
Edisi 12  -  Vol. VII -  KALEIDOSKOP 2017

W
A

R
TA

 B
P

K
Edisi 12  -  Vol. VII -  KALEID

OSKOP 2017

1 -  COVER KALEIDOSKOP.indd   1 28/12/2017   11.03.16



2 kaleidoskop 2017WaRTa BPK

2 - 3 KODE ETIK.indd   2 28/12/2017   08.21.14



3kaleidoskop 2017 WaRTa BPK

2 - 3 KODE ETIK.indd   3 28/12/2017   08.21.17



Selamat Natal
&

Seluruh Satf & Redaksi

Mengucapkan

4 kaleidoskop 2017WaRTa BPK

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk 
softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu 
setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. 
Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.

ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Majalah Warta BPK tidak 
pernah  meminta sumbangan/
sponsor dalam bentuk apapun 

yang mengatasnamakan 
Warta BPK

PENGARAH : 
Hendar Ristriawan     
Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB : 
R. Yudi Ramdan Budiman

SUPERVISI PENERBITAN : 
Gunarwanto

KETUA DEWAN REDAKSI :
Adelina Silalahi

REDAKSI : 
Parwito
Roso Daras 
Andy Akbar Krisnandy 
Bambang Dwi
Bambang Widodo 
Dian Rustri
Teguh Siswanto (Desain Grafis)

KEPALA SEKRETARIAT :
Andra Ulee

STAF SEKRETARIAT :
Bestantia Indraswati 
Enda Nurhenti
Reza Hadi Satria (Fotografer)
Nusabela
Apriyana

ALAMAT REDAKSI:
Gedung BPK-RI 
Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta 
Telepon : 021-25549000 
Pesawat 1188/1187
Faksimili : 021-57854096
E-mail : warta.bpk@bpk.go.id
 wartabpk@gmail.com

DITERBITKAN oLEH:
SEKRETARIAT JENDERAL 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA

4 -  DARI KAMi.indd   4 28/12/2017   08.44.09



6 KALEIDOSKOP 2017WARTA BPK

KALEIDOSKOP 2017

BerBagai upaya dilakukan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang 

transparan dan akuntabel.  Salah satunya 
pada 5 Desember 2017 lalu, Ketua BPK  
Moermahadi Soerja Djanegara  menggelar 
pertemuan dengan  Presiden Joko 
Widodo. Pertemuan yang diselenggarakan 

di istana Bogor, dalam rangka persiapan 
Pemeriksaan Tahun 2017 pada Pemerintah 
Pusat dan institusi Pengelolaan Keuangan 
Negara. 

Hadir dalam pertemuan itu 
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Wakil 
Ketua BPK, Bahrullah akbar, anggota  
BPK, agung Firman Sampurna, anggota 
BPK, agus Joko Pramono, anggota BPK, 

Komitmen Bersama 
mengelola Keuangan negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah sepakat 
untuk membangun komitmen bersama dalam rangka 
mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan 
negara transparan dan akuntabel.

achsanul Qosasi, anggota BPK, rizal Djalil, 
anggota BPK, isma Yatun dan anggota 
BPK, eddy Mulyadi Soepardi. Pertemuan 
tersebut juga dihadiri para Menteri 
Kabinet Kerja dan para  pimpinan lembaga 
negara.

Dalam sambutannya 
Ketua BPK, Moermahadi 
Soerja Djanegara mengatakan 
pertemuan ini dimaksudkan untuk 
membangun komitmen bersama 
dalam rangka mengelola dan 
mempertanggungjawabkan keuanga 
negara menjelang penyusunan laporan 
keuangan pemerintah tahun 2017 yang 
akan diperika BPK pada awal tahun 2018.

Moermahadi mengingatkan, 
pengelolaan dan tanggungwjawab 

Ketua BPK,  Moermahadi Soerja Djanegara
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keuangan negara serta pemeriksaannya  
merupakan amanat UUD 45. Pengaturan 
itu diatur dalam tiga paket undang-
undang keuanga negara yang disahkan 
pada 2003. “impelmentasi dari perundang-
undangan tersebut memerlukan 
waktu, terutama yang terkait dengan 
penyampaian laporan keuangan 
sebagai pertanggungajawab keuangan 
negara,”kata Moermahadi. 

Moermahadi mencatat,  kualitas 
pertanggungjawaban  pengelolaan 
keuangan negara mengalami peningkatan 
setiap tahunnya.  Opini WTP atas 
LKPP tahun 2016  menggambarkan 
adanya perbaikan terhadap  kualitas 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
aPBN.  Kementerian dan lembaga yang  
memperoleh opini WTP mencapai 80 
persen. “Terjadi peningkatan signifikan 
dibandingkan tahun 2006 yang hanya 9 
persen  kementerian dan lembaga yang 
memperoleh opini WTP,”ujarnya. 

Peningkatan serupa menurut 
Moermahadi juga terjadi di pemerintah 

daerah. Laporan keuangan ditingkat 
pemerintah daerah yang memperoleh 
WTP  mencapai 70 persen.  Jumlah 
tersebut meningkat dibandingkan dengan 
opini LKPD tahun 2006 yang hanya 1 
persen yang mendapta opini WTP.

 Kondisi ini menurut Moermahadi 
, menunjukan adanya peningkatan 
kesadaran, komitmen dan kerja keras  
pemerintah dan para pengguna anggaran  
untuk menyusun laporan keuangan 
sesuai Standar akuntansi Pemerintah, 
membangun pengendalian intern yang 
memadai serta mematuhi peraturan 
perundang–undangan yang berlaku.

Moermahadi menegaskan, opini BPK 
atas laporan keuangan  bukanlah hadiah  
dari  BPK. Sebagai lembaga pemeriksa,   
tanggungjawab  BPK adalah  untuk 
menyatakan  suatu opini atas laporan  
keuangan  berdasarkan pemeriksaan 
yang dilakukan sesuai dengan standar  
pemeriksaan keuangan negara.  Standar 
tersebut  mengharuskan  BPK mematuhi  
kode etik  BPK dan melaksanakan  

pemeriksaan untuk memperoleh 
keyakinan  yang memadai bahwa laporan 
keuangan  tersebut  bebas dari salah 
saji material  dan berjalannya fungsi  
pengendalian internal dan kepatuhan 
terhadap perundang-undangan. 

Sejatinya,  menurut Moermahadi, 
penyusunan laporan keuangan 
merupakan tanggungjawab  pemerintah,  
pimpinan entitas dan lembaga.  Karena 
itu  opini WTP  mencerminkan  kualitas 
laporan keuangan yang sesuai dengan 
standar akuntansi. Opini WTP juga  
merupakan hasil kerja  pemerintah dalam 
mempertanggungjawaban keuangan 
negara.

 Lebih jauh Moermahadi menjelaskan,  
bila dalam pemeriksaan ditemukan  
fakta yang tidak sesuai dengan 
kreterianya, maka BPK akan memberikan 
rekomendasi  untuk perbaikan.  Karena 
itu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  
wajib ditindaklanjuti  oleh pemerintah 
sebagai entitas yang diperiksa.  “Tindak 
lanjut entitas terhadap  rekomendasi 

Presiden   Joko Widodo dan Ketua BPK, memberikan sambutan akan komitmen bersama dalam menyusun laporan keuangan dan 
pemeriksaannya. Tampak Ketua BPK,  Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Bogor, Selasa (5/12).
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BPK  menunjukan komitmen  pemerintah 
untuk meningkatkan  kualitas laporan 
keuangannya,”jelasnya.

 Moermahadi menyadari, pada 
masa lalu  terjadi  pelanggaran kode 
etik dalam pemeriksaan laporan 
keuangan. Untuk itu ia mengajak semua 
pihak untuk mengambil pelajaran 
tersebut. Sebagai lembaga pemeriksa, 
Moermahadi mengharapkan kerjasam 
sama pemerintah dan seluruh pimpinan 
lembaga  negara dan para pengguna 
anggaran untuk dapat bersama-sama 
menegakkan kode etik ,integritas dan 
independensi  dan profesionalisme 
masing-masing  pihak dalam 
melakaksanakan  tugasnya. 

Saat ini kata Moermahadi  BPK telah 

memiliki Majelis Kehormatan Kode etik,   
sistem pengendalian pengawasan internal  
dan mekanisme pengaduan masyarakat.  
Sistem yang dimiliki BPK tersebut  untuk 
mencegah dan memberantas  terjadinya  
perbuatan yang dapat mengganggu 
nilai-nilai independensi, integritas  dan 
profesionalisme.  “Selama ini sistem  
tersebut telah berjalan dengan baik. 
Namun sebaik apapun sistem yang ada 

tidak akan berfungsi  apabila terjadi 
kolusi atau adanya intervensi dari pihak 
yang tidak bertanggungjawab,”jelas 
Moermahadi. 

Moermahadi  yakin, saat ini di 
lingkungan kementerian,  lembaga dan 
penggunan anggaran juga telah memiliki 
sistem yang mampu mencegah dan 
menanggulangi perbutan yang dapat 
mengganggu  nilai integritas dalam 
pengelolaan keuangan negara. 

Karena itu  Moermahadi  mengajak  
upaya bersama antara BPK sebagai pihak 
pemeriksa dengan pemerintah sebagai 
penggelola keuangan negara  dalam 
menjamin dan menjaga sistem yang telah 
dibangun  dan di miliki masing-masing  
pihak.  “Sistem yang baik dan mampu 

dijalankan akan menghasilkan  kualitas 
hasil pemeriksaan dan pengelolaan 
keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel,”tandas Moermahadi. 

Terkait dengan  persiapan 
pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah tahun 2017, Moermahadi 
mengingatkan sejumlah hal yang 
perlu mendapat perhatian pemerintah. 
Diantaranya, perlunnya mempertahankan 

kualitas pertanggungjawaban  keuangan 
negara dengan menyampaikan laporan 
keuangan yang bebas salah saji material 
dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

Moermahadi juga menghimbau 
untuk menguatkan peran dan fungsi 
kapasitas internal auditor untuk 
menjamin efektivitas sistem pengendalian 
intern, memitigasi  kecurangan dan 
korupsi  dan mengefektifkan tindak 
lanjut rekomendasi BPK. Selain  itu juga 
perlunya, pengendalian defisit anggaran 
dan hutang pemerintah, pengelolaan 
pendapatan dan aset negara  serta 
peningkatan kinerja anggaran.

Untuk meningkatkan efisiensi  
dan efektivitas kegiatan pengelolaan 

keuangan negara dan kegiatan 
pemeriksaannya, Moermahadi 
mengharapkan entitas dapat 
memanfaatkan teknologi informasi  
melaui e-aduit. MOU yang telah 
ditandatangani agar diimplementasikan  
sehingga data pertanggungjawaban  
pengelolaan keuangan nagara dapat 
diakses oleh BPK secara online. “Kami 
sangat berharap adanya pusat data 

Ketua BPK,  Moermahadi Soerja Djanegara , Presiden Joko Widodo, dan Wakil  Prsiden Jusuf  Kalla
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keuangan negara  yang  terintegrasi dari 
seluruh pengelola keuangan negara,”kata 
Moermahadi.

Selian itu Moermahadi juga 
berharap pertemuan ini menjadi titik 
tolak  peningkatan pengelolaan  dan 
tanggungjawab  keuangan negara yang 
semakin efisien , efektif transparan dan 
akuntabel. Pertemuan ini juga diharapkan 
dapat membangun  komitmen untuk 
bersama=sama  membangun budaya 
anti korupsi  dalam pengelolaan, 
pertanggungjawaban dan pemeriksaan 
keuangan negara .

WTP Saja Tidak Cukup
Sementara Presiden Joko Widodo 

dalam sambutannya, menyatakan bahwa 

predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 
saja tidaklah cukup bagi tata kelola 
pemerintahan. Pihaknya juga harus 
memastikan bahwa tak ada satu rupiah 
pun uang rakyat yang disalahgunakan.

Menurutnya, pemerintah juga tidak 
boleh puas dengan pernyataan bahwa 
di tahun 2016 adalah pertama kalinya 
predikat WTP didapatkan setelah 12 
tahun. WTP itu sendiri seharusnya 

sudah menjadi standar bagi tata kelola 
pemerintahan. “Saya kira bukan itu. Kita 
justru harus semakin terpacu supaya 
tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun 
berikutnya pemerintah pusat terus 
mendapatkan opini WTP dan itu harus 
menjadi sebuah standar,” ucap Presiden.

Menurut Joko Widodo, mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik 
dengan salah satunya mengupayakan 
predikat WTP merupakan upaya 
untuk menjaga kepercayaan rakyat. 
Pemerintah harus mampu menunjukkan 
bahwa pihaknya menggunakan 
uang rakyat secara bertanggung 
jawab dan untuk kepentingan rakyat 
pula.“ini yang saya minta benar-benar 
diperhatikan karena bukan sembarangan 

pertanggungjawabannya. Jangan 
hanya karena pemeriksaan ini sebuah 
kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya 
menganggap gampang saja,” ujarnya.

Kepala Negara meminta jajarannya 
untuk memaksimalkan penggunaan 
teknologi informasi dari hulu hingga 
hilir. ia mengaku sudah memerintahkan, 
mulai dari e-planning, e-budgeting, 
e-procurement. “Perpresnya sedang 

disiapkan. Sehingga kita tidak perlu 
merasa ragu, aturannya nanti jadi 
semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem itu berjalan, 
Presiden meyakini, semuanya 
akan menjadi transparan, mudah 
dipertanggungjawabkan, dan tidak ada 
ruang untuk “bermain-main” dengan 
aPBN.”Kalau sistem ini berjalan semuanya 
menjadi semakin transparan, mudah 
dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang 
untuk bermain-main dengan aPBN,” kata 
mantan gubernur DKi Jakarta ini.

Selain itu, Presiden  juga 
menginstruksikan seluruh jajarannya 
agar setiap kementerian dan lembaga 
pemerintahan pengguna aPBN agar 
terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra 

dalam memastikan terlaksananya tata 
kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK 
akan menjaga independensi serta 
profesionalitas sepanjang proses 
pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan 
kerja sama yang baik antara pemerintah 
dan BPK, Presiden percaya kepercayaan 
rakyat akan terus diperoleh bersama. 
Semoga.  (bw)

Tampak Pejabat BPK  (duduk  paling depan) ikut hadir dalam rangka mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara transparan 
dan akuntabel.

6 - 9 LAPORAN UTAMA.indd   9 28/12/2017   06.04.55



10 KALEIDOSKOP 2017WARTA BPK

KALEIDOSKOP 2017

Kegiatan yang dikemas dalam 
bentuk Olimpiade Audit untuk 
Negeri bertajuk “BPK Audination” 
tersebut diharapkan dapat 

menarik minat mahasiswa untuk 

mempelajari mengenai Audit sehingga 
melahirkan auditor yang cerdas dan 
handal.

Pengetahuan dan pengalaman 
praktik pemeriksaan BPK dapat 

Selenggarakan Olimpiade audit 
Bpk perkenalkan pentingnya 
audit pemerintahan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan kegiatan 
edukasi dan sosialisasi Ilmu audit Pemerintahan dan profesi 
auditor yang ditujukan kepada stakeholder BPK khususnya 
mahasiswa. 

diharmonisasi dengan pembelajaran 
audit di perguruan tinggi. Oleh sebab 
itu, BPK merasa perlu untuk membuat 
sebuah ajang yang dapat menciptakan 
harmonisasi di antara keduanya. “Melalui 
BPK Audination, kami yakin akan terjadi 
interaksi lebih lanjut antara BPK, auditor 
BPK, dengan dunia kampus,” ungkap 
Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar 
dalam sambutannya pada pembukaan 
Olimpiade Audit untuk Negeri, pada 
Senin (27/11/2017), di Jakarta.

BPK Audination merupakan rangkaian 

10 - 11  NOV.indd   10 28/12/2017   06.35.00
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perlombaan dan kegiatan terkait 
pemeriksaan (auditing) antar-perguruan 
tinggi baik negeri dan swasta di seluruh 
Indonesia. Olimpiade ini terbuka untuk 
seluruh mahasiswa di Indonesia dan tidak 
dipungut biaya. Sebanyak 752 peserta 
dari 114 Perguruan Tinggi di Indonesia 
mengikuti seminar dan berbagai 
lomba yang diadakan. Kegiatan yang 
berlangsung pada 27 s.d. 30 November 
2017 di Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan) BPK, Jakarta ini adalah yang 
pertama diselenggarakan di BPK dan 
yang pertama di Indonesia.

Anggota I BPK, Agung Firman 
Sampurna yang juga hadir pada 
pembukaan kegiatan tersebut 
mengatakan, bahwa kegiatan ini 
merupakan bagian penting dalam 
konteks assurance accountability, yaitu 
menjaga agar pengelolaan keuangan 
negara benar-benar bisa menjamin 

tercapainya tujuan bernegara. “Kita ingin 
menyatukan aspek pendidikan di satu 
sisi dan juga aspek kita membangun tata 
kelola keuangan negara yang lebih baik 
dalam arti lebih akuntabel,” pungkasnya.

Selain Wakil Ketua BPK dan Anggota 
I BPK, pembukaan BPK Audination 
tersebut juga dihadiri oleh Menteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 
Muhammad Nasir serta pejabat eselon I 
dan II di lingkungan BPK   ***
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B PK mempunyai peran penting 
dalam mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang transparan 
dan akuntabel. Karena itulah pada 

Oktober lalu,  BPK telah menyampaikan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 
I Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) dan 
Presiden.

 Pada semester I tahun  2017 ini sedikitnya  
BPK telah menyelesaikan 687 Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasilnya, BPK 
mengungkapkan sedikitnya  9.729 temuan. 
Temuan yang mengakibatkan kerugian negara, 
BPK menemukan sebanyak 3.135 temuan 
senilai Rp1,81 triliun. Sedangkan  potensi 
kerugian sebanyak 484 temuan senilai Rp4,89 
triliun dan kekurangan penerimaan sebanyak 
1.088 temuan senilai Rp18,44 triliun. 

Pada semester ini BPK juga telah melaku-
kan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, 
baik di pemerintah pusat sebanyak 102 LHP, 
dan 537 LHP pemerintah daerah serta 6 lapo-
ran keuangan BUMN dan badan lainnya. 

Terhadap laporan keuangan  pemerintah 
pusat tersebut,  BPK memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP). Rinciannya, seban-
yak 73 LKKL memperoleh  opini WTP, 8 LKKL 
memperoleh opini WDP dan 6 LKKL mem-
peroleh opini  Tidak Menyatakan Pendapat 
(Disclaimer).  

Sedangkan hasil pemeriksaan Laporan 
Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD), ter-
ungkap sebanyak 375 LKPD memperoleh opini 
WTP dan 139 LKPD memperoleh WDP serta 23 
LKPD memperoleh opini  disclamer. 

BPK SelamatKan 
Uang negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp145,28 
triliun. Rinciannya penyetoran ke kas negara sebesar  Rp72,61 triliun,  koreksi belanja 
subsidi  sebesar Rp44,54 triliun dan koreksi cost recovery sebesar Rp28,13 triliun.

12 - 13  oktober.indd   12 28/12/2017   06.36.56



13KALEIDOSKOP 2017 WARTA BPK

KALEIDOSKOP 2017

Pada semester I tahun 2017, BPK juga 
melakukan 9 pemeriksaan  kinerja. Salah 
satunya, pemeriksaan terhadap  penge-
lolaan Kredit Perumahaan Rakyat (KPR) 
Sejahtera dan Subsidi Selisih Bunga PT. 
Bank Tabungan  Negara. Hasilnya, BPK  
menemukan sebanyak 5.108 unit rumah  
KPR Sejahtera  belum dimanfaatkan 
debitur. 

Selain itu, IHPS I 2017 ini juga 
memuat hasil pemeriksaan  BPK terhadap 
33  pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Diantaranya yakni terkait perhitungan 
bagi hasil migas. Dalam pemeriksaan 
tersebut, BPK menemukan adanya biaya-
biaya yang tidak semestinya dibebankan  
dalam cost recovery untuk bagi hasil 
migas tahun 2015 sebesar Rp12,73 triliun.  
Selain itu BPK juga menemukan 17 kon-
traktor kontrak kerja sama yang belum 
menyelesaikan kewajiban perpajakan  
sebesar Rp2,78 triliun.

Selama ini BPK juga telah berupaya 
meningkatkan transparansi dan akunt-
abilitas keuangan pemerintah.   Hasilnya, 

sejumlah entitas baik di pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah mengalami 
peningkatan capaian opini, mulai dari dis-
clamer hingga WDP dan WTP. Pada 2004 
hanya 7 persen pemda yang memperoleh 
WTP, meningkat menjadi 70 persen pada 
2016.

Sedangkan dalam upaya mening-
katkan kinerja pemerintah yang hemat, 
efisien dan efektif, selama kurun waktu 12 
tahun BPK juga telah memberikan sedikit-
nya 463.715 rekomendasi. Dari seluruh 
rekomendasi tersebut, sebanyak 320.136 
rekomendasi telah ditindaklanjuti. 

Tidak kalah penting, BPK juga telah 
menyelamatkan uang negara sebesar 
Rp145 ,28 triliun. Periode 2005 – 2016 
BPK telah menyelamatkan uang negara 
sebesar Rp131,58 triliun. Sedangkan  
semester I 2017  sebesar Rp13,70 triliun. 
Penyelamatan uang negara  tersebut 
berasal dari  penyerahkan aset dan pe-
nyetoran ke kas negara sebesar  Rp72,61 
trilun,  koreksi belanja subsidi sebesar 
Rp44,54 triliun, dan koreksi cost recovery 

sebesar Rp28,13 triliun. 
Terkait upaya penegakan hukum, BPK 

selama periode 2005 – Juni 2017, telah 
melaporkan 447 temuan yang berindikasi 
pidana kepada aparat penegak hukum 
senilai Rp44,74 triliun. Dari temuan yang 
dilaporkan sebanyak 425 temuan senilai 
Rp43,22 triliun telah ditindaklanjuti.

 Selain itu selama periode 2013 
hingga 2017, BPK juga telah melakukan 
perhitungan kerugian negara terhadap 
kasus tindak pidana korupsi  yang sedang 
diproses hukum sebanyak  120 kasus 
senilai Rp46,56 triliun.

 Keterlibatan BPK tak hanya itu saja. 
Untuk mendorong peningkatan penge-
lolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara BPK juga telah memberikan 14 
pendapat, berupa penilaian terhadap 
kebijakan atau peraturan. Bahkan BPK 
juga telah memberikan keterangan ahli  
dalam proses peradilan yang menyang-
kut kerugian negara.  Selama periode 
2013 hingga 2017, BPK telah memberikan 
276 keterangan.  (bw) 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan rakyat 
(DPR). IHPS tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada 
Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
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Pengelolaan aset  milik 
negara  masih amburadul.
Tidak hanya terjadi sejumlah 
kementerian tapi juga lembaga 

negara. Karena itu, BPK telah melakukan 
pemeriksaan pengelolaan asset di 

sejumlah kementerian dan lembaga. 
Hasilnya, BPK menemukan adanya  aset 
tetap di 20 kementerian dan lembaga 
yang belum dicatat dalam neraca 
dan belum dilakukan inventarisasi.  
nilainya mencapai sebesar Rp6,1 miliar. 

Setidaknya itu terjadi pada Mahkamah 
agung sebesar Rp3 miliar, Kementerian 
Pertanian sebesar Rp2 miliar dan 
Kementerian Dalam negeri sebesar 
Rp333juta.

BPK juga menemukan aset tetap 
yang tidak diketahui keberadaannya. 
nilainya mencapai Rp1,18 triliun. aset 
yang tak jelas rimbanya itu terjadi di 28 
kementerian dan lembaga.  Sebut saja di 
Kementerian Hukum dan HaM sebesar 
Rp445 miliar, Kementerian Pertanian 
sebesar Rp380 miliar dan lPP TVRI 
sebesar Rp232 miliar.  Duplikasi pecatatan 
aset tetap juga terjadi di  5 kementerian 
dan lembaga. nilai sekitar Rp2,9 miliar.  
Setidaknya itu terjadi pada Kementerian 
Perhubungan sebesar Rp2 miliar dan 
Kejaksaan sebesar Rp175 juta.

ada juga aset tetap yang belum 
didukung dengan bukti kepemilikan. 
nilainya lumayan besar sekitar Rp4,6 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakberesan 
dalam pengelolaan asset tetap di sejumlah kemeterian dan 
lembaga. Persoalannya mulai dari asset yang tidak diketahui 
rimbanya, hingga yang dikuasai pihak lain.

AwAsi BArAng 
Milik negArA
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triliun. Temuan BPK  ini terjadi di 20 
kementerian dan lembaga. Di antaranya 
terjadi pada Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 
Rp3,3 triliun, Kementerian Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp424 
miliar, dan Kementerian Keuangan 
sebesar Rp341 miliar. 

Pesoalan aset lain yang ditemukan 
BPK yakni adanya aset tetap yang 
dikuasai oleh pihak lain yang tidak sesuai 
ketentuan pengelolaan 
Barang Milik negara. nilainya 
mencapai Rp 957miliar. Hal 
ini terjadi di 25 kementerian 
dan lembaga. Di antaranya 
yakni lPP RRI sebesar Rp433 
miliar, Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi sebesar Rp 209 miliar 
dan Kementerian Pertanian 
sebesar Rp187 miliar. 

Selain itu BPK juga 
menemukan ada KDP yang 
mangkrak di 17 kementerian. 
Seperti Kementerian agama, 
Kementerian Desa Tertingggal 
dan Transmigrasi dan Badan 
nasional Pengelolaan 
Perbatasan. BPK juga 
menemukan perhitungan 
penyusutan aset tidak akurat. 
nilai akumulasi penyusutan 
aset tetap yang melebihi nilai 
aset. 

Ditrambah lagi 
adanya aset yang belum 
dimanfaatkan sebesar Rp 
625 miliar. Hal ini terjadi di 10 
Kementrian dan lembaga. 
Seperti di Kementerian 
Hukum dan Hak asasi Manusia 
ada pengadaan alat beradiasi 
untuk lapas dan Rutan yang 
tidak dimanfaatkan karena 
saat pengadaan alat tersebut 
tidak didasarkan analisis 
kebutuhan. Sedangkan di Kementerian 
Perindustrian, terdapat aset tetap 
pengadaan tahun 2015 hingga kini 
belum terpasang karena gedung tempat 
alat tersebut dipasang belum selesai 
pembangunannya.

BPK juga menemukan jurnal manual 

tetap pada aplikasi SaIBa di Kementerian 
Dalam negeri tidak dapat diyakini 
kewajarannya karena adanya pembukuan 
koreksi nilai aset tetap yang belum 
didukung dengan dokumen. nilainya 
mencapai Rp1,3 miliar. 

Temuan lain pengelolaan aset 
yakni terdapat aset yang rusak namun 
diajukan usul penghapusan yang terjadi 
di Kementerian Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi. Sementara di Kementerian 

Pekerjaan Umum, terkait aset tetap dalam 
bentuk jembatan, jalan, saluran dan 
bangunan yang masih tercatat dengan 
kuantitas satu unit.

Menurut BPK, permasalahan 
tersebut terjadi karena  belum 
memadainya pengendalian pada 

kementerian dan lembaga dalam 
pengelolaan aset tetap. Padahal Menteri 
Keuangan telah menetapkan PMK 
nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 
Pengendalian BMn. namun aturan 
tersebut belum dilaksankan secara 
optimal, baik oleh pengguna barang 
maupun pengelola barang.

adanya permasalahan dalam 
pengelolan aset tetap, menurut BPK telah 

mengakibatkan saldo aset 
tetap pada neraca tidak dapat 
menggambarkan kondisi yang 
sebenarnya. Selain itu tidak 
terjaminnya keamanan aset 
tetap yang tidak didukung 
bukti kepemilikan dan aset 
tetap yang dikuasai pihak 
ketiga.

Karena itu, BPK 
merekomendasikan kepada 
menteri keuangan agar 
meminta seluruh menteri 
untuk meningkatkan 
pengendalian dalam 
penatausahaan BMn. 
Selain itu juga melakukan 
pengawasan dan 
pengendalian atas 
pengelolaan BMn.
Menteri Keuangan juga 
diminta menindaklanjuti 
hasil pengawasan dan 
pengendalian yang diajukan 
oleh kementerian dan 
lembaga.  BPK juga meminta 
Menteri Keuangan untuk 
mengkaji penerapan reward 
dan punishment system dalam 
penatausahaan BMn.  Menteri 
Keuangan juga diminta untuk 
mengoptimalkan peran aPIP 
di kementerian dan lembaga.

Sebenarnya adanya 
permasalahan pengelolaan 
aset bukan kali ini saja 

terjadi. Hasil pemeriksaan BPK pada lKPP 
tahun 2015 juga menemukan sejumlah 
permasalahan. Seperti adanya kelemahan 
aplikasi SaIBa, dan adanya pengelolaan 
aset tetap di 31 kementerian dan 
lembaga yang tidak memadai senilai Rp 
4,89 triliun.  (bw)
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V ISI MISI, tujuan dan kegiatan 
strategis yang dilandasi nilai-
nilai dasar BPK telah dirancang, 
disepakati dan ditetapkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 
serta Rencana Implementasi Renstra 
BPK 2016-2020. Prasyarat utama untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah adanya 
komitmen yang kuat dan konsisten 
dari seluruh pelaksana BPK untuk 

bersinergi mengimplementasikan dan 
mengoperasikannya secara profesional. 

Hal itu disampaikan Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara saat 
memberikan pengarahan sekaligus 
membuka Rapat Kerja (Raker) Pelaksana 
BPK Tahun 2017 yang berlngsung di 
auditorium Kantor Pusat BPK 29-30 
agusus lalu. “Komitmen itu dari waktu ke 
waktu, secara berkelanjutan, harus selalu 

Raker Pelaksana BPK Tahun 2017 

koMitMen MencApAi tujuAn
Untuk menyuksekan Rentsra BPK 2016-2020, Pelaksana BPK perlu 
terus-menerus memperkuat komitmen bedasarakan nilai-nilai 
dasar BPK: Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

kita perbarui dan perkuat,” tegasnya.
Raker bertema “Penguatan komitmen 

pelaksana BPK dalam mendorong 
budaya organisasi yang berintegritas, 
independen dan profesional demi 
tercapainya pemeriksaan yang lebih 
berkualitas dan bermanfaat serta tata 
kelola organisasi yang lebih baik,” diikuti 
seluruh pejabat eselon I dan II BPK, baik 
di Kantor Pusat maupun BPK Perwakilan. 
Tahun 2017 merupakan tahun kedua 
periode Renstra BPK 2016-2020. 

Hasil evaluasi menunjukkan, 
menginjak tahun kedua implementasi 
Renstra BPK ternyata masih belum 
optimal dalam operasionalisasi dari 
kebijakan pemeriksaan. oleh karena 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 2017.
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itu permasalahan tersebut perlu dicari 
solusinya dalam Raker Pelaksana 
dengan penguatan komitmen untuk 
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan 
fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan 
dalam Semester II 2017, 2018, dan 2019.   

agenda utama Raker berkisar 
pada evaluasi atas kegiatan yang telah 
dilaksanakan pada semester I tahun 2017, 
pematangan rencana kegiatan semester 
II Tahun 2017 dan tahun 2018 termasuk 
yang terkait fokus pemeriksaan, inisiatif 
strategis dan isu-isu strategis lainnya, 
serta persiapan penyusunan rencana 

kerja tahunan untuk tahun 2019. 
Secara umum, Raker Pelaksana 

BPK 2017 merumuskan strategi 
mengoptimalkan implementasi Renstra 
BPK melalui beberapa pembahasan 
kebijakan pemeriksaan yang telah 
dan akan dilaksanakan, serta kegiatan 
dan kebijakan sekretariat jenderal 
dan penunjang ke depan. Selain itu 

dirumuskan pula kegiatan strategis 
lain seperti budaya organisasi yang 
berintegritas, independen dan 
profesional, evaluasi atas pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan BPK. Pengembangan 
best practices sharing, bussines continuity 
management,  serta, sinergi BPK dengan 
aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(aPIP).

Hal tersebut, menurut Moermahadi, 
harus menjadi pegangan BPK 
menghadapi dinamika perubahan, 
kesulitan, dan tantangan. “Dinamika 
perubahan yang cepat dalam lingkup 

nasional maupun internasional serta 
berbagai kesulitan dan tantangan dalam 
melaksanakan tugas pemeriksaan 
keuangan negara harus dihadapi BPK 
dan dikelola secara arif dan bijaksana, 
tanpa meninggalkan ketegasan yang 
diperlukan,” ujar dia. 

Moermahadi mengingatkan dengan 
keterbatasan anggaran, BPK perlu 

mempersiapkan langkah-langkah 
penajaman serta efisiensi pada berbagai 
kegiatan. anggaran BPK pada pagu 
anggaran tahun 2018 ditetapkan 
sebesar Rp2,84 triliun. Besaran pagu 
anggaran ini mengalami sedikit kenaikan 
dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 
Rp2,74 triliun. Kenaikan anggaran telah 
dialokasikan untuk beberapa kegiatan 
prioritas di antaranya anggaran auditorat 
Utama Investigasi, belanja gaji dan 
perluasan audit coverage. 

oleh karena itu Moerma 
mengharap Raker Pelaksana ini mampu 

merumuskan strategi pemeriksaan 
untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas sumber daya yang dimiliki 
agar tetap dapat memenuhi mandat 
undang-undang dasar dan tuntutan para 
pemangku kepentingan. Sedangkan 
terkait kegiatan pemeriksaan, Moerma 
menjelaskan, rancangan umum 
pemeriksaan tematik sebagaimana telah 

Suasana Rakor Pelaksana
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ditetapkan dalam Renstra, ternyata tidak 
mudah dioperasionalisasikan mengingat 
sudah memasuki tahun kedua periode 
Renstra. 

