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Pimpinan lembaga-lembaga negara menghadir Sidang Paripurna Pidato Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2016. 
Tampak Ketua BPK Harry Azhar Azis (kedua dari kanan).
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GALLERY FOTO 

Rapat PPID BPK Tahun 2016 yang diselenggarakan di Jakarta, 1-2 September 2016. Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari yang didampingi Sekjen 
BPK Hendar Ristriawan dan Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman, menabuh gong menandai pembukaan rapat.
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Sidang pembaca majalah Warta BPK 
yang budiman...

Presiden Joko Widodo menyatakan, 
RAPBN 2017 disusun dengan strategi 
kebijakan fiskal yang diarahkan untuk 
memperkuat stimulus fiskal, meman-
tapkan daya tahan fiskal, serta menjaga 
kesinambungan fiskal dalam jangka 
menengah. Dalam RAPBN Tahun Ang-
garan 2017, Pemerintah menargetkan 
pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 
triliun. Target tersebut lebih rendah 
dibandingkan APBN 2016 sebesar 
Rp1.822,5 triliun dan RAPBN 2016 sebe-

sar Rp1796,4 triliun. RAPBN 2017 lebih 
rendah Rp84 triliun dibanding tahun 
2016 ini.

Sorotan atas RAPBN 2017, menjadi 
penting, dan kami tempatkan sebagai 
laporan utama. Sebab, BPK sendiri su-
dah melakukan pemeriksaan atas peny-
usunan APBN negara kita, yang kemu-
dian bisa disandingkan dengan RAPBN 

2017.
Dalam pemeriksaannya, BPK meni-

lai penyusunan dan asumsi dasar eko-
nomi makro, anggaran pendapatan pa-
jak dan PNBP Migas, anggaran belanja 
KL dan anggaran DAK dalam APBN/P 
Tahun 2014-2015 dan APBN 2016 be-
lum sepenuhnya efektif mendukung 
pelaksanaan RKP Tahun 2014-2016. Hal 
tersebut menurut BPK terlihat dari pros-
es penyusunan dan penetapan APBN/P 
yang masih belum memadai. 

Demikian antara lain hasil pemer-
iksaan BPK atas ‘Efektivitas penyusu-
nan dan penetapan APBN-P TA 2014 

s/d 2016 dalam rangka 
mendukung pelaksa-
naan Rencana Kerja 
Pemerintah pada Ke-
menterian Keuangan, 
Kementerian Perenca-
naan Pembangunan 
Nasional dan Instansi 
terkait lainnya di Jakar-
ta’. Hasil pemeriksaan 
ini terungkap dalam 
Ikhtisar Hasil Pemerik-
saan Semester II Tahun 
2015.

Penurunan angka 
APBN, dengan send-
irinya berdampak pada 

penurunan alokasi anggaran, termasuk 
BPK. Nah, menyikapi hal tersebut, BPK 
menggelar Rapat Kerja Pelaksana guna 
membahas penyusunan RKP dan RKSP 
Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 sambil 
mengantisipasi pemotongan anggaran 
BPK untuk Tahun Anggaran 2017.  Topik 
ini kami jadikan laporan khusus Warta 
BPK edisi ini. Selamat membawa. ***

RAPBN Disambut Raker
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S udah menjadi tradisi. 
Sebelum peringatan hari 
ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia (huT 
RI), Presiden menyampai-

kan Rancangan anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (RaPBN) tahun 
berikutnya.  

Ini juga dilakukan Presiden Joko 
Widodo saat menyampaikan RaPBN 
dan Nota Keuangan Tahun anggaran 
2017 dalam Sidang Paripurna dPR, 
pada 16 agustus 2016, di kompleks Par-
lemen, Senayan, Jakarta. Sehari sebe-
lum peringatan huT Kemerdekaan RI 
yang ke-71.

Presiden mengungkapkan, RaPBN 
Tahun anggaran 2017 disusun dengan 
berpedoman pada  tiga kebijakan uta-
ma. Pertama, kebijakan perpajakan 
yang dapat mendukung ruang gerak 
perekonomian. Selain sebagai sumber 
penerimaan, perpajakan diharapkan 
dapat memberikan insentif untuk stim-
ulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan 
memberi penekanan pada peningkatan 
kualitas belanja produktif dan prioritas. 
Penekanannya, difokuskan untuk men-
dorong percepatan pembangunan infra-
struktur, perlindungan sosial, subsidi 
yang lebih tepat sasaran, dan penguatan 
desentralisasi fiskal. Ketiga, kebijakan 
pembiayaan untuk memperkuat daya 
tahan dan pengendalian risiko dengan 
menjaga defisit dan rasio utang.

Sementara, asumsi makro dalam 
RaPBN 2017, pertumbuhan ekonomi 
tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 
persen. Prospek perekonomian global 
diperkirakan akan membaik.  “Meski-
pun, kita harus bekerja keras meng-
hadapi ketidakpastian yang bersumber 
dari perlambatan ekonomi di berbagai 
negara berkembang, serta prospek 
pemulihan ekonomi negara-negara 
maju yang belum sesuai harapan,” tutur 
Presiden.

dalam pidatonya, disinggung juga 
soal gelontoran paket kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah beberapa wak-
tu lalu. Presiden mengharapkan dam-
pak positif dari implementasi kebijakan 
pemerintah yang tertuang dalam paket 
kebijakan ekonomi I sampai dengan XII 
mampu menjadi stimulus pertumbuhan 
ekonomi yang lebih adil dan merata di 
seluruh Indonesia. Khususnya, melalui 
keberlanjutan pembangunan infra-
struktur.

Asumsi makro lainnya, laju inflasi 
tahun 2017 diperkirakan berada pada 
kisaran 4,0 persen. Presiden optimis 
penguatan konektivitas nasional di-
proyeksikan mampu menciptakan efi
siensi sistem logistik nasional sehingga 
dapat mendukung terciptanya stabilitas 
harga komoditas. Pemerintah juga me-
nyediakan alokasi anggaran dan dana 
cadangan untuk menjaga ketahanan 
pangan serta stabilisasi harga sebagai 
komitmen pengendalian inflasi.

RAPBN 2017 dAN 
PemeRiksAAN BPk
Banyak hal menarik dalam raPBn 2017. Termasuk 
imBasnya ke PemoTongan anggaran kemenTerian/
lemBaga. BPk sendiri Telah memeriksa Penyusunan 
aPBn. hasil Pemeriksaan ini seharusnya jadi Per-
Baikan Bagi PemerinTah ke dePan. 

“alokasi dana tersebut antara lain 
akan digunakan untuk kebijakan subsi-
di pangan, program ketahanan pangan 
seperti penyelenggaraan operasi pasar, 
serta penyediaan beras untuk rakyat 
miskin,” papar Presiden.

Lalu, nilai tukar rupiah diperkirakan 
sebesar Rp13.300 per dolar amerika 
Serikat. upaya penguatan di sektor 
keuangan dibangun oleh Pemerintah 
bersama dengan Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pen-
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dalaman pasar keuangan diharapkan 
dapat mempengaruhi arus modal ma-
suk ke pasar keuangan Indonesia serta 
dapat mengurangi tekanan terhadap ni-
lai tukar rupiah.

Kemudian, rata-rata suku bunga 
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 
bulan, dalam tahun 2017 diasumsikan 
berada pada tingkat 5,3 persen. Reaksi 
pasar dalam menghadapi kebijakan 
Bank Sentral amerika Serikat, serta 
kondisi inflasi domestik yang terkendali 

berkontribusi dalam upaya penurunan 
tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Sementara, asumsi rata-rata harga 
minyak mentah Indonesia diperkirakan 
sebesar 45 dolar amerika Serikat per 
barel. Peningkatan kebutuhan energi 
dalam rangka pemulihan ekonomi glo-
bal menjadi faktor yang mempengaruhi 
harga minyak pada tahun 2017.

Volume minyak dan gas bumi yang 
siap dijual selama tahun 2017 diperki-
rakan mencapai setara 1,93 juta barel 

setara minyak per hari. Ini terdiri dari 
produksi minyak bumi sebesar 780 ribu 
barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 
juta barel setara minyak per hari.

dalam postur RaPBN Tahun ang-
garan 2017, pendapatan negara target-
nya mencapai Rp1.737,6 triliun. dari 
jumlah tersebut, penerimaan perpa-
jakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 
triliun.  Sedangkan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan sebe-
sar Rp240,4 triliun.

Presiden Joko Widodo saat 
menyampaikan RAPBN 2017 dan   
Nota Keuangan dalam Sidang 
Paripurna DPR pada 16 Agustus 2016   
di Gedung DPR, Senayan, Jakarta
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Pada pos belanja nega-
ra, belanja negara menca-
pai Rp2.070,5 triliun. Be-
lanja tersebut terdiri dari 
belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp1.310,4 triliun, 
dan alokasi Transfer ke 
daerah dan dana desa 
sebesar Rp760 triliun.

“Kebijakan fiskal 
dalam tahun 2017 masih 
bersifat ekspansif yang ter-
arah untuk meningkatkan 
kapasitas produksi dengan 
defisit anggaran RAPBN 
2017 ditargetkan sebesar 
Rp332,8 triliun atau 2,41 
persen dari PdB (Product 
Domestic Bruto),” papar 
Presiden.

Secara umum, kebi-
jakan pembiayaan ang-
garan tahun 2017 akan 
diarahkan untuk mengem-
bangkan dan mengopti-
malkan pembiayaan kre-
atif dan inovatif sekaligus 
meningkatkan akses pem-
biayaan bagi usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (uMKM). Lalu, membuka 
akses pembiayaan pembangunan dan 
investasi secara lebih luas.

Selain itu, kebijakan pembiayaan 
digunakan untuk mendukung program 
peningkatan akses pendidikan dan pe-
nyediaan rumah bagi masyarakat ber-
penghasilan rendah. Juga, untuk me-
nyempurnakan kualitas perencanaan 
investasi pemerintah, dan rasio utang 
terhadap PdB dalam batas aman dan 
terkendali. 

“Keterlibatan pihak swasta dalam 
pembiayaan pembangunan akan diting-
katkan melalui skema kerja sama antara 
pemerintah dengan badan usaha,” ucap 
Presiden.

Presiden Joko Widodo menyatakan, 
RaPBN 2017 disusun dengan strategi 
kebijakan fiskal yang diarahkan untuk 
memperkuat stimulus fiskal, meman-
tapkan daya tahan fiskal, serta menjaga 
kesinambungan fiskal dalam jangka 

menengah.
adapun kebijakan strategis dalam 

RaPBN 2017 adalah penerimaan neg-
ara yang lebih memberi kepastian dan 
memberikan momentum ruang gerak 
perekonomian. di sisi penerimaan per-
pajakan, peningkatan dilakukan melalui 
berbagai terobosan kebijakan antara 
lain dengan mulai diimplementasikan-
nya kebijakan amnesti pajak pada tahun 
2016.

“Kebijakan tersebut diharapkan 
dapat memperkuat fondasi bagi perlua-
san basis pajak dan sekaligus mening-
katkan kepatuhan pembayar pajak di 
masa mendatang,” kata Presiden.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan 
melaksanakan program penegakan hu-
kum di bidang perpajakan. Kebijakan 
perpajakan juga diarahkan untuk men-
dorong daya beli masyarakat, menin-
gkatkan iklim investasi dan daya saing 
industri nasional melalui pemberian 
insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi 
strategis, serta pengendalian konsumsi 

barang tertentu yang me-
miliki eksternalitas nega-
tif.

Sementara itu, di sisi 
belanja negara, menurut 
Presiden Jokowi, kebi-
jakan strategis yang diru-
muskan adalah mening-
katkan belanja produktif 
untuk pembangunan in-
frastruktur dan konektivi-
tas antar-wilayah. 

“Pemerintah akan me-
ningkatkan belanja untuk 
pembangunan tol laut dan 
pelayaran rakyat, pemba-
ngunan sarana dan prasa-
rana ketenagalistrikan, 
perumahan, sanitasi dan 
air bersih, pembangunan 
jalan baru dan jalan tol, 
serta pembangunan dan 
pengembangan transpor-
tasi perkeretaapian, serta 
penciptaan sawah baru,” 
ungkap Presiden.

Lalu, meningkatkan 
efisiensi dan penajaman 

belanja barang untuk meningkatkan 
ruang fiskal. Kemudian, meningkatkan 
kualitas dan efektivitas program per-
lindungan sosial antara lain perluasan 
sasaran program keluarga harapan, per-
baikan mutu layanan kesehatan dan ke-
berlanjutan program Jaminan Keseha-
tan Nasional, serta perbaikan program 
Beras untuk Keluarga Sejahtera.

“Selain itu, dilakukan penyempur-
naan bantuan biaya pendidikan, dengan 
memperbaiki sistem penyaluran dan 
akurasi data penerima,” ucap Presiden.

Strategi lainnya, memperkuat pelak-
sanaan program prioritas di bidang 
pendidikan, kesehatan, kedaulatan 
pangan dan energi, kemaritiman dan 
kelautan, serta pariwisata dan industri. 
Juga, penyaluran subsidi yang lebih te-
pat sasaran dan program bantuan sosial 
non-tunai. 

“Efektivitas penyaluran subsidi di-
lakukan melalui perbaikan basis data 
yang transparan dan penataan ulang 
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sistem penyaluran subsidi yang lebih 
akuntabel. Pemerintah akan terus 
melakukan verifikasi identitas peneri-
ma, menambah kelengkapan data, dan 
memperbaiki alamat,” jelas Presiden.

Terakhir, mendukung penegakan 
hukum dan upaya menjaga stabilitas 
pertahanan dan keamanan. “Kita akan 
fokus pada pemberantasan peredaran 
narkoba,pemberantasan korupsi serta 
upaya melawan terorisme.  Kita juga 
akan terus membangun kekuatan per-
tahanan sesuai dengan postur Kekuatan 
Pokok Minimum 2024, dengan moder-
nisasi alutsista yang dilakukan sejalan 
dengan penguatan industri pertahanan 
nasional,” papar Presiden.

Defisit Anggaran
Mengenai besaran defisit anggaran 

dalam RaPBN 2017, Menteri Keua ngan 
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan be-
sarnya defisit anggaran yang menca-
pai 2,41 persen terhadap PdB karena 
pemerintah ingin menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi.

“Defisit besar karena pendapatan 
sangat ketat. akan tetapi, kami tidak 
ingin mengurangi belanja karena harus 
menjaga momentum dan akselerasi per-
tumbuhan,” ungkap Sri Mulyani dalam 
jumpa pers mengenai nota keuangan 
dan Rancangan undang-undang (Ruu) 
anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara (aPBN) Tahun 2017 di Jakarta, Se-
lasa (16/8) lalu.

Sri Mulyani menjelaskan defisit 
anggaran sebesar Rp332,8 triliun atau 
2,41 persen terhadap PdB berasal dari 
proyeksi pendapatan negara sebesar 
Rp1.737,6 triliun dan perkiraan belanja 
negara sebesar Rp2.070,5 triliun.

Untuk menutup defisit anggaran 
tersebut, pemerintah masih akan ber-
gantung pada sumber pembiayaan 
utang di antaranya dari penerbitan SuN 
sebesar Rp389 triliun dengan tetap 
mengendalikan rasio utang terhadap 
PdB dalam batas aman.

Ia juga memastikan pendanaan dari 
utang itu akan dimanfaatkan untuk ke-
giatan produktif dan menjaga keseim-

bangan makro ekonomi serta mengop-
timalkan pembiayaan untuk kegiatan 
kreatif dan inovatif agar mampu men-
dorong pembangunan.

dari pembiayaan anggaran tersebut, 

sebagian akan digunakan untuk pembi-
ayaan investasi Rp49,1 triliun, pembe-
rian pinjaman Rp6,4 triliun, dan kewa-
jiban penjaminan Rp0,9 triliun. “Pem-
biayaan anggaran tahun 2017 diarahkan 
untuk meningkatkan akses pembiayaan 
bagi uMKM, mendukung upaya pening-
katan ekspor, membuka akses pembiay-
aan pembangunan dan investasi kepada 
masyarakat secara luas, dan mendu-
kung peningkatan akses terhadap pen-
didikan dan penyediaan rumah bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah,” 
tutur Sri Mulyani. 

Secara keseluruhan, defisit ang-
garan Rp332,8 triliun atau 2,41 persen 
terhadap PdB pada RaPBN 2017 se-
dikit lebih besar dibandingkan ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (aPBNP) Tahun 2016. Nilai 
defisitnya mengalami kenaikan sebesar 
Rp36,1 triliun dibandingkan defisit ang-
garan pada aPBNP 2016 yang sebesar 
Rp296,7 triliun atau 2,35 persen terha-
dap PdB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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Pendapatan dan Belanja
dalam RaPBN Tahun angga-

ran 2017, Pemerintah menargetkan 
pendapatan negara sebesar Rp1.737,6 
triliun. Target tersebut lebih rendah 
dibandingkan aPBN 2016 sebesar 
Rp1.822,5 triliun dan RaPBN 2016 
sebesar Rp1796,4 triliun. RaPBN 2017 
lebih rendah Rp84 triliun dibanding ta-
hun 2016 ini.

Penerimaan dari sektor perpajakan 
masih sangat besar porsinya untuk 
pendapatan negara. Tapi, Pemerin-
tah juga akan mengoptimalkan PNBP. 
Beberapa kementerian/lembaga yang 
akan digenjot PNBP-nya, di antaranya, 
Kementerian Energi dan Sumber daya 
Mineral (Kementerian ESdM), Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan, dan Ke-
menterian Badan usaha Milik negara 
(BuMN).

Kementerian ESdM dapat mening-
katkan PNBP dengan mengurangi in-
efisiensi dan kebocoran sumber minyak 
dan gas serta mineral dan batu bara, 
serta pengendalian cost recovery. un-
tuk mencapai target tersebut Menteri 
Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, 

pemerintah akan mengawasi proyek 
pengembangan lapangan onstream ta-
hun 2017 agar berjalan tepat waktu. Se-
lain itu, optimalisasi pemanfaatan gas 
bumi ke para pemangku kepentingan 
domestik.

Pemerintah juga akan menetap-
kan kebijakan terkait dengan harga gas 
bumi tertentu untuk mendorong per-
tumbuhan industri dalam negeri. “Kami 
juga akan berkoordinasi dengan peme-
rintah daerah dan instansi pemeriksa 
guna meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak PNBP Pertambangan,” ungkap 
Sri Mulyani, sambil menambahkan 
sistem penatausahaan hasil hutan ber-
basis teknologi juga akan ditingkatkan. 
untuk memantau pengelolaan hutan 
secara online.

 Kementerian Kelautan dan Perikan-
an diarahkan untuk menggali penge-
lolaan hasil laut yang lebih seimbang. 
Caranya, dengan memberantas illegal, 
unreported, dan unregulated fishing.

Sementara Kementerian BuMN 
dapat lebih meningkatkan kinerjanya 
untuk mendorong penerimaan PNBP. 
untuk K/L lain pengelola PNBP, mere-

ka dapat memperbaiki tarif dan jenis 
PNBP agar lebih realistis. “Namun tetap 
memperhatikan pelayanan publik,” te-
gas Sri Mulyani.

PNBP dalam RaPBN 2017 ditarget-
kan sebesar Rp240,4 triliun. Peneri-
maan bersumber dari Pendapatan Laba 
Bagian BuMN sebesar Rp38 triliun, 
Pendapatan Sumber daya alam Rp80,3 
trilium, Pendapatan Badan Layanan 
umum (BLu) Rp37,3 triliun, dan PNBP 
Lainnya Rp84,4 triliun.

Sementara, alokasi dana transfer ke 
daerah. Pada RaPBN 2017, alokasi dana 
transfer ke daerah mengalami penu-
runan dibandingkan aPBNP 2016. Na-
mun, untuk dana alokasi umum (dau) 
mengalami kenaikan. hal ini bertujuan 
untuk tetap mempercepat pertumbu-
han di daerah. 

Terlepas dari disetujui seluruhnya 
atau sebagian oleh dPR nanti, kata kun-
ci dari penyusunan RaPBN Tahun ang-
garan 2017 yang disampaikan Presiden 
adalah RaPBN disusun di atas pondasi 
apa yang telah dicapai pada tahun 2015 
dan perkembangan faktual pada tahun 
anggaran 2016.

Namun, perlu diketahui, setiap ran-
cangan penentuan pada pos pendapa-
tan dan belanja seringkali meleset dari 
jangkauan. hal yang sama juga de ngan 
asumsi makro dan segala hal yang ter-
kait lainnya. Bahkan, aPBNP 2016 
pun kembali diperbaiki. Imbasnya, ada 
pemangkasan anggaran pada kemen-
terian/lembaga juga penundaan penyal-
uran dau ke daerah. 

apa yang sebenarnya terjadi bisa 
dilihat dari Pemeriksaan Kinerja atas 
Efektivitas Penyusunan dan Penetapan 
aPBN/aPBNP Tahun anggaran 2014-
2016 dalam Rangka Pendukung Pelak-
sanaan Rencana Kerja Pemerintah pada 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional (KemenPPN/Bappenas), dan in-
stansi terkait lainnya. Pemeriksaan BPK 
itu bisa menjadi acuan dalam perbaikan 
dalam penyusunan, baik itu RaPBN, 
aPBN, maupun aPBNP.  (and)
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T aK hanya RaPBN Tahun 
anggaran 2017, anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
daerah (aPBd) untuk Tahun 

anggaran 2017 pun sudah mulai diatur 
rancangannya. Kementerian Keuangan 
melalui Menteri Keuangan Sri Mul yani 
Indrawati mengeluarkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/
PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal 
Defisit Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja daerah (aPBd), Batas Maksimal 
Defisit APBD, dan Batas Maksimal Ku-
mulatif Pinjaman daerah Tahun angga-

ran 2017. PMK 132 mulai berlaku pada 
2 September 2016. 

Berdasarkan PMK tersebut, batas 
maksimal kumulatif defisit APBD Ta-
hun anggaran 2017 ditetapkan sebesar 
0,3% dari proyeksi PdB Tahun angga-
ran 2017. Defisit APBD ini merupakan 
defisit yang dibiayai pinjaman daerah. 
Termasuk pinjaman yang digunakan 
untuk pengeluaran pembiayaan. Se-
mentara PdB adalah proyeksi yang di-
gunakan dalam penyusunan aPBN Ta-
hun 2017.

Secara rinci PMK ini menetapkan, 

Pmk 132 BAtAsi defisit dAN 
PiNjAmAN PAdA APBd
menTeri keuangan mengeluarkan Pmk yang 
meneTaPkan BaTas maksimal defisiT dan Pinjaman 
daerah Pada aPBd 2017.

batas defisit APBD Tahun Anggaran 
2017 ditetapkan berdasarkan kategori 
fiskal, yaitu:
1. 5,25% dari perkiraan Pendapatan 

daerah Tahun anggaran 2017 untuk 
kategori sangat tinggi;

2. 4,25% dari perkiraan Pendapatan 
daerah Tahun anggaran 2017 untuk 
kategori  tinggi;

3. 3,25% dari perkiraan Pendapatan 
daerah Tahun anggaran 2017 untuk 
kategori  sedang; dan

4. 2,50% dari perkiraan Pendapatan 
daerah Tahun anggaran 2017 untuk 
kategori  rendah.

“Batas Maksimal Defisit APBD Ta-
hun anggaran 2017 masing-masing 
daerah menjadi pedoman Pemerintah 
daerah (Pemda) dalam menetapkan 
aPBd Tahun anggaran 2017,” begitu 
bunyi Pasal 4 PMK tersebut.

Mengenai kemungkinan pelam-
pauan batas maksimal defisit APBD, 
menurut PMK 132, harus mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. 
direktur Jenderal Perimbangan Keuan-
gan. Persetujuan diberikan berdasar-
kan:
1. Batas Maksimal Defisit APBD yang 

dibiayai pinjaman sebesar 0,3% dari 
proyeksi PdB tidak terlampaui;

2. Batas Maksimal Kumulatif Pinja-
man daerah sebesar 0,3% dari 
proyeksi PdB tidak terlampaui;

3. Pinjaman telah disetujui untuk pin-
jaman yang bersumber dari Pemer-
intah Pusat; dan

4. Rencana pinjaman telah mendapat 
pertimbangan dari Menteri dalam 
Negeri untuk pinjaman yang ber-
sumber dari pemerintah daerah 
lain, lembaga keuangan bank, lem-
baga keuangan bukan bank, dan 
masyarakat. 
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Terkait hal itu, PMK 132 juga 
menyebutkan, Kepala daerah me-
nyampaikan surat permohonan per-
setujuan pelampauan Batas Maksi-
mal Defisit APBD dengan melam-
pirkan ringkasan Rancangan aPBd 
(RaPBd) Tahun anggaran 2017 ke-
pada Menteri Keuangan c.q. direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan se-
belum aPBd ditetapkan.

Pemda wajib melaporkan rencana 
Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 
kepada Menteri Keuangan c.q. direk-
tur Jenderal Perimbangan Keuangan 
sebelum aPBd ditetapkan. Pemer-
intah daerah juga wajib melaporkan 
posisi kumulatif pinjaman dan ke-
wajiban pinjaman kepada Menteri 
Keuangan c.q. direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan dan Menteri 
dalam Negeri c.q. direktur Jenderal 
Bina Keuangan daerah setiap semes-
ter dalam tahun anggaran berjalan.

“dalam hal Pemerintah daerah 
tidak menyampaikan laporan pin-
jaman, posisi kumulatif pinjaman 
sebagaimana dimaksud dalam kewa-
jiban, Menteri Keuangan c.q direk-
tur Jenderal Perimbangan Keuangan 
dapat menunda penyaluran dana 
Perimbangan,” bunyi Pasal 12 ayat (1) 
PMK 132.

PMK ini juga menegaskan, 
bahwa direktur Jenderal Perimba-
ngan Keuangan atas nama Menteri 
Keua ngan melakukan pemantauan 
terhadap Pemerintah daerah yang 
menganggarkan penerimaan Pinja-
man Daerah untuk membiayai defisit 
aPBd dan/atau untuk membiayai 
pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya, berdasarkan pe-
mantauan sebagaimana dimaksud, 
direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan atas nama Menteri Keua-
ngan melakukan evaluasi sebagai ba-
han penyusunan Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai batas maksimal 
kumulatif defisit APBD, batas maksi-
mal defisit APBD dan batas maksimal 
kumulatif pinjaman daerah Tahun 
anggaran berikutnya.  (and)

BadaN Pemeriksa Keuan-
gan menilai  penyusunan 
dan asumsi dasar ekonomi 
makro, anggaran pendapa-
tan pajak dan PNBP Migas, 

anggaran belanja KL dan anggaran daK 
dalam aPBN/P Tahun 2014-2015 dan 
aPBN 2016 belum sepenuhnya efektif 
mendukung pelaksanaan RKP Tahun 
2014-2016. hal tersebut menurut BPK 
terlihat dari proses penyusunan dan 
penetapan aPBN/P yang masih belum 
memadai. 

anggaran pendapatan pajak dan 
PNBP Migas, jelas BPK, merupakan 
sumber pendanaan utama pemerintah 
untuk membiayai Belanja dan Transfer. 
Namun penyusunan anggaran pendapa-
tan pajak dan PNBP Migas tersebut be-
lum sepenuhnya melalui proses yang 
prudent, yaitu, penyusunan anggaran 
pendapatan pajak belum sepenuhnya 
mempertimbangkan setiap kebijakan 
atau rencana kebijakan perpajakan yang 

akan diterapkan. 
demikian antara lain hasil pemerik-

saan BPK atas ‘Efektivitas penyusunan 
dan penetapan aPBN-P Ta 2014 s/d 
2016 dalam rangka mendukung pelak-
sanaan Rencana Kerja Pemerintah pada 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
dan Instansi terkait lainnya di Jakarta’. 
hasil pemeriksaan ini terungkap dalam 
Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester II 
Tahun 2015.

dari pemeriksaan tersebut BPK juga 
melihat adanya penganggaran Pajak 
Penghasilan (PPh) dan Bea Masuk (BM) 
ditanggung pemerintah (dTP) yang ter-
indikasi bertentangan dengan uu Pa-
jak Penghasilan dan uu Kepabeanan 
serta menambah beban aPBN dengan 
mening katnya anggaran belanja yang 
bersifat mandatory spending.

“Penyusunan anggaran PNBP Migas 
belum didasarkan pada lifting migas 
yang disepakati Satuan Kerja Khusus 

AdA PelANggARAN dAlAm 
PeNyusuNAN APBN
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Pelaksana Kegiatan hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontrak-
tor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam 
rencana kerja dan anggaran,” papar BPK 
dalam laporannya. hal ini berdampak 
pada anggaran pendapatan pajak dan 
PNBP Migas yang kurang sesuai dengan 
kemampuan pemerintah untuk mem-
peroleh pendapatan.

Lebih jauh dipaparkan, dalam pe-
nyusunan target penerimaan pajak, Ke-
menkeu dalam hal ini Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) menganggap dampak ke-

bijakan telah melekat pada perhitungan 
outlook, yang notabene berdasarkan 
tren realisasi penerimaan perpajakan 
tahun-tahun sebelumnya. 

Sementara hasil pemeriksaan 
menunjukkan adanya rencana kebijakan 
perpajakan yang akan diterapkan dan 
dampak tidak terlaksananya rencana ke-
bijakan perpajakan tahun sebelumnya, 
belum sepenuhnya dipertimbangkan 
dampaknya dalam penyusunan target 
pendapatan perpajakan tahun yang 
direncanakan.

PERKEMBANGAN POSTUR APBN 2014-2016 ada beberapa kebijakan belum ber-
laku pada saat penyusunan aPBN se-
hingga belum diperhitungkan dampak-
nya pada outlook realisasi penerimaan 
pajak pada tahun berjalan. BKF belum 
mengatur secara jelas mengenai krite-
ria dampak kebijakan yang dimasukkan 
dalam penyusunan target pendapatan 
pajak. 

Terkait hal tersebut, BPK mereko-
mendasikan Menteri Keuangan agar 
menetapkan mekanisme penyusunan 
target pendapatan yang memperhitung-
kan dampak setiap kebijakan atau ren-
cana kebijakan perpajakan, dan mene-
tapkan pengaturan pendokumentasian-
nya.

dalam laporan hasil pemeriksaan 
BPK juga menyinggung tentang pen-
gaturan PPh dan BM dTP pada uu 
aPBN 2014-2016 terindikasi bertentan-
gan dengan uu PPh dan uu Kepabean-
an. Menurut BPK, uu aPBN memiliki 
sifat menetapkan sehingga seharusnya 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan lain yang bersifat 
mengatur. 

Praktik PPh dTP yang didasarkan 
pada uu aPBN bertentangan dengan 
uu PPh, hal tersebut berdampak pada 
subjek pajak PPh yang sesungguhnya 
tidak lagi menanggung beban pajak 
karena pelunasan PPh telah dilakukan 
pemerintah melalui fasilitas dTP. 

demikian halnya dengan BM dTP, 
juga tidak sesuai dengan uu Kepabean-
an karena peraturan ini hanya mengatur 
fasilitas tidak dipungut, pembebasan, 
keringanan dan pengembalian. Keti-
daksesuaian antara uu aPBN dengan 
uu PPh dan uu Kepabeanan tersebut 
merupakan bentuk pelanggaran yang di-
lakukan pemerintah dalam penyusunan 
aPBN. 

Lebih lanjut dipaparkan, pada 2014 
pemerintah merealisasikan belanja 
subsidi dan penerimaan atas PPh dTP 
dan BM dTP. hal ini menunjukkan, 
pemerintah tidak melakukan penagi-
han pajak dan bea masuk tersebut se-
hingga pemerintah kehilangan hak atas 
pendapat negara tersebut. Mekanisme 
PPh dTP dan BM dTP tanpa ada peneri-
maan kas tersebut juga berdampak pada 
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meningkatnya mandatory spending 
yang memerlukan penyediaan kas untuk 
pelaksanaannya.

Terkait permasalahan ini, BPK me-
rekomendasikan Menteri Keuangan 
agar melakukan kajian atas alternatif-
alternatif kebijakan fasilitas perpajakan 
yang tidak menjadi beban administra-
tif dan tidak menambah mandatory 
spending serta tidak bertentangan den-
gan undang-undang perpajakan, dan 
selanjutnya menetapkan kebijakan ber-
dasarkan hasil kajian tersebut.

hal lain yang juga menjadi sorotan 
BPK dalam penyusunan aPBN adalah 
terkait penyusunan anggaran Belanja 
KL yang belum sepenuhnya melalui 
proses yang prudent, yakni; mekanisme 
perhitungan pagu indikatif sebagai 
dasar penetuan kebutuhan Belanja KL 
belum memadai; adanya alokasi ang-
garan Belanja KL yang belum jelas sa-
saran/output keluarannya, baik pada ta-
hap pengajuan RaPBN oleh pemerintah 
maupun pada tahap penetapan aPBN 
sesuai hasil pembahasan dengan dPR. 

Selain itu, belum seluruh sasaran 
dalam RKP dijabarkan secara jelas 

dalam sasaran RKaKL, juga belum 
adanyanya mekanisme menjamin ke-
sesuaian sasaran program/kegiatan 
RKaKL dengan sasaran yang ditetapkan 
dalam RKP. 

Permasalahan ini, berdampak pada 
tidak jelasnya kontribusi anggaran Be-
lanja KL terhadap pencapaian sasaran 
yang ditetapkan dalam RKP dan tidak 
terserapnya anggaran Belanja KL karena 
tidak sesuai dengan kemampuan daya 
serap KL. 

Menurut BPK, dalam penyusunan 
aPBN, penetapan pagu dana untuk be-
lanja KL dimulai dari pagu indikatif, hal 
ini penting untuk menentukan besaran 
awal Belanja KL. Pagu indikatif salah 
satu dasar dalam penyusunan rencana 
kerja sesuai dengan prioritas. 

BPK melihat ada beberapa perma-
salahan dalam proses penyusunan pagu 
indikatif di antaranya; Kementerian 
PPN/Bappenas belum memutakhirkan 
standar baku penyusunan pagu indikatif 
di lingkungan Kementerian PPN/Bap-
penas, reviu baseline dalam kerangka 
penyusunan pagu indikatif belum mem-
perhatikan kinerja capaian output kegi-

atan tahun anggaran sebelumnya. 
Juga, belum ada standarisasi in-

formasi dalam penyampaian perki-
raan kapasitas fiskal dari Kemenkeu 
kepada Kementerian PPN/Bappenas, 
serta justifikasi kesepakatan angka 
penetapan pagu indikatif termasuk 
mekanisme pencadangan pagu indi-
katif tidak dapat dijelaskan secara me-
madai. 

Terkait permasalahan-permasala-
han, BPK antara lain merekomenda-
sikan Menteri Keuangan dan Menteri 
PPN/Bappenas agar bersama-sama 
menetapkan ketentuan mengenai 
tahapan penyusunan dan penetapan 
pagu indikatif yang memperjelas pem-
bagian kewenangan masing-masing 
pihak dan mekanisme koordinasinya. 
Serta, Menkeu agar mengatur kewa-
jiban KL meng-input data realisasi out-
put program KL yang telah diverifikasi 
aPIP KL dan memerintahkan dirjen 
anggaran mempertimbangkan pen-
capaian realisasi kinerja (output) per 
masing-masing program dan kegiatan 
dalam mengalokasikan anggaran be-

lanja KL. 

Triliunan Tanpa Sasaran
Lebih jauh laporan hasil peme-

riksaan BPK mengungkapkan tentang 
adanya sejumlah permasalahan proses 
penganggaran belanja KL pada Kemen-
keu. di antaranya, terdapat alokasi ang-
garan Belanja KL pada RaPBN tahun 
2014-2016 sebesar Rp16,56 triliun yang 
tidak disertai dengan sasaran (output).

Selain itu, pada tahap penetapan 
anggaran Belanja KL dalam aPBN-P, 
ditemukan terdapat penambahan alo-
kasi anggaran sebesar Rp21,28 triliun 
pada aPBN tahun 2014-2015 tanpa ada 
sasaran (output) yang jelas, sehingga 
tidak jelas kontribusi alokasi anggaran 
Belanja KL terhadap pencapaian RKP. 

Seharusnya dengan penganggaran 
berbasis kinerja, pemerintah dan dPR 
dapat memastikan kejelasan sasaran 
program/kegiatan untuk setiap penam-
bahan anggaran Belanja KL pada tahap 
penganggaran sehingga setiap penam-
bahan anggaran Belanja KL benar-benar 
mendukung pelaksanaan RKP.  (dR)

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO  DAN POSTUR  APBNP
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PENERIMaaN dari sek-
tor Pajak tetap men-
jadi lumbung peneri-
maan dalam anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 
(aPBN). hal yang sama juga pada 
Rancangan anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (RaPBN) 
2017. Walau Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) akan digen-
jot, tetapi pajak tetap mengisi pos 
pendapatan dalam RaPBN 2017 
dalam persentase 70% lebih.

dalam hal pendapatan dan 
belanja negara, anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) agus 
Joko Pramono mengungkapkan 
bahwa aPBN sebenarnya punya 
kecenderungan, berapa besaran 
pos belanja tergantung besaran 
penerimaaan negara yang didapat. 
Jika penerimaan negara kecil, maka 
belanja pun cenderung lebih kecil. “Itu 
artinya, memproyeksikan penerimaan 
lebih banyak untuk bisa belanja lebih 
banyak,” ucapnya.

Kalau toh, target penerimaan dari 
sektor pajak misalnya yang porsinya 
sangat besar dalam setiap aPBN ternya-
ta meleset, menurut agus, tidak seratus 
persen kesalahan ditjen Pajak. Ini kare-
na imbas dari besaran belanja negara 
yang diinginkan pemerintah. “Ini ada 
yang mau belanja, jadi menyiapkan hi-
tung-hitungan penerimaannya jadi agak 
bias,” ujarnya.

