WARTA PEMERIKSA
Edisi 02 | Vol. I - FEBRUARI 2018

Tingkatkan Integritas Pemeriksa
Lewat Pendidikan

BPK Serahkan Hasil Investigasi
Koja dan Kalibaru

Perjuangan Berat Pemeriksa
di Papua Barat

Hal 6

Hal 10

Hal 27

KAWAL
Dana
Desa

2 DAFTAR ISI

3 Dari Redaksi
4 Pembekalan untuk Para Pemeriksa
6 Tingkatkan Integritas Pemeriksa
Lewat Pendidikan

10 BPK Serahkan Hasil Investigasi Koja
dan Kalibaru

13 Simalakama Dana Desa
18 Achsanul Qosasi:

Program Desa Tumpang Tindih

20 Pemeriksaan Investigatif Terus Diperkuat
21 BPK Berbagi Ilmu Audit Lingkungan
Berbasis TI

22 Mahendro Sumardjo, Inspektur Utama BPK

‘Gaji Saya Pertama di BPK Hanya Rp 88 Ribu’

27 Perjuangan Berat Pemeriksa di Papua Barat
30 Upaya Alternatif Asset Recovery dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

34 Gurihnya Bisnis Ikan Sidat
36 Evolusi Audit dari Citra Udara
39 Learning Journey Bagi Pemenang BPK Audition
41 Ketua BPK Dikukuhkan Sebagai Guru Besar STIE
Kesatuan Bogor

43 Kriteria SDM Unggul
47 Berita Foto
WARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018

DARI REDAKSI 3

A

wal tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengagendakan kegiatan pemeriksaan yang salah satunya fokus pada
kegiatan pengelolaan dana desa. BPK turut bertanggung
jawab untuk mendorong suksesnya Rencana Pembangun
an Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui kegiatan
pemeriksaan agar tujuan nasional dapat terwujud, di antaranya melalui
pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemberian dana desa oleh pemerintah.
Warta Pemeriksa edisi Februari ini menyajikan tema yang menghiasi
sampul serta rubrik BPK Bekerja seputar dana desa. Yaitu menceritakan
bagaimana persiapan BPK dalam pemeriksaan program dana desa agar
penggunaannya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
Topik menarik lain yang diangkat dalam rubrik sorotan Warta Pemeriksa edisi ini adalah pidato Ketua BPK dalam sambutan HUT BPK ke-71 yang
ditafsirkan oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, sehingga menjadi lebih
jelas muatan dan tujuan yang terkandung dari isi pidato tersebut. Sorotan
lain yang tidak kalah penting adalah BPK telah menyerahkan LHP Investigatif atas PT Pelindo II yaitu tentang Kerja Sama Operasional Terminal
Peti Kemas Koja dan pembiayaan pembangunan Terminal Kalibaru yang
diserahkan tanggal 31 Januari 2018. Hasil investigasi menunjukkan negara
terindikasi dirugikan sebesar Rp 2,6 triliun.
Warta Pemeriksa juga menampilkan sosok Inspektur Utama Mahendro
Sumardjo yang menceritakan perjalanan karier di BPK serta sepak terjang
nya selama menjabat dan memimpin Inspektorat Utama dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tulisan yang masuk dan kami anggap sangat penting
untuk dapat diketahui dan menjadi bahan edukasi bagi pembaca adalah
‘Upaya Alternatif Asset Recovery dalam Pemberantasan Tipikor’ oleh Kasubdit
Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah Supriyonohadi. Selain itu, juga
mengenai ‘Kriteria SDM Unggul’ oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB
Wahyu Priyono.
Warta Pemeriksa tidak hanya menyajikan rubrik yang memuat hasil-hasil pemeriksaan dan kegiatan utama BPK, namun juga rubrik yang
tulisannya berbentuk feature yang masih berkaitan dengan tugas pokok.
Diceritakan pula perjuangan para pemeriksa atau karyawan yang bertugas
di daerah paling timur wilayah Indonesia dan rubrik bisnis untuk para ASN
serta pensiunan yang memberikan kiat-kiat kegiatan yang menyenangkan
dan menguntungkan dalam menghadapi masa pensiun.
Selain rubrik-rubrik di atas, masih banyak berita-berita lain yang kami
sajikan dalam Warta Pemeriksa edisi ini. Tidak lupa kami meminta partisipasi dari pembaca, khususnya dari kalangan pegawai BPK, sebagai masukan
untuk lebih meningkatkan kualitas majalah ini juga tulisan yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya. Kami juga meminta peran serta pihak luar
BPK untuk memberikan tulisannya terkait hasil-hasil pemeriksaan ataupun
tugas pokok BPK untuk dapat dimuat dalam rubrik Sudut Pandang.
Akhir kata, semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.
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4 CERITA SAMPUL

Pembekalan
untuk Para Pemeriksa
"BPK harus bisa menyampaikan fakta ke publik sudah menjadi apa dana desa, sudah sampai di mana
manfaatnya dapat dirasakan masyarakat."