Kode etik
Selain itu Ketua BPK juga 

menekankan pentingnya penguatan 
kode etik dan Standar Pemeriksaan 
Keuangan negara (SPKn). Penguatan 
tersebut dilandasi dengan komitmen 
yang kuat menjaga nilai-nilai dasar 
BPK: Independensi, Integritas, dan 
Profesionalisme. “Hal ini penting 
untuk mempertahankan kepercayaan 
publik, terutama pada saat BPK sedang 
mendapatkan sorotan publik,” ujarnya. 

Pelaksana BPK diminta dalam 
membicarakan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan dan rekomendasi 
BPK dengan auditee atau entitas, 
diselenggarakan di kantor BPK 
atau di kantor auditee. “Ke depan, 
pertemuan dengan auditee supaya 
dihindari,” tegasnya.  Jika ada dugaan 
pelanggaran kode etik, sebaiknya 
diingatkan. Jika perlu, disampaikan 
kepada Majelis Kehormatan Kode etik 
(MKKe). Moermahadi mengingatkan 
bahwa keputusan MKKe final dan tiga 
anggotanya berasal dari luar BPK.

Hal senada disampaikan anggota BPK 
Isma Yatun. Ia mengingatkan, marwah 
BPK sangat tergantung sejauh mana 

komitmen BPK berpegang teguh pada 
nilai-nilai dasar BPK. “Jika para pejabat, 
para auditor, para penunjang dan 
pendukung BPK tidak memegang teguh 
nilai-nilai dasar tersebut, lambat laun 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
BPK akan berkurang dan reputasi BPK 
akan tenggelam,” tuturnya. 

TI Friendly User 
Sementara itu anggota BPK agung 

Firman Sampurna dalam pengarahannya, 
menyoroti pengembangan tata kelola 
organisasi BPK. Sistem dengan tata kelola 
organisasi yang baik, menurut agung, 
akan menghasilkan output dan outcome 
yang baik pula. Tata kelola organisasi 
yang baik adalah mampu menghadapi 
kompleksitas masalah yang dihadapi 
dan kemampuan organisasi merespon 
perubahan, baik eksternal maupun 
internal. 

oleh karena itu, perlu pendekatan 
knowledge management, yaitu 
pendekatan tata kelola yang 
menempatkan pengetahuan organisasi 
sebagai keutamaan. Dimana, organisasi 
dibekali kemampuan menyerap dan 
mengakumulasikan pengetahuan 
individu menjadi pengetahuan organisasi. 
Dengan pendekatan inilah BPK dapat 
mengimplementasi, salah satunya 
e-audit. 

Ke depan, agung berharap, 

penggunaan teknologi informasi, baik 
untuk pemeriksaan maupun penunjang 
pemeriksaan di BPK terus ditingkatkan, 
dalam arti diintensifkan penggunaannya 
dan dimutakhirkan fitur-fiturnya. lebih 
dari itu, seluruh aplikasi yang ada di BPK 
dapat diintegrasikan.

Terkait penerapan teknologi informasi 
untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 
anggota BPK Isma Yatun meminta agar 
aplikasi-aplikasi sistem informasi dibuat 
untuk memudahkan penggunanya. “Saya 
berharap setiap sistem informasi yang 
dibangun betul-betul user friendly, yakni 
sesuai kebutuhan para pengguna serta 
memudahkan dan menyederhanakan 
prosedur kerja yang harus dilakukan oleh 
para pengguna,” harapnya.  

Sedangkan tekait aplikasi 
Pemeriksaan laporan Keuangan (SiaP 
lK) yang telah dikembangkan BPK, 
Isma meminta agar sistem aplikasi 
pemeriksaan ini benar-benar siap 
digunakan dalam tugas pemeriksaan. 
Karena sistem aplikasi ini, menurutnya, 
bisa diharapkan untuk dapat 
meningkatkan kualitas pemeriksaan atas 
laporan keuangan.

Keberhasilan penerapan SiaP lK ini 
sangat penting untuk meningkatkan 
akuntabilitas penerapan prosedur 
pemeriksaan atas laporan keuangan. 
Dengan penerapan SiaP lK, bisa 
diharapkan seluruh tahapan pemeriksaan 
dapat terdokumentasi dengan baik; 
proses review berjenjang juga berjalan 
dengan baik, serta proses pemeriksaan 
dan pelaporan dapat dilakukan secara 
tepat waktu dan lebih akurat. Selain 
itu, juga akan menghemat ruang 
penyimpanan Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Isma meminta satuan kerja terkait, 
baik Biro Teknologi Informasi, para kepala 
auditorat, dan kepala perwakilan BPK 
membuat roadmap yang jelas mengenai 
rencana penerapan SiaP lK ini. Hal 
yang sama juga dengan pemanfaatan 
Sistem Informasi Pemantauan Tindak 
lanjut (SIPTl). Isma meminta agar desain 
dan implementasi SIPTl ini diperbaiki 
dan disempurnakan dari kelemahan-
kelemahan yang ditemui dan fitur-fitur 
yang belum sesuai dengan harapan 
pengguna.   (bd) 

Anggota BPK, Isma Yatun (kiri) bersama Anggota BPK, Agung 
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B erBagai upaya dilakukan 
BPK untuk membangun 
komunikasi dengan para 
pemangku kepentingan. Salah 

satunya melalui FgD yang digelar pada 
21 agustus 2017. adapun tujuan  FgD 
ini sebagai implementasi visi BPK. Yakni  
mendorong pengelolaan keuangan 

Menyoal Tanggungjawab 
Hasil audiT bPK
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menggelar Focus Group 
Discussion (FGD) bertajuk pertanggungjawaban hasil audit 
BPK. Upaya untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan 
para pemangku kepentingan dalam mendorong terciptanya 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang  transparan 
dan akuntabel.

negara yang transparan dan akuntabel. 
Melalui FgD diharapkan terjalin dialog 
konstruktif antara BPK dan pemangku 
kepentingan. FgD ini juga menjadi 
sarana mensosialisasikan keterikatan BPK 
dengan aturan hukum, etika dan standar 
audit dalam menjalankan tugasnya. 

Kegiatan yang digelar di ruang 
auditorium BPK ini dihadiri Ketua 
BPK Moermahadi Soerja  Djanegara, 
Wakil  Ketua BPK, Bahrullah akbar dan 
anggota BPK agus Joko Pramono. Selain 
itu, kegiatan ini juga diikuti sejumlah 
pemangku kepentingan. Seperti ahli 
hukum tata negara, organisasi indonesia 

Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Pertanggungjawaban Hasil Audit BPK yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat 
BPK, Jakarta, 21 Agustus 2017
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Budget Center, institut akuntan Pubik 
indonesia, organisasi kemitraan, 
Transparancy international indonesia 
dan organisasi Center for Urban Studies. 
Kegiatan ini yang  dimoderatori Nugroho 
Dewanto ini juga diikuti sejumlah pejabat 
eselon i BPK. 

Dalam sambutannya, Ketua 
BPK, Moermahadi Soerja Djanegara 
mengungkapkan, FgD ini merupakan 
upaya BPK meningkatkan dukungan dan 
keterlibatan para pemangku kepentingan 
dalam mendorong terciptanya 
pengelolaan dan pelaksanaan tanggung 
jawab keuangan yang transparan dan 
akuntabel. Moermahadi mengharapkan 
masukan dari para stakeholder terkait 
tugas pokok yang diemban BPK. Dengan 
begitu nantinya, para pemangku 
kepentingan, dapat menjadi agen 
informasi yang dapat menularkan 
pemahaman secara lebih jelas dan lebih 
baik kepada publik mengenai wewenang 
peranan dan pertanggungjawaban hasil 
pemeriksaan BPK. 

Sementara Wakil Ketua BPK Bahrullah 
akbar mengingatkan, BPK merupakan 
satu-satunya lembaga negara yang 
mempunyai kedudukan bebas dan 
mandiri, terlepas dari presiden dan 
parlemen. Dasar hukumnya UU Nomor 
15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan.

Tugas dan tanggung jawab 
BPK, menurut Bahrullah melakukan 
pemeriksaan pengelolaan tanggung 
jawab keuangan negara di seluruh 
entitas baik di pemerintah pusat 
maupun di pemerintah daerah. Saat 
ini entitas BPK berjumlah sekitar 1.000 
entitas. Sementara jumlah auditor hanya 
4.000 auditor dan penunjang sekitar 
6.000. Kondisi kerja BPK begitu luas 
dan signifikan di dalam mendorong 
transparansi keuangan negara. “Tidak ada 
lembaga yang tidak diperiksa BPK,” kata 
Bahrullah.

Bahrullah menambahkan, dalam 
menjalankan tugasnya BPK memiliki 
perwakilan di 34 provinsi. Seluruh 
perwakilan BPK melakukan audit 
terhadap laporan keuangan pemerintah 
daerah. Hasilnya diserahkan kepada 
Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPrD) 

dan kompilasinya diserahkan ke presiden 
dan DPr.  

Lebih jauh Bahrullah menjelaskan, 
sistem kerja BPK dalam melakukan 
pemeriksaan ada tiga jenis pemeriksaan. 
Yakni  audit laporan keuangan, audit 
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu. Kerja BPK setiap enam bulan 
pertama melakukan pemeriksaan 
keuangan yang menghasilkan opini 
kepada seluruh entitas, kecuali BUMN 
dan BUMD. 

Hasil pemeriksaan BPK nantinya 
ditindaklanjuti entitas. Namun apabila 
BPK menemukan adanya indikasi tindak 
pidana korupsi, hasil pemeriksaan akan 
diserahkan kepada aparat  penegak 
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan 
KPK. “Sudah banyak hasil pemeriksaan 
BPK yang berindikasi korupsi yang 
diserahkan ke aparat penegak hukum,” 
kata Bahrullah. 

Dalam Focus Group Discussion sempat 
mengemuka tentang ketidakpahaman 
masyarakat tentang kerja Badan 
Pemeriksa Keuangan. Mereka mengira 
pemeriksaan BPK sama dengan yang 
dilakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Karena itu sebagian masyarakat 
heran ketika sebuah entitas mendapat 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
namun di kemudian hari ditemukan 

ada korupsi. Sebagian masyarakat juga 
mempertanyakan kenapa temuan-
temuan BPK yang terlihat indikasi 
korupsi atau penyalahgunaan keuangan, 
ternyata tidak diproses hukum, dan hanya 
dikenakan sanksi administratif.

Opini wtp dan temuan korupsi
Dr. Telisa aulia Falianty, Ketua 

Program Studi Magister Perencanaan dan 
Kebijakan Publik Universitas indonesia 
yang juga menjadi salah satu peserta 
FgD, menyebut ada dua poin yang dia 
dapatkan dalam diskusi tersebut. Salah 
satunya adalah ketidaktahuan masyarakat 
bahwa pemeriksaan BPK berbeda dengan 
KPK. 

Poin kedua adalah terkait opini. 
“Masyarakat menganggap bahwa opini 

Tampak Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua Bahrullah Akbar, dan 
Anggota BPK Agus Joko Pramono pada acara Focus Group Discussion (FGD).

Dr. Telisa Aulia Falianty
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harus berkorelasi dengan korupsi. 
Maksudnya temuan. Jadi misalnya sebuah 
entitas mendapat opini WTP, dipahami 
dengan bahwa di entitas itu tentu bebas 
dari korupsi. Karenanya, masyarakat 
menjadi tidak paham, ketika kemudian 
ditemukan ada korupsi di entitas yang 
beroleh opini WTP,” ujarnya.

Dia mengaku baru paham setelah 
mendengarkan penjelasan dari anggota 
BPK bahwa tidak selalu sama antara 
opini WTP dengan ada atau tidaknya 
korupsi. “Saya sendiri tadi (dalam acara 
FgD) baru tahu bahwa tidak selalu sama 
antara opini WTP dengan ada-tidaknya 
korupsi. Karena, memang, 
koruptor itu bisa saja dia 
menggunakan laporan 
keuangan yang bagus 
dengan standar yang 
bagus tapi di situ ada 
korupsinya,” jelasnya 
kepada tim Warta BPK.

Tugas BPK, 
sebagaimana 
diamanahkan Undang 
Undang Dasar yakni 
melakukan pemeriksaan 
pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara untuk menjamin 
keuangan negara 
berlangsung sehat, sesuai 
aturan. Jadi tujuannya 
bukan menemukan 
temuan (indikasi korupsi, 
misalnya). “Jadi yang 
diperiksa adalah apakah 
laporan keuangan itu 
sesuai dengan standar 
akuntansi. Jadi ketika 
laporan itu sudah sesuai 
standar, belum tentu 
tidak ada korupsi di situ,” 
papar Telisa yang juga staf 
pengajar di Fe Ui itu.

Menurutnya kewenangan 
menetapkan ada-tidaknya tindak korupsi 
adalah pada aparat penegak hukum, 
dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, 
dan KPK. BPK hanyalah memberikan 
rekomendasi jika ada temuan-temuan, 
misalnya terkait kemahalan, pemborosan, 
ketidaksesuaian standar, dll. atas temuan 

tersebut, BPK memberikan rekomendasi 
untuk dilakukan perbaikan.

Jadi ke depan,  ‘Pr’ yang perlu 
dilakukan BPK adalah memperbaiki agar 
opini bisa mencerminkan atau setidaknya 
menjadi indikator, itu bisa meminimalisir 
terjadinya korupsi. “Jadi itu saya kira 
menjadi tantangan BPK ke depan,” 
ucapnya.

anggota BPK agus Joko Pramono 
menjelaskan, BPK bekerja berdasarkan 
amanat konstitusi. BPK berbeda dengan 
lembaga negara lain. Tapi BPK terbatas 
akses ke media. akibatnya masyarakat 
tidak tahu apa yang dikerjakan BPK. “Tapi 

kalau BPK berbicara di media, republik ini 
tidak kelihatan bagusnya. Sebab setiap 
instansi pemerintah pasti ada catatannya,” 
kata agus.

Dalam menjalankan tugas, BPK 
memiliki visi menjadi pendorong 
pencapaian tujuan bernegara melalui 
pemeriksaan dan tanggung jawab 
pengelolaan keuangan negara yang 

berkualitas dan bermanfaat. Dalam 
melakukan pemeriksaan, dibagi 
tiga fase: perencanaan, pelaksanaan 
dan pelaporan. Sebelum melakukan 
pemeriksaan, BPK melakukan workshop 
internal, karena setiap tahun ada 
penekanan yang berbeda-beda di setiap 
entitas yang diperiksa. “Kita melakukan 
diklat untuk memberikan pemahaman 
kepada auditor,” kata agus Joko.

Setelah itu lanjut agus Joko, BPK 
menyusun program pemeriksaan 
dan analisa kebutuhan pemeriksa. 
Terkait kebutuhan pemeriksaan, BPK 
setiap tahun kekurangan pemeriksa. 

Bayangkan, setiap tahun 
BPK mengeluarkan laporan 
sebanyak 1.700 laporan. 
Sementara pemeriksa hanya 
sekitar 4.000 pemeriksa. 
“Untuk mengatasinya kita 
mengubah metodologi, 
cara memeriksa dan waktu 
pemeriksaan,” jelas agus.

Terkait opini WTP yang 
belum bebas korupsi, agus 
Joko menjelaskan, opini 
WTP untuk melihat bahwa 
seluruh laporan keuangan 
entitas disajikan secara 
wajar, bukan secara benar 
dan tepat. BPK dalam 
melakukan pemeriksaan 
menggunakan sample, 
bukan populasi. “Karena itu 
WTP bukan berarti tidak ada 
korupsi,” kata agus.

Lebih jauh agus juga 
menjelaskan, BPK dalam 
memeriksa menggunkan 
standar pemeriksaan. 
Dengan begitu pemeriksaan 
yang dilakukan BPK tidak 
diarahkan untuk mencari 
adanya tindak pidana. 

“Untuk menemukan tindak pidana 
itu prosesnya bukan pemeriksaan 
tapi penyelidikan. BPK tidak memiliki 
kewenangan itu,” ujar agus Joko 
Pramono.  

Hal lain yang juga mengemukan 
dalam forum tersebut adalah tentang 
pemeriksaan yang tidak bertujuan 
mencari fraud atau penyimpangan. 

Anggota BPK Agus Joko Pramono
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Menurut Ketua institut akuntan Publik 
indonesia (iaPi) Tarkosunaryo, baik 
di sektor keuangan negara maupun 
sektor swasta, pemeriksaan keuangan 
tidak ditujukan mencari  fraud atau 
penyimpangan. 

akuntan publik pun memeriksa 
laporan keuangan suatu perusahaan 
untuk memberi opini terhadap laporan 
keuangan. Supaya laporan keuangan 
itu bebas salah saji secara material. 
Kesalahan saji ini biasanya karena salah 
jumlah dan salah perkalian. Bisa juga 
karena salah perlakuan, misalnya suatu 
transaksi seharusnya dimasukan ke dalam 
akun persediaan tetapi dalam laporan 
keuangan suatu perusahaan swasta 
dimasukan ke dalam akun aset tetap.  

Salah saji ini bisa tidak sengaja, 
bisa juga secara sengaja yang 
mengindikasikan adanya fraud. akuntan 
publik sebagai auditor yang nanti menilai 
sebab terjadinya kesalahan oleh dua 
hal tadi.  Walau tujuannya memberikan 
opini, akuntan publik tetap harus 
mempertimbangkan potensi fraud atau 
penyimpangan yang berdampak di 
laporan keuangan. 

“Jadi, untuk laporan keuangan, 
auditor itu tidak di-assign untuk mencari 
fraud tetapi nanti auditor harus meng-
consider prosedur auditnya pada saat 
perencanaan, kemudian juga nanti pada 
saat mengevaluasi hasil itu, apakah 
kemudian di situ ada aspek fraud yang 
berdampak di laporan keuangan atau 
nggak,” tutur Tarko. 

ia kembali menegaskan bahwa 
di sektor privat atau swasta, tujuan 
pemeriksaan laporan keuangan sebuah 
perusahaan biasa untuk menurunkan 
risiko informasi terkait laporan keuangan. 
Sehingga, laporan keuangan yang 
telah diperiksa tersebut ketika akan 
digunakan oleh pengguna, laporan 
keuangan tersebut tidak menyesatkan 
dan bisa dipakai sebagai pertimbangan 
pengambilan keputusan. 

ia mencontohkan, ketika suatu 
bank ingin mengucurkan kredit kepada 
suatu perusahaan. Bank tersebut tentu 
ingin mengetahui apakah pemberian 
kredit bermanfaat bagi perusahaan 
tersebut dan apakah perusahaan dapat 

mengembalikan pinjamannya atau tidak.
Dari situlah pentingnya laporan 

keuangan perusahaan diperiksa 
akuntan publik. Untuk bisa melihat 
sejauh mana keyakinan bank bahwa 
uang yang dipinjamkan tersebut 
bermanfaat dan juga si perusahaan 
bisa mengembalikannya tanpa ada 
kemungkinan kredit macet.***tim warta 
bpk

Inilah sejumlah capaian bpk
Dalam Focus Group Discussion 

Wakil Ketua BPK Bahrullah akbar 
selain menjelaskan tentang tugas BPK 
melakukan pemeriksaan pengelolaan 
tanggung jawab keuangan negara, ia 
juga memaparkan tentang sejumlah 
capaian BPK. Pada Oktober tahun ini, BPK  
akan menjadi auditor ekternal Badan 
atom Dunia. 

Selama enam tahun, BPK setiap 
tahunnya akan mengaudit Badan atom 
Dunia. Sebelumnya, BPK sudah berkiprah 
di kancah internasional. Seperti auditor 
BPK juga ikut mengaudit di lembaga-
lembaga PBB. Bahkan auditor BPK juga 
pernah mengaudit di JeO, Newzeland, 
dan australia.

BPK juga telah kerjasama dengan 
audit Malaysia dan join audit dengan 

pihak iran. Di kancah internasional BPK 
juga banyak duduk sebagai tim untuk 
menyusun standar auditor seluruh dunia. 
“BPK juga aktif di lembaga internasional 
intosai, asosai, dan asiansai,” kata 
Bahrullah.

Sejumlah sistem kata Bahrullah 
juga dibangun, seperti Sistem informasi 
Pemantauan Tindak Lanjut. Sistem 
ini untuk mengajak stakeholder, 
terutama audite untuk menindaklanjuti 
temuan BPK. Hasil pemeriksaan BPK 
menghasilkan sejumlah temuan. Temuan 
itu menghasilkan kuasi yudisial.

Karena itu di BPK ada Majelis 
Tuntutan Perbedaharaan. Temuan 
BPK yang bukan berindikasi korupsi 
ditindaklanjuti audite. Seperti 
penyelesaian ganti tugi kerugian negara. 
ganti kerugian negara ini disebabkan 
oleh kemahalan dan ditetapkan 
oleh persidangan untuk ditetapkan 
pengembaliannya.

Hasil pemantauan tindak lanjut 
rekomendasi BPK yang sudah 
tindaklanjuti ada 304.679 rekomendasi di 
seluruh entitas. Sedangkan temuan yang 
belum atau dalam proses sekitar 21,7 
persen dan belum ditindaklanjuti 8,1 
persen serta tidak dapat ditindaklanjuti 
0,5 persen.  ***

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
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PIDatO PresIDen tentanG 
rUU aPBn 2018 Dan nOta 
KeUanGan
Sebagaimana diketahui, 16 Agustus 2017 
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan 
pemerintah atas RUU APBN Tahun 2018 beserta 
Nota Keuangannya di Gedung DPR/MPR/DPD. 
Menurut Presiden, penyusunan RUU APBN tahun 
2018 ini merupakan wujud kongkret dari kerja 
bersama antara Pemerintah, DPR, dan DPD. 

PeMeriNTaH telah mendapatkan masukan 
konstruktif dari anggota Dewan yang 
terhormat. Dengan masukan-masukan itu, 
Pemerintah dapat menyusun raPBN Tahun 
2018 dan bisa menyampaikan pada Sidang 

Paripurna Dewan pada hari ini,” papar Presiden Jokowi.
raPBN tahun 2018, kata Presiden, merupakan tahun 

ke-4 pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja 
dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan 
guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. Dalam dua tahun terakhir, kita telah 

Joko Widodo di sidang MPR RI
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menyusun fondasi dengan mereformasi 
arah pembangunan nasional menjadi 
lebih produktif, merata, dan berkeadilan.

Dengan demikian, raPBN tahun 2018 
harus dapat menjadi instrumen fiskal 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional dan pemerataan ekonomi, 
khususnya dalam upaya pengentasan 
kemiskinan, mengatasi ketimpangan, 
dan membuka lapangan pekerjaan. “Di 
tengah situasi perekonomian global 
yang belum normal, penyusunan raPBN 
tahun 2018 harus tetap dilakukan secara 
realistis, kredibel, berdaya tahan, dan 
berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas 
perekonomian dan kepercayaan dunia 
usaha,” ujarnya.

Pada tahun 2015, lanjut Jokowi, kita 
telah meletakkan fondasi pembangunan 
nasional melalui transformasi fundamental 
perekonomian nasional. Paradigma 
pembangunan bersifat konsumtif, kita 
ubah jadi produktif. Belanja subsidi energi 
yang kurang tepat sasaran, kita realokasi 
menjadi berbagai program prioritas untuk 
masyarakat termasuk bidang infrastruktur. 
Kita juga mengalokasikan Dana Desa 
untuk mendorong pembangunan lebih 
merata dan berkeadilan di pelosok Tanah 
air yang selama ini belum tersentuh 
pembangunan.

Memasuki tahun 2016, Pemerintah 
bergerak lebih cepat dengan 
mencanangkan tahun 2016 sebagai 
Tahun Percepatan Pembangunan, baik 
pembangunan infrastruktur fisik maupun 
infrastruktur sosial. Selain itu juga 
dilakukan percepatan deregulasi ekonomi 
dengan mengeluarkan beberapa Paket 
Kebijakan ekonomi.

Pada tahun 2017, Pemerintah 
bertekad menjadikan Pemerataan 
ekonomi sebagai fokus utama 
pembangunan. Kebijakan itu utamanya 
mencakup: Pertama, redistribusi aset, 
melalui pemberian hak pengelolaan tanah 
terlantar kepada masyarakat sehingga 
dapat dikelola dan dimanfaatkan secara 
lebih produktif, serta legalisasi tanah 
melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah 
milik rakyat.

Kedua, penguatan akses rakyat 
untuk mendapatkan modal, melalui 
Kredit Usaha rakyat yang menjangkau 

semakin banyak masyarakat, semakin 
besar jumlahnya, dan semakin mudah 
cara memperolehnya. Ketiga, peningkatan 
keterampilan masyarakat, melalui 
program pendidikan kejuruan, serta 
pendidikan dan pelatihan vokasi secara 
masif.

“Berkat kerja keras kita bersama 
dan atas perkenan allah SWT, 
pembangunan ekonomi nasional telah 
menunjukkan capaian yang menjanjikan. 
Di tengah perlambatan pertumbuhan 
perekonomian global, pelemahan harga 
komoditas global, dan kondisi geopolitik 
yang belum sepenuhnya kondusif, 

ekonomi indonesia mampu tumbuh 
rata-rata 5% per tahun pada periode 2014-
2016, dan naik menjadi 5,01% di semester 
i tahun 2017, didorong oleh perbaikan 
kinerja ekspor dan peningkatan investasi,” 
paparnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap 
dijaga naik disertai berbagai perbaikan 
pengelolaan anggaran, terus mendorong 
kepercayaan investor kepada kita. Bank 
Dunia merilis indonesia sebagai salah 

satu negara teratas dalam Top Improvers 
bagi perbaikan kemudahan berusaha dan 
menaikkan peringkat indonesia dari posisi 
106 ke posisi 91 dalam laporan Ease of 
Doing Business tahun 2017.

Pada bulan Mei 2017, lembaga 
pemeringkat Standard & Poors menaikkan 
peringkat Surat Utang Negara indonesia 
menjadi peringkat layak investasi 
(investment grade). Sebelumnya, Fitch dan 
Moodys juga menaikkan outlook untuk 
peringkat layak investasi Surat Utang 
Negara indonesia, dari stabil menjadi 
positif, seiring dengan stabilitas makro 
ekonomi dan perbaikan daya tahan 

perekonomian nasional. 
Dengan pengakuan internasional 

tersebut, kata Jokowi, untuk 
pertama kalinya indonesia mendapatkan 
peringkat layak investasi dari seluruh 
lembaga pemeringkat kredit utama dunia 
sejak pasca krisis keuangan asia tahun 
1997.

Dengan dukungan perbaikan 
infrastruktur dan logistik pasokan 
barang kebutuhan masyarakat, serta 

ILUSTRASI : Pembangunan Jalan Tol
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kerjasama yang solid antara Pemerintah 
dengan Bank indonesia, tingkat inflasi 
dikendalikan di 3,35% pada tahun 
2015 dan 3,02% pada tahun 2016; 
sehingga daya beli masyarakat dapat 
dipertahankan. Pengendalian inflasi 
masih terus dilanjutkan pada tahun 2017, 
sehingga realisasi inflasi mulai Januari 
sampai dengan Juli, termasuk saat 
menjelang Lebaran, dapat dijaga pada 
tingkat 2,60%.

Langkah perbaikan proses 
penganggaran juga dilakukan lebih 
komprehensif dari berbagai perspektif. 
Di bidang Pendapatan Negara, pada Juli 

2016 hingga Maret 2017, Pemerintah 
melaksanakan program pengampunan 
pajak untuk meningkatkan pendapatan 
negara, memperluas basis data 
perpajakan, sekaligus sebagai persiapan 
indonesia memasuki era keterbukaan 
informasi global dengan pemberlakuan 
Sistem Pertukaran informasi Otomatis 
(Automatic Exchange of Information).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden 
juga menyampaikan terima kasih atas 
dukungan DPr yang telah menyetujui 
Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai 
akses informasi Keuangan Untuk 

Kepentingan Perpajakan dalam rangka 
Pertukaran informasi Otomatis (Automatic 
Exchange of Information/aeOi).

Dengan persetujuan Perpu aeOi, kata 
Presiden, maka indonesia telah memiliki 
kelengkapan legislasi sama seperti lebih 
dari 100 negara peserta aeOi. indonesia 
akan mendapatkan manfaat pertukaran 
informasi perpajakan antar negara yang 
sangat berguna dalam meningkatkan 
upaya ekstensifikasi penerimaan 
perpajakan kita.

Presiden juga menyampaikan 
terima kasih atas kesadaran masyarakat 
mengikuti program tax amnesty yang 

mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh 
rakyat. Sampai akhir pelaksanaan program 
tax amnesty berhasil diikuti oleh 973,4 
ribu wajib pajak dengan total penerimaan 
uang tebusan mencapai rp115,9 triliun. 

Berdasarkan pengungkapan harta, 
program tax amnesty indonesia menjadi 
salah satu yang tertinggi di dunia dengan 
hasil capaian sebesar rp4.884,2 triliun, 
yang terdiri dari deklarasi harta dalam 
negeri sebesar rp3.700,8 triliun, deklarasi 
harta luar negeri sebesar rp1.036,7 triliun, 
dan harta repatriasi aset sebesar rp146,7 
triliun. 

Belanja Pemerintah Pusat
Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, 

lanjut Jokowi, perbaikan dilakukan 
melalui peningkatan kualitas belanja 
dan anggarannya. Peningkatan 
belanja diarahkan untuk pendanaan 
program-program prioritas, utamanya 
pembangunan infrastruktur dalam 
rangka meningkatkan konektivitas antar 
wilayah dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi, guna menyerap tenaga kerja 
serta mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan.

Beberapa target output di bidang 
infrastruktur telah berhasil dicapai pada 
periode 2015-2016. Pembangunan jalan 
dan peningkatan kapasitas jalan nasional 
lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer, 
penyelesaian pembangunan 4 bandara 
baru, serta pembangunan jalur kereta 
api baru sepanjang 199,6 kilometer 
spoor diharapkan akan membuka akses 
ekonomi. 

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah 
juga fokus dalam penyediaan rumah 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
melalui pembangunan dan peningkatan 
kualitas rumah Susun, rumah Khusus, 
dan rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu 
unit.

Sejak tahun 2015, Pemerintah 
telah melakukan reformasi kebijakan 
subsidi agar lebih tepat sasaran serta 
melakukan penguatan program-program 
perlindungan sosial melalui perluasan 
cakupan bantuan tunai bersyarat 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang 
semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 
menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017. 

Pemerintah juga secara bertahap 
mensinergikan antar program bantuan 
sosial, dengan melakukan pengalihan 
bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera 
(rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-
Tunai kepada 1,4 juta keluarga penerima 
manfaat pada 44 Kota.

Untuk mempercepat pembangunan 
di daerah, melalui anggaran Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, beberapa target 
pembangunan berhasil ditingkatkan. 
Dengan program Dana alokasi Khusus 
(DaK) Fisik, Pemerintah melakukan 
peningkatan aksesibilitas masyarakat 
terhadap infrastruktur dasar, seperti akses 

ILUSTRASI : Pembangunan Desa
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terhadap air minum meningkat sebanyak 
386,7 ribu sambungan rumah sampai 
dengan akhir tahun 2016. 

Selain itu, pemerintah juga 
mendukung pembangunan ekonomi 
masyarakat di daerah dengan 
peningkatan persentase kemantapan 
jalan provinsi menjadi 71,8%, jalan 
kabupaten/kota menjadi 61,2%  dan 
irigasi pertanian seluas 895 ribu hektar.

Komitmen pemerintah untuk 
membangun daerah dari unit 
pemerintahan terkecil ditunjukkan 
dengan capaian-capaian alokasi Dana 
Desa. Sejak dialokasikan tahun 2015, 
Dana Desa telah menghasilkan lebih dari 
89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu 
meter jembatan, akses air bersih untuk 
22,1 ribu rumah tangga, 1,7 ribu unit 
tambatan perahu, 14,9 ribu unit PaUD, 4,1 
ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 
3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit 
drainase dan irigasi, serta 9,9 ribu unit 
Posyandu, dan 941 unit embung.

Terkait Pembiayaan anggaran, 
papar Presiden, dalam beberapa 
tahun terakhir pemerintah mengambil 
kebijakan fiskal ekspansif dikarenakan 
pemerintah berkeinginan mendorong 
ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan 
bagi seluruh rakyat indonesia. Namun, 
pemerintah tetap melaksanakannya 
dengan hati-hati serta menjaga 
kesinambungan fiskal. Peningkatan 
pembiayaan utang diarahkan kepada 
sektor-sektor produktif di masa depan, 
seperti infrastruktur, peningkatan 
pendidikan dan kesehatan masyarakat, 
serta pembangunan daerah.

Meski dengan perluasan 
pembangunan ekspansif selama periode 
2015-2017, rasio utang dan defisit 
terhadap PDB dijaga tetap terkendali. 
rasio utang terhadap PDB tetap berada 
di bawah 30% dan defisit aPBN di bawah 
3%. 

Pemerintah juga terus mengurangi 
defisit primer sehingga kesehatan dan 
keberlanjutan fiskal dapat terjaga. 
Dengan defisit yang relatif kecil 
dibanding negara-negara anggota g-20 
maupun emerging countries lainnya; 
dan pertumbuhan ekonomi indonesia 
relatif lebih tinggi, menunjukkan 

bahwa tambahan utang indonesia telah 
menghasilkan peningkatan skala dan 
produktivitas ekonomi nasional.

Selaras dengan kebijakan fiskal 
jangka menengah, maka tema kebijakan 
fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan 
Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi 
Pertumbuhan ekonomi yang Berkeadilan”. 
Dengan memperhatikan seluruh 
dinamika yang ada dan tantangan yang 
dihadapi, pemerintah merencanakan 
indikator ekonomi makro 2018 sebagai 
dasar penyusunan raPBN tahun 2018. 