Norma di dalam aPBN, lanjut agus, 
rezim perpajakan yang pada saat ini, itu 

kaitannya dengan pertumbuhan eko-
nomi. Ini norma yang terkait dengan 
proyeksi penerimaan pajak. Proyeksi 
penerimaan pajak, harusnya sesuai 
dengan pertumbuhan ekonomi, per-
tumbuhan pendapatan, pertumbuhan 
penghasilan seseorang. Sehingga, pajak 
Wajib Pajak, transaksi Wajib Pajak itu 
dapat diproyeksikan pajaknya, diaku-
mulasikan dalam bentuk aPBN. 

Jadi, seandainya pertumbuhan eko-
nomi meningkat 5%, dengan perhitu-
ngan tax ratio tertentu, harusnya dapat 
dihitung pajaknya. Ini akan meleset 
kalau nilai proyeksinya salah. artinya, 
kurang tepat memproyeksikan angka 
pertumbuhan ekonomi, memproyeksi-
kan tax ratio-nya, ataupun terlalu bom-

PRoyeksi RAPBN sAlAh, 
efekNyA BisA kemANA-mANA
TargeT semakin Tinggi, karena Belanja juga Besar. 
TargeT Penerimaan mengikuTi keBuTuhan Belanja 
negara. jika Proyeksi salah, maka akan meremBeT 
kemana-mana.

bastis dalam membuat target, tanpa 
memperhatikan data riil yang sudah ada 
sekarang ini.

“Menurut saya, ini yang sedang ter-
jadi, yang mengakibatkan shortfall, kita 
sudah tahu bahwa bisnis ini sudah de-
clining, tetapi proyeksi perpajakannya 
tidak declining, dengan perhitungan 
yang sifatnya sangat asumtif, asum-
tif itu cenderung meramal, cenderung 
mengira-ngira, bukan pakai proyeksi,” 
tuturnya. 

Permasalahan pada penerimaan 
negara, terutama dari pajak sebena-
rnya terus berulang. Sejak tahun 2009, 
dimana target penerimaan pajak selalu 
tidak tercapai. Selalu shortfall. Target 
penerimaan dari pajak sendiri, menga-
cunya pada target tahun sebelumnya. 
Padahal, realisasi penerimaan pajak 
tahun sebelumnya selalu tidak tercapai. 
Kecenderungannya, target penerimaan 
pajak tahun depan mengacu target pada 
tahun yang tengah berjalan. Bukan pada 
realisasi penerimaan pajak pada tahun 
yang tengah berjalan.

agus berpendapat, sebenarnya 
dalam hitung-hitungan ini, pemerintah 
sudah punya teori atau model pengang-
garan. dan, kalau betul-betul strict, 
betul-betul mengikuti dan betul-betul 
menerapkan teori dan rumusan dalam 
konteks penganggaran, itu tidak akan 
terjadi.

dalam teori penganggaran itu, 
polarisasi ataupun statical decrease, 
statical apresiasi, itu seharusnya di-
perhatikan. Jadi, kalaupun pemerintah 
memaparkan RaPBN dan Nota Keuan-
gan setiap tanggal tanggal 16 agustus, 
ataupun dari penerimaan tahun lalu 
pun sebenarnya bisa membuat proyeksi 
tahun depan.

“Itu artinya, kita tidak sedang mem-

Anggota BPK Agus Joko Pramono
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berikan angka-angka yang fix tetapi 
merupakan angka-angka yang meru-
pakan tren, apakah trennya akan me-
naik, apakah trennya akan menurun. 
Tapi, pada kenyataannya, ini tidak di-
lakukan,” ungkapnya.  

hal tersebut terjadi karena proyeksi 
belanja negara. Jadi, mau belanja dan 
mau belanja lebih besar. Sedangkan 
proses penganggaran, berapa peneri-
maan untuk menunjang belanja. Jadi, 
kalau mau belanjanya lebih besar, 
penerimaannya harus lebih besar. 

Ini juga terkait dengan proses pe-
nyusunan aPBN. BPK sendiri, ungkap 
agus, sudah melakukan pemeriksaan 
atas penyusunan aPBN 2014-2016. 
dan, sebagian besar permasalahannya 
berkisar pada dokumen perencanaan-
nya tidak tepat, banyak kekurangan 
dokumen pendukung, proses perhitu-
ngan penganggaran tidak tepat. Jadi, 
masalah penganggarannya. “Jadi, yang 
kemarin itu dihasilkan berdasarkan 
apa, yang kemarin dihasilkan angka 
sekian itu berdasarkan apa, ya itu ma-
salahnya,” celetuk agus.

dalam proses pemeriksaan sendiri, 
ungkap agus, BPK mencari bagaimana 
cara memprediksikan berbagai asumsi 
sebagai bagian penyusunan RaBPN. 
Tapi, BPK tidak mendapatkan doku-
men yang valid. “Jadi, kami tidak bisa 
menyatakan itu benar atau tidak. Per-
tanyaannya adalah mengapa kami tidak 
dapat dokumennya, padahal dulu itu 
ada prosesnya?” tanyanya.

Menurut agus, kalau BPK tidak 
mendapatkan dokumennya, hanya ada 
dua kemungkinan. Pertama, dokumen 
yang diperlukan untuk penyusunan 
asumsi-asumsi makro ekonomi itu me-
mang tidak ada. Kedua, sebetulnya do-
kumen itu ada tetapi tidak mengarah 
perhitungan asumsi-asumsi itu, sehing-
ga dijadikan tidak ada. “dan, kesimpu-
lan kita dapat menyatakan bahwa me-
mang proses memproyeksikan dalam 
aPBN ini memang ada masalah. Tidak 
cuma di pajak sebenarnya, termasuk 
juga di belanja,” tegasnya.

hal lainnya, terkait dengan asumsi 
Prduk domestik Bruto (PdB). BPK 
telah memeriksa cara menghitung PdB 

di Badan Pusat Statistik (BPS). Kesim-
pulannya, ada risiko untuk salah. “Bu-
kan salah, tetapi ada risiko untuk salah, 
karena, kami tahu cara mendapatkan 
nilai itu,” tegasnya. 

Nilai PdB yang ditetapkan dari BPS, 
ungkap agus, tidak bersumber dari data 
primer.  BPK sendiri, sudah menyam-
paikan ke BPS bahwa mereka punya 
masalah pada kewena-
ngan mengakses data 
primer. 

agus mencontohkan 
BPS tidak bisa langsung 
mengakses data dari 
Kementerian Perda-
gangan. Mereka hanya 
menerima data dari Ke-
menterian Perdagangan 
berupa laporan yang 
dibuat berlembar-lem-
bar. 

“ P e r t a n y a a n n y a , 
siapa yang memvalidasi, 
kemudian melegalize 
apa yang dilaporkan 
ini memang betul-betul 
sesuai dengan data. 
alur data dari siapa 
dikumpulkan ke siapa 
dan kemudian siapa 
yang mengkompilasi. 
Ini sangat mempenga-
ruhi. dan, ini masalah 
metodologi. Kami kan, 
periksa Badan Pusat 
Statistik. Jadi, dari 
model yang kami lihat, 
risiko bias-nya data ini 
cukup besar,” paparnya.

Penghematan dan Penyera-
pan

Terkait utang, dulu, utang negara 
di-pack, bahwa maksimal Rp250 tril-
iun, misalnya. dalam dua tahun tera-
khir ini tidak di-pack. “Jadi, aPBN-nya 
membuka, meskipun tertulis angkanya 
x tetapi boleh melampaui. dua tahun 
belakangan ini kan boleh dan sudah 
terlampaui. Bahkan sekarang sudah 
120%,” ungkap agus.

Mengenai utang negara, agus me-
wanti-wanti benar. Jika, target pajak 

shortfall, tidak tercapai lagi, semen-
tara belanja masih jalan terus. apalagi 
belanja infrastruktur yang biayanya sa-
ngat besar.  “Mau buat ini, mau buat itu, 
infrastruktur ini, infrastruktur itu, ya 
hati-hati nanti bisa-bisa trapped utang 
bisa terjadi lagi. Terjebak utang ya,” 
ucapnya.  

agus setuju kebijakan penghematan 
yang dilakukan Kemen-
terian Keuangan. Na-
mun, ada sektor-sektor 
di mana saja yang me-
mang perlu penghema-
tan, dan mana saja yang 
memang urgen untuk 
dibiayai. 

untuk pengeluaran-
pengeluaran yang si-
fatnya terasa beberapa 
tahun kemudian, dalam 
jangka waktu yang ter-
lampau jauh, perlu di-
kurangi. Sedangkan, 
pengeluaran yang si-
fatnya basic need tidak 
perlu dikurangi. “Tapi 
untuk urusan perut, 
kesehatan, untuk per-
tumbuhan ekonomi, 
itu jangan dikurangi. 
Basic need itu jangan 
dikurangi,” kata agus.   

dalam hal penyera-
pan anggaran yang bu-
ruk, terutama di dae-
rah-daerah, terdapat 
beberapa hal yang me-
latarbelakanginya. ala-
san yang paling klise 
adalah ketakutan pi-

hak yang berwenang dalam melakukan 
peng adaan barang dan jasa terhadap 
tindakan hukum yang bisa terjadi di 
masa mendatang. Intinya, takut akan 
risiko salah dalam tindakan.

Padahal, menurut agus, aturan-
aturan yang ada sudah jelas men-
gaturnya. Sudah ada guides dalam 
melaksanakan pengadaan barang dan 
jasa. Jika pihak-pihak tersebut mentaati 
aturan sebenarnya tak perlu takut untuk 
melaksanakan pengadaan barang dan 
jasa.  (and)

Kalau 
BPK tidak 

mendapatkan 
dokumennya, 

hanya ada dua 
kemungkinan. 

Pertama, 
dokumen yang 

diperlukan 
untuk 

penyusunan 
asumsi-

asumsi makro 
ekonomi itu 

memang tidak 
ada. Kedua, 
sebetulnya 

dokumen itu 
ada tetapi tidak 

mengarah 
perhitungan 

asumsi-asumsi 
itu, sehingga 

dijadikan tidak 
ada.
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U
ntUk merancang 
kegiatan kerja dua ta-
hun mendatang, BPk 
melaksanakan Rapat 
kerja Pelaksana ta-
hun 2016. Rapat 

kerja yang melibatkan Pejabat Eselon I 
dan II di lingkungan kerja BPk di kan-
tor Pusat dan Perwakilan ini berlang-
sung dua hari, 15-16 September 2016 di 
Auditorium kantor Pusat BPk, Jakarta. 
tema yang diangkat: “Penguatan Strate-

Rancang Kegiatan, 
antisipasi pemotongan 
anggaRan
RAPAt KeRjA PeLAKSANA BPK KALi iNi memBAHAS 
PeNyUSUNAN RKP dAN RKSP tAHUN 2017 dAN RKt tAHUN 
2018 SAmBiL meNgANtiSiPASi PemOtONgAN ANggARAN 
BPK UNtUK tAHUN ANggARAN 2017. 

Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016

gi dalam Memeriksa Pengelolaan dan 
tanggung Jawab keuangan negara un-
tuk Mencapai tujuan Bernegara”.

Hadir ketua BPk Harry Azhar Azis, 
Wakil ketua BPk Sapto Amal Dam-
andari, Anggota I BPk Agung Firman 
Sampurna, Anggota II BPk Agus Joko 
Pramono, Anggota III BPk Eddy Mul-
yadi Soepardi, Anggota IV BPk Rizal 
Djalil, Anggota V BPk Moermahadi So-
erja Djanegara, Anggota VI BPk Bahrul-
lah Akbar, Anggota VII BPk Achsanul 
Qosasi, Sekjen BPk Hendar Ristriawan 
serta para Pejabat Eselon I dan II di ling-

Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016, di Auditorium, 
Kantor Pusat BPK, 15 September 2016.
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kungan BPk.
Rapat kerja setahun sekali tersebut 

mengagendakan penyusunan Rencana 
kegiatan Pemeriksaan (RkP) dan Ren-
cana kegiatan kesetjenan dan Penun-
jang (RkSP) tahun 2017 serta Rencana 
kerja tahunan (Rkt) tahun 2018. Hal 
yang berbeda dari Rapat kerja Pelak-
sana sebelumnya adalah pemotongan 
anggaran BPk untuk tahun Anggaran 
2017. Pemotongan anggaran ini, selain 
BPk, kementerian/Lembaga lainnya 
pun mengalami hal serupa.

Anggaran BPk sendiri yang dipotong 
untuk tahun Anggaran 2017 mencapai 
sekitar Rp370 miliar. tahun Anggaran 
2016, BPk mendapat anggaran Rp3,23 
triliun. Anggaran tersebut kemudian 
berkurang untuk tahun 2017 karena 
pemotongan. Sehingga, anggaran BPk 
tahun Anggaran 2017 menjadi Rp2,86 
triliun. 

Pemotongan anggaran tersebut 
perlu diantisipasi karena terkait erat de-
ngan pembiayaan kegiatan BPk, baik 
kegiatan pemeriksaan maupun keset-

jenan dan penunjang untuk tahun de-
pan. Sehingga, walau ada pemotongan, 
tetapi kualitas kegiatan BPk tetap dapat 
terjamin.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 
BPk tahun 2016-2020 sendiri, ditetap-
kan prioritas kegiatan pemeriksaan BPk 
terhadap program-program prioritas 
pembangunan pemerintah dalam Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah 
nasional (RPJMn) 2015-2019. Selain 
itu, pemeriksaan yang nanti dilakukan 
BPk juga didasarkan atas permintaan 
pemeriksaan dari lembaga perwakilan 
serta para pemangku kepentingan lain-
nya. 

Oleh karena itu, seluruh satuan kerja 
(satker) BPk, khususnya satker teknis 
pemeriksaan, baik pada setiap Audito-
rat Utama keuangan negara (Akn) di 
kantor pusat maupun perwakilan BPk 
di setiap Provinsi mengajukan usulan-
usulan kegiatan pemeriksaan untuk 
tahun Anggaran 2017 berdasarkan hal 
itu. tambahannya, dengan mempertim-
bangkan pemotongan anggaran yang di-

alami BPk.
Rapat kerja Pelaksana tahun 2016 

ini agenda utamanya pengarahan dari 
Badan, yang dalam hal ini ketua, Wakil 
ketua, dan para Anggota BPk. Beberapa 
pengarahan secara umum menyim-
pulkan beberapa hal, di antaranya soal 
koordinasi. Beberapa Anggota BPk me-
minta agar perlu ditingkatkan koordi-
nasi, baik antar satker pemeriksan dan 
kesetjenan dan penunjang, serta antar 
Akn di BPk sendiri, BPk dengan aparat 
pengawas internal pemerintah baik di 
pusat dan daerah, maupun BPk dengan 
aparat penegak hukum. 

Selain itu, peserta rapat kerja akan 
membahas strategi dan koordinasi pe-
rencanaan kegiatan pemeriksaan den-
gan mengoptimalkan berbagai sumber 
daya yang ada, termasuk pengaruh 
pemotongan anggaran BPk tahun Ang-
garan 2017.

Hasil dari rapat kerja akan disusun 
konsep RkP dan RkSP tahun 2017 ser-
ta Rkt tahun 2018 berdasarkan pem-
bahasan dalam rapat kerja serta arahan 

Suasana Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016, pada hari kedua, 16 September 2016. Tampak hadir beberapa pejabat di lingkungan 
Kementerian Keuangan, di antaranya Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
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dari Badan. konsep RkP, RkSP, dan 
Rkt tersebut nantinya akan disampai-
kan kepada Badan untuk mendapatkan 
arahan dan persetujuan.

Selain adanya pemotongan ang-
garan BPk untuk tahun Anggaran 2017, 
hal yang agak spesial dalam Rapat kerja 
Pelaksana BPk kali ini adalah hadirnya 
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawa-
ti pada hari kedua pelaksanaan rapat 
kerja. 

Dalam kesempatan itu, Sri Mul-
yani memaparkan mengenai urgensi 
program pengampunan pajak (Tax 
Amnesty). Pada awal paparannya, Ia 
menjelaskan mengenai kondisi ekonomi 
global saat ini, yang masih belum pulih 
dari krisis ekonomi tahun 2008-2009. 
Bagi Indonesia, ucapnya, denyut eko-
nomi yang berubah ini langsung terlihat 
dalam struktur perekonomian, struktur 
usaha, dan berakibat pada penerimaan 
negara dari sisi perpajakan. 

“kita menyadari bahwa ini meru-
pakan suatu akibat yang tidak bisa kita 
kontrol, namun Indonesia adalah negara 
yang cukup besar, ekonominya cukup 
besar dan populasinya cukup besar. Se-
hingga ketika kita menghadapi situasi 
seperti ini, seharusnya kita langsung 
fokus kepada sumber-sumber kegiatan 
ekonomi di dalam negeri untuk mencip-

takan daya tahan ekonomi,” tutur Sri 
Mulyani, sambil menambahkan bahwa 
saat akan melakukan hal tersebut, In-
donesia dihadapkan pada realita bahwa 
basis ekonomi kurang dalam dan luas. 

kondisi tersebut, menurutnya, dik-
arenakan, banyak penerimaan negara 
yang tidak ditanamkan kembali ke In-
donesia. “Banyak pengusaha lebih nya-
man menaruh uangnya di luar negeri,” 
ujarnya. 

Oleh karena itu, untuk membangun 
suatu kepercayaan kembali, Sri Mulyani 
berharap seluruh elemen masyarakat 
untuk membuka lembaran baru dalam 
membangun Indonesia. Salah satunya  
melalui Tax Amnesty. 

“Ini adalah suatu mekanisme ba-
nyak negara dimana kita perlu membu-
ka lembaran baru agar kemudian upaya 
membangun kepercayaan kembali bisa 
dimulai dengan teroganisir, sistema-
tis, dan sama-sama menghormati niat 
baik,” tuturnya.

Sri Mulyani menegaskan peme-
rintah akan menghormati Wajib Pajak 
dan tidak akan mencari-cari kesala-
han. Di sisi lain, Wajib Pajak juga ha-
rus menghormati peranan pemerintah. 
“Oleh karena itu, kita membangun yang 
namanya Tax Amnesty, sebagai suatu 
kebijakan dalam rangka kita mampu 

menciptakan trust atau kepercayaan 
lagi, kita mampu membangun kembali 
basis ekonomi kita sehingga  ekonomi 
Indonesia memiliki pondasi yang makin 
kuat,” paparnya.  and

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat 
menyampaikan paparan khususnya tentang 
Tax Amnesty, pada hari kedua pelaksanaan 
Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016.

Foto bersama Badan dan Para Pejabat Eselon I BPK beserta peserta Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016.
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DALAM pengarahannya, 
ketua BPk Harry Azhar 
Azis mengingatkan bah-
wa kegiatan yang dilak-
sanakan BPk nantinya 

harus selaras dengan pencapaian visi 
BPk yaitu sebagai pendorong pengelo-
laan keuangan negara untuk mencapai 
tujuan bernegara melalui pemeriksaan 
yang bermanfaat dan berkualitas. 

Untuk mewujudkan visi BPk terse-
but dalam kegiatan pemeriksaan ha-
rus terus melakukan peningkatan dan 
peng uatan pemeriksaan keuangan yang 
saat ini sudah cukup baik. Pemeriksaan 
keuangan harus tetap ditingkatkan 
kualitasnya untuk memberikan assur-
ance terhadap pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja negara (APBn) dan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) serta keuangan Badan Usaha 

Milik negara/Daerah (BUMn/BUMD) 
dan badan lainnya sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, kegiatan pemeriksaan 
kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PDtt) harus direncanakan 
dengan fokus pada program-program 
prioritas pemerintah dalam RPJMn ta-
hun 2015 – 2019 dan APBn atau APBD, 
serta rencana tahunan badan lainnya.

“Fokus prioritas tersebut harus diba-
has dalam rapat kerja ini karena sumber 
daya kita yang terbatas,” ucapnya.

Di sisi lain, Rancangan Angga-
ran Pendapatan dan Belanja negara 
(RAPBn) tahun 2017 telah disampai-
kan Presiden pada Agustus lalu dalam 
pidato kenegaraan. RAPBn dan Ren-
cana kerja Anggaran kementerian/
Lembaga itu merupakan bahan bagi 
BPk untuk melihat rencana pemerintah 
tahun 2017 yang akan datang.

HARUS SeLARAS deNgAN 
ViSi BPK dAN RPjmN

Ketua BPK Harry Azhar Azis “Dari rencana pemerintah tersebut, 
kita bahas, fokus prioritas pemeriksaan 
BPk, selain pemeriksaan keuangan 
yang harus dilakukan, yaitu fokus pada 
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu,” tutur Harry.

Dari nota keuangan pemerintah, 
Presiden menyampaikan kebijakan dan 
strategi di dalam RAPBn tahun 2017, 
antara lain di sisi pendapatan untuk 
mendukung kebijakan perpajakan yang 
dapat mendukung ruang gerak per-
ekonomian, maka digunakan strategi 
peningkatan penerimaan pajak melalui 
terobosan kegiatan. terobosan ini di 
antaranya dengan mulai diimplementa-
sikannya kebijakan Tax Amnesty tahun 
2016 yang akan berakhir Maret 2017 
serta penegakan hukum di bidang per-
pajakan. 

  Sementara di pos Belanja, strategi 
yang digunakan pemerintah dalam 
RAPBn tahun 2017 adalah meningkat-
kan belanja produktif untuk pembangu-
nan infrastruktur dan konektivitas an-
tar wilayah; meningkatkan efisiensi dan 
penajaman belanja barang untuk me-
ningkatkan ruang fiskal; meningkatkan 
kualitas dan efektivitas program per-
lindungan sosial; memperkuat pelaksa-
naan program prioritas di bidang pen-
didikan, kesehatan, kedaulatan pangan 
dan energi, kemaritiman dan kelautan, 
serta pariwisata dan industri. Selain itu, 
penyaluran subsidi yang lebih tepat sa-
saran, dan program bantuan sosial non-
tunai. 

kedua hal tersebut, dalam rapat 
kerja ini, Harry mengarahkan, agar 
perlu dipertimbangkan dalam perenca-
naan pemeriksaan BPk tahun 2017 dan 
2018. termasuk perlu diperoleh perha-
tian dan masukan para pemangku ke-
pentingan BPk. Sehingga, pemeriksaan 
BPk dapat memenuhi harapan para pe-
mangku kepentingan tersebut dan man-
faat untuk pengambilan keputusan yang 
terkait dengan pengelolaan keuangan 
negara dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara.

Harry mengakui bahwa pemerintah 
saat ini kesulitan dalam membiayai be-
lanja negara. Hal itu berdampak juga 
kepada BPk. Sehingga, anggaran BPk 

Ketua BPK Harry Azhar Azis
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mengalami penurunan dalam dua ta-
hun terakhir. Pengurangan anggaran 
BPk tentunya akan mengganggu kinerja 
BPk. 

“Sehubungan dengan hal tersebut 
perlu dipikirkan bersama-sama upaya 
meningkatkan kinerja dengan keter-
batasan anggaran serta memperkuat 
kemandirian BPk dalam hal anggaran 
BPk ke depannya,” ucapnya.

BPk bersama Lembaga negara 
lain didirikan dengan harapan dapat 
berkontribusi bagi pencapaian tujuan 
bernegara sebagaimana yang din-
yatakan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. terkait hal itu, me-
lalui pemeriksaan yang dilakukan, BPk 
harus mampu mengawal agar anggaran 
yang digunakan pemerintah hanya di-
tujukan untuk mewujudkan tujuan ber-
negara tersebut.

“Manfaat hasil pemeriksaan BPk 
harus dapat dilihat, diketahui dan di-
tonjolkan dalam berbagai pemeriksaan 
BPk kepada para pemangku kepenti-
ngan,” ujarnya. 

Pendapat BPK
Selain melakukan pemeriksaan, 

BPk juga memiliki kewenangan untuk 
menyampaikan pendapat pada peme-
rintah. Dalam beberapa tahun terakhir, 
BPk telah menyampaikan pendapat 
kepada pemerintah, tetapi BPk belum 
memiliki mekanisme untuk meman-
tau atau memastikan bahwa pendapat 
tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah 
untuk memperbaiki pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 

Oleh karena itu, menurut Harry, 
perlu dirumuskan mekanisme untuk 
memantau atau pemanfaatan Pendapat 
BPk oleh pemerintah pusat dan 
peme rintah daerah. tujuannya, agar 
pendapat yang telah disusun dengan 
susah payah oleh BPk dapat dimanfaat-
kan sebaik-baiknya oleh pemerintah. 

Berbeda dengan laporan keuangan 
yang sudah menjadi bagian akuntabili-
tas anggaran, sampai saat ini, pemerin-
tah belum membuat pertanggungjawa-
ban kinerja yang disampaikan ke lem-
baga perwakilan setelah diperiksa BPk. 

“BPk perlu mendorong agar peme-

rintah menyusun laporan prestasi kerja 
sebagai bagian dari akuntabilitas angga-
rannya untuk disampaikan kepada lem-
baga perwakilan setelah diperiksa oleh 
BPk,” kata Harry.

terkait dengan sumber daya pemer-
iksa yang dimiliki BPk, Harry meminta 
agar tim pemeriksa yang dibentuk perlu 
bekerja keras untuk menjaga kredi-
bilitas BPk. Selain itu, pengalaman 
memeriksa International Atomic En-
ergy Agency (IAEA) harus di-share ke 
pemeriksa yang lain. 

“Perlu diupayakan agar BPk dapat 
menjadi pemeriksa pada lembaga in-
ternasional lainnya dengan memperha-
tikan sumber daya manusia dan angga-
ran,” harapnya.  

Lebih dari itu, sebagai sebuah or-
ganisasi yang besar, BPk senantiasa 
menghadapi tantangan. Oleh karena 
itu, setiap satker agar mengidentifikasi 
tantangan yang dihadapi dalam melak-
sanakan tugas pokok dan fungsi serta 
menemukan solusi untuk mengatasi 
tantangan tersebut untuk dibahas dan 
disepakati dalam rapat kerja ini. (and)

Suasana Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016 pada hari kedua. Tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama 
Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan para Anggota BPK.
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KOORdiNASi, KOmUNiKASi, 
dAN SiNeRgi ANtAR SAtKeR

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari

RAPAt kerja Pelaksana bu-
kan hanya merencanakan 
kegiatan pemeriksaan, 
tetapi juga kesetjenan dan 
penunjang. Oleh karena 

itu, Wakil ketua BPk Sapto Amal Da-
mandari meminta seluruh satker agar 
berkoordinasi, berkomunikasi, dan ber-
sinergi antara satker pemeriksa dan sat-
ker kesetjenan penunjang.

koordinasi, komunikasi, maupun 
sinergi, lanjut Sapto, terutama ber-
hubungan dengan beberapa hal. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan, khususnya, 
terkait dengan sumber daya, baik sum-
ber daya manusia, keuangan atau ang-

garan, pedoman, petunjuk pelaksana 
(juklak), dan petunjuk teknis (juknis).

Hal lainnya yang perlu dikoordinasi-
kan adalah sarana prasarana, terutama 
teknologi informasi (tI). Dimana, BPk 
sudah mulai banyak mengembangkan 
berbagai sistem yang menunjang tugas 
pemeriksaan BPk.

Beberapa sistem yang telah dikem-
bangkan tersebut, di antaranya Sistem 
Manajemen Pemeriksaan (SMP), e-
Audit, Sistem Aplikasi Pemeriksaan 
(SiAP), Sistem Informasi Pemantauan 
tindak Lanjut, dan Sistem Informasi 
Pemantauan kerugian negara/Daerah.

“Semua sistem itu harus terintegrasi 

dengan Sistem Informasi Sumber Daya 
Manusia (SiSDM),” pinta Sapto.

Pengembangan berbagai sistem 
teknologi informasi untuk menunjang 
tugas pemeriksaan BPk dilakukan, 
karena di masa sekarang, penggunaan 
teknologi informasi sangat penting. 
Oleh karena itu, BPk harus menye-
diakan perangkat laptop untuk setiap 
pemeriksa, yang khusus digunakan 
dalam pekerjaaan pemeriksaan.

“Bukan laptop pribadi. kenapa? 
karena laptop yang digunakan peme-
riksa untuk melakukan pemeriksaan itu 
penuh dengan data, baik itu data primer 
maupun kertas kerja pemeriksaan, dan 
itu adalah milik BPk, dan bersifat raha-
sia untuk BPk,” tutur Sapto.

koordinasi dan komunikasi lain di-
perlukan karena BPk mengalami pemo-
tongan anggaran yang cukup besar. 
Pimpinan satker pemeriksaan, dimin-
ta Sapto untuk melakukan koordinasi 
dengan Sekjen apa saja kegiatan yang 
perlu dikurangi, terutama perjalanan 
dinas. 

“Prioritas kegiatan dan output-nya 
harus ada terkait dengan keterbatasan 
dan pemotongan anggaran atau self 
blocking yang diminta oleh pemerin-
tah,” lanjutnya. 

Untuk pemeriksaan laporan keua-
ngan pemerintah pusat dan daerah, 
karena sudah mandatory tetap harus 
dilakukan seluruhnya. Untuk pemerik-
saan kinerja dan PDtt perlu disusun 
kembali prioritasnya. Sedangkan keset-
jenan dan penunjang, diprioritaskan 
pada dukungan pelaksanaan peme-
riksaan keuangan, serta pemeriksaan 
kinerja dan PDtt yang sudah menjadi 
prioritas.

“Dan, kita tetap harus ada slot per-
mintaan-permintaan apakah itu dari 
DPR dan atau dari aparat penegak hu-

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari
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kum, untuk PDtt, investigasi, atau ki-
nerja,” ucap Sapto.  

Lebih dari itu, dalam Rapat kerja 
Pelaksana kali ini, seluruh Pelaksana 
BPk diminta untuk memerhatikan Ren-
stra BPk 2016-2010. Para pelaksana 
harus mempertimbangkan keselarasan 
rencana kegiatan yang akan dibuat den-
gan Renstra BPk tersebut.

“Harus sinkron. Jangan sampai kita 
menyusun rencana kerja, baik rencana 
kerja pemeriksaan maupun kesetjenan 
dan penunjang, tidak sinkron dengan 
renstra,” tegas Sapto. 

Sinkronisasi juga harus dilakukan 
pada kebutuhan sumber daya manu-
sia yang diperlukan dengan rencana 
kerja yang akan dibuat. Mengingat 
jumlah sumber daya manusia, khusus-
nya pemeriksa maupun kesetjenan dan 
penunjang tidak bisa dikatakan besar. 

terkait dengan sistem pengendalian 
mutu dan penegakan integritas, Sapto 
meminta agar pemeriksa BPk, dalam 

menjalankan tugas pemeriksaan, mem-
perhatikan dengan baik Standar Peme-
riksaan keuangan negara (SPkn) dan 
pedoman pemeriksaan lainnya, sebagai 
salah satu bagian dari menjaga qua lity 
control dan quality assurance serta 
menjunjung profesionalisme, integritas, 
dan kode etik.

“Untuk itu, fungsi quality control 
oleh pejabat fungsional pemeriksa dan 
quality assurance oleh pemberi pem-
beri tugas pemeriksaan dan pejabat 
struktural pemeriksa perlu lebih diting-
katkan, khususnya dalam hal supervisi, 
review berjenjang penting,” tegasnya.

Dalam hal sistem pengendalian 
mutu kelembagaan, pilar kepemimpi-
nan dan tata kelola internal, menurut 
Sapto, perlu mendapatkan perhatian 
pula dalam rapat kerja pelaksana. khu-
susnya, terkait dengan review atas Pe-
nilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB), Laporan keuangan 
BPk, dan peer review.  (and)

Wakil Ketua BPK Sapto 
Amal Damandari 
bersama Anggota BPK 
Agus Joko Pramono 
menyerahkan 
cinderamata kepada 
Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati.
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PeRtAHANAN 
KeAmANAN dAN 
KONeKtiVitAS 
NASiONAL

Anggota BPK Agung Firman Sampurna

A nggOtA BPk Agung Fir-
man Sampurna menyam-
paikan tiga fokus rencana 
kegiatan pemeriksaan pada 

Auditorat Utama keuangan negara 
(Akn) I BPk selama lima tahun ke de-
pan. Pertama, terkait dengan peningka-
tan kapasitas pertahanan dan stabilitas 

keamanan nasional.  
Fokus pemeriksaan pertama ini 

menghasilkan sembilan tentative audit 
objctive. Sembilan tentative audit objec-
tive ini pelaksanaannya secara keseluru-
han akan dilakukan secara mandiri oleh 
Akn I. Artinya, pemeriksaan dilakukan 
langsung oleh Akn I tanpa melibatkan 
Akn lainnya.

“keterkaitan satker-satker yang ada 
itu tidak dalam konteks pemeriksaan 
tematik, tetapi adalah dukungan infor-
masi,” jelas Agung.

kedua, terkait dengan penguatan 
konektivitas nasional dalam pengelolaan 
dan penyelenggaraan transportasi laut. 
Fokus kegiatan pemeriksaan kedua ini, 
Agung menawarkan dua pola: pemerik-
saan tematik dengan melibatkan Akn 
lainnya dan nontematik, pemeriksaan-
nya dikerjakan sendiri oleh Akn I.

ketiga, berkaitan dengan pengua-
tan konektivitas nasional pengelolaan 
dan penyelenggaraan transportasi da-
rat, udara, dan jalan. karena pengelo-
laan terutama jalan dilakukan oleh tiga 
pihak, mulai dari pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota, maka pemeriksaan ini 
bisa melibatkan, selain Akn I, juga Akn 
IV, Akn V, dan Akn VI.

“Dan, kalau melibatkan perusahaan 
negara untuk melihat kapasitas BUMn, 
yang ikut mendukung penguatan konek-
tivitas darat ini, maka akan terlibat juga 
Akn VII,” ucap Agung.

Fokus pemeriksaan yang ketiga 
ini bisa dilakukan pemeriksaan tema-
tik, artinya melibatkan beberapa Akn. 
Juga, bisa dilakukan oleh Akn masing-
masing. Semuanya tergantung tentative 
audit objective yang dipilih pada fokus 
ketiga ini.  (and)
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tigA StANdAR UNtUK 
PemeRiKSAAN 
BeRKUALitAS

Anggota BPK Agus Joko Pramono

AnggOtA BPk Agus Joko 
Pramono menekankan 
pada bagaimana BPk dapat 
melakukan pemeriksaan 

yang berkualitas. Untuk mencapai 
pemeriksaan yang berkualitas, menu-
rutnya, pemeriksa harus mendasarkan 
minimal pada tiga hal: standar peme-
riksaan, standar kompetensi, dan stan-
dar etika.

Standar pemeriksaan yang dimak-
sud adalah standar pemeriksaan yang 

bersifat dinamis. tidak statis. Perlu-
nya standar pemeriksaan yang bersifat 
dinamis karena lingkup pemeriksaan 
BPk sangat luas. Mencakup pemerik-
saan keuangan, kinerja dan PDtt. Atas 
dasar itu, BPk tidak bisa membuat stan-
dar pemeriksaan yang statis. 

Oleh karena itu, Agus berharap 
standar pemeriksaan BPk mengadopsi 
standar yang ada pada International 
Organization of Supreme Audit In-
stitutions (IntOSAI) atau organisasi 

lembaga pemeriksa internasional yang 
terus berkembang setiap saat. Dan, 
model pembentukan standar peme-
riksaan agar menggunakan metodologi 
knowledge base yaitu memilih dulu apa 
yang betul-betul diperlukan dalam skala 
prioritas, mana-mana standar pemerik-
saan yang akan diaplikasikan. 

“kita tahu, dalam pengembangan 
standar, IntOSAI menerapkan leveling. 
Level 1 Deklarasi Lima, Level II, Level 
III, dan Level IV. Mekanisme kita untuk 
mengadopsi inilah yang perlu berproses 
secara terus-menerus,” jelasnya.  

Untuk standar kompetensi, Agus 
mengatakan, BPk belum membakukan-
nya secara spesifik. Standar kompetensi 
ini dibangun untuk mengetahui dalam 
jenis pemeriksaan, kompetensi peme-
riksa apa saja yang diperlukan.

Dari sini, pemanfaatan teknologi 
informasi sangat penting. Sehingga, 
teknologi informasi sudah embedded 
dalam standar kompetensi. Oleh karena 
itu, standar kompetensi yang masuk ke 
dalam pendidikan dan pelatihan BPk, 
seharusnya pemanfaatan teknologi in-
formasi harus lebih dominan.

Pada standar etika, harus dipastikan 
BPk menggunakan standar etika seperti 
apa. BPk memang memiliki Majelis ke-
hormatan kode Etik (MkkE) dan kode 
etik. Standar etika diperlukan untuk 
bagaimana MkkE dan kode etik bisa 
terimplementasikan dalam kegiatan 
sehari-hari. 

“Seandainya terjadi permasalahan, 
baru kita mengacu sama-sama, tetapi 
dalam setiap proses pemeriksaan dan 
setiap memulai penugasan, saya tidak 
mendapati bahwa kita melakukan brief-
ing dalam konteks etika, kompetensi, 
dan standar pemeriksaan. Dan, ini 
penting bahwa kita sedang menunjuk-
kan kualitas pemeriksaan,” tutur Agus. 

 (and)
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PeLAyANAN PUBLiK, 
dANA deSA, dAN 
PeNdidiKAN tiNggi

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi

A nggOtA BPk Eddy Mul-
yadi Soepardi menyampai-
kan prioritas pemeriksaan 
Akn III tahun-tahun men-

datang. Beberapa prioritas pemeriksaan 
yang akan dilakukan mencakup tiga hal: 
peningkatan kualitas pelayanan publik; 
pemanfaatan dana desa; serta pening-
katan akses dan kualitas pendidikan 
tinggi.

tahun depan, Akn III akan melaku-
kan pemeriksaan atas peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Eddy meng-
ungkapkan semua pelayanan publik 
di Indonesia belum optimal. kualitas 
pelayanan publik harusnya berkorelasi 
dengan kemudahan yang dirasakan ma-
syarakat. 

