 
pengaruh pada banyak akun/pos 
lain. tingkat materialitas ditentukan 
oleh BpK berdasarkan perhitungan 
atau rumus yang disusun secara 
keahlian dan sesuai dengan standar 
pemeriksaan yang berlaku. Semakin 
tidak material salah saji  dan semakian 
tidak pervasive dampaknya terhadap 
keseluruhan laporan keuangan 
maka akan semakin baik opini yang 
diberikan oleh BpK. 

Berdasarkan kriteria-kriteria dan kondisi 
di atas, BpK dapat memberikan opini 
salah satu dari empat jenis opini yang ada, 
yaitu:
1. Opini WTP, yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan telah disajikan 
secara wajar dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan, hasil usaha, 
dan arus kas sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang  berlaku umum  (Sap). 
Opini Wtp merupakan penilaian 
tertinggi (terbaik) atas laporan 
keuangan, dimana hal ini bisa tercapai 
apabila memenuhi kondisi-kondisi 
sebagai berikut ;
	Bukti pemeriksaan  yang cukup 

memadai telah terkumpul, dan 
pemeriksa telah melaksanakan 
penugasan sedemikian rupa 
sehingga mampu menyimpulkan 
bahwa semua standar 
pemeriksaan keuangan negara 
telah dipatuhi;

	Seluruh laporan keuangan (neraca, 
laporan realisasi anggaran, laporan 
arus kas, laporan operasional, 
laporan perubahan ekuitas, 
laporan perubahan sisa anggaran 
lebih,  dan catatan atas laporan 
keuangan) telah lengkap disajikan; 
dan

	Laporan keuangan yang disajikan 
telah sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum 
(Standar akuntansi pemerintahan).

1. Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP),  adalah 
opini bahwa pada umumnya 
laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar namun 
terdapat sejumlah bagian 
tertentu yang material belum 
memenuhi standar.
2. Opini Tidak Wajar 
(TW), adalah opini bahwa 
laporan keuangan telah 
disusun tidak sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan 
dan penyusun laporan 
keuangan tidak bersedia 
melakukan perbaikan meski 
sudah ada koreksi yang 
diajukan pemeriksa dalam 
pemeriksaan.

3. Opini Disclaimer atau Tidak 
Memberikan Pendapat, adalah 
opini bahwa pemeriksa tidak dapat 
memberikan kesimpulan atau 
pendapat atas laporan keuangan 
karena berbagai hal, misalnya pihak 
yang diperiksa membatasi ruang 
lingkup pemeriksaan, bukti-bukti yang 
tidak dapat diakses atau ditelusuri, 
dan atau tidak dapat dijelaskan.

Demikian sekilas tentang opini BpK 
atas Laporan Keuangan pemerintaha 
Daerah, sehingga mudah-mudahan kita 
memperoleh gambaran yang jelas dan 
terhindar dari salah persepsi tentang 
opini BpK. Di mana opini BpK atas laporan 
keuangan belum bisa menjamin bahwa 
pemerintah daerah bebas korupsi dan 
belum bisa menggambarkan tingkat 
kinerja pelayanan publik yang telah 
pemerintah daerah berikan/wujudkan 
kepada daerah dan seluruh rakyat yang 
dipimpinya.

tanggung jawab pemerintah daerah 
kepada daerah dan seluruh rakyat 
bukan hanya pada penyusunan laporan 
pertanggungan jawaban keuangan 
(LKpD) dan kemudian memperoleh opini 
Wtp, tapi secara substansi di lapangan 
harus memberikan pelayanan publik yang 
baik, memuaskan dan dapat mendorong 
atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi 
daerah.  (*)
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p eRSeRiKataN Bangsa-Bangsa 
(pBB) atau United Nations (UN) 
bersama dengan organisasi 
lembaga pemeriksa sedunia 

menyelenggarakan simposium ke-24 atau 
the 24th UN/INTOSAI Symposium di Wina, 
austria.

Gelaran internasional ini berlangsung 
dari tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2017 
dan dihadiri lebih dari 150 peserta, dan di 
antaranya adalah ketua dan pejabat tinggi 
dari 70 lembaga pemeriksa dan delegasi 
dari beberapa institusi internasional 
di bawah pBB, serta lembaga donor 
internasional. 

tema yang diangkat dalam simposium 
internasional ini, yaitu: “Digitalization, 
Open Data and Data Mining : Relevance 
and implication for SAI’s audit work and 
for enhancing their contributions to the 
follow-up and review of the SDG’s”. 

Simposium dibuka oleh Sekretaris 
Jenderal iNtOSai Margit Kraker, dan para 
peserta akan disambut oleh Direktur 
United Nations Department of Economic 
and Social Affairs (UN DeSa) Marion 
Barthélemy. 

Hadir juga pejabat dari UN DeSa 
lainnya, United Nations The Office of 
Internal Oversight Services (UN OiOS), 

E-Audit JAdi SAlAh 
SAtu tEroboSAn 
dAlAm PrAktik duniA
NOta KeSepaHaMaN aNtaRa BpK Ri DaN eNtitaS peNGeLOLa 
KeUaNGaN NeGaRa DaLaM RaNGKa aKSeS Data UNtUK 
iMpLeMeNtaSi e-aUDit BpK MeNJaDi SaLaH SatU peRHatiaN 
Di UN-iNtOSai SyMpOSiUM, WiNa, aUStRia.

serta mitra donor internasional: Badan 
pembangunan austria, the Austrian 
Development Agency (aDa) dan 
Masyarakat Jerman untuk Kerja Sama 
internasional, Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GiZ).

Delegasi BpK Ri sendiri dipimpin 
langsung oleh Ketua BpK Ri Moermahadi 
Soerdja Djanegara. tak hanya mengikuti 
simposium, Ketua BpK Ri juga terlibat 
aktif dalam simposium tersebut. 
Dimana ia mengusulkan perlu adanya 
suatu kesepakatan antara lembaga 
pemeriksa dengan entitas yang diperiksa 
dalam bentuk nota kesepahaman atau 
Memorandum of Understanding (MoU) 
mengenai akses data. 

tujuan dari MoU tersebut, lembaga 
pemeriksa dapat mengakses data yang 
diperlukan dalam pemeriksaan secara 
elektronik, online, dan real time. Dengan 
pemeriksaan model seperti ini, maka 
lembaga pemeriksa diharapkan bisa 
menyiapkan segala sesuatunya dalam 
menghadapi era digitilisasi dan open 
data yang tengah berkembang di seluruh 
dunia.

Kesepakatan antara lembaga 
pemeriksa dan entitas yang diperiksa 
terkait akses data tersebut akan menjadi 
salah satu terobosan terhadap kesulitan 
dalam aksesibilitas data yang dialami 
oleh lembaga-lembaga pemeriksa di 
berbagai negara dalam mengelola data 
dan informasi yang sudah serba digital 
pada entitas-entitas yang diperiksa.

Dalam hal kesepakatan yang tertuang 
dalam nota kesepahaman antara 
lembaga pemeriksa dan entitas yang 
diperiksa dalam mendapatkan akses data 
sehingga pemeriksaan secara elektronik 
atau e-audit dapat dilakukan, BpK Ri 
memiliki pengalaman. 

Moermahadi menyampaikan dalam 
forum simposium, pengalaman BpK 
dalam mengembangkan e-audit yang 
telah dirintis sejak tahun 2010. BpK telah 
memiliki 756 MoU akses Data dengan 
Kementerian Lembaga, pemerintah 
daerah (pemda), baik di tingkat provinsi, 
kabupaten dan kota, dan Badan Usaha 

suasana simposium UN INTOsAI di  Wina, Austria
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Milik Negara (BUMN) yang secara bertahap 
dikembangkan dengan membangun 
sinergi akses data dan komunikasi data 
online dengan entitas yang diperiksa serta 
pengembangan pusat Data di BpK.

Dalam kesempatan itu, semua delegasi 
berpendapat dan berkomitmen bahwa 
persoalan akses data dan komunikasi 
data online menjadi isu dasar dalam 
mempersiapkan lembaga pemeriksa 
menghadapi era digitalisasi dan open data.

tujuan dari simposium ini sendiri 
untuk memasukkan sudut pandang 
regional yang berbeda, untuk 
membandingkan berbagai tingkat 
perkembangan dan untuk membahas 
implikasi dan relevansi digitalisasi, data 
dan data mining lembaga-lembaga 
pemeriksa, serta kemungkinan untuk 
meningkatkan kontribusi mereka terhadap 
tindak lanjut dan review Sustainable 
Development Goals (SDG), program dunia 
dari pBB yang disepakati oleh banyak 
negara anggotanya.

Simposium UN/iNtOSai ke-24 ini 
sendiri berfokus pada dua tema yang akan 
cukup banyak berperan dalam kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemeriksa dalam tahun-tahun 
depan.

Dua tema besar tersebut, yaitu 
implikasi digitalisasi, open data dan data 
mining untuk pelaksanaan pekerjaan 
pemeriksaan yang dilakukan lembaga-
lembaga pemeriksa serta kemungkinan-
kemungkinan lembaga-lembaga 
pemeriksa untuk berkontribusi dalam 
pelaksanaan “agenda 2030” dan Sasaran 
pembangunan Berkelanjutan pBB atau 
SDG.

Dalam konteks ini, para peserta 
delegasi yang mengikuti symposium 
melakukan diskusi intensif mengenai isu-
isu yang berkisar pada tiga hal, pertama, 
peluang dan tantangan diciptakannya 
digitalisasi, open data dan data mining 
untuk pekerjaan pemeriksaan lembaga-
lembaga pemeriksa; 

Kedua, pengalaman praktis apa 
yang dimiliki lembaga pemeriksa dalam 
kerangka tugas pemeriksaan mereka 
berkaitan dengan digitalisasi, open data 
dan data mining serta contoh praktik 
terbaik mana yang dapat diperoleh dari 
hal tersebut. 

Ketiga, kemampuan lembaga 

pemeriksa dalam menindaklanjuti hasil 
dari kongres iNtOSai ke22 (iNCOSai XXii) 
yang diselenggarakan di abu Dhabi, Uni 
emirat arab pada tahun 2016 lalu dapat 
berkontribusi pada pelaksanaan SDG 
dengan cara yang terbaik.

Dalam mendiskusikan hal-hal tersebut 
menunjukkan bahwa teknologi informasi 
baru dan kemungkinan penggunaan 
data memiliki peluang besar, namun juga 
tantangan besar bagi lembaga pemeriksa. 

Lembaga pemeriksa yang mengikuti 
simposium juga menyadari akan fakta 
bahwa pada saat semakin banyak 
informasi yang mereka dapatkan, peran 
mereka sangat penting sebagai penyedia 
informasi berkualitas melalui pemeriksaan 
mereka. 

Namun, lembaga pemeriksa juga 
tahu bahwa digitalisasi hadir dengan 
harapan besar terhadap mereka dan 
mengubah persyaratan mengenai 
pekerjaan pemeriksaan mereka. akibatnya, 
pertukaran pengalaman dan contoh 
praktik terbaik sangat penting. 

pada saat yang sama, tindak lanjut 
dari hasil iNCOSai XXii di abu Dhabi 
menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa 

mengetahui kontribusi 
penting yang dapat mereka 
lakukan terhadap keberhasilan 
penerapan SDG. Selanjutnya, 
mereka mengambil langkah 
konkrit untuk menerapkan 
komitmen iNtOSai dalam hal ini, 
sebagaimana tercantum dalam 
Deklarasi abu Dhabi, dalam 
praktik di tahun-tahun depan.