J

umlah dana desa terus meningkat. Setiap desa kini bisa
menerima dana hingga Rp
1 miliar dari awalnya hanya
Rp 280 juta. Bahkan, pemerintah menargetkan setiap
desa menerima Rp 1,5 miliar pada 2019.
Peningkatan anggaran dana desa
disertai pula dengan peningkatan
pengawasan. Tujuannya agar dana
desa benar-benar bermanfaat untuk
memakmurkan masyarakat desa. Oleh
karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) pada 2018 memprioritaskan pemeriksaan pada pembangunan desa
dan kawasan perdesaan.
‘’BPK menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa. BPK harus bisa
menyampaikan fakta ke publik sudah
menjadi apa dana desa, sudah sampai
mana manfaatnya dapat dirasakan
oleh masyarakat,’’ ujar Anggota VI BPK
Harry Azhar Azis dalam Rapat Koordi
nasi Persiapan Pemeriksaan LKPD, Da-

na Desa dan Bantuan Partai Politik, di
Balikpapan, Jumat, 26 Januari 2018.
Dia menjelaskan, pemeriksaan dana desa dalam kerangka pemeriksaan
LKPD berfokus pada beberapa hal.
Pertama, BPK menguji pengendalian
terkait penyaluran dana desa. Kedua,
menguji asersi keterjadian penerimaan
dana desa dari pemerintah pusat dan
penyalurannya ke pemerintah desa.
BPK, ujar Harry, juga menguji ketepatan nilai dan waktu penerimaan
dana desa. Selain itu, kepatuhan tata
cara penyaluran dana desa oleh pemda
ke pemerintah desa. Kelima, BPK juga
menguji ketertiban pemerintah desa
dalam menyampaikan laporan pertang
gungjawaban kepada pemerintah kabupaten. Terakhir, pemeriksa menguji
kepatuhan pemerintah daerah dalam
melaksanakan PP Nomor 12/2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah,
dan SE Mendagri No.700/1281/A.1/J

n Ketua BPK didampingi para Anggota BPK membuka Rakor Persiapan Pemeriksaan
LKPD, Dana Desa, dan Bantuan Parpol, di Balikpapan, 26 Januari 2018.
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tentang Pengawasan Dana Desa yang
mensyaratkan inspektorat melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dana
desa.
Pada 2018 juga akan dilakukan
pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Kemendagri dan pemda dalam
pembinaan dan pengawasan dana
desa. Dengan sampel 92 entitas, yang
terdiri atas Kemendagri, Kemendes, 44
perwakilan Barat, dan 46 perwakilan
Timur.
Selain soal dana desa, Harry juga
memaparkan dana bantuan partai politik (parpol) yang pada revisi PP No 5
tahun 2009 tentang dana bantuan partai politik (Banparpol) naik signifikan
dari Rp 108 per suara untuk 12 parpol
peserta pemilu 2014 senilai Rp 13,42
miliar, menjadi Rp 1.000 per suara atau
Rp 124,92 miliar.
Dana Banparpol sebelumnya hanya
0,006 persen dari APBN 2017. Sedang
kan KPK merekomendasikan sebesar
0,5 persen sampai 1 persen dari APBN
atau Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun
per tahun. Sebab, dana tersebut masih
berada di angka 0,00063 persen dari
kebutuhan parpol. Angka itu masih
jauh dibandingkan Amerika Serikat,
Jerman, Austria, dan Perancis yang
berada di angka 30 persen sampai 70
persen dari kebutuhan parpol.
Harry menambahkan, batas waktu
penyerahan laporan pertanggungja
waban dana parpol kepada BPK adalah
satu bulan setelah akhir tahun anggar
an. Jika pemeriksaan LKPD dilakukan
oleh kantor akuntan publik (KAP), maka
pemeriksaan atas LPJ dana parpol tetap
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pxhere.com

dilaksanakan oleh pemeriksa BPK.

Pemeriksaan LKPD

Pada 2018,
juga akan
dilakukan
pemeriksaan
kinerja efektivitas upaya
Kemendagri
dan Pemda
dalam pembinaan dan
pengawasan
dana desa.