Prioritas pemeriksaan lainnya, 
pemeriksaan atas pembangunan desa 
dan kawasan pedesaan. Banyak dana 
pusat ke desa masuk. Dengan banyaknya 
dana pusat yang masuk seharusnya ada 
manfaat yang dirasakan langsung oleh 

masyarakat di desa-desa. 
Eddy menekankan pentingnya pe-

manfaatan dana desa itu bisa proper. 
BPk, lanjutnya, harus bisa menyampai-
kan fakta ke publik sudah menjadi apa 
dana desa itu, sudah sampai dimana 
manfaatnya dapat dirasakan. Dana desa 
ini, menurutnya, salah satu isu yang sa-
ngat ditunggu publik.    

“kita tidak akan mampu memeriksa 
sekian ribu desa. Jadi, memang kita har-
us menyusun,  memeriksa, dan mengen-
dalikan sistemnya. kita bicara dengan 
kemendagri, kemendes, dan sosialisasi-
kan di tingkat provinsi,” tutur Eddy.

ketiga, Akn III akan menekankan 
pemeriksaan atas peningkatan akses, 
kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. 
Salah satu isu yang berkembang adalah 
hampir semua perguruan tinggi menge-
luh tentang dana penelitian. BPk harus 
melihat jangan hanya proses dana pene-
litian saja, tetapi juga azas manfaatnya 
juga. “Yang harus kita lihat itu hulu sam-
pai hilir penelitian,” ucapnya.    

SPKN
Selain prioritas kegiatan pemerik-

saan ke depan di Akn III, Eddy juga 
meminta agar revisi Standar Pemerik-
saan keuangan negara (SPkn) segera 
diselesaikan. Ini penting karena BPk 
merupakan supreme audit di negara ini.

“kita tidak akan bisa jadi supreme 
audit hanya dengan pemeriksaan tetapi 
mengelola pemeriksa dan mengelola in-
stitusi pemeriksaan,” ucapnya.

Eddy meminta penyelesaian revisi 
SPkn dengan mengundang seluruh 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP), baik Badan Pengawas keua-
ngan dan Pembangunan (BPkP), Inspe-
ktorat Jenderal di tingkat kementerian/
lembaga dan inspektorat daerah tingkat 
provinsi serta kabupaten/kota. Menso-
sialisasikan bahwa kerja mereka harus 
comply dengan UU no. 17 tahun 2003 
tentang keuangan negara. 

“kita supreme audit-nya, kita yang 
harus membuat SPkn, mereka meme-
riksa DIPA harus comply dengan SPkn 
kita,” tegasnya.  (and)
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FReePOt, KeAmANAN 
PANgAN, dAN jALAN tOL

Anggota BPK Rizal Djalil

UntUk ke-
g i a t a n 
p e m e -
r i k s a a n 

pada Auditorat Uta-
ma keuangan negara 
(Akn) IV BPk pada ta-
hun 2017 akan dipriori-
taskan pada tiga objek 
pemeriksaan. ketiga ob-
jek pemeriksaan terse-
but, yaitu: Pt Freeport, 
keamanan pangan, dan 
jalan tol.

Hal tersebut disam-
paikan Anggota BPk 
Rizal Djalil. Ia menu-
turkan bahwa prioritas 
yang harus bisa dijawab 
dalam waktu dekat ini 
adalah masalah Pt. 
Freeport. terutama, ter-
kait dengan kewajiban 
keuangannya, lingku-
ngan hidup di sekitar 
area operasi, dan kon-
traknya. 

“Dan, pemerintah 
akan minta pendapat 
kita, pendapat kita ha-
rus berdasarkan audit, 
nah inilah yang menjadi 
prioritas kita,” ucapnya.

Rizal menekankan 
bahwa dalam melaku-
kan pemeriksaan di 
sebuah institusi, pa-
ling tidak pengetahuan 
pemeriksa tentang in-
stitusi itu sama. Hal-hal 
teknis dalam core bisnis 
institusi tersebut, suka 
atau tidak suka, harus 
dipelajari dan diketahui. 

 (and)
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DALAM perencanaan ke-
giatan pemeriksaan pada 
Akn V BPk, berdasarkan 
kebijakan besar BPk, me-

ngacu pada RPJMn 2014-2019. Ang-
gota BPk Moermahadi Soerja Djanegara 

menyatakan, ada tiga tema yang diang-
kat satker pemeriksa yang dibina nya itu. 
Pertama, kependudukan dan keluarga 
berencana. “kita akan fokuskan peme-
riksaan pada penguatan data dan infor-
masi kependudukan,” ungkapnya.

tigA temA dALAm 
ReNcANA KegiAtAN 
PemeRiKSAAN

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara

kedua, pembangunan kewilayahan. 
Fokus pemeriksaannya pada pemba-
ngunan desa dan kawasan pedesaan. 
Moermahadi memperkirakan pemer-
iksaan ini akan menjadi pemeriksaan 
tematik, karena melibatkan juga Akn 
lain yang dalam hal ini Akn III.

Fokus pemeriksaan lainnya pada 
tema ini adalah pembangunan kawasan 
perbatasan dan penguatan konektivitas 
nasional dalam hal pengelolaan penye-
lenggaraan transportasi darat, udara 
dan jalan. Fokus pemeriksaan ini juga 
akan melibatkan Akn lainnya. “Itu den-
gan Akn I dan dengan BPk Perwakilan,” 
ucap Moermahadi.

ketiga, pendidikan. tema pendidi-
kan akan difokuskan pada pemeriksaan 
atas peningkatan akses, kualitas, dan 
relevansi pendidikan tinggi dan pendi-
dikan agama. Untuk pendidikan agama 
akan dilakukan oleh Akn V, sementara 
yang lainnya melibatkan Akn lainnya.

karena melibatkan beberapa Akn 
lain, Moermahadi meminta Auditor 
Utama keuangan negara V (tortama 
kn V) agar berkoordinasi dengan Akn 
lain yang dilibatkan dalam fokus peme-
riksaannya. terutama, dalam meren-
canakan manajemen pemeriksaan dan 
substansi pemeriksaan.

Hal lainnya yang disampaikan 
Moermahadi terkait dengan adanya 
perkembangan dinamika saat ini, se-
perti pemotongan anggaran BPk dan 
tax amnesty. Perkembangan tersebut 
seharusnya terakomodir dalam Renstra 
BPk 2016-2020. Oleh karena itu, Ren-
stra BPk harus bersifat dinamis, meng-
akomodir perkembangan yang terjadi. 
“Ada beberapa yang harus kita ubah,” 
katanya.

Oleh karena adanya perkembangan 
dinamika tersebut, lanjut Moermahadi, 
salah satu landasan acuan dalam mene-
tapkan kebijakan pemeriksaan di ling-
kungan BPk, khususnya di Akn V, di-
arahkan pada hal-hal merupakan isu-isu 
yang muncul di daerah namun memiliki 
dampak secara nasional. Atas dasar itu, 
Akn V akan melakukan pemeriksaan 
juga atas perencanaan anggaran peme-
rintah daerah dan pengelolaan BUMD. 

 (and)

17 - 30 LAPORAN KHUSUS.indd   28 02/11/2016   16:21:16



29september 2016 WArtA BPK

BIDAng pendidikan dan 
kesehatan menjadi dua 
bidang yang di antaranya 
akan diprioritaskan Akn VI 

BPk dalam kegiatan pemeriksaannya. 
Hal ini disampaikan Anggota BPk 
Bahrullah Akbar yang membina satker 
pemeriksa tersebut.

Pada bidang pendidikan, objek-
objek pemeriksaan yang akan 
diperiksa adalah sarana dan prasarana 
pendidikan. Bidang ini akan dilakukan 
pemeriksaan tematik. termasuk juga 
soal program kartu Indonesia Pintar.

“Saya berharap teman-teman di 
daerah, baik di wilayah barat dan timur 
yang melakukan pemeriksaan tematik 

agar memperhatikan hal-hal tentang 
bagaimana sarana dan prasarana 
pendidikan ini agar bisa berjalan sesuai 
harapan, sesuai dengan pemerintah, 
yaitu bagian nawacita di bidang 
pendidikan,” tuturnya.

Sementara bidang kesehatan, 
prioritasnya pada program Jaminan 
kesahatan nasional (Jkn). Hal yang 
ditekankan adalah masalah tarif 
pelayanan kesehatan yang sampai saat 
ini belum ideal. kemudian fasilitas 
kesehatan tingkat pertama dalam 
menangani pasien. Lalu, kekurangan 
sumber daya manusia dalam pelayanan 
kesehatan. 

“Saya berharap pemeriksaan tematik 

PeNdidiKAN dAN 
KeSeHAtAN

Anggota BPK Bahrullah Akbar

pada sarana prasarana pendidikan dan 
Jkn ini menjadi bagian rekomendasi 
dan pendapat BPk yang baik dan 
konsisten dalam memberikan pendapat 
kepada BPk di bidang policy pendidikan 
dan kesehatan,” harap Bahrullah.

Selain itu, juga prioritas lainnya 
adalah konsistensi penerapan basis 
akrual pada laporan keuangan entitas 
di bawah Akn VI, khususnya entitas 
pemerintah daerah. Dimana, penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada 
laporan keuangan entitas sudah resmi 
dilaksanakan sejak tahun Anggaran 
2015.

Hal lainnya, terkait dengan tindak 
lanjut rekomendasi atau temuan hasil 
pemeriksaan BPk. Di Akn VI BPk 
sendiri, sampai Agustus 2016, total 
temuan mencapai 150 ribuan lebih. 
Rata-rata telah ditindaklanjuti masih 
pada kisaran 55%. 

“Saya berharap ini bisa dilakukan 
sebagai dashboard management para 
kepala perwakilan untuk melakukan 
tindakan atau koreksi yang terkait 
dengan tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan yang terkait, khususnya 
dengan masalah administrasi keuangan 
negara, saya minta perhatian untuk itu,” 
papar Bahrullah.

Isu lainnya yang akan diangkat 
dalam pemeriksaan soal dana desa. 
Bahrullah meminta BPk Perwakilan 
untuk melihat pengelolaan dana desa; 
penuangannya di laporan keuangan 
pemerintah daerah; dan bagaimana 
BPk dapat memberikan masukan-
masukan kepada pemerintah terhadap 
dana desa ini.

“kita lihat dana desa ini, yang masuk 
ke daerah, antara lain, selain dana desa, 
alokasi dana desa yang memang sudah 
ada, kemudian bagi hasil pajak daerah, 
retribusi daerah, ke depan semakin 
besar uang yang digelontorkan kepada 
daerah, ini yang menjadi perhatian kita 
ke depan,” tuturnya. 

Permasalahan lainnya yang perlu 
diperhatikan BPk adalah kewajiban 
pemerintah daerah untuk menyusun 
CaLk (Catatan Laporan keuangan) 
yang dilampiri oleh laporan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD).  (and)
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ACHSAnUL menekankan 
agar pemeriksa BPk me-
mahami betul untuk apa 
BUMn didirikan. Mengacu 

pada Pasal 33 UUD 1945, BUMn didiri-
kan untuk sebesar-besarnya kemakmu-
ran rakyat. 

“Dasarnya adalah negara tidak bo-
leh berbisnis dengan rakyat. kalau 
ne gara tidak boleh berbisnis dengan 
rakyat, berarti harus ada institusi Badan 
Usaha Milik negara yang secara legal 
untuk memanfaatkan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat, dan BUMn 
didirikan untuk mengoptimalkan sum-
ber daya alam yang ada di kita,” ujarnya.

Ditekankan pula oleh Achsanul, 
bahwa pemeriksa pada Akn VII harus 
benar-benar concern untuk melakukan 
koordinasi dengan setiap Akn. Sebab, 
BUMn ada dimana-mana. Di setiap 
daerah, ada BUMn dan di setiap ke-
menterian pun ada keterlibatan BUMn. 

Lebih lanjut dikatakannya, peran 
BPk yang berfungsi mengawal keua-
ngan negara untuk memberikan suatu 

BUmN AdA di mANA-
mANA, KOORdiNASi 
diPeRLUKAN

Anggota BPK Achsanul Qosasi

kontribusi yang jelas terhadap negara 
disesuaikan dengan cita-cita pemimpin 
negara pada saat dia terpilih sebagai pe-
mimpin negara.

Pada saat pemimpin negara seka-
rang menggaungkan nawacita. Berar-
ti, arah pemeriksaan BPk harus jelas 
membantu pemimpin negara ini agar 
peran BPk fungsinya lebih tegas dan 
bermanfaat baik di mata rakyat maupun 
negara. 

“Nawacita termasuk infrastruktur, 
nawacita maritim, nawacita pangan, 
ini sudah kita terapkan bersama sejak 
tahun 2015, pola pemeriksaan BPk, 
arahnya ke sana. Sehingga, pendapat 
BPk sesuai menjadi pertimbangan 
pemerintah dalam mengambil keputu-
san,” jelas Achsanul.

BUMn sendiri, menurutnya, men-
jadi satu-satunya yang berbisnis. Dan, 
ini menjadi salah satu solusi terhadap 
keuangan negara apabila kementerian/
lembaga mengalami kebuntuan dalam 
menjalankan programnya.

Jumlah BUMn sangat banyak. Ada 
118 BUMn dengan bisnis dan usaha 
yang berbeda-beda, serta ada 294 anak 
perusahaan, 97 cucu perusahaan, dan 
93 kontraktor kontrak kerja Sama 
(kkkS). Semuanya ini diperiksa BPk.

Dari sekian banyak BUMn tersebut, 
Akn VII BPk memilih objek pemerik-
saan yang menjadi prioritas yang seki-
ranya bermanfaat. Beberapa BUMn 
akan diprioritaskan untuk diperiksa, di 
antaranya BUMn bidang kehutanan, 
perkebunan, infrastruktur, serta per-
bankan dan keuangan akan menjadi 
prioritas. 

Selain itu, prioritas pemeriksaan 
lainnya adalah Penyertaan Modal ne-
gara (PMn) dan pengalihan aset BUMn 
kepada pihak lain, cost recovery, 
produktivitas dan efisiensi, good cor-
porate governance, holding dan sinergi 
BUMn, industri strategis, Public Ser-
vice Obligation (PSO) dan subsidi, serta 
isu-isu lainnya.  

“Itu akan menjadi prioritas kita 
untuk diberikan kepada pemerintah 
mengambil keputusan dengan melihat 
laporan hasil pemeriksaan BPk,” ucap 
Achsanul Qosasi.  (and)
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Sejumlah Pemerintah Dae
rah (Pemda) kini dituntut ber
benah. maklum, penerapan 
Standar akuntansi Pemerintah 

(SaP) berbasis akrual sudah diterapkan 
sejak 2015. melalui akuntansi berbasi 
akrual ini Pemda diharap mampu mem
berikan kepuasan kepada masyarakat 
dalam mengelola keuangan daerah. 
Selain itu juga dapat menjadi motivasi 

untuk meningkatkan transparansi, tata 
kelola, dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 

untuk itu sejumlah upaya telah di
lakukan Kementerian Dalam Negeri 
dalam mewujudkan implementasi SaP 
berbasis akrual di Pemerintah Daerah. 
Di antaranya menyusun dan menerbit
kan Permendagri No. 64 Tahun 2013 
dan modul akuntansi. Kemendagri juga 

Belum efektif, PeneraPan 
akrual Basis di daerah
PeneraPan Standar akuntanSi Pemerintah (SaP) 
BerBaSiS akrual di Pemerintah daerah (Pemda) 
Belum efektif. BPk menemukan Sejumlah PerSoalan, 
Baik di tataran PerumuSan keBijakan, PeneraPan 
keBijakan, mauPuan monitoring dan evaluaSi. Perlu 
reviSi Sejumlah regulaSi?

telah melakukan kegiatan sosialisasi, 
bimbingan teknis dan fasilitasi kepada 
pengelola keuangan Pemda pada be
berapa daerah. Tidak ketinggalan Ke
mendagri juga membuat aplikasi sistem 
akuntansi berbasis akrual. 

Nah, untuk melihat bagaimana 
penerapan akuntansi berbasis akrual di 
Pemerintah Daerah, BPK telah melaku
kan pemeriksaan kinerja terhadap efek
tivitas pembinaan Direktorat Pelaksa
naan dan Pertanggungjawaban Keua
ngan Daerah (Dit. P2PKD) dalam imple
mentasi SaP berbasis akrual di Peme
rintah Daerah di Direktorat jenderal 
Bina Kuangan Daerah Kementerian 
Dalam Negeri. Tujuannya untuk menilai 
efektivitas pembinaan Dit. P2KD dalam 
implementasi SaP berbasis akrual.

alhasil, BPK menilai kegiatanke
giatan yang dilaksanakan Kemendagri 
dalam rangka implementasi SaP ber
basis akrual pada Pemda masih belum 
efektif. BPK menemukan sejumlah per
soalan, baik di tataran perumusan ke
bijakan, penerapan kebijakan, maupun 
monitoring dan evaluasi.

Dilihat dari aspek perumusan ke
bijakan misalnya, BPK menilai, peru
musan kebijakan oleh Dit P2KD dalam 
penerapan SaP berbasis akrual pada 
Pemerintah Daerah belum dilaksanakan 
secara memadai. BPK menilai regu
lasi yang diterbitkan belum seluruhnya 
selaras dengan peraturan perundang
undangan lain termasuk ketentuan re-
statement laporan Keuangan Tahun 
2014. Selain itu regulasi yang ada belum 
mengatur seluruh transaksi keuangan 
secara komprehensif. BPK juga mene
mukan adanya kendala dalam imple

AUDIT 
KINERJA

31 - 42 AUDIT KINERJA ok.indd   31 24/10/2016   8:25:51



32 september 2016WArtA BPK

AUDIT 
KINERJA

mentasi oleh Pemda atas regulasi yang 
diterbitkan.

Sosialiasi Belum Memadai
Tak hanya di tataran regulasi. BPK 

juga menemukan sejumlah persoa
lan dalam aspek penerapan kebijakan. 
Salah satunya, BPK menilai, kegiatan 
sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi 
dan monitoring serta evaluasi atas ke
bijakan/regulasi terkait penerapan SaP 
berbasis akrual belum dilaksanakan se
cara memadai. akibatnya pemahaman 
personil Pemda tentang SaP berbasis 
akrual berbedabeda dan berpotensi 
menjadi kendala dalam penyusunan 
laporan keuangan berbasis akrual. 

Selain itu BPK juga menilai, sistem 
aplikasi yang digunakan Pemda dalam 
pencatatan dan pembukuan transaksi 
serta pelaporan keuangan berbasis ak
rual belum sepenuhnya dapat meng
hasilkan lKPD Berbasis akrual yang 
akurat, lengkap, dan andal.

Sementara dari aspek monitor
ing dan evaluasi BPK menilai kesiapan 
Pemda dalam penerapan SaP berbasis 
akrual belum sepenuhnya memadai. 
Bahkan regulasi Pemda terkait imple

mentasi akrual basis belum sepenuhnya 
menjadi pedoman dalam menyusun 
lKPD berbasis akrual.

untuk itu BPK merekomendasi
kan menteri Dalam Negeri melakukan 
evaluasi terhadap implementasi pelapo
ran keuangan berbasis akrual. evalu
asi tersebut dilakukan mulai dari pe
nyiapan kebijakan, pembinaan terkait 
aplikasi, kegiatan sosialisasi, Bimtek, 
fasilitasi, dan monev.

Selain itu BPK juga meminta men
teri Dalam Negeri melakukan sinkro
nisasi terhadap sejumlah peraturan dan 
merevisi kebijakan agar selaras dengan 
peraturan perundangundangan. 

mendagri juga diminta melakukan 
inventarisasi seluruh transaksi akun
tansi dalam pengelolaan keuangan 
Pemda secara komprehensif. Selain 
itu mendagri juga diminta melakukan 
kajian terhadap permasalahan setiap 
Pemda dan mendokumentasikan dalam 
bentuk frequently asked questions 
(FaQ).

Terkait personil, BPK meminta 
mendagri melakukan pembinaan lebih 
optimal dalam hal aplikasi pelaporan 
keuangan berbasis akrual. Tidak keting

galan BPK juga meminta mendagri me
nyusun modul dan pelaksanaan monev 
kesiapan Pemda dalam melaksanakan 
akuntansi berbasi akrual.

menindaklanjuti temuan BPK, Di
rektur P2KD mengakui bahwa dalam 
pembahasan regulasi terdapat kelema
han pendokumentasian perubahan
perubahan substansi pada setiap taha
pan pembahasan regulasi. Karena itu 
Dit. P2KD akan melakukan perbaikan 
pelaksanaan perumusan kebijakan baik 
secara substansi maupun administrasi. 
Sedangkan terkait kegiatan penyusunan 
modul akuntansi Berbasis akrual, Dit. 
P2KD hanya sebagai penerima man
faat dengan mendapatkan hasil berupa 
modul akuntansi Berbasis akrual pada 
Pemerintah Daerah.

Direktur P2KD juga sependapat, 
Peraturan menteri Dalam Negeri No
mor 64 Tahun 2013 belum dapat di
katakan sempurna. Karena itu dibu
tuhkan penyesuaian dengan kondisi 
perkembangan kebijakan dan praktik 
yang belaku di Pemda.

Sedangkan terkait sejumlah perma
salahan penerapan akuntasi berbasis 
akrual di sejumlah Pemda, Direktur 
P2KD sedang merumuskan rancangan 
permendagri tentang tata cara penyisi
han Piutang Tidak Tertagih dan Penyi
sihan Dana Bergulir Tidak Tertagih. 
Selain itu Direktur P2KD juga akan 
menyusun rancangan permendagri ten
tang Tata Cara Penyusutan aset Tetap 
dan amortisasi aset Tak Berwujud.

Sementara untuk meningkatkan 
pemahaman Pemda terkait SaP ber
basis akrual, Direktur P2KD sedang 
melaksanakan fasilitasi pada 34 provin
si. Sedangkan terkait monev, Direktur 
P2KD menyatakan bahwa pada tahun 
2015 lalu belum dianggarkan kegiatan 
monev secara khusus karena adanya 
perubahan nomenklatur anggaran. Ke
giatan monev baru akan dianggarkan 
secara khusus dengan nomenklatur 
monev di tahun 2016.  (bw) 

ILUSTRASI: Sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada 
pemerintah daerah.
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m eSKi sering disebut se
bagai “pah lawan devisa” 
kondisi TKi indonesia 
di luar negeri tak sein

dah julukannya. Berbagai permasala
han hingga kini masih sering melilit ke
beradan mereka di perantauan.       

Pemerintah tinggal diam. Berbagai 
upaya telah dilakukan untuk memberi
kan pembekalan bagi para calon TKi. 
Bahkan pemerintah telah mengeluar
kan sejumlah regulasi untuk memberi
kan perlindungan terhadap hakhak 
dan martabat mereka. 

Guna mendapat keyakinan valid 
atas upaya pemerintah memperbaiki 
permasalahan TKi, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) telah mengaudit Ki
nerja atas penempatan dan perlind
ungan Tenaga Kerja indonesia (TKi) 
dalam Skema Private to Private pada  

masa penempatan Tahun 2014 dan 
2015 Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKi (BNP2TKi), Kement
erian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

menurut data BNP2TKi, jumlah 
TKi formal dan informal yang bekerja 
ke luar negeri  tahun 2014 dan 2015 
mencapai 705.608 orang. Terdiri dari 
410.400 perempuan dan 295.208 laki
laki.

adapun TKi bermasalah pada kurun 
waktu Tahun 2014 dan 2015 pada empat 
negara yang dijadikan sampling seban
yak 4.259 kasus. Rinciannya, 1.646 TKi 
ingin dipulangkan, 1.334 TKi mening
gal, 1.064 TKi tidak dibayar gaji, 762 
TKi putus hubungan komunikasi, dan 
564 TKi sakit.

Sementara itu penempatan TKi 
di tiga negara yang menjadi sampling 
pemeriksaan BPK yaitu malaysia, unit

Job orDer Bukan Basis 
data lowongan kerja 
di luar negeri

ed arab emirates, dan arab Saudi se
cara umum menunjukkan penempatan 
TKi formal lebih banyak dibandingkan 
dengan TKi informal, yaitu sebanyak 
253.798 orang atau 79,72% dari total 
penempatan sebanyak 318.368 orang. 

hasil pemeriksaan BPK menunjuk
kan empat masalah pokok yang men
dorong tidak efektifnya pembinaan dan 
pengawasan atas penempatan dan per
lindungan TKi di luar negeri. Satu di 
antaranya pemantauan permintaan TKi 
dari pengguna di luar negeri yang dise
babkan ketidakakuratan Surat Permin
taan TKi dari Pengguna atau Job Or-
der (Demand Letter) yang merupakan 
tahap awal dalam proses penempatan 
TKi. 

hal itu dikarenakan tidak adanya 
sistem yang memudahkan bagi Per
wakilan Rl maupun stakeholder di ta
nah air memantau proses permintaan 
TKi, serta tidak dilaksanakannya  proses 
seleksi persyaratan yang ketat baik bagi 
Pengguna maupun mitra usaha yang 
mengajukan permintaan TKi.  

Padahal ketidakakuratan Job Or-
der tersebut sangat mempengaruhi 
tahaptahap selanjutnya. Bahkan Pelak
sana Penempatan Tenaga Kerja in
donesia Swasta (PPTKiS) tidak dapat 
mengerahkan TKi ke luar negeri jika 
tidak memiliki Surat izin Pengerahan 
(SiP) tanpa adanya Job Order.  

menurut BPK, dalam implementasi 
uu Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pen
empatan dan Perlindungan Tenaga Ker
ja indonesia di luar Negeri, negara yang 
menjadi sampling, Perwakilan Ri di 
hong Kong, Kuala lumpur, Tawau, abu 

31 - 42 AUDIT KINERJA ok.indd   33 24/10/2016   8:25:52



34 september 2016WArtA BPK

AUDIT 
KINERJA

Dhabi, dan jeddah telah menjalankan 
fungsi pemberian persetujuan (legalisa
si) atas dokumen surat permintaan TKi 
dari Pengguna (Job Order). 

legalisasi Job Order bertujuan un
tuk: memastikan TKi ditempatkan pada 
jabatan/jenis pekerjaan yang tepat, 
memberikan perlindungan bagi hak
hak TKi sesuai standar yang ditetapkan, 
serta mencegah penempatan TKi yang 
berisiko dapat menimbulkan masalah.

KJRI Hong Kong
Penempatan TKi di hong Kong, 

didominasi TKi informal. Dari jumlah 
total 50.175 orang TKi, 94,79%  atau 
47.748 orang  bekerja di sektor informal, 
sehingga KjRi hong Kong hanya mele
galisasi Job Order untuk TKi informal. 

Dalam melegalisasi Job Order, KjRi 
hong Kong menerapkan Standar Sistem 
manajemen mutu iSO 9001:2008 pada 
setiap bentuk fungsi dan pelayanannya 
termasuk fungsi legalisasi Job Order. 
Selanjutnya, dalam pelaksanaan prose
dur legalisasi Job Order, KjRi hong 
Kong menerapkan sistem informasi 
berbasis web yang menghasilkan data-
base Job Order yang telah dilegalisasi. 
Namun berdasar pemeriksasn BPK, dari 
database KjRi hong Kong diketahui 
bahwa realisasi pemenuhan Kuota Job 
Order oleh mitra usaha dan PPTKiS 
cenderung rendah, bahkan sampai Job 
Order habis masa berlakunya, tidak ada 
realisasi penempatan TKi.

Sedang berdasar hasil pengujian 
data penerbitan SiP BNP2TKi sepan
jang Tahun 2015 dan data legalisasi Job 
Order KjRi hong Kong Tahun 2013  
2015 ditemukan adanya penerbitan 72 
SiP yang mengalami kelebihan kuota 
sebesar 1.163 jika dibandingkan dengan 
kuota yang terdapat pada Job Order.

hal ini terjadi karena KjRj hong 
Kong membuat batasan bahwa satu 
mitra usaha hanya boleh membuat Job 
Order dengan 10 PTTKiS, begitu juga 
sebaliknya. Namun pada beberapa ka

sus terdapat mitra usaha melakukan 
pembatalan Job Order yang telah dile
galisasi oleh KjRi dengan alasan ingin 
mengganti mitra PPTKiS.

Berdasar hasil pengujian data 
penerbitan SiP dari BNP2TKi, diketa
hui terdapat 23 dokumen SiP dengan 
total kuota TKi sebanyak 1.105 orang 
yang diterbitkan berdasarkan Job Order 
yang sudah dibatalkan.

menanggapi kondisi di atas KjRi 
hong Kong menyatakan sejak Oktober 
2014 telah mengintegrasikan system 
online dengan sitem Komputerisasi 
Tenaga Kerja indonesia di luar Negeri 
(SiSKOTKlNBNP2TKi) untuk mem
permudah pelayanan dan perlindungan 
TKi dan monitoring penempatan TKi di 

hong Kong.  
Namun hasilnya belum optimal 

karena database KjRi hong Kong be
lum sepenuhnya terintegrasi dengan 
SiSKOTKlN BNP2TKi, terutama ter
kait status pembatalan (cancelation) 
atas sebuah Job Order SiSKOTKlN 
BNP2TKi.

Sedangkan Job Order yang dis
ampaikan agensi hong Kong, KjRi 
menjelaskan, sampai saat ini Job Order 
hanya didasarkan prediksi kebutuhan 
Foreign Domestic Helpers (FDh) yang 
dibutuhkan masyarakat hong Kong. 
Pasalnya, salah satu tugas agensi adalah 
memasarkan dan menyalurkan TKi 
yang sudah dimiliki supplier (PPTKiS) 
di indonesia. 

Sedangkan terkait identitas peng
guna (majikan), menurut KjRi memang 
hal itu belum diatur sebagai persyaratan 
pengajuan Job Order. Pasalnya, per
aturan “Privacy Act” di hong Kong ti
dak boleh mempublikasikan identitas 
seseorang termasuk calon majikan.

KBRI Kuala Lumpur
Dalam merealisasikan pengadaan 

TKi formal maupun informal, Fungsi 

KJRI Hong Kong
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Ketenagakerjaan KBRi Kuala lumpur 
telah menerapkan sistem informasi ber
basis web bernama “aGeNDa” yang 
menghasilkan database Job Order yang 
telah dilegalisasi. Namun data penggu
na yang akan mempekerjakan TKi baru 
bisa diketahui setelah proses match-
ing atau pencocokan pengguna dengan 
CTKi, diselesaikan oleh PPTKiS. 

Proses matching biasanya 
dilakukan PPTKiS saat tahap 
pelatihan kerja berlangsung. 
Caranya bisa wawancara 
langsung oleh pengguna me
lalui media internet maupun 
dengan cara pengiriman data 
CTKi secara manual ke peng
guna melalui mitra usaha. 
Setelah terjadi persetujuan 
dalam matching, maka peng
guna baru dapat mengurus 
Calling Visa agar CTKi dapat 
masuk secara legal ke malay
sia.

Selain itu jabatan imi
gresen malaysia juga men
syaratkan adanya dokumen 
Perjanjian Kerja (PK) antara 
Pengguna di malaysia dengan 
CTKi yang telah dilegalisasi oleh Per
wakilan Ri dalam Pengurusan Calling 
Visa. Dengan tahapan pelaksanaan sep
erti itu maka data pengguna baru dapat 
dicantumkan dalam dokumen perjan
jian kerja.

Namun menurut BPK, hasil pemer
iksaan menunjukkan Perwakilan Ri di 
Kuala lumpur tidak memiliki data re
alisasi atas pemenuhan kuota yang ter
cantum dalam Job Order sektor infor
mal yang telah dilegalisasi. Fungsi Ke
tenagakerjaan hanya memiliki data le
galisasi dokumen PK khusus untuk TKi 
yang ingin memperpanjang kontraknya, 
bukan legalisasi dokumen PK awal.

Padahal data tersebut bisa didapat
kan oleh Fungsi Ketenagakerjaan saat 
dilakukan legalisasi dokumen PK yang 
telah ditandatangani Pengguna dan 

CTKi untuk keperluan permohonan 
Calling Visa. 

Dengan tidak adanya jaminan 
kepastian keberadaan calon majikan 
(pengguna), BPK menyimpulkan kuota 
Job Order bukanlah kuota riil dan tidak 
dapat dijadikan basis data lowongan 
pekerjaan di luar negeri. Bahkan, Job 
Order tidak dapat dijadikan alat kontrol 

bagi Perwakilan Ri dalam mencegah 
majikan bermasalah dalam mempeker
jakan TKi.

Sementara hasil pengujian Sistem 
aplikasi aGeNDa dan SiSKOTKlN 
menunjukkan, kedua sistem informasi 
tersebut telah terkoneksi dan terinte
grasi namun belum optimal. akibatnya, 
pertukaran data dua arah yang bersifat 
host to host tidak berjalan.

hal ini terlihat dari adanya beberapa 
Job Order yang sudah dilegalisasi atase 
Ketenagakerjaan dan telah diinput 
staf Fungsi Ketenagakerjaan ke dalam 
Sistem aGeNDa namun tidak tercatat 
secara otomatis di dalam SiSKOTKlN.

Begitu pula database mitra usaha. 
Berdasar laporan tahunan Fungsi Ke
tenagakeijaan Ta 2014 terdapat 218 pe
rusahaan yang terdaftar sebagai mitra 

usaha. Namun yang tercatat dalam SiS
KOTKlN hanya 15 perusahaan. Terkait  
hal tersebut, Fungsi Ketenagakeijaan 
menjelaskan bahwa integrasi antara 
Sistem aGeNDa dengan SiSKOTKlN 
sedang dalam proses dan sampai saat 
ini memang belum berjalan baik.

menaggapi akurasi Job Order, 
KBRi malaysia menjelaskan, Job Order 

dibuat sebelum diterbitkan Perjan
jian Penempatan CTKi yang nanti
nya menjadi dasar memulai perek
rutan/seleksi CTKi. Oleh karena 
itu ketika pembuatan Job Order 
yang terlampir hanya Master Copy 
Perjanjian Penempatan (PP) an
tara PPTKiS dengan CTKi tanpa 
nama Pengguna CTKi.

KRI Tawau 
KRi Tawau hanya melegal

isasi Job Order untuk TKi formal. 
Semua proses penilaian, persetu
juan dan pengarsipan Job Order 
masih dilakukan dengan manual. 
Dalam proses persetujuan Job 
Order, KRi Tawau telah meminta 
komitmen kedua belah pihak un
tuk senantiasa bertanggungjawab, 

mengawasi dan melindungi tenaga ker
ja indonesia yang bekerja di Sabah.

KRi Tawau dalam menangani per
mohonan Job Order/Demand Letter 
menggunakan input data manual of-
fline dan belum terkoneksi dengan 
SiSKOTKlN BNP2TKi. Pasalnya in
frastruktur maupun informasi SiSKOT
KlN dari BNP2TKi belum terdapat di 
KRi Tawau, BNP2TKi dan atau BP3TKi 
Nunukan sebagai wilayah terdekat Sa
bah.

KBRI Abu Dhabi
KBRi abu Dhabi hanya melegalisasi 

Job Order untuk TKi formal. Semua 
proses penilaian, persetujuan dan pen
garsipan Job Order dilakukan dengan 
sistem manual yang dikirim melalui 
email kepada BNP2TKi. Berdasar hasil 

KBRI Kuala Lumpur
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konfirmasi dengan Ketua Satgas Per
lindungan dan Pelayanan WNi/Bmi di 
atase Ketenagakerjaan Perwakilan Ri 
di abu Dhabi diketahui, sampai dengan 
saat ini KBRi abu Dhabi belum ter
koneksi dengan sistem SiSKOTKlN. 

Semua proses penilaian, persetu
juan dan pengarsipan Job Order masih 
dilakukan dengan manual. akibatnya 
atase ketanakerjaan abu Dhabi kesu
litan mengecek keaslian Su
rat izin Pelaksana Penem
patan TKi (SiPPTKi) serta 
tidak dapat mengunggah 
dokumen Job Order yang 
telah disetujui

Sebagai contoh pada 
Job Order awal permintaan 
TKi adalah sebanyak 100 
TKi, namun oleh oknum pi
hak PPTKiS diubah aslinya 
menjadi 1.000 TKi hal ini 
terjadi karena dalam Job 
Order tidak mencantum
kan terbilang adalah seratus 
orang TKi. Staf Ketenagak
erjaan tidak dapat mem
verifikasi Job Order secara 
memadai karena legalisasi 
Job Order tidak terintegrasi 
dalam suatu sistem sehingga pihak ter
kait tidak dapat mengakses data legal
isasi Job Order yang valid dan realtime.

KJRI Jeddah
Sejak diberlakukan moratorium 

penempatan TKi sektor informal pada
Tahun 2011 dan selanjutnya diberlaku
kan penghentian dan pelarangan pen
empatan TKi sektor informal pada Ta
hun 2015, KjRi jeddah hanya memberi 
persetujuan/legalisasi atas dokumen 
permintaan TKi sektor formal. Dalam 
melaksanakan fungsi legalisasi, KjRi 
jeddah telah memiliki sistem/aplikasi 
yang dibangun menggunakan Micro-
soft Access untuk memproses data yang 
tercantum dalam Dokumen Agreement 
dan Job Order yang akan dilegalisasi. 

aplikasi ini juga berfungsi sebagai 

internal control bagi KjRi jeddah un
tuk melakukan pemblokiran/tunda lay
an terhadap pengajuan dokumen oleh 
mitra usaha /PenggunaTKi/ PPTKiS 
yang bermasalah. 

lebih lanjut, KjRi jeddah memiliki 
aplikasi berbasis FoxPro. untuk mem
proses dokumen perjanjian kerja yang 
akan dilegalisasi. Selanjutnya BNP2TKi 
melakukan instalasi server sejak janu

ari 2015 untuk dapat terhubung dengan 
database kedua aplikasi yang digunak
an KjRi jeddah.

hasil diskusi dengan Pusat Peneli
tian, Pengembangan dan informasi (Pu
litfo) BNP2TKi dan Fungsi Ketenagak
erjaan KjRi jeddah serta pengamatan 
lapangan, sistem/aplikasi KjRi jeddah 
tersebut telah terkoneksi namun belum 
optimal dan belum terintegrasi dengan 
SiSKOTKlN yang digunakan BNP2TKi 
untuk memproses penempatan TKi 
pada tahap pra penempatan. 