Sorotan terakhir 
simposium adalah kesepakatan 
pengambilan kesimpulan dan 
rekomendasi dari para peserta 
pada hari terakhir. Kesimpulan 
ini menjadi panduan penting 
bagi lembaga pemeriksa 
mengenai digitalisasi, open data 
dan data mining, baik untuk 
pekerjaan pemeriksaan mereka 
maupun kontribusi mereka 
terhadap pelaksanaan SDG.  
and

Foto bersama seluruh delegasi  peserta yang hadir dalam simposium UN-INTOsAI di Wina, Austria.
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DaRi HaSiL SyMpOSiUM 
DiHaSiLKaN BaNyaK 
ReKOMeNDaSi. 
ReKOMeNDaSi-
ReKOMeNDaSi yaNG 
DiKeLUaRKaN teRSeBUt, 
yaitU:
1.  Menyambut pembentukan Kelompok 

Kerja iNtOSai mengenai Big Data 
atau Working Group on Big Data 
(WGBD) dan mendukung koordinasi 
dan keselarasan alat, mekanisme 
dan pendekatan dalam kerangka 
Kelompok Kerja ini dan juga dalam 
Kelompok Kerja audit teknologi 
informasi atau Working Group on IT 
Audit (WGita);

2.  Merekomendasikan iNtOSai, 
Organisasi lembaga pemeriksa 
regional dan anggota lembaga 
pemeriksa untuk mengeksplorasi 
peluang untuk berbagi pengetahuan 
dan praktik terbaik di bidang 
digitalisasi, open data dan data 
mining, sebagaimana disorot dalam 
agenda 2030 untuk pembangunan 
Berkelanjutan, Sustainable 
Development Goal (SDG);

3. Mempertimbangkan perlu agar 
lembaga dapat berkembang - sesuai 
dengan kapasitasnya - strategi 
internal di bidang digitalisasi, open 
data dan data mining, agar supaya 
dapat membangun sumber daya 
manusia, termasuk melalui pelatihan 
dan perekrutan staf dengan kapasitas 
di bidang teknologi informasi dan 
isu-isu yang berkaitan dengan 
analisis data dan digitalisasi, dan 
implementasikan kemungkinan 
perubahan organisasi; membangun 
sumber daya infrastruktur yang 
diperlukan; mengembangkan 
metode, alat dan teknik audit baru 
dan menggabungkannya ke dalam 
metodologi audit mereka agar dapat 
memanfaatkan analisis data untuk 
tujuan audit dan untuk memastikan 
kualitas penggunaan data terbuka.

 Selain itu agar supaya menyesuaikan 
proses audit; memperjelas masalah 
penyimpanan dan akses data audit; 
dan memastikan bahwa lembaga 
pemeriksa memiliki kemampuan 
untuk mengaudit sistem teknologi 
informasi dimana data berada;

4.  Menekankan pentingnya 
pembelajaran kumulatif di bidang 
digitalisasi, open data dan data mining 
dan merekomendasikan lembaga 
pemeriksa untuk mengembangkan 
strategi dalam hal ini dan juga untuk 
mematuhi standar internasional yang 
berlaku;

5.  Mendorong lembaga pemeriksa 
untuk mengembangkan strategi 
eksternal di bidang digitalisasi, 
open data dan data mining yang 
berkaitan dengan aspek hukum dan 
spesifikasi tentang keamanan data; 
isu yang terkait dengan penilaian dan 
pemastian kualitas data dan akses 
data, khususnya yang terkait dengan 
akses auditee terhadap data, bersifat 
permanen atau hanya berdasarkan 
kasus; dan membuka data berkaitan 
dengan penggunaannya sebagai 
masukan untuk audit; serta 
sejauh mana data dari audit dapat 
dipublikasikan sebagai data terbuka 
untuk menghasilkan keuntungan 
tambahan bagi masyarakat;

6.  Mendorong lembaga pemeriksa 
untuk memastikan bahwa auditee 
mereka menerapkan data dan 
digitalisasi terbuka dan mengambil 
langkah untuk menjamin akses 
mereka terhadap data tersebut, baik 
untuk tujuan analisis mereka dan 
untuk tujuan pelaporan;

7.  Merekomendasikan iNtOSai 
untuk bekerja dengan lembaga 
pemeriksa dan organisasi regional 
iNtOSai, sejauh mandat mereka 
memungkinkan lembaga pemeriksa 
menyelaraskan usaha mereka untuk 
memanfaatkan sebaik mungkin 
digitalisasi, open data dan data mining 

dalam pekerjaan audit mereka;
8.  Menekankan bahwa lembaga 

pemeriksa memiliki peran sentral 
dalam mempromosikan transparansi 
serta akses masyarakat dan 
masyarakat sipil terhadap informasi 
publik dalam format data terbuka 
yang memungkinkan masyarakat sipil 
dan orang lain menggunakannya;

9.  Mendorong iNtOSai, Organisasi 
regional dan iNtOSai Development 
Initiative (iDi) untuk membuat 
platform untuk memperkuat 
digitalisasi dan analisis data serta 
pertukaran pengetahuan dan 
pengalaman di bidang ini dengan 
menguraikan alat, metode dan 
kerangka kerja;

10.  Menyambut komitmen negara-
negara anggota pBB untuk terlibat 
dalam tindak lanjut sistematis dan 
tinjauan terhadap pelaksanaan 
agenda 2030 untuk pembangunan 
Berkelanjutan dengan dukungan 
Sistem pBB jika diperlukan;

11.  Mendukung dorongan agenda 2030 
untuk negara-negara anggota pBB 
untuk segera mengembangkan 
respon nasional ambisius yang praktis 
terhadap keseluruhan pelaksanaan 
agenda 2030 untuk pembangunan 
Berkelanjutan;

12.  Menggarisbawahi dorongan 
Resolusi Majelis Umum pBB untuk 
mendukung peran penting lembaga 
pemeriksa dalam mempromosikan 
efisiensi, akuntabilitas, efektivitas dan 
transparansi administrasi publik, yang 
kondusif bagi pencapaian tujuan 
pembangunan yang disepakati secara 
internasional;

13.  Mengakui peningkatan pengakuan 
dan harapan global terhadap 
peran sentral iNtOSai dan lembaga 
pemeriksa dalam mempromosikan 
akuntabilitas, tata pemerintahan 
yang baik dan pembangunan 
berkelanjutan serta mendukung dan 
mengkaji pelaksanaan SDG;
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14. Menggarisbawahi bahwa lembaga 
pemeriksa mampu, memiliki 
sumber daya, dan independen di 
tingkat nasional akan membantu 
memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas secara substansial dan 
dengan demikian memberikan dasar 
untuk tinjauan dan pemantauan yang 
efektif terhadap pelaksanaan SDG di 
seluruh dunia;

15. Menegaskan bahwa iNtOSai 
berkomitmen untuk memberikan 
kontribusi yang menentukan 
terhadap keberhasilan pelaksanaan 
agenda 2030 untuk pembangunan 
Berkelanjutan dan tujuan 
pembangunan yang Berkelanjutan;

16. Menyambut komitmen iNtOSai 
dalam Rencana Strategis 2017-
2022 untuk berkontribusi terhadap 
implementasi SDG dengan 
mendefinisikan “Berkontribusi pada 
tindak lanjut dan tinjauan SDG 
dalam konteks upaya pembangunan 
berkelanjutan masing-masing negara 
dan mandat individu lembaga 
pemeriksa masing-masing” sebagai 
prioritas iNtOSai;

17. Mendorong lembaga pemeriksa 
untuk mengembangkan strategi 
untuk memastikan bahwa mereka 
berkontribusi paling efektif terhadap 
tindak lanjut SDG dan tinjauan di 
tingkat nasional;

18.  Menekankan bahwa lembaga 
pemeriksa pada dasarnya dapat 
berkontribusi dalam tindak lanjut 
dan tinjauan terhadap tujuan 
pembangunan yang Berkelanjutan, 
khususnya melalui empat 
pendekatan berikut: (1) Menilai 
kesiapan dan prasyarat sistem 
nasional untuk melaporkan kemajuan 
menuju pencapaian SDG, dan 
kemudian mengaudit operasi mereka 
dan keandalan data yang mereka 
hasilkan; (2) Melakukan audit kinerja 
yang memeriksa ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas program pemerintah 

utama yang berkontribusi pada 
aspek spesifik SDG; (3) Menilai dan 
mendukung pelaksanaan SDG 16 
yang berkaitan dengan lembaga 
trans-induk, efisien, dan akuntabel; 
(4)Menjadi model transparansi 
dan akuntabilitas dalam operasi 
mereka sendiri, termasuk audit dan 
pelaporan;

19. Mempertimbangkan perlunya 
untuk mengembangkan kerangka 
kerja untuk menerapkan keempat 
pendekatan berdasarkan inisiatif 
lembaga pemeriksa, mengingat 
perbedaan kapasitas lembaga 
pemeriksa dan mandat pelaporan 
yang berbeda dalam konteks negara 
yang berbeda, dan termasuk secara 
rinci: (1) Model kesiapsiagaan audit 
yang konsisten dengan pedoman 
pelaporan sukarela nasional pBB 
untuk menilai kesiapan pemerintah 
nasional untuk menerapkan SDG; 
(2) Kerangka kerja temuan audit 
memberikan iNtOSai alat untuk 
mengumpulkan hasil audit kinerja 
di tingkat regional maupun global; 
(3) Kerangka kerja pengelolaan 
keuangan publik yang menilai 
fungsionalitas sistem manajemen 
keuangan publik nasional untuk 
menilai dan mendukung pelaksanaan 
SDG; (4) Kerangka evaluasi kinerja 
lembaga pemeriksa global yang 
dapat menampilkan kinerja lembaga 
pemeriksa di seluruh dunia dan 
peningkatan kinerja;

20.  Merekomendasikan lembaga 
pemeriksa untuk melakukan audit 
kooperatif, misalnya sejalan dengan 
program SDG audit Knowledge 
Sharing Committee iDi (KSC-iDi), 
untuk mendukung mereka dalam 
melaksanakan audit kinerja berbasis 
International Standards of Supreme 
Audit Institutions (iSSai) tentang 
kesiapsiagaan untuk pelaksanaan 
SDG dalam konteks nasional mereka;

21. Mendukung produksi informasi 

terkait SDG berkualitas tinggi melalui 
kerangka kerja yang disebutkan di 
atas dan pembagiannya di dalam 
masyarakat lembaga pemeriksa serta 
dengan pBB dan mitra eksternal 
lainnya;

22. Menggarisbawahi pentingnya 
memastikan hubungan yang efektif 
dan sekaligus melanjutkan kerjasama 
yang sukses antara lembaga 
pemeriksa dan pBB serta mitra 
eksternal lainnya, untuk memberikan 
kontribusi yang menentukan 
terhadap keberhasilan agenda 2030 
untuk pembangunan Berkelanjutan 
dan dengan demikian membantu 
Meningkatkan kehidupan manusia di 
seluruh dunia, dengan memberikan 
kontribusi agregat bersama untuk 
ditindaklanjuti dan ditinjau di badan-
badan antar pemerintah pBB;

23. Mendorong iNtOSai dan anggota 
lembaga pemeriksa untuk 
memperhitungkan dan berkontribusi 
pada pekerjaan lembaga pengawasan 
lainnya, misalnya parlemen, di tingkat 
internasional dan nasional baik yang 
berkaitan dengan kontribusi lembaga 
pemeriksa untuk tindak lanjut dan 
tinjauan pelaksanaan agenda 2030 
untuk pembangunan Berkelanjutan; 
relevansi dan implikasi digitalisasi, 
data terbuka dan data mining untuk 
pekerjaan audit lembaga pemeriksa;

24. Menyambut proposal untuk 
menangani SDG dan keempat 
pendekatan iNtOSai terhadap 
implementasi SDG dalam kerangka 
Simposium UN / iNtOSai berikutnya;

25. Merekomendasikan bahwa iNtOSai 
menggunakan portal Komunitas 
KSC-iDi, di mana lembaga pemeriksa 
dapat membagikan temuan review 
mereka di keempat pendekatan 
dalam melihat SDG sebagai upaya 
yang didorong oleh data, dalam 
beberapa kasus, ini mungkin 
memerlukan proses formal terkait 
pembagian informasi.  and
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Anggota BPK Agung Firman sampurna memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 15 LKKL Tahun 2016 
kepada Ketua Bawaslu Abhan, di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, senin (29/5)
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BeRteMpat di pusdiklat BpK, 
Kalibata, Jakarta, Senin (29/5), 
BpK menyerahkan Laporan Hasil 
pemeriksaan (LHp) atas 15 LKKL 

tahun 2016 yang berada di lingkungan 
pemeriksaan auditorat Utama Keuangan 
Negara (aKN) i BpK.

adapun ke-15 entitas kementerian/
lembaga yang berada di lingkungan aKN 
i tersebut, yaitu: Kementerian Koordinator 
politik Hukum dan Keamanan (Kemenko 
polhukam), Lembaga Sandi Negara 
(Lemsaneg), Badan intelijen Negara (BiN), 
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), 
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), 
Badan Nasional penanggulangan terorisme 

(BNpt), Badan Keamanan Laut (Bakamla), 
Komisi Nasional Hak asasi Manusia 
(Komnas HaM), Komisi pemberantasan 
Korupsi (KpK), Badan Narkotika Nasional 
(BNN), Komisi pemilihan Umum (KpU), 
Badan pengawas pemilu (Bawaslu), 
Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG), dan Badan SaR Nasional 
(Basarnas).

