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DARI REDAKSI 3

B

aru saja BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
I Tahun 2018 kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden. Di
dalamnya memuat temuan-temuan signifikan dari 700 laporan
hasil pemeriksaan baik berupa hasil pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan
tertentu pada Pemerintah Pusat, Kementerian dan/Lembaga,
BUMN dan badan lainnya serta Pemerintah Daerah selama semester satu
tahun 2018. Pada edisi ini Warta Pemeriksa akan menyajikan dan mengupas
beberapa hasil pemeriksaan yang dirasa perlu untuk diketahui pembaca
budiman serta bagaimana upaya BPK untuk mengawal program-program
pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama ini berdasarkan tema
yang dipilih melalui kajian yang mendalam, dan tema tersebut dikelompokkan menjadi 12 dengan mengacu pada RPJMN sehingga menjadi
Rencana Strategis BPK. Hal itu dijelaskan Ketua BPK dalam wawancara
nya dengan Warta Pemeriksa yang dirangkum pada rubrik ‘Cerita Sampul’,
mengawali Warta Pemeriksa edisi Oktober 2018.
‘Sorotan’ Warta Pemeriksa kali ini di antaranya adalah tentang hasil-hasil
pemeriksaan BPK secara ringkas yang termuat dalam IHPS yang baru saja
diserahkan serta wawancara dengan Ketua BPK mengenai tanggapan dan
harapannya kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti
hasil-hasil pemeriksaan yang telah disampaikan tersebut sebagai perbaikan
pengelolaan keuangan negara.
Saat ini BPK terus berupaya memperkuat pemeriksaan kinerja, dan dalam Semester I tahun ini telah berhasil diselesaikan 12 pemeriksaan, di antaranya program hortikultura, biaya kuliah, dan perlindungan warga negara
Indonesia. Ketiga hasil pemeriksaan tersebut dapat dibaca dalam rubrik
‘BPK Bekerja’.
Keaktifan BPK di dunia internasional kembali disajikan dalam rubrik ‘Internasional’ yang kali ini menampilkan tentang kegiatan ASOSAI Governing
Board Meeting yang berlangsung di Vietnam dan dihadiri oleh Ketua BPK
yang sekaligus juga menyampaikan laporan Pencapaian Kegiatan INTOSAI
WGEA, di mana Ketua BPK merupakan ketuanya.
Rubrik ‘Sosok’ edisi Oktober ini menampilkan profil Auditor Utama
Keuangan Negara VI Dori Santosa yang telah melanglang buana di berbagai daerah dalam mengemban tugas di BPK. Ketua Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara (BAKN) Andreas Eddy Susetyo memaparkan tentang
tujuan dihidupkannya kembali BAKN sebagai alat kelengkapan DPR dan komitmennya untuk mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
dalam rubrik ‘Sudut Pandang’.
Eni Purwanti, pemeriksa di Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rubrik
‘Perjalanan’ mengisahkan perjuangan menuju lokasi pemeriksaan, hingga
mengalami musibah nyaris terperosok ke dasar air terjun saat hendak memeriksa sistem penyediaan air minum di Kecamatan Ulumana, kecamatan
paling jauh di Bengkulu Selatan.
Pembaca budiman masih dapat menyimak rubrik menarik lain yang
kami sajikan dalam Warta Pemeriksa edisi Oktober 2018. Kami meminta
partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal BPK untuk memberikan
tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang menarik dan bermanfaat. Semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang bermanfaat bagi para
pembaca.
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4 CERITA SAMPUL

Menjelang Berakhirnya
RPJMN 2015-2019
Pelaksanaan RPJMN menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengawal programprogram pemerintah yang telah dirumuskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Temuan dan rekomendasi BPK terkait program RPJMN, kembali
disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I
2018. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja
Djanegera mengatakan, komitmen BPK mengawal RPJMN telah diteguhkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020. Berdasarkan Renstra ini,
pemeriksaan BPK mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan menyasar prog
ram-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan
kondisi perlu.
Pemeriksaan BPK dikelompokkan ke dalam 12 tema, yaitu perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan
keluarga berencana, mental dan karakter, dan ketersediaan pangan. Selain
itu, menyangkut ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman
dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, ke
amanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.
Moermahadi menjelaskan, pemilihan tema pemeriksaan dilakukan melalui kajian mendalam yang melibatkan pemeriksa dan pimpinan. “Tema
fokus pemeriksaan dipilih dengan harapan hasil pemeriksaan lebih
bermanfaat bagi pembangunan nasional. Jadi,
tema ini kami anggap penting,” kata Moer
mahadi kepada Warta Pemeriksa, di ruang
kerjanya, Senin (15/10).
Kendati begitu, dia menambahkan, BPK
dapat melakukan pemeriksaan dengan
mempertimbangkan kondisi mendesak dan
permintaan pemeriksaan dari para pemangku
kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan
pemeriksaan tahunan, BPK akan menyesuaikan
prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuang
an Negara Slamet Kurniawan mengatakan, ada
beberapa pertimbangan dalam memilih 12 tema
pemeriksaan. “Yaitu dengan mempertimbangkan
risiko, dampak, auditabilitas, signifikansi, dan pertimbangan profesional lainnya.
Tidak semua tema pemeriksaan masuk dalam
IHPS I 2018. Sebab, kata Slamet, isi IHPS semester I
mayoritas merupakan pemeriksaan keuangan.
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Isi IHPS 1 2018

Total LHP: 700
LHP keuangan: 652 (93 persen)
LHP kinerja: 12 (2 persen)
LHP dengan tujuan tertentu
(DTT): 36 (5 persen)

CERITA SAMPUL 5

LINTAS DIMENSI: PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian dan Keuangan Negara
Reformasi Keuangan Negara; dan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN
Dimensi Pembangunan Manusia

Pendidikan

(1) Program Indonesia Pintar;
(2) Manajemen guru;
(3) Akses, kualitas, dan relevansi
perguruan tinggi.

Kesehatan

(1) Sistem Jaminan Sosial Nasional 		
(SJSN)
u Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).

Kependudukan dan KB
(1) Data dan Informasi
Kependudukan.

Mental dan Karakter

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah.

Dimensi Pembangunan
Sektor Unggulan

Ketersediaan
Pangan

(1) Produksi Pangan;
(2) Peningkatan Ketahanan Air

Ketersediaan
Energi
& Ketenagalistrikan
Penyediaan energi
dan ketenagalistrikan.

Kemaritiman
Kelautan

Konektivitas Nasional
u Transportasi laut.

Dimensi Pemerataan
dan Kewilayahan

Pembangunan
Kewilayahan
(1) Desa dan kawasan pedesaan;
(2) Kawasan perbatasan;
(3) Konektivitas Nasional;
u Darat, Udara dan Jalan.

Pemerataan
Pembangunan
Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN)
u Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kondisi Perlu:
Keamanan dan Ketertiban

Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional
Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
BPK Selvia Vivi Devianti menambahkan, RPJMN penting dikawal karena menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.
“Tahun depan RPJMN selesai. Peran BPK adalah melihat
sejauh mana keberhasilan dari program-program RPJMN
melalui pemeriksaan BPK,” kata wanita yang akrab disapa Vivi
tersebut dalam acara Coffee Morning IHPS I 2018 dengan
awak media, di Media Center BPK, Jakarta Pusat, Senin (1/10).
Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional
telah direncanakan, dilaksanakan, dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada
kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ada 18 fokus pemeriksaan dari 12 tema yang ditetapkan.
Beberapa fokus pemeriksaan tersebut antara lain adalah produksi pangan dan peningkatan ketahanan air yang termasuk
dalam tema ketersediaan pangan.
Terkait hal tersebut, IHPS I 2018 mencantumkan pemeriksaan kinerja atas Program Peningkatan Produksi, Pengolahan,
dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun Anggaran 2014-semester I 2017 pada Kementerian Pertanian.
Pemeriksaan juga dilakukan pada instansi terkait lainnya
di beberapa wilayah seperti Provinsi DKI Jakarta, Pulau Jawa,

Tata Kelola dan RB
Kualitas Pelayanan Publik

Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur.
Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas program
peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khususnya komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk
mendukung stabilitas harga dan penurunan impor produk
hortikultura tahun 2014-semester I 2017.
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura khusus komoditas cabai, bawang, dan buah-buahan untuk mendukung
stabilitas harga dan penurunan impor produk hortikultura
tahun 2014-semester I 2017 belum sepenuhnya efektif.
Untuk tema pendidikan, BPK dalam IHPS I 2018 me
ngupas Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah
Tunggal.
Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Biaya
Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun
2016 dan 2017 dilakukan pada Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Pemeriksaan juga
dilakukan pada 10 perguruan tinggi negeri.
Pemeriksaan menggunakan 3 kriteria yaitu aspek regulasi,
perencanaan, dan pelaksanaan. BPK menyimpulkan bahwa
pengelolaan BKT dan UKT tahun 2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti dan 10 PTN cukup efektif. l
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Mendorong
Akuntabilitas
yang Baik
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dalam dua tahun
terakhir meraih WTP, merupakan buah hasil rekomendasi BPK.

K

etua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara
menganalogikan proses
pemeriksaan seperti proses pengambilan gambar
oleh seorang fotografer. Sang fotografer harus mengarahkan model sebaik
mungkin agar komposisinya bagus.
Analogi itu diutarakan Moerma-
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hadi karena pemeriksaan BPK bukan
untuk mencari-cari kesalahan. BPK
selalu menyarankan suatu entitas untuk memperbaiki hal-hal yang dinilai
dapat mengganggu opini.
“Kita ini seperti tukang potret. Kita
bilang ‘kalau tampilan seperti ini, maka
akan menimbulkan opini seperti ini,” kata Moermahadi kepada Warta Pemeriksa.
Saran-saran BPK disampaikan da-

lam pemeriksaan interim atau pemeriksaan pada tahun berjalan sebelum
laporan keuangan diserahkan kepada
BPK. Intinya, kata Moermahadi, jika
ada hal yang mengganjal, BPK meminta entitas untuk memperbaikinya.
Meski begitu, tak semua hal bisa diperbaiki dalam proses pemeriksaan interim. “Untuk hal-hal yang fiktif, itu jelas
tidak bisa,” Moermahadi menegaskan.

SOROTAN 7

OPINI LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dan 2017

Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang dalam dua tahun
terakhir meraih WTP, merupakan buah
hasil pendampingan BPK. Moermahadi
menceritakan, Kementerian Keuangan
sebagai bendahara negara sangat aktif
berkoordinasi dengan BPK.
Saat melakukan pemeriksaan, BPK
menemukan hal yang dinilai dapat
memengaruhi opini LKPP, yaitu me
ngenai revaluasi aset. Kala itu, ujar dia,
pemerintah mencantumkan hasil revaluasi aset ke dalam laporan keuangan.
Padahal, belum semua aset pemerintah selesai direvaluasi.
Bagi BPK, revaluasi aset itu tak bisa
dimasukkan. Sebab, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres), revaluasi
aset dilakukan hingga 2018.
“Mereka bilang sudah selesai
semua, tapi kita melihatnya belum.
Akhirnya mereka mengakui dan dikoreksi,” kata Moermahadi.
Jika Kementerian Keuangan
memaksakan mencantumkan hasil
revaluasi aset, kata Moermahadi, akan
sangat memengaruhi opini. Apalagi,
revaluasi aset menjadi nilai terbesar
pada neraca pemerintah.
“Akhirnya mereka tidak jadi mema-

Mereka bilang sudah selesai semua,
tapi kita melihatnya
belum. Akhirnya
mereka mengakui
dan dikoreksi.
sukkan revaluasi, tapi dikembalikan
lagi dalam posisi sebelum revaluasi,”
Moermahadi menceritakan.
Berkat pendampingan yang dilakukan BPK, kualitas LKPP, Laporan
Keuangan Kementerian dan Lembaga
(LKKL), Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (LKBUN), dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
terus meningkat. Hal ini terbukti dengan naiknya laporan keuangan yang
meraih WTP seperti disajikan dalam
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) 1 2018.

Selain LKPP, IHPS I 2018 memuat
hasil pemeriksaan atas 86 LKKL dan 1
LKBUN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan
menunjukkan, 79 LKKL (termasuk LK
BPK yang diperiksa kantor akuntan
publik) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL Wajar Dengan Penge
cualian (WDP), dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat
(TMP).
Jika dipersentasekan, maka opini
LKKL dan LKBUN (termasuk LK BPK) sudah 91 persen WTP pada 2017. Jumlah
WTP mengalami peningkatan 7 poin
persen dari 84 persen pada 2016.
Meski begitu, persentase tersebut
masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 yang mengamanatkan jumlah opini WTP harus mencapai 95 persen pada 2019.
Moermahadi yakin target WTP dalam RPJMN bisa tercapai. “LKKL sudah
di 91 persen. Saya yakin dengan sisa
dua tahun hingga 2019, target 95 persen akan tercapai,” katanya.
Berbeda dengan LKKL, LKPD sudah melewati target yang ditetapkan.
Moermahadi memerinci, LKPD untuk
pemerintah provinsi sudah 97 persen
WTP dari target 85 persen. WTP pemerintah kabupaten mencapai 72 persen
dari target 86 persen, sedangkan WTP
pemerintah kota sudah 86 persen dari
target 65 persen.
Dalam lima tahun terakhir, (20132017), opini LKPD mengalami perbaik
an. Selama periode tersebut, LKPD
yang memperoleh opini WTP naik
sebanyak 46 poin persen, yaitu dari 30
persen pada LKPD Tahun 2013 menjadi 76 persen pada LKPD Tahun 2017.
Sementara itu, jumlah LKPD yang
memperoleh opini TMP mengalami
penurunan sebanyak enam poin persen dari sembilan persen pada LKPD
Tahun 2013 menjadi tiga persen pada
LKPD Tahun 2017.
Moermahadi menjelaskan, ke
naikan opini LKPD karena pemerintah
daerah serius menindaklanjuti hasil
pemeriksaan. Tren tindak lanjut dinilainya sangat bagus.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018
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Ia ingat betul saat pertama kali
masuk BPK pada 2009. Kala itu, rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti hanya 40 persen. “Sekarang
sudah mencapai 95 persen. Berarti memang ada keinginan dari pemerintah
daerah untuk memperbaiki laporan
keuangan berdasarkan rekomendasi
kita,” katanya.
Untuk laporan keuangan 2017, ada
beberapa hal yang telah ditindaklanjuti pemerintah daerah berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK tahun 2016.
Sehingga, banyak pemerintah daerah
yang mendapatkan opini WTP.
Beberapa perbaikan yang telah
dilakukan antara lain, pemda telah
menyajikan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan
nilai kas di bank dan kas, memverifikasi
dan/atau memvalidasi seluruh piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2), melakukan
penetapan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hingga memutakhirkan data
aset tetap dan menilai aset tetap tanah
dengan menggunakan nilai wajar atau
nilai jual objek pajak sesuai dengan
tahun perolehan.

l

Realisasi dan Target
WTP LKPD 2019
1. Pemerintah Provinsi
Target: 85 persen
2017: 97 persen
2. Pemerintah Kabupaten
Target: 60 persen
2017: 72 persen
3. Pemerintah Kota
Target: 65 persen
2017: 86 persen

Ringkasan eksekutif
BPK telah menyerahkan, melaporkan dan menyampaikan IHPS I 2018
kepada DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Penyerahan IHPS I 2018 kepada
DPR dilaksanakan pada Selasa, 2 Oktober 2018.
Pada kesempatan tersebut, Ketua
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

l

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan IHPS I BPK Tahun 2018
kepada Presiden RI Joko Widodo, 4 Oktober 2018.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan IHPS I BPK Tahun 2018
ke DPR, 2 Oktober 2018.