Pemerintah harus kerja keras
Berbagai tanggapan mengemuka 

seusai Presiden Joko Widodo 
menyampaikan pidato rancangan 
Undang-Undang aPBN Tahun 2018 dan 
Nota Keuangan di gedung DPr/MPr/DPD 
16 agustus 2017. ada yang menilai postur 
raPBN 2018 tidak realistis mengingat 
kondisi ekonomi global belum pulih 
dan kinerja ekonomi domestik belum 
membaik. Namun banyak juga yang 
mengapresiasi dengan tetap optimis. 

“Kami 
mengapresiasi 
raPBN 2018 
yang disusun 
lebih hati-hati, 
target-targetnya 
moderat meski 
tetap optimistik 
dan kredibel. ini 
pertanda baik bagi 
kendali pengelolaan 
perekonomian 
nasional, khususnya 
kebijakan fiskal yang 
berkesinambungan 
dan sehat,” ujar 
Yustinus Prastowo, 
Direktur eksekutif Center for Indonesia 
Taxation Analysis (CiTa). 

Disebutkan, sejak anjloknya harga 
komoditas, perekonomian indonesia 
mengalami perlambatan hingga tumbuh 
di bawah 5% di tahun 2015. Di tengah 
pencarian titik keseimbangan baru 
perekonomian global maupun dinamika 
politik di amerika Serikat, pertumbuhan 
ekonomi indonesia kembali meningkat di 
tahun 2016 dengan catatan 5%. 

Jika melihat pertumbuhan ekonomi 
kuartal pertama dan kedua 2017 yang 
mengalami stagnansi di 5,01%, menurut 
Yustinus, berat  bagi pemerintah untuk 
mengejar target pertumbuhan 5,4% 
sebagaimana diungkap dalam raPBN 
2018. Untuk itu, tegasnya, pemerintah 
harus bekerja lebih keras agar target 
tercapai. 

Di bagian lain Yustinus juga 
menyoroti target belanja negara yang 
dinilai terlalu optimistis. “Target belanja 
negara yang meningkat pada angka 
6,35-14,48% dari proyeksi realisasi 2017, 
menurut kami terlalu optimistis,” katanya. 
Jika dibandingkan realisasi 2017, realisasi 
belanja negara per Juni baru mencapai 
pertumbuhan 3,23 % secara tahunan 
(year on year). Dengan angka itu, CiTa 
memproyeksikan skenario pesimis 
realisasi belanja negara mencapai 91,45% 
dari target atau tumbuh 14,48%.

Sedangkan untuk skenario moderat, 
CiTa memproyeksikan kenaikan 
anggaran belanja akan meningkat 
10,34% dan skenario optimis pihaknya 

memproyeksikan 
kenaikan anggaran 
belanja hanya 
6,35%. “Target 
realisasi belanja 
dalam raPBN 
2018 cukup berat 
untuk dicapai, 
terutama jika kita 
melihat bagaimana 
pemerintah 
mengerem belanja 
negara pada kuartal 
iV 2016 demi 
menjaga defisit 
aPBN. Perlu terus 
didorong realokasi 

atau pergeseran pos belanja yang lebih 
produktif,” katanya.

Sementara itu, defisit anggaran dalam 
raPBN 2018 ditetapkan rp325,93 triliun, 
turun rp22,56 triliun dari target defisit 
anggaran pemerintah dalam aPBNP 
2017 yaitu 2,67 persen dari PDB 2017 
atau rp348,49 triliun. Jika dibandingkan 
dengan proyeksi realisasi 2017, target 
defisit anggaran turun rp71,47 triliun dan 
rp146,45 triliun. 

Yustinus Prastowo
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“Menekan angka defisit anggaran 
menciptakan dilema. Jika pemerintah 
mengerem realisasi belanja demi 
mengurangi defisit maka bisa saja terjadi 
pelemahan pertumbuhan ekonomi dan 
penerimaan perpajakan, yang pada 
akhirnya tidak mampu mengurangi defisit 
anggaran,” ujarnya.

Pemerintah harus memastikan 
bahwa pengeluaran anggaran 
dialokasikan dengan tepat. Utang masih 
terbuka sebagai pilihan dengan syarat 
dialokasikan untuk sektor produktif 
dan disesuaikan dengan kemampuan 
membayar. “Salah satu ruang yang bisa 
digunakan untuk menekan beban utang 
adalah memanfaatkan rating yang 
membaik untuk menurunkan yield atau 
imbal hasil,” katanya.

tahun hati-hati
Hal senada juga disampaikan 

Bhima Yudhistira, 
peneliti Institute 
for Development 
of Economics and 
Finance (indef ), 
yang juga menyoroti 
target pertumbuhan. 
Menurutnya, postur 
anggaran dalam 
raPBN 2018 cukup 
optimis. Hal tersebut 
terlihat dari asumsi 
makro pertumbuhan 
ekonomi yang 
ditargetkan mencapai 
5,4%. angka tersebut, 
masih terbilang 
ambisius mengingat beberapa indikator 
perekonomian masih menunjukkan trend 
menurun. 

Konsumsi masyarakat sebagai 
pembentuk 56% perekonomian 

mengalami pelemahan jika dibandingkan 
tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 
di bawah 5% pada Semester i 2017. 
Kinerja sektor industri pengolahan juga 
tengah lesu dengan pertumbuhan 3,54 % 
di kuartal ii. Sektor perdagangan terpukul 
penurunan penjualan ritel sehingga 
hanya tumbuh 3,78%  di kuartal ke ii, atau 
lebih rendah dari kuartal sebelumnya. 

Sementara itu, lanjutnya, inflasi 
ditarget sebesar 3,5% pada tahun 2018. 
Target ini lebih rendah dibanding aPBN 
P 2017. Target inflasi sangat mungkin 
mencapai 3,5% apabila pengendalian 
harga bahan pangan bisa lebih 
dioptimalkan. Namun, tekanan inflasi 
dari sisi harga yang diatur pemerintah 
(administered price) tetap perlu dicermati 
karena proyeksi harga minyak dunia 
memiliki kecenderungan naik di atas 50 
USD per barel pada awal 2018.

Di bagian lain Bhima menyinggung 
penerimaan negara 
yang menurutnya, 
pemerintah cukup 
agresif dengan 
memasang target 
tinggi rp1.609.3 
triliun. Hal 
tersebut terlihat 
dari kenaikan 
penerimaan pajak 
yang mencapai 
rp136,6 triliun 
atau tumbuh 
9,2% dibanding 
target aPBN 2017. 
Berkaitan target 
penerimaan pajak, 

sebaiknya pemerintah sedikit berhati-hati 
karena tahun 2018 tidak ada penerimaan 
ekstra seperti tax amnesty.

Sementara mengandalkan 
keterbukaan informasi untuk perpajakan 

(aeOi) pada tahun depan masih sulit 
karena prosesnya memakan waktu 
lama. Mulai dari penyidikan hingga 
penarikan potensi pajak melalui aeOi 
setidaknya butuh waktu 3-5 tahun. “Jika 
target pajak dinaikkan terlalu tinggi, 
ancaman terjadinya shortfall cukup 
besar. Oleh karena itu, dalam menyusun 
target penerimaan pajak, pemerintah 
diharapkan lebih hati-hati,” paparnya.

Terkait postur raPBN dari segi 
belanja, terbilang konservatif dengan 
kenaikan belanja total hanya 3% 
dibanding aPBNP 2017 yang 14,4%. Total 
belanja yang disodorkan Pemerintah 
dalam raPBN 2018 mencapai rp2.204 
triliun. 

Pertumbuhan belanja Pemerintah 
yang kecil lebih disebabkan pengurangan 
dana transfer daerah sebesar rp5,3 
triliun dibandingkan tahun 2017. 
artinya, pemerintah daerah harus 
bersiap menghadapi penurunan jumlah 
anggaran yang diterima pada tahun 
depan. gelombang pemangkasan 
anggaran daerah juga diproyeksi masih 
akan berlanjut sampai akhir tahun 2018 
untuk menekan defisit anggaran.

Sementara itu defisit anggaran untuk 
tahun 2018 ditarget 2,19% atau sebesar 
rp325,9 triliun. angka ini lebih rendah 
dibandingkan aPBN-P 2017 sebesar 
2,92% dan outlook aPBN-P 2017 sebesar 
2,67%. Besarnya target penerimaan pajak 
dan rendahnya belanja membuat angka 
defisit relatif lebih rendah dibandingkan 
2017. Untuk membiayai defisit anggaran, 
pemerintah akan menerbitkan utang 
baru sebesar rp399,2 triliun. 

Namun, ujar Bhima lagi, target utang 
pemerintah masih rentan dikoreksi 
karena tahun 2018 pemerintah harus 
membayar utang jatuh tempo sebesar 
rp315,1 triliun yang komposisinya terdiri 
dari 77,6% berbentuk surat utang dan 
22,3% berbentuk pinjaman bilateral/
multilateral. 

Menurutnya, terdapat dua skenario 
yang akan dilakukan pemerintah, 
pertama meningkatkan jumlah utang 
saat pembahasan aPBN 2018 dengan 
DPr. Kedua, menambah utang di 
semester kedua melalui pembahasan 
aPBN-Perubahan 2018.   ***

Bhima Yudhistira

“Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah 
mengambil kebijakan fiskal ekspansif 

dikarenakan pemerintah berkeinginan 
mendorong ekonomi berkelanjutan dan 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “
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K erja keras Bandan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mengungkap 
indikasi  korupsi di PT. Pelindo II 
sudah membuahkan hasil. Hasil 

pemeriksaan investigasi BPK terhadap 
perpanjangan kerjasama pengelolaan 
dan pengoperasian pelabuhan PT jakarta 
International Container Terminal (jICT) 
antara PT Pelindo II dengan Hutchison 
Port Holding sudah diserahkan ke Dewan 
Perwakilan rakyat (DPr).  

audit investigasi ini untuk  

mengungkap penyimpangan, menilai 
kewajaran struktur dan komposisi saham 
serta penerimaan cash. Selain itu audit 
ini untuk  melakukan analisa keuangan, 
mengidentifikasi kerugian keuangan 
negara dan  mengidentifikasi pihak yang 
diduga terkait dan bertanggung jawab 
dengan terjadinya penyimpangan.

Hasilnya, BPK menyimpulkan adanya 
indikasi berbagai penyimpangan dalam 
proses perpanjangan perjanjian kerjasama 
pengelolaan dan pengoperasian PT jICT 

BPK UngKaP KorUPsi 
Pelindo TriliUan rUPiah
Perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian 
pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT)  
antara PT Pelindo II dan PT Hutchinson Port Holding (HPH) 
berindikasi merugian negara sebesar Rp 4,08 triliun. 

yang ditandatangani 5 agustus 2014. 
Penyimpangan  tersebut mengakibatkan 
adanya kerugian keuangan negara sebesar  
rp4,08 triliun. 

Menurut BPK, kerugian tersebut 
berasal dari kekurangan upfront fee yang 
seharusnya diterima oleh PT Pelindo II 
dari perpanjangan perjanjian kerjasama 
pengelolaan dan pengoperasian PT 
jICT. Penyimpangan terjadi dengan cara 
yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang 
dilakukan agar tercapainya dukungan 
perpanjangan perjanjian kerjasama 
pengelolaan pelabuhan milik  Pelindi II 
dengan Hutchinson Port Holding. 

Sedikitnya ada lima temuan 
penting  BPK dalam proses pemeriksaan 
investigative tersebut. Pertama, adalah 
rencana perpanjangan kerja sama itu tak 
pernah dibahas dan dimasukkan dalam 
rencana jangka Panjang Perusahaan 
(rjPP), serta tak dimasukkan ke rencana 
Kerja dan anggaran Perusahaan (rKaP) PT 
Pelindo II. Selain itu rencana perpanjangan 
itu juga tidak prenah diinformasikan  
keapda pemangku kepentingan dalam 
Laporan tahunan 2014.  “Padahal rencana 
perpanjangan ini telah diinisiasi oleh 
Direktur Utama PT Pelindo II saat itu sejak 
2011,”ujarnya. 

Kedua, perpanjangan perjanjian kerja 
sama  pengelolaan dan pengoperasian 
PT jICT yang ditandatangani PTI Pelindo II 
dan HPK tersebut terjadi tanpa adanya izin 
konsensi ke Menteri Perhubungan. 

Ketiga, BPK menilia,  penunjukkan PT 
Hutchinson Port Holding oleh Pelindo 
II sebagai mitra juga dilakukan tanpa 
melalui mekanisme pemilihan mitra yang 
seharusnya. 

Keempat, perpanjangan perjanjian 
kerja sama pengelolaan dan 
pengoperasian PT jICT ditandatangani 
oleh Pelindo II dan HPH, meski belum 
ada persetujuan di dalam rapat umum 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung dokumen LHP 
kepada Ketua DPR Setyo Novanto dan Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka, 
di Gedung Nusantara III DPR, Senayan Jakarta.
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pemegang saham dari Menteri BUMN.

Penyimpangan kelima, yakni soal 
penunjukkan Deutsche Bank sebagai 
financial advisor oleh Pelindi II  dinilai 
dilakukan dengan cara yang bertentangan 
dengan peraturan perundangan. 

BPK mencatat,  ada sejumlah  tindakan 
pelanggaran yang dilakukan Pelindo II 
dengan Deutsche Bank. Yakni Direksi PT 
Pelindo II tidak memiliki  harga perkiraan  
sendiri sebagai acuan dalam menilai 
penawaran  dari Hutchinson Port Holding. 

Selain juga  Biro pengadaan PT Pelindo 
II diduga  meloloskan Deutsche Bank 
sebagai  financial  advisor meskipun tidak 
lulus dalam evaluasi adminitrasi. Deutsche 
Bank juga dinilai  berindikasi memiliki 
konflik kepentingan karena merangkap 
sebagai negosiator lender dan arranger. 

Sudah begitu hak dan kewajiban  
antara PT Pelindo II dengan Hutchison 
Port Holding telah disepakatai sebelum 
valuasi bisnis yang seharusnya dijadikan 
bahan pertimbangan belum disiapkan 
Duetsche Bank. Bahkan valuasi bisnis 
perpanjangan kerjasama pengelolaan dan 
pengeoperasian jICT yan dibuat Duetsche 
Bank diduga diarahkan untuk mendukung 
opsi perpanjangan dengan Hutchison Port 
Holding tanpa mempertimbangan opsi 
pengelola.

Audit BPK Sebelumnya
Bukan kali ini saja BPK melakukan 

pemeriksaan terhadap pelindo II. 
Sebelumnya, BPK juga melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
terhadap proses Perpanjangan Perjanjian 
Kerja Sama Usaha Pengelolaandan 
Pengoperasian PT jakarta International 
Container Terminal (jICT) dan Kerja sama 
Operasi Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK 
Koja) pada PT Pelindo II. 

Pemeriksaan tersebut  bertujuan untuk 
menilai kesesuaian dengan ketentuan yang 
berlaku atas proses perpanjangan kerja 
sama usaha pengelolaan/pengoperasian 
jICT dan KSO TPK Koja antara PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero), jICT dan PT 
Hutchison Ports Indonesia (HPI).

Hasil pemeriksaan, BPK menemukan 
sejumlah  persoalan yang bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku dalam 
proses perpanjangan kerja sama  

pengelolaan jICT tersebut. Diantaranya, 
Direktur Utama Pelindo II menandatan-

gani amandemen Perjanjian Pemberian 
Kuasa - jICT Pelabuhan Tanjung Priok 
antara Pelindo II dan jICT serta revisi atas 
Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan 
Terminal Peti Kemas III antara Pelindo II 
dan Hutchison Ports Indonesia sebelum 
persetujuan rUPS. Padahal  Menteri BUMN 
selaku rUPS belum menetapkan status 
pemenuhan persyaratan atas persetujuan 
izin prinsip untuk amandemen Perjanjian 
Pemberian Kuasa jICT antara Pelindo II dan 
jICT 

BPK juga menilai, saham jICT yang di-
miliki Pelindo II belum sesuai dengan reko-
mendasi Dewan Komisaris dan persetu-
juan rUPS . Bahkan BPK menemukan kalau 
jICT belum memiliki izin usaha sebagai 
Badan Usaha Pelabuhan dari Kementerian 
Perhubungan. 

Sedangkan klausul terkait pembayaran 
PBB atas Tanah HPL yang dikuasakan 
Pelindo II kepada jICT dalam amande-
men Perjanjian Pemberian Kuasa – jICT 
Pelabuhan Tanjung Priok antara Pelindo II 
dan jICT belum sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. Kondisi itu ber-
potensi membebani keuangan Pelindo II 
sebesar rp563 miliar. 

BPK menemukan kalau pembayaran 
biaya pekerjaan konsultan terkait proses 
amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa-
jICT dan revisi atas Perjanjian Kerjasama 
untuk Pengelolaan Terminal Peti Kemas 
III Tanjung Priok belum sesuai dengan 
kontrak dan peraturan perpajakan. 

Selain itu BPK menilai, penetapan 
nilai premium/up front fee sebesar USD215 
juta yang harus dibayar Hutchison Ports 
jakarta, PTe.Ltd kepada Pelindo II belum 
optimal sehingga belum mencukupi seb-
agai kompensasi kepemilikan 49% saham 
jICT. 

Temuan  BPK lainnya, penerimaan 
Pelindo II yang Berasal dari Pembayaran 
Premium/Upfront Fee pada amandemen 
Perjanjian Perpanjangan Kerjasama jICT 
dan KSO TPK Koja Belum Optimal. Pelindo 
II juga belum Menerima Pendapatan Sewa 
atas empat unit rTG (rubber Tyred Gantry) 
di Terminal 2 dari PT jICT Sejak juli s.d. No-
vember 2015 minimal sebesar USD400,000 

BPK juga menilai, Kementerian Per-
hubungan tidak melaksanakan amanah 
Pasal 344 ayat (2) Undang-undang No. 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran. Salah sa-
tunya belum melakukan pengaturan yang 
memadai terkait kerjasama antara BUMN 
dengan Pihak Ketiga.   (bw)

Ketua Panitia Khusus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka memberikan keterangan hasil dari LHP 
investigatif yang telah diserahkan BPK. Hadir dalam penyerahan LHP tersebut, Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara bersama dengan Anggota BPK Agus Joko Pramono dan 
Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi yang didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan 
Auditor Utama Bidang Pemeriksaan Investigatif I Nyoman Wara. Sementara dari pihak DPR 
hadir Ketua DPR Setyo Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
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K ePaLa auditorat Investigasi 
Keuangan Daerah 
Najmatuzzahrah saat menjadi 
narasumber dalam workshop 

risiko Penyimpangan dalam Pengadaan 
Barang dan jasa Pemerintah serta 
Pembuktiannya, yang diselenggarakan 
BPK bersama Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha (KPPU) di Pusdiklat 
BPK, Kalibata, jakarta, 18 juli 2017, 
memaparkan,  saat menjalankan tugas 
pemeriksaan, terutama pemeriksaan 
keuangan dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT) indikasi 
penyimpangan dalam pengadaan barang 
dan jasa pemerintah kerap kali ditemukan 
BPK. 

Mengutip dari data temuan BPK 

terkait pengadaan barang dan jasa tahun 
2016 yang termuat dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 
2016, Najma menjelaskan apa saja modus 
penyimpangan yang sering keluar dalam 
hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan 
barang dan jasa pemerintah.

Beberapa modus yang ditemukan 
BPK tersebut, di antaranya: kelebihan 
pembayaran atas pengadaan barang dan 
jasa; pemahalan dan/atau kemahalan 
harga; denda keterlambatan pekerjaan 
belum dipungut atau diterima; belanja 
atau pengadaan fiktif; spesifikasi barang 
dan jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan kontrak; dan rekanan pengadaan 
barang dan jasa tidak menyelesaikan 

Celah Penyelewengan 
Pengadaan Barang dan jasa
Sebagian besar kasus korupsi berasal dari pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. BPK seringkali menemukan indikasi adanya 
penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil 
pengadaan biaya besar tetapi kualitas rendah yang berujung tidak 
adanya manfaat yang dirasakan dari belanja negara. 

pekerjaan.
“Ini semua, temuan yang disarikan 

dalam ikhtisar hasil pemeriksaan adalah 
dampak dari adanya persengkongkolan, 
adanya persaingan tidak sehat, 
yang dalam bahasa kita sehari-hari, 
para auditor BPK mengungkapkan 
adanya penyimpangan dalam temuan 
pemeriksaan,” tutur Najma.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah sendiri, 
kebutuhan barang dan jasa pemerintah 
biasanya dirancang oleh kementerian/
lembaga di tingkat pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah (pemda) 
dalam rencana Kerja dan anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (rKaKL) 
maupun rencana Kerja dan anggaran 
(rKa).

“Termasuk juga kegiatan apa 
yang diperlukan, bagaimana cara 
pengadaannya, dan peraturan apa yang 
terkait,” ucap Najma. 

Untuk pengadaan barang dan jasa 
di pemerintah, penyimpangannya tidak 
hanya melibatkan penyedia barang dan 
jasa dengan penyedia barang dan jasa 
lainnya. Tapi, penyedia barang dan jasa 
dengan pemilik pekerjaan pengadaan 
barang dan jasa dalam hal ini pemerintah, 
baik itu kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah, maupun instansi 
pengelola keuangan negara lainnya.

Penyimpangan dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah ini tidak 
hanya dimulai dari pelaksanaan 
pengadaan, tetapi dari awal, dari 
perencanaan pengadaan barang dan 
jasa. Mulai dari memasukan pengadaan 
barang dan jasa apa saja yang akan masuk 
ke dalam daftar belanja dalam anggaran 
dan Pendapatan Belanja Negara atau 
Daerah (aPBN/aPBD) sampai penentuan 
siapa kontraktor yang akan melaksanakan 
pengadaan barang dan jasa tersebut. 
Najma meyakini kasus-kasus tersebut 
sudah beberapa kali ditemukan, baik pada 

Kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan suatu proyek infrastruktur
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pemeriksaan investigatif, pemeriksaan 
laporan keuangan, maupun PDTT. 

“Yang miris adalah tindak 
penyimpangan yang dilakukan dimulai 
tidak dari pelaksanaan tetapi dimulai dari 
perencanaan. Sudah dirancang dari awal, 
termasuk penganggaran. Bagaimana 
anggaran itu masuk ke dalam aPBD 
misalnya, itu sudah dirancang, siapa nanti 
menang sudah di-ploting, pemilihan 
pemenangnya pun sudah diatur,” ungkap 
Najma.

adanya e-purchasing dan e-tendering 
dalam sistem e-procurement merupakan 
terobosan baru dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Tapi, 
menurut Najma, sistem tersebut tidak 
lantas meniadakan penyimpangan 
dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. 

Najma menjelaskan bahwa 
e-procurement itu hanya alat, 
sedangkan hal yang terpenting 
adalah orang yang menggunakan alat 
tersebut. jika alat atau sistem yang baik 
itu disalahgunakan oleh orang yang 
menggunakannya, maka sistem sebaik 
apapun tidak akan membantu untuk 
menghilangkan penyimpangan.    

Oleh karena itu, pentingnya 
etika pengadaan barang dan jasa 
pemerintah harus dipahami dan 
dipegang teguh oleh orang-orang di 
pemerintahan yang

bertanggung jawab dalam 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintah serta penyedia barang dan 
jasa atau kontraktor.

“jadi, tidak heran masih terjadi 
penyimpangan-penyimpangan dalam 
proses pengadaan barang dan jasa 
karena hulunya etika pengadaan yang 
tidak dipatuhi. Kalau etika pengadaan 
dipatuhi maka pencapaian prinsip 
pengadaan bisa terlaksana. Tetapi kalau

tidak, prinsip pengadaan kemudian 
tidak juga terlaksana,” papar Najma sambil 
melanjutkan dampaknya kualitas rendah, 
harga mahal dan pada akhirnya tidak ada 
manfaat yang bisa dirasakan pemerintah 
dari pengeluaran uang yang dilakukan 
dalam belanja negara.  

Terkait dengan tanda-tanda adanya 
penyimpangan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah yang biasa ditemukan 
dalam hasil pemeriksaan BPK, terdapat 
dalam tahapan pengadaan barang dan 
jasa ada gejalanya. Pada perencanaan 
tanda-tandanya, antara lain, pertama, 
penyusunan anggaran tidak melalui 
prosedur dan tanpa analisa kebutuhan.

“Bukan berdasarkan kebutuhan tetapi 
berdasarkan kemauan, berdasarkan 
perintah atasan, misalnya ya, ‘pokoknya 
saya mau beli itu’, pake pokoknya itu yang 
repot,” ujar Najma. 

Kedua, nilai anggaran tidak 
terinci.”Gelondongan saja, biar gampang 

nanti mau beli apanya next dilakukan 
rinciannya. Padahal, dalam perencanaan 
aPBN maupun aPBD, harusnya sudah jelas 
mau beli apa, sudah terinci,” terang Najma.

Najma mencontohkan, kalau mau 
bangun gedung, sudah terinci berapa 
luasnya, apa saja yang akan dibangun, 
berapa ruangannya, ruangannya apa 
saja yang dibangun, material untuk 
membangun apa saja, kualitasnya seperti 
apa, dan rincian lainnya. 

Ketiga, nilai anggaran terinci 
namun bersumber dari pihak tertentu 

atau sumber yang tidak kompeten. 
Najma mencontohkan pada pengadaan 
alat kesehatan di suatu provinsi yang 
kontraktor atau vendor-nya hanya satu, 
tetapi perusahaan penyuplai barang dan 
jasanya banyak dan dimiliki anggota 
keluarga dari vendor tadi. Kemudian, 
perusahaan-perusahaan tersebut ramai-
ramai ikut

lelang. ada persaingan semu dan 
mereka sudah membagi jatah pengadaan 
barang dan jasa di situ. 

“Dan, bahkan pembagian itu sudah 
dimulai dari perencanaan anggaran. 

Bukan pada pelaksaan anggaran,” 
ucapnya.  

Keempat, waktu untuk 
melaksanakan anggaran tidak feasible 
untuk terlaksana. “Bisa jadi begitu. 
Yang bisa ngikutin hanya orang-orang 
(kontraktor) tertentu yang sudah 
mengetahui informasi dari awal. Yang 
belum mendapat informasi nggak 
bisa. Kemudian dibikinlah persyaratan 
itu banyak banget, detail, yang tidak 
mungkin bisa dipenuhi dalam waktu 
yang singkat,” ucap Nijma. 

Kelima, metode pelaksanaan 
pengadaan ditetapkan melalui 
e-purchasing sebelum barang dan 
jasa ditayangkan dalam e-katalog. 
Terkait hal ini, Nijma mengungkapkan 
bahwa e-katalog itu diibaratkan 
memindahkan pasa ke Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang jasa 
Pemerintah (LKPP). 

“Nanti kita lihat apakah yang 
tayang di e-katalog ini sudah ter-
verified atau belum. Sudah dicek atau 
belum spesifikasi barangnya. Nanti 
banyak pemerintah daerah yang 

mendasarkan karena sudah listing di 
e-katalog, gue beli aja. Padahal ternyata 
yang listing di sana warungnya abal-abal, 
tidak menutup kemungkinan itu,” tutur 
Nijma.

Nijma mengungkapkan hal tersebut 
ditemukan BPK. “ada dua kasus yang 
sedang kami tangani, penghitungan 
kerugian negara terkait e-katalog, dan 
itu kita lihat apakah berdampak luas 
pada pengadaan e-katalog yang lainnya. 
Biasanya ini masif karena sumbernya satu 
(e-katalog),” ungkapnya.   

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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Selain itu, terdapat tanda-tanda 

lainnya seperti: pemaketan pekerjaan 
mengarah kepada penyedia/spesifikasi 
tertentu tanpa dasar yang dapat 
dipertanggungjawabkan; personil dalam 
organisasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah tidak independen atau tidak 
memiliki kompetensi minimal yang 
diperlukan.  

 Tanda-tanda adanya penyimpangan 
pada pengadaan barang dan jasa juga bisa 
terjadi pada tahapan pemilihan penyedia 
barang dan jasa. Biasanya terjadi pada, 
pertama, penetapan jenis kontrak yang 
tidak menguntungkan bagi

kementerian/lembaga, pemerintah 
daerah, maupun instansi pengelola 
keuangan negara lainnya. 

Banyak sekali terjadi kelemahan-
kelemahan kontrak yang dibuat oleh 
entitas pengelola keuangan negara dalam 
pengadaan barang dan jasa yang justru 
menguntungkan kontraktor, vendor 
atau penyedia barang dan jasa. Ini justru 
membuat entitas tidak bisa apa-apa ketika 
ada yang merugikan dalam pengadaan 
barang dan jasa tersebut. Pihak yang 
diuntungkan jelas penyedia barang 
dan jasa itu sendiri yang bisa membagi 
keuntungkannya kepada pihak internal 
entitas pengelola keuangan negara seperti 
pejabat pembuat komitmen (PPK) dan lain 
sebagainya.    

“Ini dibuat sedemikian rupa 
kontraknya sehingga kementerian/
lembaga tidak berdaya. Misalnya, saya 
mau nagih, oh ternyata tidak ada klausul 
denda,” Nijma mencontohkan. 

Kedua, penetapan kriteria pemilihan 
yang mengarah pada pihak tertentu. 
Pihak tertentu yang sudah diatur sebagai 
pemenang tender bersama rekan-
rekannya yang membuat persaingan 
semu. Peraturan Presiden mengenai 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
itu menginginkan harga wajar dari 
persaingan sehat. apa yang terjadi, banyak 
kasus yang ditemukan BPK adalah harga 
mahal dan persaingan semu.  

Ketiga, pembatasan peserta lelang 
dengan menyusun jadwal lelang yang 
tidak feasible. Ini juga biasanya terjadi 
indikasi adanya persaingan semu. 
Keempat, rincian nilai Harga Perhitungan 

Sendiri (HPS) dibocorkan kepada pihak 
tertentu.

Kelima, Bid Rigging, dua atau lebih 
vendor yang berpura-pura bersaing 
padahal tidak ada persaingan. Keenam, 
pihak tertentu ditetapkan menjadi 
pemenang meskipun tidak memenuhi 
kriteria yang ditetapkan dalam dokumen 
pengadaan. Dan, ketujuh, e-purchasing 
dilakukan tanpa melakukan evaluasi atas 
kebenaran informasi yang tersedia pada 
e-katalog.  

Pada pelaksanaan kontrak dan 
pembayaran, penyimpangan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah biasanya 
ditandai dengan, pertama, Syarat-Syarat 
Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat 
Khusus Kontrak (SSKK) yang ditetapkan 
dalam kontrak tidak sesuai dengan SSUK 
dan SSKK dalam Dokumen Pengadaan.

Kedua, pelaksanaan pekerjaan tidak 
dilaksanakan sesuai dengan tahapan 
pekerjaan yang ditetapkan dalam standar, 
baik dalam dokumen pengadaan, 
dokumen penawaran, ataupun aturan 
umum yang berlaku.

Ketiga, Berita acara Penyelesaian 
Pekerjaan Pro Forma. “Barang tidak 
diperiksa, diterima; barang belum 100 
persen dikatakan 100 persen, dan akhirnya 
dibayar lunas,” contoh Nijma. Namun, yang 
paling miris barang tidak diterima tetapi 
dinyatakan telah 100 persen, kemudian 
kontraktornya lari, menghilang, tidak 
bertanggung jawab menyediakan barang 

100 persen sesuai kontrak. 
Pada manajemen kontrak dan 

pembayaran tanda-tanda adanya 
indikasi penyimpangan terjadi ketika 
penyedia bukan pihak yang sebenarnya 
melaksanakan pekerjaan. Lalu, ada 
jaminan pelaksanaan dari kontraktor tidak 
dapat dicairkan.

“jaminan itu sering ada yang bodong 
tetapi tidak dicek,” ucap Nijma.

 Selain tidak dicek, kadang juga pihak 
pejabat pembuat komitmen menyuruh 
kontraktor untuk membuat jaminan 
seperlunya yang penting terpenuhi 
adanya jaminan. Begitu dicek ke banknya 
ternyata tidak ada jaminan. Kadang juga 
bank sendiri memberi suatu kode kalau 
ke salah satu asuransi berarti tidak ada 
jaminan, tetapi tetap diterbitkan surat 
jaminannya oleh bank tersebut. 

“alasannya kenapa? Kami sudah kerja 
sama dengan pihak asuransinya. jadi, dia 
di-endorse oleh asuransi, misalnya asuransi 
tertentu, yang penting kami menerima 
dari grupnya asuransi ini. Makanya kami 
terbitkan, walaupun kami tahu rekening 
yang ada di bank kami itu kosong nilainya. 
Itu nyata,” papar Nijma. 

  Tanda-tanda lainnya yang biasa 
ditemukan dalam pemeriksaan BPK adalah 
barang tidak didukung dengan garansi 
dan layanan purna jual sesuai dengan 
yang diperjanjikan serta dokumen terkait 
asal usul barang dipalsukan sehingga tidak 
sesuai dengan kondisi sebenarnya. ***

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf
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S etelah 13 tahun, mimpi 
pemerintah meraih opini Wajar 
tanpa Pengecualian akhirnya 
terwujud juga. Keberhasilan 

pemerintah pusat dalam meraih opini 
WtP atas lKPP tahun anggaran 2016 
tersebut disampaikan Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara  dalam 
Sidang Paripurna DPR RI.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan 
yang telah dilakukan sesuai Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara maka 
menurut pendapat BPK, lKPP tahun 
2016 telah menyajikan secara wajar 
untuk seluruh aspek yang material 
sesuai dengan Standar akuntansi 
Pemerintah (SaP).  Dengan demikian, 
kami menyatakan pendapat Wajar tanpa 
Pengecualian atas laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat tahun 2016,” ucapnya 
di hadapan para anggota DPR yang hadir 
dalam Sidang Paripurna tersebut.