Hadir dalam penyerahan LHp tersebut, 
beberapa pejabat eselon i dan ii di 
lingkungan kerja BpK serta pimpinan ke-
15 kementerian/lembaga yang berada di 
bawah pemeriksaan aKN i. anggota BpK 
agung Firman Sampurna secara langsung 
menyerahkan 15 LHp tersebut kepada 

AKN I BPK SeRAhKAN 
LhP 15 LKKL 2016
UNtUK 15 LKKL Di LiNGKUNGaN aKN i, BpK MeNeMUKaN 
SetiDaKNya 29 peRMaSaLaHaN peNtiNG yaNG DiSeBaBKaN 
LeMaHNya Spi DaN KetiDaKpatUHaN teRHaDap KeteNtUaN 
peRUNDaNG-UNDaNGaN.

pimpinan Kementerian/Lembaga tersebut.
“Setelah melalui proses melelahkan, 

kurang lebih tiga bulan mulai entry 
meeting pertengahan Januari 2017, lanjut 
pemeriksaan pengumpulan dokumen dan 
bukti-bukti, pengujian, interview, klarifikasi 
dan diskusi akhirnya kita berikan laporan 
entitas keuangan hari ini,” agung dalam 
sambutannya.

Lebih lanjut, agung mengungkapkan, 
setidaknya ada 29 temuan signifikan 
yang disebabkan lemahnya Sistem 
pengendalian internal (Spi) dan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang merupakan 
hasil dari pemeriksaan BpK atas laporan 
keuangan ke-15 entitas kementerian/
lembaga tersebut.

Dari 29 temuan signifikan, terdapat 
11 permasalahan terkait kelemahan 
Spi. Kesebelas temuan itu di antaranya 
penerapan basis akrual belum memadai; 
penetapan status aset tetap belum 
tuntas; penatausahaan persediaan belum 
memadai; pemanfaatan barang milik 
negara belum sesuai ketentuan; lemahnya 
pengelolaan kas; penatausahaan piutang 
paten kurang memadai, serta pencatatan 
dan pelaporan hibah tidak memadai.

Di sisi lain, BpK juga menemukan 
18 permasalahan penting karena 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. permasalahan-
permasalahan yang ditemukan BpK 
ini, di antaranya, soal pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan belanja 
barang yang tidak tertib; paket pekerjaan 
yang terlambat belum dikenakan denda; 
pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi; 
belanja perjalanan dinas lebih bayar; 
setoran sisa dana hibah tidak sesuai 
ketentuan; serta pemberian tunjangan 
kinerja dan uang makan pegawai belum 
sesuai kebutuhan.

“BpK berharap agar kementerian/
lembaga dapat menindaklanjuti 
rekomendasi BpK sesuai ketentuan. BpK 
juga mengapresiasi kepada kementerian/
lembaga yang telah menindaklanjuti 
temuan BpK selama pemeriksaan masih 
berlangsung,” ucap agung.
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Sementara, dari hasil pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi BpK pada 
19 entitas di aKN i untuk periode 2005 
sampai Semester i 2016, sebanyak 12.109 
rekomendasi atau 78,66 persen senilai 
Rp3,85 triiliun telah ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi.

Dari seluruh LHp atas LKKL di 
aKN i, terdapat empat LHp LKKL yang 
belum memperoleh opini Wajar tanpa 
pengecualian (Wtp), seperti Kementerian 
pertahanan dan KpU yang laporan 
keuangannya mendapat Opini Wajar 
Dengan pengecualian (WDp). Lalu, Laporan 
Keuangan Bakamla yang mendapat 
Opini tidak Memberikan pendapat atau 
Disclaimer.   

agung mengingatkan kementerian/
lembaga yang belum memperoleh opini 
Wtp BpK untuk menyusun Rencana aksi 
perbaikan Laporan Keuangan. “Rencana aksi 
ini diharapkan dapat menjadi pedoman 
bagi kementerian/lembaga untuk 
optimalisasi pengelolaan data transaksi 
keuangan dan penyusunan laporan 
keuangan. Rencana aksi ini diharapkan 
dapat menjadi pedoman bagi kementerian/
lembaga untuk optimalisasi pengelolaan 
data transaksi keuangan dan penyusunan 
laporan keuangan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator 
Bidang politik, Hukum dan Keamanan 
(Menko polhukam) Wiranto yang hadir 
dalam acara penyerahan LHp atas 15 LKKL 
di lingkungan aKN i BpK, merasa bersyukur 
karena kebanyakan LKKL di bawah 
Kemenko polhukam mendapatkan Opini 
Wtp. “Hari ini saya menghadiri penyerahan 
hasil audit BpK terhadap lembaga dan 
badan di lingkungan Menko polhukam. 
ada 15 lembaga dan badan, dan kita 
dapatkan predikat cukup baik. artinya, 
ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” 
ucapnya. 

Hasil tersebut, menurut Wiranto, 
menandakan adanya rasa tanggung jawab 
dari pejabat di lingkungan badan dan 
lembaga Kemenko polhukam. Oleh karena 
itu, ia mendorong agar kementerian/
lembaga di bawah kementeriannya 
dapat dipertanggungjawabkan guna 

memperbaiki kinerja dan melaksanakan 
tugas sesuai amanat rakyat.

“Saat ini kami imbau dan dorong 
mempertanggungjawabkan setiap sen 
dana yang diberikan negara. Karena dana 
itu berasal dari rakyat indonesia. Kita harus 
pertanggung jawabkan pada rakyat bahwa 
dana itu digunakan untuk perbaiki kinerja, 
untuk bekerja, dan laksanakan tugas dalam 
rangka amanat dari rakyat itu sendiri,” tutur 
Wiranto.

Dia juga mengharapkan, kementerian/
lembaga yang laporan keuangannya 
mendapatkan Opini Wtp agar dapat 
dipertahankan. Bagi kementerian/
lembaga yang laporan keuangannya 
belum mendapatkan Opini Wtp agar 
memperhatikan betul rekomendasi yang 
diberikan BpK. 

“Oleh karena itu kami bahagia tatkala 
kemajuan yang dicapai audit badan 
dan lembaga ini baik dan cukup maju 
dihadapkan dengan tahun-tahun yang 
lalu. ini akan dipelihara, dan saya imbau 
pada teman-teman yang sudah Wtp, agar 
mempertahankan itu. Dan yang belum, 
harus perhatikan rekomendasi temuan BpK 
agar tahun selanjutnya nanti bisa mencapai 
Wtp,” tutur Wiranto lagi.

PDTT atas Pengadaan 
Alusista

Usai penyerahan LHp 
kepada 15 pimpinan 
kementerian/lembaga di 
lingkungan aKN i BpK, anggota 
BpK agung Firman Sampurna 
menginformasikan bahwa BpK 
berencana akan melakukan 
pemeriksaan Dengan tujuan 
tertentu (pDtt) atas seluruh 
pengadaan alat utama sistem 
pertahanan (alusista) yang 
menurut penilaian BpK berisiko 
tinggi. Jadi, tidak hanya untuk 
kasus pengadaan helikopter 
militer agusta Westland 101 yang kemudian 
memunculkan kasus korupsi di sana. 

“Untuk pengadaan di Kemenhan dan 
tNi, dalam waktu dekat untuk langkah 
awal kami akan lakukan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu. timnya sudah 
kami siapkan. Kami akan siapkan rencana 
auditnya. Jadi bulan ini kami siapkan, selesai 
Ramadhan kita akan masuk untuk itu. 
Salah satu objek pemeriksaan kita adalah 
pengadaan Heli aW 101,” terangnya. 

agung juga membenarkan jika 
panglima tNi Jenderal tNi Gatot Nurmantyo 
mengajukan permohonan kepada BpK 
untuk mengaudit proses pengadaan 
sejumlah alutsista di Kementerian 
pertahanan, salah satunya pembelian 
helikopter agusta Westland 101. “panglima 
minta audit investigatif,” ujarnya. 

agung menambahkan bahwa 
permohonan audit investigatif tersebut 
sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, 
saat itu BpK masih fokus menyelesaikan 
pemeriksaan keuangan kementerian/
lembaga. Saat itu, audit investigatif 
bukan prioritas. Namun kini, BpK sudah 
menyelesaikan pemeriksaan laporan 
keuangan kementerian/lembaga.

“Dalam waktu dekat tim akan kami 
susun untuk melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu. ingat ya, tidak 
hanya agusta Westland 101, tapi juga 
seluruh pengadaan alutsista yang 
berdasarkan ‘risk assesment’ kami dianggap 

berisiko tinggi di Kementerian pertahanan,” 
agung kembali menegaskan bahwa BpK 
tidak hanya memeriksa pengadaaan 
helikopter agusta Westland 101 saja.  
(and)

ILUsTRAsI: Alusista
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B eRteMpat di auditorium Kantor 
pusat, Jakarta, Jumat (26/5), 
BpK menyampaikan Laporan 
Hasil pemeriksaan (LHp) atas 

laporan keuangan tahun anggaran 2016 
dari 12 Kementerian/Lembaga di bawah 
pemeriksaan auditorat Utama Keuangan 
Negara (aKN) ii BpK.  

Hadir dalam acara ini, Ketua BpK 
Moermahadi Soerja Djanegara, anggota 
BpK agus Joko pramono, dan pejabat 
eselon i dan ii di lingkungan BpK. 

Hadir dari pihak pemerintah, Menteri 
Koordinator perekonomian Darmin 
Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani 
indrawati, Menteri perdagangan 
enggartiasto Lukita dan Menteri 
perencanaan pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.

Mengawali sambutannya, anggota 
BpK agus Joko pramono mengatakan, 
opini atas laporan keuangan bukan 
merupakan destinasi tetapi merupakan 
suatu tahapan tertentu untuk mencapai 

suatu derajat akuntabilitas yang reliable 
dari seluruh proses pertanggungjawaban 
penggunaaan keuangan negara. 
“Opini adalah ukuran akuntabilitas dari 
pengelolaan keuangan yang ada di 
masing-masing entitas. Dengan opini 
inilah maka kita dapat mengukur proses 
akuntabilitas di suatu entitas tertentu,” 
ujarnya. 

Lebih lanjut disampaikannya, 
pemeriksaan laporan keuangan untuk 
mendapatkan opini tidak dirancang 
untuk mencari ada atau tidak adanya 
fraud. pemeriksaan yang dibuat untuk 
menghasilkan opini atas laporan 
keuangan dirancang untuk melihat 
kesesuaian antara laporan keuangan 
dengan standar yang telah disepakati. 

Dengan demikian opini tersebut 
hanya memberikan reasonable assurance 
yaitu keyakinan yang wajar atas nilai-nilai 
yang ada dengan anggapan bahwa nilai-
nilai tersebut terbebas dari salah saji yang 
materiil. “Opini tidak menjamin bahwa 
terjadi tindak pidana dalam penyusunan 
laporan keuangan,” ucapnya. 

Seperti diketahui, salah satu alasan 
Laporan Keuangan pemerintah pusat 
(LKpp) tahun 2016 mendapat Opini 
Wajar tanpa pengecualian (Wtp) karena 
sebagian besar Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) mendapat 
Opini Wtp atau sekitar 84%. Dari LKKL 
tahun 2016 yang mendapat Wtp, 
sebagian besar disumbang dari entitas 
kementerian/lembaga yang berada di 
bawah pemeriksaan aKN ii. 

tepatnya, sebanyak 11 LKKL dan 1 
Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LK BUN) yang mendapat Opini 
Wtp. Sisanya, hanya satu entitas LKKL 
saja yang mendapat Opini Wajar Dengan 
pengecualian (WDp), yaitu Lembaga 
Kebijakan pengadaan Barang/Jasa 
pemerintah (LKpp).

Sementara itu, dalam sambutannya, 
Ketua BpK Moermahadi Soerja Djanegara 
menuturkan bahwa rekomendasi 
BpK atas LHp LKpp tahun 2016 antara 
lain pertama, mengintegrasikan 
sistem informasi pengelolaan dan 

Ketua BPK Moermahadi soerja Djanegara saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 
tahun anggaran 2016, di Auditorium Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (26/5).
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AKN II SAMPAIKAN 
LhP 12 LKKL
BpK yaNG DaLaM HaL iNi aKN ii BpK MeNyeRaHKaN LHp 
LapORaN KeUaNGaN taHUN 2016 paDa 12 KeMeNteRiaN/
LeMBaGa yaNG BeRaDa Di BaWaH peMeRiKSaaNNya. 
HaSiLNya, HaMpiR SeLURUHNya MeNDapat OpiNi Wtp. HaNya 
SatU yaNG MeNDapat OpiNi WDp. 
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penyusunan pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara (apBN) baik di tingkat 
kementerian/lembaga dan di tingkat 
Bendahara Umum Negara. Kedua, 
menyelesaikan kelebihan pembayaran 
penyimpangan pelaksanaan belanja 
negara.