BPK Moermahadi Soerja Djanegara
mengungkapkan, ada 9.808 temuan
dengan 15.773 permasalahan senilai
Rp 11,55 triliun.
Permasalahan tersebut meliputi
7.539 (48 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern
(SPI), 8.030 (51 persen) permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun, serta 204 (1 persen) permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
senilai Rp1,49 triliun.
Moermahadi menjelaskan, permasalahan ketidakpatuhan mengakibat
kan kerugian senilai Rp2,34 triliun,
potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun,

lalu kekurangan penerimaan senilai
Rp6,69 triliun.
Selain itu, terdapat 2.858 (36 persen) permasalahan ketidakpatuhan
yang mengakibatkan penyimpangan
administrasi. Dari 204 permasalahan
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan senilai Rp1,49 triliun,
terdapat 29 (14 persen) permasalahan
ketidakhematan senilai Rp1,20 triliun,
5 (3 persen) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp237,26 miliar, dan 170
(83 persen) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp48,18 miliar.
“Terhadap masalah ketidakpatuhan
tersebut pada saat pemeriksaan, entitas
yang diperiksa telah menindaklanjuti
dengan menyerahkan aset atau menye-

SOROTAN 9

tor ke kas negara/daerah/perusahaan
Rp676, 15 miliar,’’ ucap Moermahadi.
Permasalahan ketidakpatuhan
tersebut, lanjut dia, antara lain penambahan pagu anggaran Subsidi Listrik
Tahun 2017 sebesar Rp5,22 triliun
tidak sesuai dengan UU APBN-P dan
tidak berdasarkan pertimbangan yang
memadai. Permasalahan lain adalah
kekurangan volume pekerjaan pada 63
kementerian dan lembaga (KL) senilai
Rp149,48 miliar.
Selain laporan keuangan, IHPS I
2018 juga mencantumkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan de
ngan tujuan tertentu.
‘’Pemeriksaan kinerja pada semester ini antara lain menyimpulkan
bahwa upaya kesiapan pemerintah dalam implementasi Tujuan Pembangun

an Berkelanjutan di Indonesia cukup
efektif,’’ jelas Moermahadi.
Selain itu, ia menuturkan, pemeriksaan atas pengelolaan biaya kuliah
tunggal dan uang kuliah tunggal tahun
2016 dan 2017 pada Kemenristekdikti
pada I0 Perguruan Tinggi Negeri juga
cukup efektif. Namun, pada pemeriksaan program peningkatan produksi,
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura belum sepenuhnya efektif. Pada
pemeriksaan terkait perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga
belum sepenuhnya efektif.
Untuk pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, BPK mencantumkan pemerik
saan terhadap pengelolaan subsidi/
kewajiban pelayanan publik yang
memuat permasalahan untuk diperhatikan. Salah satunya, yaitu selisih harga

jual eceran (HJB) dengan penetapan
pemerintah atas penyaluran jenis bahan bakar tertentu dan bahan bakar
khusus penugasan berdampak pada
kekurangan pendapatan PT Pertamina
sebesar Rp26,30 triliun dan AKR Corporindo senilai Rp259,03 miliar.
‘’Melalui penyampaian hasil pemeriksaan ini, BPK berharap IHPS I Tahun
2018 dapat menjadi acuan dalam
perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,’’
ujarnya. l

Rekapitulasi Hasil
Pemeriksaan BPK Semester I
Tahun 2018

Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan,
dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2018

Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP
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Agar Kementerian
Pertahanan ‘Naik Kelas’
Pengelolaan
anggaran
di Kemenhan
masih
menggunakan
pola lama.

L

aporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi salah satu
perbincangan utama saat Ketua
BPK Moermahadi Soerja Djanegara
menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/10). Dalam kesempat
an tersebut, BPK memberikan rekomendasi
kepada Presiden dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani untuk mengubah pengelolaan ang
garan di Kemenhan.
Wajar saja jika Presiden Jokowi memberikan
perhatian terhadap laporan keuangan Kemenhan. Kemenhan yang memiliki anggaran terbesar kedua pada 2017, harus puas memperoleh
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predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Saat bertemu Pak Presiden, kita bahas
mengenai laporan dalam IHPS. Tapi, di dalamnya kami membahas bersama mengenai
permasalahan di Kemenhan,” kata Moermahadi
kepada Warta Pemeriksa.
Moermahadi mengatakan, pengelolaan
anggaran di Kemenhan masih menggunakan
pola lama, yaitu melalui SKOM (surat keputusan
otorisasi menteri) dan SKOP (surat keputusan
otorisasi panglima). “Sistem ini kita usulkan
diubah. Gak boleh ada lagi sistem tersebut,”
katanya.
Usulan tersebut juga disampaikan kepada
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut hadir
menerima rombongan BPK. Sebab, seingat

SOROTAN 11

l

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menerima kunjungan Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kantor BPK RI, 10 September 2018.

Keuangan
negara terbesar ada di
Kemenhan.
Ini adalah
uang rakyat.
Segala halnya
harus semakin
diperjelas.

Moermahadi, sistem SKOP dan SKOM Kemenhan saat ini, diberlakukan oleh Sri Mulyani
saat menjabat Menkeu era pemerintahan
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
BPK menyarankan agar pengelolaan
anggaran Kemenhan dilakukan seperti di
Polri. Daftar isian pelaksanan anggaran (DIPA)
Kemenhan direkomendasikan BPK untuk disebar hingga ke level satuan kerja (satker).
“Sehingga, bukan hanya menteri yang
menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).
Kalau di TNI Angkatan Darat, DIPA itu harus
sampai tingkat korem, AL sampai lantamal,
dan AU sampai armada,” katanya.
Kementerian Pertahanan telah bertekad
untuk terus memperbaiki laporan keuangannya. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
beserta rombongan pernah mengunjungi
kantor BPK untuk berkonsultasi pada 10
September 2018. Rombongan Kemenhan
disambut oleh Anggota I BPK Agung Firman
Sampurna.
Menhan menyampaikan, maksud kedatangannya adalah untuk mendapatkan
masukan yang bersifat positif guna mencapai tugas pokok yang sempurna. “Keuangan
negara terbesar ada di Kemenhan. Ini adalah
uang rakyat. Segala halnya harus semakin
diperjelas,” kata Menhan kala itu.
Jika merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenhan 2017,
ada beberapa hal yang mendasari opini WDP.
Kemenhan menyajikan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2017
sebesar Rp4,89 triliun. Sumber PNBP tersebut
antara lain dari penerimaan dana kapitasi
BPJS dan dari pemanfaatan aset Kementerian
Pertahanan dan TNI.
Hasil penerimaan dari dana kapitasi BPJS
sebesar Rp183,56 miliar dan pemanfaatan
aset sebesar Rp72,88 miliar digunakan langsung untuk kegiatan pada masing-masing
satuan kerja dan belum disajikan sebagai
PNBP dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun anggara
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 sebagaimana diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Selain itu, Kementerian Pertahanan me
nyajikan nilai Persediaan per 31 Desember
2017 sebesar Rp48,62 triliun yang di antara
nya merupakan persediaan amunisi dan
suku cadang. Kementerian Pertahanan telah
melakukan penatausahaan suku cadang dan
amunisi secara ketat dalam kartu gudang,
namun lemah dalam penatausahaan persediaan pada Aplikasi SIMAK BMN, khususnya
terkait dengan mekanisme Transfer Keluar
dan Transfer Masuk (TKTM) persediaan antar
satuan kerja.
Kelemahan dalam mekanisme TKTM persediaan tersebut berdampak pada kewajaran
penyajian beban dan saldo persediaan. Hasil
pengujian atas selisih TKTM Persediaan diketahui terdapat selisih sebesar Rp217,64 miliar
yang tidak dapat dijelaskan.
BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk penilaian beban dan penyajian saldo persediaan
terkait selisih TKTM tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah
diperlukan penyesuaian terhadap nilai tersebut di atas. l

kemhan.go.id
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Pemeriksaan Kinerja
Terus Diperkuat
BPK sejak lama sudah membuat program bahwa setiap Auditorat Utama
Keuangan Negara harus melakukan pemeriksaan kinerja.

B

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) akan terus memperkuat pemeriksaan
kinerja dari sisi kualitas
maupun kuantitas. Saat
ini, kegiatan pemeriksaan
yang dilakukan BPK masih didominasi
pemeriksaan laporan keuangan.
Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara mengatakan, BPK akan berfokus ke pemeriksaan kinerja apabila
opini laporan keuangan pemerintah
pusat, daerah, maupun kementerian
dan lembaga sudah mencapai target
WTP dalam RPJMN 2015-2019..
“Karena kalau hampir semuanya
WTP, itu artinya pemerintah pusat,
daerah sudah paham untuk membuat
laporan keuangan yang sesuai standar,” kata Moermahadi kepada Warta
Pemeriksa.
Dia menjelaskan, pemeriksaan la-

poran keuangan merupakan mandatori
BPK. Namun, jika entitas sudah banyak
yang paham cara membuat laporan
keuangan yang benar, BPK bisa saja
menyerahkan proses pemeriksaan kepada akuntan publik jika kekurangan
tenaga. “Nah, BPK kemudian bisa berfokus ke pemeriksaan kinerja,” kata dia.
Dia mengakui, pemeriksaan kinerja
saat ini belum banyak. Namun, BPK sejak lama sudah memprogramkan bah
wa setiap Auditorat Utama Keuangan
Negara harus melakukan pemeriksaan
kinerja. “Yang pasti, kita akan terus
dorong pemeriksaan kinerja,” kata
Moermahadi.
Di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester I 2018, ada 12 pemeriksaan
kinerja. Tiga di antaranya mengenai
hortikultura, biaya kuliah, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
di luar negeri.

Program hortikultura masih
perlu dioptimalkan
Terkait program hortikultura, pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa
Kementerian Pertanian belum sepenuhnya efektif melaksanakan program
peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, khususnya komoditas
cabai, bawang dan buah-buahan. Hal
ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Peningkatan
Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran
Hasil Hortikultura Tahun Anggaran
2014-Semester I 2017.
Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
Pemeriksaan Keuangan Negara Slamet
Kurniawan mengatakan, secara umum
ada tiga temuan utama dalam pemeriksaan hortikultura. Pertama, kata
dia, produksi cabai dan bawang pada
Direktorat Jenderal Hortikultura belum
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n Slamet Kurniawan

memadai. Penetapan angka target
produksi dalam Renstra Ditjen Hortikultura belum didukung dengan data
dan informasi yang valid.
Kedua, manajemen pola tanam
untuk mewujudkan kestabilan produksi cabai dan bawang belum optimal.
“Akibatnya, terdapat potensi ketidak
stabilan harga karena ketidakstabilan
produksi,” kata Slamet.
Sedangkan yang ketiga, kegiatan
pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebu
tuhan buah impor. Hal ini menyebab
kan pencapaian program pemerintah
tidak dapat terukur dan berkelanjutan
dalam rangka penganekaragaman
buah-buahan.
Secara lebih detail, BPK menemukan
permasalahan bahwa manajemen pola
tanam yang diturunkan ke dalam target
luas tambah tanam sebagai bentuk
pemetaan terhadap kebutuhan dan
pemenuhan kebutuhan hortikultura secara nasional, tidak dijadikan acuan budi
daya hortikultura nasional.
Target luas tambah tanam untuk
cabai besar, cabai rawit dan bawang
merah tahun 2017 sebesar 156.548 ha,
193.452 ha, dan 168.400 ha juga belum
tercapai, karena sampai September
2017, target yang terealisasi baru mencapai 82.385 ha (52,62 persen), 96.122
ha (49,68 persen), dan 107.054 ha
(63,57 persen).
Direktorat Jenderal Hortikultura
Kementan juga dinilai belum optimal

dalam melindungi petani dari fluktuasi
harga komoditas hortikultura dan
praktik ekonomi biaya tinggi. Hal ini
berpotensi merugikan petani. Selain
itu, pemerintah belum sepenuhnya
efektif mengupayakan pengurangan
ketergantungan impor bawang putih,
yang berpotensi menghambat upaya
peningkatan produksi bawang putih
dalam negeri, karena bawang putih
lokal tidak dapat bersaing dari segi
harga dengan bawang putih impor.
Permasalahan lain yang terjadi adalah penyediaan sarana pertanian untuk
komoditas hortikultura kurang optimal. Sarana produksi pertanian adalah
segala jenis peralatan, perlengkapan
dan fasilitas pertanian yang berfungsi
sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
Sarana produksi merupakan bahan
yang sangat menentukan di dalam budi daya tanaman pada suatu wilayah
tertentu. Sehingga, berperan penting
dalam usaha mencapai produksi sesuai
tujuan yang diinginkan.
Direktorat Jenderal Hortikultura
pada tahun 2014 sampai 2017 sebenarnya telah memberikan fasilitas

berupa bantuan sarana produksi
pertanian kepada kelompok tani.
Pemberian bantuan sarana produksi
itu berupa benih, pupuk organik, pupuk anorganik, bahan pengendalian
OPT ramah lingkungan, alat pengolah
tanah sederhana, sarana irigasi sederhana dengan pilihan sesuai kondisi di
lapangan, netting house, shading net,
rumah plastik UV, rainshelter, alat budi
daya sederhana, dan lainnya.
Hasil uji petik kepada kelompok
tani (poktan) komoditas hortikultura
atas penggunaan sarana pertanian pada 12 provinsi dan 23 kabupaten/kota
mengungkapkan, benih bersertifikat
belum sepenuhnya digunakan oleh
poktan dalam membudidayakan cabai
dan bawang. Padahal, ketersediaan
benih bermutu sangat strategis sebab
ini merupakan tumpuan utama untuk
mencapai keberhasilan dalam usaha
budi daya hortikultura. Potensi hasil
suatu varietas unggul ditentukan oleh
kualitas benih yang digunakan. Untuk
menghasilkan produk hortikultura
yang bermutu prima, dibutuhkan benih bermutu tinggi, yaitu benih yang
mampu mengekspresikan sifat-sifat
unggul dari varietas yang diwakilinya.
Mengingat pentingnya arti benih,
diperlukan upaya untuk meningkat
kan produksi, memperbaiki mutu,
memperbaiki distribusi, meningkatkan
pengawasan peredaran, dan mening
katkan penggunaan benih bermutu
dalam kegiatan agribisnis hortikultura. Berdasarkan wawancara dengan
161 poktan yang menanam cabai,
142 poktan yang menanam bawang
merah dan 25 poktan yang menanam
bawang, masih terdapat poktan yang
tidak menggunakan benih bersertifikat dalam mendukung produksinya.

Data Statistik Hortikultura
Komoditas

Produktivitas Produktivitas Produktivitas
2013 (ton/ha) 2014 (ton/ha) 2015 (ton/ha)

Produktivitas
2016 (ton/ha)

Cabai besar

8,16

8,35

8,65

8,47

Cabai rawit

5,70

5,93

6,45

6,7

10,22

10,22

10,06

9,67

Bawang merah
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Persoalan lainnya, bantuan yang
diterima poktan tidak tepat waktu,
baik waktu penerimaan maupun
kesesuaian dengan waktu tanam. Dari
343 kelompok tani penerima bantuan
pada 12 provinsi yang diuji petik, sebanyak 85 poktan atau sebesar 24,78
persen menyatakan ketidaktepatan
waktu penerimaan bantuan. Misalnya,
Poktan di Kabupaten Manggarai Barat
yang mendapatkan bantuan benih
cabai atau bawang pada bulan Juli
sampai Agustus. Sedangkan, dalam
petunjuk teknis, seharusnya diterima
pada bulan Mei sampai Juni. Hal itu karena kondisi lahan yang dikelola poktan sangat bergantung kepada iklim.
Sehingga, keterlambatan penerimaan
benih dapat berpotensi menyebabkan
risiko terserangnya hama penyakit
tanaman lebih tinggi sehingga risiko
gagal panen juga tinggi.
Proses pengadaan dan serah terima bantuan baru dapat dilaksanakan
pada bulan Maret, sedangkan alokasi
tanam terjadwal pada bulan Januari–
Maret. Atas keterlambatan tersebut,
petani secara swadaya menanam cabai
rawit dan cabai merah pada bulan-bulan tersebut. Jadwal pola tanam cabai
merah poktan penerima bantuan pemerintah pada tahun 2014 - 2017 telah
disusun untuk mengantisipasi penu
runan luas tanam yang terdistribusi
pada periode bulan April sampai Juli.
Hal yang membuat peningkatan
produksi dan nilai tambah hortikultura
tidak sesuai target adalah sosialisasi
dan bantuan penanganan Organisme
Penggangu Tanaman (OPT) belum
optimal. Dalam hal pembudidayaan
tanaman, OPT merupakan salah satu
risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kehadiran dan keberadaannya
perlu diantisipasi dan diperhitungkan
sejak dini, yaitu sejak melakukan perencanaan tanam. Usaha perlindungan
tanaman merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari usaha pengelolaan ekosistem pertanian atau sistem
produksi tanaman, yang bertujuan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas
produk yang tinggi.
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Produksi pertanian digunakan
untuk meningkatkan kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena
itu, usaha pengendalian OPT seharus
nya dilakukan tidak terlepas dari
kaitannya dengan keterpaduannya de
ngan usaha-usaha produksi tanaman.
UPTD Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura mempunyai tugas
dan tanggung jawab di bidang perlindungan tanaman, dengan melakukan
berbagai upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang disebabkan oleh serangan OPT. Namun,
ternyata, masih terdapat poktan yang
tidak pernah menerima bantuan dan
sosialisasi penanganan OPT.