LKPP 2016 AKhirnyA 
MendAPAt OPini WtP
Penantian panjang pemerintah datang juga. Setelah 13 tahun, 
LKPP akhirnya mendapat Opini WTP. 

ada beberapa hal yang membuat 
lKPP tahun 2016 mendapat Opini WtP. 
antara lain, Pemerintah Pusat telah 
menindaklanjuti 6 temuan besar pada 
lKPP tahun sebelumnya. Pemerintah juga 
telah berhasil menyelesaikan masalah 
suspen dengan membangun single 
database melalui e-rekon dan Sistem 
Informasi Penyusunan lKPP yang lebih 
baik sehingga tidak ada lagi suspen pada 
lKPP tahun 2016. 

Jauh sebelumnya, sejak pertama kali 
pemerintah menyusun, menyampaikan 
dan diperiksa BPK pada tahun 2004 
sampai 2015, lKPP memuat akun yang 
tidak lazim, yaitu suspen. akun ini 
dibuat untuk menyamakan perbedaan 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan sambutan pada acara penyampaian LHP BPK atas LKPP Tahun 2016 kepada 
DPR, di Gedung Nusantara II, 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 Mei 2017.
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realisasi belanja negara yang dilaporkan 
kementerian/lembaga dengan 
realisasi belanja negara yang dicatat 
oleh Bendahara Umum Negara untuk 
kementerian/lembaga tersebut. 

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

hal lainnya adalah, secara umum, 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (aPBN) di tingkat kementerian/
lembaga di tahun anggaran 2016 
meningkat secara positif dibandingkan 
sebelumnya.

hal tersebut tercermin dari 
banyaknya laporan keuangan 
kementerian/lembaga yang mendapat 
opini WtP. Dari 87 laporan Keuangan 
Kementerian/lembaga (lKKl) dan satu 

laporan Keuangan Bendahara Umum (lK 
BUN) tahun 2016 yang dikonsolidasikan 
dalam lKPP tahun 2016, 74 lKKl dan 
lK BUN atau sekitar 84% dari jumlah 
keseluruhan lKKl mendapat Opini WtP. 
Dengan jumlah 74 lKKl dan satu lK 
BUN yang mendapat opini WtP dari 87 
lKKl tersebut mempengaruhi tingkat 
kewajaran lKPP tahun 2016 secara umum 
dalam artian yang positif.    

Di sisi lain, lKKl yang yang mendapat 
Opini WDP jauh berkurang. hanya 8 
lKKl atau 9% saja dari keseluruhan lKKl. 
Sementara hanya 6 lKKl atau 7% yang 
mendapat Opini Disclaimer atau tMP. 
Dari lKKl yang mendapat Opini WDP dan 

tMP tersebut, tidak berpengaruh secara 
material terhadap lKPP tahun 2016. 

Walaupun dalam pemeriksaan 
lKPP tahun 2016, BPK menemukan 
beberapa permasalahan baik pada 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
maupun Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan,  namun  tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap 
kewajaran lKPP tahun 2016 karena tidak 
material dibandingkan total keseluruhan 
nilai aPBN yang mencapai Rp1.786,22 
triliun dari pendapatan dan hibah serta 
total biaya negara yang mencapai Rp 
2.082,94 triliun pada aPBN Perubahan 
(aPBNP) tahun 2016. 

Dalam kesempatan itu, Moermahadi 
juga  mengingatkan pemerintah agar 
tetap menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi BPK atas temuan-temuan 
hasil pemeriksaan lKPP tahun 2016. 
“tindak lanjut rekomendasi penting 

bagi pemerintah sehingga penyajian 
pertanggungjawaban pelaksanaan aPBN 
tahun mendatang akan baik,” ucapnya. 

Selain itu juga diingatkan agar  
pemerintah pusat meningkatkan kinerja 
pelaksanaan aPBN dari sisi efisiensi 
dan efektivitas penggunaan uang 
negara dalam rangka mewujudkan 
tujuan bernegara. terkait  menjaga 
agar lKPP di tahun-tahun selanjutnya 
tetap mendapatkan opini WtP, Ketua 
BPK menjelaskannya dalam konferensi 
pers di Kantor BPK. Menurutnya, BPK 
memberikan opini dengan empat 
aspek kriteria yakni pertama laporan 
keuangan sesuai dengan SaP; kedua 

kecukupan pengungkapan sesuai dengan 
pengungkapan yang diatur dalam SaP; 
ketiga kepatuhan terhadap peraturan 
dan perundang-undangan, dan keempat 
efektivitas SPI.

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

Enam temuan besar yang 
tuntas

Inilah salah satu poin penting yang 
menghantar pemerintah pusat meraih 
opini WtP setelah bertahun-tahun 
hanya meraih disclaimer dan WDP 
(Wajar Dengan Pengecualian). Yakni, 
keberhasilan pemerintah menindaklanjuti 
enam temuan besar yang berasal dari 
lKPP ta 2015. 

temuan tersebut adalah 1) 

Ketidakjelasan Investasi Permanen berupa 
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 
Pt PlN (Persero) senilai Rp848,38 triliun, 
terkait dengan penerapan Interpretasi 
Standar akuntansi Keuangan (ISaK) No. 
8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa 
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Permasalahan itu menggambarkan 
bahwa adanya ketidakpastian nilai PMN 
pada Pt PlN (Persero) sehubungan 
dengan diterapkannya ISaK No. 8 pada 
kebijakan akuntansi pada laporan 
keuangan Pt. PlN (Persero) tahun 
anggaran 2015.  

Pemerintah kemudian menerbitkan 
Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017 

Ketua BPK Moermahadi Soerja 

Djanegara menyerahkan dokumen 

LHP BPK atas LKPP Tahun 2016 

kepada Ketua DPR Setyo Novanto. 

Tampak, Ketua BPK didampingi 

para Anggota BPK sementara Ketua 

DPR Setyo Novanto didampingi 

pimpinan DPR lainnya.
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tentang Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan yang 
ditindaklanjuti dengan penetapan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
No. 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan 
akuntansi atas transaksi Berdasarkan 
Perjanjian Jual Beli tenaga listrik. 
Dua peraturan ini diterbitkan 
guna menyelesaikan 
permasalahan yang 
ditemukan BPK tersebut.  

2) Penetapan 
harga jual eceran 
solar bersubsidi 
yang lebih tinggi 
dari harga dasar 
yang membebani 
konsumen dan 
menguntungkan 
badan usaha senilai Rp3,19 
triliun. Dalam hal ini, pemerintah 
menetapkan harga jual eceran minyak 
solar bersubsidi lebih tinggi dari harga 
dasar termasuk pajak dikurangi subsidi 
tetap.

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

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

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

Informasi 
Manajemen dan 
akuntansi Barang Milik Negara (SIMaK 
BMN) dan Persediaan.

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

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

SPI dan temuan patuhan
Secara keseluruhan hasil pemeriksaan 

atas lKPP 2016 mengungkapkan adanya 
12 temuan pada SPI dan 4 temuan 
atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. hasil Pemeriksaan 
atas SPI antara lain, BPK menemukan 

Sistem Informasi 
Penyusunan lKPP 
dan lKKl tahun 2016 
belum terintegrasi; 
Pelaporan Saldo 
anggaran lebih (Sal) 
belum memadai; 

Penetapan tarif Pajak 
Penghasilan Minyak dan 

Gas Bumi (PPh Migas) tidak 
konsisten; Kelemahan SPI 

dalam penatausahaan Piutang 
Perpajakan; Pengendalian 

penagihan sanksi administrasi 
pajak berupa bunga dan/atau 

denda belum memadai; Pencatatan 
persediaan pada 57 Kementerian/
lembaga belum tertib; Penatausahaan 
aset tetap pada 70 Kementerian/
lembaga belum tertib; Penatausahaan 
aset tak Berwujud pada 23 Kementerian/
lembaga belum tertib; Pengendalian 
atas pengelolaan program subsidi 
kurang memadai; Pertanggungjawaban 
penggunaan  aPBN  untuk 
penyelenggaraan kewajiban pelayanan 
publik angkutan orang dengan kereta 
api belum jelas; Penganggaran Dana 
alokasi Khusus (DaK) Fisik bidang Sarana 
Prasarana Penunjang dan tambahan 
DaK belum memadai; dan Kebijakan 
pelaksanaan tindakan khusus untuk 
menyelesaikan aset Dana Jaminan Sosial 
(DJS) Kesehatan yang bernilai negatif 
belum jelas.

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

Pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak tahun 2016 pada Ditjen Pajak tidak 
memperhitungkan piutang kepada 
Wajib Pajak sebesar Rp879,02 Miliar. 
Pengelolaan hibah langsung berupa 
uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 triliun 
pada 16 Kementerian/lembaga tidak 
sesuai ketentuan.

Penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban belanja modal 
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pada 70 Kementerian/lembaga sebesar 
Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 
73 Kementerian/lembaga sebesar Rp1,11 
triliun dan USD1,299.20, dan belanja 
Bantuan Sosial pada 5 Kementerian/
lembaga sebesar Rp497,38 miliar tidak 
sesuai ketentuan serta penatausahaan 
utang pada 9 Kementerian/lembaga 
sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.

Rekomendasi
atas temuan SPI dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-
undangan ,  BPK menyampaikan 
beberapa rekomendasi, yakni;  melakukan 
identifikasi dan selanjutnya memperbaiki 
kesalahan-kesalahan penghitungan 
dalam sistem informasi penyusun laporan 
keuangan pemerintah; meningkatkan 

pengendalian dalam sistem informasi 
penyusun laporan keuangan pemerintah; 
dan meningkatkan kapasitas sumber 
daya manusia serta pengendalian internal 
dalam proses pengelolaan dan pelaporan 
keuangan pemerintah.

BPK juga meminta agar segera 
menyelesaikan permasalahan terkait 
perbedaan saldo kas pada Bendahara 
Pengeluaran dan permasalahan utang 
pihak ketiga yang mempengaruhi 
keakuratan penyajian fisik Sal; 
mempercepat langkah amandemen 
Production Sharing Contract (PSC) 
terhadap Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) yang menggunakan tax 
treaty untuk memberikan kepastian 
bagian negara dari pelaksanaan PSC 
dan mengamankan kepentingan negara 

dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

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

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

Mengevaluasi pelaksanaan 
penyaluran Dana alokasi Khusus (DaK) 
tambahan tahun 2016; menetapkan 
mekanisme pengendalian untuk 
memastikan alokasi tambahan DaK 
telah sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan penyerapan Pemerintah 
Daerah serta kesesuaian alokasi 
tambahan DaK dengan peraturan 
perundangan yang berlaku sebelum 
ditetapkan dalam Undang-Undang 
aPBN/P; dan menetapkan seluruh alokasi 
DaK pada setiap Pemerintah Daerah 
dengan perhitungan yang jelas dan sesuai 
kebutuhan Pemerintah Daerah pada 
pembahasan aPBN/P berikutnya;

Menetapkan kebijakan terkait 
pelaksanaan tindakan khusus atas aset 
DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan 
menetapkan rencana penyelesaian aset 
DJS Kesehatan yang bernilai negatif; dan 
mewajibkan pejabat yang berwenang 
memberikan persetujuan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak untuk 
memperhitungkan seluruh piutang 
kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan dan 
pengenaan sanksi apabila hal tersebut 
tidak dilaksanakan.  ***DR
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BPK memberikan Opini Wajar 
tanpa Pengecualian (WtP) atas 
laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (lKPP) tahun 2016. Namun 

demikian, BPK masih mendapatkan 
sejumlah temuan yang bisa menimbulkan 
permasalahan signifikan. Karena itu 
untuk mempertahankan opini WtP yang 

MAsALAh PAjAK dAn 
PnBP PAdA LKPP 2016
Dalam dua belas tahun terakhir, baru pada tahun 2016, BPK 
memberikan Opini WTP atas LK Pemerintah Pusat. Untuk 
mempertahankannya, pemerintah harus segera menindaklanjuti 
14 temuan yang ada. Piutang Pajak dan PNBP masih tetap jadi 
ganjalan.

baru bisa diraih dalam 12 tahun terakhir 
itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara meminta pemerintah segera 
menindaklanjuti 14 temuan dalam lKPP 
tahun 2016. 

“tindak lanjut itu harus disampaikan 
dalam waktu 60 hari setelah laporan 
hasil Pemeriksaan (lhP) diserahkan. 
Kalau tidak segera ditindaklanjuti maka 
hal itu bisa jadi akan mempengaruhi 
opini BPK pada tahun mendatang,” ucap 
Moermahadi.

adapun 14 temuan BPK dalam 
pemeriksaan lKPP tahun 2016 mengacu 
pada dua aspek yang melengkapi hasil 
pemeriksaan laporan keuangan yaitu 
terkait penerapan Sistem Pengendalian 
Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan.  

Dari aspek SPI BPK menemukan 

 Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media pada Senin 22 Mei 2017, 
di Kantor Pusat BPK
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10 permasalahan. Pertama, berkaitan 
Sistem Informasi Penyusunan lKPP tahun 
2016 yang belum terintegrasi. Kedua, 
pelaporan Saldo anggaran lebih (Sal) 
yang belum memadai. Ketiga, penetapan 
tarif pajak penghasilan (PPh Migas) yang 
tidak konsisten. Keempat, kelemahan 
sistem pengendalian internal piutang 
perpajakan. Kelima, pengendalian 
penagihan sanksi administrasi 
pajak yang belum memadai.

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

Sementara itu dari 
aspek kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, BPK menemukan 
4 temuan. Pertama, terkait pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dan Piutang Bukan Pajak pada 
46 kementerian/lembaga yang belum 
sesuai ketentuan. Kedua, pengembalian 
pajak tahun 2016 senilai Rp1,15 triliun 
yang tidak memperhitungkan piutang 
pajaknya senilai Rp 879,02 miliar. Ketiga, 
berkaitan pengelolaan hibah langsung 
berupa uang/barang/jasa senilai Rp2,85 
triliun pada 16 kementerian negara/
lembaga yang tidak sesuai ketentuan. 
Keempat, penganggaran pelaksanaan 
belanja senilai Rp11,41 triliun yang tidak 
sesuai ketentuan dan penatausahaan 
utang senilai Rp4,92 triliun.

Piutang
terkait piutang, dalam lKPP tahun 

2016 disebutkan total piutang mencapai 
p262,96 triliun, yang terdiri dari Rp105,65 

triliun piutang perpajakan dan Rp157,31 
triliun piutang bukan pajak. Sedangkan 
piutang tidak tertagih per 31 Desember 
2016 tercatat Rp185,75 triliun.  

Piutang perpajakan yang terjadi 
pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
merupakan tagihan pajak yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar tambahan (SKPKBt). 
Surat tagihan Pajak (StP) atau Surat 
Pemberitahuan Pajak terutang (SPPt) 
yang belum dilunasi sampai dengan 31 
Desember 2016. 

Selain itu piutang perpajakan pada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 
Piutang tersebut merupakan tagihan 
pajak yang telah mempunyai surat 
ketetapan yang dapat dijadikan kas, 
namun belum diselesaikan pada tanggal 
neraca yang diharapkan dapat diterima 
dalam jangka waktu tidak lebih dari satu 
tahun.

Sementara itu, untuk piutang bukan 
pajak pada kementerian dan lembaga 
per 31 Desember 2016 mencapai Rp34,40 
triliun. Jumlah tersebut mengalami 
penurunan pasca adanya penyelesaian 
utang piutang dengan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) pada Kementerian eSDM senilai 
Rp 19,41 triliun.

Kementerian dan lembaga yang 
memiliki nilai cukup signifikan di 
antaranya ada pada Kejaksaan agung 
senilai Rp 16,46 triliun. Piutang tersebut 
merupakan piutang dari uang pengganti 
perkara tindak pidana korupsi, denda 
tilang, dan sewa rumah dinas. 

Sedangkan pada Kementerian energi 
dan Sumber Daya Mineral tercatat 

piutang sebesar Rp 10,29 triliun yang 
sebagian besar merupakan piutang 
yang berasal dari Iuran Royalti dan Iuran 
tetap Kontrak Karya (KK)/Izin, Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B), serta kewajiban Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada negara 
berupa Firm Commitment.

Temuan Pajak dan PNBP
hasil pemeriksaan lKPP, pada SPI 

dan Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, BPK selalu 
menemukan permasalahan pada 
pengelolaan penerimaaan negara. Baik  
itu terkait  masalah  pajak maupun PNBP.

Dari sisi SPI, pada lKPP tahun 
2016 BPK setidaknya menemukan 
tiga permasalahan penting mengenai 
pengelolaan penerimaan negara 
dari pajak. Pertama, penetapan tarif 
pajak penghasilan (PPh Migas) yang 
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tidak konsisten. Kedua, kelemahan 
sistem pengendalian internal piutang 
perpajakan. Ketiga, pengendalian 
penagihan sanksi administrasi pajak yang 
belum memadai. 

Sedangan terkait  Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-
undangan, BPK menemukan satu 
temuan menyangkut pengelolaan 
pajak, yaitu pengembalian pajak tahun 
2016 senilai Rp1,15 triliun yang tidak 
memperhitungkan piutang pajaknya 

senilai Rp 879,02 miliar. Dan dua temuan 
terkait PNBP, yaitu terkait pengelolaan 
PNBP dan Piutang Bukan Pajak pada 46 
kementerian/lembaga yang belum sesuai 
ketentuan. 

Jika dibandingkan dengan lKPP 
sebelumnya, tahun 2015, temuan terkait 
pengelolaan perpajakan dari sisi SPI 
dalam lKPP tahun 2016 relatif lebih 
sedikit. hanya tiga temuan. Sedangkan 
pada lKPP tahun 2015, setidaknya ada 
lima temuan signifikan. Sedangkan 
yang menyangkut Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan, dalam 
lKPP tahun 2015 yang lalu, masing-
masing ada satu temuan mengenai 
perpajakan dan pengelolaan PNBP di 
26 kementerian/lembaga, juga piutang 
bukan pajak.  

Pada lKPP tahun 2016, temuannya 
sama. Masing-masing satu temuan, baik 

itu pengelolaan PNBP, piutang pajak, dan 
piutang bukan pajak. hanya saja khusus 
untuk pengelolaan PNBP, jumlah entitas 
kementerian/lembaga yang pengelolaan 
PNBP-nya bermasalah membengkak 
menjadi 46 entitas dengan nilai minimal 
Rp1,30 triliun. Bila dibndingkan lKPP 
sebelumnya, 2015, jumlah entitas 
kementerian/lembaga yang memiliki 
permasalahan dalam pengelolaan 
PNBP hanya 26 entitas dengan nilai 
sebesar Rp436,20 miliar. Jadi, jauh lebih 

kecil dibandingkan nilai permasalahan 
pengelolaan PNBP dalam lKPP tahun 
2016. 

Jika dilihat dari sisi piutang PNBP 
pun sama. Jika dalam lKPP tahun 
2015 ditemukan permasalahan 
penatausahaan piutang PNBP kurang 
memadai, yang nilainya minimal sebesar 
Rp2,32 triliun dan USD 206.87 juta. 
Pada lKPP tahun 2016, ditemukan 
permasalahan pengelolaan piutang pada 
21 kementerian/lembaga yang belum 
sesuai ketentuan. Nilainya mencapai 
Rp3,82 triliun. Nilai ini jauh lebih besar 
dibandingkan temuan mengenai piutang 
pada lKPP sebelumnya, lKPP tahun 2015.   

Sehingga, dari sisi kuantitas dan 
kualitas pada dasarnya pengelolaan 
PNBP dalam lKPP tahun 2016 ini lebih 
merosot tajam dibandingkan lKPP 
tahun 2015. Jumlah entitas kementerian/

lembaga yang pengelolaan PNBP-nya 
bermasalah bertambah banyak. Nilai 
dari permasalahan PNBP pun bertambah 
besar.     

Berbanding terbalik dengan 
temuan pada pengelolaan perpajakan. 
lKPP tahun 2016. Dari SPI BPK tidak 
menemukan permasalahan yang 
nilainya signifikan. hal yang sama dari 
sisi kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, yang hanya 
menemukan masalah  pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak 
tahun 2016 pada DJP yang tidak 
memperhitungkan piutang 
kepada Wajib Pajak yang nilainya 
sebesar Rp879,02 miliar.

Sementara itu sebelumnya, 
lKPP tahun 2015, BPK 
menemukan banyak temuan 
pengelolaan perpajakan 
yang nilainya juga signifikan. 
Dari sisi SPI misalnya, BPK 
menemukan lima temuan 
signifikan. Dari kelima temuan 
signifikan tersebut, tiga temuan 
di antaranya, nilai temuannya 
terbilang sangat besar. Jauh 
lebih besar dibandingkan satu 
temuan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
dalam lKPP tahun 2016 yang 
nilainya sebesar Rp879,02 miliar.

adapun ketiga temuan besar dalam 
lKPP tahun 2015 dari sisi SPI tersebut: 
Pertama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
belum menagih sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda sebesar 
Rp8,44 triliun.

Kedua, Pemerintah belum 
menyelesaikan permasalahan 
inkonsistensi penggunaan tarif pajak 
dalam perhitungan Pajak Penghasilan 
Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan 
Perhitungan Bagi hasil Migas sehingga 
Pemerintah kehilangan penerimaan 
negara pada tahun anggaran 2015 
minimal Sebesar USD66.37 Juta ekuivalen 
Rp915,59 miliar. 

Ketiga, Piutang Pajak macet sebesar 
Rp38,22 triliun belum dilakukan tindakan 
penagihan yang memadai di antaranya 
piutang pajak daluwarsa sebesar Rp14,68 
triliun.  (*/bd)
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Pemerintah akhirnya akan 
menerbitkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) nomor 1 tahun 

2017 tentang akses informasi keuangan 
untuk Kepentingan Perpajakan. hal itu 
ditegaskan Presiden Joko Widodo di 
istana merdeka Jakarta pertengahan mei 
lalu.   

Presiden menjelaskan, Perppu 

tersebut diterbitkan dengan 
pertimbangan bahwa indonesia 
membutuhkan pendanaan untuk 
pembangunan nasional secara merata 
dan berkeadilan. menurut dia, selama ini 
sumber pendanaan paling besar adalah 
dari sektor pajak. 

“Sumber paling besar adalah 
dari pajak. namun selama ini hal itu 
masih sering terhambat akses untuk 

Perppu Nomor 1 Tahun 2017

Kewenangan DJP MengintiP 
ReKening nasabah
Kini DJP memiliki kewenangan mengakses langsung rekening 
nasabah yang merupakan wajib pajak. Perppu No 1 Tahun 2017 
selain untuk menggenjot pendapatan nasional, sekaligus menjawab 
komitmen Indonesia menyambut keterbukaan informasi keuangan di 
tingkat dunia yang akan terhubung mulai pertengahan tahun 2018.

memperoleh informasi yang lebih 
luas, terutama rekening perbankan. 
Keterbatasan akses tersebut membuat 
perluasan basis pajak menjadi terhambat. 
Begitu pun dalam pengujian kepatuhan 
Wajib Pajak, sehingga rasio pajak kita 
sangat rendah,” papar Jokowi. 

Di sisi lain, indonesia telah 
mengikatkan diri pada perjanjian 
internasional bidang perpajakan 
yang kewajib memenuhi komitmen 
keikutsertaan mengimplementasikan 
pertukaran informasi keuangan secara 
otomatis. Keterbukaan informasi 
keuangan di tingkat dunia itu akan 
terhubung pada pertengahan tahun 
2018. 

Oleh karena itu, lanjut Presiden, 
indonesia harus segera membentuk 
peraturan perundang-undangan 
setingkat UU mengenai akses informasi 
keuangan untuk kepentingan perpajakan 
sebelum 30 Juni 2017. Sabab bila tidak, 
indonesia dinyatakan sebagai negara 
yang gagal memenuhi komitmen 
pertukaran informasi keuangan secara 
otomatis yang akan mengakibatkan 
kerugian signifikan bagi indonesia. 

Kerugian tersebut menurut Presiden, 
di antaranya menurunnya kredibilitas 
indonesia sebagai anggota G20 dan 
anjloknya kepercayaan investor. hal itu 
tentunya berpotensi menggagu stabilitas 
ekonomi nasional. “Bahkan indonesia 
dapat dijadikan sebagai negara tujuan 
penempatan dana ilegal,” ujarnya.

terkait sosialisasi, Presiden 
menegaskan sudah dilakukan saat 
program pengampunan pajak atau 
tax amnesty. tidak benar jika tidak ada 
sosialisasi tentang akan diterbitkannya 
Perppu tersebut. Semua pihak seperti 
Bank indonesia, pihak perbankan, dunia 
usaha sudah tahu akan substansi dari 
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aturan yang dituangkan dalam Perppu no 
1 tahun 2017. 

“Semua pengusaha tahu soal ini. 
mereka yang tidak ikut program tax 
amnesty, akan ketahuan jika punya aset 
di mana pun. Semua akan dibuka,” ujar 
Presiden. 

Perppu no. 1 tahun 2017 tentang 
akses informasi Keuangan tersebut secara 
umum mengatur kewenangan Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian 
Keuangan berwenang mendapatkan 
akses informasi keuangan untuk 
kepentingan perpajakan. 

akses informasi itu bisa diperoleh 
dari lembaga jasa keuangan yang 
melaksanakan kegiatan di sektor 
perbankan, pasar modal, perasuransian, 
lembaga jasa keuangan lain dan entitas 
lain yang dikategorikan sebagai lembaga 
keuangan sesuai standar pertukaran 
informasi keuangan berdasarkan 
perjanjian internasional di bidang 
perpajakan. 

Karena itu lembaga keuangan 
tersebut wajib menyampaikan kepada 
DJP berupa laporan berisi informasi 
keuangan setiap rekening keuangan yang 
diidentifikasi sebagai rekening yang wajib 
dilaporkan. Serta wajib menyampaikan 
laporan yang berisi informasi keuangan 

yang dikelolanya selama satu tahun 
kalender untuk kepentingan perpajakan. 

Laporan yang berisi informasi 
keuangan setidaknya memuat identitas 
pemegang rekening keuangan, nomor 
rekening keuangan, identitas lembaga 
jasa keuangan, saldo atau nilai rekening 
keuangan dan penghasilan yang terkait 
dengan rekening keuangan.

Perppu ini juga menegaskan, 
informasi keuangan yang tercantum 
dalam laporan, dan informasi dan/atau 
bukti atau keterangan sebagaimana 
dimaksud, digunakan sebagai basis data 
perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

 Laporan dari lembaga jasa keuangan 
yang disetorkan melalui sistem elektronik 
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
paling lama 60 hari sebelum batas waktu 
berakhirnya periode pertukaran informasi 
indonesia dengan yurisdiksi harus sudah 
selesai.  Selanjutnya OJK menyampaikan 
ke DJP paling lama 30 hari sebelum batas 
waktu periode pertukaran informasi 
keuangan antara indonesia dengan 
negara lain. Sedangkan untuk pelaporan 
non elektronik disampaikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 
bulan setelah akhir tahun kalender.

Setelah OJK melaporkan, pihak 
DJP harus melakukan identifikasi dan 

verifikasi mengenai rekening tersebut. 
DJP juga harus membuat dokumentasi 
atas kegiatan identifikasi rekening 
keuangan nasabah. Jika nasabah menolak 
identifikasi, lembaga keuangan tidak 
boleh melayani nasabah tersebut baik 
untuk pembukaan rekening baru maupun 
transaksi baru apa pun. 

Perppu ini juga mengatur lembaga 
jasa keuangan yang memperoleh 
dokumentasi dalam bahasa lain selain 
bahasa indonesia, harus memberikan 
terjemahan dokumentasi dimaksud ke 
bahasa indonesia, apabila diminta oleh 
DJP.

Perppu juga menegaskan menteri 
Keuangan dalam melaksanakan tugas 
yang berkaitan pelaksanaan akses dan 
pertukaran informasi keuangan untuk 
kepentingan perpajakan, tidak dapat 
dituntut secara pidana maupun digugat 
secara perdata. hal sama juga dengan 
pimpinan atau pegawai OJK maupun 
lembaga jasa keuangan yang memenuhi 
kewajiban penyampaian laporan. 

Di sisi lain, bagi pimpinan atau 
pegawai lembaga jasa keuangan 
yang tidak menyampaikan laporan, 
melaksanakan prosedur identifikasi 
rekening keuangan secara benar dan 
tidak memberikan informasi maupun 
bukti yang dimaksud bisa dipidana 
kurungan paling lama setahun dengan 
denda paling banyak rp1 miliar. hal sama 
juga kepada lembaga jasa keuangan, 
lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau 
entitas lain secara kelembagaan.

Besarnya sanksi pidana dan denda 
sama diterapkan kepada perorangan. 
Dimana, setiap orang yang membuat 
pernyataan palsu atau menyembunyikan 
atau mengurangkan informasi yang 
sebenarnya dari informasi yang wajib 
disampaikan dalam laporan sebagaimana 
dimaksud menurut Perppu ini, dipidana 
kurungan paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak rp1 miliar.

terkait kewajiban Lembaga Jasa 
Keuangan dan/atau entitas merahasiakan 
informasi keuangan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka kewajiban tersebut tidak 
berlaku dalam melaksanakan Perppu ini.

Berdasarkan perjanjian internasional 

Presiden Joko Widodo
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di bidang perpajakan, menteri Keuangan 
berwenang melaksanakan pertukaran 
informasi keuangan dan/atau informasi 
dan/atau bukti atau keterangan 
sebagaimana dimaksud dengan otoritas 
yang berwenang di negara atau yurisdiksi 
lain.

Dalam hal diperlukan petunjuk teknis 
mengenai akses dan pertukaran informasi 
keuangan untuk kepentingan perpajakan 
berdasarkan Perppu ini, menteri 
Keuangan dapat menerbitkan peraturan 
menteri. Selain itu dengan terbitnya 
Perppu no. 1 tahun 2017, maka beberapa 
ketentuan pada undang-undang lain 
dinyatakan tidak berlaku.

Kewenangan
Dengan adanya Perppu ini maka DJP 

semakin punya kewenangan lebih dalam 
mengakses data informasi keuangan 
di entitas jasa keuangan. menteri 

Koordinator Perekonomian Darmin 
nasution mengungkapkan, sebenarnya, 
jauh sebelum Perppu ini ada, DJP sudah 
memiliki kewenangan mengakses 
informasi keuangan untuk kepentingan 
perpajakan. hanya saja, DJP harus 
meminta izin kepada Bank indonesia (Bi).

namun untuk mendapatkan izin dari 
Bi bukanlah perkara mudah. Prosesnya 
kerap membutuhkan waktu lama. 
akibatnya, pemeriksaan pajak menjadi 

molor. Setelah adanya Perppu akses 
informasi Keuangan untuk Kepentingan 
Perpajakan, DJP tidak perlu lagi susah 
payah. mereka bisa langsung meminta 
data kepada bank. “Jadi sekarang 
langsung saja,” jelas Darmin.

Sementara itu anggota Komisi Xi 
DPr eva Kusuma Sundari menyambut 
positif penerbitan Perppu tersebut. 
menurutnya, Perppu tersebut merupakan 
langkah aktif pemerintah dalam 
mengantisipasi pemberlakuan aturan 
pertukaran informasi di dunia perbankan 
internasional yang mulai diberlakukan 
tahun 2018.

Dia menambahkan penerbitan 
Perppu tersebut juga berguna untuk 
memudahkan kinerja Direktorat Jenderal 
Pajak mencapai target di tengah tekanan 
fiskal yang tinggi. terlebih, selama ini 
aspek kerahasiaan perbankan cukup 
menghambat pegawai Ditjen Pajak untuk 
mencari data pembanding atas data 
pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

terkait aspek kerahasiaan dalam 
perbankan, menurut eva tetap 
akan terjaga meski Perppu tersebut 
diterbitkan. Sebab, pegawai pajak 
memiliki integritas dan berkewajiban 
menjaga kerahasiaan data perbankan 
yang diakses. “Permintaan data juga tidak 
seluruhnya, hanya yang relevan sesuai 
kebutuhan data pajak. misal, pengakuan 
penghasilan yang bisa dicek melalui 
jumlah rekening dan besarnya uang,” 
terangnya. 

hal senada disampaikan koleganya 
di Komisi Xi DPr, mukhamad misbakhun. 
ia mengatakan dengan Perppu ini 
kewenangan DJP dalam mengakses data 
nasabah di perbankan semakin besar. 
Pemberian kewenangan kepada DJP 
untuk mengakses rekening nasabah di 
bank akan menopang upaya pemerintah 
menggejot pendapatan pajak dengan 
mengejar Wajib Pajak nakal. Dimana, 
pajak merupakan tulang punggung 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
negara (aPBn).

“Pajak merupakan tulang punggung 
aPBn untuk pembangunan nasional. Jadi, 
Perppu tersebut bagus, saya mendukung. 
Kewenangan DJP secara lebih luas 
untuk mengakses rekening nasabah 

di bank bertujuan baik, salah satunya 
untuk mendongkrak pendapatan pajak,” 
ujarnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mengakui 
rencana yang sudah lama diwacanakan 
itu sempat membuat khawatir nasabah 
perbankan di tanah air. namun, ia 
yakin nasabah bank akan mengerti jika 
nomor rekeningnya diakses dengan 
tujuan klarifikasi perpajakan. “Karena itu, 
pengaksesan nomor rekening pun harus 
dilakukan Ditjen Pajak secara hati-hati 
dan jika hanya diperlukan saja. Data dari 
nasabah pun harus dijaga Ditjen Pajak 
dengan baik dan tidak disalahgunakan,” 
ujarnya.

ia menambahkan, Perppu no. 1 
tahun 2017 sudah sangat mendesak 
untuk diterbitkan. Selain untuk 
kepentingan perpajakan pasca-program 
pengampunan pajak (tax amnesty), 
pemerintah juga perlu menerbitkannya 

sebagai bagian dari automatic exchange 
of information (aeoi).

misbakhun menjelaskan masa 
berlakunya perppu terbatas. Oleh Karena 
itu, pemerintah disarankan segera 
mengajukannya kepada DPr agar segera 
bisa disahkan menjadi Undang-Undang 
(UU) yang lebih permanen. Dia juga 
setuju bahwa program tax amnesty yang 
telah berakhir perlu diikuti reformasi 
sistem perpajakan agar momentumnya 

 Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma 
Sundari

Mukhamad Misbakhun
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tidak hilang. Untuk itu, dia berharap 
pemerintah dan DPr perlu mempercepat 
revisi UU nomor 6 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan tata Cara 
Perpajakan (UU KUP).

namun misbakhun juga melihat 
masih ada sejumlah kelemahan dalam 
Perppu. Di antaranya, rendahnya 
hukuman bagi pegawai bank yang tidak 
melaksanakan ketentuan akses informasi 
keuangan. Sebagaimana diketahui dalam 
Perppu no. 1 tahun 2017, orang yang 
tidak memberikan informasi keuangan 
hanya mendapatkan denda rp1 miliar.