Sekalipun sudah terkoneksi, BPK 
menilai hal ini masih memiliki kelema
han karena proses verifikasi masih 
dilakukan secara manual dan sangat 
bergantung kedisiplinan BNP2TKi 
menggunakan database KjRi jeddah 
dalam memverifikasi Job Order se

hingga masih terdapat risiko terhadap 
pra penempatan TKi yang tidak sesuai 
yang telah disetujui/dilegalisasi oleh 
KjRi jeddah.

Berdasar pemeriksaan lebih lanjut 
diketahui terdapat penempatan TKi di 
jeddah yang tidak didukung legalisasi 
dokumen Job Order oleh KjRi jed
dah. hal ini diketahui setelah terdapat 
kasus/permasalahan yang diadukan 

tiga orang TKi sektor formal 
karena perusahaan tempat 
TKi bekerja tidak mampu 
membayar gaji sesuai per
janjian kerja. 

hasil penelusuran lebih 
lanjut dari KjRi jeddah 
ditemukan bahwa TKi terse
but terdaftar untuk bekerja 
di Saudi Bin laden Group, 
tapi pada kenyataannya di
pekerjakan di perusahaan 
berbeda yaitu al madoudi.

Keterangan lebih lanjut 
dari Staf Teknis Ketenagak
erjaan menyatakan bahwa 
KjRi jeddah tidak memi
liki data atas nomor visa 
yang digunakan ketiga TKi 
tersebut. Dengan demikian, 

dapat dinyatakan bahwa proses penem
patan ketiga TKi tersebut tidak didu
kung legalisasi dokumen Job Order 
dari KjRi jeddah.

menanggapi hal itu KjRi jeddah 
menyatakan bahwa KjRi jeddah akan 
berkoordinasi dengan BNP2TKi terkait 
integrasi sistem permintaan TKi de
ngan SiSKOTKlN

Berdasar perbandingan antara 
kondisi dengan Better Management 
Practices di atas dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada sistem yang memu
dahkan Perwakilan Ri maupun stake-
holder di tanah air dalam meman
tau proses permintaan TKi sehingga 
kuota Job Order sektor informal tidak 
menunjukkan kuota riil yang dapat di
jadikan basis data lowongan pekerjaan 
di luar negeri.  (bd)

KJRI Jeddah
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leGaliSaSi aset melalui Pro
na tanah non pertanian milik 
perorangan belum sepenuh
nya bisa terlaksana secara 

efektif. Belum dilaksanakan Best Man-
agement Practice pada sejumlah lem
baga yang terkait dengan bidang per
tanahan masih menjadi kendala utama 

dalam pelaksanaan program tersebut.  
Belum efektifnya pelaksanaan legal

isasi Prona tersebut diungkapkan dalam 
simpulan BPK setelah melakukan audit 
kinerja di BPN Ta 2013 s.d. Semester i 
Ta 2015. Serta melakukan pemeriksaan 
pada sejumlah Kantor Wilayah BPN 
Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabu

oPtimalisasi Prona 
terkendala juknis
PelakSanaan SertifikaSi Prona (Proyek oPeraSi 
naSional agraria) Belum makSimal. BPk 
merekomendaSikan menteri agraria dan tata ruang/
kePala Badan Pertanahan naSional mereviSi jukniS 
kegiatan Prona dan memanfatkan kegiatan lain 
yang SelaraS dengan kegiatan Prona.

paten/Kota di jakarta, jawa Timur, dan 
Sumatera Selatan yang ditetapkan se
bagai sampling.  

Guna melaksanakan program legal
isasi aset Prona tersebut Kementerian 
agraria dan Tata Ruang (aTR)/BPN 
telah menyiapkan dana yang berasal 
dari DiPa Bagian anggaran Kemen
terian aTR/BPN. Selain itu Kemen
terian aTR/BPN juga telah menyusun 
Petunjuk Teknis (juknis) dan Petunjuk 
Pelaksanaan (juklak) Kegiatan Prona 
yang dirumuskan Direktorat Peng
aturan dan Pendaftaran hak Tanah, 
Ruang dan PPaT.

Namun demikian dalam tataran 
pelaksanaannya, dari hasil pemeriksaan 
yang dilakukan dengan cara pengumpu
lan bukti, kompetensi, wawancara, re
viu dokumen, kuisioner, analisis prose
dur, observasi lapangan, konfirmasi, 
serta uji petik yang mempertimbangkan 
signifikansi daerah, BPK masih mene
mukan sejumlah masalah signifikan 
yang menghambat kesuksesan program 
tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara BPK 
dengan Koordinator Prona dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Ogan Kome
ring ilir, Kota Palembang, Kabupaten 
Banyuasin, Kabupaten malang, Kabu
paten magetan, Kabupaten Gresik, dan 
Kota Surabaya i, diketahui kendala yang 
dihadapi selama pelaksanaan Prona 
adalah kesulitan mencari luasan tanah 
yang disyaratkan dalam juknis dan 
Peraturan menteri. hal ini berdampak 
pada jadwal pelaksanaan yang tidak se
suai ketentuan.

Sementara itu untuk pemanfaatan 
hasil kegiatan inventarisasi Pengaturan, 
Pemilikan Penggunaan dan Peman
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faatan Tanah (iP4T) tidak dapat dilak
sanakan secara optimal karena adanya 
kekhawatiran bahwa hasil kegiatan ti
dak dilaksanakan setiap tahun secara 
berkesinambungan dan lokasinya ber
beda dengan lokasi Prona. 

Selain itu dari penjelasan Koor
dinator Prona di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Ogan Komering ilir, Kota 
Palembang, dan Kabupaten Banyu asin 
pe meriksaan atas dokumen warkah 
dike tahui, bahwa peserta Prona ke
beratan membayar Bea Perolehan hak 
Tanah dan Bangunan (BPhTB) karena 
nilainya yang relatif besar.

atas permasalahan tersebut di atas 
diketahui masih terdapat beberapa 
permasalahan terkait kriteria Kemen
terian aTR/BPN yang belum memiliki 
prosedur yang efektif dan memadai un
tuk mendukung kegiatan. antara lain, 
prosedur/juknis Prona belum disesuai
kan dengan kondisi masingmasing 
kantor pertanahan, yaitu belum ada pe
nyesuaian atas perbedaan karakteristik 
luas bidang tanah di Pulau jawa dengan 
luar Pulau jawa, khususnya untuk Ta
nah Negara dan Tanah Non Pertanian. 

masyarakat di luar Pulau jawa ma
sih banyak yang menguasai tanah de
ngan luasan yang melebihi aturan dalam 
juknis, sehingga pelaksana merasa ke
sulitan mencari peserta dengan keten
tuan tersebut dalam rangka memenuhi 
target yang telah ditentukan. hal ini 
seperti yang terjadi di Kantor Pertanah
an Kabupaten Ogan Komering ilir, Kota 
Palembang, dan Kabupaten Banyuasin.

hal lain, belum maksimalnya har
monisasi antara program Prona dan 
program lain. Contohnya program 
iP4T. Sebagaimana dinyatakan dalam 
juknis bahwa dalam menetapkan lokasi 
wilayah desa/kelurahan Prona perlu 
memperhatikan hasil iP4T, karena pro
gram iP4T tidak dilaksanakan setiap ta
hun anggaran. 

hal ini terjadi pada Kantor Perta
nahan Kabupaten Ogan Komering ilir, 
Kota Palembang, Kabupaten Banyua

sin, Kabupaten malang, Kabupaten 
magetan, Kabupaten Gresik, dan Kota 
Surabaya.

Temuan lain, belum maksimalnya 
dukungan dari pihak eksternal terkait, 
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk membantu meringankan 
peserta Prona dalam memenuhi kewa
jiban pajak yaitu Bea Perolehan hak Ta
nah dan Bangunan (BPhTB) agar pelak
sanaan Prona dapat berjalan maksimal. 
hal ini terjadi pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Ogan Komering ilir, Kota 
Palembang, dan Kabupaten Banyuasin.

Kondisi tersebut belum sesuai den

gan kriteria Better Management Prac-
tices yang telah disepakati bersama 
yang menyatakan bahwa Kementerian 
agraria dan Tata Ruang (aTR)/BPN 
telah merencanakan kegiatan dan men
gelola sumber daya manusia, dana, data 
serta memiliki prosedur yang efektif 
dan memadai untuk mendukung keg
iatan legalisasi aset (Prona) tanah non 
pertanian milik perorangan, yang me
nyatakan bahwa Kementerian aTR/
BPN memiliki prosedur yang efektif dan 
memadai.

Data Tidak Lengkap
Pelaksanaan tahap pengumpulan 

data yuridis, pengukuran, pemeriksaan 
tanah, penerbitan hak/pengesahan data 
fisik dan yuridis, dan penerbitan sertifi
kat juga belum sepenuhnya sesuai per
syaratan dalam juknis.

hasil pemeriksaan atas dokumen 
warkah masih terdapat dokumen yang 
tidak lengkap. Di antaranya bukti SPT 
PBB. hal ini terjadi pada Kantor Perta
nahan Kabupaten Ogan Komering ilir, 
Kota Palembang, Kabupaten Banyua
sin, Kabupaten malang, Kabupaten 
magetan, Kabupaten Gresik, dan Kota 

Surabaya i. 
Sedangkan dokumen bukti BPhTB 

pada Kantor Pertanahan Ogan Komer
ing ilir tidak ada bukti validasi dari Dis
penda Pemkab OKi, sedangkan bukti 
BPhTB yang tidak lengkap terjadi pada 
Kantor Pertanahan Kota Palembang 
dan Kabupaten Banyuasin.

Berdasar penjelasan dari petugas 
teknik Kantor Pertanahan Banyuasin 
diketahui bahwa benar ada beberapa 
dokumen warkah Ta 2013 yang belum 
lengkap namun tetap diproses sampai 
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dengan diterbitkan SK haknya. 
hal tersebut menjadi kesulitan 

yang dihadapi tim puldadis. alasannya 
dokumen asli belum diserahkan oleh 
peserta karena masih dijaminkan di 
bank. Peserta belum mengurus Surat 
Pengakuan hak (SPh) karena Pemer
intah Kabupaten Banyuasin mengeluar
kan Peraturan Daerah (Perda) tentang 
retribusi pembuatan SPh sebesar ± 
Rpl.000.000. 

Sampai berakhirnya pemeriksaan 
tim belum memperoleh Perda tersebut. 
hal tersebut juga disebabkan target 
yang harus dipenuhi Kantor Pertana
han Kabupaten Banyuasin relatif tinggi, 
sehingga diambil kebijakan untuk tetap 
memproses pencetakan sertifikat, na
mun sertifikat masih ditahan sampai 
peserta menyerahkan 
dokumen atas hak yang 
asli.

Sedangkan penjela
san dari petugas teknis 
Kantor Pertanahan Kota 
Palembang diperoleh infor
masi bahwa untuk dokumen 
data yuridis berupa bukti 
pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) yang belum 
dilampirkan dikarenakan pro
gram Prona adalah program 
yang bebas biaya, dan kantor 
pertanahan diberikan target yang 
harus direalisasikan. Karena itu 
diambil kebijakan tetap mempros
es calon peserta walaupun belum 
melampirkan bukti PBB. 

hal ini berbeda dengan kegiatan 
legalisasi aset untuk kegiatan reguler 
dimana bukti PBB diwajibkan. untuk 
dokumen data yuridis berupa bukti 
pelunasan Bea Perolehan hak atas Ta
nah dan Bangunan (BPHTB) Sertifikat 
tidak akan diserahkan sampai telah di
lunasi oleh pemohon dengan menyam
paikan bukti verifikasi dari Dispenda 
Kota Palembang.

untuk formulir permohonan tidak 
dijadikan dokumen isian dikarenakan 

adanya kebijakan usulan dari kelurahan 
tentang peserta merupakan bentuk for
mulir permohonan peserta.

Pendokumentasian Warkah
Penyimpanan warkah di satker be

lum memiliki standar yang seragam, 
belum memanfaatkan perkembangan 
teknologi, satker belum memiliki ba
gian khusus yang bertugas dan ber
tanggungjawab terhadap pengelolaan 
warkah, dan belum memiliki tempat 
penyimpanan warkah yang memadai 
untuk memudahkan akses.

Permasalahanpermasalahan terse
but menghambat efektivitas penge
lolaan kegiatan legal
i s a s i 

aset pertanahan 
Program Nasional agraria (Pro

na) terutama pada aspek perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian yang 
menjadi sasaran pemeriksaan. 

hasil uji petik Kantah Kabupaten 
Ogan Komering ilir (OKi), Kantah Kota 
Palembang, Kantah Kabupaten Banyu
asin, Kantah Kabupaten malang, dan 
Kantah Kabupaten Gresik, walaupun 
sudah memiliki ruang khusus tempat 
penyimpanan warkah namun peny
impanan warkahnya belum memadai. 

Warkah tidak disusun secara teratur 
dan rapi, masih terdapat warkah yang 
belum dilabel, dan ditumpuk pada lan

tai ruang penyimpanan warkah tanpa 
daftar warkah. akibatnya pencarian 
warkah membutuhkan waktu cukup 
lama. Bahkan Kantah Kabupaten Gresik 
tidak bisa memastikan berapa lama 
waktu yang dibutuhkan dalam penca
rian warkahnya.

atas banyaknya temuan yang men
jadi kendala tersebut maka BPK meny
impulkan bahwa kegiatan pengelolaan 
belum sepenuhnya efektif untuk men
capai tujuan program. Karena itu guna 
mengatasinya BPK merekomendasikan 
menteri agraria dan Tata Ruang/Ke
pala Badan Pertanahan Nasional agar 

merevisi juknis Kegiatan Prona 
yang ada untuk disesuaikan de
ngan kondisi dan kemampuan 
masingmasing satker.

Selain itu, memanfaatkan 
hasil kegiatan iP4T atau ke
giatan lain yang selaras dengan 
kegiatan Prona untuk dilanjut
kan dengan kegiatan Prona; 
berkoordinasi dan mengim
bau pemerintah daerah agar 
memberikan fasilitas kerin
ganan pembayaran BPhTB 
kepada sasaran program 
Prona yang tidak mem
punyai kemampuan me
lunasi.

BPK juga memerintahkan 
Koordinator Kegiatan Prona melak
sanakan Prona sesuai juknis,  segera 
membuat kebijakan tentang pelaksa
naan Prona dengan memperhatikan 
tujuan organisasi dan mempertimbang
kan kebutuhan, kesulitan yang dihada
pi, dan kondisi satker masingmasing; 
segera menetapkan dan menerapkan 
juknis/prosedur yang telah disesuaikan 
sebelum perencanaan serta pelaksa
naan kegiatan Prona dimulai.

Terakhir, agar menyusun stan
dar baku penyimpanan warkah un
tuk memudahkan pencarian sehingga 
warkah tersimpan dan terdokumentasi 
dengan baik, aman dan terlindungi. 
(bd) 
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BaRubaru ini Presiden joko 
Widodo kembali marah besar. 
Karena ternyata persoalan 
dwelling time pelabuhan sam

pai saat ini belum tuntas juga. Dulu, ke
tika Presiden jokowi marah yang disorot 
adalah Pelabuhan Tanjung Priok, na
mun Presiden juga mengingatkan agar 
pelabuhanpelabuhan lain di indonesia 
berbenah diri terkait persoalan bongkar 
muat. Namun ternyata hal tersebut tidak 
berjalan. 

Yang terlihat jelas ada perbaikan 
hanya pada Pelabuhan Tanjung Priok di 
mana waktu bongkar muat yang dulu 6 
 7 hari kini menurun menjadi 3,2 hari. 
Sementara pelabuhanpelabuhan besar 
lain seperti makassar, Belawan, Tanjung 
Perak terungkap masih berkutat pada 6 
 7 bahkan 8 hari untuk bongkar muat. 
itulah yang membuat Presiden pada 
peresmian pengoperasian Terminal 

Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan utama 
Tanjung Priok, barubaru ini, kembali 
marah. 

Terkait pelayanan bongkar muat 
sejumlah pelabuhan besar tersebut, 
ternyata BPK telah melakukan audit 
kinerja untuk periode operasional 2012
2014. Berikut adalah beberapa hasil 
pemeriksaan di antaranya adalah PT 
Pelindo iii di Surabaya dan Semarang 
dan PT Pelindo iV makassar dan Bitung, 
dirilis pada Februari 2015.

BPK menemukan sejumlah perma
salahan terkait efektivitas bongkar muat 
dan efektivitas lahan penyimpanan 
barang pada PT Pelabuhan indonesia 
(Pelindo) iV. Temuan ini didapat saat 
BPK melakukan pemeriksaan kinerja 
atas efektivitas bongkar muat dan efek
tivitas lahan penyimpanan barang pada 
PT Pelindo iV dan anak perusahaannya 
tahun buku 2012, 2013, dan Semester 

Belum efektif, Bongkar 
muat dan Pelayanan lahan 
PenumPukan

i 2014 di makassar dan Bitung. hasil 
pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 
pelayanan bongkar muat dan pelayanan 
lahan penumpukan barang di Pelindo iV 
belum efektif.

ada beberapa permasalahan utama 
yang dijumpai BPK yakni permasalahan 
sumber daya, pelayanan bongkar muat 
dan pengolahan lahan penumpukan. 
Terkait permasalahan sumber daya, 
BPK berkesimpulkan, PT Pelindo iV be
lum mampu mengendalikan pelayanan 
bongkar muat yang dilaksanakan Pe
rusahaan Bongkar muat (PBm) swasta 
dengan memadai. 

akibatnya, PT Pelindo iV tidak dapat 
mengendalikan faktor utama yang mem
pengaruhi penilaian kinerja pela yanan 
operasional bongkat muat barang. Di sisi 
lain, pengendalian penggunaan tenaga 
kerja bongkar muat (TKBm) untuk men
dukung pelayanan barang belum mema
dai. Demikian juga pengelolaan fasilitas 
di PT Pelindo iV, menurut BPK, belum 
memadai. 

Terkait pelayanan bongkar muat, 
BPK berpendapat, rasio waktu efek
tif pelayanan bongkar muat di Termi
nal Petikemas makassar (TPm) tidak 
dihitung secara akurat, pengendalian 
not operation time (NOT) dan waktu 
menunggu (idle time) di Terminal Pe
tikemas Bitung (TPB) tidak efektif dan 
menghambat proses bongkar muat. BPK 
juga berpendapat, pengendalian atas 
kegiatan pelayanan bongkat muat di Pe
lindo iV, lemah. 

untuk itu, BPK merekomendasikan 
agar Direksi PT Pelindo iV: a) melaku
kan koordinasi dengan Otoritas Pelabu

ILUSTRASI : Terminal Petikemas Makassar
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han untuk menyusun dan menetapkan 
standar peralatan bongkar muat di ter
minal konvensional, b) melakukan koor
dinasi dengan Otoritas Pelabuhan untuk 
menyusun dan menetapkan prosedur 
dan ketentuan mengenai mekanisme 
pengawasan dan pengendalian kegiatan 
receiving dan delivery di terminal kon
vensional untuk menjamin ketersediaan 
barang dan kendaraan angkut di derma
ga sebelum melakukan pemuatan mau
pun setelah dilakukan kegiatan bongkar. 

Selain itu, BPK juga merekomenda
sikan agar Direksi Pelindo iV melakukan 
koordinasi dengan unit yang memiliki 
kewenangan melakukan kajian atau re
viu kontrak kerja sama terkait pelayanan 
bongkat muat di lingkungan Pelindo iV 
untuk merevisi atau melakukan kontrak 
ulang untuk memuat halhal yang belum 
diatur dalam kontrak serta risiko yang 
mungkin terjadi terkait pelaksanaan 
kontrak yang akan merugikan kepentin
gan Pelindo iV.

Di bagian lain, BPK juga menyoroti 
masalah pengelolaan lahan penumpu
kan. hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa pemanfaatan lapangan penum
pukan di Cabang makassar belum men
dukung mekanisme pelayanan. 

Terkait hal tersebut BPK mereko
mendasikan Direksi PT Pelindo iV agar; 
melakukan kajian berupa analisis perhi
tungan pendapatan terhadap perminta
an penggunaan jasa lapangan penumpu
kan dan menetapkan kebijakan optimal
isasi pelayanan penumpukan peti kemas 
dan melakukan penertiban untuk aktivi
tas yang berpotensi mengganggu kelan
caran kegiatan pelayanan penumpukan 
petikemas di lapangan penumpukan. 

Di samping itu, BPK juga melihat 
bahwa pengelolaan jasa penumpukan di 
lapangan penumpukan/Container Yard 
TPm (Terminal Petikemas makassar) 
dan TPB (Terminal Petikemas Bitung) 
belum memadai dan difungsikan seba
gai Tempat Penimbunan Barang.

Permasalahan yang timbul karena 
TPm dan TPB belum secara konsisten 

melaksanakan pembatasan open stack 
peti kemas sesuai yang direncanakan. 
Peti kemas isi maupun kosong, tidak di
ambil dari lapangan penumpukan dalam 
jangka waktu 10 hari sejak selesai di
bongkar belum dipindahkan dan belum 
dikenakan tarif overbrengen (pindah 
lokasi penimbunan) yang dibebankan 
kepada pemilik/pihak yang menguasai 
peti kemas.

Selain itu, TPm belum konsisten 
melaksanakan extand closing time peti 
kemas sesuai aturan yang ditetapkan. 
menurut BPK, penetapan closing time 
maksimal 6 jam setelah kapal tambat di 
TPm berpotensi memperlambat pros
es kegiatan bongkar muat. TPm tidak 
melakukan koordinasi dengan instansi 
terkait untuk mengetahui status peti ke
mas yang berada pada tempat penimbu
nan sementara. 

laporan posisi petikemas di CY TPB 
yang dilaporkan dalam sistem aplikasi 
CiTOS belum menunjukkan keadaan 
sebenarnya. juga, TPB tidak konsisten 
melaksanakan alokasi penempatan pe
tikemas di CY sesuai 
rencana. Permasalahan 
tersebut mengakibatkan 
potensi terganggunya 
arus barang dan berpo
tensi meningkatkan lama 
waktu sandar tambatan.

atas berbagai per
masalahan tersebut 
BPK merekomendasi
kan Direksi PT Pelindo 
iV agar; a) menetapkan 
prosedur dan peraturan 
tentang open stack; b) 
memerintahkan General 
Manager TPm dan TPB 
berkoordinasi dengan pihakpihak ter
kait seperti Perusahaan Pelayaran dan 
emKl untuk mendiskusikan, menetap
kan dan melaksanakan kebijakan clos-
ing time dan extand closing time yang 
sesuai kondisi saat ini dan dapat menun
jang kelancaran kegiatan bongkar muat 
petikemas dan lancarnya arus barang di 

TPm serta agar perusahaan pelayaran 
dalam waktu 1 x 24 jam sebelum kapal 
tiba menyampaikan dokumen loading 
list dan memberikan daftar perubahan 
muatan setelah kapal sandar.

BPK juga merekomendasikan Direk
si Pelindo iV membuat perjanjian den
gan perusahaan pelayaran dan emKl 
untuk pengambilan petikemas yang su
dah tertumpuk di CY lebih dari 10 hari 
dan memindahkan petikemas yang tidak 
diambil lebih dari 10 hari dari lapangan 
penumpukan. mempertimbangkan me
nambah lapangan penumpukan sebagai 
tempat penampungan barang overbren-
gen, meningkatkan koordinadi dengan 
Bea dan Cukai atas petikemas berstatus 
BTD dan memindahkan ke TPP, serta 
memerintahkan manajer Perencanaan 
dan Operasi di TPm dan TPB membuat 
perencanaan estimasi waktu mulai dan 
selesai kegiatan bongkar muat barang 
pada rapat koordinasi serta melakukan 
pengawasan terkait pembaharuan data 
posisi petikemas di CY yang mengalami 
pergerakan.

Surabaya dan Semarang
hasil pemeriksaan BPK menunjuk

kan bahwa pelayanan bongkar muat ba
rang di dermaga umum dan pengelolaan 
lapangan penumpukan pada Pelindo iii 
belum efektif dalam rangka mendukung 
kelancaran pelayanan dan peningka
tan kinerja operasional bongkar muat 

ILUSTRASI : Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
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barang di dalam wilayah lingkungan 
Pelabuhan Pelindo iii. hasil pemerik
saan didapat setelah BPK melakukan 
pemeriksaan kinerja atas efektivitas 
pelayanan bongkar/muat barang di der
maga umum dan pengelolaan lapangan 
penumpukan pada PT Pelabuhan indo
nesia (Pelindo) iii dan anak perusahaan 
tahun 20012 s/d Semester i 2014 di 
Surabaya dan Semarang.

ada tiga hal yang disoroti BPK ter
kait hasil pemeriksaan di PT Pelindo 
iii di Surabaya dan Semarang. Yakni, 
Input/dukungan sumber daya, bongkar 
muat di dermaga, dan kegiatan pengelo
laan lapangan penumpukan. 

Tentang input/dukungan sumber 
daya, BPK berkesimpulan semuanya 
belum memadai. Di antaranya, SOP 
pengelolaan sumber daya pen
dukung kegiatan pelayanan 
B/m barang di dermaga dan 
kegiatan pelayanan penumpu
kan (gudang dan lapangan); 
fasilitas pendukung kegiatan 
pelayanan B/m barang di der
maga dan lapangan penumpu
kan (gudang dan lapangan); 
peralatan pendukung kegiatan 
pelayanan bongkar muat di 
dermaga konvensional dan 
pelayanan penumpukan (gu
dang dan lapangan) dan gate; 
serta tenaga kerja pendukung kegiatan 
B/m (TKBm) di dermaga Cabang Tan
jung Perak dan Tanjung emas. Pelindo 
iii dinilai belum menjalankan fungsi se
bagai operator pelabuhan sebagaimana 
mestinya.

BPK juga berpendapat, perencanaan 
pelaksanaan kegiatan bongkar muat di 
dermaga konvensional belum efektif. 
untuk itu direkomendasikan kepada 
Direksi PT Pelindo iii agar; melakukan 
evaluasi menyeluruh atas SOP pela
yanan kapal dan barang dan melakukan 
penyempurnaan SOP dengan memper
timbangkan perkembangan dan strategi 
bisnis perusahaan. Dengan demikian, 
ada pedoman baku yang menjadi dasar 

hukum merealisasi pelaksanaan pelay
anan kapal dan barang di lapangan serta 
memantau efektivitas pelaksanaan SOP 
di lapangan. 

BPK juga meminta Direksi meng
instruksikan Gm Pelindo iii Cabang 
Tanjung Perak melakukan evaluasi dan 
inventarisasi seluruh perjanjian kerja 
sama bongkar muat serta mengambil 
keputusan sesuai pertimbangan mana
jemen untuk melanjutkan atau memu
tuskan perjanjian. juga, berkoordinasi 
dengan OP untuk menetapkan me
kanisme pengendalian dan pengawasan 
atas kinerja mitra kerja (PBm, agen dan 
pihak ketiga lainnya) yang melakukan 
pelanggaran atas ketentuan. 

hal lain, BPK menilai Pelindo iii 
belum melaksanakan kegiatan bong

kar muat di dermaga secara efektif dan 
belum didokumentasikan secara me
madai. Selain itu, Pelindo iii belum 
melaksanakan pelaporan manajemen 
secara memadai (proses bongkar muat 
GC telah dilaporkan, dimonitor, dan 
dievaluasi secara menyeluruh, lengkap, 
valid dan berkesinambungan).

Dalam memeriksa Pelindo iii di 
Surabaya dan Semarang, BPK juga me
nemukan permasalahan pada kegiatan 
pengelolaan lapangan penumpukan. 
Yakni,  perencanaan pelayanan penum
pukan (lapangan dan gudang) belum 
dilaksanakan oleh unit terminal secara 
memadai. juga, pelaksanaan Kegiatan 
Pelayanan Penumpukan Peti kemas dan 

Pengelolaan atas gudang dan lapangan 
penumpukan GC belum memadai.

hal ini disebabkan Terminal jamrud 
dan mirah pada Cabang Tanjung Perak 
belum melaksanakan penumpukan 
peti kemas secara tepat dan konsisten. 
Di samping, pengelolaan gudang dan 
lapangan penumpukan di GC Cabang 
Tanjung Perak belum efektif dalam 
mendukung kegiatan bongkar muat ke
pelabuhanan.

BPK menilai proses penumpu
kan peti kemas, curah dan GC belum 
dilaporkan, dimonitor dan dievalu
asi secara menyeluruh, lengkap dan 
berkesinambungan. BPK merekomen
dasikan Direksi menginstruksikan Gm 
Pelindo iii Cabang Tanjung Perak; a) 
menyusun, menetapkan, menyosialisa

sikan, mengimplementasikan, 
memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan working instruc-
tion untuk petugas gudang, b) 
membuat analisa beban kerja 
untuk kegiatan penumpu
kan dan melakukan langkah
langkah pemenuhan kebu
tuhan petugas penumpukan 
berdasar analisa beban kerja 
tersebut.

Selain itu BPK dalam lapo
rannya juga mengungkapkan 
adanya beberapa faktor ekster

nal yang berdampak pada pencapaian 
kinerja Pelindo iii atas kegi atan bongkar 
muat general cargo dan kegiatan penge
lolaan lapangan penumpukan. antara 
lain; Otoritas Pelabuhan belum melak
sanakan pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan kegiatan kepelabuhanan 
secara memadai; Penyediaan dan penge
lolaan tenaga kerja bongkar muat oleh 
Koperasi TKBm di Pelabuhan Tanjung 
Perak belum memadai; ada beberapa 
klausul di dalam peraturan perundang
undangan kepelabuhan bertentangan 
dengan peraturan perundangundangan 
pendirian BumN dan berpotensi me
nimbulkan ketidakpastian hukum.  
(DR)
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Presiden Joko Widodo ter
kejut bukan kepalang. Pang
kal persoalannya menyangkut 
data yang dirilis Badan Pusat 

statistik (BPs). disebutkan, pengang
guran terbesar adalah lulusan sMK yak
ni sebesar 9.84 persen. Angka ini lebih 

tinggi dari pengangguran lulusan sMA 
6.95%, sekolah Menengah Pertama 
(sMP) 5.76% dan sekolah dasar (sd) 
3.44%. dari 7.56 juta total pengang
guran terbuka 20.76% berpendidikan 
sMK.

Karenanya, pada rapat terbatas 

Revitalisasi sMK 
teRganjal BOs
Presiden Joko Widodo telah meneken instruksi 
Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi 
smk (sekolah menengah keJuruan) dalam rangka 
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya 
manusia indonesia. namun hasil Pemeriksaan 
badan Pemeriksa keuangan (bPk) menunJukkan 
dana bantuan oPerasional sekolah (bos) sekolah 
menengah atas (sma) dan smk belum sesuai 
ketentuan.

tentang pendidikan dan pelatihan vo
kasi di Kantor Presiden, pertengahan 
september lalu, Joko Widodo meng
instruksikan agar sistem pendidikan 
dan pelatihan vokasi harus dilakukan 
perombakan. “Kita harus melakukan 
reorientasi pendidikan dan pelatihan 
vokasi ke arah demand driven,” kata 
Joko Widodo.

Jokowi meminta agar kurikulum, 
materi pembelajaran, praktik kerja, 
pengujian dan sertifikasi harus sesuai 
dengan permintaan dunia usaha dan 
industri. “saya kira kita harus melibat
kan dunia usaha dan industri,” tandas 
Jokowi. 

Alasanya menurut Jokowi, dunia 
usaha dan industri lebih paham kebu
tuhan tenaga kerja. Karena itu fokus 
pengembangan sMK lebih mengarah 
pada sektorsektor unggulan, seperti 
bidang maritim, pariwisata, pertanian, 
dan ekonomi kreatif. 

Jokowi mengharapkan pihak dUdi 
(dunia Usaha dan dunia industri) dan 
Pendidikan harus terintegrasi dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pela
tihan vokasi, mulai dari sMK, hingga 
lembaga kursus. selain itu pemerin
tah juga akan memberikan kemuda
han pembukaan sekolahsekolah keter
ampilan swasta.

Jokowi juga menyinggung, saat ini 
indonesia sudah memasuki era Ma
syarakat ekonomi AseAn (MeA). 
dengan begitu, kompetisi antarnegara 
semakin sengit. Meski begitu, indone
sia memiliki kekuatan besar, yaitu 60% 
dari penduduk indonesia adalah anak 
muda. “ini merupakan kekuatan kalau 
kita bisa mengelola, kalau kita bisa me
manfaatkan dari potensi kekuatan ini,” 
tegas Presiden Jokowi.

Bahkan Jokowi memperkirakan, 
jumlah tersebut, akan meningkat hing
ga mencapai 195 juta penduduk indo
nesia produktif di tahun 2040.  Angka 
yang besar ini diyakini Presiden akan 
menjadi potensi penggerak produktivi
tas nasional. 

Presiden Joko Widodo

PDTT
bos
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ILUSTRASI: Pameran karya siswa SMK

PDTT
bos

Jokowi mengajak semua pihak me
nyiapkan diri mulai dari sekarang. se
bab bila   tidak disiapkan dengan baik, 
akan menjadi potensi masalah, teruta
ma potensi pengangguran di usia muda. 
Jokowi juga mengingatkan, agar fokus 
dengan sdM indonesia yang berkuali
tas. dengan begitu akan kita bisa menge
jar ketertinggalan dari negaranegara 
lain. “Kita harus mampu membalikkan 
piramida kualifikasi tenaga kerja yang 
saat ini mayoritas masih berpendidikan 
sdsMP menjadi sebuah tenaga kerja 
yang terdidik dan terampil,” tutur Pre
siden Jokowi.

Inpres Revitalisasi SMK
Tak sekadar janji. Untuk mewujud

kan niat tersebut, Presiden Joko Wido
do langsung meneken instruksi Pre
siden nomor 9 Tahun 2016 tentang re
vitalisasi sMK dalam rangka Pening
katan Kualitas dan daya saing sumber 
daya Manusia indonesia. Presiden juga 
menginstruksikan para menteri kabinet 
kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi, dan para Gubernur mengam
bil langkahlangkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
masingmasing. 

instruksi itu di antaranya menyu
sun peta kebutuhan tenaga kerja bagi 
lulusan sMK. Hal itu, diminta berkaitan 
dengan peta jalan pengembangan sMK 
yang akan dibuat oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebuda
yaan mendapat instruksi menyempur
nakan kurikulum sMK dengan kompe
tensi sesuai pengguna lulusan. instruksi 
itu akan didukung dengan instruksi 
peningkatan jumlah dan kompetensi 
pendidik sMK, peningkatan kerjasama 
dengan Kementerian serta Pemerintah 
daerah, dan pembentukan kelompok 
kerja pengembang sMK.

sedangkan Menteri riset, Teknolo
gi, dan Pendidikan Tinggi mendapat 
instruksi khusus berupa percepatan 
penyediaan guru kejuruan sMK serta 
mengembangkan program studi di per
guruan tinggi untuk menghasilkan guru 
kejuruan yang dibutuhkan sMK.

Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi 
juga menginstruksikan Menteri Per
industrian, Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Perhubungan, Menteri Kelau
tan dan Perikanan, Menteri BUMn, 
Menteri esdM, Menteri Kesehatan, 
dan Menteri Keuangan untuk menyu
sun proyeksi pengembangan dan jenis 
kompetensi lulusan sMK.

Dana BOS 
Presiden Joko Widodo memang 

menaruh harapan besar terhadap sMK. 
Bahkan sekolah berbasis keterampi
lan itu bakal menjadi ujung tombak 
dalam menciptakan sumber daya Ma
nusia (sdM) yang mumpuni. Lantas 
bagaimana pengelola sMK selama ini. 

BPK telah melakukan audit terha
dap dana Bantuan Operasional sekolah 
(BOs) sMA dan sMK pada Kemen
dikbud serta instansi terkait lain pada 
periode 2013 hingga semester i/ 2014.  
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk 
menilai apakah pengelolaan dan per
tanggungjawaban dana BOs sMA dan 
sMK telah didukung dengan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan 
dilaksanakan secara konsisten, serta 
diselenggarakan sesuai dengan per
aturan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
dana BOs sMA dan sMK TA 2013 sam
pai dengan semester i tahun 2014 pada 
Kemendikbud serta instansi terkait 
lainnya di Provinsi dKi Jakarta, Kali
mantan Barat, Bali, sulawesi selatan, 
nusa Tenggara Barat, dan nusa Teng
gara Timur belum sepenuhnya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

BPK  menemukan sedikitnya ada 6 
temuan dengan 8 permasalahan yang 
terdiri atas 4 kelemahan sPi dan 4 keti
dakpatuhan terhadap ketentuan per
aturan perundangundangan senilai 
rp37,85 miliar.

Temuan BPK tersebut di antara
nya ketidakakuratan pendataan seko
lah penerima dana BOs sMA periode 
JanuariJuni 2014. Akibatnya adanya 
kelebihan penyaluran dana BOs senilai 
rp37,62 miliar.  BPK juga menemukan 
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Jokowi mengajak 
semua pihak 
menyiapkan 
diri mulai dari 
sekarang. 
Sebab bila   
tidak disiapkan 
dengan baik, 
akan menjadi 
potensi masalah, 
terutama potensi 
pengangguran 
di usia muda. 
Jokowi juga 
mengingatkan, 
agar fokus 
dengan SDM 
Indonesia yang 
berkualitas.

ILUSTRASI: Aktivitas siswa praktek.

adanya perinciannya penyaluran dana 
BOs terhadap sekolah yang sudah ti
dak beroperasi lagi dengan total siswa 
sebanyak 9.806 siswa senilai rp4,90 
miliar.

selain itu BPK juga menemukan 
ada nya kelebihan penyaluran dana BOs 
karena selisih alokasi penerima seba
nyak 45.276 siswa senilai rp22,64 mil
iar. Penggunaan dana rintisan BOs (r
BOs) dan BOs tahun 2013 dan semester 

i tahun 2014 tidak sesuai dengan keten
tuan minimal senilai rp4,59 miliar.

sedangkan terkait penggunaan dana 
BOs, BPK menemukan adanya dana 
BOs yang digunakan dan dipertang
gungjawabkan untuk pembayaran sPP 
rp1,76 miliar dan pembayaran honor 
guru rp405,51 juta.  

selain itu, dana BOs digunakan un
tuk membeli aset tetap rp2,43 miliar. 
Permasalahan ini terjadi di Kabupaten 
Lombok Tengah, Kota Mataram, Ka
bupaten Gianyar, Kota denpasar, Kota 
Makassar, Kota Kupang, Kabupaten 

Kupang, Kabupaten Kubu raya, dan 
Kota Pontianak.