“pengelolaan belanja yang 
mengandung indikasi kecurangan, 
persengkongkolan, dan pemalsuan atau 
indikasi pidana harus diselesaikan, oleh 
karenanya sesuai ketentuan dalam SpKN 
harus menyampaikan ke instansi yang 
berwenang atau ke aparat penegak 
hukum,” tuturnya. 

Ketiga, meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian Barang Milik Negara. 
Keempat,  menetapkan kebijakan terkait 
tindakan khusus penyelesaian aset 
negatif dana jaminan sosial kesehatan. 
Kelima, meningkatkan peran aparat 
pengawas internal pemerintah dalam 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
apBN di lingkungan kementerian/
lembaga.

Moermahadi berharap data 
pengelolaan apBN dapat diberikan akses 
online kepada BpK sehingga pemeriksaan 
dapat lebih efisien dan efektif. Untuk 
itu, Memorandum of Understanding 
(MoU) akses data dalam rangka e-audit 
perlu dukungan pemerintah untuk 
dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitas 
implementasinya.

Sementara, Menteri Koordinator 
Bidang perekonomian Darmin Nasution, 
dalam kesempatan yang sama, 
mengatakan pencapaian kualitas terbaik 
LKpp tahun 2016 melalui opini Wtp dari 
BpK bukan berarti tidak ada masalah. 
“Kita boleh senang tetapi tidak boleh 
puas. Biasanya tugas mempertahankan 
atau memperbaiki lebih susah daripada 
mencapai,” katanya. 

Walau begitu, Darmin mengapresiasi 
seluruh jajaran kementerian dan 
lembaga yang telah taat asas sekaligus 
mengajak untuk menjaga ketekunan 
dan kecermatan dalam pelaksanaan 
keuangan negara. “Mari kita mencermati 

satu per satu permasalahan yang 
dicantumkan dalam laporan hasil 
pemeriksaan sehingga setiap 
permasalahan itu dapat ditindaklanjuti 
sesuai dengan rekomendasi. Saya 
mewakili Kementerian/Lembaga 
mengingatkan arti penting hasil 
pemeriksaan BpK memang justru pada 
saat kita menindaklanjuti rekomendasi “ 
ajaknya. 

ia juga sambil mengingatkan apa-
apa saja yang menjadi catatan dari BpK 

dalam laporan keuangan masing-masing 
kementerian dan lembaga menurut 
aturan harus ditindaklanjuti 60 hari 
setelah diterima.

Mengenai tindak lanjut hasil 
pemeriksaan yang sesuai rekomendasi 
BpK tersebut, menurut Darmin, 
dapat dilakukan melalui sistem 
informasi pemantauan tindak lanjut. 
“Untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pemeriksaan berikutnya kami 

mendukung dilakukan penyempurnaan 
MoU sehingga pemeriksaan BpK 
dapat memantau data keuangan 
secara periodik. Semoga sinergi antara 
pemerintah dan BpK semakin baik untuk 
indonesia yang juga semakin baik,” 
katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
indrawati yang juga hadir menyampaikan 
bahwa pemerintah akan menjaga 
momentum pengelolaan ekonomi, 
terutama berbagai proyek-proyek dan 

kebijakan pemerintah yang penting 
dengan menjaga akuntabilitas dan 
konsistensi seperti diminta oleh BpK. 

tujuannya yaitu kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
serta bagaimana menyajikan laporan 
keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi yang telah disepakati. “BpK 
menekankan bahwa ada compliance 
atau kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan atau prosedur. 

 Ketua BPK Moermahadi soerja Djanegara, didampingi Anggota BPK Agus Joko Pramono, dan pejabat eselon I dan II di 
lingkungan BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Tampak hadir 
dari pihak pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan sri Mulyani Indrawati, 
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang 
Brojonegoro.
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Jadi, ini semua memberikan pesan 
yang luar biasa penting kepada seluruh 
Kementerian/Lembaga,” ungkapnya. 

Kementerian Perindustrian
Salah satu entitas yang berada di 

bawah pemeriksaan aKN ii yang laporan 
keuangannya mendapat Opini Wtp 
adalah Kementerian perindustrian. 
Dengan laporan keuangan tahun 2016 
yang mendapat Opini Wtp, maka laporan 
keuangan Kementerian perindustrian 
sudah mendapatkan Opini Wtp sembilan 
kali berturut-turut sejak tahun 2008.

 “prestasi ini sebagai wujud 
komitmen yang kuat dari seluruh jajaran 
di lingkungan Kemenperin dalam 
membangun akuntabilitas kinerja,” kata 
Menteri perindustrian airlangga Hartarto 
melalui siaran persnya di Jakarta, usai 
penerimaaan LHp 12 LKKL di lingkungan 
pemeriksaan aKN ii BpK. 

Menurut airlangga, apa yang telah 
dicapai kementerian yang dipimpinnya 
ini karena didukung para aparatur yang 
berkualitas dan sistem manajemen 
keuangan yang semakin baik serta 
penjaminan mutu (quality assurance) yang 

dilakukan pengawas internal. 
Dalam laporan keuangan, Kemenperin 

terus berupaya tertib sesuai peraturan 
yang berlaku dan bertindak profesional 
sehingga melaksanakan segala suatunya 
tepat waktu dan memberikan output yang 
bermanfaat.

Langkah-langkah yang telah 
dilakukan Kementerian perindustrian 
untuk mempertahankan Opini Wtp pada 
laporan keuangannya sebagai bagian dari 
Key Performance Indicators (Kpi) Menteri 
perindustrian adalah dengan menerbitkan 
instruksi Menteri perindustrian tentang 
Rencana aksi mempertahankan opini Wtp.

adapun rencana aksi tersebut, 
di antaranya membentuk tim untuk 
menginventarisasi dan memproses hibah 
atas barang milik negara (BMN) yang 
diserahkan kepada masyarakat sesuai 
ketentuan.

“Rencana aksi mempertahankan 
opini Wtp merupakan panduan teknis 
operasional yang akan dilaksanakan secara 
konsisten dan sungguh-sungguh mulai 
dari pimpinan tertinggi sampai dengan 
seluruh staf di lingkungan Kemenperin,” 

jelas plt. Sekjen Kementerian perindustrian 
Haris Munandar yang mewakili menteri 
menerima LHp LK Kementerian 
perindustrian tahun 2016. 

Kementerian yang mengalami 
perubahan nomenklatur seperti 
Kementerian Koperasi dan UKM ternyata 
laporan keuangannya untuk tahun 2016 
juga mendapat Opini Wtp. Menteri 
Koperasi dan UKM anak agung Gede 
Ngurah puspayoga menyatakan bahwa 
kementeriannya membuktikan mampu 
menerapkan akuntabilitas keuangan 
dengan baik terutama dalam dua tahun 
berturut-turut mendapat Opini Wtp. 

“ini membuktikan bahwa kementerian 
mampu menunjukkan kinerja keuangan 
yang semakin akuntabel dan transparan. 
ini sudah dua tahun berturut-turut 
Kementerian Koperasi dan UKM menerima 
predikat Wtp, semoga ke depan bisa 
dipertahankan dan semakin baik,” ucap 
anak agung Gede Ngurah puspayoga 
dalam pers rilisnya, usai menerima LHp 
atas laporan keuangan kementerian/
lembaga yang berada di bawah 
pemeriksaan aKN ii BpK.  (and)

agenda

Foto bersama usai menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016 di Auditorium Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (26/5)
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S eNiN (29/5) bertempat di Kantor 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman, Jakarta, anggota 
BpK Rizal Djalil menyerahkan 

Laporan Hasil pemeriksaan (LHp) atas tiga 
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
tahun 2016: Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman (Kemenko 

Kemaritiman), Kementerian energi dan 
Sumber Daya Mineral (Kementerian 
eSDM), dan Kementerian Kelautan dan 
perikanan. 

Dalam kesempatan itu, Rizal Djalil 
menjelaskan simpulan hasil pemeriksaan 
keuangan tahun 2016 pada ketiga entitas 
tersebut. Untuk Kemenko Kemaritiman, 
laporan keuangannya mendapat Opini 
Wajar tanpa pengecualian (Wtp). 
Diperoleh berkat pengelolaan keuangan 
yang sehat, yaitu dari anggaran pada 
tahun 2016. predikat Wtp ini adalah 
peningkatan prestasi sebelumnya yang 
hanya meraih Wajar Dengan pengecualian 
(WDp).

tahun anggaran 2016, Kemenko 
Kemaritiman memiliki anggaran Rp413,2 
miliar, dengan realisasi sebesar Rp 260,1 
miliar. Rizal mengapresiasi Menko, 
perihal penyelesaian berbagai masalah di 
Kemenko Kemaritiman yang merupakan 
warisan periode sebelumnya. Menurutnya, 
kepemimpinan Menko Luhut dinilainya 
telah berhasil menuntaskan berbagai 
persoalan dengan cara yang elegan dan 
bijaksana.“Untuk itu saya memberikan 
apresiasi kepada Bapak Menko Maritim, 
karena saya melihat jarang sekali 
Menteri yang mau mengambil-alih dan 
bertanggung jawab terhadap masalah 
terdahulu, biasanya saling lempar 
tanggung jawab,” imbuhnya.

Laporan Keuangan Kementerian eSDM 
tahun 2016 mendapat Opini Wajar tanpa 
pengecualian (Wtp). Rizal menuturkan 
predikat Wtp yang diberikan juga disertai 
evaluasi seperti, peningkatan jumlah 
dan kriteria khusus untuk pegawai; 
peningkatan interkoneksi it demi 
pemutakhiran data dan penetapan harga 
listrik energi Baru terbarukan (eBt) yang 
harus saling menguntungkan tanpa harus 
membebani keuangan. 

“Kementerian eSDM, anggaran sebesar 
Rp7,7 triliun dan realisasinya Rp5,9 
triliun, yang khusus adalah mengenai 
penerimaan negara, pendapatannya 
hampir 4 kali lipat daripada belanjanya, 
penerimaannya Rp31,38 triliun di tahun 
2016, sebagian masalah juga sudah 

Anggota BPK Rizal Djalil menyerahkan LHP atas LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016 kepada 
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
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dibenahi oleh Kementerian eSDM,” 
terangnya.

Berbeda dengan Kemenko 
Kemaritiman dan Kementerian eSDM yang 
laporan keuangan tahun 2016 mendapat 
Opini Wtp, Kementerian Kelautan 
dan perikanan, laporan keuangannya 
mendapat Opini tidak Memberikan 
pendapat atau disclaimer. 

Dalam laporan keuangan tahun 
2016, Kementerian Kelautan dan 
perikanan memiliki anggaran Rp10,6 
triliun, namun realisasinya hanya Rp 
6,5 triliun. penerimaan Negara Bukan 
pajak dari Kementerian Kelautan dan 
perikanan ini tercatat hanya Rp548 miliar, 
tetapi anggarannya lebih banyak dari 
Kementerian eSDM. Hal yang paling 
disorot adalah adanya penurunan kualitas 
penyajian laporan keuangan karena 

laporan keuangan tahun sebelumnya 
mendapat Opini Wtp. 

Rizal menjelaskan alasan kenapa 
BpK memberikan Opini Disclaimer atas 
Laporan Keuangan Kementerian Kelautan 
dan perikanan tahun 2016. ia menegaskan, 
persoalan tidak hanya terletak pada 
pengadaan 48 dari 756 kapal per akhir 
2016.

tercatat, ada empat kendala yang 
diungkap dari hasil pemeriksaan BpK 
atas Laporan Keuangan Kementerian 
Kelautan dan perikanan. Pertama, adanya 
persediaan Direktorat Kapal perikanan dan 
alat penangkap ikan per 31 Desember 
2016 sebesar Rp343 miliar lebih yang tidak 
diyakini kebenarannya. 

Kedua, ruilslag tanah senilai Rp3 triliun 
pada 1999 yang belum selesai hingga 
hari ini. Ketiga, ada masalah pembelian 

tanah milik pt pertamina pada 2014 
sebesar Rp20 miliar yang belum selesai 
serta tercatat termasuk konstruksi dalam 
pengerjaan. Dan, keempat, ihwal utang 
kepada pihak ketiga per 31 Desember 
2016 sebesar Rp184 miliar yang tidak 
diyakini kewajarannya.

“Kami sudah panggil pejabat eselon i 
terkait. Mau diberikan pembinaan, bukan 
sekarang, tapi dari setahun, 8 bulan, 6 
bulan yang lalu. Kami lihat, kalau ada 
adendum berkali-kali, kan ada persoalan,” 
ujarnya. 