“Kalau saya pemilik bank, saya bayar 
rp 1 miliar untuk melindungi, selesai, apa 
susahnya? ini terlalu lunak kepada orang 
yang tidak memberikan data informasi,” 
terangnya saat rapat Kerja Komisi Xi DPr 
dengan menteri Keuangan Sri mulyani 
Senin (29/05), di Gedung DPr, Senayan, 
Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, 
misbakhun juga mempertanyakan alasan 
adanya pasal yang memuat ketentuan 
yang menukarkan informasi keuangan 
tidak bisa dituntut secara pidana 
maupun digugat secara perdata. Pasal ini 
dianggap menabrak prinsip dasar bahwa 
setiap warga negara sama di depan 
hukum.

Sementara, anggota Komisi Xi DPr 
Johny G. Plate menyampaikan keluhan, 
pasalnya DPr tidak bisa melakukan 
revisi terkait aturan yang tertuang dalam 
Perppu. menurut politisi nasdem ini, 
masih banyak hal belum terjelaskan 
dalam Perppu no 1 tahun 2017 ini. “ini 
hanya boleh disetujui atau tidak setuju. 
DPr tidak bisa menambah, mengurangi 
atau mengubah isi Perppu. Padahal ada 
banyak pertanyaan yang mengusik saya, 
beberapa pasal juga harus dicabut,” jelas 
Johny.

PMK
Walau telah diterbitkan, namun 

tidak secara otomatis DJP bisa 
mengimplementasikan Perppu tersebut. 
Untuk mengimplementasikannya harus 
menunggu aturan teknis PmK terbit 
dulu. hal tersebut disampaikan menteri 
Keuangan Sri mulyani indrawati saat 
menggelar konferensi pers perilisan 

Perppu no. 1 tahun 2017 di Kementerian 
Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5).

Da memastikan, sistem keterbukaan 
dan akses pertukaran informasi efektif 
dilaksanakan oleh indonesia setelah 
diterbitkannya rincian aturan pelaksanaan 
sistem berupa PmK. Dengan demikian, 
kendati Perppu no. 1 tahun 2017 telah 
terbit sejak 8 mei 2017, DJP belum dapat 
mengeksekusinya. “nanti diatur di PmK. 
meski diundangkan sejak mei, kapan 
dilaksanakannya menunggu aturan 
pelaksanaannya,” ucap Sri mulyani. 

adapun saat ini, menurut Sri mulyani, 
pihaknya tengah menyiapkan sejumlah 
PmK. PmK itu, akan merinci aturan dasar 
yang telah tertuang dalam Perppu, mulai 
dari tata cara pemberian informasi atau 
data keuangan nasabah perbankan, 
tata cara pertukaran data dengan 
perbankan dalam dan luar negeri, hingga 
pemberian sanksi atau hukuman bagi 
penyalahgunaan informasi atau data.

PmK selesai Juni 2017. Pasalnya, 
batas waktu bagi indonesia untuk 
menyerahkan seluruh syarat pelaksanaan 
sistem automatic exchange of 
information (aeoi) kepada Organisasi 

untuk Kerja Sama dan Pembangunan 
ekonomi atau Organization for economic 
Cooperation and Development (OeCD) 
jatuh pada bulan tersebut. Persyaratan 
tersebut akan diteruskan OeCD ke forum 
negara-negara G20.

“Karena waktu yang ditetapkan dalam 
level internasional, yaitu untuk mengikuti 
batch kedua, harus diselesaikan peraturan 
perundang-undangannya sebelum Juni 
2017,” imbuh Sri mulyani.

Bila merujuk pada Perppu, DJP 
sebenarnya sudah bisa membuka data 
keuangan nasabah perbankan domestik 
sejak tahun ini. namun, untuk pertukaran 
informasi atau data nasabah asing, 
baru bisa dilakukan pada 2018, sesuai 
dengan komitmen yang telah dinyatakan 
indonesia kepada negara-negara G20.

Bersamaan dengan rampungnya 
PmK, Sri mulyani juga harus meyakinkan 
DPr untuk menerima Perppu aeoi dan 
mengubahnya secara permanen menjadi 
Undang-undang. “tentu saja, pemerintah 
akan terus melakukan konsultasi dengan 
Dewan, bagaimana agar kepentingan 
nasional itu sangat penting dijaga 
bersama,” ujar Sri mulyani.  (*/bd) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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K OrUPSi sudah merambah di 
Perguruan tinggi. tidak sedikit 
kasus dugaan korupsi yang 
melibatkan perguruan tinggi. 

Salah satunya rektor Unair, Fasichul Lisan 
ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). ia diduga 
telah menyalahgunakan wewenang untuk 

BPK Audit KoruPsi 
di PerguruAn tinggi
Marakanya korupsi di Perguruan tinggi, membuat BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan 
pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri. 
Hasilnya pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan 
dan belanja di sejumlah perguruan tinggi berpotensi merugikan 
Negara. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

memperkaya diri sendiri atau orang lain 
dalam dua kasus pengadaan barang 
dan jasa pembangunan rumah Sakit 
Pendidikan dan peningkatan sarana dan 
prasarana rumah Sakit Pendidikan Unair. 
akibat kasus tersebut, kerugian negara 
mencapai rp 85 miliar.

Data di Indonesia Coruption Wacth 
(iCW) menyebutkan sejak tahun 2006 
hingga agustus 2016, sedikitnya ada 
37 kasus korupsi yang melibatkan 
perguruan tinggi. Dari kasus korupsi 
tersebut, terdapat sedikitnya 65 pelaku 
berasal dari lingkungan civitas akademika, 
pegawai pemerintah daerah, dan pihak 
swasta. Pola korupsi di Perguruan 
tinggi juga beragam. iCW mencatat 
ada 12 pola korupsi di perguruan tinggi. 
Korupsi pengadaan barang dan jasa 
menjadi modus yang paling banyak 
digunakan. tercatat ada 14 dari 37 kasus 
yang ditemukan menggunakan modus 
pengadaan barang dan jasa.  

terkait maraknya korupsi di Perguruan 
tinggi, BPK melakukan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu terhadap 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
Keuangan Perguruan tinggi negeri 
Badan hukum (Ptn Bh) tahun 2015 
dan 2016. Pemeriksaan dilakukan 
disejumlah perguruan tinggi negeri. 
Seperti di institut teknologi Bandung 
(itB), institut Pertanian Bogor (iPB), 
Universitas Lampung (Unila), Universitas 
Sumatera Utara, Universitas indonesia dan 
Universitas Gajah mada. 

hasilnya, di institut teknologi 
Bandung, misalnya, BPK menemukan 
adanya sisa dana Bantuan Pendanaan 
Perguruan tinggi negeri Badan 
hukum (BPPtn Bh) tahun 2015 belum 
diperhitungkan dalam alokasi BPPtn 

Mantan Rektor Unair Fasichul Lisan
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Bh tahun 2016.  akibatnya ada 
kelebihan perhitungan atas 
alokasi BPPtn Bh tahun 2016 
sebesar rp47,53 miliar. BPK juga 
menemukan adanya anggaran 
itB yang disalahgunakan 
sebesar rp2,59 miliar. ada juga 
pendapatan pada UPt Olahraga 
sebesar rp4,02 miliar yang tidak 
dapat diyakini kewajarannya. 

Kerugian investasi itB yang 
dilakukan tanpa petunjuk 
penempatan investasi yang 
memadai juga ditemukan 
BPK. akibatnya itB mengalami 
kerugian sebesar rp440,32 
juta atas investasi portofolio 
yang dilakukan oleh Direktorat 
Keuangan itB selama tahun 2015.
Sedangkan terkait belanja, BPK 
menemukan adanya pembayaran 
belanja pegawai untuk PnS 
yang melaksanakan cuti di luar 
tanggungan negara dan tugas 
belajar tidak sesuai ketentuan 
sehingga merugikan negara 
sebesar rp436,88 juta. ada juga 
keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan pengadaan buku 
perpustakaan belum dikenakan 
denda sebesar rp26,53 Juta.

Lain lagi temuan BPK di 
institut Pertanian Bogor (iPB).  
Diantaranya yakni enam Pusat 
dan dua Laboratorium di bawah 
koordinasi LPPm mengelola 
penerimaan kerjasama sebesar 
rp6,55 miliar dan pengeluaran 
sebesar rp17,22 miliar di luar 
mekanisme anggaran iPB. 
BPK mencatat ada sisa dana 
BPPtn Bh tahun 2015 belum 
diperhitungkan dalam alokasi 
BPPtn Bh tahun 2016 sehingga 
terdapat kelebihan perhitungan 
atas alokasi BPPtn Bh tahun 2016 
sebesar rp5,16 miliar.

temuan lainnya, yakni pelaksanaan 
tiga pekerjaan konstruksi di lingkungan 
iPB lebih bayar sebesar rp995,54 juta dan 
belum dikenakan denda keterlambatan 
sebesar rpl65,16 juta.BPK menemukan 
adanya pembayaran gaji dan tunjangan 
kepada dosen PnS tugas belajar 

merugikan negara sebesar rp1,45 miliar.
temuan serupa juga terjadi di 

Universitas Lampung (Unila). Di sektor 
pendapatan misalnya, BPK menemukan 
adanya pengenaan pajak penghasilan 
atas pendapatan jasa giro dan bunga 
deposito pada rekening Unila tidak 
sesuai ketentuan sebesar rp909,30 

Juta. Dana pencairan klaim 
jaminan pelaksanaan pekerjaan 
pengadaan alat laboratorium 
Fakultas teknik Unila ta 2014 
belum disetorkan ke kas negara 
sebesar rp2,91 miliar. BPK juga 
mencatat adanya kekurangan 
penerimaan dari pengelolaan aset 
sebesar rp143,94 Juta.

Sedangkan di 
pertanggungjawaban belanja, 
BPK menemukan beberapa 
permasalahan. Seperti kelebihan 
pembayaran tunjangan jabatan 
dan tunjangan belajar dosen 
yang melaksanakan tugas belajar 
sebesar rp669,57 Juta. ada 
juga pembayaran honorarium 
pimpinan Unila tidak sesuai 
ketentuan yang berakibat 
merugikan negara sebesar 
rp259,54 Juta. 

realisasi belanja bahan bakar 
minyak, juga dinilai BPn tidak 
sesuai ketentuan yang merugikan 
negara sebesar rp78,44 Juta dan 
berpotensi merugikan negara 
sebesar rp1,25 miliar. ada juga 
kerugian negara sebesar rp588 
juta dalam pelaksanaan pekerjaan 
pembuatan dan pengembangan 
sistem informasi yang tidak sesuai 
ketentuan. 

terkait dengan 
pelaksanaanpengadaan alat 
Laboratorium Fakultas Pertanian 
Unila ta 2015, menurut BPK 
juga tidak sesuai ketentuan 
yang merugikan negara 
sebesar rp12,33 miliar. Begitu 
juga pelaksanaan Pekerjaan 
pengadaan pengembangan ti 
untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan yang tidak sesuai 
ketentuan. 

realisasi Belanja terhadap 
kerjasama dengan instansi 

pemerintah Lain yang tidak sesuai 
dengan ketentuan sebesar rp2,56 miliar. 
ada juga dana penelitian dan pengabdian 
masyarakat Unila yang dikenakan 
Management Fee sebesar rp705,36 Juta.

Sementara hasil pemeriksaan 
BPK di Universitas Sumatera Utara 

Institut  Teknologi  Bandung (ITB)

Institut Pertanian Bogor (IPB)

Universitas Sumetera Utara (USU)
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juga menemukan adanya 
permasalahan yang 
mengakibatkan kerugian 
negara. Diantaranya yakni 
pengelolaan pendapatan 
terhadap jasa pelayanan 
pendidikan dan penyediaan 
barang jasa lainya tidak tertib. 
akibatnya Universitas Sumatera 
Utara kehilangan pendapatan 
sebesar rp3.34 miliar. BPK 
juga menemukan adanya 
penyalahgunaan keuangan 
rp2,37miliar. BPK menilai 
pengelolaan dana kerjasama di 
USU belum memadai. akibatnya 
USU kekurangan penerimaan 
sebesar rp1,59 miliar. 

terkait dengan pembayaran 
remunerasi di USU, BPK 
menilai belum menerapkan 
komponen kehadiran secara 
utuh dalam pencapaian kinerja 
setiap pegawai. akibatnya 
pembayaran remunerasi 
sebesar rp75,33 miliar belum 
mencerminkan kinerja pegawai.

BPK juga menemukan 
adanya kelebihan pembayaran 
tunjangan fungsional, seperti 
uang makan, tunjangan profesi 
dan remunerasi pegawai yang 
sedang melaksanakan tugas 
belajar. akibatnya terjadi kerugian negara 
sebesar rp524,49 juta. 

Sedangkan pemeriksaan di 
Universitas indonesia (Ui) BPK 
menemukan sejumlah persoalan. 
Diantaranya, penyajian saldo akun neraca 
dalam rangka pemisahan dan penetapan 
kekayaan awal Ui tidak akurat. akibatnya 
nilai kekayaan awal Ptn Bh Ui per 1 
Januari 2015 belum menunjukkan nilai 
yang wajar.

BPK juga menemukan adanya 
perjanjian sewa menyewa gedung dan 
lahan di Ui telah habis masa berlakunya, 
tapi belum dikenakan uang sewa dan 
denda keterlambatan. akibatnya Ui 
kekurangan penerimaan masing-masing 
minimal sebesar rp6,93 miliar dan 
rp183,61 juta. Ptn Bh Ui juga belum 
menerima dana kontribusi dari lembaga 
mengakibatkan kekurangan penerimaan 

Ptn Bh Ui sebesar rp4,5 miliar.
temuan BPK lainnya, adanya 

penggunaan langsung Lab. mikrobiologi 
FKUi sebesar rp7,21 miliar yang 
mengakibatkan sisa pengelolaan 
dana sebesar rp7,26 miliar rawan 
disalahgunakan. Sudah begitu BPK 
menemukan adanya beban operasional 
tidak disajikan secara wajar sebesar 
rp18,63 miliar. 

Selain itu BPK juga menemukan 
adanya penggunaan pendapatan dana 
masyarakat untuk pinjaman pegawai 
mengakibatkan penggunaan dana 
sebesar rp1,27 miliar tidak sesuai 
peruntukannya. ada juga uang muka 
kegiatan belum dipertanggungjawabkan. 
akibatnya ada risiko penyalahgunaan 
keuangan atas pengeluaran uang muka 
kegiatan per 30 Juni 2016 sebesar 
rp41,16 miliar.

terkait dengan pekerjaan renovasi 
Gedung Lantai iii PaU Ui sebesar 

rp402,46 juta dan pekerjaan 
renovasi Gedung iii FiB 
sebesar rp4,71 miliar, tidak 
sesuai ketentuan. akibatnya 
pembayaran hasil pelaksanaan 
pekerjaan sebesar rp196,79 
juta belum memberikan 
manfaat bagi Ptn Bh Ui dan 
nilai pengadaan Gedung iii 
FiB sebesar rp4,71 miliar tidak 
dapat diyakini sebagai harga 
yang paling kompetitif bagi Ptn 
Bh Ui.

hasil pemeriksaan BPK 
di Universitas Gajah mada 
menemukan penetapan nilai 
kekayaan awal UGm belum 
sepenuhnya melalui proses 
perhitungan yang cermat. 
akibatnya nilai kekayaan awal 
per 1 Januari 2015 belum 
menunjukan nilai yang wajar. 
ada potensi kekurangan 
penerimaan negara berupa 
pajak sebesar rp3,61 miliar.  
BPK juga melihat adanya 
potensi penyalahgunaan 
penerimaan pendapatan yang 
tidak melalui rekening Va 
tahun 2015 sebesar rp29,64 
miliar dan tahun 2016 sebesar 
rp22,98 miliar. Serta potensi 
penyalahgunaan selisih 

penerimaan sebesar rp6 miliar ditahun 
2015.

terkait penyewaan gedung dan lahan 
UGm, BPK menemukan adanya perjanjian 
sewa menyewa yang telah habis masa 
berlakukan tapi belum dikenakan biaya 
sewa. akibatnya UGm kekurangan 
penerimaan sebesar rp1,31miliar.  

BPK mencatat, UGm juga belum 
melakukan penyetoran pajak yang 
mengakibatkan kekurangan penerimaan 
negara sebesar rp4,07 miliar. temuan 
lainnya, adanya pembebanan 
pengeluaran pada akun belanja yang 
tidak tertib tahun 2015 sebesar rp205,82 
miliar dan tahun 2016 sebesar rp22,85 
miliar. akibatnya laporan aktivitas UGm 
tahun 2015 dan 2016 belum menyajikan 
pengeluaran belanja sesuai dengan 
subtansi pengeluaran yang sebenarnya.  

 (bw) 

Universitas Indonesia (UI)

Universitas Gajah Mada (UGM)
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April 2017 menjadi momentum 
penting bagi BpK. pasalnya, 
dibulan itu BpK menyerahkan 
ikhtisar Hasil pemeriksaan 

Semester (iHpS) beserta laporan Hasil 
pemeriksaan (lHp) Semester ii Tahun 
2016 kepada Dewan perwakilan rakyat 
(Dpr), Dewan perwakilan Daerah (DpD) 
dan presiden. Dalam iHpS ii tahun 2016 
memuat ringkasan 604 lHp. rinciannya 
81 lHp pemerintah pusat, 489 lHp 

pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), serta 34 lHp Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.  

Hasilnya, BpK mengungkapkan 
sedikitnya 5.810 temuan yang memuat 
7.594 permasalahan. Terdiri dari 1.393 
kelemahan Spi dan 6.201 permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
senilai rp19,48 triliun. permasalahan 
ketidakpatuhan ini sebanyak 1.968 

BPK TemuKan 
Kerugian negara 
Triliunan ruPiah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian 
Negara Rp1,37 Triliun. Temuan  kerugian negara tersebut  telah 
disampaikan Kepolisian sebanyak 44 kasus, Kejaksaan 49 kasus 
dan KPK 14 kasus.

permasalahan berdampak finansial. 
Ada juga yang berdampak pada 
kerugian negara. Yakni sebanyak 1.205 
permasalahan senilai rp1,37 triliun. 
Sedangkan potensi kerugian negara 
sebanyak 329 permasalahan senilai rp6,55 
triliun dan kekurangan penerimaan 
sebanyak 434 permasalahan senilai rp4,66 
triliun.

Tak hanya itu, BpK juga telah 
melakukan pemeriksaan kinerja 
tematik. Yakni pemeriksaan terhadap 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dan pemeriksaan pemenuhan sarana 
dan prasarana pendidikan dasar dan 
menengah yang berkualitas. Hasilnya 
untuk program JKN misalnya, BpK 
menemukan sejumlah permasalahan. Di 
antaranya pengelolaan pembiayaan untuk 
mendukung pelayanan kesehatan belum 
memadai. Misalnya, rumah Sakit Umum 
pemerintah (rSUp) masih menanggung 
beban pelayanan pasien program JKN. 

Selain itu BpK mencatat, pelayanan 
kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat 
pertama dan fasilitas kesehatan rujukan 
lanjutan belum didukung jumlah dan 
kualitas SDM yang memadai. Sudah begitu 
sarana dan prasarana juga belum standar. 

Ketua BPK, Harry Azhar Azis menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 
Tahun 2016 kepada Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, pada Sidang Paripurna DPR RI yang digelar 6 April 2017 di Jakarta. 
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BpK menemukan ada 155 pemda yang 
program jaminan kesehatan daerahnya 
belum terintegrasi dengan program JKN. 

Terkait pemeriksaan pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan dasar 
dan menengah, BpK menilai pembagian 
tugas dan tanggung jawab penyediaan 
sarana dan prasarana antara pemerintah 
pusat, pemda dan masyarakat belum diatur 
dengan peraturan pemerintah.  BpK juga 
menemukan jumlah pemda yang belum 
menetapkan perencanaan pemenuhan 
sarana dan prasarana pendidikan dasar 
dan menengah yang selaras dengan 
pemerintah pusat.

pada semester ii 2016 kali ini BpK juga 
telah melakukan pemeriksaan terhadap 
pemerintah pusat. Ada 81 lHp, yang 
terdiri dari 39 pemeriksan Kinerja dan 42 
pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(pDTT). Untuk pemeriksan kinerja, BpK 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan kas pemerintah.  

Hasilnya, BpK menyimpulkan 
kewenangan dan lingkup, manajemen 
perencanaan kas dan pengelolaan 
saldo kas belum efektif untuk menjamin 
likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
yang terintegrasi. 

Ada sejumlah permasalahan yang 
ditemukan BpK. Di antaranya pengelolaan 
kas pemerintah belum mmencakup 
keseluruhan dana pada rekening 
pemerintah.Hanya terbatas pada dana 
yang dikuasai Bendahara Umum Negara 

(BUN). Selain itu pengaturannya juga 
belum memadai atas kewenangan BUN 
dalam mengelola kas di luar uang negara. 
Sudah begitu pengelolaan dana rekening 
pemerintah belum terintegrasi. 

Sedangkan pDTT, BpK melakukan 
pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan 
pajak. BpK menemukan sejumlah 
permasalahan. Di antaranya ada 4 Kantor 
pelayanan pajak (Kpp) belum menyetorkan 
pajak pertambahan Nilai (ppN) yang 
dipungut sebesar rp910,06 miliar dan 
potensi sanksi administrasi bunga sebesar 
rp538,13 miliar.  Selain itu adanya potensi 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
rp117,70 miliar karena keterlambatan 
penyetoran ppN oleh Wajib pungut pajak 
tersebut.

Sementara untuk pemeriksaan BUMN, 
pada semester ii Ttahun 2016 kali ini BpK 
telah memeriksa sebanyak 34 BUMN. 
rinciannya sebanyak 9 lHp pemeriksan 
kinerja dan 25 lHp pDTT. Salah satu 
pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan 
pengelolaan usaha perikanan. 

Hasilnya, BpK menyimpulkan 
pengelolaan usaha perikanan kurang 
efektif. Ada sejumlah permasalahan yang 
perlu mendapat perhatian. Seperti temuan 
jumlah armada kapal tangkap yang 
beroperasi kurang memadai.  

Selain itu BpK juga melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
terhadap pengelolaan rantai suplai dan 
operasional BUMN. Hasilnya menurut 
Harry, terkait pengelolaan rantai suplai di 

SKK Migas misalnya, BpK menyimpulkan 
kegiatan tersebut belum didukung sistem 
pengendalian intern yang memadai. 
Selain itu juga belum dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
Ada sejumlah permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian SKK Migas. Di 
antaranya SKK Migas belum mempunyai 
standar jenis, kategori dan besaran biaya 
yang digunakan pada kegiatan operasi 
perminyakan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap 
operasional BUMN, BpK menemukan 
sejumlah permasalahan yang perlu 
mendapat perhatian. Di antaranya 
mengenai pengadaan pipa pada proyek 
pemasangan pipa jalur Bitung-Cimanggis 
dan proyek pengembangan Duri-Dumai 
senilai US$21,85 juta. permasalahan lain 
soal pembangunan stasiun pengisian 
bahan bakar gas Batam senilai rp18,57 
miliar yang tidak dapat dimanfaatkan pT 
perusahaan Gas Negara. 

Terkait penyelesaian kerugian negara, 
BpK mencatat sejak 2003 hingga 2016 
telah ditetapkan sebanyak 33.619 kasus 
senilai rp4,18 triliun. Selama periode 
tersebut, telah diangsur sebanyak 5.440 
kasus senilai rp181,44 miliar. Kasus yang 
sudah dilunaskan rp599,89 miliar dan 
penghapusan sebanyak 219 kasus dengan 
nilai rp22,33 miliar.  Sisa kerugian negara 
sebanyak 10.882 kasus senilai rp3,38 
triliun. 

Terkait kewenangan BpK untuk 
menghitung kerugian negara, selama 
periode 2013 hingga 2016, BpK telah 
menetapkan jumlah kerugian negara yang 
diakibatkan perbuatan melawan hukum 
sebanyak 107 kasus senilai rp45,63 triliun. 
perhitungan kerugian negara tersebut 
berdasarkan permintaan dari aparat 
penegak hukum terhadap kasus tindak 
pidana korupsi yang sedang diproses 
secara hukum.  

Temuan kerugian negara tersebut 
telah disampaikan ke Aparat penegak 
Hukum. Seperti disampaikan Kepolisian 
sebanyak 44 kasus senilai rp260,27 miliar 
dan US$2,71 miliar. Sedangkan yang telah 
diserahkan ke kejaksaan sebanyak 49 kasus 
senilai rp295,12 miliar dan KpK sebanyak 
14 kasus senilai rp8,57 triliun.  (bw)
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SeTelAH  melalui proses fit and 
proper test  di Dpr dan DprD, 
Agung Firman Sampurna dan 
isma Yatun akhirnya terpilih 

sebagai anggota Badan pemeriksa 
Keuangan (BpK) baru periode 2017 
-2022. penetapan berlangsung Selasa 
(11/4), setelah rapat paripurna Dpr 
menyetujui Agung Firman dan isma Yatun 
yang sebelumnya mengantongi suara 
terbanyak dalam fit and proper test yang 

dilakukan Komisi Xi Dpr.   
Wakil Ketua Komisi Xi Dpr Achmad 

Hafisz Tohir dalam laporannya 
menyampaikan, pemilihan Anggota BpK 
periode 2017-2022 pada saat pendaftaran 
tercatat sebanyak 28 kandidat. Namun 
dalam perjalanannya, satu calon 
mengundurkan diri dan satu lagi tak 
mengikuti proses pertimbangan di DpD. 
Dengan absennya dua calon tersebut 
maka tersisa 26 calon yang menjalankan 

Dua anggoTa Baru BPK 
PerioDe 2017-2022
Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun terpilih sebagai anggota 
BPK periode 2017-2022. Pada periode keduanya Agung bertekad 
akan mendorong BPK dari learning organization menjadi knowledge 
management dan Isma Yatun akan fokus pada pemeiksan kinerja.

uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Xi, 
termasuk Agung Firman Sampurna dan 
isma Yatun.

Uji kelayakan di Komisi Xi 
dilaksanakan tanggal 3-6 April 2017 
di ruang Sidang Komisi Xi Dpr. Usai 
uji kelayakan, Komisi Xi langsung 
mengambil keputusan dengan 
mekanisme voting tertutup. Agung 
Firman Sampurna dan isma Yatun muncul 
sebagai anggota BpK untuk periode 
2017-2022 setelah keduanya meraih 
suara tertinggi. 

“Berdasar hasil penghitungan suara 
terhadap 26 calon, Agung Firman 
Sampurna memperoleh 31 suara dan 
isma Yatun memperoleh 29 suara,” tutur 
Achmad Hafisz Thohir dalam rapat 
paripurna Dpr.

Dengan  demikian maka Agung 
Firman Santosa, calon incumbent yang 
masa tugasnya berakhir pada 18 April 
2017 kembali menjabat Anggota BpK 
pada periode 2017-2022. Sementara 
isma Yatun, perempuan pertama yang 
terpilih menjadi Anggota BpK, akan 

Ketua MA M. Hatta Ali membacakan sumpah atau janji kepada kedua Anggota BPK terpilih periode 2017-2022, Agung Firman Sampurna dan 
Isma Yatun, di A uDIToRIuM Mahkamah Agung (MA), Jakarta, 20 April 2017. 
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menggantikan kursi yang ditinggalkan 
Wakil Ketua BpK, Sapto Amal Damandari 
yang  memasuki masa purnabhakti. 

Setelah disahkan melalui siding 
paripurna Dpr, Agung Firman Sampurna 
dan isma Yatun diambil sumpahnya 
pada 20 April 2017. pengambilan 
sumpah yang digelar di Auditorium MA 
Jl Merdeka Utara Jakarta itu antara lain 
dihadiri, Ketua BpK Harry Azhar Azis 
dan para Anggota BpK, para Anggota 
Dpr khususnya dari Komisi Xi,   mantan 
Wakil Ketua Sapto Amal Damandari, para 
peejabat dari TNi AD, AU, Al dan polri.  

Hadir pula Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna H. laoly, Ketua Komisi pemilihan 
Umum (KpU) Arief Budiman, Kepala 
Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi 
Waseso, dan pejabat negara lainnya.

pengambilan sumpah jabatan 
yang dipandu Ketua MA M. Hatta Ali 
tersebut dilakukan sesuai pasal 16 ayat 
(1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 
tentang Badan pemeriksa Keuangan. 
Dengan pengucapan sumpah jabatan 
dan penandatanganan Berita Acara 
Sumpah Jabatan, maka Agung Firman 
Sampurna dan isma Yatun telah sah dan 
resmi memangku janbatan Anggota BpK 
masa jabatan 2017-2022. 

proses pemilihan Anggota BpK 
memang cukup panjang. Keduanya telah 

melalui fit and proper test di Komite iV 
DpD dan Komisi Xi Dpr sampai pemilihan 
calon Anggota BpK melalui voting. 
Setelah terpilih kemudian disahkan 
melalui rapat paripurna Dpr pada 11 
April. lalu, diresmikan presiden Joko 
Widodo melalui Keputusan presiden 
republik indonesia (Keppres) No.47/p 
Tahun 2017 tentang peresmian, 
pemberhentian dan pengangkatan 
Anggota BpK tanggal 18 April 2017. 

Ketika ditemui usai pengucapan 
sumpah jabatan, Agung Firman 
mengatakan sebagaimana yang sudah 
dia sampaikan saat menjalani fit and 
proper test di Dpr, dia akan berusaha 
meningkatkan kualitas tata kelola di BpK. 
Khususnya, dalam rangka mendorong 
BpK memiliki peran dari oversight, insight 
menjadi foresight.

“Jadi, kita tidak hanya melakukan 
penguatan terhadap akuntabilitas atau 
assurance of accountability, kita juga 
akan dorong meningkatkan efisiensi, 
keekonomian, dan efektivitas dalam 
penyelenggaraan program-program 
pemerintah. Kita juga akan sampai 
pada tingkat dimana BpK seperti BpK 
internasional sebagai Government 
Accountability office yang menjalankan 
peran foresight untuk memberikan 
kepada publik dan stakeholder atas masa 

depan apa yang mereka harapkan,” 
tuturnya.

Mengenai masa periode pertama 
jabatannya sebagai Anggota BpK, Agung 
mengungkapkan bahwa pertama kali 
dia masuk BpK, BpK adalah learning 
organization. Sebuah kondisi yang 
diakuinya sudah sangat baik. “Dimana 
BpK adalah organisasi yang punya 
kemampuan untuk merespon perubahan 
lingkungan eksternalnya,” ungkapnya.

pada periode jabatan Anggota BpK 
kedua ini, Agung menyatakan bahwa BpK 
akan didorong dari learning organization 
menjadi knowledge management. Dari 
yang awalnya asset utama BpK adalah 
sumber daya manusianya, kemudian 
aset utamanya menjadi pengetahuan 
yang tersistem. Tidak lagi pada orang-
orangnya. Jadi, ketika orang-orang di BpK 
keluar-masuk, tetapi pengetahuannya 
tetap ada di BpK.

“Jadi, walaupun kita sudah learning 
organization, tetapi asset BpK itu masih 
sumber daya manusianya. Kita akan 
dorong bahwa asset utama BpK itu 
sebagai suatu organisasi modern adalah 
pengetahuan dimana BpK akan mencoba 
mengakumulasikan pengetahuan. 
Kan, ciri khas atau karakter organisasi 
seperti BpK ini kan mobilitas orang-
orangnya yang sangat tinggi. Nah, kalau 
mobilitasnya itu begitu tinggi cenderung 
pekerjaannya itu ikut dengan mereka. 
Oleh karena itu kita ingin sistem di 
BpK ini diperbaiki sehingga akumulasi 
pengetahuan itu ada pada BpK. People 
can come and go, tetapi pengetahuannya, 
knowledge-nya ada pada BpK. Dan, ini 
akan menjadi asset utama organisasi,” 
terangnya.

Mengenai sistem yang perlu 
diperbaiki, Agung menekankan pada 
pemanfaatan teknologi dan informasi 
dan tata kelola internal. ia juga berharap 
BpK dapat mengedukasi publik terhadap 
apa yang sudah dilakukan BpK. Termasuk 
meningkatkan sinergi antara BpK 
sebagai auditor eksternal yang dimiliki 
negara dan Aparat pengawas internal 
pemerintah dalam mengelola penguatan 
sistem pengendalian internal. “Termasuk 
sinergi dengan aparat penegak hukum,” 
ucapnya.

Tampak Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun mengucapkan sumpah atau janji sebagai 
Anggota BPK periode 2017-2022
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Fokus Pemeriksaan Kinerja

Sementara isma Yatun, perempuan 
pertama menjabat Anggota BpK, 
mengaku sangat bersyukur dan 
terhormat mengemban amanah ini. “ini 
akan menjadi semacam motivasi bagi 
saya supaya bekerja maksimal untuk 
membuktikan bahwa perempuan mampu 
dan pantas menjadi Anggota BpK,” 
ungkapnya.  

Saat maju sebagai calon Anggota BpK 
periode 2017-2022, dia menyampaikan 
pandangannya mengenai peran BpK 
melalui kewenangan audit untuk 
membantu meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap instansi pemerintah. 
intinya dari pandangannya itu adalah BpK 
harus memfokuskan pada pemeriksaan 
kinerja.