Rekomendasi BPK

1
2
3

Menteri Pertanian agar melakukan langkah-langkah
perbaikan untuk mencapai
stabilitas produksi aneka cabai dan bawang merah guna
mendorong stabilitas harga.
Mendorong peningkatan
produksi bawang putih dalam
upaya penurunan impor.
Meningkatkan koordinasi
dengan kementerian terkait.

Penetapan biaya kuliah
Biaya pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketersediaan
pendanaan yang memadai bagi perguruan tinggi diharapkan dapat menjamin tercapainya layanan pendidikan
yang memenuhi standar pendidikan
tinggi.
BPK telah melakukan pemeriksaan
kinerja atas Efektivitas Pengelolaan
Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang
Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2016 dan
2017. Pemeriksaan dilakukan pada
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta
instansi lainnya di beberapa daerah.
BPK menyimpulkan pengelolaan

BKT-UKT oleh Kemenristekdikti cukup
efektif. Namun, BPK menemukan
permasalahan yang masih perlu diperbaiki.
Biaya pendidikan di suatu program
studi di PTN (perguruan tinggi negeri)
menggunakan model BKT (biaya kuliah tunggal). BKT adalah keseluruhan
biaya operasional mahasiswa per
semester pada program studi di PTN,
digunakan sebagai dasar penetapan
biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah.
Namun, selama ini PTN belum
melakukan perhitungan dan verifikasi
atas pengelompokan UKT (uang kuliah
tunggal), yaitu sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua
atau penanggung biaya pendidikan
mahasiswa. Sementara, UKT ditetap
kan dengan memperhatikan BKT. Sehingga, proses perhitungan UKT tidak
memiliki dasar hukum yang kuat.
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Kelompok Tarif UKT
1. Kelompok I: Rp0-Rp500 ribu.
Kuota mahasiswa: Minimal 5 persen dari total mahasiswa yang diterima.
2. Kelompok II: Rp500 ribu-Rp1 juta
Kuota mahasiswa: Minimal 5 persen dari total mahasiswa.
3. Kelompok III-V:
Jumlah biaya diserahkan kepada masing-masing PTN, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
Sumber: Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 272/E1.1/KU/2013 tanggal 3 April 2013(dahulu berada
di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Kelompok tarif UKT kemudian berkembang menjadi maksimal delapan
kelompok yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor
22 Tahun 2015 tentang BKT dan UKT di
lingkungan Kemenristekdikti. Perbedaannya, pemberlakuan UKT Kelompok I-Kelompok VIII kepada mahasiswa
didasarkan pada kemampuan ekono-

mi mahasiswa, orang tua mahasiswa,
atau pihak lain yang membiayai.
Peraturan kemudian berubah lagi
melalui Peraturan Menteri Ristekdikti
Nomor 39 Tahun 2017. Perubahannya
yakni UKT yang ditetapkan dengan
memperhatikan BKT, terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan
berdasarkan kemampuan ekonomi

mahasiswa, orang tua mahasiwa atau
pihak lain yang membiayainya. Penge
lompokan diusulkan PTN kepada menteri untuk ditetapkan.
Kelompok tarif UKT masing-masing
PTN dihitung oleh masing-masing
program studi fakultas berdasarkan
standar biaya pendidikan per mahasiswa untuk masing-masing program
studi.
Dalam menentukan kelompok UKT
mahasiswa, PTN melakukan perhitung
an dengan menggunakan formula atas
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria tersebut diberikan atas indeks
dan bobot berdasarkan rentang atau
range yang telah dikaji secara ilmiah.
Hasil pemeriksaan BPK pada 10
PTN yang dilakukan uji petik, menunjukkan bahwa proses perhitungan dan
verifikasi dalam menentukan kelompok tarif UKT mahasiswa belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan. Contoh PTN yang bermasalah adalah Universitas Indonesia (UI).
Penetapan kelompok UKT mahasiswa
UI tidak didasarkan pada formula dan
masih mempergunakan pertimbangan
kualitatif.
Hasil pemeriksaan atas data dalam
aplikasi penerimaan.ui.ac.id diketahui
bahwa aplikasi menghasilkan scoring
yang digunakan untuk mengelompokkan UKT mahasiswa.
Scoring tersebut didasarkan pemberian bobot terhadap 10 komponen
yaitu penghasilan orang tua, penghasilan tambahan, tanggungan lain yang
masih sekolah, tanggungan lain belum
bekerja/menikah, makan dan minum
per hari per keluarga, rekening listrik
per bulan, rekening telepon per bulan
dan pulsa, status rumah, kepemilikan
sawah/kebun/tanah produktif, tahun
pembelian kendaraan roda dua, tahun
pembelian kendaraan roda empat, dan
kepemilikan alat elektronik.
Selain perhitungan scoring dari sistem, juga dilakukan perhitungan dari
proses verifikasi dokumen hard copy
yang dilakukan oleh perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM).
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Perwakilan mahasiswa juga diberikan kewenangan untuk memberikan
narasi keadaan ekonomi mahasiswa
hasil verifikasi dalam kolom keterang
an. Hasil scoring dari sistem dan verifikasi tersebut dimasukkan ke dalam
range BOP (Biaya Operasional Pendidikan). Selanjutnya, Tim Pokja Pene
tapan UKT melakukan pembandingan
antara masing-masing range BOP dari
sistem dan verifikasi dengan permintaan nominal BOP yang diajukan oleh
orangtua/wali mahasiswa, biaya SPP
saat sekolah menengah, dan deskripsi
keadaan ekonomi.
Scoring tersebut nantinya akan
dibawa ke dalam rapat Tim Pokja Penetapan UKT. Setelah mendengar pertimbangan dan masukan dari Tim Pokja,
barulah ditetapkan kelompok tarif UKT
mahasiswa berdasarkan pertimbangan
kualitatif para peserta rapat.
Pertimbangan kualitatif yang
digunakan oleh Tim Pokja tersebut
mengakibatkan kondisi ekonomi yang
sama dapat diberi kelompok tarif UKT
yang berbeda. Selain itu, di UI terdapat
kebijakan jika orang tua mahasiswa
merupakan pegawai/dosen UI, mendapatkan keringanan sebesar 50 persen dari BOP-B kelas tertinggi untuk
masing-masing rumpun (IPA/IPS) dari
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jalur masuk SNMPTN dan SBMPTN.
Hal tersebut menyebabkan penetapan kelompok tarif UKT tidak
berdasarkan kemampuan ekonomi
dari orang tua atau penanggung biaya
pendidikan mahasiswa.
Selain itu, tarif Biaya Operasional
Pendidikan Pilihan (BOP-P) UI melebihi
tarif standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (SSBOPTNBH) yang ditetapkan
Kemenristekdikti. Ini terjadi karena
lemahnya pengawasan dalam proses
penginputan data realisasi UKT kedalam aplikasi Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi (SIMONEV), di mana
data awal yang di-input hanya untuk
angkatan 2016/2017 dan 2017/2018
saja, tidak untuk seluruh angkatan mahasiswa yang masih ada di UI. Terhadap data tersebut juga tidak dilakukan
pengecekan kembali sebelum dan
setelah di-input.
Contoh lainnya adalah Universitas
Negeri Jakarta (UNJ). Di UNJ, terdapat
nilai UKT melebihi nilai BKT dari hasil
pemeriksaan atas dokumen Peraturan
Menteri Riset Teknologi dan Pendidik
an Tinggi (Permenristekdikti). Diketahui bahwa atas tarif UKT pada UNJ
terdapat penetapan tarif kelompok
UKT melebihi tarif BKT.

Pemeriksaan lebih lanjut secara uji
petik atas realisasi pembayaran UKT
menunjukkan adanya penerimaan
pembayaran UKT di UNJ melebihi BKT
yang ditetapkan.
Kasus lainnya adalah Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Penetapan UKT Kelompok
I dan II pada UPNVJ tidak berdasarkan perhitungan formula melainkan
pertimbangan kualitatif. Jumlah UKT
mahasiswa masing-masing Kelompok
I sampai VIII dan Bidikmisi untuk Tahun
2016 dan 2017 pada UPNVJ, persentase kelompok I untuk Tahun 2016
dan 2017 masing-masing sebesar 0,00
persen dan 2,11 persen, kelompok
II untuk Tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 0,96 persen dan
2,83 persen, serta kelompok Bidikmisi
Tahun 2016 dan 2017 masing-masing
sebesar 9,81 persen dan 5,12 persen.
Dari data tersebut, diketahui bah
wa total persentase kelompok I, II,
dan Bidikmisi untuk Tahun 2016 dan
2017 masing-masing sebesar 10,77
persen dan 10,06 persen. Sehingga
persentase tersebut belum memenuhi
ketentuan Kepmenristekdikti yang
menyatakan persentase kelompok I, II,
dan Bidikmisi minimal 20 persen.
Pemeriksaan lebih lanjut dengan
melakukan simulasi perhitungan UKT

Pertimbangan kualitatif yang digunakan
oleh Tim Pokja tersebut mengakibatkan
kondisi ekonomi yang
sama dapat diberi
kelompok tarif UKT
yang berbeda.
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dengan nilai indeks dan koefisien
terendah sesuai SK Rektor tersebut,
diperoleh hasil perhitungan kelompok
UKT terendah adalah Kelompok III
bukan Kelompok I. Itu terjadi karena
untuk mengisi kuota Kelompok I dan
II UPNVJ mengambil dari mahasiswa
yang gagal menerima beasiswa Bidikmisi dan mahasiswa yang mengajukan
sanggah atas penetapan kelompok
UKT awalnya.
Oleh karena itu, pengelolaan BKTUKT yang optimal harus didukung
oleh beberapa aspek. Salah satunya
adalah realisasi penerimaan hasil penetapan UKT oleh PTN telah dimonitor,
dilaporkan dan dievaluasi oleh Kemenristekdikti.
Sejak Tahun 2016, masing-masing
PTN telah melaporkan realisasi penerimaan UKT per semester kepada
Menteri Riset Teknologi dan Pendidik
an Tinggi melalui aplikasi SIMONEV.
Meskipun sudah melakukan upaya
tersebut, namun 10 Perguruan Tinggi
Negeri (PTN), yang terdiri dari Badan
Hukum (PTNBH), Badan Layanan
Umum (PTN-BLU), dan Satuan Kerja
(PTN Satker) masih ditemukan berbagai permasalahan.
Di antaranya belum seluruh PTN
melakukan rekonsiliasi data penerima
an UKT antara Bagian Perencanaan
dan Bagian Keuangan. Sehingga, data
tersebut menjadi tidak andal dan tidak
bisa dibandingkan untuk digunakan
sebagai bahan pengawasan dan evaluasi atas tarif UKT yang ditetapkan.
Dengan adanya perbedaan data
dari bagian perencanaan dengan data
bagian keuangan tersebut, menunjukkan bahwa rekonsiliasi antara dua
bagian tersebut belum berjalan. Oleh
karenanya, data yang diunggah ke
dalam aplikasi SIMONEV tersebut tidak
andal untuk digunakan dalam evaluasi
dan pengambilan kebijakan terkait
pelaksanaan tarif UKT.
Penjelasan dari masing-masing
PTN mengungkapkan, sejak UKT pertama kali dilaporkan dalam aplikasi
SIMONEV Tahun 2016, belum ada pedoman dan sosialisasi dari Kemenris-

tekdikti tentang bagaimana prosedur
pengisian realisasi UKT kedalam aplikasi SIMONEV.
Selain itu, belum ada jadwal yang
jelas mengenai periode penginputan
dan pengeditan data UKT, mengingat
periode pembayaran UKT mahasiswa
pada masing-masing PTN memiliki
jadwal sendiri. Jika terjadi kesalahan
dalam penginputan, belum ada evaluasi dari pihak Kemenristekdikti kepada masing-masing PTN.
Terakhir, Kemenristekdikti belum
melakukan monitoring, evaluasi, dan
analisis data atas laporan realisasi
penerimaan UKT dari PTN. Hasil konfirmasi dengan Bagian Pemantauan
dan evaluasi Program dan Anggaran
Biro Perencanaan Kemenristekdikti,
atas aplikasi SIMONEV yang dikelola
oleh Sub Bagian Akuntabilitas dan
Pelaporan, laporan realisasi UKT yang
disampaikan oleh masing-masing PTN
saat ini belum dilakukan verifikasi dan
analisis. Melainkan baru pada tahap
kepatuhan masing-masing PTN untuk
melaporkan realisasi UKT-nya. Sosialisasi yang dilakukan juga tidak khusus
untuk UKT, melainkan terkait aplikasi
SIMONEV secara umum, antara lain
kontrak kerja rektor, capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan lainnya.

Perlindungan WNI
di Luar Negeri
IHPS I 2018 juga mencantumkan
pemeriksaan kinerja mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Pemeriksaan ini dilakukan karena peningkatan
perlindungan dan pelayanan WNI di
luar negeri merupakan bagian dari isu
strategis Pemerintah dalam RPJMN
Tahun 2015-2019. Kompleksitas permasalahan perlindungan WNI di luar
negeri sangat beragam, sehingga diperlukan usaha secara terus menerus
dalam mengupayakan perbaikan
pemberian perlindungan kepada WNI
dari waktu ke waktu. Namun ternyata,
kasus WNI di luar negeri masih marak
terjadi.
Dari pemeriksaan yang dilakukan
terhadap empat perwakilan RI yaitu
KJRI Johor Bahru, KJRI Los Angeles,
KJRI Jeddah, dan KJRI Cape Town,
ditemukan sejumlah masalah pada
2015-2016. Permasalahan yang terjadi
pada empat perwakilan RI tersebut
dinilai cukup mewakili permasalahan
potensial yang dialami WNI di luar
negeri yakni terkait TKI ilegal di Johor
Bahru dan Jeddah, WNI overstayer
di Los Angeles, TKI yang terancam
hukuman pidana di Jeddah, dan permasalahan yang dialami oleh anak
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buah kapal (ABK) seperti tindak pidana
perdagangan orang (TPPO), hingga
kekerasan fisik yang dilakukan oleh
kapten kapal di Cape Town.
Kasus-kasus yang bermunculan
yang menimpa WNI di luar negeri
belakangan ini menunjukan bahwa dinamika pergerakan masyarakat Indonesia di luar negeri sudah sedemikian
besar. Berdasarkan Laporan Kinerja
Ditjen Protkons Tahun 2015 dan 2016,
diketahui bahwa Kemenlu menangani
kasus WNI di luar negeri sebanyak
110.468 pada tahun 2015 dan 57.140
kasus pada tahun 2016. Kasus-kasus
yang dihadapi sangat kompleks dan
bervariasi, baik kasus pidana, perdata,
ketenagakerjaan, maupun imigrasi.
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Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri
TOTAL JUMLAH KASUS: 118.682

47.962
kasus

Kemigrasian (melepaskan kewarganegaraan, overstay, pelanggar
an batas wilayah, dan penyalahgunaan izin)

33.207
kasus

Ketenagakerjaan (gaji tidak dibayar oleh pengguna jasa, melarikan
diri dari pengguna jasa, potongan gaji tidak sesuai ketentuan,
tidak dipulangkan meski kontrak kerja sudah selesai, dan kecelakaan kerja).