Untuk itu BPK merekomendasikan 
Mendikbud agar lebih cermat dalam 
melakukan verikasi dan validasi data 
penerima dana BOs. selain itu BPK 
juga meminta Mendikbud menyalurkan 
dana BOs sMA dan sMK setelah reviu 
Program Kerja sekolah (rPKs) dan su
rat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
(sPTJM) ditandatangani oleh para ke

pala sekolah. 
Tidak ketinggalan, BPK juga me

minta Mendikbud menginventarisasi 
penyaluran dana BOs kepada seko
lah yang menolak menerima BOs dan 
kelebihan penyaluran serta memantau 
pengembalian dana BOs tersebut ke kas 
negara. dalam menetapkan penerima 
dana BOs menggunakan data Pokok 
Pendidikan (dapodik) dan berkoordi
nasi dengan dinas Pendidikan Kabu
paten/ Kota/ Provinsi.

BPK juga meminta Mendikbud 
memberikan sanksi kepada para Ke

pala sekolah yang menggunakan dana 
BOs tidak sesuai juknis. BPK juga me
minta pertanggungjawaban dana BOs 
sesuai sK penetapan penerima ban
tuan. sepertinya keinginan Presiden 
Joko Widodo untuk merevitalisasi sMK 
perlu diimbangin pengelolan sMK. de
ngan begitu, rencanan revitalisasi yang 
kabarnya bakal menelan anggaran 
besar, tidak terjadi penyimpangan.   
(bw)
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PDTT
asian games

Berdasarkan pemeriksan BPK, tim 
pemeriksa menemukan 13 permasala
han senilai rp 62,63 miliar. riciannya, 
kerugian negara sebesar rp31,66 miliar, 
kekurangan penerimaan negara sebesar 
rp18,44 miliar, pertanggungjawaban 
belanja sebesar rp 16,95 miliar, dan 
pemborosan keuangan negara sebesar 
rp90  juta.

salah satu temuan BPK adalah ter
kait sisa dana dan penerimaan jasa giro. 
seperti diketahui, sebagai tuan rumah, 
untuk menyukseskan Asian Games 
XViii, Kemenpora  melalui Pejabat Pem
buat Komitmen (PPK) telah membuat 
perjanjian kerjasama dengan panitia 
penyelenggara, inAsGOC (indonesian 
Asian Games Organizing Committee),  
tentang Fasilitasi dalam Akun Belanja 
Barang non Operasional Lainnya untuk 
Pembayaran Kewajiban kepada Olympic 
Council of Asia (OCA).

nilai yang harus dibayarkan kepada 
OCA adalah Usd 17.000.000, atau rp 
236,30 miliar (kurs tengah Bi tang
gal perjanjian 18 Agustus 2015). Guna 
memenuhi perjanjian tersebut maka 
KPPn (Kantor Pelayanan Perbendaha
raan negara) mentransfer dana sebesar 
rp244,30 miliar ke rekening Bni atas 
nama inAsGOC.

teMuan Rp 62,63 
MiliaR  pada peR-
siapan ag Xviii
bPk menemukan 13 Permasalahan Pada Penggunan 
anggaran PersiaPan Penyelenggaraan asian  games  
Xviii ta 2015. hal itu menggambarkan Penggunaan 
anggaran yang digelontorkan Pemerintah belum  
dirancang dan  dilaksanakan  sePenuhnya  sesuai   
kriteria  yang  ditentukan.

MesKi pelaksanaan 
Asian Games XViii 
baru memasuki so
sialisasi dan tahap 
persiapan, namun 

panitia pelaksana sudah menampakkan 
kinerja yang buruk. indikasi itu teren
dus ketika Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan Pemeriksaan dengan 
Tujuan Tertentu  (PdTT) atas penggu
naan anggaran panitia penyelenggara 

TA2015. 
Meski Asian Games baru digelar ta

hun 2018, tetapi dana persiapan sudah 
mengucur. Menurut BPK, tahun ang
garan 2015, panitia penyelenggara telah 
mendapatkan realisasi anggaran sebesar 
rp 374 miliar untuk sosialisasi ajang 
olahraga tingkat Asia itu. dana sebesar 
itu, juga diperuntukkan bagi belanja ba
rang yang diperlukan dalam tahap per
siapan.   

Menpora Imam Nahrawi (kanan) 
dan Kepala Staf Kepresidenan Teten 
Masduki (kiri) menyaksikan Kepala 
Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf 
(kedua kiri) menyerahkan Logo Asian 
Games Ke-18 Tahun 2018 kepada 
Wakil Presiden I Panitia Penyelenggara 
Indonesia untuk Asian Games (Inasgoc) 
Muddai Madang (kedua kanan) 
di Kompleks Istana Kepresidenan, 
Jakarta, Kamis (28/7). Logo yang 
menggambarkan sketsa grafis tampak 
atas Stadion Utama Gelora Bung Karno 
(GBK) dengan simbol ASIAN Games 
berupa matahari di bagian tengahnya 
mencerminkan Energy of Asia. 
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selanjutnya, inAsGOC membayar 
kewajiban kepada OCA sesuai Host 
City Contract sebesar rp242,59 miliar. 
dengan demikian masih terdapat sisa 
dana pembayaran ke OCA yang berasal 
dari selisih kurs sebesar rp l,7 miliar di 
rekening inAsGOC yang belum  disetor 
kembali ke Kas negara.  

Pada 16 desember 2015, KPPn kem
bali mentransfer dana untuk belanja 
sebesar rp 61,3 miliar kepada inAs
GOC sebagaimana yang diajukan PPK 
Kemenpora. namun inAsGOC hanya 
merealisasikan dana untuk belanja 
sebesar rp44,7 miliar sehingga dalam 
rekening inAsGOC masih tersisa dana 
sebesar rp l6,62 miliar. selain itu pada 
rekening inAsGOC juga tersimpan dana 
sebesar rp 125,29 juta yang berasal dari 
pendapatan jasa giro setelah dikurangi 
biaya dan jasa bank.

Atas temuan BPK tersebut sekretaris 
Jenderal KOi memberikan tanggapan 
bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 telah 
melakukan pengembalian dana selisih 
kurs ke Kas negara melalui Kemenpora 
sebesar rp l,7 miliar pada Bank Bni Ca
bang senayan.

selain itu pada tanggal yang sama 
sekjen KOi juga mentransfer jasa giro 
sebesar rp 83,92 juta melalui Bank Bni, 
sehingga masih terdapat kekurangan 
pendapatan jasa giro yang  harus dise
tor sebesar rp 41,36 juta. Menurut KOi 
dana tersebut segera disetorkan ke Kas 
negara melalui PnBP Kemenpora (bukti 
setor akan disampaikan).

sedang terkait sisa dana sebesar rp 
16,22 miliar yang belum terpakai menu
rut KOi dana itu masih tersimpan dalam 
rekening inAsGOC. Pasalnya, dana 
tersebut merupakan dana yang ditang
guhkan dan belum dibayarkan kepada 
penyedia.

Atas tanggapan tersebut, BPK me
nyatakan belum memperoleh bukti 
setor atas pengembalian dana selisih 
kurs sebesar rp l,7 miliar dan jasa giro 
sebesar rp 83,92 juta. Oleh karena itu 
BPK merekomendasikan agar Menpora 

memerintahkan sekjen KOi menyetor
kan sisa dana dan penerimaan jasa giro 
atas fasilitasi bantuan untuk persiapan 
penyelenggaraan Asian Games XVlll 
Tahun 2018 ke Kas negara sebesar rp 
18,448 miliar dan menyampaikan sali
nan bukti setor kepada BPK.

Honorarium Ganda  
Menyangkut honorarium, dari hasil 

pemeriksaan dokumen dan keterangan
keterangan yang terkait dengan pem
bayaran honorarium, BPK menemukan 
adanya pembayaran honorarium yang 
melebihi standar Biaya Masukan (sBM) 
Tahun 2015, serta pembayaran ganda 
pada kepanitiaan.

Menurut keterangan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Kemenpora un
tuk kegiatan persiapan penyelenggaraan 
Asian Games Kemenpora tidak memiliki 
standar Biaya Khusus dari Kementerian 
Keuangan terkait pembayaran hono
rarium, baik itu honor Panitia Pengarah, 
Panitia Penanggung Jawab, Penyeleng
gara, Panitia Pelaksana maupun untuk 
Tim Asistensi.  

Karena itulah standar yang digu
nakan mengacu pada surat Keputusan 
Menpora tentang Penetapan indeks 
satuan Biaya dalam rangka Persia
pan dan Penyelenggaraan Asian Games 
XViii Tahun 2018. sehingga, dari daf

tar nominatif pembayaran honorarium 
pada dokumen sPM (surat Perintah 
Membayar) dan sP2d (surat Perintah 
Pencairan dana) diketahui adanya tarif 
pembayaran honor yang melebihi ke
tentuan sBM sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan. 

Akibatnya, dari realisasi pembayaran 
honorarium sebesar rp 14,41 miliar, bila 
dibandingkan dengan sBM terjadi kele
bihan pembayaran honor Panitia Penga
rah, Panitia Penanggung Jawab, Panitia 
Penyelenggara, Panitia Pelaksana, serta 
Tim Asistensi sebesar rp 1,74 miliar.

Kepanitiaan Ganda
dari pemeriksaan daftar nomina

tif pembayaran honorarium, BPK juga 
menemukan beberapa nama pejabat 
Kemenpora yang menjabat sebagai Pa
nitia Pelaksana sekaligus merangkap 
tim asistensi. Padahal sebelumnya telah 
ditetapkan tugas tersebut dilaksanakan 
oleh setiap divisi/direktorat pada Pani
tia Pelaksana inAsGOC. 

Akibatnya besaran honor kegiatan 
tim asistensi yang juga menjabat dalam 
Panitia Pelaksana pun membengkak rp 
665,6 juta. Padahal menurut keteran
gan Bendahara Pengeluaran Pembantu 
(BPP) diketahui bahwa Tim Asistensi 
sampai saat itu belum membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan asistensi.

ILUSTRASI PROYEK INASGOC: Saat merehabilitasi venues atau tempat pertandingan olahraga 
di dalam kompleks Gelora Bung Karno, Senayan - Jakarta.
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selanjutnya dari hasil eksaminasi 
BPK dan daftar pembayaran honorari
um Panitia Pelaksana dan Tim Asistensi 
diketahui adanya beberapa pegawai Ke
menpora dan KOi yang masuk dalam 
tim Asistensi, tapi tidak semua honorar
ium diterima yang bersangkutan sebesar 
rp760,3 juta.

di sisi lain, berdasar hasil pemer
iksaan atas bukti pertanggungjawaban 
pembayaran honorarium, diketahui ad
anya pembayaran honorarium kepada 
Tim Asistensi, Panitia Pengarah, Panitia 
Penanggung Jawab, Penitia Penyeleng
gara, dan Panitia Pelaksana tidak didu
kung bukti pembayaran berupa kuitansi 
yang sudah ditandatangani oleh pener
ima honor dengan nilai pembayaran 
sebesar rp3,89 miliar.

Menurut penjelasan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Kemenpora, 
bahwa pembayaran honorarium kepani
tiaan inAsGOC dilakukan secara tunai 
tidak melalui transfer rekening. 

Terhadap pembayaran honorarium 
yang tidak ada bukti kuitansi, Benda
hara Pengeluaran Pembantu dalam su
rat Keterangan tanggal 21 April 2016 
menyatakan bahwa tidak seluruh biaya 
tersebut dibayarkan kepada yang ber
hak. Tetapi masih terdapat dana kurang 
lebih rp700 juta yang disimpan dan 
sejumlah dana untuk keperluan opera
sional pimpinan. Berdasar hasil pemer
iksaan fisik uang yang ditunjukkan di 
ruang pemeriksaan oleh Bendahara 
Pengeluaran Pembantu adalah sebesar 
rp800 juta. 

Akibat adanya honorarium ganda 
tersebut maka telah terjadi kerugian 
negara akibat kelebihan bayar rp13,3 
miliar, sehingga BPK merekomendasi
kan agar Menpora menyetorkan keru
gian negara rp 13,3 miliar itu ke kas 
negara dan memerintahkan inspektur 
Kemenpora melakukan pengujian atas 
pertanggungjawaban honorarium sebe
sar rp3,1miliar serta menyampaikan 
hasil pengujian ke  BPK. 

Iklan Layanan Masyarakat
Pemeriksaan BPK juga menemukan 

adanya pemahalan harga atas pelaksa
naan kegiatan Jasa Optimalisasi Pro
mosi/iklan Layanan Masyarakat Persia
pan Asian Games sebesar rp4,79 miliar 
dan Amandemen Pelaksanaan Kontrak 
Tidak sesuai Ketentuan sebesar rp1,41 
miliar

Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) dan sekretaris Men
pora selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) kurang optimal dalam melaku
kan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
terkait dengan persiapan Asian Games.

Akibatnya Unit Layanan Pengadaan 
Pokja Bidang Keolahragaan tidak mem
perhatikan ketentuan dalam proses pe
lelangan sesuai ketentuan dalam Per
pres. dan Pelaksana  Pekerjaan  (PT  
LKKT)  tidak  memperhatikan  kontrak  
dan  ketentuan  dalam pelaksanaan ke
giatan yang dibiayai APBn.

Atas hal tersebut BPK merekomen
dasikan Menpora agar menarik keru
gian negara sebesar rp 6,2 miliar dan 
menyetorkan ke Kas negara. Memberi
kan sanksi sesuai ketentuan kepada 
Unit Layanan Pengadaan Pokja Bidang.

Menpora juga diminta memerintah
kan inspektur Kemenpora melakukan 
pengujian atas pertanggungjawaban 
kon  trak penayangan iLM pada TV sebe
sar rp9,38 miliar, serta memberikan  
teguran  secara  tertulis  kepada  pelak

sana  pekerjaan  (PT  LKKT)  yang  tidak 
memperhatikan kontrak dan ketentuan 
dalam pelaksanaan kegiatan yang dibia
yai APBn.

Kegiatan Sosialisasi
Pada kegiatan yang diselenggara

kan pada enam kota Balikpapan, Maka
ssar, Medan, Palembang, Banten, dan 
surabaya BPK menemukan kelebihan 
pembayaran belanja pada kegiatan itu 
sebesar rp5,31 miliar. Hal itu disebab
kan, sekjen KOi selaku sekretaris Pe
nyelenggara Panitia nasional inAsGOC 
kurang optimal dalam melaksanakan 
pengawasan pekerjaan. 

sementara itu pelaksana perjalanan 
dalam  rangka  sosialisasi,  Promosi  dan  
Carnaval  road  To  18th Asian  Games  
2018  di  Makassar  pada  tanggal  2931  
desember  2015  tidak mematuhi keten
tuan yang berlaku dalam mempertang
gungjawabkan perjalanan dinas.

Berdasarkan banyaknya temuan 
BPK, dalam penggunaan anggaran dan 
kegiatan terkait Persiapan Penyeleng
garaan Asian Games XViii Tahun 2018 
pada KOi, Panitia  Pelaksana inAs
GOC, dan Kemenpora serta instansi 
terkait lainnya, maka diperoleh gamba
ran bahwa penggunaan anggaran dan 
kegiatan terkait Persiapan Penyeleng
garaan  Asian Games XViii Tahun 2018 
belum sepenuhnya dirancang dan dilak
sanakan  sesuai  dengan kriteria yang 
telah ditentukan.  (bd)

PDTT
asian games

ILUSTRASI : Iklan Layanan Masyarakat
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dUA tahun lagi, tahun 2018, 
indonesia didapuk menjadi 
tuan rumah Asian Games 
ke18. Multi event yang dii

kuti ribuan atlet terbaik dari seluruh 
Asia tersebut akan digelar di dua kota, 
yakni Jakarta dan Palembang. 

Terpilihnya indonesia sebagai tuan 
rumah tentunya menjadi tantangan be
sar bagi pemerintah, termasuk Kemen
terian Pemuda dan Olahraga. sebagai 
pemangku kebijakan yang membidangi 
pembinaan prestasi olahraga di indo
nesia, tentunya Kemenpora tak hanya 

Jelang asian games 2018,
KeMenpORa BanyaK Masalah
temuan berulang masih menJadi masalah 
yang mengakibatkan lk kemenPora diragukan 
keWaJarannya. bPk rekomendasikan agar menPora 
memberi sanksi kPa dan  JaJarannya yang tidak 
menJalankan tanggung JaWabnya.

BPK terhadap laporan keuangan Ke
menpora masih banyak temuantemuan 
signifikan yang menyebablan laporan 
keuanganya diragukan kewajarannya. 
sementara itu reviu yang dilakukan oleh 
inspektorat belum dilaksanakan secara 
menyeluruh sehingga BPK masih mene
mukan adanya permasalahan/temuan 
berulang.

Potensi Hilangnya PNBP 
Guna menyukseskan Program in

donesia emas (Prima) pada TA 2014 
Kemenpora mengalokasikan belanja 
barang dan jasa untuk Pengadaan Pera
latan Latihan dan Pertandingan Olah
raga menghadapi Asian Games seoul 
2014.  Menurut harga perkiraan sendiri 
(HPs) yang disusun Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) biaya pengadaan per
alatan tersebut sebesar rp24,99 miliar.

Proses pelelangan dengan metode 
pascakualifikasi, dimenangkan PT 
Cipta Mitraya (CM) dengan nilai kon
trak rpl8,33 miliar. Karena nilainya 
di bawah 80% dari HPs maka besaran 
jaminan pelaksanaan harus dinaikkan 
sebesar 5% dari nilai total HPs yaitu 
rpl,25 miliar. 

Kenaikan jaminan itu disetujui 
oleh PT CM dan penjaminnya adalah 
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 
(AUBM) 1967 yang dikeluarkan di 
surabaya tertanggal 20 Agustus 2014 
dengan jangka waktu 45 hari. namun 
dalam pelaksanaannya, PT CM tidak 
sanggup memenuhi kewajibannya ses
uai kontrak sehingga PPK memutuskan 
kontrak sepihak. Pasalnya, kebutuhan 
barang/jasa itu tidak dapat ditunda me
lebihi batas berakhirnya kontrak.

selanjutnya PPK mengirimkan surat 

dituntut menyiapkan para atlet yang 
akan menjadi duta bangsa, tapi sebagai 
institusi pemerintah Kemenpora juga 
harus bisa mempertanggungjawabkan 
event akbar yang anggarannya tidak se
dikit itu.

Bila bercermin pada hasil pemerik
saan BPK atas pengelolaan dan pertang
gungjawaban keuangan negara TA 2014 
dan semester i TA 2015 pada Kemen
terian Pemuda dan Olahraga di Jakarta 
dan sumatera selatan, tampaknya Ke
menpora harus segera berbenah.

Pasalnya, dari hasil pemeriksaan 
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kepada PT CM yang menyatakan PT CM 
wanprestasi sehingga jaminan pelaksa
naan akan dicairkan. sementara itu PPK 
akan memasukkan PT CM ke dalam daf
tar hitam perusahaan. 

setelah PPK meminta pertimbangan 
sesmenpora selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) pada 29 Oktober 2014,  
KPA mengajukan pencairan jaminan 
pelaksanaan kepada PT AUBM 1967.

namun PT AUBM 1967 menolak 
pencairan terebut. Alasannya ketidak
sanggupan PT CM berpotensi adanya 
perbuatan melawan hukum. selain itu 
pembatalan sepihak PPK dapat diar
tikan tidak ada proses pelelangan dan 

pelaksanaan pekerjaan pengadaan. se
lain itu  PT CM juga belum menerima 
dana.

Menurut hasil pemeriksaan BPK, 
analisa atas hal tersebut tidak disertai 
penjelasan adanya potensi perbuatan 
melawan hukum terkait kontrak kerja 
yang telah ditandatangani PT CM. Be
gitu juga soal pelaksanaan pekerjaan se
bagaimana telah diatur dalam kontrak.

sementara terkait kontrak kerja, 
dalam syaratsyarat khusus kontrak su
dah terdapat klausul yang menyatakan, 
pembayaran prestasi pekerjaan dan 
pembayaran secara lunas akan dilaku
kan sekaligus setelah selesai dikerjakan. 

Atas permasalahan tersebut, KPA 
telah mengundang semua pihak terkait 
untuk menyelesaikan dan telah menge
luarkan surat keputusan agar PT CM 
dimasukkan ke dalam daftar hitam. 
Tatapi KPA tidak melanjutkan proses 
pencairan jaminan pelaksanaan oleh 
PT AUBM 1967, tanpa alasan yang jelas 
sampai klaim asuransi itu dapat diteri
ma oleh negara melalui Kemenpora se
bagai PnBP.

Sementara itu berdasar Konfirmasi 
BPK diperoleh informasi dari PT AUBM 
1967 bahwa sampai saat ini pihak PT 
CM belum melakukan pembayaran pre
mi sebesar rp3,25 juta  untuk Jaminan 
Pelaksanaan tersebut. 

dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa jaminan pelaksanaan tersebut 
tidak benar dan tidak sah sehingga ses
uai surat no.289eks/BMdd ArMO/
Viii.2014 tanggal 20 Agustus 2014 oleh 
PT AUBM 1967 seharusnya klaim sebe
sar rpl,25 tersebut harus tetap dibayar.

Masalah lain terjadi pada tahun 
anggaran 2015. Tercatat, deputi Bi
dang Harmonisasi dan Kemitraan pada 
Asisten deputi Olahraga Prestasi (Or
pres) Kemenpora mendapat pagu ang
garan kegiatan sebesar rpl48 miliar 
(pembulatan).  namun hingga 31 Agus
tus 2015   anggaran yang terealiasasi 
baru mencapai 39,44%  atau senilai  
rp58,4  miliar. 

sementara pada periode tersebut 
terjadi penggantian Bendahara Pengel
uaran Pembantu (BPP). rs sebagai BPP 
Orpres periode 1 Januari  7 september 
2015 digantikan oleh OYA yang diang
kat sesuai sK sekretaris Kementerian 
Pemuda dan Olahraga no.0972 Tahun 
2015.

Meski selama itu BPP Orpres telah 
mempunyai rekening dalam bentuk giro, 
dalam pemeriksaan BPK mendapatkan 
bukti bahwa setiap pembayaran atau 
pengeluaran dana untuk kegiatan yang 
direncanakan, BPP Orpres masih meng
gunakan sistem transaksi tunai. 

Walhasil, dari hasil analisa dan uji 

PDTT
Kemenpora
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petik 99 sP2d Ls (surat perintah pen
cairan dana) senilai  rp43,33 miliar 
dan 8 (delapan) sP2d TUP ( Tamba
han Uang Persedian)  senilai rp265,94 
juta, BPK telah menemukan beberapa 
permasalahan signifikan yang perlu 
mendapatkan perhatian.

BPK mencatat, hingga 7 septem
ber 2015, BPP Orpres lama (rs) telah 
menerima pencairan dana sebesar 
rp40,28 miliar, terdiri dari sP2d Ls 
sebesar rp40,01 miliar  dan sP2d  TUP 
(Tambahan Uang Persediaan ) sebesar 
rp270 juta.

dari hasil pemeriksaan  BPK men
emukan 19 kegiatan yang pembiayaan
nya tidak sesuai peruntukannya senlai 
Rp5.65 miliar. Ketika hal itu dikonfir
masi, BPP Orpres mengakui adanya 
dana sebesar rp4,58 miliar yang peng
gunaannya tidak sesuai peruntukan saat 
dimintakan pencairannya.

di antaranya digunakan untuk pem
bayaran uang muka kegiatan lain yaitu, 
untuk pembayaran uang muka pembeli
an tiket sebesar rp2,19 miliar dan uang 
muka  pelaksanaan kegiatan sebesar 
rp2,39 miliar.

sementara itu dari pemeriksaan 
diketemukan, total uang muka sesuai 
daftar yang disampaikan hingga peneri
maan sP2d Ls BPP Orpres hanya sebe
sar rp401 juta. namun rincian distri
busi untuk uang muka kegiatan dan ke
wajiban yang masih harus diselesaikan, 
belum dapat disampaikan kepada Tim 
BPK. 

Kendati demikian, berdasar do
kumen tanda terima uang muka dari 
pelaksana kegiatan yang disampaikan 
BPP Orpres kepada tim pemeriksa, ter
dapat bukti uang muka sebesar rp3,37 
miliar. 

Kelebihan Bayar
Pada TA 2015 Orpres mendapat  

alokasi belanja barang dan jasa untuk 
kegiatan fasilitasi, pembinaan, pengiri
man tim dan penyelenggaraan event 
olahraga internasional sebesar rp49 

miliar. dari kegiatan itu Orpres meng
alokasikan belanja untuk kegiatan 
Fasilitasi Event internasional sebesar 
rp47,3 miliar. namun hingga 31 Agus
tus 2015 baru terealisir rp16, 45 miliar 
atau 34,77%.

Kegiatan fasilitasi event interna
sional tersebut di antaranya asistensi 
kegiatan Visit Venue Chef de Mission 
Persiapan Olimpiade XXXi di rio de Ja
neiro, Brazil dan Kejuaraan Drum Band 
“1st South East Asia Marching  Band 
Championship 2015”. 

dalam daftar nominatif 14 Agust
sus 2015 dPP Orpres telah mengajukan 
anggaran kegiatan Visit Venue Chef de 
Mission Persiapan Olimpiade XXXi 
untuk 4 orang selama 10 hari sebesar  
rp796 juta. Pada 18 Agustus 2015, BPP 
Opres telah  mengambil dana yang telah 
cair dan diserahkan kepada koordina
tor tim asistensi perjalanan yang ber
asal dari Komite Olimpiade indonesia 
(KOi).

Tapi dalam pemeriksaan BPK ter
hadap dokumen pertanggungjawaban 
dike tahui yang berangkat ke Brazil han
ya 1 orang dengan biaya rp93 juta se
hingga terjadi kelebihan dana perjalan
an dinas sebesar rp703 juta (rp796 juta 
 rp93 juta) yang seharusnya dikemba
likan ke Kas negara.

Hasil konfirmasi dengan BPP Or

pres yang tertuang dalam Berita Acara 
(BA) pemberian keterangan, hingga be
rakhirnya pemeriksaan kelebihan dana 
dimaksud masih terdapat di koordina
tor keberangkatan tim asistensi karena 
pertanggungjawaban dari personil yang 
melaksanakan perjalanan dinas baru di
berikan menjelang akhir pemeriksaan. 
Atas hal tersebut, kelebihan realisasi 
perjalanan dinas dimaksud siap dikem
balikan ke Kas negara melalui BPP Or
pres.

Permasalahan lain yang tercatat 
BPK, berasal dari do
kumen terkait pencai
ran sP2d BPP Orpres 
selama Tahun 2015 
dan kegiatan Cash Op
name di Bendahara 
Pengeluaran Kemen
pora dan BPP Asdep 
Orpres. diketahui, 
terdapat dana BPP 
Orpres yang masih 
dalam pengelolaan BP 
Kemenpora yang tidak 
didukung Berita Acara 
Penitipan Kas sebesar 
rpl,7 miliar (rp992,5 
juta + rp296,5 juta + 

rp265 juta  + rpl50,7 juta).  
dana tersebut berasal dari: 1. Ke-

juaraan Pony Internasional 2015 Asia 
Pasific Zone.  Guna mengikuti kejuara
an Pony internasional 2015 Zona Asia 
Pasific yang  berlangsung 11-19 Juli 2015 
di Fukuoka Kyushu Jepang, Biro Per
encanaan dan Organisasi Kemenpora 
telah menerbitkan surat Perintah Mem
bayar (sPM) tanggal 7 Juli 2015 untuk 
dibuatkan sP2d Ls nominatif.  

dari sPM tersebut telah diter
bitkan/cair sP2d Ls dengan 
no.150881301013960 tanggal 14 Juli 
2015 sebesar rp 992,5 juta. Atas keter
lambatan pencairan sP2d Ls tersebut, 
maka  BPP memutuskan untuk meng
gunakan dana Tambahan Uang Persedi
aan (TUP) ii sebesar rp992,5 juta. 

selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 
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2015 Pejabat Pembuat Komitmen pada 
Asdeo Orpres mengirim surat kepada 
sekretaris Menteri Pemuda dan Olah
raga, perihal pengembalian dana Ls 
nominatif yang sudah ada dananya di 
Bendahara Pengeluaran (BP).

Hasil konfirmasi kepada BP Kemen
pora menyatakan bahwa dana tersebut 
masih tersimpan di Brankas BP dan 
akan segera dikembalikan. Tapi  hingga  
pemeriksaan lapangan tanggal 23 Okto
ber 2015 bukti berupa surat setoran Bu
kan Pajak (ssBP) pengembalian belanja 
tersebut belum disampaikan kepada 
Tim BPK.

BPK juga menemukan sisa anggaran 
sebesar  rp296,5  pada Kejuaraan Drum 
Band “1st South East Asia Marching 
Band Championship 2015”. dalam 
peng ajuan daftar nominatif yang dia
jukan oleh BPP Orpres untuk kegiatan 
yang dilaksanakan pada tanggal 2730 
Agustus 2015 di Bogor dianggarkan  
sebesar rp832 juta  dan telah cair selu
ruhnya melalui BP Kemenpora. 

rinciannya, pembayaran trans
port perjalanan wasit luar negeri Ke
juaraan Drum Band sebesar rp627,3 
juta dan pembayaran honorarium & 
transport Kejuaraan Drum Band inter
nasional sebesar rp204,5 juta. namun 
sPJ realisasi yang ditagihkan oleh pi
hak pelaksana hanya sebesar rp535,4 
juta sehingga masih terdapat sisa dana 
yang belum dikembalikan Kas negara 
sebesar rp296, 5 juta  (rp831,9 juta  
rp535,4 juta ).

Temuan BPK yang ketiga, terdapat 
sisa anggaran Kejuaraan Internation-
al Federation of Sport Climbing (IFSC) 
World Youth Championships 2015 
yang digelar di Arco sebesar Rp265 
juta. dalam daftar nominatif yang dia
jukan BPP Orpres untuk pembayaran 
Perjalanan dinas pengiriman tim Panjat 
Tebing indonesia ke italia, 28 Agustus 
hingga 6 september 2015  sesuai sPM 
sebesar rp 576 juta. 

Menurut kuitansi pembayaran, 
pada 12 Oktober 2015, BPP Orpres telah 

membayarkan kepada Federasi Panjat 
Tebing indonesia (FPTi) sebesar rp576 
juta. Tapi dari dokumen pembayaran 
kegiatan realisasi pembayaran kepada 
FPTi hanya sebesar rp 61 juta untuk 
uang harian tiket atlet selama mengikuti 
kejuaraan. 

sisanya sebesar rp515 juta dibayar
kan BPP Orpres kepada FPTi untuk 
membayar tagihan yang ada dalam 
catatan yang disampaikan BPP Orpres 
lama. sedangkan  uang tiket sebesar 
rp265.095.000 masih tersimpan di 
brankas BP Kemenpora, namun tanpa 
didukung Berita Acara (BA) Penitipan 
Kas.

Catatan keempat tentang Kejuara-
an Tenis Meja Slovenia dan Slovakia 
Open. dalam menghadapi Kejuaraan 
Tenis Meja slovenia dan slovakia Open 
yang diselenggarakan  5 l0 Mei 2015  
BPP Orpres telah mengajukan daftar 
anggaran nominatif rp 460 juta. Atas 
pengajuan sPM tersebut kemudian di
lakukan pencairan dana melalui pada 
tanggal 6 Mei 2015.

namun menurut informasi pem
bayaran yang dibuat oleh Bagian Keua
ngan dan BPP  Orpres, anggaran yang 
disampaikan kepada pelaksana hanya 
sebesar rp309,5 juta  (bukti pem
bayaran belum disampaikan), sehing
ga masih terdapat dana yang belum 
dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar 
rpl50,7 juta. (rp460,3 juta   rp309,5 

juta).
dari data temuan tersebut BPK me

nyimpulkan, dari kegiatan yang telah 
direalisasikan sebesar rp43,6 miliar, 
telah dilakukan uji petik untuk 4 ke
giatan di atas. sedangkan sisa kegiatan 
sebesar rp37, 42 miliar belum dilak
sanakan pengujian lebih lanjut.

Keadaan tersebut tidak sesuai Un
dangUndang no. 1 Tahun 2004 ten
tang Perbendaharaan negara sehingga 
hal itu mengakibatkan pertanggungja
waban keuangan BPP pada Asdep Or
pres tidak diyakini kewajarannya dan 
membuka peluang penyalahgunaan 
keuangan negara minimal sebesar 
rp5,65 miliar dan tertundanya peman
faatan keuangan negara sebesar rp2,4 
miliar.

Hal tersebut terjadi karena, tran
saksi BPP Orpres dicairkan dan dilak
sanakan dalam bentuk tunai. BPP As
dep Orpres dalam meminjamkan uang 
tunai yang dikelolanya untuk mendanai 
kegiatan lain dan tidak mengadminis
trasikan dengan baik. sementara itu 

KPA tidak melakukan 
pengawasan yang me
madai terhadap BPP 
Orpres. 

Atas kondisi 
ter sebut, Kemen
pora menyatakan 
menerima temuan 
BPK dan akan segera 
dilakukan perbai
kan. Karena itu BPK 
merekomendasikan 
agar Menpora mem
berikan sanksi se
suai ketentuan secara 

berjenjang kepada KPA, PPK, PP sPM, 
BP, dan BPP yang tidak menjalankan 
tanggungjawab nya. selain itu, BPK 
memerintahkan inspek torat untuk 
meng uji pertanggungjawaban kegiatan 
sebesar rp5,65 miliar dan menyetorkan 
ke Kas negara atas sisa belanja sebesar 
rp2,4 miliar serta menyampaikan bukti 
setornya kepada BPK.  (bd)

PDTT
Kemenpora
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PDTT
piutang bumn

BAdAn Pemeriksa Keua
ngan mencatat adanya 
piutang berpotensi tidak 
tertagih pada tiga entitas 
yakni PT Pos indonesia 

(persero), Perum Jasa Tirta ii (PJT ii) 
dan PT Adhi Karya (persero) Tbk. To
tal nilai piutang tak tertagih mencapai 
rp85,19 miliar. Temuan yang  didapat 
saat melakukan BPK melakukan peme
riksaan terhadap pengelolaan opera
sional pada 21 BUMn, terungkap PT 
Pos indonesia memiliki piutang tak 
tertagih senilai rp34,13 miliar, PJT 
ii rp21,27 miliar, dan PT Adhi Karya 
rp3,52 miliar.

di PT Pos indonesia misalnya, piu
tang usaha yang berpotensi tidak ter
tagih di antaranya karena tidak didu
kung dokumen penagihan, perjanjian 
kerja sama dengan total nilai rp18,55 
miliar, sedang penyelesaian piu

tang atas kecurangan pegawai senilai 
rp15,57 miliar. 

Terkait piutang yang terjadi karena 
kecurangan pegawai terjadi di enam 
regional, yakni; regional Medan, Ja
karta, Bandung, semarang, surabaya 
dan denpasar. Total nilainya mencapai 
rp15,57 miliar, yang menurut BPK tidak 
diupayakan pengembaliannya. 

dalam laporan pemeriksaan BPK 
terungkap, neraca PT Pos indonesia per 
30 september 2015 saldo piutang pega
wai pada Aset Lancar Lainnya sebe
sar rp67,64 miliar dan saldo piutang 
kerugian pada Aset Tidak Lancar Lain
nya sebesar rp203,79 miliar. Piutang 
pegawai dan piutang kerugian tersebut 
terjadi karena kecurangan pegawai, 
kurang setor loket, pembatalan trans
aksi dan panjar/kas kecil yang belum 
diselesaikan sampai akhir bulan.

Pemeriksaan secara uji petik atas 

pegawai CuRang, piutang 
tiga BuMn taK teRtagih

piutang pegawai dan piutang kerugian 
karena kecurangan pada enam kantor 
regional, diketahui terdapat penyelesa
ian piutang kecurangan pegawai yang 
berlarutlarut sebesar rp15,57 miliar, 
yaitu pada akun piutang pegawai sebe
sar rp5,67 miliar dan pada akun piu
tang kerugian sebesar rp9,89 miliar. 

Piutang pegawai ini terjadi pada 
periode 2004 hingga 2014. sedang piu
tang kecurangan yang disajikan pada 
akun Piutang Kerugian yakni senilai 
rp9,89 miliar, terjadi pada periode 
2010 hingga 2014. Masingmasing ter
jadi di regional Medan sebesar rp1,16 
miliar dan Jakarta rp8,73 miliar. Pe
nyelesaian atas pembayaran hutangnya 
berlarutlarut, di sisi lain dokumen pen
dukung atas kasus tersebut, sulit diper
oleh sehingga tidak diketahui perkem
bangan penyelesaian piutang pegawai. 

salah satu contohnya adalah kasus 
kecurangan penggunaan giropos atas 
nama ‘eF’ senilai rp2,83 miliar di re
gional Jakarta. Yang bersangkutan (eF) 
telah menjalani hukuman kurungan, 
namun kewajiban membayar utang ke
pada perusahaan tidak ada perkemban
gan. sampai BPK mengakhiri pemerik
saan, tidak diperoleh dokumen pendu
kung atas kasus tersebut. 

Ketidakjelasan perkembangan pe
nyelesaian piutang juga terjadi pada sisa 
piutang yakni sebesar rp5,89 miliar. 
Hal ini disebabkan dokumentasi ter
kait kasus kecurangan pegawai tersebut 
tidak tertib, sehingga tidak dapat diin
dentifikasi perkembangan penyelesaian 
piutang pegawai dan diketahui upaya 
penagihan yang telah dilakukan.