Dalam paparannya, isma Yatun 
membuka dengan mengatakan, setiap 
lembaga negara dibentuk dengan tujuan 
mewujudkan kesejahteraan rakyat 
sebagaimana amanat Undang-Undang 
Dasar 1945. BpK sendiri sebagai salah 
satu lembaga negara, mengemban 
tugas pemeriksaan atas pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara terhadap seluruh unsur keuangan 
negara.

Berdasar Undang-Undang (UU) 
BpK, UU No. 15 tahun 2006, tugas 
pemeriksaan BpK mencakup pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Namun, menurutnya, sampai saat ini, 
BpK baru menjadikan pemeriksaan 
keuangan sebagai bagian dari kegiatan 
rutin. Sementara, pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

masih dilakukan jika diperlukan.
isma menilai, meskipun 

pemeriksaan keuangan rutin telah 
berhasil meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara, tetapi banyak pihak 
menganggap hasil pemeriksaan tersebut 
belum menjadi acuan yang dapat 
diandalkan. 

Dia menyebut hasil pemeriksaan 
BpK belum bisa diandalkan sebagai 
indikator untuk menilai kinerja berbagai 
instansi pemerintah secara komprehensif, 
mengukur efektivitas serta efisiensi 
penggunaan anggaran, membantu 
institusi penegak hukum untuk 
memberantas korupsi, atau sebagai 
acuan bagi calon investor yang berminat 
untuk menanamkan modal atau bermitra 
dengan instansi pemerintah.

Oleh karena itu, isma berpendapat 
guna meningkatkan kepercayaan publik 
dengan peningkatan transparansi, 
efisiensi, dan akuntabilitas dalam laporan 
keuangan pemerintah pusat maupun 
daerah, setidaknya ada dua terobosan 
penting yang perlu dilakukan BpK.

pertama, dengan semakin 
membaiknya kualitas laporan 
keuangan entitas, isma berpendapat 
BpK sebenarnya dapat menggunakan 

Kantor Akuntan publik untuk melakukan 
pemeriksaan keuangan yang dilakukan 
untuk dan atas nama BpK.

Berdasar data Kementerian 
Keuangan, ia mencatat saat ini di 
indonesia sudah ada sekitar 16 ribu 
akuntan publik yang tersebar di 
seluruh indonesia. Dimana, BpK dapat 
menugaskan mereka melakukan 
pemeriksaan keuangan. Sehingga, 
dalam pemeriksaan keuangan, tugas BpK 
memeriksa akuntan publik yang ditugasi 
melakukan pemeriksaan keuangan untuk 
dan atas nama BpK. Tapi, BpK dapat turun 
kembali memeriksa laporan keuangan 
suatu entitas yang dianggap lemah 
dalam tata kelola keuangannya. 

Kedua, memfokuskan sumber 
daya BpK pada pemeriksaan kinerja. 
Dengan pengalihan fungsi pemeriksaan 
keuangan ke akuntan publik, BpK dapat 
memanfaatkan sumber dayanya untuk 
melakukan pemeriksaan kinerja.  (*/bd)

“Berdasar hasil 
penghitungan suara 
terhadap 26 calon, 

Agung Firman Sampurna 
memperoleh 31 suara dan 

Isma Yatun memperoleh 
29 suara. Agung kembali 
menjabat Anggota BPK 

untuk periode kedua. 
Sementara Isma Yatun 

mencatatkan diri sebagai 
perempuan pertama 

menjabat Anggota 
BPK RI.”

Ketua MA M. Hatta Ali mengesahkan Agung Firman dan Isma Yatun sebagai Anggota BPK 
periode  2017-2022.
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MeMasuki bulan 
ketiga di tahun 2017, 
Presiden Joko Widodo 
mendadak senewen. 

Pangkal persoalannya menyangkut, 
pembangunan pembangkit listrik 
yang mangkrak. karena itu Jokowi, 
meminta agar proyek listrik yang terhenti 
pembangunannnya agar dilanjutkan. 
Presiden juga meminta agar proses 
hukumnya beres dan dibangun sesuai 
kualitas yang diinginkan pemerintah. 

ia tidak ingin nantinya jika pembangkit 
listrik jadi, kapasitasnya hanya 30% atau 
40%. Jokowi memperkirakan anggaran 
yang dikeluarkan untuk melanjutkan 
pembangunan 34 pembangkit listrik 
yang mangkrak itu sangat besar. 
karena itu ia mengimbau agar proyek 
itu dikerjakan dengan benar, sehingga 
kapasitasnya bisa maksimal.

seperti diketahui, ada 34 proyek 
pembangkit listrik mangkrak. ada 
yang sudah mangkrak sejak 2007. Total 

BPK TemuKan PenyeBaB 
ProyeK LisTriK mangKraK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyebab 
terhentinya proyek pembangkit listrik. Mulai dari progres 
penyelesaian pekerjaan dan pengembalian uang muka yang 
tidak signifikan, hingga lemahnya pengendalian atas Material 
On Site (MOS) dan pekerjaan yang telah selesai tidak dapat 
segera dimanfaatkan sesuai tujuannya.

kapasitas 34 pembangkit mencapai 
627,8 Megawatt (MW). sebagian 
besar proyek mangkrak berada di 
daerah terpencil yang sulit dijangkau. 
Pembangkit-pembangkit mangkrak ini 
adalah bagian dari Fast Tracking Project 
kurun waktu 2007-2011. Namun dari 
34 proyek mangkrak ini terdapat 17 
proyek yang telah dilanjutkan dan sudah 
ada jalan keluarnya, 6 proyek diputus 
kontraknya lalu diambil alih PLN untuk 
dilanjutkan, dan 11 proyek diterminasi 
alias dibatalkan. 

Terkait sejumlah pembangunan 
pembangkit yang mangkrak itu, 
BPk telah melakukan pemeriksaan 
terhadap proyek-proyek infrastruktur 
ketenagalistrikan eks dana aPBN Ta 2011 
s.d 2014 yang terhenti pekerjaannya. 
Pemeriksaan dilakukan pada Direktorat 
Jenderal ketenagalistrikan kementerian 
energi dan sumber Daya Mineral (esDM) 
maupun unit-unit induk pembangunan 
(uiP) pembangkit dan jaringan listrik di 
lingkungan PT PLN (Persero).

ada sejumlah alasan BPk melakukan 
pemeriksaan proyek pembangkit listrik 
itu. salah satunya dilatarbelakangi 
adanya permasalahan atas 166 
kontrak pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan dari dana aPBN Ta 2011 
s.d. 2014 yang terhenti pekerjaannya. 
Nilai ke-166 pekerjaan tersebut sebesar 
Rp11,45 triliun dengan realisasi 
pembayaran pekerjaan sebesar Rp6,53 
triliun. Dengan demikian terdapat 
pekerjaan senilai Rp4,92 triliun yang 
hingga 31 Desember 2013 belum 
diselesaikan. selain itu, terdapat sisa 
uang muka yang masih berada di pihak 
penyedia barang/jasa sebesar Rp630 
miliar. 

untuk melanjutkan penyelesaian 
pembangunan, sebelumnya Menteri 
esDM menerbitkan keputusan Menteri 
esDM Nomor 0171 k/90/MeM/2015 
tanggal 20 Januari 2015. keputusan 
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Menteri tersebut berisi penugasan 
Menteri esDM kepada PT PLN (Persero) 
untuk menyelesaikan proyek-proyek 
tersebut. 

Hanya saja dalam kepmen esDM 
tersebut, juga disebutkan sejumlah 
ketentuan. Diantaranya pembiayaan 
dilanjutkan menggunakan anggaran PT 
PLN (Persero). selain itu pengembalian 
sisa uang muka akan diangsur oleh 
kontraktor kepada kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (kPPN) sesuai 
realisasi pelaksanaan pekerjaan. 
sedangkan pembayaran yang belum 
terselesaikan aPBN dibayarkan 
dengan anggaran PT PLN (Persero). PT 
PLN (Persero) telah menindaklanjuti 
penugasan tersebut. 

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

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

selain itu kinerja kontraktor 
atas 19 kontrak perkerjaan 
juga dinilai tidak optimal. BPk 
menemukan tidak adanya 
aktivitas pekerjaan di lapangan 
dan tidak ada personil penyedia 
jasa di lokasi pekerjaan. Padahal 
di beberapa lahan tapak tower 

sudah bebas namun penyedia jasa 
tidak segera mengerjakan pondasi, dan 
penarikan kabel. 

Lambatnya pekerjaan menurut BPk 
juga disebabkan pemutusan kontrak atas 
pekerjaan pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan senilai Rp938.97 miliar. 
Di antaranya di PLTu sampit, kalimantan 
Tengah dan Pembangunan Gardu lnduk 
New Porong, Jawa Timur.

Temuan BPk lainnya yakni 
adanya penyedia jasa melakukan 
permintaan penghentian pekerjaan 
atas pembangunan pembangkit listrik 
senilai Rp260 miliar. Penghentian 
tersebut karena tidak adanya kepastian 
pembayaran tagihan di tahun 2014. 
selanjutnya, konsorsium PT CaN dan 
PT WeN menyatakan tidak melanjutkan 
pekerjaan pada 30 Juni 2015 lalu. 

BPk juga menemukan adanya 

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

Hasil pemeriksaan BPk juga 
menemukan adanya progres 
penyelesaian uang muka atas pekerjaan 
infrastruktur ketenagalistrikan tidak 
signifikan. Diketahui realisasi angsuran 
uang muka sampai tanggal 30 November 
2015 adalah senilai Rp76,31miliar 
dari total uang muka yang harus 
dikembalikan Rp630,99 miliar. Juga 
diketahui terdapat jaminan uang muka 
atas 47 paket pekerjaan senilai Rp221,34 
miliar dan jaminan pelaksanaan atas 54 
paket pekerjaan senilai Rpl56,15miliar 
telah daluwarsa.

Temuan BPk lainnya, lemahnya 
pengendalian dan 
perencanaan pengadaan MOs, 
yakni pengelolaan MOs atas 
proyek-proyek infrastruktur 
pembangkit, transmisi, dan 
gardu induk eks aPBN tidak 
memadai. selain itu juga 
adanya material terbakar atas 
enam paket pekerjaan senilai 
Rp39,38 miliar dan kelebihan 
pengadaan atas tiga paket 
pekerjaan senilai Rp20,24miliar. 

selanjutnya BPk juga 
menemukan adanya 
pembangunan infrastruktur 
ketenagalistrikan atas 19 gardu 
induk dan 3 transmisi sebesar 
Rp 899 miliar belum dapat 
dimanfaatkan. Penyebabnya, 
belum selesainya pekerjaan 
infrastruktur ketenagalistrikan 
lainnya yang secara sistem 
terkoneksi dengannya maupun 
karena adanya kelemahan 
perencanaan.

Terkait permasalahan 
tersebut BPk 
merekomendasikan Menteri 
esDM dan PT PLN (Persero) 
melakukan langkah perbaikan, 
strategi dan taktis untuk 
mengatasi kelemahan-
kelemahan tersebut.   (bw)

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

“Jokowi memperkirakan anggaran 
yang dikeluarkan untuk melanjutkan 
pembangunan 34 pembangkit listrik 

yang mangkrak itu sangat besar. 
Karena itu ia mengimbau agar proyek 

itu dikerjakan dengan benar, sehingga 
kapasitasnya bisa maksimal.”
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a NGGOTa BPk Moermahadi 
soerja Djanegara menegaskan 
agar para kepala desa haru 
berhati-hati dalam mengelola 

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

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

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

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

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

“kalau kami menemukan dana desa 
disalahgunakan, BPk akan menindak tegas 
yang bersangkutan,” tegasnya.

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

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

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

“sekretaris desa harus bertindak 
sebagai koordinator pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa. karena 
sumber pendapatan asli desa diambil 
dari 10 persen alokasi aPBN, Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah kabupaten/kota, 
dan alokasi Dana Desa,” Mermahadi 
menjelaskan. 

selain itu, pengelolaan Dana Desa 
harus bersifat transparan, partisipatif, 
tertib, dan akuntabel. Penggunaannya pun 
harus diprioritaskan untuk pembangunan 
pemberdayaan masyarakat desa meliputi 
kebutuhan dasar seperti Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu), Pendidikan anak 
usia Dini (PauD), Pondok Bersalin 
Desa (Polindes), Pos kesehatan Desa 
(Poskesdes), dan lain-lain. Termasuk di 
dalamnya pembangunan sarana dan 
prasarana desa seperti jalan desa, irigasi 
air bersih skala desa, dan pengelolaan 
sampah.

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

Hati-hati Mengelola 
Dana Desa

anggota BPk Moermahadi soerja Djanegara:

BPK mewanti-wanti KePala desa agar tidaK 

menyelewengKan dana desa untuK KePentingan PriBadi.

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

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

Menurutnya pengawasan penyaluran 
dana desa, pihak BPk mengalami kendala 

dari jumlah anggota pemeriksanya. 
Dia mencatat tim pemeriksa BPk di 
Propinsi Jawa Timur tak sebanding 
dengan banyaknya jumlah desa di kota/
kabupaten di Jatim.

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

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

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

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

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

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

Wakil Walikota Malang Sutiaji (kanan) dalam suasana acara dialog 

Suasana dialog terbuka
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Mengawali tahun 2017, 
pemerintah dikejutkan 
dengan kinerja sejumlah 
Badan Usaha Milik negara 

(BUMn). Pengelolaan perusahaan plat 

merah itu diniai pemerintah tidak optimal. 
Banyak BUMn yang merugi. Tidak sedikit 
pula yang sudah diambang kebangkrutan. 

Pemerintah tak tinggal diam. 
Pemerintah berupaya untuk 

Audit BPK 
MendongKrAK 
KinerjA BuMn
Untuk mendongkrak Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit pengelolaan di 
21 BUMN. Hasil, BPK menemukan sebanyak 264 temuan, yang 
memuat 348 permasalahan. BPK meminta para Direksi BUMN 
untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam 
kegiatan operasional perusahaan dan memberikan sanksi 
kepada pejabat yang melanggar peraturan.

mendongkrak perusahaan yang 
mayoritas dikuasai pemerintah itu. 
Salah satunya, dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) no 72 tahun 
2016 tentang Perubahan PP no 44 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal Badan Usaha Milik 
negara dan Perseroan Terbatas pada 
Desember 2016.

Tapi apesnya, belakangan PP 72/2016 
ini menuai kritikan. Sejumlah kalangan 
beranggapan Peraturan Pemerintah 
yang diteken Joko widodo itu sebagai 
langkah pemerintah untuk meninggalkan 
keterlibatan parlemen dalam pengelolaan 
BUMn.  Kecurigaan itu muncul karena 
adanya perubahan pasal 2 a, yang 
menyebutkan penyertaan modal negara 
pemerintah di BUMn tanpa melalui 
mekanisme anggaran Pendapatan dan 
Belanja negara. 

wakil Ketua Komisi Vi DPR, inas 

nasrullah Zubir, menuding, lahirnya PP 
no 72 tahun 2016 ini sangat berbahaya. 
Sebab melalui bleid itu bisa terjadi 
pemindahtanganan aset BUMn kepada 
pihak lain termasuk pihak asing, tanpa 
sepengetahuan DPR. ia mencontohkan, 
perusahaan seperti Pertamina yang 
merupakan BUMn bisa saja dialihkan ke 
perusahaan asing dengan mekanisme 
penyertaan modal negara. Bahkan bisa 
saja, aset negara di Pertamina dijadikan 
penyertaan modal negara di PT Chevron 
indonesia. “ini menabrak UU nomor 19 
tahun 2003 tentang BUMn” kata inas.

 Karena itu anggota Komisi Vi DPR, 
Zulfan lindan meminta DPR sebagai 

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah 
Zubir
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representasi rakyat harus dilibatkan 
dalam pengelolaan BUMn, mulai dari 
perencanaan, hingga mengawasi 
pelaksanaanya. Sebab BUMn bukanlah 
milik pemerintah, melainkan milik negara. 

 
Peran Penting BPK

Ditengah carut marut pengelolaan 
BUMn, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mengambil peran penting. Salah satunya, 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan operasional di 21 BUMn. 
Diantaranya Perum Perhutani, Perum 
Jasa Tirta ii, PT Bukit asam (Persero) 
Tbk, PT adhi Karya (Persero) Tbk. dan 
PT Telekomunikasi indonesia (Persero) 
Tbk. Pemeriksaan operasional BUMn 
ini meliputi kegiatan pengelolaan 
pendapatan, biaya dan investasi, mulai 
tahun 2013, 2014 dan 2015.

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

Hasilnya, menurut audit 
BPK, pengelolaan operasional 
BUMn belum sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Meski begitu, secara umum 
BUMn telah merancang 
dan menyusun SPi secara 
memadai. Tapi penerapannya 
belum optimal dalam rangka 
mengamankan kekayaan 
perusahaan, dan pengelolaan 
pendapatan, biaya dan 
investasi belum sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan.

ada sejumlah kelemahan 
yang ditemukan BPK 
dalam operasional BUMn. 

Mulai dari aspek pengendalian intern 
maupun kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Dari aspek 
pengendalian intern, misalnya BPK 
menemukan permasalahan seperti SOP 
belum disusun, pelaksanaan kebijakan 
mengakibatkan hilangnya potensi 
penerimaan, dan SOP tidak ditaati.  

Sedangkan permasalahan yang 
ditemukan BPK terkait dengan kepatuhan 
perusahaan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan dalam 
pengelolaan operasional BUMn antara 
lain piutang berpotensi tidak tertagih, 
denda keterlambatan pekerjaan 
belum dipungut/ diterima, dan adanya 
penyimpangan peraturan bidang 
tertentu.

Menurut BPK permasalahan SPi dan 
ketidakpatuhan tersebut terjadi karena 

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

Secara keseluruhan hasil 
pemeriksaan operasional BUMn pada 
21 BUMn mengungkapkan 264 temuan 
yang memuat 348 permasalahan. 
Permasalahan tersebut meliputi 164 
kelemahan sistem pengendalian intern 
dan 184 ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-

undangan senilai Rp1,17 
triliun.

Terkait berbagai 
permasalahan tersebut, BPK 
meminta Direksi BUMn agar 
menyusun prosedur atau 
mekanisme yang belum 
diatur dan diperlukan oleh 
perusahaan. Direksi BUMn 
juga diminta untuk melakukan 
upaya penagihan atas 
kerugian dan kekurangan 
penerimaan perusahaan serta 
mengupayakan penyelesaian 
kredit bermasalah.

Tidak kalah pentingnya 
BPK juga meminta Direksi 
BUMn untuk meningkatkan 
pengawasan dan 
pengendalian dalam kegiatan 
operasional perusahaan. 
Selain itu Direksi BUMn juga 
diminta untuk memberikan 
sanksi kepada pejabat yang 
bertanggung jawab sesuai 
dengan ketentuan. Terhadap 
permasalahan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, entitas 
telah menindaklanjuti temuan 
BPK tersebut. Salah satunya 
dengan menyetorkan ke kas 
perusahaan sebesar Rp2,13 
miliar.   (bw) 
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MencAri duA 
AnggotA BPK

 Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Soepriyatno

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

dua calon anggota BPK yang akan dipilih 
untuk menggantikan anggota yang 
telah habis masa jabatannya pada april 
mendatang yakni Sapto amal Damandari  
yang sekarang menjabat wakil Ketua BPK 
merangkap anggota, dan agung Firman 
Sampurna yang kini menjabat anggota i.

Tercatat 28 calon anggota BPK 

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

Berdasar hal itu maka agung Firman 
yang baru sekali menjabat anggota BPK 
(2012-2017) berhak mengikuti seleksi 
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calon anggota BPK periode 2017-2022. 
Sementara Sapto amal Damandari telah 
dua kali menjabat anggota BPK, 2007-
2012 dan 2012-2017, tidak bisa lagi ikut 
dalam seleksi kali ini. 

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

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

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

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

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

Sebagaimana diketahui ada 28 
nama yang masuk dalam seleksi calon 

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

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

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

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari  Anggota BPK Agung Firman Sampurna
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Pada 2014, Ketua BPK Harry 
azhar azis pernah mengatakan 
bahwa kebutuhan pembentukan 
auditorat utama Investigasi urgen 

bagi pemberantasan korupsi. Keberadaan 
satuan kerja setingkat eselon I ini tidak 
perlu diperdebatkan lagi. Menurutnya, 

BPK akan lebih cepat merespon 
permintaan investigasi dan penghitungan 
kerugian negara dari aparat penegak 
hukum.

“Kecenderungannya sudah mulai 
mengkristal untuk membentuk auditorat 
utama Investigasi. apakah itu hanya di 

AuditorAt utAmA investigAsi 
untuk Akomodir PerhitungAn 
kerugiAn negArA
BPK telah membentuk Auditorat utama Investigasi. Tak 
hanya menangani pemeriksaan investigatif dan pemberian 
keterangan ahli, tetapi juga perhitungan kerugian negara.

pusat atau sampai ke daerah, ini masih 
terus bicarakan, dan kami juga sudah 
komunikasikan dengan presiden,” 
ungkapnya kala itu, 15 desember 2014. 

Setidaknya, sejak tahun 2013, BPK 
sudah mulai merancang pembentukan 
auditorat utama Investigasi secara 
permanen. Tidak lagi ad hoc seperti unit 
Pemeriksaan Investigatif yang sudah 
terbentuk sejak tahun 2006.

Kemudian BPK mengusulkan 
kepada Kementerian Pendayagunaan 
aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan dan RB). Prosesnya memakan 
waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya 

Ketua BPK Harry Azhar Azis
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pada tahun 2016, pembentukan 
auditorat utama Investigasi disetujui. 

Setelah persetujuan keluar, BPK 
kemudian melakukan persiapan 
pembentukannya. BPK sendiri sudah 
menyelesaikan perangkat lunak 
pendukung tata kerja auI sebagai 
pedoman kerja nantinya. 

desember 2016 lalu, Ketua BPK 
Harry azhar azis melantik auditor 
utama (Tortama) pada auditorat 
utama  Investigasi (auI). Tak lama 
kemudian dilantik juga beberapa 
pejabat yang mengisi struktural di 
bawahnya. Belum rampung benar 
tetapi sudah mulai dipersiapkan. 

dalam merancang dan 
membentuk auI ini, anggota BPK 
Eddy Mulyadi Soepardi mendapat 
penunjukan Badan untuk membina 
pembentukan satuan kerja BPK yang 
nanti akan banyak berhubungan 
dengan aparat penegak hukum ini. 

“Alhamdulillah, saya bisa 
menyelesaikan sampai tortamanya 
diisi kemudian proses bagaimana 
organisasinya dibuat,” ucap Eddy kala 
memberikan pengarahan di Rapat 
Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2017 di 
Magelang, Januari lalu.

dalam visi misinya, misi auI ini 
tidak hanya melakukan pemeriksaan 
investigatif dan pemberian keterangan 
ahli saja. Tapi, termasuk di dalamnya, 
melakukan penghitungan 
kerugian negara.Jadi, kerja auditor 
utamaInvestigasi berkisar pada tiga 
hal tersebut.  

Bertepatan dengan itu, akhir 
desember 2016, Mahkamah agung 
merilis surat edarannya: Surat Edaran 
Mahkamah agung (SEMa) No. 4 
Tahun 2016 tertanggal 9 desember 
2016. Isinya bersinggungan dengan 
penghitungan kerugian negara. 

ada dua hal di antaranya yang 
ada dalam SEMa No. 4/2016 tersebut, 
pertama, instansi yang berwenang 
menyatakan ada tidaknya kerugian 
keuangan negara adalah BPK yang 
memiliki kewenangan konstitusional.

Kedua, instansi lainnya seperti 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/

Satuan Kerja Perangkat daerah tetap 
berwenang melakukan pemeriksaan 
dan audit pengelolaan keuangan negara 
namun tidak berwenang menyatakan 
atau men-declare adanya kerugian 
keuangan negara.

Walau hanya berbentuk surat 

edaran, namun diyakini 
akan diikuti oleh hakim, 
baik di pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, juga para 
Hakim agung. Nantinya 
diprediksi permintaan 
penghitungan kerugian 
negara dari aparat penegak 
hukum semakin banyak. 

Hal tersebut, menjadi 
tantangan tersendiri bagi BPK 
yang mulai mengembangkan 
auditor utamaInvestigasi. 
Sebuah kepercayaan akan 
legalitas BPK di mata hukum, 
sekaligus tantangan ke 
depan yang tidak ringan jika 
mengacu pada keterbatasan 
sumber daya manusia yang 
dimiliki BPK saat ini.

Soal itu juga ditekankan 
anggota BPK Eddy Mulyadi 
Soepardi saat Rakor 
Pelaksana BPK Tahun 2017 di 
Magelang, beberapa waktu 
lalu. dikatakannya, perlu 
pembenahan dalam tataran 
organisasi dan standard 

operating procedur (SOP) terkait dengan 
pelaksanaan penghitungan kerugian 
negara jika memang akan lebih banyak 
permintaan penghitungan kerugian 
negara dari aparat penegak hukum akibat 
dari SEMa No.4/2016 tersebut.  and

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi
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M EMaSuKI tahun 2017, 
BPK membuka agenda 
dengan menggelar 
Rapat Koordinasi (Rakor) 

Pelaksana BPK Tahun 2017 di Magelang, 
Jawa Tengah. Rakor yang digelar 11-
12 Januari   tersebut diikuti pejabat 

Eselon I dan Eselon II mengusung tema 
”Peningkatan Kapasitas Organisasi untuk 
Mewujudkan Pemeriksaan Keuangan 
Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat 
dalam rangka Pencapaian Tujuan 
Bernegara.”

Sejalan dengan tema, BPK fokus 

rAkor PelAksAnA 
BerBAsis solusi
Memasuki usia ke-70, kiprah BPK dituntut semakin matang. Wakil 
Ketua BPK Sapto amal damandari menekankan, Rakor Pelaksana 
BPK harus bisa menjadi rapat yang berbasis solusi. BPK telah 
menetapkan 12 tema pemeriksaan dan 18 fokus pemeriksaan yang 
menjadi arah kebijakan pemeriksaan 2016-2020.

pada dua hal. Pertama, meningkatkan 
koordinasi perencanaan kegiatan 
pemeriksaan tahun 2017 beserta 
sumber daya pendukungnya. Kedua, 
mematangkan perencanaan kegiatan 
nonpemeriksaan tahun 2017 beserta 
sumber daya pendukungnya.  

dalam sambutannya Ketua BPK 
Harry azhar azis menyampaikan bahwa 
pada tahun 2017 BPK genap berusia 70 
tahun. Pada usia tersebut, kiprah BPK 
dituntut semakin matang, baik pada 
konstelasi nasional maupun internasional. 
Karena itu setiap upaya peningkatan 
kapasitas organisasi menjadi suatu 
keniscayaan, sehingga BPK selaku learning 
organization tak hentinya mengantisipasi, 
memperbaiki, dan merespon setiap 
perubahan dan tuntutan zaman.

Selain itu, kata Harry azhar, 
Tahun 2017 merupakan tahun kedua 
pelaksanaan Renstra BPK tahun 2016-
2020 yang memuat visi “Menjadi 
pendorong pengelolaan keuangan 

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat memberikan pengarahan pada Rakor Pelaksana BPK Tahun 2017, pada 11 Januari 2017, di Museum BPK 
Magelang.

60 - 67  januari.indd   62 28/12/2017   06.57.48



63KALEIDOSKOP 2017 WARTA BPK

KALEIDOSKOP 2017

negara untuk mencapai tujuan negara 
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan 
bermanfaat”.

untuk mendukung visi tersebut 
ada dua misi BPK yang telah disepakati: 
Pertama, memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara secara 
bebas dan mandiri. Kedua, melaksanakan 
tata kelola organisasi yang berintegritas, 
independen dan profesional. “Visi dan 
misi BPK inilah yang menjadi poin penting 
dalam merancang kegiatan BPK sampai 
tahun 2020, khususnya, merencanakan 
kegiatan pada tahun 2017 ini,” tegas Harry.

di sisi lain untuk mendukung dan 
menunjang kegiatan pemeriksaan, 
dalam tataran praktis Renstra BPK akan 
diturunkan ke level operasional dalam 
dokumen Rencana Implementasi Renstra 
(RIR). RIR tersebut memuat inisiatif-
inisiatif strategis yang akan dilakukan BPK 
selama tahun periode, serta kebijakan 
pemeriksaan dan nonpemeriksaan 
selama lima tahun ke depan. Hasilnya, 

tambah Harry, bisa diturunkan ke 
dalam perencanaan pemeriksaan dan 
nonpemeriksaan tahun ini. 

“Jadi, Rakor kali ini merupakan 
identifikasi dan evaluasi terhadap 
perencanaan kegiatan tahun 2017. 
apabila ditemukan hal-hal yang 
kurang selaras maka dapat dilakukan 
penyelarasan sehingga pelaksanaan 
kegiatan di tahun 2017 diharapkan bisa 
berjalan sesuai renstra kita,” papar Harry.

Hal senada disampaikan Wakil 
Ketua BPK Sapto amal damandari. dia 
menegaskan, setelah Renstra Th 2016-
2020 setahun dilaksanakan, tentunya 
hal itu bisa dinilai dan dievaluasi 
pelaksanaannya. “Jika ada kendala, 
bagaimana kita mengatasi kendala 
tersebut. Sehingga pelaksanaan renstra 
pada tahun-tahun berikutnya bisa 
berjalan lebih baik, lebih mulus, dan 
hasilnya lebih efektif,” ucapnya.

Sapto menekankan kembali bahwa 
Rakor Pelaksana BPK harus bisa menjadi 

rapat yang berbasis solusi. Sehingga, 
lebih mudah bagi pelaksana BPK untuk 
melaksanakan seluruh rencana yang 
telah ditargetkan.  untuk melaksanakan 
kebijakan pemeriksaan tersebut, kata dia, 
diupayakan agar searah dengan tentative 
audit objective yang telah disepakati 
bersama. Walau begitu, tentative audit 
objective di dalam renstra sifatnya 
dinamis, yang memungkinkan untuk 
disesuaikan. 

Namun demikian, tegas Sapto, 
harus dipastikan bersama bahwa setiap 
penyesuaian yang terjadi dapat terekam 
dan memiliki dasar pertimbangan yang 
jelas. Hal ini harus dilakukan agar dapat 
ditelusuri keterkaitan renstra sebagai 
dokumen perencanaan level kebijakan 
sampai ke dokumen level operasional 
yang implementasinya melalui Rencana 
Kegiatan Pemeriksaan (RKP). 

Menutur Wakil, hal ini juga untuk 
memudahkan dalam menelusuri 
keterkaitan dokumen perencanaan 

Ketua BPK Harry Azhar Azis menabuh gong menandai dibukanya Rakor Pelaksana BPK Tahun 2017. Penabuhan gong disaksikan Wakil Ketua 
BPK Sapto Amal Damandari dan para Anggota BPK: Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Moermahadi Soerja Djanegara, Achsanul 
Qosasi, serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
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dengan dokumen penganggaran seperti 
Rencana Kerja dan anggaran (RKa), 
daftar Isian Pelaksanaan anggaran (dIPa), 
dan dokumen anggaran lainnya. “Ini 
penting sebab bagi BPK, transparansi 
adalah modal dasar dalam memberikan 
keyakinan yang memadai bagi seluruh 
stakeholder BPK,” ucapnya.

atas dasar itu, Sapto berpesan 
untuk mematangkan semua rencana 
pemeriksaan yang akan dilakukan 
bersama-sama atau pemeriksaan tematik, 
yang melibatkan banyak Satker pemeriksa 
antar auditorat utama Keuangan Negara 
(aKN). “Forum rakor ini hendaknya 
mendiskusikan hal itu dengan matang. 
dengan demikian hasil rakor bisa menjadi 
panduan dalam perencanaan untuk 
empat tahun ke depan dan penyesuaian 
terhadap RKP 2017 untuk setiap satker,” 
tuturnya.

Kualitas dan Manfaat 
Terkait penekanan pemeriksaan 

pada kualitas dan manfaat, anggota BPK 
Moermahadi Soerja djanegara meminta 
RPJMN 2015-2019 dapat menjadi referensi 
dalam menentukan tema dan fokus 
pemeriksaan. SEmentara itu BPK telah 
menetapkan 12 tema pemeriksaan dan 
18 fokus pemeriksaan yang menjadi arah 
kebijakan pemeriksaan 2016-2020.

“dengan pemeriksaan tema 
dan fokus, hasil pemeriksaan BPK 
dapat bermanfaat untuk mendorong 
pengelolaan keuangan mencapai tujuan 
negara. Kebijakan pemeriksaan yang telah 
ditetapkan tersebut, saya harap dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Menaggapi hal tersebut, anggota BPK 
agung Firman Sampurna menekankan 
perlunya peningkatan kapasitas 
organisasi. Hal itu bisa dimulai dengan 
pembenahan domain budaya kerja, 
sumber daya manusia, tata kelola, dan 
pemanfaatan teknologi informasi. 
“Pembenahan yang kita harapkan tidak 
sebatas bersifat konsepsional atau 
teoritik, namun benar-benar dapat 
dipraktikkan di lapangan dan memberi 
kontribusi dalam kegiatan pemeriksaan,” 
ujarnya.

Soal manfaat hasil pemeriksaan BPK 
juga perlu dirasakan Badan usaha Milik 

Negara (BuMN). Hal ini dikemukakan 
anggota BPK achsanul Qosasi. Kehadiran 
BPK di sejumlah BuMN, menurutnya, 
diharapkan bermanfaat bagi BuMN 
itu sendiri serta negara. Tak terkecuali 
memberikan masukan dalam hal Good 
Corporate Governance melalui tugas dan 
kewenangan BPK. “dengan demikian 
deviden kepada negara makin lama 

semakin meningkat dan kontribusi untuk 
memberi pekerjaan baru kepada rakyat 
menjadi lebih banyak,” ucapnya.