Rizal menambahkan, pihaknya tidak 
menutup diri untuk menjelaskan prosedur 
pemeriksaan. penurunan drastis Opini 
Laporan Keuangan Kementerian Kelauatan 
dan perikananan dari Wtp menjadi 
disclamer perlu diperbaiki segera. “tidak 
ada jaminan akan membaik kalau tidak 

agenda

Anggota BPK Rizal Djali bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri EsDM Ignasius Jonan dan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan 
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dibenahi. tolonglah bekerja sama,” ucap 
Rizal.

ia mengungkapkan bahwa penilaian 
laporan untuk Kementerian Kelautan dan 
perikanan sudah sangat kuat dan 
diafirmasi dengan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu (pDtt). 
adanya pDtt secara 
signifikan mengindikasikan 
ada masalah.

Sementara 
itu, Menko Bidang 
Kemaritiman Luhut 
Binsar pandjaitan 
meminta kementerian 
yang laporan keuangannya 
mendapat penilaian positif 
dari BpK, agar terus bekerja 
dengan baik dan tingkatkan lagi 
prestasinya. Untuk Kementerian yang 
mendapatkan penilaian negatif agar 
jangan sakit hati, namun harus lebih 
mendengarkan masukan dari pihak lain 
tanpa ada prasangka yang tidak perlu. 

“Kementerian eSDM saya kira sudah 
bagus, nanti saya titip untuk KKp itu betul-
betul harus didengar dan jangan sampai 
sakit hati, sekarang adalah bagaimana 
kita selesaikan. Dengan berpikir positif 
saya yakin segala masalah ada solusinya, 
berbeda dengan pikiran negatif yang 
malah menimbulkan hal tidak baik,” ujar 
Luhut. 

Di tempat terpisah, di Kantor 
Kementerian eSDM, Jakarta, Sekjen 
Kementerian eSDM teguh pamudji 
mengaku Menteri eSDM ignasius Jonan 
memberikan pengarahan kepada jajaran 
di Kementerian eSDM agar meningkatkan 
kehati-hatian, meningkatkan 
kewaspadaan terutama terkait dengan 
hal-hal yang melanggar peraturan 
perundang-undangan.

Laporan keuangan merupakan 
tanggung jawab manajemen Menteri 
sebagai pengelola anggaran yang 
mempertanggungjawabkan pengelolaan 
anggaran dengan membuat laporan 
keuangan yang dalam hal kesehariannya 
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

inspektur Jenderal Kementerian eSDM, 

Mochtar Husein menerangkan bagaimana 
laporan keuangan kementerian/lembaga 
mendapatan Opini Wtp. ada empat hal 
yang menurutnya bisa menjadi pedoman.

empat hal tersebut, yakni: membuat 
laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan; adanya kecukupan 
pengungkapan informasi (full 

disclosure) yang harus 
dijelaskan akun 
per akun; adanya 
kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-
undangan yang 

berlaku dalam mengelola 
keuangan; dan efektifitas dari 

sistem pengendalian internal yang 
dibangun. “Jika empat unsur itu dilakukan 
maka kita akan mendapat predikat Wtp,” 
ujarnya. 

Sebelumnya, pada Kamis (25/5), 
dalam keterangan persnya, Menteri eSDM 
ignasius Jonan menyampaikan apresiasi 
kepada jajarannya, mengingat terakhir kali 
Laporan Keuangan Kementerian eSDM 
mendapatkan Opini Wtp pada tahun 
2013.

Di samping itu, dirinya juga 
menginstruksikan agar inspektur 
Jenderal Kementerian eSDM proaktif 
mengkoordinasikan tindak 
lanjut rekomendasi BpK. 
Opini Wtp ini wajib 
dipertahankan sepanjang 
ada Kementerian eSDM 
dan Satuan Kerja Khusus 
pelaksana Kegiatan Usaha 
Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas).

“Kami telah menetapkan 
target, bahwa Kementerian 
eSDM harus melaksanakan langkah-
langkah konkrit untuk menyelesaikan 
rekomendasi BpK. Serta di saat bersamaan 
harus meningkatkan pengelolaan 
keuangan yang sudah baik,” tutur Jonan. 

Lebih lanjut diterangkan sepanjang 
tahun 2016, eSDM telah melakukan upaya 
nyata meningkatkan kualitas Laporan 
Keuangan Kementerian eSDM dengan 

menata tiga aspek pengelolaan keuangan, 
yang meliputi penatausahaan piutang 
pNpB; penatausahaan aset tak Berwujud 
(atB); dan penatausahaan barang 
persediaan yang tersebar di seluruh 
wilayah indonesia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan 
Kementerian eSDM guna mendapatkan 
opini Wtp atas Laporan Keuangan 
Kementerian eSDM tahun 2016, antara 
lain, pertama, penatausahaan piutang 
pNBp. 

pihak Kementerian eSDM melakukan 
konfirmasi, rekonsiliasi dan evaluasi 
piutang pNBp setiap tutup tahun. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan keandalan 
nilai piutang pNBp pada Laporan 
Keuangan Kementerian eSDM pada saat 
pemeriksaan dilakukan BpK. Kegiatan 
serupa akan terus dilakukan pada setiap 
akhir tahun hingga sistem akuntansi 
piutang pNBp dan pendapatan pNBp 
memadai.

Kedua, penatausahaan aset tak 
Berwujud. Dimana, aset tak Berwujud 
sekitar Rp1,7 triliun telah dilakukan 
evaluasi kesesuaiannya dengan kriteria 
yang ditetapkan Standar akuntansi 
pemerintahan (Sap). Kementerian eSDM 
berkoordinasi dengan Direktorat Kekayaan 

Negara, Kementerian Keuangan, 
telah dilakukan koreksi buku 

yang tidak memenuhi 
kriteria tersebut.

Ketiga, 
penatausahaan 

Barang persediaan. 
pihak Kementerian 

eSDM telah melakukan 
inventarisasi empat tahap. 

Jumlah persediaan yang 
diinventarisasi sebanyak 

779 Unit senilai Rp666,2 miliar tersebar 
di seluruh indonesia dan tercatat pada 
Sekretariat Jenderal, Badan Geologi, 
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 
serta Direktorat Jenderal energi Baru, 
terbarukan dan Konservasi energi. Mereka 
juga telah melakukan penyerahan kepada 
pemda sebanyak 9.561 unit senilai Rp985,7 
miliar.  (and) 
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SeNiN (29/5) lalu, di auditorium 
Kantor pusat BpK, Jakarta, BpK 
menyerahkan Laporan Hasil 
pemeriksaan (LHp) beberapa 

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKKL) tahun 2016 di bawah pemeriksaan 
auditorat Utama Keuangan Negara (aKN) 
V BpK.

Hadir dalam penyerahan tersebut, para 
pejabat di lingkungan BpK, Menteri Dalam 
Negeri (Mendagri) tjahjo Kumolo, Menteri 
agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin 
serta pejabat kementerian/lembaga di 
bawah pemeriksaan aKN V BpK lainnya. 

anggota BpK isma yatun menyerahkan 
langsung LHp kepada pimpinan entitas 
yang berada di lingkungan aKN V 
BpK, yaitu Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), Kementerian agama 
(Kemenag), Badan pengusahaan Batam, 
Badan pengembangan Wilayah Suramadu, 
Badan Nasional pengelolaan perbatasan 
(BNpp), Badan pengusahaan Kawasan 
perdagangan dan pelabuhan Bebas 
Sabang, dan Badan pengelola ibadah Haji 
(BpiH).

Dalam sambutannya, isma yatun 
menjelaskan bahwa pemeriksaan yang 
dibuat untuk menghasilkan opini atas 
laporan keuangan dirancang untuk 
melihat kesesuaian antara laporan 
keuangan dengan standar yang telah 
disepakati.

Dengan demikian opini ini hanya 
memberikan reasonable assurance yaitu 
keyakinan yang wajar atas nilai-nilai yang 
ada dengan anggapan bahwa nilai-nilai 
tersebut terbebas dari salah saji yang 

materiil. “Opini tidak menjamin bahwa 
terjadi tindak pidana dalam penyusunan 
laporan keuangan,” terang isma yatun. 

Salah satu entitas besar di lingkungan 
aKN V BpK yang kali ini laporan 
keuangannya mendapat Opini Wajar tanpa 
pengecualian (Wtp) adalah Kemenag. 
Sejak tahun 2011 sampai 2014, Laporan 
Keuangan Kemenag mendapatkan 
opini Wajar tanpa pengecualian Dengan 
paragraf penjelasan (Wtp Dpp). tahun 
2015 turun menjadi Wajar Dengan 
pengecualian (WDp).

tak hanya menyerahkan LHp Laporan 
Keuangan Kemenag, Dalam kesempatan 
tersebut diserahkan juga LHp Laporan 

PeNyeRAhAN LhP LKKL 
DI LINGKuNGAN AKN V BPK
LapORaN KeUaNGaN KeMeNaG DaN KeMeNDaGRi taHUN 
aNGGaRaN 2016 MeNDapat OpiNi Wtp. Upaya teLaH MeReKa 
LaKUKaN UNtUK MeNDapatKaN OpiNi iNi.

Keuangan Dana abadi Umat (DaU) dan 
Biaya penyelenggaraan ibadah Haji (BpiH). 
Keduanya juga mendapat Opini Wtp.

Menag Lukman Hakim Saifuddin 
yang hadir dalam acara penyerahan LHp 
mengatakan, penghargaan yang diraih 
ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh 
satuan kerja Kemenag di pusat maupun 
daerah seluruh indonesia. Selain itu, 
penghargaan ini memberi motivasi yang 
lebih besar kepada Kementerian agama 
sebagai lembaga pemerintah untuk selalu 
menjaga akuntabilitas dan transparansi 
Keuangan.

“Opini Wtp ini merupakan peristiwa 
bersejarah karena untuk pertama kalinya. 
Sejak 12 tahun Kemenag bekerja keras 
untuk mendapatkan opini Wtp ini, dan 
tahun ini kita memperoleh opini terbaik 
tersebut. penghargaan yang diraih tidak 
terlepas dari kerja keras seluruh satuan 
kerja Kementerian agama di pusat 
maupun daerah seluruh indonesia,” tutur 
Lukman.

Lebih lanjut disampaikan Lukman, 
Kemenag adalah kementerian yang 
memiliki satuan kerja terbanyak hingga 
mencapai tidak kurang dari 4.557 satuan 
kerja. Sehingga, penerapan sistem 
akuntansi berbasis akrual pada tahun 
2015 membuat Kemenag harus bekerja 
keras membenahi seluruh laporan 
keuangan. 

Selain koordinasi pusat dan daerah 
diperkuat dan diintensifkan, Kemenag 
juga mengangkat duta-duta akrual di 
seluruh satuan kerja, serta melakukan 
sejumlah upaya implementatif lainnya. 
“Dan, Alhamdulillah, dengan nilai-nilai 
integritas, profesionalitas, inovasi, 
tanggung jawab dan keteladanan kita 
berhasil memetik buahnya dengan opini 
Wtp di Laporan Keuangan tahun 2016,” 

Anggota BPK Isma Yatun
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ujarnya. 
Dijelaskan Lukman Hakim Saifuddin, 

ada lima langkah perbaikan dalam 
pengelolaan anggaran pendapatan 
dan Belanja Negara (apBN) yang telah 
dilakukan oleh Kemenag secara sistematik 
dan berkelanjutan. 

pertama, penguatan komitmen Kuasa 
pengguna anggaran/Kuasa pengguna 
Barang (Kpa/KpB) dalam tata kelola 
keuangan dan Barang Milik Negara 
(BMN). Kedua, penguatan Sumber Daya 
Manusia (SDM) di tingkat wilayah dengan 
membentuk tim asistensi dan penguatan 
kompetensi duta akrual.

Ketiga, menyelenggarakan diklat 
akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan pada 14 badan diklat se-
indonesia sesuai Standar akuntansi 
pemerintah (Sap) berbasis akrual. 
Keempat, menerapkan amortisasi aset tak 
berwujud. 

Kelima, mengimplementasikan 
laporan keuangan Kemenag single 
database dalam menyusun Laporan 
Keuangan Kementerian agama (LKKa) 
melalui aplikasi e-rekon-LK untuk 
menyederhanakan prosedur penyusunan 
LKKa dan meminimalisasi terjadinya 
selisih pencatatan. Bahkan, Kemenag sejak 
beberapa waktu lalu membentuk gugus 
kerja (task force) untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan penyebab 
pengecualian kewajaran LKKa.