14.026
kasus

Hukum pidana (kekerasan dalam rumah tangga, penangkapan
ikan secara ilegal, kepemilikan senjata api, penyelundupan orang,
dan pembunuhan)

23.259
kasus

Lain-lain (bencana alam, kerusuhan politik, konflik bersenjata, sakit, dan meninggal dunia).
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Sebagian besar WNI di luar negeri
adalah TKI. Proses pendaftaran, perek
rutan, pengiriman, dan perlindungan
TKI tersebut melibatkan kementerian,
lembaga, instansi (K/L/I) dan pemda
terkait. Permasalahan yang dihadapi
WNI, terutama TKI di luar negeri sangat
kompleks. Sehingga, dibutuhkan koordinasi yang efektif antara Kemenlu dan
K/L/I terkait.
Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri
dari aspek kelembagaan, dukungan
sumber daya, diplomasi dan koordinasi, penanganan kasus, serta pelayanan
dalam rangka perlindungan WNI di
luar negeri belum sepenuhnya efektif.
PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan TKI di Luar Negeri pada
Pasal 4 yang menyebutkan, pemerintah bersama pihak terkait dalam
penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI.
Sayangnya, baik Kemenlu (dhi. Direktorat PWNI dan BHI serta perwakilan
RI) dan K/L/I terkait (dhi. Kemenaker
dan BNP2TKI) sama-sama memiliki
tugas, fungsi, dan wewenang untuk
merumuskan dan/atau melaksanakan
kebijakan di bidang perlindungan TKI di
luar negeri. Itu karena peraturan yang
ada belum memisahkan secara jelas
batas tanggung jawab dan wewenang
masing-masing K/L/I tersebut sehingga
berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan pelaksanaan kegi
atan perlindungan TKI di luar negeri.
Kemenlu, Kemenaker, maupun
BNP2TKI sama-sama diberikan tugas,
fungsi, dan wewenang untuk merumuskan kebijakan dan menyusun norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perlindungan TKI di luar negeri. Dalam
implementasinya, Kemenaker melalui
Subdirektorat Perlindungan TKI memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk
merumuskan kebijakan terkait perlindungan TKI di luar negeri yang bersifat
makro baik masa prapenempatan, penempatan, dan purnapenempatan.

Sementara itu, BNP2TKI melalui
Deputi Bidang Perlindungan memiliki
tugas, fungsi, dan wewenang untuk
merumuskan kebijakan yang lebih bersifat teknis/mikro. Namun demikian,
berdasarkan LHP BPK RI Nomor 24/
HP/XVI/01/2017 tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan
Penempatan dan Perlindungan TKI
Program G to G Tahun 2014 sampai Semester I 2016, diketahui terdapat permasalahan terkait batas kewenangan
antara tupoksi perumusan kebijakan
antara Kemenaker dan BNP2TKI yang
belum jelas.
Sedangkan, Kemenlu melalui
Direktorat PWNI dan BHI memiliki
tugas, fungsi, dan wewenang untuk
merumuskan kebijakan terkait perlindungan TKI masa penempatan. Terkait
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, Kemenlu, Kemenaker,
maupun BNP2TKI sama-sama mener
bitkan peraturan/SOP terkait perlindungan TKI di luar negeri.
Peraturan yang ada belum memisahkan secara jelas batas tanggung
jawab dan wewenang masing-masing
K/L/I tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan
kegiatan perlindungan TKI di luar negeri.
Selain itu, perwakilan RI belum
sepenuhnya optimal dalam menerima
lapor diri dan melakukan registrasi bagi WNI yang berada di luar negeri baik
dalam rangka kunjungan sementara
maupun menetap. Pada empat perwakilan RI yang diuji petik menunjukkan
bahwa mekanisme dan prosedur lapor
diri belum jelas dan tingkat kesadaran
WNI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta melaksanakan lapor diri masih rendah. Perwakilan cenderung melaksanakan pendataan bukan menerima lapor diri sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Upaya penegakan kewajiban lapor
diri terkendala akibat perbedaan kriteria terkait dengan WNI yang dipersyaratkan untuk lapor diri ke perwakilan
RI serta belum jelasnya pengaturan
terkait dengan pengenaan sanksi kepada WNI yang tidak melaporkan diri

ke perwakilan RI di luar negeri. Selain
itu, penyelenggaraan sosialisasi pada
empat perwakilan RI yang diuji petik
belum seragam dan didukung dengan
indikator penilaian kinerja, serta belum
seluruh perwakilan RI memiliki SOP
terkait dengan penyelenggaraan sosialisasi penyadaran publik, termasuk
terkait dengan kewajiban lapor diri.
Kondisi tersebut mengakibatkan
jumlah WNI yang ada di luar negeri
tidak dapat diketahui secara pasti
dan Perwakilan RI tidak dapat segera
merespon dan memberikan bantuan
serta perlindungan kekonsuleran yang
dibutuhkan oleh WNI, khususnya pada
saat kondisi darurat. l

Rekomendasi BPK

1
2

3

Berkoordinasi dengan K/L/I lain
untuk merumuskan mekanisme
baku dan formal hubungan
pelaksanaan tugas dan fungsi
terkait dengan perlindungan
WNI di luar negeri.
Menetapkan target dan mekanisme penyampaian rekomendasi/ pendapat/ hasil kajian formal tingkat kementerian terkait
dengan penerapan kebijakan,
peraturan, dan/ atau isu terkait
dengan perlindungan WNI di
luar negeri baik dalam kebijakan/regulasi nasional maupun
forum internasional.
Berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kemenaker, dan
BNP2TKI untuk menyempurnakan prosedur pendataan dan
pendaftaran WNI yang pindah
ke dan datang dari luar negeri
dalam rangka penyelenggaraan
database WNI di luar negeri
yang andal serta meminta seluruh kepala perwakilan RI dan
Dirjen Protokol dan Konsuler
untuk menyelenggarakan sosialisasi penyadaran publik, terkait
dengan kewajiban lapor diri,
berkoordinasi dengan K/L/I lainnya di antaranya Kemendagri,
Kemenkumham, Kemenaker,
BNP2TKI, dan pemda.
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INTOSAI WGEA
Fokus 4 Tujuan
INTOSAI WGEA mendorong pemeriksaan
bersama dan terkoordinasi sebagai sarana
untuk meningkatkan kerja sama dan kompetensi.

K

etua Badan Pemeriksa Keuangan Moer
mahadi Soerja Djanegara menghadiri
ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions) Governing Board
Meeting ke-52 di Hanoi, Vietnam, pada
18 September 2018. Dalam kesempat
an ini, Ketua BPK yang juga merupakan anggota
governing board periode 2015-2018, ikut memberikan masukan dan keputusan-keputusan strategis
ASOSAI.
Selain itu, Moermahadi memberikan laporan
pencapaian kegiatan International Organization
of Supreme Audit Institutions Working Group on
Environmental Auditing (INTOSAI WGEA). Dalam
presentasinya, Moermahadi yang merupakan Ketua
INTOSAI WGEA memberikan gambaran jelas mengenai langkah-langkah INTOSAI WGEA dalam mempromosikan pemeriksaan lingkungan di kawasan Asia
dan di seluruh dunia.
Moermahadi menjelaskan, keanggotaan INTOSAI
WGEA stabil dalam satu tahun terakhir. Saat ini, IN-
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TOSAI WGEA memiliki 77 anggota SAI (supreme audit
institutions) dan 6 komite pengarah. Ia menyatakan,
prioritas lingkungan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) 2030 dan penyelarasan SAI
terkait pemeriksaan lingkungan, membuka peluang
bagi ASOSAI untuk memberikan sumber daya bernilai tambah bagi semua pemangku kepentingan di
kawasan ini.
‘’INTOSAI WGEA memiliki 4 sasarannya sendiri.
Sasaran ini dapat diperluas di area lain seperti pemeriksaan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada
2030,’’ kata Moermahadi.
Moermahadi menuturkan, tujuan memperbarui,
mengembangkan panduan pemeriksaan, dan melakukan penelitian berjalan dengan baik di berbagai
bidang. Terutama menangani masalah lingkungan
bagi kesehatan masyarakat. Termasuk juga organi
sasi lahan, manajemen kualitas tanah, SDGs, visibilitas pemeriksaan, dan lainnya.
‘’Saya senang bahwa banyak anggota ASOSAI
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cooperative audit lain di masa depan.
Moermahadi menambahkan, sasaran ketiga
INTOSAI WGEA adalah terkait pengembangan alat
pelatihan. Pengembangan alat pelatihan sangat
penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan dan
memastikan kualitas pemeriksaan. Sebab, rencana
aksi untuk memperluas kemampuan kolektif untuk
memastikan keberlanjutan di dalam lingkungan dan
area lain penting bagi keberlanjutan. Di antaranya
adalah pengelolaan audit lingkungan, kehutanan,
pengelolaan limbah, serta alat pelatihan tentang
Greening SAIs dan pengelolaan data lingkungan.
Sebagai bagian dari peningkatan penyebaran
informasi, INTOSAI WGEA setiap enam bulan sekali
menerbitkan newsletter yang disebut Greenlines. Selanjutnya, upaya secara konsisten dilakukan untuk
memelihara laman WGEA dan mengelola basis data
laporan pemeriksaan lingkungan di seluruh dunia.
‘’Akhirnya, dalam sasaran kami yang keempat,
kami di INTOSAI WGEA terus mencari mitra-mitra
tersebut dengan kepentingan lingkungan sebagai
dukungan untuk proyek bimbingan, penelitian, dan
adalah anggota aktif di berbagai proyek WGEA di
pelatihan kami,’’ tegas Moermahadi.
bawah sasaran pertama,’’ ujarnya.
Dalam lawatannya ke Vietnam, Moer
Untuk sasaran kedua, ujar Moermahadi,
mahadi turut menghadiri acara
INTOSAI WGEA mendorong pemeASOSAI assembly meeting
riksaan bersama dan terkoordike-14. Di forum ini, BPK
nasi sebagai sarana untuk
menerima ASOSAI Jourmeningkatkan kerja sama
nal Award atas artikel
dan kompetensi. Moerberjudul “The role
mahadi menjelaskan,
of SAIs to achieve
mekanisme yang
Saya senang bahwa
more transparent,
ditekankan adalah
banyak anggota
accountable and
memanfaatkan
sustainable REDD+
kepentingan berASOSAI adalah anggota
scheme: the case
sama dan masalah
aktif
di
berbagai
proyek
of Indonesia” yang
yang tumpang
dimuat dalam
tindih di internal
WGEA di bawah sasaran
Asian Journal of
regional WGEAs.
pertama.
Government edisi
INTOSAI WGEA akan
April 2016.
menilai, keefektifan
Selain itu, BPK
pendekatan ini pada
kembali terpilih sebagai
regional WGEA seperti
Anggota ASOSAI Governing
PASAI, AFROSAI, ARABOSAI,
Board periode 2018-2021. Dari
ASOSAI, EUROSAI, dan OLACEFS,
hasil penghitungan suara, BPK memdan apakah sejalan dengan tujuan 17
peroleh suara terbanyak sebanyak 30 dari 38
SDGs, yang intinya berupaya meningkatkan
suara. 4 SAI lainnya yang terpilih sebagai anggota
kerja sama di antara para mitra.
ASOSAI Governing Board adalah SAI Kuwait, SAI RuPada kesempatan tersebut, Moermahadi juga
sia, SAI Nepal, dan SAI Bangladesh.
mengucapkan selamat kepada ASOSAI WGEA atas
Dengan terpilihnya BPK sebagai anggota ASOSAI
inisiatif mereka dalam melakukan cooperative auGoverning Board periode 2018 – 2021, BPK akan me
dit pertama tentang perlindungan lingkungan air.
lanjutkan perannya dalam mengarahkan keputusan
Dirinya berharap, inisiatif ini akan menjadi tulang
strategis ASOSAI selama tiga tahun ke depan. l
punggung bagi ASOSAI WGEA untuk melakukan
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DORI SANTOSA
AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Melanglang Buana
di Daerah

M

engabdi di Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) harus siap ditempatkan di daerah
mana saja. Hal ini pula yang dialami Dori
Santosa. Berbekal ijazah SMA, Dori memulai perjalanan kariernya di BPK Perwakilan
Makassar pada 1985.
Setelah itu, Dori melanglang buana ke berbagai daerah. Ia
pernah ditugaskan di Banjarmasin, Palangkaraya, hingga Papua.
Bisa dibilang, hampir seluruh masa pengabdiannya di BPK, dihabiskan di daerah. Berkat segudang pengalamannya itu, Dori kini
dipercaya menjadi Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI.
Kepada Warta Pemeriksa, Dori menceritakan secara detail
perjalanan kariernya. Berikut petikan wawancaranya:

Sejak kapan bapak bekerja di BPK?
Bagaimana awal perjalanan karier sampai sekarang?
Saya bekerja di BPK sejak tahun 1985.
Saya pertama masuk BPK di Perwakilan
Makassar, saat saya sedang merantau ke
Makassar sejak tahun 1984. Kemudian pada tahun 1985 ada pendaftaran masuk BPK
di Makassar, lalu saya mendaftar. Pada saat
itu, ada 25 orang yang diterima di Perwakilan Makassar. Saya memulai karier di BPK
benar-benar dari bawah. Dari staf biasa,
ijazah juga waktu itu ijazah SMA. Tetapi
ketika sudah bekerja di BPK, saya melan
jutkan pendidikan tinggi di Universitas
Muslim Indonesia. Saya lulus tahun 1990.
Setelah dari Makassar, pindah tugas
ke Perwakilan Banjarmasin waktu tahun
1996. Di Banjarmasin saya mempunyai
pengalaman yang cukup menegangkan
karena memang pada saat itu tahun 1998,
ada kerusuhan yang cukup besar di IndoWARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018
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nesia. Posisi saya sedang di Banjarmasin, di Banjarmasin sendiri terjadi kerusuhan yang cukup hebat.
Dari Banjarmasin kemudian saya mendapatkan promosi
sebagai Kepala Seksi pada waktu itu. Kemudian, saya dipindahkan tugas lagi dari Banjarmasin ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tahun 2006. Di Palangkaraya, saya menjabat
sebagai Kepala Subauditorat. Tahun 2011, saya mendapat
promosi sebagai Kepala Auditorat VI.B di Jakarta yang mempunyai tugas sebagai koordinator perwakilan AKN VI, khususnya wilayah Timur Indonesia.
Kemudian lima bulan berikutnya saya mendapat mutasi
sebagai Kepala Perwakilan BPK Papua di tahun 2011 akhir. Di
Papua saya cukup lama, sekitar empat tahun tiga bulan. Pada
saat itu kalau tidak salah saya menjadi Kepala Perwakilan
terlama di Papua, karena Kepala Perwakilan sebelum saya
itu kurang dari dua tahun masa jabatannya. Saya dipercaya
sebagai Kepala Perwakilan Papua dengan medan dan geografis yang cukup menantang di Papua pada saat itu. Tapi,
Alhamdulillah saya bisa mengerjakan tugas di Papua dengan
kepercayaan Pimpinan tentunya.
Pada tahun 2015, saya dimutasi ke Bali. Saya dipercaya
menjadi Kepala Perwakilan kurang lebih selama satu tahun.
Setelah dari Bali, saya dimutasi ke Perwakilan Kalimantan Timur, tahun 2016. Pada saat saya di Kalimantan Timur kurang
lebih delapan bulan, saya diberi kesempatan untuk ikut bidding, dan Alhamdulillah Pimpinan mempercayai saya menjabat sebagai Tortama Keuangan VI. Itu perjalanan karier saya
selama di BPK sampai saat ini.
Apa motivasi bapak selama bekerja di BPK?
Secara umum kita sebagai warga negara Indonesia pasti
ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara.
Kebetulan pada saat itu ada lowongan kerja di BPK (1985).
Saya coba untuk mendaftar dan diterima. Motivasi saya salah
satunya ingin mengabdi kepada negara untuk memberikan
sumbangsih tenaga dan pikiran. Alhamdulillah masih dipercaya sampai saat ini.
Apa suka dan duka selama bekerja di perwakilan?
Apa saja permasalahan yang dihadapi?
BPK mempunyai perwakilan di seluruh Indonesia, bahkan
sekarang sudah mencapai 34 perwakilan sesuai dengan
jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari
keunikan atau pengalaman di masing-masing perwakilan
memang sangat berbeda, karena karakteristik daerah juga
berbeda.
Pertama di Makassar, di Makassar saya ditugaskan mulai
tahun 1985 sampai 1996. Karena saya masuknya berbekal
ijazah SMA, pasti karier saya mulai dari bawah. Mulai dari
bekerja apa saja yang ditugaskan oleh pimpinan, menjadi
pengalaman yang berharga bagi saya.
Kemudian pada saat di Perwakilan Banjarmasin, waktu
itu belum perwakilan sebetulnya, masih subauditorat PerwaWARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018
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kilan. Pegawai dari Makassar yang membidangi atau membawahi Kalimantan Selatan ada 13 orang, termasuk saya. 13
orang inilah yang merintis di subauditorat Perwakilan Banjarmasin. Karena di sana belum memiliki kantor, kantor tempat kita bekerja meminjam kantor bekas kelurahan. Di situ
kita tempati. Kemudian dinas menyediakan mess yang satu
rumah tetapi ditempati oleh semua pegawai pindahan dari
Makassar, termasuk kepala subauditorat tinggal di rumah itu.
Jadi kita tinggal dengan berbagai keterbatasan. Tapi karena kita mengemban tugas kemudian pimpinan mempercayai, Alhamdulillah kita kompak di sana.
Pindah ke Palangkaraya, di Palangkaraya saya merintis juga. Saya menempati Kantor Perwakilan Palangkaraya itu kantor kosong, sarana dan prasarana sangat terbatas. Dengan
keterbatasan, saya tinggal di mess dan pejabatnya di sana
hanya ada tiga, yaitu Kepala Perwakilan, saya sebagai Kepala
Subauditorat, dan Kepala sub SDM. Kantornya waktu itu juga
masih meminjam, akhirnya kantor itu sekarang dihibahkan
ke BPK dibangun menjadi kantor perwakilan. Setelah kantor
jadi, saya belum sempat menikmati karena saya dipindahkan
ke Jakarta tahun 2011.
Setelah di Jakarta baru lima bulan menjadi Kepala Auditorat, saya dimutasi dan dipercaya menjadi Kepala Perwakilan
Papua. Di Papua mempunyai keunikan tersendiri, karena biasanya kalau orang dipindahkan ke Papua timbul rasa takut,
takut dengan lingkungan, dan yang menjadi momok terbesar takut dengan malaria. Potensi terkena penyakit malaria
di sana cukup besar. Alhamdulillah, selama empat tahun tiga
bulan bertugas di sana, saya tidak terkena penyakit malaria.
Salah satu keunikan Papua adalah masyarakatnya. Kita
membangun BPK yang lebih baik itu juga merupakan suatu
hal yang sangat penting menurut saya. Karena masyarakat
Papua juga saudara kita, harus kita luruskan apabila mereka
ada hal-hal yang tidak benar khususnya terkait pemeriksaan.
Selama empat tahun di sana, saya melakukan pendekat
an pada aparat pemerintah. Karena memang mitra kerja kita
atau yang kita periksa adalah pemerintah daerah. Kita melakukan pendekatan dalam arti untuk memberikan masukan
kepada mereka dan juga perbaikan-perbaikan.
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Saat saya di sana opini laporan keuangan pemerintah
daerah belum ada yang WTP (wajar tanpa pengecualian).
Saya juga sempat mengatakan kepada pejabat di sana sepertinya sulit untuk meningkatkan opini LKPD. Akan tetapi
dengan kerja sama dengan teman-teman semua, dengan
pendekatan yang baik, sebelum saya meninggalkan Papua
ada empat daerah yang memiliki opini WTP.
Mutasi ke Bali, di Bali juga ada keunikan tersendiri karena
di Bali adat istiadatnya berbeda dan kita harus memaklumi
juga karena pegawai yang orang Bali itu sering ada kegiat
an-kegiatan ritual keagamaan. Saya juga selalu sampaikan
kepada staf saya yang ingin melakukan ritual keagamaan saya persilakan, tetapi setelah selesai ritual keagamaan segera
kembali bekerja.

sana dan tidurnya hanya menyewa rumah penduduk atau
menyewa rumah dinas yang memang kosong. Medan yang
cukup berat dan biaya di sana cukup mahal pada saat itu.

Setelah berberapa kali menjabat di daerah, sekarang
Bapak dipercaya menjadi Auditor Utama Keuangan Negara VI. Tantangan apa yang sekarang Bapak hadapi?
Sejak awal saya selalu ditugaskan di wilayah VI mewakili
wilayah Indonesia bagian timur. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menduduki Tortama VI. Karena membidangi wilayah Timur, jadi saya sudah memahami karakteristik wilayah
Timur. Wilayah VI mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB,
NTT, Maluku, dan Papua.
Di timur memang ada sedikit perbedaan dengan di wilayah barat. Yang
pertama barangkali karena geografis,
yang kedua yaitu komitmen dari pada
kepala daerah itu juga menjadi tantang
an terbesar menurut saya. Masih ada
beberapa kepala daerah yang belum
berkomitmen secara penuh. Kita sudah
ingatkan. Kita sudah pacu. Kita sudah
melakukan sesuai dengan kewenangan
BPK, tetapi masih seperti itu.
Itu juga menjadi tantangan. Karena
tanpa ada komitmen dari kepala daerah
saya kira sulit untuk mendapatkan itu.
Karena stafnya kalau tidak dipacu, dan
diberi contoh oleh pimpinannya juga
agak susah. Ada juga kepala daerah yang
selain ‘kurang berkomitmen’, niat untuk
memperbaiki juga kurang walaupun pejabat-pejabat di bawahnya sudah berusaTugas BPK adalah menha untuk memperbaiki.

Apa tantangan melakukan peme
riksaan di daerah? Pengalaman menantang apa yang pernah bapak alami?
Kalau di Makassar barangkali sudah
sedikit maju, jadi kita juga tidak terlalu sulit selama bekerja. Banjarmasin
menurut saya juga sudah maju. Saat di
Palangkaraya merupakan Provinsi di
Kalimantan yang agak berbeda, karena
keunikan Kota Palangkaraya merupakan
kota yang dibentuk dari pemerintah
Indonesia sendiri. Kalau dulu kan banyak
kota yang memang ditinggalkan oleh
jajahan Belanda, kalau Palangkaraya
merupakan hutan yang dijadikan kota.
Tetapi di Palangkaraya masyarakatnya
cukup kooperatif.
Yang lebih menantang dari semua
daerah yang saya alami yaitu di Papua.
dorong pemerintah
Pernah auditor kami sempat dihadang
Apa solusi yang Bapak tawaroleh gerombolan bersenjata saat medaerah sesuai dengan
kan atau langkah yang akan Bapak
lakukan cek fisik pemeriksaan belanja
visi misi BPK untuk
lakukan untuk menyelesaikan masadaerah. Kemudian kita jelaskan kepada
mendorong
pengelolaan
lah tersebut?
mereka bahwa tugas BPK adalah memKita memacu kepada Kepala Perwakil
beri masukan kepada pemerintah dan
keuangan daerah.
an bahwa jangan bosan dan jangan juga
juga meluruskan apa yang memang tipesimistis. Selalu saya sampaikan bahwa
dak benar, akhirnya mereka memahami.
kunci
bukan
di
BPK,
dalam
artian BPK sudah memberikan maPada saat itu, tim BPK dilucuti uangnya, yang diambil
sukan. Dalam temuan selalu ada rekomendasi. Nah, kalau reuang saja. Setelah uang diambil, mereka mempersilakan
komendasinya ditindaklanjuti saya kira mereka (kepala daerah)
tim meneruskan perjalanan untuk cek fisik. Walaupun hanya
bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerahnya. Karena
uang yang diambil, tetapi kita tetap takut karena mereka berdalam rekomendasi sudah tahu langkah-langkah apa yang hasenjata. Pernah juga tim kami pada saat pilkada sedang berrus diperbaiki, kemudian masalah apa yang harus dituntaskan.
jalan, saat melakukan perjalanan kembali ke Jayapura setelah
Karena tindak lanjut untuk wilayah timur seperti Papua
melakukan pemeriksaan, dihadang oleh orang-orang yang
dan Maluku itu persentasenya masih rendah. Persentase di
memegang senjata tajam seperti parang dan lain-lain.
daerah masih ada yang di bawah 50 persen walaupun ada
Lebih memprihatinkan lagi saat teman-teman kita mejuga yang sudah mencapai di atas 90 persen. Untuk wilayah
lakukan pemeriksaan di daerah pegunungan, karena metimur yang persentasenya masih rendah seperti di wilayah
mang di daerah itu tidak ada hotel. Saya sendiri pernah ke
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yang sedang dikerjakan.

Papua dan Maluku. Itu langkah yang saya sampaikan kepada Kepala Perwakilan karena memang ujung tombaknya di
Kepala Perwakilan. Saya sampaikan juga untuk memberikan
rekomendasi yang konkret.
Adakah program khusus yang akan dilakukan untuk
kemajuan wilayah timur?
Kalau program terkait pemeriksaan kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kemudian, kita ada
semacam rapat koordinasi wilayah timur misalnya, bahkan
kita sekarang sudah ada rakor wilayah barat dan timur, yaitu
AKN V dan AKN VI. Waktu saya awal menjabat Tortama VI saya
sampaikan ke AKN V bersama AKN VI untuk mengadakan rapat koordinasi antara wilayah barat dan timur. Pada dasarnya
wilayah barat dan timur sama saja, yaitu melakukan pemeriksaan terkait LKPD maupun kementerian. Jadi kalau di wilayah
barat ada ide yang bagus kenapa di wilayah timur tidak kita
terapkan. Walaupun tantangannya di timur cukup berat,
karena kalau sekarang zamannya teknologi, harus melalui
internet dan yang lainnya.
Untuk wilayah timur seperti Papua itu internetnya susah
apalagi di gunung-gunung. Terkadang di kota saja susah. Pernah di Papua saya usul ke teman-teman untuk mengadakan
telepon satelit. Karena pada saat teman-teman memeriksa di
gunung kan tidak ada sinyal, saya waktu itu sempat meng
adakan beberapa telepon satelit tapi karena biaya cukup
mahal itu menjadi tantangan juga.
Kita tetap upayakan kalau misalnya dari pemda tidak bisa
mengakses data di kabupaten yang bersangkutan, saya sampaikan kepada mereka (pemda) dipersilakan datang ke kantor BPK. Kita buat ruangan khusus untuk mereka menginput
data, kira-kira seperti itu untuk mempercepat akses data.
Apa yang menjadi fokus BPK untuk wilayah timur?
Kita melakukan pemeriksaan dan coba membenahi
pengelolaan keuangan daerah. Tantangan yang saya tadi
sampaikan adalah terkait komitmen kepala daerah. Kalau komitmen kepala daerahnya tidak bagus kan pola pengelolaan
keuangan kepala daerah juga tidak bagus. Tugas BPK adalah
mendorong pemerintah daerah sesuai dengan visi misi BPK
untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah. Itu fokus
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Selain sebagai Tortama VI, bapak juga menjabat sebagai Ketua Korpri BPK. Apa tugas dan peran Korpri di BPK?
Terus terang saja saya tidak punya ambisi untuk mencari
jabatan setinggi-tingginya. Tetapi kalau pimpinan mempercayai saya siap melaksanakan. Pada saat itu saya sampaikan
insya Allah saya siap menjalankan. Secara aklamasi pada saat
kita rapat disampaikan kepada peserta rapat, saat itu mereka
setuju semua saya menjadi Ketua Korpri. Sesuai komitmen
saya, apa yang ditugaskan oleh pimpinan, saya siap.
Korpri adalah tugas di luar kedinasan, dalam artian kita
menjadi pendukung dari tugas-tugas kedinasan. Yang sedang saya bangun saat ini adalah, selaku Ketua Korpri BPK
menjalin komunikasi dengan Korpri Pusat, karena memang
Korpri mempunyai wadah di pusat.
Kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan cukup banyak,
kemarin kita sudah coba sampaikan kepada seluruh anggota
Korpri. Yang pertama saya meminta semua perwakilan BPK untuk membentuk pengurus Korpri di perwakilan, karena selama
ini tidak ada pengurus Korpri di perwakilan. Sudah kita berikan
edaran untuk semua perwakilan membentuk kepengurusan
Korpri.
Kami juga akan membuat atau melakukan kegiatan atau
program untuk mensejahterakan anggota Korpri. Caranya,
kita mencari pemasukan karena Korpri sekarang tidak ada
iuran. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk iuran Korpri
tetap ada. Kegiatan Korpri sekarang cukup banyak, seperti
olahraga dan lainnya. Alhamdulillah belum lama ini Korpri
BPK menjuarai lomba tenis pada HUT Korpri di Yogyakarta.
Kita juga sedang mengusahakan untuk mendapatkan
kesejahteraan berupa rumah untuk anggota Korpri. Kita
sudah kerja sama dengan Perumnas. Kita mencoba untuk
menyiapkan Perumnas itu sekitar 500 unit perumahan yang
akan dibangun khusus untuk klaster BPK. Yang daftar cukup
banyak, hampir 300-an orang. Untuk para anggota Korpri
silakan mengajukan.
Selain itu kita juga kerja sama dengan Garuda Indonesia
untuk pembelian tiket pesawat. Untuk peningkatan kesehat
an, Korpri akan bekerja sama dengan Mandiri Inhealth.
Apa harapan Bapak terkait pemeriksaan keuangan
daerah? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada para
auditor muda?
Tugas BPK cukup besar dan cukup mulia karena kita
mengawal pengelolaan keuangan negara. Saya kira kita juga
memberikan penekanan kepada auditor kita, karena ujung
tombaknya adalah mereka. Kita selalu memberikan peringat
an kepada semua auditor agar bekerja lebih baik, jaga nama
baik BPK, berpegang teguh terhadap independensi dan integritas. Setiap surat tugas selalu dicantumkan untuk tidak menerima fasilitas apapun, ini sebagai langkah kalau memang di
lapangan terjadi sesuatu. l
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Menerjang Bukit
dan Longsor
demi Melakukan
Pemeriksaan
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Perjalanan
menuju lokasi
pemeriksaan
kerap
terhambat
karena terjadi
longsor.

PERJALANAN 29

E

ni Purwanti punya pengalaman tak terlupakan
saat melakukan pemeriksaan di daerah. Wanita
yang kini menjadi Pemeriksa Pertama di Auditorat VI.A Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pernah
terjatuh dari bukit. Ia nyaris terperosot ke dasar
air terjun yang penuh bebatuan dan mengering
akibat musim kemarau. Beruntung, tubuh Eni tertahan oleh
permukaan tanah yang berkubang.
Peristiwa tersebut ia alami saat mendapat tugas pemeriksaan di Bengkulu Selatan pada 2015. Kala itu, Eni dan tim
hendak memeriksa sistem penyediaan air minum (SPAM) di
Kecamatan Ulumana, kecamatan paling jauh di Bengkulu
Selatan.
“Waktu itu kami diharuskan memeriksa saluran, apakah
kondisinya masih bisa menyalurkan air atau tidak, karena isu
air di Bengkulu Selatan cukup tinggi,” kata Eni kepada Warta
Pemeriksa, akhir September.
Untuk menuju lokasi SPAM, Eni beserta tim harus mendaki bukit. Sang ketua tim sempat ragu untuk meneruskan
perjalanan karena kondisi jalan yang cukup terjal.
“Saya menyarankan ketua tim untuk meneruskan
perjalanan. Sebab, jika sumber mata air kering, bisa kita masukkan ke dalam laporan saat pengambilan sampel,” kata Eni
Saat melakukan pendakian, Eni mencoba bertumpu pada akar pohon untuk membantunya menanjak. Nahas, akar
yang menjadi pijakannya tidak kuat menahan beban. Di saat

itulah ia terguling dan terjatuh.
“Ketua tim saya langsung lari ke bawah, karena dia berpikir ada air terjun di bawah sekitar 30 meter dengan kondisi
air yang kering dan hanya bebatuan. Saya diselamatkan de
ngan permukaan tanah yang berkubang, saya tenggelam di
kubangan tersebut. Muka saya babak belur dan ada beberapa bagian tubuh yang terluka,” katanya. Saat itu, Eni diminta
untuk tak ikut melakukan kegiatan cek fisik sumber mata air.
Terjatuh dari bukit bukanlah satu-satunya kisah yang
dialami Eni saat melakukan pemeriksaan. Eni yang pernah
ditugaskan di BPK Perwakilan Bengkulu pada 2012, punya
banyak pengalaman yang tak kalah menantang.
Saat pertama kali bertugas di Bengkulu, Eni ditempatkan
di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk memeriksa
belanja daerah, kinerja PDAM, pemeriksaan keuangan partai
politik, dan pemantauan kerugian daerah.
“Saya dua tahun melakukan pemeriksaan di wilayah tersebut. Di sana, untuk pertama kalinya saya belajar melakukan
pemeriksaan. Tetapi cukup senang karena banyak teman
yang membantu. Wilayah tersebut jaraknya sekitar tiga jam
dari Kota Bengkulu dengan perjalanan darat,” ujar Eni.
Menurut dia, hampir semua daerah di Bengkulu rawan
longsor ketika hujan lebat melanda. Kondisi jalan yang menanjak dan diapit oleh tebing, menjadi tantangan tersendiri
baginya.

WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

30 PERJALANAN

Dia menceritakan, perjalanan menuju lokasi pemerik
saan kerap terhambat karena terjadi longsor. “Kita harus
bergantian karena jalan tersebut sebelah kirinya tebing
dan sebelah kanannya jurang, menelusuri bukit barisan,”
Eni mengisahkan.
Cuaca di Bengkulu juga menjadi tantangan dalam
melakukan pemeriksaan. Kata dia, cuaca di sini bisa sangat
panas di siang hari dan malam harinya bisa terjadi hujan
badai. “Karena daerah pesisir, matahari sangat menyengat.”
Setelah dua tahun melakukan pemeriksaan di daerah
Rejang Lebong, Eni ditugaskan di wilayah Mukomuko
untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) tahun anggaran 2014. Waktu tempuh perjalanan
yang memakan waktu delapan jam dari Kota Bengkulu,
menjadi tantangan berikutnya bagi Eni. Kondisi cuaca yang
menyengat pada siang hari, membuat Eni dan tim harus
melakukan perjalanan darat
pada malam hari.
Eni menceritakan, pada
malam hari, kondisi jalan sa
ngat gelap karena tidak ada
penerangan. Jalan menuju
Mukomuko di tahun 2015
Saya diselamatkan de
belum begitu baik. Pernah suatu ketika, Eni dan tim terkena
ngan permukaan tanah
banjir besar dan mobil sempat
yang berkubang, saya
berhenti untuk menunggu
hujan reda.
tenggelam di kubang
“Pengemudi menyarankan
kami untuk mengecek kondisi
an tersebut. Muka saya
terlebih dahulu. Karena kami
babak belur dan ada
harus melewati sungai muara.
Jembatan pun terkadang tebeberapa bagian tubuh
rendam air dan kita tidak dapat
yang terluka.
melewatinya,” imbuhnya.
Sesampainya di Kabupaten
Mukomuko, tantangan berikutnya menanti. Sapi dan babi
yang sering berkeliaran di jalan, membuat mobil harus siaga menghindari kerumunan hewan tersebut.
Pengalaman-pengalaman tersebut sangat berharga bagi Eni. Ia pun berpesan kepada para pemeriksa muda agar
mau mengeksplorasi diri dengan menerima penugasan
pemeriksaan di luar Pulau Jawa.
Eni menyebut, banyak permasalahan yang bisa dibantu
oleh pemeriksa BPK di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hasil pemeriksaan disebutnya akan sangat bermanfaat
bagi daerah tersebut.
“Selama tidak ada masalah kesehatan dan tanggung
an (berkeluarga) lebih baik pergilah ke luar Jawa. Di sana
banyak yang bisa kita bantu. Visi BPK sendiri adalah hasil
pemeriksaan kita dapat bermanfaat, itulah yang seharus
nya kita lakukan sebagai pemeriksa,” Eni berpesan. l
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ANDREAS EDDY SUSETYO KETUA BAKN

‘Kami akan Membantu
Mengawal Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan’

D

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menghidupkan Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN yang sempat
dihilangkan pada 2014, ditetapkan kembali sebagai alat
kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna pada 30
Maret 2018. Salah satu tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo memaparkan visi dan misi BAKN ke
depan. Berikut petikan wawancaranya dengan Warta Pemeriksa:

BAKN kembali dihidupkan setelah pada 2014 dihapuskan dari Alat
Kelengkapan Dewan (AKD). Apa
yang menjadi fokus kerja BAKN kali
ini?
DPR mempunyai fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi peng
awasan. Fungsi pengawasan DPR dilakukan atas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis Permusya
waratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(MD3), BAKN ditetapkan menjadi salah
satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
DPR RI periode 2014-2019.
Tugas utama BAKN adalah melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI. Dengan dibentuknya
BAKN, diharapkan dapat memperkuat
fungsi pengawasan DPR RI terhadap
pengelolaan keuangan negara agar dikelola secara transparan dan akuntabel
untuk kesejahteraan rakyat.
Adapun fokus telaahan BAKN ada-

lah terkait kebijakan dan anggaran
belanja pemerintah pusat. Hal ini meliputi belanja kementerian negara dan
lembaga (K/L), non-K/L, serta transfer
ke daerah dan dana desa (TKDD). Ke
depannya juga akan difokuskan kepada kebijakan dan target pendapatan
negara, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah. Selain itu, mencakup pembiayaan anggaran yang meliputi pembiayaan utang, pembiayaan
investasi termasuk penyertaan modal
negara (PMN) yang diberikan kepada
beberapa BUMN, pemberian pinjaman,
kewajiban penjaminan, dan pembiaya
an lainnya.
Apa saja yang menjadi wewenang BAKN?
Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 BAKN memiliki
sedikitnya lima wewenang. Pertama,
mengadakan rapat untuk melakukan
penelaahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Kedua, menyampaikan
hasil telaahan tersebut kepada komisi
dan Alat Kelengkapan Dewan selain
komisi berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan

hasil pemeriksaan semester, Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat, dan
hasil temuan Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu. Ketiga, mengadakan
pemantauan atas tindak lanjut hasil
telaahan yang disampaikan kepada komisi. Keempat, membuat evaluasi dan
inventarisasi atas tindak lanjut yang
dilaksanakan oleh komisi. Terakhir, meminta konfirmasi kepada BPK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum,
BUMD, dan lembaga atau badan lain
yang mengelola keuangan negara.
Salah satu tugas BAKN adalah
menindaklanjuti hasil pembahasan
di komisi terhadap temuan pemerik
saan BPK. Menurut Anda, seberapa
penting temuan BPK bagi Keuangan
Negara?
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga
lembaga negara lainnya. Kemudian,
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara kepada DPR sesuai
dengan kewenangannya.
Pemeriksaan/audit merupakan fase
yang berada di pengujung suatu proses panjang dari pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan pentingnya
temuan BPK bagi keuangan negara
adalah menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan masukan dan
koreksi/pertimbangan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang
lebih baik.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

32 SUDUT PANDANG

dpr.go.id

Temuan BPK dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan
telaahan terhadap kinerja pengelolaan
keuangan negara oleh kementerian/
lembaga/badan/institusi lainnya yang
menerima pendanaan dari APBN.
Temuan BPK juga berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan
alokasi anggaran periode berikutnya
yang pada ujungnya adalah untuk
kesejahteraan rakyat.
Program-program pemerintah
apa saja yang akan menjadi fokus
BAKN untuk dikawal?
BAKN memandang ada beberapa
program-program pemerintah yang
patut dijadikan fokus dan penting
untuk dikawal. Pertama, program
kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, yang meliputi belanja
kementerian negara/lembaga, non-K/L
di antaranya adalah belanja subsidi.
Terkait subsidi, pemerintah meng
alokasikan anggaran untuk subsidi/
bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik kepada BUMN tertentu.
Tujuannya, agar pelayanan produk/
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jasa tetap terjamin dan terjangkau
oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, kami akan mengawal transfer
ke daerah dan dana desa (TKDD). Ini
karena anggaran transfer ke daerah
dan dana desa setiap tahunnya semakin meningkat. Sehingga, diharapkan
outcome dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat di
daerah.
Kedua, program kebijakan dan target pendapatan negara, PNBP, penerimaan hibah, menjadi fokus agar target
sesuai dengan realisasinya.
Ketiga, pembiayaan anggaran. De
ngan fokus kepada ketiga hal tersebut,
diharapkan untuk program kebijakan
dan anggaran belanja pemerintah pusat dapat ditingkatkan kualitasnya. Kemudian, program kebijakan dan target
pendapatan negara diharapkan dapat
ditingkatkan sesuai dengan potensi
yang ada. Selain itu, program pembiayaan anggaran seperti penyertaan modal negara di beberapa BUMN dapat
meningkatkan kinerja BUMN.
Bagaimana menurut Anda ter-

kait komitmen pemerintah dalam
menindaklanjuti temuan BPK?
Berdasarkan IHPS I 2018 diketahui
bahwa sejak tahun 2005-30 Juni 2018,
BPK telah menyampaikan 510.514 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada
entitas yang diperiksa senilai Rp279,79
triliun. Hingga 30 Juni 2018 sebesar
369.356 (72,3 persen) rekomendasi
telah sesuai, 102.005 (20 persen) rekomendasi belum sesuai, 34.354 (6,8
persen) rekomendasi belum ditindak
lanjuti, dan 4.799 (0,9 persen) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
Secara umum, tindak lanjut yang
dilakukan pemerintah telah meng
alami perbaikan. Hal ini ditandai de
ngan meningkatnya jumlah rekomendasi yang telah sesuai dari 118.292
rekomendasi pada periode 2005-2009
menjadi 171.781 rekomendasi pada
periode 2010-2014.
Namun, harus dipahami bahwa
jumlah tindak lanjut yang belum se
suai dengan rekomendasi juga me
ningkat lebih dari 2 kali lipat pada
periode 2010-2014. Rekomendasi yang
belum ditindaklanjuti juga meningkat
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hampir 3 kali lipat pada periode 20102014.
Dengan meningkatnya jumlah
rekomendasi BPK selama kurun 20052018, BPK harus memperkuat kerja
sama dengan DPR RI, melalui BAKN
DPR RI, untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan
rekomendasi BPK. Melalui tugas dan
fungsinya, BAKN mengharapkan agar
tindak lanjut oleh pemerintah atas hasil temuan BPK bukan hanya kuantitas
tetapi juga kualitas, menjadi perhatian
BAKN. Untuk itu diharapkan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah harus dikelola secara transparan
dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Sejauh ini, bagaimana koordinasi BAKN dengan BPK?
BPK merupakan mitra yang sa
ngat penting bagi BAKN, mengingat
BPK merupakan suatu badan yang
secara khusus diamanatkan dalam
undang-undang untuk mengawal dan
mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
DPR RI juga memiliki tanggung jawab
untuk mengoptimalkan fungsi peng
awasan, salah satunya melalui BAKN
dalam hal pengawasan keuangan
negara.
Oleh karena itu, dukungan dan
sinergi dengan BPK merupakan unsur
yang sangat penting bagi BAKN, untuk
mewujudkan akuntabilitas keuangan
negara yang lebih baik. Demi menjamin terwujudnya koordinasi dan
sinergitas yang baik, maka hal tersebut
dituangkan dan dikukuhkan melalui
Peraturan Bersama antara DPR dan
BPK yang diantaranya memuat teknis
tata cara penyampaian dan penyerah
an LHP BPK kepada DPR, tata cara permintaan penjelasan dari DPR kepada
BPK dalam rangka menindaklanjuti
Hasil Pemeriksaan BPK, dan tata cara
permintaan Pemeriksaan Kinerja dan
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
Dengan adanya Peraturan Bersama tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas hubungan

andreaseddysusetyo.blogspot.com

tata kerja antara BPK dan DPR sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. BAKN akan mengusulkan
isi atau materi dari Peraturan Bersama
tersebut dapat diakomodasi dalam
Rancangan Undang-Undang Amandemen tentang BPK RI yang akan memperkuat hubungan antara DPR-RI dan
BPK-RI.
Bagaimana BAKN menilai tata
kelola anggaran pemerintah sejauh
ini?
Dari sudut pandang Akuntabilitas
Keuangan Negara, BAKN berpendapat
bahwa tata kelola anggaran pemerintah pusat sudah cukup baik. Hal ini
terlihat dari Opini BPK atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
yang berpredikat Wajar Tanpa Penge
cualian (WTP) dan perolehan opini
kementerian/lembaga/pemerintah
daerah/BUMN yang terus meningkat
dari tahun ke tahun.
Tidak hanya dari sisi perolehan
opini, penilaian tata kelola anggaran
juga tidak terlepas dari kesesuaian
antara asumsi dengan realisasi indikator APBN. Sebagai contoh, BAKN
mengapresiasi capaian rasio gini
nasional yang sesuai target yaitu turun dari 0,391 pada September 2017
menjadi 0,389 per Maret 2018. Namun,
terdapat beberapa hal lain yang perlu
dikritisi seperti realisasi pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2017 sebesar
5,07 persen yang belum mencapai

target APBN 2017 sebesar 5,2 persen.
Sedangkan untuk tahun 2018 target
pertumbuhan ekonomi justru kembali
ditingkatkan menjadi 5,4 persen.
Dapat disimpulkan, dengan diper
olehnya opini WTP atas LKPP Tahun
Anggaran 2017, secara umum tata
kelola keuangan pemerintah pusat
sudah baik. Namun, perlu ada pembenahan pada proses penganggaran
agar target-target yang ditetapkan
pada APBN sesuai dengan realisasinya,
demikian juga dukungan anggaran
yang memadai agar target-target yang
ditetapkan pada APBN dapat tercapai.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kementerian/lembaga yang belum
memperoleh opini WTP. Dan, yang
lebih penting menurut BAKN adalah
bukan capaian opini dari K/L yang terus
meningkat menjadi WTP, akan tetapi
bagaimana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dapat mewujudkan
cita-cita negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk
Pemerintah Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Untuk itu,
ke depannya BAKN akan memberikan
masukan kepada BPK agar melakukan
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu tentang tema
tertentu. l
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Mengubah Hobi
Menjadi Sumber
Penghasilan

Dalam
berbisnis
kuenya,
Dhiena
memakai
prinsip
ATM (amati,
tiru, dan
modifikasi).