Sebagai contoh achsanul menunjuk 
hasil pemeriksaan subsidi dan Public 

Service Obligation (PSO) tahun 2016, 
dimana BPK telah melakukan koreksi 
signifikan atas subsdi PSO (Migas dan 
Non Migas). Hasil koreksi tersebut telah 
membantu penghematan aPB sebesar 
Rp23,28 triliun, terdiri dari koreksi positif 
Rp747,97 miliar dan koreksi negatif 
Rp24,03 triliun. “Kehadiran BPK selain 
koreksi terhadap angka juga memberikan 

masukan kepada pemerintah adanya 
ketidaksinkronan aturan antara peraturan 
pemerintah dan peraturan menteri,” 
ucapnya. 

Sedangkan anggota BPK agus 

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Anggota BPK Achsanul Qosasi
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Joko Pramono menegaskan, BPK dapat 
berperan mengubah Republik Indonesia 
ini. Negara selalu memiliki tujuan. untuk 
mencapai tujuan tersebut, negara 
membentuk organisasi-organisasi 
pemerintahan. Sementara tujuan 
organisasi dibentuk berdasar tujuan 
negara. 

untuk mencapai hal itu, kata agus, 
tujuan organisasi diimplementasikan 
dengan kegiatan-kegiatan pemerintah 
yang dibiayai negara. “uang 
harus dipertanggungjawabkan. 
Pertanggungjawabannya itulah yang kita 
periksa, sambil kita evaluasi apakah yang 
dikerjakan pemerintah ini sesuai dengan 
tujuan negara,” ucap agus.

“agar hasil pemeriksaan BPK 
bermanfaat, rencanakan dan lakukan 
pemeriksaan yang benar-benar 
bermanfaat. Misalnya dalam hal 
pemberian rekomendasi. Berikan 
rekomendasi yang memiliki efek yang 
bisa dirasakan negara,” kata agus. Bila 
hal tersebut dilakukan, kondisi yang 
diinginkan selama lima tahun ke depan 
seperti dalam Renstra BPK akan bisa 
dirasakan manfaatnya oleh pemerintah 
khususnya dan negara pada umumnya. 

anggota BPK Bahrullah akbar 
melihat dari sudut pandang berbeda. 
Soal bagaimana hasil tugas BPK dapat 
bermanfaat bagi daerah, dia menegaskan 
agar BPK Perwakilan dapat berkontribusi 
positif bagi pemerintah daerah pada 
isu-isu yang punya manfaat besar bagi 
daerah. Hal itu bisa disampaikan melalui 
saran, pendapat, ataupun rekomendasi.

Ia mencontohkan masalah sumber 
daya alam agar dikelola dengan baik 
yang harus dicarikan solusinya melalui 
tugas atau kewenangan BPK. Misalnya 
mengeluarkan Pendapat BPK tentang 
korelasi antara pertumbuhan pariwisata 
di suatu daerah dengan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di daerah 
tersebut. “Jadi ke depan banyak pemikiran 
yang harus kita bangun pelan-pelan 
dalam memberikan arti dan kontribusi 
sesuai visi dan misi BPK. Kita berkomitmen 
meningkatkan kualitas dan hasil kualitas 
ini mempunyai pengaruh kepada 
kesejahteraan rakyat,” tutur Bahrullah.

Kebijakan Pemeriksaan
Terhitung sejak tahun 2016, Renstra 

BPK lima tahun kedepan telah memuat 12 
tema dan 18 fokus pemeriksaan yang akan 
menjadi arah kebijakan pemeriksaan. di 
dalam Renstra tersebut juga telah memuat 
fokus pemeriksaan yang sudah disertai 
simpulan, serta Tentative audit Objective-
nya.

Guna mengimplementasikannya, 
auditorat utama Keuangan Negara 
(aKN) Koordinator dengan difasilitasi 
oleh direktorat Perencanaan Strategis 
dan Manajemen Kinerja (PSMK) telah 

menyusun suatu Business Case Fokus 
disingkat “BunKus” Pemeriksaan. BunKus 
Pemeriksaan merupakan dokumen 
operasional yang berfungsi sebagai alat 
bantu untuk menerjemahkan arahan 
dalam renstra. BunKus memuat secara 
lebih rinci tema dan fokus pemeriksaan, 
dengan substansi pokok dari dokumen ini 
adalah Tentative audit Objective.

di sisi lain, Ketua BPK Harry azhar 
azis menyampaikan enam arah kebijakan 
pemeriksaan BPK ke depan. Pertama, 
BPK telah menetapkan kebijakan untuk 
memperbanyak pemeriksaan atas laporan 

Anggota BPK Agung Firman Sampurna

Anggota BPK Bahrullah Akbar
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keuangan yang dilakukan akuntan publik. 
dengan begitu, BPK dapat meningkatkan 
pemeriksaan kinerja. diharap masing-
masing satker memberikan masukan 
terkait permasalahan yang muncul untuk 
dicarikan solusinya sehingga pemanfaatan 
KaP untuk dan atas nama BPK dapat lebih 
optimal.

Kedua, BPK telah menetapkan 
kebijakan meningkatkan proporsi 
pemeriksaan kinerja. dalam Perjanjian 
Kinerja BPK Tahun 2017 telah ditetapkan 
bahwa proporsi pemeriksaan kinerja 
sebesar 15% dari seluruh pemeriksaan 
yang dilakukan BPK. dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan KaP 
diharap pemeriksaan kinerja dapat 
dilakukan awal tahun 2017 sekarang. 

Ketiga, BPK telah menetapkan 10 

sasaran strategis, yang keberhasilanya 
diukur melalui 31 Indikator Kinerja utama 
(IKu). Salah satunya adalah Sasaran 
Strategis (SS) Memperluas Implementasi 
Praktik-praktik Terbaik (Best Practice 
Sharing) yang keberhasilannya diukur 
dengan IKu “Persentase Penyusunan Best 
Practice” dan “Persentase Penyebaran Best 
Practice”. 

Keempat, BPK sedang menyiapkan 
konsep metodologi pemeriksaan 
atas LKPd yang terbaru untuk dapat 
diterapkan secara menyeluruh oleh 
pelaksana BPK. diharapkan setiap 

satker dapat memberikan masukan atas 
metodologi pemeriksaan atas LKPd yang 
terbaru.

Kelima, pada Renstra BPK 2016-
2020, pengembangan Sumber daya 
Manusia (SdM) akan diarahkan pada 
pengembangan talent pool dengan 
prioritas pada keluarga jabatan 
yang secara langsung memengaruhi 
pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Keenam, kualitas pengendalian 
dan penjaminan mutu serta kepatuhan 
terhadap kode etik harus terus 
ditingkatkan karena akan sangat 
mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan 
serta kepercayaan pemangku 
kepentingan BPK. Kesalahan-kesalahan 
dalam laporan hasil pemeriksaan harus 
ditekan pada jumlah yang sangat minimal 

dan kalau bisa dihilangkan. Pelanggaran 
kode etik harus dihindari. 

adapun tahun 2017, fokus 
pemeriksaan yang direncanakan tahun 
2017sebagai berikut:

aKN I BPK akan melakukan 
pemeriksaan yang difokuskan pada 
tiga hal, yaitu peningkatan kapasitas 
pertahanan dan stabilitas keamanan 
nasional, penguatan konektivitas nasional 
- pengelolaan dan penyelenggaraan 
transportasi laut, serta penguatan 
konektivitas nasional - darat, udara, dan 
jalan.

aKN II BPK akan menilai sistem, 
desain, perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
pada empat tentative audit objective, 
yaitu: Pemungutan perpajakan, 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 
dan hibah. Belanja negara/daerah 
dan subsidi. Pengelolaan aset negara/
daerah, dan Pengelolaan utang negara. 
Sedangkan pada pemeriksaan tematik 
tahun 2017 yang melibatkan aKN 
lainnya, ada dua objek yang diperiksa: 
Penyerapan anggaran dan kualitas 
belanja pemerintah, serta Pembinaan dan 
Pengelolaan Badan Layanan umum (BLu).

aKN III BPK memfokuskan pada tiga 
hal. Pelayanan publik. Pembangunan 
desa dan kawasan pedesaan. Serta 
Peningkatan akses Kualitas, dan Relevansi 
Pendidikan Tinggi. Pada pelayanan publik, 
tentative audit objective-nya menilai 
Perencanaan dan Penganggaran Birokrasi 
Pelayanan Publik.

aKN IV BPK pada tahun 2017 akan 
melakukan pemeriksaan strategi 
untuk mendukung pembangunan 
nasional. Yaitu: Pemeriksaan Kinerja atas 
Pengelolaan Bendungan. Pemeriksaan 
Pengelolaan Irigasi dan Cetak Sawah. dan 
Pemeriksaan kontrak karya PT Freeport 
Indonesia. 

Khusus pemeriksaan kontrak karya 
PT Freeport Indonesia, pemeriksaan 
akan dilakukan untuk menilai: Pertama, 
kepatuhan PT Freeport Indonesia 
terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan dan PNBP 
baik itu royalti serta iuran tetap pada 
Pemerintah Republik Indonesia baik 
meliputi ketepatan jumlah dan waktu. 
Kedua, Kepatuhan PT Freeport Indonesia 
terhadap semua peraturan terkait 
lingkungan hidup di semua wilayah 
yang dikuasai dan dieksploitasinya. 
Ketiga, menilai apakah perpanjangan 
kontrak yang akan dilakukan PT Freeport 
Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Keempat, menilai 
apakah divestasi saham PT Freeport 
Indonesia telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

aKN V BPK akan melakukan tiga 
tema pemeriksaan yaitu:  Pembangunan 

Anggota BPK Agus Joko Pramono
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Kependudukan dan Keluarga Berencana. 
Pembangunan mental dan Karakter. 
dan, Pembangunan Kewilayahan. untuk 
tema pembangunan kependudukan dan 
keluarga berencana, pemeriksaan akan 
difokuskan pada Penguatan data dan 
Informasi Pembangunan Kependudukan. 

aKN VI BPK, pada tahun 2017 ini akan 
melakukan pemeriksaan pada dana-
dana transfer kepada pemerintah daerah 
yang dibatasi penggunaannya (restricted 
cash), seperti: dana alokasi Khusus 
(daK) Pendidikan dan Kesehatan, dana 
Tunjangan Guru, dana Otonomi Khusus 
(Otsus) dan dana transfer lainnya. Selain 
itu, akan dilakukan juga pemeriksaan 
dana desa dan Badan usaha Milik daerah 
(BuMd)/Badan Layanan umum (BLu). 

Kebijakan pemeriksaan aKN VII 
BPK pada tahun 2017 diarahkan pada 
lima tentative audit objective, yaitu: 
Menilai Pengaruh Kebijakan Pemerintah 
terhadap Efisiensi, Produktivitas dan 
daya Saing BuMN. Tatakelola Korporasi. 
Restrukturisasi BuMN. Profitabilitas 
BuMN. dan Sinergi antar BuMN. 

anggota BPk Eddy Mulyadi Soepardi 
juga menekankan soal 

tindak lanjut rekomendasi. 

Menurutnya, masalah tindak lanjut 
rekomendasi jangan dibiarkan berlarut-
larut. Selesaikan secepat mungkin. 
karena, BPk akan terlihat bekerja jika 
penyelesaian masalah tindak lanjut 
bisa berjalan dengan baik. BPk harus 
menjalankan tugas pemeriksaan juga 
mengelola penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi dengan baik.  Ia juga 
meminta perhatian bagi pemeriksa BPk, 

agar memastikan betul temuan yang 
berindikasi kerugian negara dalam hasil 
pemeriksaan. Nilai kerugian negaranya 
harus dipastikan betul. Jangan sampai 
antara nilai kerugian negara pada 
temuan pemeriksaan keuangan misalnya, 
berbeda dengan hasil perhitungan 
kerugian negara ketika sudah masuk fase 
pro justisia. “kalau ragu lepas saja, clean,” 
tegas Eddy.   (*/bd)

Anggota BPK Eddy Soepardi
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BPK LUNCURKAN SPKN 2017 
DAN APLIKASI SIPTL

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan negara (SPKn) 2017 dan aplikasi Sistem 
Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). acara tersebut di-
laksanakan di sela-sela acara Peresmian Renovasi Museum BPK, 
Senin (9/1) bertempat di Museum BPK Magelang, Jawa Tengah.

SPKn merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam 
melakukan tugasnya. Seiring dengan perkembangan teori 
pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya 
transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil 
pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempur-
nakan standar audit pemerintahan (SaP) 1995.

Wakil Ketua BPK, Sapto amal damandari dalam sambutannya 
mengatakan, bahwa SPKn terus mengalami inovasi dan 
pembaharuan selama 10 tahun terakhir. SPKn 2017 menjadi awal 
penguatan kualitas kerja serta konsistensi BPK untuk membuat 
SPKn sesuai standar nasional maupun internasional.

adapun SIPTL, merupakan aplikasi berbasis informasi 
teknologi yang dirancang dan dikembangkan oleh BPK. dengan 
adanya SIPTL, data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang se-
lama ini secara manual disampaikan ke BPK akan digantikan den-
gan data elektronis. Melalui sistem ini, proses dan status tindak 
lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui 
dan diakses secara real time.

Wakil Ketua BPK menilai bahwa, aplikasi ini sebagai upaya 
yang efektif dan efisien, pasalnya antara BPK dan entitas yang di-
periksa bisa saling berkomunikasi langsung melalui jaringan on-
line, dengan cepat dan akurat, serta dapat dilakukan kapan pun 
dan di mana pun.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya anggota II BPK, agus 
Joko Pramono, anggota V BPK, Moermahadi Soerjadjanegara, 
anggota VII BPK, achsanul Qosasi, Gubernur Jawa Tengah, Gan-
jar Pranowo, Ketua dPRd Jateng, Rukma Setyabudi, dan Kepala 
Lembaga Sandi negara, Mayjen TnI Purn. Joko Setiadi.***

WAKIL KETUA BPK RESMIKAN 
MUSEUM BPK DI MAGELANG

MuSeuM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terletak di 
dalam kompleks Karesidenan Kedu-Surakarta (Bakorwil II) Kota 
Magelang, pada hari Senin (9/1) telah diresmikan. Museum yang 
sudah berdiri lama tersebut direnovasi dan dibuat menjadi lebih 
modern.

Setelah melewati proses renovasi selama beberapa bulan 
terakhir, museum yang dulunya merupakan kantor pertama BPK 
tersebut tampak lebih menarik, serta dilengkapi ruangan yang 

didesain modern dan didukung dengan kemajuan teknologi.
Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan mengatakan, mu-

seum tersebut dibangun dengan konsep modern agar masyara-
kat tidak lagi mengasumsikan bahwa museum adalah bangunan 
yang menyeramkan. dukungan teknologi informasi pun menyer-
tai isi dari koleksi yang ada di museum.

Wakil Ketua BPK, Sapto amal damandari dalam sambutannya 
mengungkapkan, bahwa bangunan ini dapat dikategorikan 
sebagai museum sejarah. Hal itu dikarenakan isi museum BPK 
merupakan cerita perjalanan BPK sejak berdiri tahun 1947 
sampai sekarang. “Koleksinya sebagian ada yang realia (benda 
asli) dan juga replika. agar diminati pengunjung, kami susun 
konsep modern untuk menghilangkan kesan seram dan tidak 
menarik,” jelasnya.

“Peresmian ini juga sekaligus menandai HuT BPK RI ke-70, 
yang jatuh pada 1 Januari lalu. Kami memiliki gagasan untuk 
memperluas museum ini, karena dulunya memang terlalu sem-
pit. Selain itu, juga didesain lebih menarik, sehingga diharapkan 
dapat menarik lebih banyak wisatawan,” ungkap Wakil Ketua BPK.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya anggota 
II BPK, agus Joko Pramono, anggota V BPK, Moermahadi 
Soerjadjanegara, anggota VII BPK, achsanul Qosasi, Gubernur 
Jateng, Ganjar Pranowo, Ketua dPRd Jateng, Rukma Setyabudi, 
dan Pejabat di lingkungan BPK baik BPK Pusat maupun BPK 
Perwakilan, serta para kepala daerah di wilayah Jateng dan 
Gubernur akademi Militer, Mayor Jenderal TnI arif Rahman.

Bangunan Museum BPK tersebut luasnya mencapai 3.880 m2. 
Sebelumnya, museum yang pada tahun 1997 luas bangunannya 
hanya 163,80 m2 dan kemudian mengalami dua kali perluasan. 
Perluasan pertama pada tahun 1999 dengan luas bangunan 
260,16 m2. dan pada tahun 2016 dilakukan perluasan kedua 
karena adanya hibah sebagian gedung Kantor Bakorwil II Kedu 
dan Surakarta yang diberikan oleh Pemprov Jateng.***

 FEBRUARI 2017

GALERI DAN STUDIO 
PEMBELAJARAN PUSDIKLAT 
DIRESMIKAN

WaKIL Ketua BPK Sapto amal damandari meresmikan Galeri 
dan Studi Pembelajaran Pusdiklat BPK di Pusdiklat BPK Kalibata, 
Jakarta, 16 Februari 2017. Hadir dalam kesempatan itu, anggota 
BPK agung Firman Sampurna dan achasanul Qosasi, Sekjen BPK 
Hendar Ristriawan, serta beberapa  pejabata eselon I dan II BPK 
lainnya. 

Sebelum diresmikan, pimpinan BPK serta para pejabat eselon 
I dan II mengunjungi ruangan Galeri serta Studi Pembelajaran 
Pusdiklat BPK, kemudian menyaksikan pemutaran perdana fil 
produksi Pusdiklat BPK berjudul ‘Sang Penjaga’.

Film yang berdurasi 60 menit ini secara umum menceritakan 
tugas dan tanggung jawab para pemeriksa BPK dalam 
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menjalankan tugas pemeriksaan. Film ini juga menyoroti 
sisi humanisme kehidupan pemeriksa BPK, bagaimana 
perjuangannya dalam menjalankan tugas pemeriksaan maupun 
kehidupan bersama keluarganya. ***

EXECUTIVE WORKSHOP ON PERFORMANCE 
AUDIT :

PEJABAT ESELON II 
TINGKATKAN KAPASITAS 
PEMERIKSAAN KINERJA

SeTeLaH di Bali untuk BaTCH I, BPK dan anOa kembali 
menyelenggarakan executive Workshop on Performance audit 
BaTCH II. untuk pengembangan pemeriksaan kinerja BPK ke 
depan. Selama dua hari, 20-21 Februari 2017, BPK bekerja sama 
dengan lembaga pemeriksa australia, Aunstralian National Office 
(anOa) menyelenggarakan Workshop on Performance Audit 
BaTCH II. Seelumnya akhir tahun lalu, sudah diselenggarakan 
workshop batch I di Bali.

Workshop yang diselenggarakan di Surabaya ini merupakan 
rangkaian dari kegiatan community on practice pemeriksaan 
kinerja. Salah satu bentuk implementasi kerja sama antara BPK 
dan anOa yang bertujuan meningkatkan pemahaman pejabat 
eselon II BPK terhadap isu-isu yang berhubungan dengan 
perspektif strategis dan menajerial dalam pemeriksaan kinerja.

Workshop BaTCH II diikuti 24 peserta pata pejabat eselon II 
dari kantor pusat maupun BPK Perwakilan.  Tepatnya, pejabat 
eselon II dari 10 satuan kerja (satker) eselon II di kantor Pusat BPK 
dan 14 dari BPK Perwakilan.

Sebagai narasumber workshop dan subject matter expert di 
antaranya Staf ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintahan Pusat 
J Widodo Hario Mumpuni, Senior advisor anaO andrew Pope, 
Kepala Pusdiklat BPK dwi Setiawan Susanto, Kepala direktorat 
Penelitian dan Pengembangan Gunarwanto dan Kepala Biro 
Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan.***

 MARET 2017

BPK TERIMA LKPP 2016
RaBu (29/3), Pemerintah yang diwakili Kementerian 

Keuangan serta Kementerian/Lembaga lainnya bertandang 
ke Kantor BPK Pusat. Kedatangan mereka untuk menyerahkan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun anggaran 
2016 (Unaudited)  kepada BPK sekaligus entry meeting 
pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. 

dokumen LKPP Ta 2016 langsung diserahkan oleh 
wakil pemerintah yang dalam hal ini Menteri Keuangan SRI 

Mulyani Indrawati sebagai pimpinan Kementerian Keuangan 
yang menyusun LKPP Kepada Ketua BPK Harry azhar azis 
selaku pimpinan BPK yang bertugas memeriksa LKPP. dalam 
kesempatan itu, Ketua BPK didampingi Wakil Ketua BPK Sapto 
amal damandari dan para anggota lainnya, serta pejabat eselon I 
dan beberapa pejabat eselon II BPK.

Ketua BPK, Harry azhar azis dalam sambutannya 
mengapreasiasi penyelesaian LKPP Ta 2016 (unaudited) yang 
tepat waktu. “Paling tidak ketepatan waktu penyerahan inilah 
yang menjadi capaian pemerintah, sebelum nanti kualitas 
dari laporan keuangan tersebut diperoleh berdasarkan 
hasil pemeriksaan BPK,” ucapnya. apreasiasi yang sama juga 
disampaikan Harry kepada pimpinan kementerian/lembaga 
lainnya .

Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena LKPP 
merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas 
pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 
2016 yang juga hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan 
kementerian dan lembaga serta Bendahara umum negara (Bun).

LKPP Ta 2016 (unaudited) terdiri dari tujuh bagian, yaitu, 
Laporan Realisasi aPBn, Laporan Perubahan Saldo anggaran 
Lebih (SaL), neraca, Laporan Operasional, Laporan arus Kas 
(LaK), Laporan Perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK).***

WORKSHOP DAN ENTRY MEETING 
PEMERIKSAAN LKPD INDONESIA TIMUR:

MENINGKATKAN 
TRANSPARANSI DAN 
AKUNTABILITAS DAERAH

BPK menyelenggarakan Workshop Pemantapan Pemeriksaan 
dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
daerah (LKPd) Tahun anggaran 2016 selama dua hari, 29-30 
Maret di Makassar, Sulawesi Selatan. dalam kesempatan itu 
seluruh entitas daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur 
bertemu untuk mendapatkan pemahaman yang sama dalam 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di daerahnya 
masing-masing.

Selain itu, workshop juga diselenggarakan dalam rangka 
untuk meminimalisir kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Sehingga 
setiap kepala daerah mendapatkan pemaparan dan penjelasan 
serta rambu-rambu tentang pengelolaan keuangan daerah. 

Sebagai narasumber dalam workshop tersebut, anggota 
BPK eddy Mulyadi Soepardi, Staf ahli Kementerian dalam negeri 
Bidang ekonomi dan Pembangunan Hamdani, dan Wakil Ketua 
KPK Saut Situmorang. 

auditor utama Keuangan negara VI BPK Sjafruddin Mosii 
mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan 
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dan entitas daerah telah menyusun 
LKPd yang berbasis akrual. “Seiring 
penggunaan basis keuangan yang 
baru tersebut, pemeriksaan BPK perlu 
memperoleh pemahaman yang sama 
atas perlakuan akuntansi pemerintah 
daerah dalam setiap transaksi keuangan,” 
ujarnya.  Kegiatan ini sendiri bertujuan 
untuk mengevaluasi pemeriksaan 
keuangan serta memberikan opini atas 
LKPd. 

anggota BPK Bahrullah akbar yang 
membuka acara menyampaikan bahwa 
workshop dan entry meeting ini akan 
menjadi agenda tetap dalam mengaudit 
laporan keuangan daerah untuk 
menyempurnakan beberapa ketentuan, 
mendorong pemerintah daerah untuk 
lebih meningkatkan transparansi serta 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah dan menyajikan sistem akuntasi 
berbasis akrual.

Setiap saat, ujar Bahrullah, BPK 
terus memberikan instrumen untuk 
peningkatan mutu pemeriksaan 
sesuai dengan ketentuan dan standar 
pengelolaan keuangan. “BPK akan terus 
mendorong dan memberikan masukan 
agar daerah dapat melakukan perubahan 
menuju perbaikan pengelolaan keuangan 
yang transparan dan akuntabel,” 
ujarnya. Terkait hal tersebut, Bahrullah 
menekankan empat hal penting dalam 
menentukan temuan yang menjadi dasar 
dalam pemberian opini atas LKPd. Yakni, 
kesalahan administrasi, pemborosan, 
kemahalan dan fiktif atau mark up.***

 APRIL 2017

BPK GELAR FGD PEMANTAPAN 
PENGGUNAAN DANA DESA:

DORONG KEPALA 
DAERAH UNTUK 
MEMBINA 
PENGELOLAAN 
DANA DESA

BPK tengah gencar mensosialisasikan 

tata kelola dana desa di berbagai 
daerah, termasuk desa-desa di provinsi 
Kalimantan Barat. Senin, (3/4) , BPK 
menggelar Focus Group Discussion (FGd) 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Teman 
yang diangkat dalam diskusi ini adalah 
pemantapan pemahaman pengelolaan 
dana desa dengan sejumlah kepala 
daerah di tingkat kabupaten yang ada di 
Kalimantan Barat.

Sebagai narasumber, anggota BPK 
Bahrullah akbar, anggota Komisi XI dPR 
RI Sukiman, auditor utama Keuangan 
negara VI (Tortama Kn VI) BPK Sjarifuddin 
Mosii dan asisten administrasi dan 
umum Sekretaris daerah Provinsi 
Kalimantan Barat, Lensus Kandri. FGd ini 
diikuti unsur pimpinan kepala daerah di 
Provinsi Kalimantan Barat, baik itu bupati/
walikota dan sekretaris daerah, serta 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Bahrullah akbar, FGd ini 
bertujuan agar kepala daerah, terutama 
di tingkat kabupaten dapat membina 
desa-desa yang masuk ke dalam wilayah 
administrasinya dalam penyusunan 
Laporan Keuangan dana desa. artinya, 
sangat diperlukan peran aktif pemerintah 
daerah dalam melakukan pembinaan 
terhadap pemerintahan desa, terutama 
dalam pengelolaan dana desa. 

“Hari ini kita undang bupati dan 
instansi terkait supaya ada perencanaan 
yang sinergi antara pemerintah desa, 
kabupaten dan provinsi. Melalui FGd ini 
kita sampaikan kepada bupati atau wakil 
bupati yang hadir untuk mendorong 
masing-masing desa ada pembinaan 
terutama dalam penyusunan keuangan 
dana desa,” ucap Bahrullah.

dana desa, katanya, harus dikelola 
sesuai aturan. untuk itu, melalui FGd ini, 
BPK memberikan pemahaman terkait 
tata kelola dana desa yang transparan 
dan akuntabel. Selain itu, melalui FGd, 
BPK mendapatkan informasi dari daerah 
terkait persoalan yang dihadapi.

BPK dan Komisi XI dPR bidang 
anggaran, lanjut Bahrullah, selalu 
mendorong kepala daerah untuk 
menertibkan laporan penggunaan dana 
desa sesuai dengan Standard Operating 
Procedure (SOP) dan Petunjuk Teknis yang 
sudah diberikan ***

KETUA 
MAHKAMAH 
AGUNG LANTIK 
KETUA DAN WAKA 
BPK

MOeRMaHadI Soerja djanegara 
dan Bahrullah akbar diambil sumpahnya 
sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
BPK periode 2017-2019 di  Gedung 
Mahkamah agung, Jakarta, pada Rabu 26 
april 2017. Pengambilan sumpah jabatan 
dipandu oleh Ketua Mahkamah agung 
Hatta ali. 

Sebelumnya, Moermahadi dan 
Bahrulah terpilih sebagai Ketua dan Wakil 
Ketua dalam Sidang Badan yang dihadiri 
oleh sembilan anggota BPK pada 21 
april 2017. dalam sidang tersebut, selain 
mengagendakan pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua, juga memutuskan tentang 
pembidangan masing-masing anggota 
BPK dan wewenang dalam pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dan daerah. 

Moermahadi sebelumnya menjabat  
anggota BPK yang membawahi auditorat 
utama Keuangan negara (aKn) V. Ia 
menggantikan Ketua sebelumnya, Harry 
azhar azis yang kemudian berpindah 
posisi menjadi anggota BPK yang 
membina aKn VI. Sedangkan Bahrullah 
akbar yang sebelumnya menjabat 
sebagai anggota BPK yang membina 
aKn VI,  terpilih menempati posisi  Wakil 
Ketua BPK yang ditinggalkan Sapto amal 
damandari yang memasuki masa purna 
bhakti pada 18 april 2017 lalu. 

Hasil Sidang anggota BPK tersebut 
ditetapkan dengan Keputusan BPK RI no 
4/K/I-XIII.2/4/2017 tertanggal 21 april 
2017 tentang Pemberhentikan dengan 
Hormat dan Penetapan Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan serta Keputusan 
BPK RI no 5/K/I-XIII.2/4/2017 tanggal 
21 april 2017 tentang Pemberhentian 
dengan Hormat dan Penetapan Wakil 
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait masa jabatan Ketua dan 
Wakil Ketua yang dihitung 2,5 tahun, 
Moermahadi menjelaskan, bahwa pada 
tahun 2014 lalu, saat Sidang anggota 
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BPK melakukan pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua BPK, disepakati perubahan 
Peraturan BPK mengenai tata cara 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.

dalam perubahan tersebut 
dinyatakan bahwa masa jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua BPK selama BPK selama 
lima tahun tetapi bisa dilakukan evaluasi 
dalam 2,5 tahun. “Kalau anggota BPK 
mengendaki adanya pemilihan itu 
dilakukan. Kita sudah melakukan itu. Jadi 
bukan mendadak sekarang, tapi dari 2014 
sudah dibilang,” jelas Moermahadi.***

 MEI 2017

PENYERAHAN LHP 
LKPP DI ISTANA 
BOGOR

Badan Pemeriksa Keuangan 
menyampaikan Laporan Hasil 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat di Istana Bogor, 
Jawa Barat. Para pimpinan BPK yang 
hadir diterima langsung oleh Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla beserta jajaran Kabinet Kerja dan 
pimpinan lembaga lainnya. 

dalam kesempatan itu, Ketua 
BPK, Moermahadi Soerja djanegara  
menyatakan, untuk pertama kalinya 
selama 12 tahun, laporan keuangan 
pemerintah pusat mendapatkan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 
anggaran 2016. “Setelah 12 tahun, sejak 
2004, untuk pertama kalinya pemerintah 
berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian,” ujar Moermahadi .

Perolehan opini WTP ini, merupakan 
upaya pemerintah dalam melakukan 
perbaikan terhadap pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara. 
Salah satu upayanya, pemerintah 
membangun single database melalui 
e-Rekon serta sistem informasi 
penyusunan LKPP yang lebih baik. 
“Sehingga tidak ada lagi akun yang tidak 
lazim yaitu suspen pada LKPP Tahun 
2016,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo dalam 

kesempatan itu menyatakan rasa 
syukurnya karena setelah 12 tahun 
baru pertamakalinya pemerintah pusat 
berhasil mendapatkan opini WTP dari 
BPK> Walau begitu, ia mengingatkan 
masih ada kementerian dan lembaga 
yang laporan keuangannya mendapat 
opini disclaimer dan Wajar dengan 
Pengecualian. 

Presiden menegaskan, status WTP 
harus didapat oleh seluruh kementerian 
dan lembaga pada laporan keuangan 
tahun mendatang. untuk mencapai 
target ini, ia meminta semua kementerian 
dan lembaga membentuk satuan tugas 
atau task force yang selalu berkomunikasi 
dengan BPK.***

 JUNI 2017

PENGAMBILAN 
SUMPAH ANGGOTA 
MKKE BPK PERIODE 
2017-2020

KeTua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja 
djanegara memandu pengambilan 
sumpah anggota Majelis Kehormatan 
Kode etik Badan Pemeriksa Keuangan 
(MKKe BPK) di Kantor Pusat BPK, pada 
hari Selasa (20/6).

Pengambilan sumpah tersebut 
dilaksanakan berdasarkan Keputusan 
BPK nomor 7/K/I-XIII.2/6/2017 tentang 
Pemberhentian dengan Hormat anggota 
Majelis Kehormatan Kode etik Badan 
Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 Sampai 
dengan Tahun 2017 dari unsur Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Perpanjangan 
anggota Majelis Kehormatan Kode etik 
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 
Sampai dengan Tahun 2017 dari unsur 
akademisi serta Keputusan BPK nomor 
8/K/I-XIII.2/6/2017 tentang Pengangkatan 
anggota Majelis Kehormatan Kode etik 
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017 
Sampai dengan Tahun 2020 dari unsur 
Badan Pemeriksa Keuangan oleh Panitera 
MKKe BPK.

adapun yang diambil sumpahnya 

sebagai anggota MKKe BPK Periode 
2017-2020 yaitu dr. agus Joko Pramono, 
S.ST., M.acc., ak., C.a. (anggota II BPK) 
dan Ir. Isma Yatun, M.T. (anggota V BPK) 
dari internal BPK, serta Prof. dr. Zaki 
Baridwan, M.Sc. Ph.d., ak., C.a. dan Prof. 
dr. I Gde Pantja astawa, S.H., M.M. dari 
eksternal BPK.

Pengambilan sumpah yang 
berlangsung khidmat ini pun dihadiri 
dan disaksikan oleh Wakil Ketua 
BPK, Bahrullah akbar dan seluruh 
anggota BPK serta para pejabat eselon I 
di lingkungan BPK. Setelah pengambilan 
sumpah selesai dilaksanakan, kegiatan 
dilanjutkan dengan penandatanganan 
berita acara sumpah anggota MKKe BPK 
dan disaksikan oleh Ketua BPK.***

LAUNCHING 
APLIKASI WHISTLE 
BLOWING SYSTEM 
DAN PROGRAM 
PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
melakukan launching aplikasi Whistle 
Blowing System (WBS) dan Program 
Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai 
sarana untuk menampung pengaduan-
pengaduan yang berhubungan dengan 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
pegawai di lingkungan BPK, Senin (19/06) 
di Jakarta.