Menurut BPK permasalahan terse
but disebabkan, antara lain; karena 
Manajer sdM regional terkait (Medan, 

ILUSTRASI: PT Pos Indonesia
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Jakarta, Bandung, semarang, surabaya, 
denpasar) dan Manajer sdM Kan
tor Pos regional terkait, tidak melaku
kan upaya penagihan dan memproses 
penye lesaian piutang pegawai sesuai 
ketentuan serta mengadministrasikan 
dengan tertib. 

direksi PT Pos, sebagaimana tertu
ang dalam laporan BPK, menyatakan 
sependapat dengan hal tersebut, na
mun demikian masih akan mencocok
kan lebih lanjut rincian angkanya. Pihak 
direksi berjanji akan mengoptimalkan 
penagihan piutang pegawai yang masih 
mempunyai aset (gaji atau aset lainnya) 
untuk memotong gaji karyawan yang 
bertalian atau aset yang dapat dijual 
dikoordinasikan dengan bagian terkait 
untuk menjual aset dimaksud.

disampaikan juga, jika upaya me
nagih pada yang bersangkutan 
karena tidak mempunyai aset 
atau sudah meninggal dan tidak 
mempunyai aset atau sudah divo
nis peng adilan dan menjalani hu
kuman kurungan penjara serta ti
dak mempunyai aset, maka lang
kah selanjutnya adalah berkoor
dinasi dengan divisi Akuntansi 
untuk mengusulkan penghapu
san piutang pegawai dimaksud 
dengan tetap tidak menghilang
kan hak tagih perusahaan.

Atas temuan berbagai permasalahan 
yang menyangkut piutang atas kecura
ngan pegawai, BPK merekomendasikan 
antara lain; direksi PT Pos indonesia 
agar memberikan sanksi kepada Mana
jer sdM regional terkait dan Manajer 
sdM Kantor Pos di regional terkait yang 
tidak melakukan upaya penagihan dan 
memproses penyelesaian piutang pega
wai sesuai ketentuan yang berlaku  serta 
mengadministrasikan dengan tertib. 

Juga, memerintahkan Kepala Kan
tor Pos di regional Medan, Jakarta, 
Bandung, semarang, surabaya, dan 
denpasar, memproses penyelesaian 
piutang pegawai sesuai ketentuan yang 
berlaku dan mengupayakan penagihan 

piutang kecurangan pegawai senilai 
rp15.577.770.493.

Menunggak tanpa Sanksi
Permasalahan piutang yang berpo

tensi tidak tertagih juga terjadi di Pe
rum Jasa Tirta (PJT) ii, Purwakarta, 
Jawa Barat, sebesar rp21,27 miliar. 
Menurut BPK dijelaskan, piutang terse
but berpotensi merugikan perusahaan. 
dari pemeriksaan terungkap kalau mes
ki PT sHs menunggak hutang sebesar 
itu, namun PJT ii tidak memberi sanksi. 
Padahal masalah sanksi tersebut telah 
tertuang dalam surat perjanjian antara 
PJT ii dan sHs. 

dimana jika setelah tiga bulan dari 
jatuh tempo pembayaran PT sHs tidak 
membayar atau melunasi kewajiban
nya, PJT ii dapat melakukan penutu

pan/penyegelan bangunan atau fasilitas 
lainnya yang dipakai untuk pengambi
lan air sampai proses pelunasan tung
gakan diselesaikan oleh PT sHs. dari 
pemeriksaan juga terungkap bahwa 
meski tunggakan belum dilunasi sesuai 
perjanjian, namun PJT ii tetap melaku
kan penyaluran air pada lahan pertani
an milik PT sHs.

dalam laporan BPK dijelaskan, ber
dasarkan hasil pemeriksaan atas doku
men perjanjian pengambilan air dike
tahui PT sang Hyang seri (PT sHs) 
dan PJT ii melakukan perikatan peng
ambilan air permukaan dari saluran 
sekunder sukamandi di subang untuk 
memproduksi benih padi bersubsidi 

dan tujuan lainnya. Perjanjian pengam
bilan air itu untuk periode 1 Oktober 
2006 s/d 30 september 2011, kemudian 
diperpanjang untuk periode 1 Oktober 
2011 s/d 31 desember 2016. 

Atas pekerjaan tersebut, PT sHs di
wajibkan membayar biaya jasa penge
lolaan sumber daya air (BJPsdA) yang 
ditagihkan secara bulanan berdasarkan 
volume penggunaan air permukaan. 
Tarif BJPsdA sesuai dengan Keputusan 
Menteri PU no 141 Tahun 2006 adalah 
rp50 perM3, kemudian sesuai Kepu
tusan Menteri PU no 515 Tahun 2010 
menjadi rp106,46 per M3. Pada tahun 
2012, tarif kembali berubah menjadi 
rp141,69. Hal ini mengacu pada Kepu
tusan Menteri PU no 313 Tahun 2012.

Menindaklanjuti perjanjian pen
gambilan air permukaan dengan PT 

sHs tersebut, PJT ii telah 
mereali sasikan penyaluran air 
dan memperhitungkan pendapa
tan BJPsdA dari PT sHs tahun 
2014 dan 2015 (s/d september) 
seluruhnya sebesar rp10,48 mil
iar.

realisasi pendapatan BJPs
dA dari PT sHs tahun 2014 sebe
sar  rp5,77 miliar  atau 90,72% 
dari targetnya sebesar rp6,36 
miliar  dan tahun 2015 (s/d sep
tember) sebesar rp4,71 miliar 

atau 67,82% dari target sebesar rp6,95 
miliar.

namun demikian, sampai peme
riksaan berakhir tanggal 23 Okto
ber 2015 kewajiban PT sHs sebesar 
rp10,48 miliar tersebut belum dibayar 
kepada PJT ii, sehingga saldo piutang 
PJT ii kepada PT sHs per tanggal terse
but menjadi sebesar rp21,27 miliar. 
namun nilai yang dicatat dalam laporan 
keuangan sebesar rp17,45 miliar atau 
selisih rp3,81 miliar. Perbedaan sebe
sar rp3,81 miliar tersebut karena sejak 
bulan April 2015 pendapatan BJPsdA 
dari PT sHs tidak dicatat dalam Lapo
ran Keuangan, tapi dicatat secara extra 
comptable.

PDTT
piutang bumn

Pengelolaan air Perum Jasa Tirta II
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Hal tersebut sesuai dengan arahan 
dewan Pengawas dalam rapat pem
bahasan Laporan Keuangan Triwulan 
i Tahun 2015 di Kementerian BUMn 
tanggal 19 Mei 2015, agar pendapa
tan BJPsdA PT sHs dikeluarkan dari 
pendapatan utama (pendapatan jasa 
air) dan dicatat secara extra comptable. 
selanjutnya apabila PT sHs melakukan 
pembayaran atas kewajiban BJPsdA 
kepada PJT ii, maka hasilnya akan di
bukukan sebagai pendapatan lainlain. 
Permasalahan tersebut akan diako
modir dengan merevisi rKAP 2015. 
namun, demikian bunyi laporan BPK, 
sampai dengan pemeriksaan berakhir, 
revisi rKAP 2015 belum ditandatangani 
oleh pihak Kementerian BUMn.

Hasil konfirmasi kepada Kepala 
Bagian Perencanaan Teknis dan Usaha 
dPA iii diketahui,  PJT ii tetap menya
lurkan air permukaan kesaluran suka
mandi dan membuka pintu pengambi
lan air (intake) PT sHs untuk mengairi 
area lahan pertanian milik PT sHs. Hal 
ini dilakukan dengan pertimbangan, 
lahan pertanian milik PTsHs saat ini 
disewakan kepada petani untuk mena
nam padi, sehingga memerlukan irigasi 
untuk memenuhi kebutuhan airnya. 

selain itu tugas dan tanggung jaw
ab PJT ii di bidang pengelolaan sdA 
adalah irigasi untuk pertanian. Terha
dap penyaluran air permukaan keareal 
PT sHs tersebut, petugas pada seksi Ta
rum Timur PJT ii tetap mencatat volu
me pemakaian air permukaan untuk 
keperluan penagihan BJPsdA kepada 
PT sHs setiap bulannya.

Menurut BPK, hal tersebut tidak 
sesuai dengan;Undangundang no.11 
Tahun 1974 tentang Pengairan, Bab iX 
Pasal 14 ayat (3) yangmenyatakan bah
wa, “Badan hukum, badan sosial dan 
atau perorangan yang mendapat man-
faat dari adanya bangunan-bangunan 
pengairan, baik untuk diusahakan 
lebih lanjut maupun untuk keperluan 
sendiri, wajib ikut menanggung pem-
biayaan dalam bentuk iuran yang di-

berikan kepada pemerintah.”
Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan rakyat no.18/
PrT/M/2015 tentang iuran eksploitasi 
dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan, 
Pasal 1 Poin 6 yang menyatakan, “Iuran 
eksploitasi dan pemeliharaan bangu-
nan pengairan adalah dana yang 
ditarik sebagai imbalan dari pihak-
pihak yang telah memperoleh manfaat 
penggunaan dan kenikmatan dengan 
tersedianya air, memperoleh manfaat 
dari sumber-sumber air, dan/atau 
memperoleh manfaat dengan ada nya 
bangunan-bangunan pengairan”

Juga, tidak sesuai dengan surat 
Perjanjian Pengambilan Air no.1/76/
sPU/2012 Antara PJT ii dengan PT 
sHs tanggal 12 september 2012, dimana 
pada Pasal 5 Poin (8) yang menyatakan, 
“Apabila setelah 3 (tiga) bulan dari 
jatuh tempo pembayaran PT SHS tidak 
membayar atau melunasi kewajiban 
pembayarannya, PJT II dapat melaku-
kan penutupan/penyegelan bangunan-
bangunan dan/atau fasilitas lainnya 
yang dipakai untuk pengambilan air 
sampai proses pelunasan tunggakan 
diselesaikan oleh PT SHS”.

Permasalahan tersebut, papar BPK, 
mengakibatkan perusahaan tidak dapat 
memanfaatkan pendapatan BJPsdA 
dari PT sHs untuk membiayai keg

iatan operasional perusahaan sebesar 
rp21,27 miliar. Hal ini disebabkan, 
selain karena PT sHs tidak mematuhi 
kesepakatan penjadwalan kembali pem
bayaran piutang, juga karena direksi 
PJT ii tidak secara tegas melaksanakan 
sanksi penutupan/penyegelan bangu
nanbanguan dan/atau fasilitas lain
nya yang dipakai untuk pengambilan 
air sampai proses pelunasan tunggakan 
diselesaikan oleh PT sHs.

Terkait berbagai permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan di
reksi PJT ii melaksanakan sanksi ses
uai perjanjian pengambilan air apabila 
PT sHs tidak melakukan upayaupaya 
pembayaran piutang; Melaksanakan so
sialisasi kepada para petani penggarap 
lahan milik PT sHs tentang pelayanan 
pengairan air baku yang dikelola Perum 
PJT ii dikenakan biaya jasa pengelo
laan sdA sesuai tarif pengambilan air 
permukaan yang ditetapkan keputusan 
Menteri PU dan Perumahan rakyat dan 
hasilnya dilaporkan kepada BPK.

Atas rekomendasi BPK tersebut, pi
hak direksi PJT ii telah menindaklanju
ti dengan menyampaikan surat teguran 
atas kewajiban pembayaran BJPsdA 
kepada PT sHs, namun sanksi yang 
tercantum dalam surat perjanjian peng
ambilan air antara PJT ii dan PT sHs 
belum dilaksanakan.  (dr)

tagihan bJPsda, Pembayaran, dan 
saldo Piutang kepada Pt shs
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PDTT
Kereta api

P enGeMBAnGAn perkere
taapian di sumatera selatan 
dalam tiga tahun terakhir 
mengalami kemajuan pesat. 

selain tengah merampungkan pemba
ngunan jaringan rel ganda Prabumulih 
 Tanjung enim, kini juga tengah diba
ngun jaringan rel kereta api yang men
ghubungkan dua provinsi: sumatera 
selatan –Jambi.

Menurut Gubernur sumatera se
latan, Alex noerdin, rel sepanjang 216 
km itu nantinya akan menjadi bagian 
dari Trans sumatera Railway sepan
jang 1.400 km. sementara itu jalur gan
da Pabumulih  Tanjung enim akan di
manfaatkan sebagai jalur kereta angkut 
batubara dan barang barang lainnya.

di sisi lain direktorat Jenderal 
(ditjen) Perkeretaapian Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) di Provinsi 
sumatera selatan, juga telah melaku
kan berbagai perbaikan terkait layanan 
angkutan kereta api penumpang, serta 
melakukan berbagai perbaikan fasilitas 
jalan kereta. di antaranya perbaikan 
jembatan, perbaikan rel yang amblas, 
perbaikan sinyal, dll.   

Untuk menilai akuntabilitas peng
gunaan anggaran pemerintah, maka 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
telah melakukan pemeriksaan atas 
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 
Anggaran (TA) 2013 dan 2014 pada 
satuan Kerja (satker) Pengembangan 
Perkeretaapian sumatera selatan dan  
semester i TA 2015 pada Balai Teknik 
Perkeretaapian Wilayah sumatera Ba
gian selatan, ditjen Perkeretaapian Ke
menhub di Provinsi sumatera selatan. 

Pemeriksaan bertujuan menilai 
apakah pelaksanaan pekerjaan telah 
sesuai dengan ketentuan dan pem
bayaran pelaksanaan pekerjaan telah 
dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan 
dilaksanakan sesuai standar peme
riksaan BPK, yang meliputi prosedur
prosedur yang  dipandang perlu sesuai 
keadaan. 

satker Pengembangan Perkeretaa

pengeMBangan 
peRKeRetaapian suMsel 
KeleBihan BayaR Rp769,54 juta

pian sumatera selatan tahun 2013 dan 
2014 memperoleh alokasi anggaran be
lanja modal sebesar rp44,55 miliar dan 
rp111,72 miliar de ngan realisasi sampai 
31 desember 2013 dan 2014 masing 
masing sebesar rp44,48 miliar atau 
99,84% dan sebesar rp109,64 miliar 
atau 98,14%. 

Pada Tahun Anggaran 2015 satker 
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 
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sumatera Bagian selatan memperoleh 
alokasi anggaran belanja modal sebesar 
rp1,56 triliun dengan realisasi sampai 
dengan semester i sebesar rp0,00 atau 
0,00%.

Kegiatan belanja modal satker 
Pengembangan Perkeretaapian suma
tera selatan di antaranya untuk enam 
paket pekerjaan konstruksi dan konsul
tan. sedangkan tahun 2014 di antaranya 
direalisasikan untuk 14 paket pekerjaan 
konstruksi dan konsultan.

Hasil pemeriksaan BPK atas peker
jaan konstruksi tahun 2014 ditemukan 
dua temuan signifikan terkait kepatu
han terhadap peraturan perundang
undangan. Pertama, menyangkut aspek 
penilaian teknis dalam dokumen peng
adaan pada proses pengadaan paket 
pekerjaan konstruksi kurang informa

tif. Akibat ketidakcermatan tersebut, 
peserta lelang pengadaan Pengemba
ngan Perkeretaapian di sumatera se
latan tidak memperoleh informasi dan 
pemahaman yang jelas tentang sub
stansi aspek teknis yang dinilai satker 
Pengembangan Perkeretaapian di su
matera selatan.

Kedua, terdapat kelebihan pem
bayaran pada 10 paket pekerjaan sebe
sar rp769,54 juta. Hal tersebut terjadi 
karena Panitia Penerima Hasil Peker
jaan (PPHP) tidak optimal melakukan 
penilaian hasil pekerjaan yang telah se
lesai, dan meneliti apakah telah sesuai 
dengan kontrak. 

selain itu konsultan hasil pemeriksa 
kinerja, diketahui tidak melaksanakan 
pekerjaannya dengan optimal. sedang
kan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat 
Pembuat Komitmen kurang optimal 
melakukan pengendalian atas pelaksa
naan pekerjaan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut dike
tahui satker Pengembangan Perkereta
apian sumatera selatan ditjen Perkere
taapian Kemenhub seperti yang telah 
disebutkan di atas, menyajikan Pelak
sanaan Anggaran Kegiatan TA 2014 
belum sepenuhnya sesuai dengan Per
aturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 
dan perubahannya tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah.

Aspek-aspek Penilaian Tek-
nis

Pada Tahun Anggaran 2014 satker 
Pengembangan Perkeretaapian suma
tera selatan memperoleh anggaran kegi
atan yang bersumber dari diPA sebesar 
rp112,36 miliar. Anggaran tersebut di 
antaranya dialokasikan untuk membia
yai 14 paket pekerjaan belanja modal 
sebesar rp107, 56 miliar.

Proses pengadaan barang dan jasa 
atas paketpaket pekerjaan tersebut 
dimulai dengan pengumuman pele
langan melalui website Layanan Peng
adaan secara elektronik (LPse) Ke
menhub maupun aplikasi sistem Peng

adaan secara elektonik (sPse) pada 
akhir bulan desember 2013.  

Hasil uji petik proses pelelangan pa
ket pekerjaan konstruksi Perbaikan dan 
rehabilitasi Jembatan, Pembangunan 
sepur Gudang, Pemagaran serta Akses 
Jalan Masuk Gudang, Perkuatan Badan 
Jalan KA, Pembuatan Perlintasan Tidak 
sebidang dan Pemagaran pada Area 
Lingkungan Yonif 141 Muara enim, 
menggunakan metode Prakualifikasi. 

Penentuan metode ini didasari Per
aturan Menteri Perhubungan nomor 55 
Tahun 2013 tentang Pedoman dan stan
dar dokumen Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi di Lingkungan Kemen terian 
Perhubungan yang mengacu pada  kual
ifikasi pekerjaan kompleks.

namun menurut penilaian BPK, 
pengkategorian pekerjaan itu sebagai 
pekerjaan kompleks kurang tepat. Pa
salnya, menurut Perpres 54 Tahun 2010 
kualifikasi yang dinyatakan kompleks 
adalah: Pekerjaan yang memerlukan 
teknologi tinggi. Mempunyai risiko 
tinggi. Menggunakan peralatan yang 
didesain khusus. dan/atau pekerjaan 
yang bernilai di atas rp100 miliar. 

Pada dokumen Pengadaan yang 
diunggah dalam aplikasi sPse, tidak 
mengatur dan menjelaskan secara rinci 
kriteria/panduan/metode penilaian 
aspek teknis yang dilakukan panitia. 
sementara itu, dalam penilaian aspek 
teknis panitia menggunakan metode 
pembobotan dengan nilai ambang batas 
minimum kelulusan adalah 75. 

Kondisi tersebut menurut BPK tidak 
sesuai Peraturan Presiden nomor 54 
Tahun 2010 sebagaimana diubah de
ngan Peraturan Presiden nomor 70 Ta
hun 2012 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. dalam PP ditegaskan 
bahwa tata cara dan kriteria penilaian 
harus dicantumkan dengan jelas dan 
rinci dalam dokumen Pengadaan. 

Akibat permasalahan tersebut maka 
peserta lelang tidak memperoleh infor
masi dan pemahaman yang jelas tentang 
substansi aspek teknis yang bakal dinilai 
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panitia dalam menetapkan pemenang 
lelang/tender. Menanggapi hal tersebut 
pihak satker pelelangan menyatakan 
sependapat dengan BPK, dan Pokja 
Pengadaan Jasa Konstruksi berjanji di 
masa datang akan lebih merinci infor
masi dalam dokumen pengadaan untuk 
mempermudah dan memperjelas infor
masi bagi peserta lelang. 

sedangkan terhadap permasalahan 
tersebut, BPK merekomendasikan ke
pada Menteri Perhubungan agar dirjen 
Perkeretaapian menginstruksikan KPA 
satker terkait memberikan sanksi admi
nistratif sesuai ketentuan yang berlaku 
kepada Pokja Pengadaan Jasa Kon
struksi atas ketidakcermatannya dalam 
melaksanakan proses pelelangan.

Kelebihan Pembayaran
Pada TA 20132014, satker Pengem

bangan Perkeretaapian sumatera se
latan memperoleh realisasi alokasi ang
garan belanja modal rp44,48 miliar. 
Anggaran tersebut di antaranya untuk 
belanja modal dengan kegiatan sebagai 
Pembangunan sinyal elektrik, Pemba
ngunan Jembatan/Box Culvert, Project 
Management Service (PMs), supervisi 
Pembangunan sinyal elektrik dan su
pervisi Pembangunan Jembatan/Box 
Culvert melalui tiga paket pekerjaan 

konstruksi dan tiga paket pekerjaan 
konsultasi.

Tahun 2014 terdapat pekerjaan per
baikan dan rehabilitasi jembatan, Pe
kerjaan Pembangunan sepur Gudang, 
Pemagaran, serta Jalan Akses Masuk 
Gudang, Pekerjaan Perkuatan Badan 
Jalan KA, Pekerjaan Pembuatan Per
lintasan Tidak sebidang dengan Area 
Lingkungan Yonif 141 Muara enim be
serta pengawasannya dan penyusunan 
desain melalui 11 paket konstruksi dan 
14 paket konsultansi.

dari penelusuran BPK terhadap 10 
dokumen kontrak paket konstruksi dan 
pelaksanaannya serta cek fisik menun
jukkan adanya kelebihan pembayaran 
senilai rp769,54 juta. Kelebihan pem
bayaran tersebut terbagi dalam tiga ke
lompok pekerjaan.

BPK menemukan kelebihan pem
bayaran sebesar rpl44,55 juta pada tiga 
paket pekerjaan. Masingmasing: per
baikan dan rehabilitasi jembatan antara 
Payakabungsimpang dengan bentang 
jembatan 15 m, yang dikerjakan  PT 
Putra Kharisma sejahtera,  Perbaikan 
Jembatan  pada  Km 717 dengan ben
tang jembatan 12 m,  yang dilaksanakan 
PT Catur Bijaksana,  serta  Pekerjaan 
Konstruksi Perbaikan dan rehabilitasi 
jembatan simpangKertapati dengan 

bentang jembatan 20 m oleh PT Catur
pilar Perkasatangguh. 

Kelebihan pembayaran juga terjadi 
pada paket pekerjaan pembangunan 
sepur Gudang, Pemagaran serta Akses 
Jalan Masuk Gudang. Paket pekerjaan 
senilai rp8,07 miliar tersebut   di
menangkan PT Ganda Karya Utama 
dan telah diselesaikan sesuai kontrak. 
namun berdasar hasil pemeriksaan 
fisik, dike tahui terdapat kelebihan pem
bayaran sebesar rp84,16 juta pada pe
kerjaan pembuatan pagar.

Kelebihan pembayaran sebesar 
rp493,47 juta yang terjadi pada lima 
paket pekerjaan Perkuatan Badan Jalan 
KA, serta kelebihan pembayaran sebe
sar rp47,35 juta pada paket pekerjaan 
pembuatan Perlintasan Tidak sebidang 
dan Pemagaran. 

Kelebihan bayar terjadi antara lain 
pada pengadaan proyek di Area Ling
kungan Yonif 141 Muara enim berupa 
pemasangan saluran drainase. Perkua
tan Badan Jalan KA di KM.467+000 – 
KM 467+500 berupa pekerjaan beton 
bertulang untuk dinding penahan. dan 
empat paket Perkuatan Badan Jalan KA 
antara Gilassepancar yang amblas de
ngan pengurukan ballas dan sub ballas. 

Terjadinya kelebihan bayar tersebut 
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 
dikarenakan Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan tidak optimal melakukan pe
nilaian terhadap hasil pekerjaan yang 
telah diselesaikan dan menyesuaikan 
dengan kontrak. sementara itu kon
sultan supervisi dan KPA/PPK kurang 
optimal melakukan pengendalian atas 
pelaksanaan pekerjaan.

BPK mengindikasikan bahwa sat
ker Pengembangan Perkeretaapian su
matera selatan, ditjen Perkeretaapian 
Kemenhub dalam menyajikan Pelak
sanaan Anggaran Kegiatan TA 2014 
belum sepenuhnya sesuai dengan Per
aturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 
dan perubahannya tentang Pengadaan 
Barang/Jasa.  (bd)

PDTT
Kereta api

ILUSTRASI : Kereta Api barang Sumatera
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PDTT
dana otsus

dAnA otonomi khusus yang 
diberikan pemerintah pusat 
kepada Provinsi Papua dini
lai belum digunakan secara 

optimal untuk kesejahteraan rakyat. 
“ini akibat pengelolaan dana otsus yang 
kurang baik dan diduga banyak potensi 
penyimpangan. Karena itu, pemerintah 
perlu mengevaluasi semua kelemahan 
penggunaan dana otsus tersebut. Perlu 
dievaluasi,” kata Anggota Komisi Xi 
dPr Mukhamad Misbakhun dalam dis
kusi bertajuk ‘Menggugat dana Otsus 
Papua’, (15/9).

dia menilai dana Otsus belum ban
yak berkontribusi pada tingkat kese
jahteraan masyarakat Papua dan Papua 
Barat disebabkan karena kelemahan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan 
serta pola pengawasan yang belum efek
tif. ia menyebut untuk tahun anggaran 
2016, dana Otsus Papua naik menjadi 
rp7,7 triliun (Papua sebanyak rp5,4 
triliun dan Papua Barat rp2,3 triliun). 
Tambahan dana juga diberikan untuk 
infrastruktur Provinsi Papua rp2,2 tril
iun dan Papua Barat rp1,1 triliun. 

Yang saya pelajari, dana Otsus Pap
ua belum pernah ada renstranya,” ujar 
Misbakhun. Pemerintah, harus mem
buat rencana Program induk Pemban
gunan berkesinambungan untuk Papua 
dan dana Otsusnya. dia khawatir jika 
hal tersebut tidak dilakukan, Papua 
setelah periodisasi dana Otsus selesai, 
tidak mempunyai dana tambahan lagi. 

BPK Periksa Delapan Pemda Papua dan Papua Barat

Kasus-Kasus 
dana Otsus dana Otsus menurut ketentuan UU no 

21 Tahun 2001 yang diamandemen den
gan UU no 5 Tahun 2008, periodenya 
20 tahun, yakni dari 2002 hingga tahun 
2022.

Terkait dana Otsus Papua, Badan 
Pemeriksa Keuangan melakukan 
pemeriksaan terhadap delapan Pemda 
di wilayah Papua dan Papua Barat TA 
20112012. Hasil pemeriksaan terse
but diungkap BPK dalam iHPs ii Ta
hun 2015. Menurut BPK, Otsus adalah 
wewenang khusus yang diakui dan di
berikan kepada Provinsi Papua untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi dan hak
hak dasar masyarakat Papua. 

sesuai UU no 21 Tahun 2001 ten
tang Otsus Bagi Provinsi Papua, pemer
intah mengalokasikan dana Khusus 
yang besarnya setara dengan 2% dari 
plafon dana Alokasi Umum (dAU) na
sional, yang utamanya ditujukan untuk 
pembiayaan pendidikan dan kesehatan. 
Provinsi Papua mulai memperoleh dana 
Otsus tahun 2002.

delapan Pemda yang diperiksa pen
gelolaan dan pertanggungjawaban dana 
Otsusnya adalah; Pemprov Papua, Pem
prov Papua Barat, Pemkab Jayapura, 
Pemkab Keerom, Pemkab Mimika, 
Pemkab nabire, Pemkab Fakfak, dan 
Pemkot sorong.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan 
kebijakan, sistem pengendalian intern 
serta pengelolaan dan pertanggung
jawaban dana Otsus belum sepenuh
nya dilaksanakan secara memadai dan 
sesuai ketentuan. simpulan tersebut 
didasarkan atas kelemahankelemahan 
pengendalian intern maupun kepatu
han terhadap ketentuan peraturan pe
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rundangundangan yang terjadi dalam 
pengelolaan dana Otsus. 

sejumlah permasalahan terkait pen
gendalian intern dalam pengelolaan 
dana Otsus antara lain perencanaan 
kegiatan belum memadai, sOP belum 
disusun, penyimpangan terhadap per
aturan tentang belanja dan lainlain 
kelemahan sPi.

Perencanaan kegiatan tidak mema
dai misalnya, Pemda belum sepenuhnya 
memiliki perencanaan yang dituang 
dalam rencana Pembangunan Jangka 
Panjang daerah (rPJPd), rencana 
Pembangunan Jangka Menengah dae
rah (rPJMd), dan rencana Tata ru
ang Wilayah (rTrW) yang mengatur 
arah, target dan indikator dalam rangka 
tercapainya penyelenggaraan otonomi 
khusus. Temuan ini terjadi di Pemprov 
Papua. 

regulasi dan kebijakan yang disu
sun belum sepenuhnya mendukung 
pelaksanaan otonomi khusus dan per
cepatan pembangunan, di antaranya 
Pemda baru menyusun 1 Perdasus dari 
31 Perdasus yang harus disusun, serta 
kebijakan pengganggaran belum didu
kung dengan rencana definitif dari ma

singmasing sKPd dan tidak mengacu 
sepenuhnya pada UU Otsus. Hal ini 
ditemukan di Pemprov Papua Barat. 

Penyusunan rencana definitif peng
gunaan dana Otsus belum mengacu 
pada pedoman sehingga banyak keg
iatan yang tidak sesuai dengan penge
lolaan Otsus. Hal ini ditemukan BPK di 
Pemkab Mimika. 

selain itu, BPK juga menemukan 
adanya penyimpangan terhadap per
aturan tentang belanja. Antara lain ter
jadi di Pemprov Papua di mana dana 
Otsus digunakan untuk pembentukan 
dana cadangan dalam bentuk deposito 
dan penyertaan modal ke perusahaan 
daerah. 

Penyimpangan terhadap peraturan 
tentang belanja juga terjadi di Pemprov 
Papua Barat di mana besaran alokasi 
dana PnPM Mandiri rencana strategi 
Pemberdayaan Kampung (respek) per 
distrik/kelurahan/kampung ditetap
kan sama dan tidak mengacu pada sK 
Gubernur Papua Barat yang mengatur 
alokasi harus berdasarkan indikator 
jumlah penduduk, lokasi dan kondisi 
geografis.

Permasalahan lain adalah Pemprov 

Papua belum melakukan monitoring 
penggunaan dana Otsus dan tidak men
ganalisa laporan kinerja yang disampai
kan Pemkab/Pemkot. sedang Pemda 
nabire belum mempedomani prinsip
prinsip arah dan kebijakan penggunaan 
dana Otsus yang telah ditetapkan dalam 
pedoman pengelolaan dana Otsus Prov 
Papua. 

selain permasalahan yang berkaitan 
sPi, BPK juga mengungkap tentang per
masalahan yang terkait dengan kepatu
han terhadap ketentuan perundang
undangan dalam pengelolaan dana 
Otsus, antara lain kekurangan volume 
pekerjaan dan/atau barang, kelebihan 
pembayaran selain kekurangan volume, 
bukti pertanggungjawaban tidak leng
kap/tidak valid, dll. 

secara keseluruhan, hasil pemerik
saan dana Otsus pada delapan Pemda 
mengungkapkan 66 temuan yang ter
diri dari 114 permasalahan, yakni: 44 
kelemahan sPi dan 70 ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundangundan
gan senilai rp611,94 miliar. Atas per
masalahan tersebut telah ditindaklan
juti dengan penyetoran ke kas daerah 
senilai rp2,22 miliar.

Permasalahan ketikdapatuhan ter
hadap ketentuan perundangundangan 
antara lain kekurangan volume peker
jaan dan/atau barang senilai rp20,21 
miliar terjadi di Pemprov Papua Barat 
(rp9,20 M) dan Pemprov Papua 
(rp10,70). Terkait kelebihan pem
bayaran selain kekurangan volume total 
nilainya mencapai rp3,46 miliar. Yakni, 
kelebihan pembayaran biaya personil 
dan nonpersonil pada kontrak jasa 
konsultan serta adanya pembayaran 
ganda atas tanah yang digunakan untuk 
pembangunan gedung. Temuan ini di
dapat di Pemprov Papua Barat dengan 
total nilai rp2,1 miliar. 

sementara temuan di Pemrov Pap
ua adalah kelebihan pembayaran atas 
pekerjaan pembinaan siswa unggul dan 
terdapat pembayaran fee untuk peng
gunaan nama perusahaan dalam pa

PDTT
dana otsus

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun
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ket pengadaan obatobatan, sehingga 
membebani keuangan daerah, nilain
ya rp1,11 miliar.

dari total temuan permasalahan 
ketidakpatuhan sebesar rp611,94 
miliar, yang terbesar adalah lain
lain permasalahan ketidakpatuhan 
yakni rp588,26 miliar. di antaranya 
adalah saldo dana PnPM Mandiri 
respek yang dikelola Bank Papua be
lum dikembalikan ke kas daerah dan 
terjadi kelebihan pembayaran kepada 
pihak ketiga dan potensi kelebihan 
pembayaran pada pekerjaan pem
bangunan jembatan, total nilainya 
rp584,75 miliar di Pemprov Papua. 

di samping itu ada kerugian dae
rah yang disebabkan rekanan tidak 
menyelesaikan kontrak dan kekuran
gan penerimaan dari denda keterlam
batan yang belum dipungut nilainya 
rp1,10 miliar di Papua Barat. serta 
pemborosan keuangan daerah dan 

denda keterlambatan pekerjaan be
lum dipungut di Pemkab Fakfak 
nilainya rp1,66 miliar.

Menurut BPK, pernasalahanper
masalahan tersebut mengakibatkan; 
alokasi dan pengelolaan dana Otsus 
yang tidak sesuai ketentuan akan 
memperlambat dan menghambat tu
juan pencapaian kesejahteraan rakyat 
di wilayah Papua dan Papua Barat. 
Kelebihan pembayaran kepada pihak 
ketiga akan menimbulkan kerugian 
bagi daerah. Juga, penerimaan daerah 
yang belum dipungut akan mengu
rangi perolehan pendapatan daerah 
untuk dimanfaatkan. 

Permasalahan tersebut, papar 
BPK dalam laporannya, terjadi karena 
Kepala daerah belum menyusun dan 
menetapkan perangkat aturan ten
tang pengelolaan dana Otsus secara 
memadai, perencanaan penggunaan 
dana Otsus belum memadai, serta 
pengawasan dan pengendalian atas 
kegiatan yang dibiayai dari dana Ot
sus belum optimal.

Atas berbagai permasalahan terse
but, BPK merekomendasikan kepada 
Kepala daerah terkait agar; Menyu
sun perencanaan dan kebijakan peng
gunaan dana Otsus sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; Melakukan 
penagihan kepada pihak ketiga atas 
kelebihan pembayaran dan/atau 
denda keterlambatan pekerjaan serta 
menyetorkan ke kas daerah; Mening
katkan pengawasan dan pengendalian 
atas penggunaan dana Otsus. 

Mengomentari tentang hasil audit 
BPK, Misbakhun mengatakan, ting
gal kita seberapa konsisten dengan 
hasil audit tersebut untuk melaku
kan perbaikan.”dengan adanya hasil 
audit yang dilakukan BPK itu harus 
dilakukan evaluasi secara menyelu
ruh aspekaspek yang kurang dalam 
pelaksanaan dana Otsus Papua ini,” 
tegasnya.   (dr)

Penyusunan 
rencana 
definitif 
Penggunaan 
dana Otsus 
belum mengacu 
Pada PedOman 
sehingga 
banyak kegiatan 
yang tidak 
sesuai dengan 
PengelOlaan 
Otsus. hal ini 
ditemukan 
bPk di Pemkab 
mimika.
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S tandar Kompetensi teknis Pemeriksa meru-
pakan standar yang digunakan dalam penilaian 
kompetensi teknis pemeriksa yang ditetapkan 
dalam SK Sekjen no. 335/K/X-XIII.2/7/2011). 
namun demikian, penilaian kompetensi teknis 

baru dapat dimplementasikan pada tahun 2015 meskipun di-
syaratkan dalam Mekanisme Sertifikasi Peran Pemeriksa sejak 
tahun 2012. Sejumlah persiapan teknis perlu disiapkan Biro 
SdM di antaranya perangkat soal dan kriteria penilaian yang 
akan digunakan.

Penilaian kompetensi teknis pertama kali dilakukan pada 
23 s.d. 25 november 2015 untuk peran Pengendali Mutu. 
Pelaksanaan penilaian kompetensi teknis terselenggara den-
gan koordinasi antara Biro SdM dan Pusdiklat, yang dilaku-
kan bersamaan dengan diklat peran Pengendali Mutu selesai. 
Pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yang dilakukan ber-
samaan dengan diklat peran merupakan wujud komitmen dan 
semangat Biro SdM dan Pusdiklat dalam mewujudkan proses 
diklat dan penilaian kompetensi yang efektif dan efisien. 

Proses persiapan alat ukur/tools sudah dirintis oleh Biro 
SdM sejak tahun 2013. Kendala teknis seperti ketersediaan 
narasumber (subject matter expert) dan sumber daya berdam-
pak cukup signifikan dalam proses penyelesaian perangkat 
soal. Pada tahun 2015, Biro SdM dan tim subject matter expert 
dari pemeriksa (seperti I nyoman Wara, Hery Subowo, andi 

rahmad Zubaidi, dan Syamsudin) mengembangkan alat ukur/
tools dalam bentuk tes analisis kasus dan presentasi untuk pe-
nilaian kompetensi teknis Pengendali Mutu.

alat ukur/tools ini dapat dikatakan cukup komprehensif 
karena menguji proses pengendalian mutu mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pemeriksaan. ti-
dak hanya itu, alat ukur/tools presentasi juga dikembangkan 
untuk menguji kemampuan Pengendali Mutu dalam mengko-
munikasikan LHP yang dihasilkan.

Pada tahun 2016, Biro SdM dan Pusdiklat melakukan pe-
nilaian kompetensi teknis untuk peran Pengendali teknis pada 
18 , 23, dan 24 agustus 2016. alat ukur/tools yang digunakan 
masih menggunakan tes analisis kasus dan presentasi yang 
tentunya sudah disesuaikan dengan standar kompetensi tek-
nis Pengendali teknis. Sejumlah masukan dari pemeriksa yang 
diperoleh pasca penilaian kompetensi teknis kami olah untuk 
menyempurnakan mekanisme penilaian kompetensi teknis 
pemeriksa.