I

de menjalankan sebuah bisnis bisa datang
dari mana saja. Hal ini seperti yang dialami
Kepala Sekretariat Badan Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
(Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan
Dhiena Novianita. Ia termotivasi menjalan
kan bisnis kue setelah melihat tingginya antusiasme konsumen Indonesia terhadap cake yang
dibuat para artis di Tanah Air.
Dhiena menceritakan, saat bisnis kue artis
marak pada 2017 dan digandrungi konsumen, ia
sempat membeli dan mencicipi kue dari usaha
salah satu artis. “Menurut saya rasanya biasa saja.
Lalu, saya ada ide kenapa saya tidak membuat
cake buatan saya sendiri, yang menurut saya
pasti bisa lebih enak daripada kue-kue artis,” ujar
Dhiena kepada Warta Pemeriksa.
Ibu dua anak tersebut punya hobi memasak
kue sejak masih duduk di sekolah menengah atas
(SMA). Berkat hobinya itulah, ia memiliki keterampilan dalam membuat kue. Dhiena akhirnya mem-
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beranikan diri untuk membuka usaha kue sejak
Oktober 2017 dengan nama Mananna Cake.
Nama Mananna Cake berawal dari panggilan
keponakan Dhiena kepadanya. Ia mengatakan,
‘mama Nanna’ adalah sebutan akrab keponakan
kepadanya. “Anak saya yang kasih nama bisnis
kue saya. Karena saya oleh keponakan dipanggil
nya bukan ‘mama Dhiena’, tetapi ‘mama Nanna’.
Jadi ide awal nama Mananna dari situ,” katanya.
Kue yang menjadi best seller di Mananna
Cake yaitu Tapai Cheese Classic, Tapai Cheese
Premium, dan Double Cheese Cake. Unsur keju
menjadi andalan pada cita rasa kue cake buatan
Dhiena.
Selain itu, Red Velvet Cheese dan Black Velvet
Oreo juga menjadi alternatif yang saat ini sedang
digemari di Mananna Cake. Ada banyak ragam
kue yang biasa dijual di Indonesia, yaitu chiffon,
butter cake, sponge cake, short cake, juga fudge
cake. Mananna Cake sendiri menawarkan variasi
kue berupa butter cake dan sponge cake.
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Jenis Kue
Mananna Cake
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tapai Cheese Classic
Tapai Cheese Premium
Banana Cheese Cake
Almond Cake
Lemon Cake
Caramel Cake
Marble Cake Classic
Marble Cake Premium
Double cheese cake
Red Velvet Cheese
Black Velvet Vheese
Black Velvet Oreo
Japanesse Cheese Cake

Harga: Rp50 ribu-Rp100 ribu
Omzet: Rp3-Rp5 juta per bulan
Modal awal: Rp4 juta

“Karena baru, saya masih mencoba untuk ATM (amati,
tiru, dan modifikasi) dari kue artis-artis itu, jadi yang sekarang best seller itu ada Double Cheese Cake, kemudian Tapai
Cheese Cake, itu yang saat ini ternyata banyak yang me
nyukai,” ujar dia.
Dhiena menceritakan, kue pertama yang dijual adalah
Tapai Cheese Cake. Ada dua macam Tapai Cheese Cake
Mananna Cake, yaitu Tapai Cheese Classic dan Tapai Cheese
Premium.
Saat memulai usahanya, Dhiena hanya mengeluarkan
modal Rp4 juta. Dengan modal itu, ia kini berhasil meng
ubah hobinya sebagai sumber penghasilan. Omzet Mananna Cake saat ini berkisar Rp3-Rp5 juta per bulan dengan
modal berputar setiap bulannya hanya sekitar Rp1 juta-an.
Harga yang ditawarkan juga tidak menguras kantong, Dhiena menjual kuenya dari harga Rp55 ribu sampai dengan
harga Rp100 ribu.
Karena bisnisnya baru berjalan setahun, pangsa pasar
Dhiena baru mencakup teman dekat, kerabat, dan teman
kantor. Dhiena berharap dalam dua tahun ke depan, merek
bisnisnya lebih dikenal masyarakat luas.
“Biasanya teman-teman di BPK itu beli untuk oleh-oleh,
kalau mereka dari Kantor Perwakilan biasanya suka bi
ngung mau bawa oleh-oleh apa ketika dari Kantor Pusat
pulang ke daerah, saya tawarkan untuk membawa Mananna Cake saja, lalu banyak yang minat dan responsnya cukup
baik,” tuturnya.
Untuk memperkenalkan bisnis kuenya, Dhiena menggencarkan promosi melalui media sosial Instagram, Facebook, dan nomor Whatsapp 08161373072/081223400400.
Dhiena membuat akun Instagram khusus bernama @
mananna_cake. Ia pun aktif berkomunikasi dan membalas
komentar para konsumennya.
“Cukup efektif (promosi melalui medsos) sebagai pebisnis pemula daripada kita buka toko. Dan target saya selama
2 tahun ini memperkuat branding supaya kue saya terkenal.
Saya menggunakan media sosial seperti Instagram,” tuturnya.
Selain bisnis kue, Dhiena ingin mengembangkan bisnis
di bidang masakan, yaitu Mananna Kitchen. Ia bercita-cita mempunyai dua produk di bidang cake dan di bidang
masakan. “Jadi setalah pensiun di BPK, sudah punya usaha
sendiri.”
Dhiena mengatakan, ketekunan merupakan kunci
kesuksesan usaha. Ia juga berpesan kepada para pegawai
muda di BPK untuk tidak takut memulai usaha dan meng
kreasikan hobi. Asalkan, tegas dia, usaha tersebut tak
mengganggu waktu kerja di BPK.
“Jadi untuk pegawai BPK yang lain, kalau punya keahlian
dan ide usaha tidak ada salahnya untuk mencoba asal tidak
mengganggu pekerjaan utama di BPK. Saya pikir sangat bagus ya mempunyai pekerjaan sampingan untuk menambah
penghasilan keluarga,” katanya. l
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Berat badan bisa turun hingga
5 kg dalam sepekan jika tak
mengonsumsi makanan
berkarbohidrat setelah jam 5 sore.

Cara
Menjalani

HIDUP
SEHAT
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K

esehatan tubuh sangat penting untuk menunjang aktivitas. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) sangat memfasilitasi para karyawannya untuk menerapkan gaya hidup sehat.
Salah satunya dengan menyediakan fasilitas
gym secara gratis.
Instruktur gym BPK Johnny Nethanel mengatakan, dia
selalu mendorong anggota gym BPK untuk rutin berolahraga
di tengah aktivitas kerja yang sangat padat. Menurut dia, ber
olahraga sekitar 15 menit saja sudah cukup untuk menjaga
kesehatan tubuh. “Meskipun hanya berlari kecil atau dengan
body weight training (latihan beban dengan menggunakan
berat tubuh),” kata Johnny kepada Warta Pemeriksa, akhir
September.
Johnny menerapkan metode yang berbeda-beda untuk
setiap anggota gym BPK. Hal ini penting dilakukan karena
metabolisme tubuh manusia tidak sama. Johnny menyampaikan kepada para anggota gym untuk mengetahui metabolisme tubuh masing-masing.
“Meskipun boleh setiap hari (berolahraga), tidak ada yang
melarang. Asal mampu dan tahu kekuatan tubuhnya. Karena
kalau terlalu keras latihannya, terkadang justru membuat
drop. Jadi harus tahu tentang metabolismenya itu seperti

apa. Dan yang terpenting, sebelum melakukan aktivitas
olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu,” kata
Johnny.
Selain berolahraga rutin, mengatur pola makan sangatlah
penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Johnny menyarankan agar tidak mengonsumsi makanan berkarbohidrat
setelah jam 5 sore. Sebagai pengganti, disarankan untuk
mengonsumsi air putih dan buah-buahan.
Dia menegaskan, jika hal tersebut bisa dilakukan rutin
selama sepekan, berat badan akan turun hingga 5 kilogram.
Kata dia, program tersebut sudah berhasil diterapkan oleh
banyak anggota gym BPK.
“Saya juga memberikan pengetahuan mengenai berbagai
macam tipe diet seperti diet keto dan OCD. Saya berpesan
untuk selalu menghindari makanan goreng-gorengan, minuman beralkohol dan makanan yang mengandung gula berlebih seperti nasi. Diusahakan untuk mengganti nasi putih ke
nasi merah,” ucap Johnny.
Johnny tak menampik ada pegawai BPK yang kurang rajin
dalam berolahraga. Karena terbentur dengan tugas yang
padat, mereka jadi segan untuk berolahraga. Padahal, kesehatan sangat berharga untuk menunjang aktivitas selama
bekerja.
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Testimoni Pelaku Hidup Sehat
di BPK
SEPTIAN WAHYU BASKORO, STAF BIRO SDM BPK

Harapan saya yang pasti,
sesibuk apapun tetap sempatkan untuk berolahraga.
Karena investasi kesehatan
itu mahal. Yang muda pun
bisa mengalami sakit.

Berat Badan Turun Berkat Diet Keto

S

elama melakukan rutinitas hidup sehat dengan program diet
ketogenik saya merasakan tidak gampang lelah, kerja lebih
termotivasi, dan lebih merasa bahagia dalam hubungan rumah
tangga. Awal bulan Januari 2018, berat saya mencapai 130 kilogram. Karena alasan kesehatan, saya melakukan diet dengan
konsisten. Hasilnya, berat badan saya berkurang drastis pada
September ini. Berat badan saya sekarang 92 kilogram. l

BAYU ARDITYA, STAF KETUA BPK

Lebih Baik Berolahraga Daripada Berobat

S

aya memanfaatkan fasilitas BPK
yang ada. Teman-teman di sini
juga sangat mendukung ketika saya
mengalami kesulitan dalam mengang
kat beban. Penyediaan alat yang selalu
rapi dan bersih menjadi kenyamanan
selama berolahraga di sini.
Harapannya untuk teman-teman
auditor muda untuk dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di tempat mereka. Sempatkan
sekiranya waktu setengah jam untuk berolahraga. Karena itu lebih baik dibandingkan kita mengeluarkan biaya untuk berobat. l

BUSTANUL ARIFIN, KASUBAG ADMINISTRASI KEUANGAN AKN IV

Kesehatan Investasi Masa Depan

K
n

Johnny Nethanel

Johnny berharap, fasilitas gym yang disediakan
BPK secara gratis dapat dimanfaatkan sebaik mung
kin oleh para pegawai.
“Harapan saya yang pasti, sesibuk apapun tetap
sempatkan untuk berolahraga. Karena investasi
kesehatan itu mahal. Yang muda pun bisa meng
alami sakit. Sekarang sudah banyak aplikasi di
ponsel pintar yang bisa dijadikan panduan untuk
mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan
tubuh,” tutur Johnny. l
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esehatan sangat penting karena
menunjang produktivitas kita.
Jika kita dalam kondisi fisik yang
bagus, kerja pun akan lebih optimal.
Kesehatan juga untuk investasi masa
depan, karena bagaimanapun juga,
kondisi fisik yang kita jaga saat ini
akan berdampak jangka panjang.
Yang sering saya lihat, pegawai
BPK banyak yang bercita-cita memiliki tubuh sehat, tetapi tidak
memiliki niat yang kuat. Ada beberapa yang tidak mengetahui
cara mencapai ke arah sana. Ada yang hanya sampai kemauan,
tapi tidak ada niat untuk menjalani. Jadi saya menyarankan untuk
teman-teman di BPK untuk ada niat menjalani pola hidup sehat
karena tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras.” l
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Lima Pesan
Ketua BPK

di Raker Pelaksana
Ketua BPK
mengimbau kepada
setiap pelaksana
BPK untuk tidak ikut
berpolitik praktis
dalam pelaksanaan
pemilu.

B

adan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menggelar Rapat Kerja
Pelaksana BPK pada 25-26 September 2018 di Jakarta. Dalam
pidato pembukaan, Ketua BPK
Moermahadi Soerja Djanegara
menekankan lima hal penting kepada para
peserta rapat.
Pesan pertama yang disampaikan Moer
mahadi adalah BPK perlu menyusun mekanisme koordinasi yang jelas antara Auditorat

Utama Investigasi (AUI) dengan satuan kerja
dan aparat penegak hukum. Koordinasi harus
dilakukan mulai dari penelaahan informasi
awal, penghitungan kerugian negara, maupun pemeriksaan investigatif.
“Saya mengharapkan mekanisme ini dapat dituangkan dalam keputusan BPK yang
dapat mengikat setiap pihak yang terlibat
di dalamnya serta menjadi pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan AUI,” kata Moermahadi
saat membuka rapat, Selasa (25/9).
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Kedua, terkait pemanfaatan kantor akuntan publik (KAP). Dia memerintahkan agar setiap kepala
satuan kerja (satker) melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan, baik terhadap pihak KAP, pendamping dari BPK, maupun
entitas yang diperiksa. Evaluasi juga diminta agar
dilakukan secara menyeluruh untuk perbaikan ke
depan.
“Saya tidak ingin mendengar pendapat bahwa
penggunaan KAP tidak memberikan manfaat bagi
BPK. Kegiatan ini adalah kebijakan pimpinan dalam
rangka shifting pemeriksaan laporan keuangan ke
pemeriksaan kinerja,” ujar dia.
Ketiga, Moermahadi berharap adanya rancang
an besar (grand design) pemanfaatan sarana dan
prasarana di BPK. Hal ini diwujudkan dalam bentuk
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
yang dapat segera disusun untuk mendukung kegiatan operasional dan tata kelola organisasi.
Keempat, Moermahadi mengingatkan ihwal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Aturan-aturan itu, tegas dia, mengamatkan bahwa
setiap ASN diangkat dalam jabatan sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
“Saya mengharapkan penerapan jabatan fungsional prioritas di BPK harus segera diterapkan
sesuai dengan tupoksi pada unit-unit kerja di BPK.
Utamanya jabatan fungsional yang mendukung
kegiatan pemeriksaan sebagai core business BPK,”
kata dia.
Terakhir, terkait momentum 2018 menuju 2019
yang merupakan tahun politik. Moermahadi meng
imbau kepada setiap pelaksana BPK untuk tidak
ikut berpolitik praktis dalam pelaksanaan pemilu,
baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. “Jaga nama baik BPK sebagai lembaga negara
yang independen, berintegritas, dan profesional,”
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

tegas dia.
Raker Pelaksana BPK tahun ini mengambil tema
“Satukan Energi, Tingkatkan Sinergi untuk BPK Berprestasi”. Tema ini merupakan kesinambungan atas
tema rakor, yakni “Merajut Kebersamaan, Menguat
kan Koordinasi”. Melalui tema ini, Ketua BPK pun
mengajak para peserta untuk bersama-sama me
nyelaraskan energi dan sumber daya yang dimiliki.
Bentuknya, melalui kerja keras, cerdas, dan tuntas
untuk mewujudkan BPK yang berprestasi.
Dalam raker yang digelar selama dua hari itu,
BPK juga melakukan penandatanganan piagam
manajemen risiko untuk mengarahkan dan me
ngendalikan kegiatan organisasi BPK dari berbagai
risiko yang ada. Dengan manajemen risiko, BPK
dapat mengidentifikasi risiko yang dihadapi dan
bagaimana memitigasinya. “Manajemen risiko ini
dapat digunakan oleh BPK untuk meningkatkan
kapabilitasnya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan peluncuran Sistem Informasi SDM (Sisdm) versi 2.0 oleh
Ketua dan Sekjen BPK. Sistem ini menyempurnakan
versi 1.0 yang diperkenalkan pada 2013 dan versi
1.5 yang diluncurkan pada 2015. Pada versi 2.0, ada
perubahan berupa tampilan baru yang mudah digunakan, fitur yang lebih beragam dan informatif.
Ada pula tambahan 12 modul baru. Antara lain,
modul mutasi untuk melakukan simulasi mutasi
antarsatker, modul dupak, modul untuk melihat
hasil assessment secara langsung, statistik pegawai,
modul medis, modul hukuman disiplin, dan modul
kelengkapan arsip digital.
“Raker kali ini harus menghasilkan keputus
an-keputusan yang strategis untuk perbaikan BPK
ke depan baik itu kegiatan pemeriksaan, maupun
kesetjenan, dan penunjang. Saya akan terus memonitor agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat
ditindaklanjuti, berhasil guna, dan berdaya guna,”
ujar Ketua BPK. l
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Pelatihan ini digelar
untuk memperbaiki
kualitas pemeriksaan
terhadap manajemen
kehutanan dan
menguatkan peran SAI.