Dalam rakor ini, Anggota V BPK Isma
Yatun menjelaskan tentang pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Menurutnya, kebijakan pemeriksaan
LKPD terdiri atas manajemen pemeriksaan,
metodologi pemeriksaan, dan substansi
pemeriksaan.
Ia menuturkan, tahap-tahap manajemen
pemeriksaan adalah persiapan pemeriksaan
seperti diklat/pelatihan kantor sendiri, pemetaan kebutuhan pemeriksa, penyusunan
jadwal pemeriksaan untuk internal dan
eksternal, serta piloting penggunaan Sistem
Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan Ke
uangan (LK) satu entitas per subauditorat.
Selanjutnya, kata Isma, adalah perencanaan pemeriksaan. Tahap ini memanfaatkan
hasil pemeriksaan sebelumnya dan memastikan kelengkapan dokumen yang wajib
diserahkan LK unaudited dari pemerintah
daerah. Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan,
proses laporan perkembangan pelaksanaan
pemeriksaan, dan indikasi temuan pemeriksaan yang signifikan (berdampak terhadap
opini, tipikor menyangkut kepala daerah/
pimpinan DPRD dan nilainya di atas Rp 500

juta).
Kemudian, pelaporan pemeriksaan di
mana pemeriksaan melakukan proses tinjauan atas konsep LHP serta meminta surat
representasi manajemen dan surat pernyataan tanggung jawab. Terakhir, monitoring
dan evaluasi, yaitu mengintensifkan komunikasi dalam pemeriksaan melalui media
Portal BPK.
Sementara, metodologi pemeriksaan
terdiri atas tiga cara yakni pemeriksaan interim, memutakhirkan proses bisnis karena
adanya perubahan SOTK. Lalu, strategi pemeriksaan yang memfokuskan pada mutasi
akun selama tahun 2017 untuk laporan
keuangan yang telah memperoleh opini
wajar tanpa pengecualian (WTP) dua kali
berturut-turut.
Ketiga menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa
kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah
terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
Sedangkan pada substansi pemeriksaan, kebijakan diarahkan pada mendorong
pemda untuk menertibkan pencatatan aset
tetap sesuai SAP, serta menambah prosedur
pemeriksaan untuk memastikan adanya
kecurangan. l
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n Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
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SOROTAN 7

Tingkatkan
Integritas
Pemeriksa Lewat
Pendidikan
‘’Saya inginkan ke depan, tidak ada lagi pemeriksa yang tidak pernah mendapatkan
(pendidikan) sebanyak 40 jam per tahun.”

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas yang berat dan penuh
risiko dalam memeriksa keuangan
bukan hanya memeriksa lembaga.
Integritas dan independensi pemeriksa kerap diuji setiap kali menjalankan tugas mereka.
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyatakan,
independensi dan integritas harus dibangun melalui pendidikan. Menurut dia, independensi wajib
ditanamkan dalam hati nurani seorang pemeriksa
sejak mereka menekuni profesi tersebut.
‘’Oleh karena itu, pimpinan BPK mengharap
kan independensi lahir sejak mereka melakukan
pendidikan dan di dalam bekerja. Itu independensi yang kita maksud. Karena BPK adalah kumpulan
para pemeriksa,’’ kata Bahrullah di kantor BPK,
Senin (12/2).
Ketika pemeriksa memiliki independensi,
maka mereka dapat memformulasikan check and
balance tata kelola keuangan negara dan hubung
an antara lembaga negara yang tertuang dalam
legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Jadi, independensi mesti ditanamkan sejak
lulus menjadi pemeriksa. Pemeriksa wajib me-

numbuhkembangkan sikap independesi di dalam
berpikir dan bekerja. Independensi, tegas dia, bisa
lahir dan berkembang dengan bekerja secara profesional.
Profesionalisme juga bisa tumbuh melalui
pendidikan berkelanjutan. Oleh sebab itu, seorang
pemeriksa harus terus mengikuti pendidikan dan
pelatihan. ‘’Jadi saya inginkan ke depan, tidak ada
lagi pemeriksa yang tidak pernah mendapatkan
pendidikan selama 40 jam per tahun,’’ ujar Bahrul
lah.
Bahrullah menjamin, semua pemeriksa sudah
harus mengikuti pendidikan minimal 40 jam pada
2019. Tujuannya demi meningkatkan kapasitas
profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan
negara.
Pendidikan yang dimaksud bukan semata-mata pelatihan atau pendidikan dari BPK. Tapi juga
mengikuti pendidikan formal. Dengan menggabungkan pendidikan internal dan eksternal, pola
pikir independensi pemeriksa akan menguat.
Bahrullah mengatakan, independensi merupakan buah dari integritas. Pendidikan formal dan
pelatihan tak menyiapkan integritas. Keduanya
lahir dari hasil pendidikan moral. Dari sana, ba-
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n Peserta Pelatihan Dasar CPNS BPK sedang mengikuti pembelajaran tentang Nasionalisme dari fasilitator.