Penilaian kompetensi teknis menghasilkan nilai individu 
per kompetensi teknis pemeriksa dan klasifikasi akhir. Nilai 
individu per kompetensi dikategorikan menjadi “Meet” dan 
“Below” berdasarkan Standar Kompetensi teknis Pemer-
iksa. Kompetensi teknis seseorang dikatakan “Meet” jika ybs 
memenuhi standar minimum nilai yang ditetapkan. Jika kom-
petensi teknis peserta tidak memenuhi standar minimum nilai 

Opini
Penilaian KomPetensi 

teKnis PemeriKsa
Oleh: Kris Dianto, S.E., Ak, dan Pramudhita Puteri, S.Psi., M.Sc

MekanisMe sertifikasi Peran PeMeriksa (sk sekjen nO. 
519/k/X-Xiii.2/12/2012) Mensyaratkan adanya PrOses 
Penilaian (asesMen) kOMPetensi Perilaku MauPun 

teknis bagi PeMeriksa yang akan Menduduki Peran 
tertentu. artikel kali ini akan MeMbahas Mengenai 

PrOses Penilaian kOMPetensi teknis PeMeriksa.
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yang ditetapkan maka ybs memperoleh 
kategori “Below”. Klasifikasi akhir 
memperhitungkan keseluruhan jumlah 
kategori “Meet” dan “Below” yang di-
peroleh individu untuk seluruh kompe-
tensi teknis. Klasifikasi akhir terdiri atas 
lima klasifikasi (A, B, C, D, dan E) den-
gan kriteria pada bagan di samping ini. 
Klasifikasi minimal untuk dapat diper-
timbangkan menduduki peran tertentu 
adalah Klasifikasi C. 

Kelulusan peserta atas diklat Peran 
Pemeriksa mempertimbangkan hasil 
diklat dan hasil penilaian kompetensi 
teknis pemeriksa. dengan demikian, 
seorang pemeriksa dikatakan lulus 
diklat Peran jika memenuhi standar 
kelulusan diklat dan klasifikasi mini-
mal hasil penilaian kompetensi teknis 
pemeriksa. Klasifikasi penilaian kom-
petensi teknis pemeriksa sudah diselar-
askan dengan standar penilaian diklat 
Peran Pemeriksa.

Jika pada 2015 pengembangan alat 

ukur/tools merupakan inisiatif Biro 
SdM, maka pada triwulan IV 2016 Pus-
diklat mulai menyempurnakan alat ukur 
/tools yang sudah ada. Biro SdM akan 
mendukung proses penyempurnaan 
alat ukur/tools melalui pengemban-
gan indikator teknis per level kompe-
tensi teknis pemeriksa. Indikator teknis 
tersebut akan digunakan sebagai dasar 
dalam penyusunan alat ukur/tools dan 
mekanisme penilaian (skoring). Indika-
tor teknis juga dapat digunakan sebagai 
pedoman dalam penyusunan kurikulum 
diklat peran selain untuk pengemban-
gan alat ukur/tools penilaian kompe-
tensi teknis pemeriksa.

Saat ini, Biro SdM sedang mengem-
bangkan perangkat pengukuran kom-
petensi teknis yang lebih efektif dan 
efisien. Perangkat tersebut tidak meng-
gantikan metode penilaian kompetensi 
(asesmen) konvensional namun mem-
berikan informasi tambahan yang dapat 
diakses dengan mudah dan cepat bagi 

para pengambil keputusan. Perangkat 
pengukuran yang dikembangkan antara 
lain penilaian kinerja berbasis kom-
petensi (competency based question
naire). Perangkat pengukuran ini dapat 
dikembangkan dengan memanfaatkan 
basis teknologi informasi yang akan 
memudahkan proses penilaian kompe-
tensi 360 derajat.

Hasil penilaian kompetensi teknis 
pemeriksa diharapkan dapat memberi-
kan profil kompetensi pemeriksa yang 
komprehensif, mulai dari kompetensi 
perilaku hingga teknis pemeriksa. Profil 
komprehensif tersebut sudah waktunya 
dapat dimanfaatkan para pengambil 
keputusan untuk proses kenaikan peran 
pemeriksa maupun mutasi atau pro-
mosi.

Sehubungan dengan rencana Strat-
egis BPK 2016 – 2020 yang secara 
eksplisit menyatakan adanya Talent 
Pool  bagi para pemeriksa dengan keahl-
ian/spesialisasi tertentu, hasil penilaian 
kompetensi teknis tentunya dapat di-
manfaatkan. Walaupun Standar Kom-
petensi teknis Pemeriksa BPK masih 
berdasarkan peran pemeriksa, bukan 
spesialisasi jenis pemeriksaan, hasil 
penilaian kompetensi teknis pemeriksa 
dapat dijadikan filter awal untuk me-
nentukan pemeriksa yang dapat dikat-
egorikan dalam Talent Pool. ***

Penulis adalah PNS Biro Sumber 
Daya Manusia BPK RI

Jika pembaca ingin memberikan 
saran atau masukan maupun mem
peroleh informasi lebih lanjut menge
nai kompetensi, pembaca dapat meng
hubungi:

Biro Sumber Daya Manusia
Subbagian Penilaian Kompetensi
(021) 2554 9000 pesawat 1717 dan 
1241
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t InggInya harga gas In-
donesia menjadi sorotan 
berbagai pihak. Bahkan jika 
dibanding dengan negara-

negara tetangga terdapat selisih yang 
cukup jauh. Harga jual gas bumi se-
jumlah KKKS (kontraktor kontrak ker-
jasama) berkisar antara 5-8 dolar aS. 
Sementara berdasar data Kementerian 
Perindustrian harga jual gas bumi di 
Singapura hanya berkisar 4,5 dolar aS 
per juta British Thermal Unit (MMB-

tU), Malaysia 4,47 dolar aS/MMBtU 
dan Filipina 5,43 dolar aS/MMBtU.

anggota BPK achsanul Qosasi yang 
diminta tanggapannya oleh wartawan 
terkait hal itu menyebutkan, harga 
gas bumi mahal karena biaya eksploi-
tasi yang tinggi dibanding negara lain. 
Hal ini menyebabkan ongkos produksi 
menjadi mahal, dan akhirnya gas di 
Indonesia pun menjadi tinggi sehingga 
memberatkan industri.

“Kamu tahu yang membuat harga 

Harga gas MaHal, karena
Biaya eksploitasi tinggi

achsanul Qosasi

gas bumi mahal adalah biaya eksploi-
tasi yang tinggi sekali di Indonesia 
dibanding negara lain. Biaya eksploitasi 
migas di Indonesia mencapai USd47 
per barel padahal negara te tangga saja 
bisa USd15 per barel,” jelasnya ke-
pada wartawan. Selain masalah biaya 
eksploitasi, katanya, ada permasalahan 

UMUM

anggota bPk achsanul Qosasi
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sumur-sumur tua juga trader-trader 
yang mengambil untung tinggi dari bis-
nis gas bumi. 

Untuk itu, kata achsanul, struktur 
biaya eksploitasi harus dibenahi sehing-
ga hulu bisa murah. Karena 90% harga 
gas itu ditentukan di hulu. Pemerintah, 
lanjutnya, harus turun tangan menga-
tasi masalah gas, juga harus ada insentif 

bagi para investor  agar tertarik di bis-
nis eksploitasi gas. 

Mahalnya harga gas bumi Indonesia 
ini sempat mendapat kritik tajam dari 
anggota Banggar (Badan anggaran) 
dPr rI, Bambang Haryo Soekartono, 
dalam rapat Banggar dengan Peme-
rintah, (19/9). Menurutnya, harga di 

Singapura berkisar 3,8 dolar aS per 
MMBtU, sementara Malaysia 3,8-3,9 
dolar aS. “Mereka membelinya dari In-
donesia. tapi PLn beli gas yang ditetap-
kan oleh SKK Migas sendiri seharga 
7 dolar aS per MMBtU atau bahkan 
lebih,” ucap politisi gerindra yang juga 
anggota Komisi VI. 

Karenanya dia berharap agar harga 

gas dikembalikan ke harga yang real-
istis. Hal ini, katanya, penting untuk 
membantu pembangunan infrastruk-
tur energi yang sangat dibutuhkan oleh 
jutaan usaha di Indonesia juga ma-
syarakat. “Harga elpiji dibandingkan 
harga LNG dan CNG empat kali lipat 
dari harga pasar. ternyata, menggu-

nakan elpiji jauh lebih mahal daripada 
CNG,” katanya.

“Mohon pemerintah bisa memper-
hatikan ini dan bisa mengusahakan, 
karena masyarakat sudah membayar 
pajak tanpa ngemplang. Pemerintah ha-
rus mengusahakan infrastruktur energi 
terutama gas dan minyak,”  tegasnya. 

Sebagai informasi, Lng (lique
fied natural gas) adalah gas alam yang 
didinginkan lalu dikondensasikan men-
jadi liquid (cair). Lng digunakan untuk 
industri sebagai bahan bakar. Sedang 
CNG (compressed natural gas) adalah 
gas alam yang terkompresi. di Indone-
sia kita mengenal CNG sebagai BBG. 
CNG dibuat dengan melakukan kom-
presi metana (CH4) yang diekstrak dari 
gas alam.

Sementara dalam kesempatan ter-
pisah anggota Komisi VII Satya W yud-
ha mengatakan, mahalnya harga gas 
karena lapangan-lapangan gas di Indo-
nesia mempunyai tingkat keekonomian 
berbeda-beda sehingga menyebabkan 
harga gas di hulu menjadi bervariasi. 

“Masing-masing lapangan gas pu-
nya tingkat keekonomian berbeda yang 
akhirnya membuahkan harga gas di 
masing-masing lapangan itu bisa ber-
beda-beda,” ucapnya. Jadi, tidak bisa 
satu lapangan dipatok harga sama de-
ngan lapangan lain. “Ini harus dibenahi 
pemerintah. Harus dari yang paling 
hulu dulu,” kata  Satya.

Saat ini, katanya, pemerintah meng-
gunakan sistem kontrak bagi hasil (pro
duction sharing contract/PSC).  Maka 
penurunan harga gas bisa dilakukan 
dengan mengubah profit split yang 
akhirnya, mungkin, bagian pemerin-
tah menjadi tidak sebesar sebelumnya. 
“dengan demikian, itu bisa menekan 
harga gas, khususnya untuk lapangan 
yang sulit. Lapangan yang membuat 
harga gas menjadi mahal,” ungkap 
Setya. Ia mengatakan, banyak lapangan 
gas sulit diproduksi, karenanya para 
pelaku usaha industri harus membeli 
gas mahal atau menjual gas mahal. 
(dr) 
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UMUM

P ESoALAN dwelling time di 
Pelabuhan tanjung Priok, Ja-
karta Utara yang sempat men-
jadi sorotan Presiden Joko 

Widodo. Setelah dilakukan reformasi 
besar-besaran, kini rata-rata dwelling 
time tanjung Priok berkisar 3,2 hari. 
Meski relatif rendah dibanding sebel-
umnya yang mencapai 6-7 hari, namun 
Presiden belum puas. Jokowi meminta 
waktu tunggu bongkar muat haruslah 
2 hari agar Indonesia dapat bersaing 
dengan negara lain seperti Singapura di 
bawah dua hari, Malaysia dua hari.

ternyata perbaikan yang terjadi di 
Pelabuhan tanjung Priok tidak diikuti 
pelabuhan-pelabuhan besar lain seperti 
Makassar, Belawan, dan Batam yang 
berdasarkan laporan dwelling time di 
pelabuhan-pelabuhan tersebut menca-

pai 6-7 hari. 
Persoalan dwelling time yang ber-

larut-larut juga menjadi sorotan Komisi 
V dPr dalam rapat dengar Pendapat 
dengan dirjen Perhubungan Laut dan 
83 Kepala otoritas Pelabuhan seluruh 
Indonesia, baru-baru ini. 

“Itu akibat kurangnya pelabuhan 
atau sistemnya yang jeblok? Saya minta 
indikasi perbandingan berapa selisih 
waktu antara Singapura dan tanjung 
Priok,” tegas anggota Komisi V dPr, 
Soehartono yang mempertanyakan 
tentang penyebab berlarutnya masalah 
dwelling time di beberapa pelabuhan 
besar di Indonesia.

Sebagaimana terungkap, di Belawan 
misalnya, waktu tunggu bongkar muat 
berkisar 5 hari, sementara di Makassar 
lebih lama lagi yakni 7 hari. Sedang di 

MenHUB: Dwelling Time
HarUs selesai 1 BUlan

Pelabuhan tanjung Priok relatif lu-
mayan dibanding sebelumnya, kini 
berkisar 3,2 hari dan masih harus ditu-
runkan hingga menjadi dua hari.

Menurut politisi dari dapil Jatim 
VIII itu, seharusnya tiga pelabuhan 
penting di Jawa dikerahkan secara ber-
sama-sama untuk mengurangi waktu 
bongkar muat kapal. Kontainer, katan-
ya, berpusat di Jawa terutama di Jakar-
ta. Jadi seharusnya sudah ada pemiki-
ran untuk mengerahkan Tanjung Emas, 
tanjung Perak dantanjung Priok secara 
bersama-sama. dengan begitu dwelling 
time akan berkurang. “Seberapa baik 
manajemennya, tapi kalau tangkernya 
melimpah-ruah kan sulit juga,” ucap 
Soehartono.

Sebagai informasi, asosiasi Logistik 
dan Forwarder Indonesia (aLFI) beber-
apa waktu lalu sempat menyampaikan 
bahwa biaya logistik di Pelabuhan Indo-
nesia termahal di dunia. Biaya logistik 
pelabuhan Indonesia mencapai 27%. 
Sementara di negara tetangga, seperti 
Singapura, Malaysia maupun India be-
rada di angka 15%.

Jokowi saat meresmikan pengop-
erasian terminal Peti Kemas Kaliba-
ru Pelabuhan Utama tanjung Priok, 
(13/9), menegaskan, target dwelling 
time 2 hari tidak hanya untuk Pelabu-
han di tanjung Priok, namun juga untuk 
semua pelabuhan di seluruh Indonesia. 

“Jangan hanya di tanjung Priok, 
saya juga minta tanjung Perak, Be-
lawan, Makassar, semua dwelling time-
nya diperbaiki. di Belawan masih 7-8 
hari, jangan lagi. Mau bersaing kayak 
apa kalau kita masih 7-8 hari? di Be-
lawan coba, cara main-main seperti itu 
sudah tidak bisa lagi. ada 8 crane, yang 
dijalankan hanya 1 crane untuk tawar-
menawar saja. nggak bisa seperti ini! 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
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Saya akan perintahkan Kapolri ke Bela-
wan, tanjung Perak. Kalau di sini bisa 
3,2 hari,  di sana juga harus bisa,” tegas 
Presiden.

Sementara itu di kesempatan ber-
beda, Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi menjelaskan, Menteri Koordi-
nator Kemaritiman Luhut Binsar Pand-
jaitan meminta agar aturan waktu inap 
yang saat ini diterapkan di Pelabuhan 
tanjung Priok, juga diberlakukan di 
Medan dan Surabaya. 

“Menko Maritim telah memberikan 
arahan agar upaya pengurangan dwell 
time yang telah berhasil di tanjung 
Priok juga diterapkan di pelabuhan-
pelabuhan lain, utamanya di Sura-
baya dan Medan,” jelas Budi. Selain 
itu, Menko juga meminta agar para 
wakil kementerian dan lembaga negara 
di pelabuhan diberikan kewenangan 
mengambil keputusan. “Pemberian ke-
wenangan bagi para Wakil Kementerian 
dan Lembaga Pemerintah di pelabuhan 
sangat penting untuk mengurangi dwell 
time, khususnya pada tahap preclear
ance,” katanya.

tahapan precustoms clearance, 
memerlukan waktu yang terlama. Se-
bab, tahapan ini meliputi proses per-
izinan yang dikeluarkan Pejabat Ke-
menterian dan Lembaga negara yang 
berkedudukan di kantornya masing-
masing di Jakarta.

tahapan precustoms clearance ini 
merupakan periode setelah peti kemas 
dibongkar sampai dilakukan pemerik-
saan barang. dengan adanya pendelega-
sian kewenangan, diharapkan proses ini 
bisa lebih cepat. “tadi di dalam rapat, 
Dirjen Bea Cukai menyatakan akan ter-
us memperbaiki waktu proses customs 
clearance dan Pelindo akan menambah 
peralatan untuk mempercepat fasilitasi 
postcustoms clearance,” katanya.

terkait permasalahan dwelling time 
ini, Menhub juga melakukan pembi-
caraan dengan sejumlah pihak terkait. 
“dua hari lalu saya bertemu Kapolri, 
kemarin saya telah mengumpulkan para 
dirut Pt Pelindo 1-4 dan hari ini saya 

berbicara dengan Dirjen Bea dan Cu-
kai untuk mencari format yang terbaik 
dalam menyelesaikan masalah dwelling 
time,” jelas Budi usai bertemu dirjen 
Bea dan Cukai Heru Pambudi, (18/9). 
demikian dikutip dari laman dephub.
go.id.

Menurutnya, berdasarkan penjela-
san Dirjen Bea dan Cukai, dari program 
pengurangan dwelling time yang telah 
dikerjakan, ada yang sudah bagus dan 
ada yang belum baik. Untuk itu akan 
disusun rencana dimana program-pro-
gram yang sudah baik di satu pelabu-
han akan diterapkan juga di pelabuhan 
lainnya. “Program- program yang ber-
hasil mengurangi dwelling time di satu 
pelabuhan akan diterapkan di pelabu-
han lainnya,” katanya. 

dia juga menegaskan tentang pent-
ingnya melakukan deregulasi dan sim-
plifikasi dalam proses dokumen ke-
pelabuhan guna mendukung penguran-
gan dwelling time. “Kami akan meng-
kaji perlu tidaknya melakukan proses 
pemeriksaan secara penuh pada barang 
yang diimpor berulang-ulang oleh im-
portir tertentu yang dikenal memiliki 
reputasi baik,” jelas Budi. 

ditambahkan juga bahwa tidak ada 
lagi sekat-sekat antara Kemenhub dan 

Bea dan Cukai, antara Kemenhub den-
gan Polri, dll. Semua pihak, katanya, 
bekerjasama untuk melaksanakan 
Instruksi Presiden guna mengurangi 
dwelling time di pelabuhan-pelabuhan 
komersial di Indonesia.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pam-
budi menambahkan, pihaknya siap 
mendukung inisiatif Menteri Perhubun-
gan dalam rangka mengurangi dwelling 
time secara menyeluruh yang menyang-
kut proses perijinan, pemeriksaan do-
kumen dan proses pemeriksaan barang. 
“Kami siap menjadi bagian dari tim 
yang diiniasi oleh Menteri Perhubun-
gan untuk memastikan dwelling time 
berkurang di seluruh pelabuhan utama 
di Indonesia,” kata Heru.

Sehari sebelumnya Menhub melaku-
kan rapat dengan jajaran direksi Pt 
Pelindo I, II, III, dan IV di kantornya 
guna mengevaluasi masalah dwelling 
time di beberapa pelabuhan besar. dia 
menegaskan permasalahan dwelling 
time ini harus selesai dalam tempo satu 
bulan. “Karena itu kita harus sungguh-
sungguh melakukan pembenahan inter-
nal. Semua lini harus melakukan intros-
peksi, bekerja simultan dan menjadikan 
masalah ini sebagai prioritas,” ucapnya. 

 (*/dr)

Presiden Joko Widodo

62 - 79 GATSU 31 ok.indd   67 09/11/2016   0:54:10



68 september 2016WArtA BPK

KaMIS (8/9) lalu, bertem-
pat di auditorium Pusdiklat 
BPK, Kalibata, Jakarta, dit-
ama Binbangkum BPK me-

nyelenggarakan Forum diskusi yang 
melibatkan lembaga perwakilan dan 
aparat Penegak Hukum (aPH). tema 
yang diangkat: “Peningkatan Sinergi 
Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga 
Peradilan dan aparat Penegak Hukum 
dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuan-
gan negara yang Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan nepotisme”.

Forum diskusi ini diikuti perwakilan 

dari lembaga peradilan serta aPH, baik 
di tingkat pusat maupun di daerah, 
khususnya di wilayah Indonesia bagian 
timur. Mulai dari hakim Pengadilan 
negeri, Pengadilan tinggi, Mahkamah 
agung, Pengadilan tata Usaha negara 
(PtUn), Pengadilan tindak Pidana 
Korupsi (tipikor), sampai perwakilan 
aPH: kepolisian, kejaksaan dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Ketua BPK Harry azhar azis, 
turut sebagai pembicara anggota BPK 
agung Firman Sampurna. Beberapa pe-
jabat eselon I yang hadir di antaranya 

agenDa

Forum Diskusi BPK dengan Lembaga Peradilan dan APH

menyatuKan Pemahaman 
Kerja BPK dengan 
PenegaK huKum
ketidakselarasan PeMahaMan dan Pandangan 
antara bPk dan leMbaga Peradilan serta aPh 
MeMbuat Penegakan hukuM yang bersuMber dari 
hasil kerja bPk kurang MaMPu diOPtiMalkan. 

Kaditama Binbangkum nizam Burhan-
uddin, auditor Utama Keuangan nega-
ra I Heru Kresna reza, auditor Utama 
Keuangan negara VI Sjafruddin Mosii. 
Hadir juga para pejabat Kantor Pusat 
maupun BPK Perwakilan lainnya.

Forum diskusi ini membicarakan ke-
selarasan pandangan dan pemahaman 
antara BPK dan pemangku kepentingan 
di bidang hukum mengenai perhitun-
gan kerugian negara dalam rangka pen-
egakan hukum oleh aparatur penegakan 
hukum. Selain itu, dibicarakan juga soal 
kebenaran substansi hasil pemeriksaan 
dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, 
bukan merupakan obyek yang dapat 
diuji di muka pengadilan.

Jadi, dua tema besarnya adalah 
berbagai permasalahan hukum terkait 
perhitungan kerugian negara dan lapo-
ran hasil pemeriksaan BPK. dua hal 
ini terdapat beberapa persoalan yang 
harus disepakati, di antaranya, adanya 
pihak lain di luar BPK yang melakukan 
penghitungan kerugian negara yang ber-
beda metode dan hasil penghitungannya 
dengan BPK. Ini perlu dicarikan solusi 
terbaik agar tidak menimbulkan deviasi 
dalam proses penegakan hukum.

dalam sambutan sekaligus mem-
buka acara, Ketua BPK Harry azhar 
azis mengatakan permasalahan korupsi 
mengakibatkan tidak optimalnya pe-
ngelolaan keuangan negara untuk men-
capai tujuan pembangunan nasional 
yaitu menuju masyarakat yang adil dan 
makmur. Korupsi juga menciptakan 
penurunan kredibilitas pemerintah dan 
bahkan pengeroposan mentalitas pem-
bangunan bangsa.

“Perolehan indeks persepsi korupsi 
masih cukup rendah, menjadikan bang-
sa Indonesia dipandang sebagai bangsa 
yang korup sehingga hal ini mempen-
garuhi aspek jati diri kepercayaan dan 
bahkan kedaulatan bangsa dan mem-
buat investor serta kreditur ragu masuk 
ke Indonesia,” urainya

Konstitusi negara, Undang-Undang 
dasar 1945 (UUd 1945), lanjut Har-
ry, mengatur peran BPK untuk turut 

Suasana pembukaan Forum Diskusi BPK dengan Lembaga Peradilan dan APH, yang diselenggara-
kan pada 8 September 2016, di Auditorium Pusdiklat BPK Kalibata, Jakarta.
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melawan korupsi. Dalam Pasal 23 E 
UUd 1945, dinyatakan, untuk memer-
iksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara diadakan suatu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri. 

tujuan dari pemeriksaan BPK, an-
tara lain membantu para pengelola 
keuangan negara agar tidak ada peny-
impangan dalam pengelolaan keuangan 
negara. Ini merupakan tugas penting 
bagi BPK karena tanpa pengelolaan 
keuangan yang baik dan benar musta-
hil kesejahteraan rakyat dapat terwu-
jud. “Korupsi menjadi satu hal yang 
harus kita sama-sama perangi untuk 
mempercepat dan memperluas tingkat 
kesejahteraan rakyat betul-betul terwu-
jud bagi seluruh rakyat Indonesia” ujar 
Harry. 

Jika uang negara banyak dikorupsi, 
menurut Harry, tentu akan mengham-
bat pembangunan yang berakibat salah 
sasaran bahkan bisa mengalami kegaga-
lan. Imbasnya, rakyat miskin dan anak 
terlantar akan terus meningkat. 

di sisi lain, peran BPK dalam 
melakukan pemeriksaan tentu sangat 
dibutuhkan. Karena, sudah menjadi 
marwah BPK untuk melakukan pemer-
iksaan dan memastikan bahwa uang 
negara sudah dikelola dan dipertang-
gungjawabkan sesuai dengan aturan dan 
digunakan sesuai dengan tujuan.

Jika ada temuan penyelewengan 
atau korupsi, BPK diwajibkan menyam-
paikan kepada aparat penegak hukum. 
dengan demikian BPK dapat turut men-
dorong terwujudnya pengelolaan keuan-
gan yang transparan dan akuntabel serta 
dapat digunakan sebesar-besarnya un-
tuk kemakmuran rakyat.

Hal tersebut juga diatur pada Pasal 
14 Undang-Undang (UU) no. 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan tanggung Jawab Keuangan negara, 
serta Pasal 8 ayat 3 dan 4 UU no. 15 ta-
hun 2006 tentang BPK. dalam kedua 
undang-undang tersebut, secara jelas 
menyatakan apabila dalam pemeriksaan 
ditemukan unsur pidana, BPK segera 

melaporkan hal tersebut kepada instansi 
yang berwenang sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
BPK sebagaimana dimaksud, dijadikan 
dasar penyidikan oleh para pejabat pe-
nyidik yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundangan. Sehingga,  kon-
struksi hubungan antara BPK dengan 
instansi yang berwenang untuk mewu-
judkan tata kelola yang bersih dan ber-
tanggungjawab makin terlihat jelas.

terkait dengan tugas dan wewenang 
BPK terhadap permasalahan hukum 
yang dialami BPK dengan pemangku ke-
pentingan, baik secara normatif maupun 
dalam praktik, beberapa tahun terakhir 
ini dihadapkan kepada gugatan hukum, 
baik secara perdata maupun tata usaha 
negara. 

Selain itu, terdapat uji materiil ter-
hadap undang-undang yang menggugat 
kewenangan BPK.  termasuk di dalam-
nya permohonan judicial review kepada 
Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 
Pasal 13 UU no. 15 tahun 2004 dan 
Pasal 11 Huruf C UU No. 15 Tahun 2006 
terkait pemberian keterangan ahli oleh 
BPK dalam proses peradilan mengenai 
kerugian negara atau daerah. 

dengan adanya gugatan atas ha-
sil pemeriksaan BPK menunjukan be-

lum dipahami tugas dan fungsi BPK 
dalam melakukan pemeriksaan. dalam 
perkembangannya gugatan tidak saja 
terhadap BPK, tetapi juga diajukan ke-
pada kementerian, lembaga dan pemer-
intah provinsi/kabupaten/kota yang 
melakukan tindak lanjut hasil rekomen-
dasi LHP BPK. “Hal tersebut tentunya 
dapat menghambat tindak lanjut yang 
dilakukan kementerian, lembaga dan 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota 
atas hasil pemeriksaan BPK,” pungkas 
Harry.

Perhitungan Kerugian Ne
gara

Sementara, anggota BPK agung 
Firman Sampurna yang didapuk seb-
agai salah satu pembicara, mengurai-
kan mengenai permasalahan perhi-
tungan kerugian negara dalam rangka 
penegakan hukum oleh aparat penegak 
hukum. agung menguraikan tiga hal ter-
kait persoalan tersebut, yaitu pengertian 
kerugian negara; siapa yang berwenang 
untuk menghitung dan menetapkan 
kerugian negara; dan kapan perhitun-
gan dan penetapan kerugian negara 
dapat dilakukan.

terkait dengan apa itu kerugian 
negara, menurutnya, terdapat pada be-
berapa undang-undang bidang keuan-
gan negara. Undang-undang yang di-
maksud yaitu UU no. 17 tahun 2003 
tentang Keuangan negara, UU no. 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
negara, UU no. 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung 
Jawab Keuangan negara, UU no. 15 ta-
hun 2006 tentang BPK, serta petunjuk 
teknis yang digunakan juga yang men-
jadi bagian tak terpisahkan dari Standar 
Pemeriksaan Keuangan negara (SPKn). 

Berdasarkan ketentuan undang-un-
dang tersebut, lanjut agung, UU no. 15 
tahun 2004 menjadi acuan yang pent-
ing. Sebab, jika mengacu pada UU no. 1 
tahun 2004, kerugian negara hanya di-
batasi pada hal yang hubungannya den-
gan perbendaharaan negara. 

Sementara, apa yang diungkap 

agenDa
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dalam UU no. 15 tahun 2004 dan UU 
no, 15 tahun 2006, maka kerugian neg-
ara adalah suatu peristiwa yang dapat 
terjadi pada setiap tingkat atau wilayah 
pengelolaan keuangan negara. Lebih 
luas cakupannya.

Sesuai ketentuan undang-undang 
itu, kerugian negara didefinisikan se
bagai kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang yang nyata dan pasti jumlah-
nya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum, baik disengaja maupun lalai. 

Dengan definisi tersebut, terdapat 
beberapa unsur kerugian negara yang 
penting untuk diungkap. Pertama, ad-
anya kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang. Kedua, nyata dan pasti jum-
lahnya. Ketiga, akibat melawan hukum, 
baik sengaja maupun lalai. “Bagian tera-
khir, ini menentukan apakah 
bagian dari fraud atau aspek 
administrasi, dan ini penentu 
suatu kerugian apakah keru-
gian negara atau bukan, ke-
mudian unsur melawan hu-
kum berarti ada aturan yang 
dilanggar,” jelas agung.

Pada bagian sengaja atau 
lalai, dapat dibuktikan secara 
hukum. BPK akan ungkap 
prosesnya, tetapi untuk men-
dalami ini, dan ketika sudah 
masuk ke pro justisia, maka 
itu diserahkan kepada aPH. 
Pengujiannya secara lebih 
detail merupakan wilayah dari aPH.

Sedangkan kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang merupakan salah 
satu konsep umum tentang kerugian. 
Jadi, frasa ‘kerugian’, secara akuntansi 
berarti penurunan dalam kekayaan 
suatu entitas yang ditimbulkan oleh 
suatu transaksi yang dilakukan oleh en-
titas tersebut. Jadi, ada peristiwa akun-
tansi dan ada kekurangan atau keru-
gian di dalamnya. Konsep kerugian 
negara menekankan pada pemahaman 
kekurangan. “Jadi bisa dihitung, sesu-
atu yang sifatnya bisa dihitung,” ucap 
agung.

terkait dengan unsur nyata dan 

pasti jumlahnya, agung menekankan 
pada aspek keterjadian, kapan kerugian 
negara ini terjadi. Sama halnya dengan 
frasa ‘kekurangan’, unsur ini pun dapat 
diukur dengan pasti. “Bukan bersifat 
perkiraan, bukan potensi, bukan risiko,” 
ujarnya.

Secara umum, hal terpenting dari 
aspek ini adalah perhitungan kerugian 
negara tidak mungkin dilakukan jika 
tidak melakukan pengujian atas asersi. 
Perlu proses pengujian asersi. dan, pros-
es pengujian asersi merupakan proses 
pemeriksaan atau audit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan undang-un-
dang. Jadi, perhitungan kerugian negara 
merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara.

terkait siapa yang berwenang meng-
hitung dan menetapkan kerugian nega-
ra, agung menjelaskan latar belakang-
nya. dimana, kerugian negara terjadi 
dalam lingkup pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara. 

di sisi lain, untuk mendapatkan in-
formasi mengenai kerugian negara dibu-
tuhkan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 
Merujuk pada konstitusi negara UUd 
1945, lembaga yang bertanggung jawab 
untuk memeriksa pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara adalah 
BPK. Jadi, menurut agung, lembaga 
yang punya wewenang melakukan per-

hitungan dan penetapan kerugian neg-
ara adalah BPK. Karena, sudah diman-
datkan UUd 1945, peraturan tertinggi di 
Indonesia. 

“Jadi, kalau soal dihitung, itu bisa 
dilakukan oleh Kantor akuntan Publik 
boleh dilakukan oleh aparat Penga-
was Internal Pemerintah, tetapi untuk 
menetapkan, harus oleh BPK, dan su-
dah diatur dalam Undang-Undang BPK 
bahwa BPK dapat menugaskan pihak di 
luar BPK untuk bekerja, untuk dan atas 
nama BPK,” paparnya.

dalam hal kapan perhitungan dan 
penetapan kerugian negara dapat di-
lakukan, agung menuturkan, penghi-
tungan dan penetapan kerugian negara 
dilakukan atas permintaan aPH. dan, 
hanya bisa dilakukan ketika proses pro 

justisia atau penegakan hu-
kum telah memasuki tahap 
penyidikan. “Jadi, kalau su-
dah masuk ke tahap penyidi-
kan, maka bapak-bapak bisa 
meminta kepada BPK untuk 
melakukan proses perhitun-
gan dan penetapan kerugian 
negara,” ucapnya.

Sementara, ahli hukum 
pidana, romli atmasasmita, 
menjelaskan ada batasan 
kewenangan antara BPK 
dan aPH. Menurutnya, BPK 
terbatas pada penghitungan 
dan penetapan kerugian neg-

ara. Sedangkan aPH lah yang menentu-
kan ada tidaknya unsur tindak pidana 
korupsi. “yang menetapkan bukti per-
mulaan penyidik. Bukan BPK. yang bisa 
menemukan unsur tindak pidana itu 
adalah penyelidik atau penyidik menu-
rut KUHP (Ketentuan Umum Hukum 
Pidana),” tegasnya.

Jadi, kerugian negara ini merupakan 
ekses dari tindak pidana korupsi. tindak 
pidana korupsi harus ada niat (jahat). 
dan, yang menentukan ada tidaknya 
niat (jahat) ini kewenangan penyelidik 
atau penyidik. “BPK tidak menghitung 
niat, BPK menghitung duit,” ujarnya.  
(and)

Anggota BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan paparannya. 
Tampak narasumber lainnya, Ahli Hukum Pidana Romli Atmasasmita, 
moderator Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanudin.
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Pada periode 
pemerintahan sebe-
lumnya, direktorat 
Jenderal Pendidi-

kan tinggi (ditjen dikti) 
merupakan satuan kerja 
(satker) eselon I pada Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendik-
bud). Kemudian pada peri-
ode pemerintahan saat ini, 
ditjen dikti dimasukan ke 
dalam nomenklatur Kemen-
terian riset dan teknologi 
(Kemenristek). Peleburan 
ini kemudian nama Kemen-
ristek berubah menjadi Ke-
menterian riset, teknologi, 
dan Perguruan tinggi (Ke-
menristek dikti).

Perubahan dan pele-
buran dalam lingkungan Kemenristek 
dikti ini ternyata menimbulkan perma-
salahan dalam tata kelola dan tanggung 
jawab keuangan di lingkungan kerjanya. 
termasuk pada perguruan-perguruan 
tinggi. Khususnya, dalam hal tindak lan-
jut rekomendasi Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP) BPK. Permasalahan juga 
muncul dengan dimulainya penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada tahun 
anggaran 2015.

Untuk meningkatkan kesamaan dan 
mengakomodasi serta mengklarifikasi 

berbagai pertanyaan yang muncul pas-
ca pemeriksaan keuangan yang dilak-
sanakan sebelumnya, auditorat Utama 
Keuangan negara III (aKn III) BPK 
menyelenggarakan diskusi Panel Penge-
lolaan dan Pertanggungjawaban Keuan-
gan negara di Lingkungan Kemenristek 
dikti serta Perguruan tinggi Permasala-
han Serta tindak Lanjutnya.

diskusi panel yang melibatkan 
narasumber beberapa pejabat eselon I 
Kemenristek dikti ini dilaksanakan di 
Kantor Pusat BPK, rabu (6/9). Hadir 
pada acara ini Anggota BPK Eddy Mu-

Diskusi Tata Kelola Keuangan Kemenristek Dikti-Perguruan Tinggi

PengelOlaan dan tanggungjawab keuangan di 
lingkungan keMenristek dikti diteMukan banyak 
Masalah. seMentara, tindak lanjutnya, kurang dari 
60%.

lyadi Soepardi, Menteri ristek dan dikti 
Mohamad nasir, auditor Utama Keuan-
gan negara III (tortama Kn III) BPK 
rochmadi Saptogiri, Kaditama revbang 
Bachtiar arif, para pejabat I dan II BPK 
dan Kemenristek dikti lainnya, serta 
para rektor perguruan tinggi negeri dari 
seluruh Indonesia. 

diskusi ini, menurut anggota BPK 
Eddy Mulyadi Soepardi, merupakan 
salah satu komunikasi antara BPK dan 
Kemenristek dikti. Komunikasi itu, 
pada hakikatnya adalah upaya bersama 
mewujudkan peningkatan kualitas hasil 
pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya. 
“Sehingga, ke depan pengelolaan keuan-
gan negara di lingkungan Kemenristek 
dikti berjalan sesuai peraturan perun-
dangan yang berlaku dan dikelola secara 
efektif,” terangnya.

Lebih lanjut Eddy memaparkan 
mengenai data tindak lanjut rekomen-
dasi BPK pada entitas Kemenristek dik-
ti. Sampai Semester I tahun 2016 rata-
rata tindak lanjut di Kemenristek dikti 
yang dapat diselesaikan berkisar kurang 
lebih 56% dari jumlah rekomendasi 
BPK. Sementara, sebagian besar tindak 
lanjut yang belum diselesaikan berasal 
dari eks ditjen dikti Kemendikbud, leb-
ih kurang 63,09%. “Permasalahan terse-
but hampir didominasi permasalahan 
pengelolaan belanja yang sepenuhnya 
belum sesuai ketentuan yang berlaku,” 
ungkap Eddy.