Sementara itu, Mendagri tjahjo 
Kumolo yang juga turut hadir 
mengutarakan rasa syukurnya atas capaian 
kementerian yang dipimpinnya yang 
mendapatkan Opini Wtp  selama 3 tahun 
berturut-turut. “Kami mensyukuri karena 
ini tanggung jawab kami yang akan terus 
dipertahankan,” ucapnya. 

tjahjo mengungkapkan, untuk 
meraih opini Wtp tidaklah mudah karena 
Kemendagri harus bekerja keras dengan 
melakukan penataan sistem kerja, serta 
penguatan sistem pengawasan. Bahkan, 
untuk menjaga performa, selama 
tiga tahun terakhir Kemendagri harus 
memberhentikan 97 stafnya yang tak 
menjalankan tugas sesuai prosedur. 

“terpaksa diberhentikan dengan tidak 
hormat, terpaksa kami pecat,” ungkap 
tjahjo.

Selain itu, lanjut tjahjo, selama tiga 
tahun terakhir juga pihaknya mengundang 
BpK untuk memberikan pengarahan 
mengenai pengelolaan keuangan yang 
baik dan benar. “Selama 3 tahun, kami 
undang Ketua BpK, yang kemarin Ketua, 
anggota V BpK sampai delapan kali secara 
profesional serius dan bertanggungjawab 
dan mempersiapkan dengan baik. 
Sehingga selama 3 tahun ini mendapatkan 
Wtp,” paparnya. 

Kali ini, bukan hanya Kemendagri, 
namun instansi lain yang juga di 
bawah koordinasinya yakni BNpp 

juga mendapatkan opini Wtp BpK. 
Kemendagri dan BNpp berkomitmen akan 
mempertahankan opini BpK tersebut.

tjahjo menambahkan, keduanya juga 
berupaya untuk mendekatkan opini Wtp 
yang diterima dengan kualitas pengelolaan 
keuangan negara yang bebas korupsi, 
efektif dan efisien. Secara berkelanjutan 
meningkatkan kompetensi para pengelola 

keuangan di setiap satuan kerja.
Di sisi lain, tjahjo mengungkapkan 

secara umum masih ada catatan yang perlu 
diperhatikan pihaknya terkait Laporan 
Keuangan 2016, di antaranya adanya 
pengendalian pengelolaan keuangan yang 
masih lemah dari atasan kepada jajaran 
di bawahnya, serta kompetensi pengelola 
dana yang masih perlu ditingkatkan 
dalam memahami regulasi pengelolaan 
keuangan.

Selain itu, ada pula catatan tentang 
penguasaan aset tetap yang masih 
berlarut-larut penyelesaiannya dan 
penggunaan aplikasi pengelolaan 
keuangan yang masih membutuhkan 
penyempurnaan.

“terkait masalah itu, Kemendagri 
akan menindaklanjutinya dengan 
meningkatkan kompetensi para pengelola 
keuangan, meningkatkan koordinasi 
dengan Kementerian Keuangan dan 
pihak lain dalam penyempurnaan aplikasi 
pengelolaan keuangan, dan lebih intensif 
dalam upaya pengamanan aset tetap,” 
tutur tjahjo.  (and)

Foto bersama usai penyerahaan  LHP LKKL tahun 2016. Tampak para pejabat di lingkungan BPK, Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim saifuddin serta pejabat kementerian/lembaga di 
bawah pemeriksaan AKN V BPK lainnya. 
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BPK SeRAhKAN LhP LKKL 
DI LINGKuNGAN AKN VI
BpK MeNyeRaHKaN LHp LapORaN KeUaNGaN KeMeNKeS, 
BpOM, DaN KeMeNDiKBUD. SeLURUHNya MeRaiH OpiNi 
Wtp. tapi, eNtitaS peRLU peRHatiKaN tiNDaK LaNJUt 
ReKOMeNDaSi BpK.

a NGGOta BpK 
Harry azhar azis 
menyerahkan 
Laporan Hasil 

pemeriksaan (LHp) atas Laporan 
Keuangan tiga LKKL tahun 2016 
di bawah pemeriksaan auditorat 
Utama Keuangan Negara (aKN) 
Vi BpK, pada hari Selasa (23/5) 
lalu, di auditorium Kantor pusat 
BpK, Jakarta. 

Ketiga LKKL tersebut 
yaitu Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes), Badan pengawas 
Obat dan Makanan (BpOM), dan 
Kementerian pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud). 
Ketiganya meraih Opini Wajar 
tanpa pengecualian (Wtp).

Dalam acara penyerahan 
LHp tersebut, anggota 
BpK Harry azhar azis yang 
didampingi auditor Utama 
Keuangan Negara Vi Sjafrudin 
Mosii menyerahkan langsung 
LHp kepada Menteri pendidikan 
dan Kebudayaan Muhadjir effendi, Kepala 
BpOM penny Kusumastuti Lukito, dan 
Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo.

Harry dalam sambutannya 
menekankan pentingnya tindak 
lanjut entitas atas rekomendasi BpK. 
Berdasarkan hasil pemantauan tindak 
lanjut per 31 Desember 2016, diketahui 
status perkembangan penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan BpK 
pada Kemendikbud menunjukan 65,06% 
rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai 
dengan rekomendasi, 18,21% belum 

selesai ditindaklanjuti dan 13,28% belum 
ditindaklanjuti serta 3,45% rekomendasi 
tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan 
yang sah.

Untuk Kementerian Kesehatan 
sebanyak 52,68% rekomendasi 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi, 40,77% belum selesai 
ditindaklanjuti serta 6,55% belum 
ditindaklanjuti. Sedangkan pada BpOM 
sebanyak 82,80% telah ditindaklanjuti 
sesuai dengan rekomendasi, 17,20% 
belum selesai ditindaklanjuti dan tidak ada 
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

“Kami sedang berdiskusi untuk 

memberikan penghargaan juga kepada 
kementerian dan lembaga maupun 
pemerintah daerah apabila hasil 
pemeriksaan dari BpK ditindaklanjuti 
sesuai rekomendasi sampai tingkat 80%, 
kami sedang berpikir untuk memberikan 
penghargaan,” ujar Harry. 

Harry mengingatkan, berdasarkan 
pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 
15 tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung Jawab 
Keuangan Negara, jawaban atau 
penjelasan kepada BpK tentang tindak 
lanjut atas rekomendasi BpK agar 
disampaikan selambat-lambatnya 60 hari 
setelah LHp BpK diterima entitas.

“Berarti terhitung mulai hari ini. 
Mohon jadi perhatian ibu Menteri, pak 
Sekjen dan ibu kepala BpOM. Kalau ini 
tidak ditindaklanjuti setelah 60 hari, ada 
kemungkinan pihak aparat penegak 
hukum akan masuk. Kita sudah berbicara 
dengan presiden bahwa aparat hukum 
tidak boleh masuk sebelum 60 hari 
selesai,” terangnya. 

Khusus untuk Kemendikbud, 
berdasarkan hasil pemeriksaan BpK, 
Kemendikbud melaporkan realisasi 
pendapatan negara dan hibah sebesar 
1,24 triliun atau 4,7% dari anggaran 
Kemendikbud dan realisasi sebesar 38,56 
triliun atau 88,4% dari alokasi anggaran 
Kemendikbud. Sedangkan untuk nilai 
aset tahun 2016, mengalami penurunan 
sebesar 8,16 triliun dibanding dengan 
aset tahun sebelumnya yaitu sebesar 
20,31 triliun.

Harry menyampaikan beberapa 
catatan terkait hasil pemeriksaan 
laporan keuangan Kemendikbud yang 
perlu menjadi perhatian. Beberapa 
di antaranya pengelolaan program 
indonesia pintar (pip); realisasi bantuan 
pemerintah kepada masyarakat; aset 
tetap Kementerian Riset, teknologi 
dan pendidikan tinggi (Kemristekdikti) 
yang belum dialihkan statusnya; serta 
pengelolaan penerimaan Negara Bukan 
pajak (pNBp).

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud 
Muhadjir effendy berkomitmen 

Anggota BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan kata sambutan

70 juni 2017WARTA BPK

54 - 73 GATSU 31 OK.indd   70 03/08/2017   21:43:43



untuk meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pengelolaan 
keuangan dan penatausahaan Barang 
Milik Negara (BMN) pada kantor maupun 
satuan kerja di lingkungan Kemendikbud. 
Selain itu, pihaknya juga akan berupaya 
untuk meningkatkan pNBp, baik pNBp 
umum maupun fungsional dengan 
memanfaatkan aset-aset yang sekarang 
belum termanfaatkan secara optimal.

Dengan laporan keuangan tahun 2016 

yang mendapat Opini Wtp, Kemendikbud 
telah empat kali meraihnya. Opini Wtp 
atas laporan keuangan tahun anggaran 
2016 ini, menurut Mendikbud Muhadjir 
effendy, menjadi bahan motivasi untuk 
menjaga komitmen pengelolaan 
keuangan negara.

“Hasil ini akan kami jadikan bahan 
evaluasi dalam mengukur kinerja kami, 
khususnya terkait pengelolaan keuangan 
yang transparan dan akuntabel sesuai 
dengan standar akuntasi pemerintahan,” 
tuturnya.

Sedangkan untuk Kemenkes, Harry 
mengatakan realisasi pendapatan 
belanja negara dan hibah Kemenkes 

sebesar 103,57% dari alokasi anggaran 
dan realisasi belanja 86,8% dari alokasi 
anggaran. Sedangkan nilai aset 2016 
sebesar Rp48,03 triliun atau naik sebesar 
Rp2,8 triliun dibanding dengan aset tahun 
2015.

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Kemenkes tahun 2016, BpK 
menemukan beberapa permasalahan 
terkait penggunaan anggaran Kemenkes, 
di antaranya penatausahaan pNBp belum 

memadai, dan penatausahaan serta 
pengelolaan persediaan yang juga belum 
memadai.

Sehubungan dengan hal-hal yang 
perlu diperhatikan tersebut, maka BpK 
mendorong kepada Kemenkes melalui 
lima rekomendasi, pertama, Kemenkes 
perlu meningkatkan pengawasan 
dan pengendalian pengelolaan pNBp. 
Kedua, Kemenkes perlu meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian 
persediaan. 

Ketiga, Kemenkes perlu meningkatkan 
perencanaan kebutuhan barang. Keempat, 
Kemenkes perlu menyusun Standard 
Operating Procedure (SOp) pengelolaan 

kas satuan-satuan kerja di lingkungan 
kerja Kemenkes. Kelima, Kemenkes 
harus mempertanggungjawabkan 
dan menyetorkan ke kas negara atas 
kekurangan penerimaan dan pajak.

terkait pencapaian laporan keuangan 
Kemenkes tahun 2016 yang mendapat 
Opini Wtp, Sekjen Kemenkes Untung 
Suseno Sutarjo mengatakan Kemenkes 
mendapat anggaran sebesar Rp65 triliun 
saat ini. anggaran tersebut digunakan 

tidak hanya ke daerah tapi hampir 
sepertiganya untuk penerimaan 
Bantuan iuran (pBi) bagi peserta 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami berterimakasih 
BpK sudah mengaudit terkait 
pengelolaan keuangan kita 
yang memang sewajarnya. Kita 
harus selalu mendapatkan Wtp, 
karena kalau tidak, pengelolaan 
keuangan kita berarti tidak benar,” 
ujarnya. 

terkait permasalahan 
yang ditemukan BpK, Untung 
berjanji akan menindaklanjuti 
rekomendasi BpK agar 
permasalahan-permasalahan 
yang ditemukan tersebut dapat 
diselesaikan. “terima kasih sekali 
lagi dan kami berjanji akan cepat 
menyelesaikan rekomendasi tadi,” 
ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BpOM 
penny K. Lukito berkomitmen atas 

pengelolaan keuangan yang baik secara 
konsisten sebagaimana selama 2 tahun 
berturut-turut BpOM berhasil memperoleh 
opini Wtp atas Laporan Keuangan tahun 
2014 dan 2015.

BpOM terus berupaya melakukan 
perbaikan dan peningkatan kualitas 
laporan keuangan melalui penyusunan 
laporan keuangan pemerintah yang 
berkualitas, handal, dan tepat waktu. 
Untuk itu, pihaknya terus menjalin 
komunikasi dengan BpK. Dengan 
demikian pencapaian opini Wtp ini 
diharapkan dapat meningkatkan clean 
governance di bidang pengawasan obat 
dan makanan.  (and)

agenda

Foto bersama usai menyerahkan LHP 3 LKKL kepada Mendikbud, Kepala BPOM, dan sekjen Kemenkes, di Auditorium Kantor Pusat 
BPK, Jakarta, selasa 23 Mei 2017.
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PeNyeRAhAN LhP LKPP 
DI ISTANA BOGOR
peMeRiNtaH aKaN BeNtUK taSKFORCe aGaR SeLURUH 
LapORaN KeUaNGaN KeMeNteRiaN/LeMBaGa MeRaiH Wtp. 