Kegiatan launching yang dilak-
sanakan di auditorium Kantor Pusat BPK 
tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua 
BPK, Moermahadi Soerja djanegara dan 
dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah 
akbar anggota V BPK, Isma Yatun dan 
anggota VI BPK, Harry azhar azis serta 
para pejabat eselon I, eselon II, dan es-
elon III di lingkungan BPK baik dari BPK 
Pusat maupun BPK Perwakilan.

WBS ini merupakan sistem aplikasi 
yang disediakan oleh BPK bagi yang 
mempunyai informasi dan ingin melapor-
kan tentang adanya dugaan perbuatan 
yang melanggar peraturan perundang-
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undangan, melanggar standar, melanggar kode etik, dan me-
langgar kebijakan yang terjadi di lingkungan BPK. demikian 
diungkapkan oleh Ketua BPK dalam sambutannya.

“namun, agar dapat segera ditindaklanjuti pengaduan yang 
disampaikan hendaknya memperhatikan unsur 4W dan 1H,” kata 
Ketua BPKYang dimaksud  4W yaitu What : bentuk perbuatan 
yang diduga berindikasi pelanggaran yang diketahui, Where : 
dimana perbuatan dilakukan, When : kapan perbuatan 
dilakukan, Who : siapa yang terlibat dalam perbuatan terse-
but. Sedangkan yang dimaksdu  1 H adalah  How : bagaimana 
perbuatan tersebut dilakukan.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK, Bahrullah akbar dalam 
pengarahannya mengatakan, pelaksana BPK harus 
memanfaatkan sistem aplikasi WBS dan PPG untuk menunjang 
pelaksanaan tugasnya. Serta menegaskan agar sistem aplikasi 
WBS dan PPG tersebut tidak digunakan untuk “membunuh” 
sesama pelaksana BPK. “Selain itu, diperlukan adanya komitmen 
dan dukungan seluruh pimpinan dalam mewujudkan BPK 
menjadi lembaga yang berintegritas, kredibel, dan profesional,” 
ungkap Wakil Ketua BPK.***

 JULI 2017

DISKUSI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/
DAERAH SUMUT DAN ACEH:

200 RIBU REKOMENDASI, 
ENTITAS PERLU 
MENINDAKLANJUTI

Badan Pemeriksa Keuangan mendorong 600 
entitas pengelola keuangan negara di seluruh Indonesia 
menindaklanjuti 200 ribu rekomendasi BPK termasuk pemerintah 
daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK Bahrullah 
akbar pada Forum diskusi Penyelsaian Kerugian negara/daerah 
untuk Tim Penyelesaian Kerugian daerah pada entitas Wilayah 
Perwakilan Sumatera utara dan aceh di Medan, Sumatera utara, 
pada Selasa 25 Juli 2017. 

“ada 200 ribu rekomendasi belum ditindaklanjuti. Setiap 
tahun BPK mendapat mandat untuk menyerahkan Ikhtisar 
kepada Presiden dan dPR. Kompilasinya ada 200 ribu seluruh 
Indonesia baik pusat dan daerah, baik yang lama dan yang 
current,” papar Bahrullah. 

Selama ini, kata Bahrullah, masih banyak kesalahpahaman 
yang menganggap tugas BPK sebatas melakukan pemeriksaan. 
Padahal, sesuai  regulasi yang berlaku, tugas BPK juga mencakup 
pemantauan penyelesaian kerugian negara atau daerah. 

Ia juga menegaskan, dalam menjalankan tugas pemeriksaan, 
BPK tidak mencari-cari kesalahan. Tapi mendorong entitas 
pengelola keuangan negara/daerah untuk memperbaiki tata 
kelola keuangannya. “Peran BPK bukan untuk mencari-cari 

kesalahan tetapi mendorong agar pemerintah pusat/daerah 
tertib dalam penyusunan laporan keuangan,” tegasnya.***

 AGUSTUS 2017

PERTEMUAN KE-9 INTOSAI 
KSC STEERING COMMITTEE

Badan Pemeriksa Keuangan menjadi tuan rumah pertemuan 
ke-9 dewan Pengarah asosiasi Lembaga Pemeriksa Sedunia atau 
Steering Committee InTOSaI KSC di Bali 23-25 agustus 2017. 
event ini diikuti oleh 25 peserta dari 11 lembaga pemeriksa 
anggota InTOSaI yang mewakili masing-masing kelompok kerja. 
delegasi BPK dipimpin oleh anggota BPK agus Joko Pramono. Isu 
utama yang diangkat dalam event ini adalah soal peran lembaga 
pemerintah untuk menyukseskan SdGs.

Ketua BPK Moermahadi Soerja djanegara dalam 
sambutannya sekaligus membuka pertemuan internasional ini 
menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran penting 
dalam mengawal implementasi Sustainable development Goals 
(SdHs) di masing-masing negara. Peran tersebut di antaranya 
melalui pengintegrasian tujuan SdGs dalam proses dan 
penyusunan rencana audit. 

Pertemuan InTOSaI KSC Steering Committe kali ini bertujuan 
untuk mendiskusikan perkembangan terakhir dan tujuan yang 
ingin dicapai dalam tahun 2017-2019 dari masing-masing 
kelompok kerja InTOSaI sesuai dengan rencana kerjanya. 

BPK sebagai Ketua InTOSaI WGea menyampaikan rencana 
kerja InTOSaI WGea tahun 2017-2019 berikut kontribusi WGea 
dalam pencapaian strategic objectives dan crosscutting priorities 
Rencana Strategis InTOSaI 2017-2022.

Selain itu, sebagai ketua proyek penyusunan riset paper 
tentang emergency preparedness dengan tim riset  yang 
beranggotakan 11 negara, BPK juga mempresentasikan progress 
penyusunan riset tersebut dan rencana ke depannya. ***

 SEPTEMBER 2017

10 th Meeting of INTOSAI WGVBS:

BPK PAPARKAN SIPTL
BPK memaparkan pengawasan tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan melalui pendekatan teknologi informasi 
SIPTL dalam pertemuan 10 th Meeting of INTOSAI WGVBS, yang 
berlangsung di Mexico City, 6-8 September 2017. acara ini 
digelar oleh salah satu kelompok kerja International Organization 
of Supreme audit Institutions (InTOSaI), Working Group on Value 
and Benefit of Supreme audit Institutions (InTOSaI WGVBS).

Pertemuan ini dihadiri oleh 35 orang delegasi dari 15 
lembaga pemeriksa atau Supreme audit Institution (SaI) 
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anggota InTOSaI WGVBS dari berbagai negara.  delegasi BPK 
dipimpin oleh anggota BPK agung Firman Sampurna didampingi 
Kabag Kerja Sama Internasional Biro Humas dan Kerja Sama 
Internasional Wahyudi dan Kasubagset anggota I BPK Fransiskus 
Harum. 

anggota BPK agung Firman dalam kesempatan itu mendapat 
kesempatan mempresentasikan penggunaan SIPTL (Sistem 
Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) dalam pengawasan tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di BPK. BPK diharapkan 
menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan di masyarakat 
seperti tercermin dalam International Standard of SaI (ISSaI 
12). Seperti namanya, ISSaI 12 memuat 12 prinsip manfaat dan 
nilai tambah lembaga-lembaga pemeriksa dalam mendorong 
kehidupan negara menjadi lebih baik atau mendorong perbaikan 
dalam kehidupan masyarakat.

dijelaskan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK 
selama periode 2005 hingga 2016, telah dikeluarkan 437.343 
rekomendasi dengan nilai mencapai Rp241,71 triliun. dari 437 
ribu rekomendasi tersebut, entitas pengelola keuangan negara 
yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sebanyak 304.679 
rekomendasi dengan nilai Rp121,81 triliun atau 69,67%.

atas dasar kondisi jumlah rekomendasi yang diberikan sangat 
banyak, besarnya objek yang diperiksa dengan wilayah geografis 
yang sangat luas, serta tantangan tantangan lainnya maka BPK 
mengembangkan SIPTL guna mengawasi dan memantau tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh seluruh entitas 
pengelola keuangan negara. 

Presentasi anggota BPK agung Sampurna ini mendapat 
sambutan baik dari Technical Secretary of InTOSaI WGVBS 
Benjamin Fuentes-Castro serta perwakilan lembaga pemeriksa 
amerika Serikat, uS GaO, Timothy Bowling. Ia bahkan 
mengatakan, uS GaO sendiri juga menggunakan pendekatan 
teknologi informasi dalam pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.***

BPK KEMBALI TERPILIH 
SEBAGAI AUDITOR EKSTERNAL 
BADAN ATOM PBB

BPK terus melanjutnya kiprahnya di dunia Internasional. 
Pada Sidang umum Iaea ke 61 yang berlangsung di Wina, 18-
22 September lalu, BPK RI kembali terpilih menjadi pemeriksa 
eksternal International atomic energy agency (Iaea) untuk 
periode 2018-2019 . Terkait hal tersebut duta Besar RI Wina/Wakil 
Tetap RI yang terakreditasi pada Iaea, dr. darmansjah djumala 
mengatakan, komitmen Indonesia untuk kembali memberikan 
layanan audit berkualitas guna memastikan akuntabilitas dan 
transparansi dalam berbagai kegiatan Iaea, baik yang berkaitan 
dengan keselamatan dan keamanan, maupun kegiatan promosi 
penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai.***

FORUM PTLHP INSPEKTORAT 
UTAMA DAN REVIU BPK 
NEGARA LAIN TAHUN 2017

dIPeRLuKan sinerji yang kuat antara lini pertahanan dalam 
Three Line of Defence Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencapai 
Renstra BPK tahun 2016-2020 yaitu mendiring pengelolaan 
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui 
pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. untuyk mencapai 
visi tersebut BPK telah membuat berbagai kebijakan dan strategi 
agar efektivitas penerapan kebijakan dan strategi tersebut tercapai.

demikian disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja 
djanegara saat memberikan pengarahan pada acara Forum 
Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan (PTLHP) 
Inspektorat utama dan Reviu BPK negara Lain tahun 2017 yang 
berlangsung 25-26 September 2017.

Forum PTLHP kali ini mengusung tema ‘Peningkatan Kualitas 
dan Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK melalui penerapan Praktik-
praktik Terbaik’.

dalam kesempatan itu Ketua BPK juga mengingatkan 
tentang masalah kualitas pemeriksaan dan pemeriksaan yang 
harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan risiko 
reputasional dan strategis. Terkait kualitas pemeriksaan, kata Ketua 
BPK, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu masalah 
ketepatan waktu, kelengkapan dokumentasi atau KKP (Kertas Kerja 
Pemeriksaan) serta reviu berjenjang. 

Inspektur utama, Mahendro Sumardjo dalam penjelasannya 
menyebutkan dari data yang diperoleh atas rekomendasi Irtama 
yang telah disampaikan kepada Satker baik eselon satu maupun 
dua untuk Pemeriksaan Laporan  Keuangan terdapat 1085 
rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 
sebanyak 894 atau sekitar 82,39%. “artinya masih terdapat 
beberapa rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti sesuai 
dengan alasan yang sah, dan terdapat beberapa rekomendasi yang 
masih dalam proses,” ujarnya.

untuk reviu Kinerja Pemeriksaan dengan rekomendasi 
sebanyak 1259 rekomendasi. atas reviu Kinerja Pemeriksaan 
tersebut Satker yang telah menindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi sebanyak 894 atau 71,1% dari total rekomendasi, 4 
rekomenadasi telah ditetapkan tidak dapat ditindaklanjuti dengan 
alasan yang sah, 361 rekomendasi atau 26% dari total rekomendasi 
yang masih dipantau dalam proses penyelesaianannya.

Selain itu terdapat pemantauan tindak lanjut hasil reviu 
negara lain oleh nIK (Najwyzsza Izba Kontroli ) Polandia tahun 
2014 terdapat 34 rekomendasi yakni; sistem dan mutu yang di-
Peer Review yaitu Independensi dan Mandat, Tata Kelola Internal, 
Standar Metodologi Pemeriksaan, serta Kinerja Pemeriksaan. 
dari 34 rekomendasi, sebanyak  21 rekomendasi sudah selesai 
ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan mash terdapat 10 
rekomedasi yang masih dalam proses, dan 3 rekomendasi belum 
ditindaklanjuti. “Ini yang masih menjadi ‘PR’ kami selama ini,” 
tambah Mahendro. ***
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BPK-BSN GELAR WORKSHOP 
SISTEM ANTI PENYUAPAN
DAN MANAJEMEN RISIKO

WaKIL Ketua BPK Bahrullah akbar menyerukan agar seluruh 
pelaksana BPK bersama membangun BPK dengan beratapkan 
Renstra 2016-2020 sebagai tujuan bersama, ditopang dengan 
sembilan Pilar Sistem Pengendalian Mutu, di atas pondasi nilai-
nilai organisasi yang kuat yakni integritas, independen dan 
profesional. 

Hal tersebut disampaikan  dalam acara ‘Workshop  
Pengenalan dan Integrasi Sistem Manajemen Mutu (SnI ISO 
9001), Manajemen Risiko (SnI ISO 31000) dan anti Penyuapan 
(SnI ISO 37001) untuk BPK yang Berintegritas, Independen 
dan Profesional’  yang berlangsung di aula Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan BPK, Jakarta,  28 September 2017. Workshop ini 
merupakan kerjasama BPK dengan Badan Standardisasi nasional 
(BSn) .

“Workshop ini bersinergi dengan kegiatan lain, seperti: 
Penyempurnaan Standar dan Pedoman Pemeriksaan, Program 
Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM), Pakta Integritas, Program Pengendalian 
Gratifikasi (PPG), Sistem Kendali Kecurangan, dan Whistle Blowing 
System (WBS), serta Implementasi Kode etik,” jelas Bahrullah. 

deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSn, 
I nyoman Supriyatna menjelaskan, memperhatikan kondisi 
korupsi, khususnya penyuapan di Indonesia, Presiden RI pada 
22 September 2016 menetapkan Instruksi Presiden RI no 10 
Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2016 dan 2017. 

Menurutnya, hukum tidak cukup untuk mengatasi masalah 
korupsi, terutama penyuapan. Oleh karena itu, organisasi 
pemerintah maupun non pemerintah mempunyai tanggung 
jawab secara pro aktif untuk berkontribusi melawan penyuapan. 
“Hal ini dapat dicapai melalui salah satu sistem manajemen, 
yaitu sistem manajemen anti penyuapan, dan melalui komitmen 
pimpinan di masing-masing kementerian / lembaga untuk 
menetapkan budaya kejujuran, trasnparansi, keterbukaan dan 
kepatuhan,” ujar nyoman.

Pengintegrasian sistem anti penyuapan (SnI ISO 37001) 
dengan membangun zona integritas oleh BPK, kata nyoman, 
merupakan terobosan baru yang ditangani BSn. Semoga, 
katanya, hal ini bisa menjadi role model bagi instansi lainnya.***

 OKTOBER 2017

JUSUF HALIM, ANGGOTA 
MKKE BPK DARI UNSUR 
PROFESI

KeTua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi 
Soerja djanegara memandu pengambilan sumpah Jusuf Halim 
sebagai  anggota Majelis Kehormatan Kode etik Badan Pemeriksa 
Keuangan (MKKe BPK) di Kantor Pusat BPK, 4 Oktober 2017.  
Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan 
BPK nomor 16/K/I-XIII.2/10/2017 tentang Pengangkatan anggota 
Majelis Kehormatan Kode etik Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 
2017 Sampai dengan Tahun 2019 dari unsur Profesi oleh Panitera 
MKKe BPK.

acara pengambilan sumpah yang dihadiri oleh Wakil Ketua 
BPK Bahrullah akbar, para anggota BPK serta pejabat eselon 
satu dan dua di lingkungan BPK, berlangsung hikmat. Setelah 
pengambilan sumpah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan 
penandatanganan berita acara sumpah anggota MKKe BPK dan 
disaksikan oleh Ketua BPK.

Saat ini yang menjabat sebagai Ketua MKee BPK merangkap 
anggota MKee yaitu agus Joko Pramono yang merupakan 
anggota II BPK. Sedangkan untuk anggota MKKe antara lain 
Isma Yatun yang menjabat anggota V BPK, Zaki Baridwan dan 
I Gde Pantja astawa dari unsur akademisi masing-masing dari 
uGM dan unpad. Sedangkan Jusuf Halim mewakili unsur profesi 
menggantikan Mustofa.***

KETUA BPK SAMPAIKAN 
PENTINGNYA PENGUATAN 
INTEGRITAS

KeTua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  Moermahadi 
Soerja djanegara menekankan auditor untuk dapat menjaga 
marwah BPK dan menegakkan integritas dalam menjalankan 
tugasnya. “Penegakkan Integritas yang diperkuat dengan sikap 
independensi, dan upaya profesionalisme yang kontinue harus 
tetap kita jaga,” ungkap Ketua BPK dalam kunjungan kerja ke BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 6 Oktober 2017.

Kunjungan ke Perwakilan Jawa Barat merupakan rangkaian 
kunjungan Ketua BPK ke Perwakilan-Perwakilan BPK, setelah 
sebelumnya ke Perwakilan BPK dKI Jakarta. Ketua BPK menyam-
paikan agar setiap penugasan audit BPK harus selalu dilengkapi 
Pakta Integritas yang dapat membentengi perilaku dan sikap au-
ditor untuk bekerja sesuai dengan norma kode etik dan standar 
pemeriksaan BPK. “Ke depannya, mulai dari mempersiapkan surat 
tugas perencanaan pemeriksaan (P2), semua pemeriksa diminta 
membuat semacam Pakta Integritas untuk ditandatangani,” tegas 
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Moermahadi. 

Ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kembali me-
kanisme Quality Control dan Quality assurance pada setiap unit 
kerja pemeriksaan. Kedepan tantangan BPK sebagai lembaga 
audit keuangan negara semakin berat, untuk itu BPK harus tidak 
henti-henti berupaya meningkatkan kapasitas organisasi dan 
profesinya.

Rangkaian acara pengarahan Ketua BPK tersebut diawali 
oleh laporan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Barat, arman Syifa dan dihadiri seluruh pejabat struktural dan 
fungsional serta para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan. 
dalam laporannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa 
pengarahan akan dapat memberikan manfaat semua unsur 
pegawai BPK dalam memperkuat kualitas audit di Perwakilan 
dan menjadi forum untuk dapat berinteraksi langsung dengan 
pimpinan BPK.***

BPK SERAHKAN IHPS I TAHUN 
2017 KEPADA PRESIDEN RI

Badan Pemeriksa Keuangan menyelamatkan keuangan 
negara senilai Rp13,70 triliun pada semester I tahun 2017. Jumlah 
itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi 
subsidi, dan koreksi cost recovery.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja 
djanegara dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di 
Istana negara, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Selama periode 2003 sampai dengan 30 Juni 2017, BPK telah 
melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74 
triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebagai aparat 
penegak hukum. dari jumlah temuan itu, 425 temuan senilai 
Rp43,22 triliun (97%) telah ditindaklanjuti.

IHPS I Tahun 2017 ini memuat ringkasan dari 687 Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 113 LHP dari pemerintah 
pusat, 537 LHP dari pemerintah daerah, serta 37 LHP dari BuMn 
dan badan lainnya.

untuk Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPd), 
pada IHPS I tahun 2017 opini WTP diberikan kepada 31 dari 34 
pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten 
(66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian tersebut 
telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang 
penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan 
kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam 
RPJMn 2015-2019.

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBun Tahun 
2016 menunjukkan sebanyak 73 LKKL dan 1 LKBun memperoleh 
opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WdP, dan 6 LKKL memperoleh 
opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/Disclaimer Opinion. ***

ANGGOTA BPK AGUNG 
FIRMAN BERI PENGARAHAN 
PADA TIM AUDITOR 
EKSTERNAL IAEA

anGGOTa  BPK agung Firman memberi pengarahan pada 
tim BPK yang melakukan pemeriksaan kinerja atas International 
atomic energy agency (Iaea) ‘s Second Year engagement  (2017-
2018), 30-31 Oktober 2017. Pada kesempatan yang sama anggota 
BPK juga melaksanakan pertemuan dengan top management 
Iaea, Deputy Director General of Management, Ms. Mary 
Hayward yang memimpin departemen manajemen penunjang 
serta Head of Office of Internal Oversight Services (OIOS), dan  Mr. 
Carsten Meyer yang mengepalai fungsi internal auditor pada 
Badan energi atom dunia tersebut. 

agenda ini sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan Wakil 
Ketua BPK sebelumnya pada saat penyerahan Hasil Pemeriksaan 
Iaea 2016 di awal Mei 2017. dari tim pemeriksa, delegasi anggota 
I BPK didampingi oleh I Gede Sudi adnyana dan Muhammad 
Wahyudi yang masing-masing berperan sebagai Pengendali Teknis 
dan Ketua Tim Pemeriksa.

Salah satu agenda penting dimaksud adalah BPK sebagai 
Pemeriksa eksternal Iaea dan menjadi anggota Panel Pemeriksa 
eksternal di PBB mempunyai tanggung jawab profesional dan 
wajib mematuhi Standar Pemeriksaan Internasional. Salah satunya 
terkait dengan penerapan revised International Auditing Standards 
(ISA) 700 yang menyatakan bahwa pihak berwenang atas tata 
kelola (Those Charged With Governance - TCWG) juga bertanggung 
jawab mengawasi proses pelaporan keuangan yang dilaksanakan 
oleh manajemen.

dalam Pemeriksaan Keuangan, BPK wajib berkomunikasi 
dengan TCWG terkait cakupan dan waktu pemeriksaan, temuan 
signifikan, dan hal penting lainnya. Sedangkan dalam konteks 
Pemeriksaan Kinerja, fungsi tersebut dapat memberikan perspektif 
atas area atau program tertentu yang perlu dipertimbangkan 
untuk dipilih dan diuji oleh Pemeriksa eksternal. Selanjutnya, Iaea 
mengacu pada Programme & Budget Committee (representasi 
dari Board of Governors) sebagai TCWG untuk merencanakan dan 
menerapkan fungsinya mulai Tahun 2018.

Selain itu, agung Firman  juga berdiskusi dengan 
Kepala OIOS yang memberikan pertimbangan terkait 
penguatan Internal Control dan Accountability Framework pada 
Iaea atas pelaporan keuangan dan pengelolaan program 
pada Iaea. Kedua parameter tersebut menjadi hal penting dan 
mendasar sebagai titik tolak pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 
berbasiskan risiko dan Pemeriksaan Kinerja dengan manajemen 
atau pendekatan hasil untuk meminimalkan risiko pemeriksaan 
serta secara optimal memberikan simpulan, lessons learned, dan 
rekomendasi pemeriksaan.

atas Pemeriksaan Kinerja yang sedang berjalan, beberapa 
temuan pemeriksaan secara umum juga dibahas antara lain 
manajemen aset pada peralatan laboratorium, pengelolaan 
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dana Technical Cooperation (TC) dan manajemen risiko 
pengelolaan Bahan Bakar Terpakai dari Reaktor Pemberdayaan 
nuklir, sebelum substansinya nanti difinalkan pada saat exit 
meeting. Sedangkan hasil pembahasan pokok di atas akan 
digunakan sebagai pertimbangan penting saat Tim Pemeriksa 
Keuangan memulai pemeriksaan interim di lapangan minggu 
depan.

Pihak manajemen mengapresiasi kunjungan dan agenda 
pertemuan dengan anggota BPK ini. Mereka yakin bahwa topik 
pembahasan dan pemeriksaan dapat memberikan nilai tambah 
dan mendorong tata kelola yang lebih baik pada entitas. Mereka 
juga berkomitmen agar penerapan fungsi TCWG berjalan dengan 
lancar untuk meningkatkan pelayanan Iaea kepada negara-negara 
anggota.

Keyakinan atas proses dan komunikasi yang dilakukan BPK 
ini semakin memperkuat implementasi tanggung jawab BPK 
secara profesional tanpa mengabaikan nilai dasar lainnya yaitu 
independensi dan integritas di dunia internasional.***

 NOVEMBER 2017

BPK LUNCURKAN SISTEM 
APLIKASI PEMERIKSAAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Workshop 
Implementasi Terbatas Sistem aplikasi Pemeriksaan (SIaP) Versi 
9 sebagai sarana untuk menunjang kegiatan pemeriksaan pada 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Tahun 2017, 
pada 15 Oktober 2017 di Jakarta.

Kegiatan workshop yang dilaksanakan di auditorium 
Pusdiklat BPK Jakarta tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil 
Ketua BPK, Bahrullah akbar, serta para pejabat eselon eselon 
II, eselon III serta para pejabat fungsional di lingkungan BPK. 
Menurutnya, SIaP ini merupakan sistem aplikasi yang digunakan 
sebagai alat kerja yang membantu tugas-tugas pemeriksaan 
dengan efisien sehingga diharapakan dapat membantu 
mengatasi masalah yang biasanya timbul di dalam kegiatan 
pemeriksaan. 

“SIaP ini akan mendorong budaya kerja yang disiplin, 
konsisten dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi 
informasi” kata Wakil Ketua. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 
adalah suatu hal yang sangat penting dan bersifat rahasia oleh 
karena itu SIaP diharapkan dapat membantu pengelolaan KKP 
dengan baik” tegas Bahrullah.

BPK saat ini sangat diharapkan perannya dalam 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara. Transparansi artinya pemerintah harus 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan sistem. 
Melalui aplikasi SIaP ini ke dalam BPK memperbaiki diri suatu 
saat BPK memberikan rekomendasi selalu menggunakan sistem 
yang sempurna dengan bantuan teknologi.

BPK telah memiliki delapan sistem yang harus terus 

disempurnakan agar efektif dan dapat bekerja dengan efisien 
dan nantinya BPK dapat menunjukan leading by example. ***

OLIMPIADE AUDIT AJANG 
INTERAKSI BPK DAN DUNIA 
KAMPUS

PenGeTaHuan dan pengalaman praktik pemeriksaan BPK 
seharusnya dapat diharmonisasi dengan pembelajaran audit 
di perguruan tinggi. Itulah sebabnya BPK merasa perlu untuk 
membuat sebuah ajang yang dapat menciptakan harmonisasi di 
antara keduanya.

“Melalui BPK audination, kami yakin akan terjadi interaksi 
lebih lanjut antara BPK, auditor BPK, dengan dunia kampus,” jelas 
Wakil Ketua BPK, Bahrullah akbar, dalam pembukaan Olimpiade 
audit untuk negeri. Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut 
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad 
nasir serta pejabat eselon I dan II di lingkungan BPK.

anggota BPK agung Firman yang juga hadir dalam acara 
pembukaan kegiatan mengatakan, kegiatan ini merupakan 
bagian penting dalam konteks assurance accountability, yaitu 
menjaga agar pengelolaan keuangan negara benar-benar bisa 
menjamin tercapainya tujuan bernegara. 

“Kita ingin menyatukan aspek pendidikan di satu sisi dan juga 
aspek kita membangun tata kelola keuangan negara yang lebih 
baik dalam arti lebih akuntabel,” ucapnya.

Olimpiade audit bertajuk ‘BPK audination’ yang berlangsung 
dari 27 s/d 30 november ini,   baru pertama kali diselenggarakan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebanyak 752 peserta dari 114 
Perguruan Tinggi di Indonesia mengikuti seminar dan berbagai 
lomba yang diadakan. antara lain seminar auditing, focus group 
discussion tentang kurikulum audit sektor publik, lomba cerdas 
cermat, lomba debat auditing, lomba praktikum auditing, lomba 
karya tulis terkait auditing, serta lomba karya publikasi.

dalam lomba praktikum auditing, peserta menyelesaikan 
kasus terkait auditing. Sedangkan dalam lomba karya tulis 
dan karya publikasi, peserta mempresentasikan makalah, dan 
kreativitas serta inovasi dalam pembuatan poster, infografis, film, 
video, music games yang menjelaskan segala hal terkait auditing. 
Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah akan 
diumumkan pada 30 november 2017.

Seminar yang berlangsung memiliki tema Sinergi Praktisi 
dan akademisi dalam Mewujudkan nilai Guna Pemeriksaan 
untuk Mencapai Tujuan negara. Selama dua hari, terdapat empat 
subtema yang dibahas, yaitu Ada Kasus di Opini Bagus; Pidana 
Penjara untuk Temuan Kerugian Negara; 60 Hari Menindaklanjuti 
Rekomendasi BPK; serta Jalan Damai Bagi Pengawas dan 
Pemeriksa.

Selain kegiatan lomba, seminar, dan diskusi, BPK audination 
didukung oleh pameran foto, galeri pengetahuan, bazar, music 
corner oleh pemusik jalanan, dan penayangan film “Sang Penjaga” 
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produksi BPK. Seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade audit 
diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi mahasiswa calon-
calon auditor sebelum mereka terjun ke dunia kerja.***

 DESEMBER 2017

PERSIAPAN PEER REVIEW BPK 2019

ITAMA BERSINERGI DENGAN 
SELURUH SATKER

TuJuan Strategis yang disusun dalam Rencana Strategis 
Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) 2016-2020 tidak akan 
tercapai dengan efektif dan efisien, jika tidak diikuti dengan 
fungsi pengawasan yang efektif. Hal itu disampaikan oleh Wakil 
Ketua BPK, Bahrullah akbar saat membuka Rapat Koordinasi 
Pengawasan Inspektorat utama (Itama) BPK, di Kuningan, Jawa 
Barat, 7 desember 2017.

Wakil Ketua BPK mengatakan, kegiatan pengawasan para 
pelaksana BPK selama ini cenderung mengandalkan peran yang 
dilakukan oleh Inspektorat utama saja. Padahal sebetulnya 
pengawasan yang dilakukan Itama hanya sebagian kecil. “Peran 
Itama lebih sering pada jenis pengawasan yang sifatnya represif, 
sedang mayoritas pengawasan yang dilaksanakan pimpinan 
satker (Satuan Kerja) adalah pada pengawasan yang sifatnya 
preventif,” ungkapnya.

Oleh karena itu, pada kegiatan yang mengusung tema 
“Sinergi Itama dalam Rangka Persiapan Peer Review BPK 2019” 
tersebut, Wakil Ketua BPK berharap satker pada Sekretariat 
Jenderal dan direktorat utama juga dapat melakukan fungsi 
pengawasan secara optimal. 

“Hal ini akan mempermudah Itama yang merupakan penjaga 
terakhir dan terdepan bagi benteng pertahanan BPK, dalam 
menjaga governance, mengelola risiko, dan melaksanakan 
pengendalian di dalam organisasi BPK,” ujar Wakil Ketua BPK 
dihadapan peserta Rakorwas yang mewakili seluruh satker pada 
Sekretariat Jenderal, direktorat utama Binbangkum, direktorat 
utama Revbang, dan Itama.

Rakorwas Itama 2017 yang diisi dengan sesi diskusi, sharing 
session, dan paparan hasil diskusi tersebut berlangsung selama 
tiga hari, 6-8 desember 2017. Hadir dalam Rakorwas tersebut 
diantaranya, Inspektur utama BPK, Mahendro Sumardjo, 
Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Kepala direktorat 
utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan 
Keuangan negara, nizam Burhanuddin, dan Kepala direktorat 
utama Perencanaan, evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan 
Keuangan negara, Slamet Kurniawan.***

BPK SOSIALISASI PENGUATAN 
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DASAR BPK KEPADA 
PEMERIKSA

KeTua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi 
Soerja djanegara mengatakan, dalam menegakkan komitmen 
kelembagaan BPK dan meningkatkan kualitas pemeriksaan 
harus memahami serta melaksanakan kode etik dan SPKn secara 
konsisten dan konsekuen. Hal ini, tambahnya, diutamakan bagi 
para pemeriksa BPK yang menjadi tulang punggung pencapaian 
hasil pemeriksaan yang merupakan core BPK.

Sebab itu, Ketua BPK mengajak semua pelaksana BPK untuk 
saling berpegang erat, saling menjaga, mengingatkan, serta 
bersinergi agar publik di Indonesia dan internasional dapat 
melihat bahwa BPK mampu mengintrospeksi dan memperbaiki 
kesalahan dan bangkit dari kejadian yang dialami akhir-akhir ini.

“Saya yakin saudara-saudara semua adalah orang-orang 
yang mampu menjadikan kesalahan sebagai guru terbaik, 
orang-orang yang berani bertanggungjawab, berani karena 
menegakan kebenaran, saling memberikan pembelajaran yang 
positif, bukan menjerumuskan untuk memperoleh keuntungan 
dan kenikmatan sesaat,” tegas Ketua BPK saat menyampaikan 
sambutan dalam acara Sosialisasi Penguatan Implementasi nilai-
nilai dasar BPK untuk Pelaksana BPK yang diselenggarakan di 
auditorium Pusdiklat BPK, 18 desember 2017.

Rambu-rambu yang sudah ada di antaranya kode etik, SPKn, 
peraturan disiplin aparatur Sipil negara, tidak akan berguna 
apabila oknum justru mencari celah untuk melanggar rambu-
rambu tersebut. Hal ini menjadi tantangan BPK untuk bersama-
sama menjaga dam meningkatkan martabat dan kredibilitas 
lembaga BPK.

Ketua BPK mengharapkan, peran dimulai dari diri sendiri 
untuk berkomitmen meningkatkan penguatan kinerja 
pemeriksaan dan kelembagaan BPK melalui tata kelola organisasi 
yang berintegritas, independen dan profesional.

Tujuan sosialisasi ini adalah agar seluruh pejabat struktural 
dan pemeriksa paham akan nilai-nilai dasar BPK dalam 
penegakan kode etik BPK. Selain itu, diharapkan dengan 
sosialisasi ini seluruh pemeriksa mengikuti nilai-nilai dasar 
BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme untuk 
menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK.

Selain Ketua BPK, hadir pada kesempatan tersebut 
diantaranya anggota II BPK, agus Joko Pramono, anggota V 
BPK, Isma Yatun serta anggota Majelis Kehormatan Kode etik 
(MKKe), Zaki Baridwan dan Jusuf Halim. ***
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