Enam Negara
Ikuti Pelatihan
Pemeriksaan
Kehutanan
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I

ndonesia menjadi tuan rumah The Fifth INTOSAI WGEA
(Working Group on Environmental Auditing) International Training on Forestry Audit atau Pelatihan Internasional Audit Kehutanan INTOSAI WGEA ke-5. Pelatihan yang
digelar di Badiklat PKN, Jakarta, pada 24-28 September,
diikuti 19 peserta dari enam negara.
Sebagai tuan rumah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
memimpin langsung pelatihan.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menuturkan,
pelestarian hutan jadi komitmen dunia internasional seperti
tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau
tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 pada butir
15. Butir tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan hutan
bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mempromosikan hutan yang berkelanjutan.
Ia mengatakan, pemerintah sangat mendorong dalam
mempromosikan tujuan ini dengan membangun dan meng
implementasikan kebijakan untuk manajemen hutan berkelanjutan.
Di dalam konsep pelaksanaannya, lanjut dia, Indonesia
ingin mendapatkan keuntungan dari hutan dengan manajemen yang lebih baik. Manfaat tersebut harus didapat tanpa
mengurangi nilai jangka panjang dan produktivitas di masa
depan, tanpa menciptakan masalah sosial dan lingkungan.
Untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tata
kelola yang baik terhadap menajemen hutan area konservasi,
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lembaga pemeriksa negara (SAI) memilki peran yang penting
untuk mewujudkannya.
‘’Dengan manajemen pemeriksaan hutan area konservasi,
setiap potensi dan kesalahan pelaksanaan dan kesalahan
penggunaan dapat teridentifikasi, dihentikan, dan dicegah,’’
kata Moermahadi saat membuka kegiatan pelatihan, Senin
(24/9).
Ia menjelaskan, pelatihan ini digelar untuk memperbaiki
kualitas pemeriksaan terhadap manajemen kehutanan dan
menguatkan peran SAI.
Dalam pelatihan kelima ini, kegiatan tak hanya diisi
materi, tapi juga praktik melalui pengalaman langsung dan
memanfaatkan teknologi geospasial untuk mengumpulkan
bukti pemeriksaan dengan praktik di lokasi yang sebenarnya.
Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, pelatih
an digelar untuk membuktikan komitmen BPK RI sebagai
Ketua INTOSAI WGEA guna mengimplementasikan rencana
aksi BPK dengan memimpin pelatihan internasional terhadap
pemeriksaan kehutanan.
Pelatihan internasional terkait pemeriksaan kehutanan
telah dilakukan sejak 2004. 121 peserta dari 10 negara telah
berpartisipasi dalam pelatihan ini.
‘’Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kapasitas dalam melakukan pemeriksaan kehutan
an. Metode pelatihan dibuat agar bisa dipraktikkan dalam
kuliah umum, diskusi, studi kasus di kelas, dan aktivitas di
luar ruangan,’’ jelas Bahtiar.
Program pelatihan diisi dengan kunjungan lapangan ke
Gunung Pancar, Bogor. Tujuannya, untuk membantu peserta
mempraktikkan teknologi geospasial guna mengumpulkan
dan menganalisa bukti pemeriksaan.
Tujuan lain BPK RI menggelar pelatihan ini adalah untuk
memberikan rekomendasi kepada para stakeholder, khusus
nya terkait perbaikan akuntabilitas dalam manajemen kehutanan berkelanjutan.
‘’Saya berharap pelatihan ini tidak hanya membuat ekspektasi peserta dalam memperbaiki kapasitas diri terpenuhi,
tapi juga membuktikan kesempatan yang bernilai untuk
membangun jaringan di antara para SAI,’’ ujar Bahtiar. l
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Manajemen Risiko
dan Peran Unit
Audit Internal
OLEH FAUZAN WAHYUABDI PRATAMA
Subbag Pengembangan Kompetensi Biro SDM BPK RI
Pegawai tugas belajar di Magister Akuntansi UGM)

Implementasi manajemen risiko
semakin menjadi keharusan
dengan dicanangkannya program
Reformasi Birokrasi (RB) dan
program Pembangunan Zona
Integritas (ZI) oleh pemerintah.

K

egiatan diseminasi dan workshop Kebijakan dan
Pedoman Manajemen Risiko di Badan Pemeriksa
Keuangan pada 30 Agustus 2018 menunjukkan
sebuah tonggak awal implementasi program
manajemen risiko yang terintegrasi dengan tujuan dan strategi BPK. Implementasi program ini
membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Beberapa tahapan yang telah dilakukan BPK di antaranya
melalui pembangunan program manajemen risiko dalam
bentuk INTOSAI Self Assessment Integrity Tools (IntoSAINT)
dan sistem pengendalian internal (SPI) BPK. IntoSAINT merupakan model yang diterapkan sebagai salah satu tindak
lanjut dari hasil peer review Algemene Rekenkamer (ARK/BPK
Belanda) di tahun 2009 yang spesifik mengarah pada penanganan risiko integritas. Sementara SPI BPK (SK Ketua BPK
Nomor 23/2011) memuat konteks yang lebih umum, yang di
dalamnya memuat komponen penilaian risiko.
Implementasi manajemen risiko semakin menjadi keharusan dengan dicanangkannya program Reformasi Birokrasi
(RB) dan program Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu program
RB dan ZI adalah program pengawasan, yang di antaranya
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memuat aspek sistem pengendalian internal dan manajemen
risiko. Terhadap pelaksanaan program RB, dilakukan evaluasi
yang dimulai pada tahun 2011 untuk program RB (berdasarkan Permenpan RB 53/2011).
Namun demikian, hasil evaluasi Kemenpan RB atas Prog
ram RB pada Program Pengawasan (dhi aspek SPI dan MR) ini
menunjukkan hasil yang belum maksimal, sehingga masih
memerlukan beberapa area peningkatan (area of improvement). Hal ini menjadikan suatu pekerjaan rumah bagi BPK,
termasuk Inspektorat Utama yang harus “mengawal” area ini
agar mendapatkan perbaikan.
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Upaya yang dilakukan BPK terhadap area ini menunjukkan hal positif, yaitu dengan diperolehnya indeks RB
dengan predikat “A” sejak tahun 2016, dan diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani pada beberapa satuan kerja di BPK dari Kemenpan RB.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta seluruh jajaran
di organisasi BPK, baik dari level pimpinan BPK dan pimpinan
pelaksana BPK yang mendukung program RB dan ZI, yang
dilanjutkan dengan pencanangan program manajemen risiko
yang baru saja dilaksanakan. Tentunya, kegiatan pencanang
an ini baru awal dari sebuah perjalanan, karena wujud nyata
keberhasilan suatu program dicerminkan dari efektivitas implementasinya di kemudian hari.
Di sisi lain, kinerja Inspektorat Utama (Itama) BPK telah
dinilai oleh IIA Indonesia dengan menggunakan kriteria Internal Audit Capability Model (IACM). Dari lima level maturitas (1–
5), IIA Indonesia memberikan predikat level 3 Integrated, yang
berarti bahwa manajemen dan praktik profesional Itama telah dijalankan secara seragam sesuai dengan standar profesi
audit internal. Hal ini juga semakin menegaskan peran Itama
sebagai mitra strategis bagi organisasi, khususnya dalam
mengelola strategi dan risiko organisasi. Dengan predikat
ini, Itama BPK juga telah mencapai target RPJMN Pemerintah
untuk periode tahun 2015 – 2019 yang menargetkan fungsi
pengawasan internal pemerintahan harus mencapai level 3.

Kerangka manajemen risiko
Beberapa kerangka kerja dapat dijadikan pedoman untuk
penerapan program manajemen risiko, seperti ISO 31000:
Risk Management – Principle and Guidelines dan COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance. ISO 31000 menyatakan bahwa faktor internal dan
eksternal menimbulkan ketidakpastian yang dapat memberikan dampak terhadap dalam pencapaian tujuan organisasi
(risiko). ISO 31000 memberikan suatu pedoman mengenai
prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. COSO

ERM menyatakan pentingnya pertimbangan risiko dalam
proses penentuan strategi dan melaksanakan kinerja (aktivitas/kegiatan). COSO ERM menekankan hal ini dikarenakan
perubahan kompleksitas risiko, munculnya risiko signifikan
yang baru, dan adanya peningkatan perhatian dari pimpinan
(board) mengenai kesadaran dan pengawasan terhadap manajemen risiko, serta permintaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan risiko. Keduanya secara umum mendefinisikan
tujuan yang sama atas suatu proses manajemen risiko, yaitu
suatu proses yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam
organisasi dalam mengelola strategi dan risiko untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam organisasi dan tata kerja pelaksana BPK, terminologi risiko dimuat dalam tugas dan fungsi unit kerja berikut:
STAF AHLI MANAJEMEN RISIKO
Melakukan kajian mengenai kebijakan yang terkait
dengan manajemen risiko serta memberikan masukan
kepada BPK mengenai strategi penerapan manajemen
risiko dalam kelembagaan BPK.
INSPEKTORAT PEMERIKSAAN INTERNAL
DAN MUTU KELEMBAGAAN
Mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap
pencapaian tujuan BPK.
INSPEKTORAT PENEGAKAN INTEGRITAS
Pelaksanaan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan.

Budaya organisasi sebagai landasan
implementasi manajemen risiko
Kerangka kerja COSO ERM (2017) menekankan pada pentingnya kultur/budaya dalam organisasi. COSO ERM memuat
lima komponen yang saling terkait, yaitu governance and
culture, strategy and objective-setting, performance, review and
revision, dan information, communication, and reporting.
Komponen governance and culture misalnya, menjelaskan
bahwa governance (tata kelola) merupakan penentu dari
ritme organisasi, memperkuat dan menciptakan pentingnya
tanggung jawab untuk mengawasi ERM, sementara culture
(kultur/budaya) menekankan pada nilai etika, perilaku yang
diharapkan, dan pemahaman risiko dalam organisasi.
Dalam kerangka manajemen risiko sebelumnya, yaitu
ERM – Integrated Framework (2004), COSO meletakkan internal environment sebagai komponen pertama. Internal environment mengarahkan ritme organisasi, dan menentukan dasar/landasan bagaimana risiko dipandang dan ditangani oleh
personel dalam entitas, termasuk filosofi manajemen risiko
dan selera risiko, integritas dan nilai etika, serta lingkungan
operasionalnya. Peletakan governance and culture serta internal environment sebagai komponen pertama dalam kerangka
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kerja manajemen risiko menunjukkan pentingnya komponen
ini sebagai landasan dalam implementasi ERM.
Logicgate (2018) memberikan panduan bagaimana
membentuk kultur risiko yang efektif sebagai salah satu
faktor yang memperkuat fungsi organisasi dalam mengelola
risiko yang akan dihadapi, serta mengarahkan untuk selaras
dengan tujuan strategis organisasi. Kultur risiko yang efektif
akan membentuk tiga hal berikut:
Mengakui dan menyadari suatu realita bahwa
risiko memang merupakan hal yang ada dan
nyata, dan harus dilakukan tindakan terhadap
risiko tersebut.
Mencari informasi mengenai risiko dari seluruh
bagian dan tingkatan dalam organisasi, dan
mendorong diskusi mengenai risiko tersebut.
Mendesain kebijakan dan proses manajemen
risiko yang tepat dan menugaskan setiap personel dalam organisasi sebagai pihak yang
memiliki akuntabilitas untuk patuh terhadap
kebijakan dan proses tersebut.
Untuk membentuk dan meningkatkan kultur organisasi,
beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:
Memahami kultur risiko saat ini.
Mendorong partisipasi kuat dari pimpinan.
Mencapai keselarasan antarpimpinan.
Memutakhirkan kebijakan dan prosedur agar lebih
mencerminkan budaya risiko.
Menciptakan kepemilikan/tanggung jawab
terhadap risiko.
Menumbuhkan komitmen untuk berubah.
Menggunakan perangkat yang tepat, misalnya
teknologi.
Komunikasi.

Kesempatan dan tantangan bagi fungsi
audit internal
Implementasi manajemen risiko memberikan implikasi
terhadap tugas dan fungsi unit audit internal di dalam organisasi. IIA (2017) dalam IPPF Standar 2120 – Risk Management
menyatakan bahwa auditor internal harus mengevaluasi
efektivitas dan berkontribusi terhadap peningkatan proses
manajemen risiko. Riset dan survei menunjukkan bahwa
audit internal berperan esensial untuk kesuksesan organisasi,
dan pimpinan audit internal memiliki peran yang kritikal untuk memimpin hal tersebut.
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Riset dan survei menunjukkan
bahwa audit internal berperan
esensial untuk kesuksesan organi
sasi, dan pimpinan audit internal
memiliki peran yang kritikal untuk
memimpin hal tersebut.
IIA dan Deloitte (2015) menyatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan di lingkungan dunia
global ini, terdapat 10 area penting bagi fungsi audit internal. Satu di antaranya adalah dengan memainkan peran
sebagai pemimpin (playing a leading role) melalui pengembangan praktik manajemen risiko berperspektif ke depan
(forward-looking RM practice).
IIA (2011) memberikan beberapa contoh peran konsultasi
dalam manajemen risiko yang dapat dilakukan.
u Memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko.
u Memberikan pelatihan kepada manajemen mengenai
bagaimana merespon risiko.
u Mengkoordinasikan aktivitas ERM.
u Mengkonsolidasi pelaporan risiko.
u Memelihara dan meningkatkan kerangka kerja ERM.
u Memimpin penciptaan/pembangunan ERM.
u Mengembangkan strategi ERM untuk mendapatkan perse
tujuan pimpinan (board).
Peran tersebut pada dasarnya merupakan milik dari lini
kedua, namun demikian, audit internal dapat pula berperan
di dalamnya sebagai kesempatan untuk semakin memperluas layanan dan manfaat yang diberikan kepada organisasi.
IIA (2016) memperkenankan audit internal untuk berperan
sebagai lini kedua dengan tetap mempertimbangkan independensi dan objektivitasnya, terutama pada saat melaksanakan fungsi assurance di masa yang akan datang.
Faktor yang perlu ditekankan agar peran konsultansi ini
berjalan adalah pelibatan audit internal sebagai mitra perencanaan strategi organisasi. Dengan keterlibatan pada proses
yang lebih awal, peran audit internal tidak hanya mengeva
luasi bagaimana hasil dari pelaksanaan strategi tersebut,
namun juga bagaimana memberikan saran dalam tahap
perumusan dan pencapaian strategi. Hal ini dapat dilakukan
melalui penguatan dan pengayaan tugas dan fungsi yang
telah dimuat dalam organisasi dan tata kerja.
Dengan adanya implementasi manajemen risiko dalam
organisasi, maka fungsi audit internal dapat mengambil
peran yang signifikan. Peningkatan yang berkelanjutan atas
keahlian dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi
salah satu syarat penting keberhasilan fungsi tersebut. l
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Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan
IHPS I BPK Tahun 2018 ke
DPD, 5 Oktober 2018.

Courtesy call Wakil Ketua
BPK Bahrullah Akbar dengan
perwakilan ANAO,
11 September 2018.

Rapat Dengar Pendapat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Tahun 2019 dengan DPR RI,
19 September 2018.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

48 BERITA FOTO

Anggota VII BPK
Eddy Mulyadi Soepardi
menyerahkan LHP
kepada SKK Migas,
27 September 2018.

Courtesy call Sekjen BPK
Bahtiar Arif dengan Kementerian Jerman di Ruang Rapat Sekjen, 3 Oktober 2018.

Kunjungan Kerja Komite IV
DPR RI dengan Anggota VI
BPK Harry Azhar Azis
di Kantor BPK Makassar,
10 Oktober 2018.
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Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara dan
Anggota II BPK Agus Joko
Pramono menyerahkan LK
OJK di Kantor BPK RI,
17 September 2018.

Anggota V Isma Yatun
memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Peran
BPK dan DPR dalam
Mendorong Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Negara di Palembang, 14 September 2018.

Sertijab Kalan Pwk. BPK
Provinsi Bali dihadiri Anggota
VI BPK Harry Azhar Azis dan
Auditor Utama Keuangan
Negara VI Dori Santosa,
1 Oktober 2018.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 10 | Vol. I - Oktober 2018

50 BERITA FOTO

Wakil Ketua BPK Bahrullah
Akbar bertemu
dengan perwakilan ACFE,
13 September 2018.

Anggota II BPK Agus Joko
Pramono memimpin Focus
Group Discussion mengenai
Tata Kelola Utang
Pemerintah Pusat,
13 September 2018.

Seminar Nasional Peran Lembaga Etik di Gedung DPR
dihadiri oleh Anggota V BPK
Isma Yatun, 8 Oktober 2018.
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KELUARGA BESAR BPK RI
Menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah jatuhnya
Pesawat Lion Air JT-610 Jakarta - Pangkalpinang
29 Oktober 2018
yang membawa penumpang di antaranya 10 pegawai BPK RI
“Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik
kepada para penumpang dan kita semua... Aamiin...”
HARWINOKO
Plt Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

MARTUA SAHATA
Ketua Tim Senior Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

ACHMAD SOBIH INAJATULLAH
Kepala Sub Bagian Keuangan BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

YOGA PERDANA
Ketua Tim Yunior Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

DICKY JATNIKA
Kepala Sub Bagian Hukum BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

YUNITA SAPITRI
Ketua Tim Yunior Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

IMAM RIYANTO
Kepala Sub Bagian SDM BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung
RESKY AMALIA
Staf Sub Bagian Keuangan BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

YULIA SILVIANTI
Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung
ZUIVA PUSPITA NINGRUM
Pemeriksa BPK
Perwakilan Provinsi
Bangka Belitung