S eLaSa (23/5) lalu, BpK 
menyampaikan Laporan Hasil 
pemeriksaan (LHp) atas Laporan 
Keuangan pemerintah pusat 

(LKpp) di istana Bogor, Jawa Barat. para 
pimpinan BpK yang hadir diterima 
langsung oleh presiden Joko Widodo dan 
Wakil presiden Jusuf Kalla beserta jajaran 
Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga 
lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Ketua 
BpK Moermahadi Soerja Djanegara 

menyampaikan, untuk pertama kalinya 
selama 12 tahun, laporan keuangan 
pemerintah pusat baru mendapatkan 
Opini Wajar tanpa pengecualian (Wtp) 
di tahun anggaran 2016 ini. “Setelah 12 
tahun, sejak 2004, untuk pertama kalinya 
pemerintah berhasil memperoleh Opini 
Wajar tanpa pengecualian,” ujarnya di 
hadapan presiden, Wakil presiden, serta 
pimpinan kementerian/lembaga yang 
hadir. 

perolehan opini Wtp ini, menurut 

Moermahadi, merupakan upaya 
pemerintah dalam melakukan 
perbaikan terhadap pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara. 
Salah satu upayanya, pemerintah 
membangun single database melalui 
e-Rekon serta sistem informasi 
penyusunan LKpp yang lebih baik. 
“Sehingga tidak ada lagi akun yang tidak 
lazim, yaitu suspen pada LKpp tahun 
2016,” ucapnya. 

Sementara, presiden Joko Widodo 
merasa bersyukur setelah 12 tahun, 
untuk pertama kalinya pemerintah pusat 
mendapatkan Opini Wtp dari BpK. Walau 
begitu, Jokowi mengingatkan masih 
ada kementerian dan lembaga yang 
laporan keuangannya mendapatkan 
Opini Disclaimer dan Wajar Dengan 
pengecualian (WDp) dari BpK.

presiden Joko Widodo menegaskan 
bahwa status Wtp harus didapat oleh 
seluruh kementerian dan lembaga pada 

 Ketua BPK Moermahadi soerja Djanegara saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),  
selasa 23 Mei 2017, di Istana Bogor, Jawa Barat.
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laporan keuangan tahun mendatang. 
Untuk mencapai target ini, ia meminta 
semua kementerian dan lembaga 
membentuk satuan tugas atau task force 
yang selalu berkomunikasi dengan BpK.

Sementara itu, seusai penyampaian 
LKpp tahun 2016, di tempat yang sama 
Menteri pemuda dan Olahraga imam 
Nahrawi mengakui kinerja kementerian 
yang dipimpinnya belum optimal 
sehingga mendapatkan Opini Disclaimer. 

ia akan melaksanakan apa yang 
diminta presiden terkait dengan 
pembentukan task force agar laporan 
keuangan lembaga yang dipimpinnya, 
tahun mendatang, memperoleh Opini 
Wtp. “ini berarti kami betul-betul 
harus bekerja lebih keras lagi, lebih 
cepat lagi, dan lebih tega lagi, karena 
ini bukan semata-mata menyangkut 
percepatan penyediaan Laporan 
pertanggungjawaban, tetapi juga 
mungkin terkait sumber daya manusia 
(SDM) yang kami miliki,” tuturnya. 

Ke depan, ia mengaku akan 
melakukan perubahan di Kemenpora. 
Khususnya, terkait dengan pihak ketiga. 
Dimana, lembaganya tak berdiri sendiri. 
tapi, berkaitan dengan pihak ketiga, 
terutama penyelenggaraan kegiatan 
keolahragaan di indonesia yang 
melibatkan pihak ketiga. 

“tentu, kami akan segera 
mengundang mereka, memperbaiki MoU 
dengan pihak ketiga, dan kami juga akan 
membuat SOp yang tegas, termasuk 
setelah nanti membaca hasil pemeriksaan 
BpK ini kami akan melihat pihak mana 
yang harus kami blacklist untuk tidak 
mendapat bantuan lagi,” paparnya. 

Kepala Bekraf triawan Munaf angkat 
bicara soal laporan keuangan lembaganya 
yang mendapat Opini Disclaimer dari 
BpK. ia mengatakan, ada sejumlah hal 
yang menyebabkan Opini Disclaimer 
tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah 
masalah sumber daya manusia hingga 
kelengkapan administrasi. “Kapasitas 
SDM kita, pelaksana kegiatan yang masih 
terbatas. Lalu kelengkapan administrasi 
yang untuk mengelola kegiatan itu belum 

ada SOp,” ungkapnya di tempat dan waktu 
yang sama.

Selain itu, triawan juga beralasan 
bahwa Bekraf baru pindah gedung bulan 
Juli 2016. Bekraf juga mendapatkan 
Sekretaris Utama bulan agustus. “Mepet 
sekali waktunya untuk membereskan. 
padahal kegiatan kami itu ratusan,” 
ucapnya.

Kendati demikian, triawan optimistis 
laporan keuangan Bekraf pada tahun 

2017 mendatang sudah bisa lebih baik, 
bahkan mendapat opini Wtp seperti yang 
diinginkan presiden. Sebab, menurutnya, 
Bekraf pada tahun ini sudah melakukan 
perbaikan di berbagai sisi.

“SDM, terus Sestama sudah berjalan, 
biro sedang berjalan, orang-orang kami 
sedang bertambah. Kan ada yang dua 
tahun berturut-turut disclaimer, kami 
mudah-mudahan tidak,” ucap triawan. 
(and)

Ketua BPK Moermahadi soerja Djanegara saat menyerahkan LKPP Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo yang 
didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Bogor, selasa 23 Mei 2017.

suasana penyerahan LKPP di Istana Bogor, 23 Mei 2017
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S etelah melalui proses  
penyaringan  yang panjang,  
Wimboh Santoso akhirnya 
terpilih sebagai Ketua Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
periode 2017-2022. Dalam pemunggutan 
suara yang dilakukan Komisi XI DPR Kamis 
lalu (8/6), Wimboh  Santoso berhasil 
mengaet 50 dari total 55 suara. hasil ini 
jauh melampaui pesaingnya yakni Sigit 
Pramono yang hanya didukung 4 suara. 
Sedang satu suara abstain.

“Jadi yang terpilih sebagai Ketua 
Dewan Komisioner OJK priode 2017-
2022 adalah Wimboh Santoso,” ujar Ketua 
Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, 

yang  disambut tepuk tangan meriah 
anggota Komisi XI DPR. Wimboh Santoso 
menggantikan Ketua DK OJK sebelumnya, 
Muliaman D hadad, yang masa jabatannya 
telah berakhir.

terpilihnya Wimboh juga diikuti 
pemilihan kandidat anggota DK OJK 
lainnya. Dari total 14 kandidat yang masih 
bertahan hingga seleksi akhir melalui uji 
kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, 
masih ada 12 kandidat lain yang akan 
memperebutkan 6 kursi anggota DK OJK. 

Selanjutnya berdasarkan hasil voting, 
Komisi XI DPR RI secara resmi telah 
memilih enam anggota DK OJK Periode 
2017-2022. Keenam orang tersebut adalah 

antar lembaga

Wimboh SantoSo nakhoda baru
otoritaS JaSa keuangan
WIMbOh SantOSO SIaP laKuKan efISIenSI DI Segala 
bIDang. OPeRaSIOnal OJK aKan DIfOKuSKan PaDa 
PRIORItaS KhuSuSnya teRKaIt PengatuRan PengaWaSan 
teRhaDaP InDuStRI JaSa Keuangan. PeRJalanan DInaS 
aKan JaDI SaSaRan utaMa untuK DIevaluaSI.

nurhaida yang memperoleh 54 suara, 
tirta Segara dengan 51 suara, Riswindi 
dengan 50 suara, heru Kristiyana dengan 
39 suara, hoesen dengan 34 suara, dan 
ahmad hidayat dengan 22 suara.

Dengan terpilihnya Ketua DK OJK 
dan keenam anggotanya tersebut, maka 
tugas Komisi XI untuk menentukan tujuh 
orang DK OJK telah selesai. Ketujuh nama 
yang telah terpilih untuk menduduki 
jabatan di OJK tersebut nantinya 
disahkan di Rapat Paripurna. 

Wimboh Santoso sebelumnya adalah 
Komisaris utama bank Mandiri. Sejak 
akhir tahun 2015 dia menduduki jabatan 
tersebut, setelah terpilih melalui rapat 
umum pemegang saham luar biasa 
(RuPSlb) bank Mandiri. Kiprahnya di 
dunia  perbankan  dimulai sejah tahun 
1984, ketika dia menjadi pengawas 
perbankan di bank Indonesia. Selanjutnya 
pada priode 2010-2012 dia didaulat 
menjabat Direktur Direktorat Pengaturan 
Perbankan bI.

Pada th 2012 alumnus fakultas 
ekonomi universitas Sebelas Maret (unS) 
tahun 1983 ini diangkat sebagai Kepala 
Perwakilan bI di new york. Selanjutnya 
ekonom kelahiran boyolali 15 Maret 1957 
ini meniti karier di level internasional 
dan menduduki posisi strategis di Dana 
Moneter Internasional (IMf) sebagai 
Direktur eksekutif mewakili aSean plus 
fiji, tonga, dan nepal hingga 2015. 

Dari sisi akademis, selepas lulus 
dari unS Wimboh melanjutkan jenjang 
pendidikan master dengan gelar 
Mba (Master of Science in bussiness 
administration) dari university of Illinois, 
amerika Serikat pada 1991. Pendidikan 
doktor ia peroleh di loughborough 
university, Inggris, dengan studi 
konsentrasi financial economics pada 
1995.

Dalam proses seleksi untuk 
menggapai posisi Ketua DK OJK yang 

Wimboh Santoso terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022.
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dilaluinya , Wimboh memaparkan makalah 
yang berjudul ‘Stabilitas Sistem Keuangan 
Menuju Pembangunan berkeadilan’. Dalam 
makalah tersebut dia menyampaikan, ada  
empat poin penting yang akan dia lakukan 
bila   diangkat sebagai Ketua DK OJK 2017-
2022.

Pertama, berupaya menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Menurut dia 
hal ini harus dilakukan  karena terdapat 
sejumlah dinamika yang harus didalami 
agar tidak terjadi risiko sistemik. Kedua, 
merinci tantanan di sektor jasa keuangan, 
sehingga muncul gambaran sejauh apa 
arah kebijakan akan dilakukan. Ketiga, 
menjaga integritas pengawasan. Wimboh 
menuturkan, perlu ada sinergi dengan 
kebijakan dari lembaga pemerintah 
lainnya. tujuannya agar bisa sinkron 
bukan hanya di OJK, tetapi juga 
terhadap kebijakan instansi 
pemerintah lainnya, terutama, 
fiskal, moneter, dan sektor 
riil. Keempat, menggalang 
dukungan bagi internal OJK yang 
mumpuni. Dengan meningkatkan 
kredibilitas Sumber Daya Manusia, 
transparansi, dan governance yang 
baik.

Pesan Sri Mulyani
Menaggapi terpilihnya 

Wimboh, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati sebagai 
Ketua Pansel pemilihan DK OJK 
mengucapkan terima kasih 
kepada Komisi XI DPR RI yang 
telah melakukan fit and proper 
test kepada anggota Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
(DK OJK). Menurut dia, apa yang 
dipilih DPR telah meberikan 
gambaran bahwa para anggota 
dewan telah memutuskan kualifikasi 
terbaik bagi kepengurusan OJK yang akan 
datang.

“Kalau dilihat dari komposisi yang 
mendapatkan suara terbanyak dan 
rekomendasikan DPR, saya menganggap 
nama-nama tersebut sama dengan nama 
yang direkomendasikan Pansel dan ini 
adalah yang terbaik. Kepada Pak Wimboh 

yang terpilih, tentu saya sampaikan 
selamat,” katanya.