Sementara, hasil pemeriksaan lapo-
ran keuangan Kemenristek dikti tahun 
2015, pasca pengabungan Kemenristek 
dan ditjen dikti Kemendikbud, ada 
permasalahan signifikan yang perlu 
mendapat perhatian segera. Permasala-

BanyaK Permasalahan, 
Kurang tindaK lanjut
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han yang perlu mendapat perhatian 
tersebut, di antaranya terkait pendapa-
tan dan pengelolaan belanja. Lalu, per-
masalahan terkait penyusunan laporan 
keuangan berbasis akrual yang meliputi 
penetapan kebijakan akuntansi yang 
spesifik dan laporan transaksi Kemen-
ristek dikti dan penerapannya di selu-
ruh satker. dan, penatausahaan aset 
yang meliputi kas, piutang, persediaan, 
dan Barang Milik negara (BMn).

Kerugian Negara
dalam LHP BPK atas Laporan 

Keuangan Kemenristek dikti tahun 
anggaran 2015, secara keseluruhan ni-
lai temuan kerugian negara mencapai 
rp140,74 miliar dan USd4.842. nilai 
temuan yang berpotensi kerugian, pem-
borosan atau kekurangan penerimaan, 
masing-masing sebesar rp176,01 mil-
iar. Sedangkan temuan administratif 
yang terkait ketidaklengkapan sebesar 
rp27,83 miliar. 

Mengenai pengelolaan pendapatan, 
hasil pemeriksaan BPK menemukan ad-
anya permasalahan dengan nilai keru-
gian sebesar rp5,4 miliar, dan potensi 
kerugian sebesar rp23,6 miliar yang 
terjadi pada 19 Perguruan tinggi negeri. 

terkait pengelolaan belanja, per-
masalahan yang ditemukan di setiap 
jenis belanja. Mulai dari belanja pega-
wai, belanja barang dan belanja modal. 
dalam pengelolaan belanja pegawai, 
ditemukan permasalahan kerugian neg-
ara senilai rp9,58 miliar, potensi keru-
gian negara atau pemborosan sebesar 
rp2,05 miliar yang terjadi di dua satker 
di Kemenristek dikti dan 10 Perguruan 
tinggi negeri.

Pada pengelolaan belanja barang, 
ditemukan kerugian negara sebesar 
rp98,49 miliar dan USd4.842, dan po-
tensi kerugian negara atau pemborosan 
rp137,49 miliar yang terjadi pada satker 
Kemenristek dikti yang terkait dengan 
687 Perguruan tinggi negeri dan Pergu-
ruan tinggi Swasta yang menerima dana 
penelitian.

dalam pengelolaan belanja modal, 

ditemukan kerugian negara sebesar 
rp26,5 miliar dan potensi kerugian atau 
pemborosan rp12,8 miliar yang terjadi 
pada beberapa satker di lingkungan 
Kemenristek dikti dan 20 Perguruan 
tinggi negeri dan Koordinator Pergu-
ruan tinggi Swasta (Kopertis).

Untuk penyusunan laporan keuan-
gan diketemukan adanya permasalahan 
kebijakan akuntansi belum disusunnya 
petunjuk teknis akuntansi dan akun-
akun spesifik dimana transaksinya han-
ya terjadi di lingkungan Kemenristek 
dikti.

Permasalahan lainnya, sistem pel-
aporan dan komunikasi data belum 
mengintegrasikan seluruh data dan in-
formasi dari level unit kerja, level sat-
ker dan level eselon I serta level kemen-
terian. Masih banyak data dan informasi 
terkait dengan pelaporan dan pertang-
gungjawaban keuangan tidak dilapor-
kan secara memadai.

Selain itu, dalam penyusunan lapo-
ran keuangan Kemenristek dikti tahun 
2015 atau pasca likuidasi, laporan hanya 
disusun pada level kementerian. Sedan-
gkan satker level eselon I dan II, belum 
menyusun laporan keuangan. “Hal ini 
akan dapat mengganggu proses pelapo-
ran pada tahun berikutnya,” ujar Eddy.

Untuk permasalahaan pada pena-
tausahaan aset, meliputi kas, piutang, 

persediaan, dan Barang Milik negara. 
Permasalahan yang ditemukan pada pe-
natausahaan kas, umumnya pencatatan 
kas dan kelengkapan bukti-bukti atas 
saldo kas. 

Penataan persediaan, permasalahan 
yang muncul terkait pencatatan dan in-
ventarisasi persediaan. Sementara, pe-
natausahaan piutang, terkait perbedaan 
database piutang dan bukti pendukung. 
Sedangkan penatausahaan Barang Milik 
negara, kebanyakan terkait validitas da
tabase dan pengamanan Barang Milik 
negara. “Penatausahaan aset tersebut 
akan mempengaruhi pengendalian dan 
juga laporan keuangan Kemenristek 
Dikti secara umum,” jelas Eddy. 

Tindak Lanjut
di sisi lain, dalam rangka memiti-

gasi pengaruh permasalahan pengelo-
laan keuangan yang terjadi di masa lalu, 
dan pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan, ke depan, Eddy berharap pi-
hak Kemenristek dikti melakukan tin-
dak lanjut atas rekomendasi yang dis-
ampaikan BPK. Karena, laporan keuan-
gan tersebut mencakup juga data keuan-
gan masa sebelumnya atau kumulatif.

Menyitir amanat Undang-Undang 
no. 15 tahun 2004 tentang Pemerik-
saan atas Pengelolaan dan tanggung 
Jawab Keuangan Negara, Eddy meng-
ingatkan, agar pihak Kemenristek dikti 
dan Perguruan tinggi negeri untuk me-
nindaklanjuti rekomendasi BPK. 

dalam pasal 20 undang-undang 
tersebut, pihak terkait wajib meninda-
klanjuti rekomendasi hasil pemerik-
saan BPK dalam batas waktu yang su-
dah ditetapkan. dalam undang-undang 
tersebut juga ada konsekuensi hukum 
jika tidak menindaklanjuti.

tindak lanjut yang harus dilak-
sanakan pihak Kemenristek dikti terse-
but dikelompokkan ke dalam tiga ke-
lompok besar: temuan yang termasuk ke 
dalam kerugian negara; pengendalian 
intern, serta kelemahan administratif.

Untuk temuan yang bersifat keru-
gian negara, Eddy mengimbau agar Ke-

agenDa

Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir
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menristek dikti segera mengupayakan 
pemulihan kerugian negara dengan cara 
meminta pihak-pihak terkait melaku-
kan penyetoran ke kas negara. “Jika ti-
dak dapat dilakukan proses ini, Majelis 
tuntutan Perbendaharaan Kerugian 
negara (tPKn) di lingkungan Kemeri-
stek dikti dapat memproses informasi 
kerugian sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku,” ujar Eddy. 

Untuk temuan-temuan yang terma-
suk pemenuhan pengendalian intern, 
Eddy juga meminta Kemenristek Dikti 
meningkatkan pengendalian intern me-

lalui perbaikan sistem dan peningkatan 
pengawasan atas implementasi sistem 
dan kebijakan yang telah dibangun se-
cara memadai. 

Sedangkan untuk temuan yang 
bersifat kelemahan administrasi di-
harapkan dapat melengkapi pertang-
gungjawaban yang belum disusun dan 
disampaikan kepada BPK. dan, juga 
melakukan penatausahaan sesuai ke-
tentuan yang berlaku dalam pengelo-
laan keuangan dan perbendaharaan 
negara.

Sementara itu, Menristek dan dikti 
Mohamad nasir mengajak pimpinan 
satker, baik di lingkungan Kemen-

ristek dikti maupun Perguruan tinggi 
negeri yang hadir dalam diskusi panel 
tersebut untuk memperhatikan temuan 
dan rekomendasi BPK. Menyitir hasil 
pemeriksaan atas laporan keuangan 
kementerian yang dipimpinnya, tahun 
anggaran 2015, ada sekitar 80 temuan 
dan 292 rekomendasi yang penting 
untuk diperhatikan. dari 80 temuan, 
29 temuan di antaranya menyangkut 
sistem pengendalian intern, sedangkan 
51 temuan terkait kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 

temuan dan rekomendasi tersebut 

perlu diperhatikan, ditindaklanjuti, 
dan diselesaikan, untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya hambatan di 
kemudian hari. apalagi, Kemenristek 
dikti punya target tahun 2016 ini, lapo-
ran keuangannya mendapat opini Wa-
jar tanpa Pengecualian (WtP). “Hal 
itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak 
melakukan kerja keras, menyelesaikan 
masalah-masalah yang ada di tahun 
2015,” ujar nasir. 

nasir menekankan pada pengelo-
laan pendapatan. dimana, pengelolaan 
pendapatan ini harus terintegrasi, di 
rekening rektor. Jika rekening ada di 
tempat lainnya, nanti malah akan men-

ciptakan masalah baru.  
“Ini penting, mohon kepada para 

rektor, ini harus diperhatikan betul, 
karena ini menyangkut permasalahan 
pada pengelolaan pendapatan. Jangan 
sampai terjadi di rektor atau pergu-
ruan tinggi itu, yang namanya rekening 
penerimaan itu ada di luar rektor, harus 
semuanya ada di rektor,” imbau nasir. 

Pada pengelolaan belanja, nasir 
mengingatkan agar jelas kategori mana 
belanja barang atau operasional fisik 
dan nonfisik dan mana belanja modal. 
Harus jelas betul. Karena, bisa berpen-
garuh pada pelaporan keuangannya 
nanti. Ia juga mengingatkan para rektor, 
permasalahan pengelolaan keuangan di 
masa lalu, pada masa rektor sebelum-
nya, tidak ditinggalkan karena dianggap 
bukan urusan rektor baru. tetap, harus 
wajib diselesaikan.

diskus panel berlangsung dengan 
pemaparan dari tortama Kn III BPK 
rochmadi Saptogiri, Inspektur Jender-
al pada Inspektorat Jenderal Kemen-
ristek dikti Jamal Wiwoho dan Sekjen 
Kemenristek dikti ainun na’im dengan 
moderator Kaditama revbang Bahtiar 
arif. Kemudian dilakukan diskusi den-
gan peserta, baik dari para rektor, Kop-
ertis, dan peserta lainnya.

dalam kesempatan itu, rochmadi 
memaparkan temuan-temuan atau per-
masalahan signifikan atas pengelolaan 
keuangan yang perlu menjadi perha-
tian entitas bersangkutan, baik pada 
Kemenristek dikti maupun Perguruan 
tinggi negeri murni, berbadan layanan 
umum,  berbadan hukum, dan menuju 
berbadan hukum.

Jamal Wiwoho memaparkan pen-
guatan dan permasalahan pada sistem 
pengendalian intern di lingkungan kerja 
Kemenristek dikti. Sedangkan ainun 
na’im menjelaskan langkah-langkah 
yang akan dilakukan Kemenristek dikti 
dalam menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 
serta mengatasi permasalahan dalam 
penyusunan pelaporan keuangan. 
(and)

Tampak narasumber diskusi panel, Tortama KN III BPK Rochmadi Saptogiri (kedua dari kiri), Inspektur 
Jenderal pada Inspektorat Jenderal Kemenristek Dikti Jamal Wiwoho (paling kiri) dan Sekjen 
Kemenristek Dikti Ainun Na’im (kedua dari kanan) dengan moderator Kaditama Revbang Bahtiar Arif 
(paling kanan).
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D I BPK, dalam 
proses bisnis 
pemeriksaan 
terdapat ra-
nah manaje-

men pemeriksaan. tata 
cara atau mekanisme 
hubungan antara pihak-
pihak terkait dalam 
melakukan proses peme-
riksaan. dari sinilah BPK 
merilis Pedoman Manaje-
men Pemeriksaan atau bi-
asa disingkat PMP.

Pada tahun 2015, BPK 
telah mengeluarkan PMP 
yang baru, menggantikan 
PMP tahun 2008. Baru-
baru ini, BPK juga menge-
luarkan Pedoman Mana-
jemen Penunjang Peme-
riksaan (PMPP). PMPP 
disahkan pada 10 Mei 
2016 melalui Keputusan 
BPK rI no. 5 tahun 2016. 

 Baik PMP tahun 2015 
dan PMPP tahun 2016 
merupakan hasil revisi dari sumber 
utamanya: PMP tahun 2008. dimana, 
pada PMP tahun 2008 isinya cukup 
luas. Berisi pengaturan-pengaturan 
yang sifatnya manajemen pemeriksaan 
dan manajemen penunjang pemerik-
saan. 

Setelah dilakukan revisi atas PMP 
tahun 2008, proses pemeriksaan dipi-
sahkan yang kemudian menjadi PMP 

tahun 2015. Sedangkan hal-hal yang 
menunjang proses pemeriksaan men-
jadi PMPP tahun 2016.

“Kalau PMP tahun 2008 isinya cam-
pur, antara pemeriksaan dan penunjang 
pemeriksaan, dengan pemetaan, kita 
pisahkan, proses pemeriksaan kita ma-
sukan di PMP, sisanya yang menunjang 
pemeriksaan ada di PMPP,” tutur Kasi 
Litbang Sistem dan Prosedur Subdit Lit-
bang Kelembagaan Firta Sari Moenir.

pMpp, saUDara 
keMBar pMp
setelah Menerbitkan PMP yang baru, bPk keMudian 
Merilis PMPP. Penyusunan keduanya berbarengan, 
Merevisi suMber yang saMa: PMP tahun 2008.

Baik PMP tahun 2015 maupun 
PMPP tahun 2016, layaknya saudara 
kembar. Sebab, keduanya merupakan 
hasil revisi dari satu sumber: PMP ta-
hun 2008 dan disusun melalui manaje-
men proses bisnis. 

dari sisi penyajiannya juga sama. 
Baik PMP tahun 2015 maupun PMPP 
tahun 2016, dalam tiap topik, siste-
matika penyajiannya seragam. Mulai 
lingkup, pihak-pihak terkait, sampai 
mekanisme seragam atau sama. Hanya 
sedikit detail yang berbeda, sebagai 
pengecualian. 

dalam proses penyusunan pun 
hampir bersamaan. Hanya saja PMP 
lebih dulu diterbitkan, baru kemudian 
PMPP. “Karena PMP yang ditunggu du-
luan, ya sudah PMP yang didahulukan, 
sambil kami melengkapi yang PMPP,” 
ungkap Kasubdit Litbang Kelembagaan 
dian Primartanto. 

PMPP sendiri, mulai disusun me-
lalui kick off meeting, pada 24 april 
2015. Sebelumnya, sudah dilakukan 
pemetaan terhadap proses bisnis di 
BPK yang kemudian disimpulkan bah-
wa untuk merevisi PMP tahun 2008, 
perlu dipisahkan antara proses bisnis 
pe meriksaan dengan penunjang pemer-
iksaan.

Selain itu, untuk fokus menyusun 
PMPP tersendiri, telah dibentuk kelom-
pok kerja (Pokja) Penyusunan PMPP. 
tim Pokja PMPP berasal dari beberapa 
satuan kerja (satker), di antaranya di-
rektorat Penelitian dan Pengembangan 
(dit. Litbang), direktorat Perencanaan 
Strategis dan Manajemen Kinerja (dit.
PSMK), Direktorat Evaluasi dan Pelapo-
ran Pemeriksaan (Dit. EPP), Direktorat 
Konsultasi Hukum Kepaniteraan Keru-
gian negara/daerah (dit. KHK), Inspe-
ktorat Utama (Itama), Biro Keuangan, 
dan auditorat Utama Keuangan negara 
(aKn) selaku satker teknis pemeriksa.  

Pada 24 agustus 2015, dilakukan 
public hearing konsep PMPP yang te-
ngah disusun. Public hearing bertujuan 
untuk memperoleh tanggapan dan ma-

reforMasi Birokrasi
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sukan final dari para pelaksana BPK se-
laku pengguna PMPP. Sehingga konsep 
PMPP yang tengah disusun dapat lebih 
aplikatif dan sesuai dengan kondisi ak-
tual di lapangan.

Beberapa bulan kemudian PMP 
tahun 2015 disahkan dengan Keputu-
san BPK rI no. 5/K/I-XIII.2/10/2015.
Setelah PMP tahun 2015 disahkan, 
draf PMPP baru masuk proses legislasi. 
Sampai akhirnya, pada Mei 2016 lalu, 
dokumen pedoman ini disahkan melalui 
Keputusan BPK.

 
CaKuPaN SubSTaNSi

Lingkup PMP tahun 2015 
memisahkan pengaturan pro ses 
pemeriksaan sebagai pro ses bis-
nis utama BPK dengan proses 
penunjang pemeriksaan yang 
diatur dalam suatu pedoman 
terpisah yang disebut dengan 
PMPP.  Substansi yang diatur 
dalam PMPP mencakup delapan 
topik. Kedelapan topik tersebut, 
yaitu:
1. Kebijakan dan Perencanaan 

operasional Pemeriksaan;
2. Evaluasi Pemeriksaan;
3. Evaluasi Atas Pelaksanaan 

Pemeriksaan oleh akuntan 
Publik berdasarkan keten-
tuan undang-undang;

4. Pemantauan tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan;

5. Pemantauan tindak Lanjut Pena-
nganan Hasil Pemeriksaan BPK 
Mengandung Unsur Pidana yang 
diserahkan kepada Instansi yang 
Berwenang;

6. Pengelolaan Kerugian negara/dae-
rah;

7. Pemberian Pertimbangan BPK 
atas Standar akuntansi Pemerin-
tahan (SaP) dan rancangan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP); dan

8. Pemberian Pendapat BPK.

dari kedelapan itu, ada beberapa 

hal yang yang disempurnakan, dan ti-
dak diatur dalam PMP tahun 2008. 
“Memang ada beberapa hal dalam PMP 
2008 masuk ke PMPP 2016 lagi, tetapi 
substansi dari poin-poin yang ada di 
PMPP ini kita sesuaikan kembali sesuai 
perubahan yang terjadi dan prosedur 
yang ada,” terang Firta. 

dalam hal Kebijakan dan Peren
canaan Operasional Pemeriksaan, 
pada PMP tahun 2008 hanya mengatur 
program pemeriksaan. dalam PMPP 
ditambahkan dengan rencana strategis 

(renstra) pemeriksaan yang ditetapkan 
BPK, dan rencana Kegiatan Pemerik-
saan (rKP) tahunan yang disusun se-
tiap aKn. 

Mengenai Evaluasi atas Pelak
sanaan Pemeriksaan oleh akun
tan Publik berdasarkan ketentuan 
undangundang, ini hal baru yang 
ditambahkan ke dalam PMPP. Sedang-
kan dalam PMP tahun 2008 tidak dia-
tur. Walau begitu, selama ini, aKn VII 
yang membidangi Badan Usaha Milik 
negara (BUMn) sudah melakukan itu.

“Ini memang di PMP 2008 nggak 
ada, tetapi ini sebenarnya sudah dilaku-

kan oleh aKn VII, jadi akuntan publik 
yang memeriksa BUMn, laporan au-
ditnya disampaikan ke BPK, BPK yang 
nanti evaluasi,” ucap dian. 

Pada Pemantauan Tindak Lan
jut Penanganan Hasil Pemerik
saan bPK Mengandung unsur 
Pidana yang Diserahkan kepada 
instansi yang berwenang, ini juga 
hal yang baru diatur PMPP tahun 2016. 
dalam PMP tahun 2008 tidak diatur.

Jadi, ketika ada temuan pemerik-
saan yang mengandung unsur tindak 

pidana, BPK menyerahkan-
nya kepada pejabat yang ber-
wenang dalam hal ini aparat 
penegak hukum. di sisi lain, 
BPK juga memantau tindak 
lanjutnya. Hasil pemantau-
annya dimuat dalam Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS).

“Itu sebenarnya sudah di-
praktikan, dimasukan dalam 
IHPS, tiap IHPS ada tuh moni-
toring tabulasinya, cuma ke-
tentuannya belum ada, kita 
bikin,” kata dian. 

Pengaturan mengenai 
Pengelolaan Kerugian 
Negara/Daerah tidak dia-
tur dalam PMP tahun 2008. 
dalam PMPP 2016 peng-
aturannya diakomodir. Walau 
dalam PMP tahun 2008 tidak 

diatur, tetapi pada praktiknya, BPK su-
dah melakukan. 

Mengenai Pemberian Pertim
bangan bPK atas (Standar akun
tansi Pemerintahan (SaP) dan 
Rancangan Sistem Pengendal
ian intern Pemerintah (SPiP) dan 
Pemberian Pendapat bPK, walau 
sudah dilakukan BPK, tetapi dalam 
PMP tahun 2008 tidak diatur. nah, 
dalam PMPP tahun 2016 diatur me-
kanismenya.

Melihat hal-hal yang diatur dalam 
PMPP tahun 2016 ini, sebenarnya 
bukan hal baru. Karena, BPK sendiri 

Kasubdit Litbang Kelembagaan Dian Primartanto dan Kasi Litbang 
Sistem dan Prosedur Firta Sari Moenir.
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sudah melakukannya. Hanya saja, hal-
hal tersebut tidak diatur dalam PMP 
tahun 2008. dengan kata lain, tugas 
dan wewenang BPK yang diamanatkan 
undang-undang sudah dijalankan tetapi 
pengaturan dan ketentuannya masih 
tersebar dan belum terkodifikasi.

Sebagai pedoman utama dalam 
pe ngaturan manajemen penunjang 
pemeriksaan, PMPP tahun 2016 ini 
sebagai payungnya. turunannya, pe-
ngaturan lebih detail dari masing-ma-
sing topik akan diatur dalam petunjuk 

pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk 
teknis (Juknis). 

dengan begitu, jika nanti ada kondi-
si dimana perlu perubahan pada seg-
men topik tertentu, maka yang akan 
mengalami perubahan hanya pada ta-
taran juklak atau juknisnya saja. PMPP-
nya tidak perlu diubah. Jadi, PMPP 
diharapkan memiliki daya terap atau 
masa berlakunya yang lebih lama. tidak 
sedikit-sedikit diubah. 

Secara hierarki peraturan di BPK, 
PMPP ini memang terinspirasi pada hi-

erarki peraturan perundang-undangan. 
dimana, undang-undang dasar sebagai 
aturan tertinggi, kemudian undang-
undang, lalu diturunkan pada berbagai 
peraturan-peraturan lainnya.

Jika memang ada keperluan untuk 
perubahan, akan dianalisa dulu, hal-hal 
apa saja yang memang urgen untuk di-
ubah. “Masa undang-undangnya yang 
diubah, lihat dulu, jangan-jangan hanya 
peraturan menterinya saja yang perlu 
diubah, kurang lebih logikanya seperti 
itu,” dian menganalogikan.  (and)

WaLaU PMP dan PMPP ibarat saudara kembar karena 
berasal dari satu sumber yang sama, tetapi keduanya menga-
tur hal yang berbeda. PMP lebih mengatur alur mekanisme 
proses pemeriksaan serta pihak-pihak yang terlibat langsung 
dalam proses pemeriksaan. 

Kasubdit Litbang Kelembagaan dian Primartanto 
menjelaskan, PMP mengatur hal-hal dalam alur pemerik-
saan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelapo-
ran pemeriksaan.  termasuk pihak-pihak yang langsung ter-
kait dengan proses pemeriksaan. 

“dan itu, untuk semua jenis pemeriksaan, pemeriksaan 
keuangan, kinerja dan Pdtt, sama seperti itu. Jadi, manaje-
men pemeriksaan ini lebih kepada tata cara atau mekanisme 
bagaimana melakukan pemeriksaan,”jelasnya. 

adapun pihak-pihak yang terkait dalam proses pemerik-
saan yang dimaksud adalah pemberi tugas pemeriksaan yang 
dalam hal ini anggota BPK atau Badan atau Pejabat yang 
diberikan penugasan secara tertulis oleh Badan. Lalu, peja-
bat fungsional pemeriksa yang melaksanakan tugas peme-
riksaan.

Selain itu, pihak lain yang diatur dalam PMP adalah pe-
jabat struktural pemeriksa. Mereka adalah pejabat eselon I, 
II, III di lingkungan satker pemeriksa BPK, yang dalam hal 
ini pejabat pada aKn, baik auditor Utama (tortama), Ke-
pala auditorat, dan Kepala Subauditorat dan pejabat BPK 
Perwakilan yang melakukan tugas pemeriksaan, dimulai dari 
Kepala Perwakilan dan Kepala Subauditorat. 

Ketiga pihak itu, pejabat pemberi tugas pemeriksaan, pe-
jabat struktural pemeriksa, dan pejabat fungsional pemerik-
sa, termasuk dalam pihak-pihak yang dominan terlibat lang-
sung dalam proses pemeriksaan. Mekanisme kerjanya diatur 
dalam PMP.

Sementara, PMPP, mengatur alur mekanisme beserta 
pihak-pihak yang terlibat yang di luar proses pemeriksaan. 
Hanya menunjang proses pemeriksaan. Contohnya, peman-
tauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Walau masuk dalam 
ranah tugas satker pemeriksa, tetapi di luar proses peme-
riksaan. 

Sederhananya, dijelaskan Kasi Litbang Sistem dan Prose-
dur Subdit Litbang Kelembagaan Firta Sari Moenir bahwa 
dalam proses bisnis di BPK, proses bisnis utamanya adalah 
pemeriksaan. dalam proses pemeriksaan hanya ada tiga ta-
hap: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. 

tiga tahapan proses pemeriksaan itulah yang diatur 
dalam PMP. Sedangkan, hal-hal lain yang terkait dengan 
proses bisnis penunjang pemeriksaan, dimasukan ke PMPP. 
artinya, PMPP sendiri pada dasarnya, mengatur pengelo-
laan pemeriksaan yang tidak terkait langsung dengan proses 
pemeriksaan. 

apa yang diatur dalam PMPP mulai dari kebijakan dan 
operasional pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, evalu-
asi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan Publik ber-
dasarkan ketentuan undang-undang, pemantauan Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) berindikasi pidana, pemantauan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan kerugian nega-
ra/daerah, pemberian pertimbangan BPK atas SaP dan ran-
cangan SPIP, dan Pendapat BPK.

Pengaturan hal-hal tersebut diperlukan untuk memberi-
kan nilai tambah terhadap proses pemeriksaan atau menga-
tur pengelolaan proses yang terkait dengan kewenangan BPK 
lainnya. Jadi, baik PMP tahun 2015 maupun PMPP 2016 sa-
ling mengisi satu sama lain dalam mengatur tugas pengelo-
laan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibebankan 
kepada BPK.  (and)

Beda PMP dan PMPP

reforMasi Birokrasi
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B ErAKHirNyA Perang dunia 
II tak menjadikan dunia ber-
satu dalam kedamaian. apa 
yang terjadi kemudian mun-

cul blok di antara negara-negara, khu-
susnya negara-negara maju. Blok Barat 
yang digawangi amerika Serikat sebagai 
blok liberal kapitalis. di pihak lain, ada 
Blok timur, yang diinisiasi Uni Soviet, 
sebagai blok komunis.

Kedua blok ini bukannya menjun-
jung perdamaian dunia, tetapi justru 
memanaskan suasana. terlihat damai, 
tetapi sebenarnya diam-diam saling 
berseteru yang kemudian dikenal den-
gan perang dingin.

di sisi lain, terdapat negara-negara 
berkembang yang baru memerdekakan 
diri dan masih berjuang melawan pen-
jajahan. Kebanyakan negara-negara 

ktt asia afrika tahun 1955, Pencetus gerakan 
nOn blOk itu, Menjadi Peristiwa bersejarah di 
dunia. sayangnya, bPk beluM MeneriMa seluruh 
laPOran Pertanggungjawaban keuangan 
Penyelenggaraannya.

tersebut berada di kawasan Benua asia 
dan afrika, 

Walaupun pada masa itu telah ada 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
yang berfungsi menangani masalah du-
nia. namun, kenyataannya, badan ini 
belum berhasil menyelesaikan persoa-
lan, baik itu soal kemerdekaan adalah 
hak semua bangsa, maupun isu interna-
sional lainnya, termasuk dua kekuatan 
besar: Blok Barat dan Blok timur.   

dari sinilah kemudian beberapa 
pemimpin negara-negara berkembang, 
termasuk Indonesia berinisiatif men-
ciptakan persatuan dalam kebersamaan 
dengan negara-negara senasib. Pada 
awal tahun 1954, Perdana Menteri Cey-
lon -saat ini bernama Srilangka- Sir 
John Kotelawala, mengundang para 
perdana menteri.

Beberapa perdana menteri yang di-
undang, yaitu Perdana Menteri Burma 
atau Myanmar U nu, Perdana Menteri 
India Jawaharlal nehru, Perdana Men-
teri Indonesia ali Sastroamidjojo, dan 
Perdana Menteri Pakistan Mohammed 
ali. Mereka mengadakan pertemuan 
yang kemudian dikenal dengan Perte-
muan Kolombo. 

Pada 28 april – 2 Mei 1954, Konfer-
ensi Kolombo berlangsung untuk mem-
bicarakan masalah-masalah yang men-
jadi kepentingan bersama negara-neg-
ara peserta. dalam konferensi tersebut, 
atas permintaan Presiden Sukarno, Per-
dana Menteri Indonesia ali Sastroami-
djojo, mengusulkan perlunya diadakan 
pertemuan lain yang lebih luas antara 
negara-negara afrika dan asia.

KTT aSia afRiKa
Pasca Konferensi Kolombo, Pemer-

intah Indonesia, melalui saluran diplo-
matik, melakukan pendekatan kepada 
18 negara asia afrika, untuk mengeta-
hui sejauh mana pendapat negara-neg-
ara tersebut terhadap ide pelaksanaan 
Konferensi asia afrika. ternyata pada 
umumnya, mereka menyambut baik ide 
ini. Mereka juga menyetujui Indonesia 

Presiden Soekarno berpidato di Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung pada 1955 
Kartupos Peringatan 60  Tahun KAA  Bandung Pos Indonesia 2015.
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sebagai tuan rumah konferensi nanti-
nya. 

dengan mendapatkan persetujuan 
dari beberapa pimpinan pemerintahan 
negara-negara terkait, Pemerintah In-
donesia melakukan serangkaian perte-
muan lanjutan sekaligus persiapan apa 
yang dikenal dengan Ktt asia afrika. 

Presiden Indonesia Sukarno kemudian 
menunjuk Kota Bandung sebagai tem-
pat penyelenggaraan Ktt itu.

dalam persiapan pelaksanaan Kon-
ferensi asia afrika, dikoordinasikan 
Menteri Luar negeri Indonesia Sunario. 
Kemudian dibentuk Sekretariat Ber-
sama yang diwakili oleh lima negara pe-

nyelenggara. 
dalam Sekretariat Bersama terse-

but, Indonesia diwakili oleh Sekretaris 
Jenderal Kementerian Luar negeri 
roeslan abdulgani, yang juga menjadi 
ketua Sekretariat Bersama. anggotanya, 
dari empat negara lainnya. 

Para anggota Sekretariat Bersama ini 
diwakili oleh kepala-kepala perwakilan 
mereka masing-masing di Jakarta, yaitu 
Kuasa Usaha Burma untuk Indonesia U 
Mya Sein, Duta Besar Ceylon untuk in-
donesia M. Saravanamuttu, duta Besar 
India untuk Indonesia B.F.H.B. tyabji, 
dan duta Besar Pakistan untuk Indone-
sia Choudhri Khaliquzzaman.

Pemerintah Indonesia sendiri mem-
bentuk Panitia Interdepartemental 
pada 11 Januari 1955. diketuai Sekre-
taris Jenderal Sekretariat Bersama den-
gan anggota-anggota dan penasihatnya 
berasal dari berbagai departemen guna 
membantu persiapan-persiapan konfer-
ensi tersebut.

di Bandung, tempat diadakannya 
Ktt, dibentuk pula Panitia Setempat, 
pada 3 Januari 1955. Panitia ini dip-
impin oleh gubernur Jawa Barat saat 
itu, Sanusi Hardjadinata. Panitia Se-
tempat bertugas mempersiapkan dan 
melayani hal-hal yang bertalian dengan 
akomodasi, logistik, transportasi, kese-
hatan, komunikasi, keamanan, hiburan, 
protokol, penerangan, dan lain-lain.

Gedung Concordia dan Gedung 
dana Pensiun dipersiapkan sebagai 
tempat sidang-sidang Ktt asia afrika. 
Hotel Homann, Hotel Preanger, dan 
12 hotel lainnya serta 31 bungalow di 
sepanjang Jalan Cipaganti, Lembang, 
dan Ciumbuleuit dipersiapkan sebagai 
tempat menginap para peserta yang 
berjumlah lebih kurang 1.500 orang. 

Selain itu, disediakan juga fasili-
tas akomodasi untuk lebih kurang 500 
wartawan dalam dan luar negeri. Keper-
luan transportasi dilayani oleh 143 mo-
bil, 30 taksi, 20 bus, dengan jumlah 230 
orang sopir dan 350 ton bensin tiap hari 
serta cadangan 175 ton bensin.

Gedung Merdeka saat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955

residen Soekarno berpidato di Konferensi Asia Afrika, di Gedung Merdeka, Bandung, pada 1955 
Kartupos Peringatan 60  Tahun KAA  Bandung, Pos Indonesia 2015.

62 - 79 GATSU 31 ok.indd   78 09/11/2016   0:54:22



79september 2016 WArtA BPK

Para pemimpin negara peserta KAA Bandung jalan kaki dari hotel Savoy ke Gedung Merdeka, 
Kartupos Peringatan 60  Tahun KAA Bandung, Pos Indonesia, 2015.

Beberapa delegasi yang datang menggunakan 
mobil ke  Gedung   Merdeka untuk mengikuti 
konferensi Asia Afrika.

Saat memeriksa persiapan-persia-
pan terakhir di Bandung pada 7 april 
1955, Presiden Sukarno meresmikan 
penggantian nama Gedung Concor-
dia menjadi gedung Merdeka, gedung 
dana Pensiun menjadi gedung dwi-
warna, dan sebagian Jalan raya timur 
menjadi Jalan asia afrika. 

negara-negara peserta Ktt asia-
afrika sendiri kemudian berjumlah 29 
negara, ke-29 negara tersebut, yaitu: 
Indonesia sebagai tuan rumah, Filipina, 
Kamboja, thailand, Vietnam Utara, 
Vietnam Selatan, Laos, Pakistan, Bur-
ma, Irak, Iran, arab Saudi, yordania, 
Suriah, yaman, Libanon, afghanistan,  
india, Nepal, Ceylon, Jepang, republik 
rakyat Tiongkok, Mesir, Turki, Ethio-
pia, Liberia, Pantai Emas, Libya, dan 
Sudan.

Pada Senin, 18 april 1955, sejak pagi, 
kedua tepi sepanjang Jalan asia afrika 
dari mulai depan Hotel Preanger sam-
pai dengan kantor pos penuh sesak oleh 
rakyat yang ingin menyambut dan me-
nyaksikan para tamu dari berbagai neg-
ara. Sementara, para petugas keamanan 
yang terdiri dari tentara dan polisi telah 
siap di tempat tugas mereka untuk men-
jaga keamanan dan ketertiban.

Para delegasi dari berbagai negara 
berjalan meninggalkan hotel menuju 
gedung Merdeka secara berkelompok 

untuk menghadiri Konferensi asia af-
rika. tak lama kemudian rombongan 
Presiden Sukarno dan Wakil Presiden 
Indonesia Mohammad Hatta, tiba di de-
pan gedung Merdeka. 

Presiden Sukarno membuka konfe-
rensi dengan berpidato yang berjudul 
“Let a New Asia And a New Africa be 
Born”. Setelah itu, Ktt asia afrika dim-
ulai dan berakhir enam hari kemudian. 
Hasil Ktt asia afrika dituangkan dalam 
komunike akhir, yang isinya mengenai 
kerja sama ekonomi; kerja sama ke-
budayaan; hak-hak asasi manusia dan 
hak menentukan nasib sendiri; masalah 
rakyat jajahan; masalah-masalah lain; 
serta deklarasi memajukan perdamaian 
dunia dan kerja sama internasional. 
deklarasi yang tercantum pada komu-
nike tersebut, dikenal dengan sebutan 
dasasila Bandung

Pemeriksaan bPK
Penyelenggaraan Ktt Konferensi 

asia afrika tentu mengeluarkan uang 
negara yang cukup banyak. atas dasar 
itu, BPK yang saat itu bernama dewan 
Pengawas Keuangan meminta laporan 
pertanggungjawaban keuangan peny-
elenggaraannya. namun, laporan per-
tanggungjawabannya belum diterima, 
setidaknya tiga tahun setelah peny-
elenggaraan Ktt itu.

Hal tersebut terdapat dalam Pem-
beritaan dewan Pengawas Keuan-
gan tahun 1956. dalam Pemberitaan 
tersebut, dewan Pengawas Keuangan 
mengeluhkan tidak adanya laporan 
mengenai uang muka kepada hotel-ho-
tel tempat menginap delegasi Ktt asia 
afrika.

Kalaupun ada laporan yang diserah-
kan, itu hanya sebuah notulen rapat VII 
Panitia Khusus untuk penyelesaian Ktt 
asia afrika pada 30 april 1956 di Hotel 
Preanger, Bandung. Selain itu, surat 
dari Ketua Panitia Penyelesaian Keuan-
gan Ktt asia afrika.

Surat tersebut isinya pemberita-
huan utang pemerintah atas hotel-hotel 
yang ditunjuk sebagai tempat menginap 
para delegasi, peserta Ktt asia afrika. 
Pemerintah memang sudah melakukan 
pembayaran, tetapi masih ada seki-
tar rp5,63 juta lagi utang yang harus 
dibayar ke hotel-hotel itu. 

diketahui juga, bahwa utang yang 
masih ada itu telah dibuat surat perjan-
jian antara pemerintah dan pengelola-
pengelola hotel yang bersangkutan. atas 
hal itu, dewan Pengawas Keuangan me-
minta agar surat-surat perjanjian dis-
erahkan. dewan Pengawas Keuangan 
juga meminta perhatian pemerintah 
agar persoalan tersebut segera disele-
saikan.  (and)
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