Dia melanjutkan, Kementerian 
Keuangan menitipkan agar OJK bisa 
menjadi satu institusi supervisi regulasi 
yang terintegrasi, yang kredibel, dan 
mampu menjaga stabilitas sektor 
keuangan. namun di satu sisi juga mampu 
memberdayakan ekonomi Indonesia, 
menjaga seluruh sektor jasa keuangan dari 
situasi yang bisa membahayakan sektor 
keuangan itu sendiri dan ekonomi secara 
keseluruhan

terpilihnya Wimboh sebagai Ketua 
DK OJK, langsung mendapat sambutan 
hangat dari para bankir. Direktur utama 
bRI Suprajarto mengatakan, sosok Wimboh 
adalah orang yang tepat untuk Ketua OJK 
saat ini, karena memiliki kemiripan latar 

belakang dari bank Indonesia dengan 
Ketua OJK sebelumnya.

Diapun berharap, akan ada lebih 
banyak lagi relaksasi-relalsasi kebijakan 
yang dikeluarkan oleh OJK ke depan. 
“tentu beliau sudah sangat paham 
bagaimana OJK ke depan,” kata Suprajarto. 
Karena, tambah dia, untuk membiayai 
infrastruktur yang menjadi program 

pemerintah tentu diperlukan berbagai 
kebijakan relaksasi.

Direktur utama btn Maryono pun 
menuturkan hal senada. Menurutnya 
Wimboh merupakan pilihan yang tepat 
lantaran mempunyai pengalaman makro 
yang berkapasitas internasional dan mikro 
prudensial sehingga bisa membawa OJK 
lebih baik.

Sementara itu, Direktur utama OCbC 
nisp Parwati Surjaudaja menegaskan 
bahwa pihaknya akan siap mendukung 
Ketua dan DK yang baru. “harapan dan 
tantangan untuk kita semua adalah 
bagaimana menjadikan industri keuangan 
keuangan Indonesia mampu bersaing 
dengan negara lain terutama di era 
transparansi seperti sekarang,” jelas dia. 

Oleh karena itu menurutnya, 
dibutuhkan habitat yang 
memungkinkan kolaborasi optimal 
bukan saja para pelaku industri 
keuangan, tapi juga para regulator. 
Dimana peran OJK  dalam hal ini  
tentunya sangat besar .

Sedangkan ekonom universitas 
gadjah Mada toni Prasetiantono 
berharap, terpilihnya  Wimboh 
Santoso menjadi Ketua DK OJK 
bisa mendorong konsolidasi 
(merger, akuisisi) empat bank 
buMn. Menurutnya hal tersebut 
penting dilakukan agar perbankan 
kita lebih kompetitif di level 
regional untuk melawan bank-
bank Singapura, Malaysia, dan 
thailand.

Selain itu, toni yang mengaku 
puas dengan hasil khir pemilian 
DK OJK  menuturkan,  inklusi 
keuangan harus mendapat 
prioritas tinggi agar kian banyak 
masyarakat yang dapat mengakses 

sektor finansial formal. Sehingga pada 
akhirnya, hal itu dapat meningkatkan 
produktivitas nasional di sektor riil. 

Sedangkan tantangan industri 
menurut toni jumlah bank yang mencapai 
118 terlalu banyak dan tidak efisien. 
Keluhan lain yang perlu diakomodir 
adalah, soal iuran yang sebaiknya bisa 
dipangkas.  (bd)

Wimboh Santoso bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani
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S eMaKIn meningkatnya angka 
perceraian di Indonesia dari 
waktu ke waktu mencemaskan 
sebagian kalangan. betapa 

tidak, kadang hal sepele bisa berujung 
ke perceraian. Orang menjadi mudah 
memutuskan bercerai dari pasangannya, 
tak peduli usia pernikahan sudah puluhan 
tahun atau baru menikah dan istri sedang 
hamil. fenomena ini seolah menjadi 
pembenaran bahwa lembaga pernikahan 
tidak lagi dianggap sebagai suatu yang 
sakral. 

Kepala biro Sumber Daya Manusia 
badan Pemeriksa Keuangan, haedar, juga 
mengamini fenomena meningkatnya 
kasus perceraian. “Saat ini ada fenomena 

di bPK yaitu kecenderungan perceraian 
semakin hari semakin meningkat. Kami 
dari tim P4 (Penasihat Perkawinan dan 
Penyelesaian Perceraian) hampir setiap 
semester tidak ada yang kosong, entah 
karena persoalan keretakan rumah 
tangga, entah karena salah satu tidak 
dapat menjaga kehormatan, dan lain 
sebagainya. Juga termasuk masalah-
masalah ekonomi,” papar haedar ketika 
membuka Seminar ‘tetap harmonis 
meski bukan Pengantin baru’ di gedung 
arsip bPK Pusat, baru-baru ini. Pembicara 
tunggal seminar ini psikolog, elly Risman 
Musa.

Permasalahan-permasalahan ini, papar 
haedar, sebenarnya bisa dikurangi atau 

Tetap Harmonis Meski 
Bukan Pengantin Baru

bahkan tidak terjadi apabila komunikasi 
antarkedua belah pihak (suami-istri) 
berjalan baik. tapi, manakala masing-
masing mempertahankan ego maka yang 
terjadi adalah perpisahan (perceraian).

tema seminar ini, selaras dengan 
yang terjadi belakangan ini. “Semoga 
apa yang dipaparkan dalam seminar 
dalam menjadi bekal bagi kita sekaligus 
mengingatkan tentang tujuan 
berumahtangga. Insya allah seminar 
semacam ini akan diadakan setiap tahun 
dalam rangka menjaga dan mengawal 
lembaga perkawinan yang sangat sakral 
ini agar terjaga dan sampai pada tujuan. 
Meski usia perkawinan sudah separuh 
baya tapi tetap harmonis,” paparnya.

Meningkatnya angka perceraian dari 
tahun ke tahun juga membuat psikolog 
elly Risman Musa, prihatin. “Dalam 
satu hari terjadi 40 kasus perceraian di 
Indonesia. banyak di antaranya pasangan 
muda, atau yang sudah memiliki satu 
anak. bahkan tak jarang perceraian terjadi 
saat istri tengah hamil. Sebab terbanyak 
adalah perselingkuhan,” ungkap elly.

lembaga perkawinan, katanya, sudah 
tidak kokoh lagi. “bagaimana mau kokoh 
kalau tidak ada persiapan,” ucapnya. 
“Pertanyaan saya, ini yang mau bercerai 
punya bapak-ibu nggak? apa saja kerja 
bapak-ibunya yang baru ngabisin uang 
Rp500 juta untuk menikahkan anak, 
namun perkawinan hanya berlangsung 
seumur jagung?”

“apakah anak yang mau menikah 
dipersiapkan dengan benar, apakah kita 
sudah membekali anak-anak menjadi 
suami/istri? Jangan-jangan hanya 
memikirkan mau menggunakan gedung 
mana, katering, dll. Sementara orang 
yang akan berdiri di sana (pengantin) 
tidak dibekali bagaimana menjadi suami 
dan istri,” tegas elly.

Krisis Paruh Baya
Di bagian lain elly menyinggung krisis 

diri yang kalau tidak ditangani dengan 
baik bisa menjadi pemicu perceraian. 
Krisis ini terjadi tanpa kita sadari. “apakah 
anda pernah bertanya pada diri sendiri, 
akan aku gunakan bagaimana sisa 

Elly Risman Musa.

Serba-Serbi
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hidupku ini? Jika iya, maka itu tandanya 
anda telah masuk dalam krisis usia 
separuh baya,” ungkap elly.

Krisis paruh baya ini, tidak menyangkut 
umur bahwa harus berusia 50 tahun ke 
atas baru mengalami.  Justru krisis ini tak 
jarang dialami oleh mereka yang baru 
berusia 30-an. Krisis paruh baya umumnya 
terjadi pada mereka yang berusia 35 tahun 
ke atas. tapi pada orang-orang tertentu 
bisa juga terjadi pada usia sebelum 35 
tahun. Memang, ucapnya, tidak semua 
orang mengalaminya.  

berdasarkan data, kata elly, 75-80% 
laki-laki mengalami krisis paruh baya, 
mereka berusia antara 35-55 tahun. 
Sedang  pada perempuan berada dalam 
kisaran 75%, berusia 33-65 tahun. Di saat 
krisis, terjadi perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan. 

“Kalau laki-laki saat krisis akan 
melakukan evaluasi intensif tentang 
arah hidupnya, perubahan-perubahan 
dalam nilai-nilai dan apa yang ingin 
mereka capai. Sedang perempuan, unsur 
utamanya adalah menilai ulang/refleksi 
diri sendiri, penemuan diri dan ini hasilnya 
bisa negatif atau positif. Jadi kalau laki-
laki melihat ke depan, kalau perempuan 
melihat ke belakang,” paparnya.

Menurut elly, krisis lebih tampak 

pada perempuan ketimbang laki-laki. 
Juga, perempuan lebih mudah masuk 
ke dalam krisis ketimbang laki-laki. 
Misalnya, perempuan memiliki masalah 
tidak tahu kepada siapa harus diceritakan 
masalahnya, akhirnya masalah tersebut 
ditahan sendiri. Itu bisa menjadi pemicu 
krisis. 

Sementara pencetus krisis pada 
laki-laki misalnya, lapangan kerja 
menyempit, kesempatan yang ada tapi 
tidak bisa diraih, harapan yang belum bisa 
seluruhnya direalisasikan, dll. “Kadang 
kegelisahan, kebingungan ini tidak 
tampak dari luar,” tambahnya. 

Kondisi ini, ujarnya, kadang tidak 
dipahami oleh istri maupun suami. 
Keduanya tidak menyadari kalau 
pasangannya mengalami krisis. Karena 
ketidaktahuan itu tak jarang memicu 
ketegangan, keributan, bahkan bisa 
berakhir perceraian. “Dua-duanya 
mengalami krisis namun tidak saling 
mengenalinya. akhirnya bercerai padahal 
usia sudah tua. Ini terjadi karena tidak 
mengenali gejala (krisis) dari awal,” 
katanya. 

Perubahan Hormonal
tak dapat dipungkiri perubahan pada 

fisik seseorang karena faktor ‘u’ (usia) 

mempengaruhi krisis. bertambahnya 
usia menyebabkan terjadinya perubahan 
fisik, perubahan hormonal. “banyak yang 
tidak tahu bahwa perubahan hormonal 
menyebabkan terjadinya perubahan 
emosi,” ujarnya.

Perubahan hormonal, misalnya, 
penyusutan testosteron pada pria 
tidak dapat dihindari. “Kekuatan 
seksual berkurang tapi pria tidak mau 
menerimanya. Segala macam cara 
dilakukan. nah hal ini agar dimengerti 
(tentang krisis yang dialami suaminya) 
oleh para ibu,” kata elly seraya 
menambahkan dia tidak akan membahas 
masalah ini lebih lanjut karena terlalu 
sensitif.

Seperti halnya perempuan, lanjut elly, 
maka laki-laki pun mengalami menopause. 
Dan hal ini menimbulkan kekacauan 
emosi. “Kekacauan emosi itu misalnya 
kadang merasa sedih tanpa sebab, atau 
menjadi mudah marah hanya karena 
masalah sepele, dll,” katanya. 

Perubahan-perubahan ini memang 
tidak semua orang mengenali. “Ini 
memang ilmu baru. hasil-hasil riset-riset 
tentang masalah ini baru keluar sekitar 
tahun 95-an ke atas,” ucap elly.

Jadi, lanjutnya, ketika suami 
mengalami krisis, hendaknya para istri 
menerima, sabar, ikhlas dan tawakal 
(tangguh). “bantulah agar suami sadar 
dan pelihara keseimbangan keluarga,” 
sarannya. tapi, lanjutnya, kalau keduanya 
(suami-istri) sama-sama mengalami krisis 
maka kenalilah masalahnya. “tapi yang 
utama adalah selesaikan dulu krisis di 
dalam dirinya. Pelihara keseimbangan 
keluarga. Setelah itu bantu pasangan 
untuk sadar,” katanya.

Menurut elly, tidak semua orang 
menyiapkan ‘payung’ (pencegahan). 
Kita tidak pernah menyiapkan diri untuk 
hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tidak 
diharapkan dan buruk. Karena kita tidak 
percaya bahwa itu bisa terjadi pada diri 
kita. “Semua orang bisa terkena hujan. 
Kadang hal-hal buruk juga terjadi pada 
orang baik. tidak ada pengecualian. 
Semua orang punya peristiwa karena 
siklus hidup,” ujar elly.  (dr)

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan, Haedar
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Anggota BPK  Rizal Djalil bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan Kuliah Umum pada acara 
Seminar Pencapaian Program Pangan dalam Rangka Nawacita, di ITB, Bandung, 15 Mei 2017.
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Coffe Morning dengan beberapa awak Media yang dihadiri oleh 
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, di Media Center BPK, 22 Mei 2017.
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