rulah akan muncul profesionalisme di dalam
kepemimpinan. Apalagi, tambah dia, pemeriksa
BPK berasal dari berbagai macam latar belakang
sehingga harus diarahkan dengan baik agar integritas pemeriksa tetap terjaga.
Bahrullah berharap, ke depannya pendidikan
moral menjadi bagian integral dalam proses pendidikan berkelanjutan.
‘’Itu langkah strategis BPK sejak adanya persoalan integritas, independensi, serta tidak profesionalnya pemeriksa yang ditangkap KPK,’’ tegas
dia.
BPK dan Pemerintah telah menyatakan komitmennya tegakkan profesionalisme dalam
penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan
di hadapan Presiden RI, Joko Widodo. Namun,
Bahrullah berpesan kepada lembaga negara maupun kementerian untuk tidak ‘mengganggu’ kinerja pemeriksanya, apalagi dengan iming-iming
sesuatu. BPK tidak ingin integritas serta kredibilitas yang terbangun seolah hilang akibat tindakan
segelintir oknum.
Dia menjelaskan, pemerintah melalui Per
aturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS),
mengamanatkan BPK sebagai pemeriksa yang
mempunyai profesi pemeriksa di Indonesia, selain
ada profesi auditor yang dipegang oleh BPKP.
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Karena itu, sangat penting bagi BPK untuk
memberikan contoh yang baik bagi aparat pemeriksa lain. Istilahnya, kata dia, adalah leading by
example. Meskipun belum ada organisasi profesi
jabatan fungsional seperti yang diamanatkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2017, namun
BPK sudah mengantisipasi dengan membentuk
Badan Pendidikan dan Pelatihan. BPK sebagai
pembina, salah satu tugasnya melakukan pembinaan kompetensi melalui Badan Diklat. ‘’Sehingga
kalau kita memeriksa, memberikan opini, opini
kita harus jauh lebih baik. Alhamdulillah selama
ini baik,’’ jelas Bahrullah.
Badan Diklat selain mendidik ketangguhan pemeriksa, juga menggenjot sikap independensi, integritas, serta profesionalisme. BPK juga mengajak
inspektorat jenderal provinsi maupun kabupaten/
kota untuk menjadi pemeriksa yang andal melalui
pendidikan dan pelatihan.
Sebab, fungsi BPK adalah mengajak pemerintah membangun fungsi manajemen pemerintah
an, perencanaan, koordinasi dan perencanaan
pembangunan.
BPK pun harus membangun profesi para
pengawas pemerintah, terutama di dalam inspektorat jenderal pemerintah kota dan kabupaten.
‘’Ini harus bersinergi, karena profesi pemeriksa
harus mendorong manajemen pemerintahan

SOROTAN 9

semua akun disampaikan
dan disajikan secara transparan dan jelas. ‘’Muara
semua akun transparan
itu adalah akuntabilitas.
Jadi kalau akun-akun
disajikan wajar, transpaOpini BPK me
ran, kemungkinan besar
nyangkut transmenjadi unqualified, tidak
ada lagi yang dikecualikan
paransi dan
kewajaran dan penyajianakuntabilitas,
nya,’’ jelas dia.
Bahrullah menuturbagaimana
kan, para pengelola negaJangan Abaikan
pemerintah
ra baik itu bupati atau waOpini BPK
li kota, bahkan presiden
Wakil Ketua BPK
mengelola
dan seluruh menterinya
Bahrullah Akbar menga
pertanggung
harus menyadari, bahwa
takan, banyak yang ber
opini BPK bagian dari sisanggapan bahwa jika
jawabannya pada
tem tata kelola keuangan
hasil pemeriksaan BPK
publik.
negara.
ditemukan permasalahan,
BPK berharap lembamaka opini BPK yang diga yang akunnya masih
salahkan. Padahal, dalam
dikecualikan, harus terus
memproduksi dan memberusaha memperbaikinya. “Mereka mau tidak
presentasikan laporan keuangan, ada bagian
mau harus berusaha agar yang tadinya dikecuadari proses pengawasan kendali pemerintah
likan menjadi tidak dikecualikan.”
yang didelegasikan kepada inspektorat.
Akan tetapi, para kepala daerah yang lapor
Pemeriksaan BPK dilakukan setelah review
an keuangannya mendapatkan opini WTP juga
inspektorat. Sehingga, kalau memang laporan
jangan sampai membusungkan dada. Sebab,
keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP),
percuma saja mendapat opini WTP jika kualitas
maka tidak mungkin diberikan opini wajar de
belanjanya belum maksimal. l
ngan pengecualian.
Kinerja para pemeriksa tidak hanya berkait
an dengan para pelaksana, tapi juga para inspektur yang memiliki jabatan auditor, akuntan
di lembaga pemerintah, termasuk BPKP yang
membuat sistem keuangan di daerah.
Oleh karena itu, Bahrullah menyarankan
agar lembaga yang mengabaikan opini BPK,
mau belajar lagi tentang cara bernegara yang
baik. “Ini bukan masalah BPK, atau semata-mata
standar akuntansi pemerintahan yang ujungnya
adalah opini. Tapi, opini BPK menyangkut transparansi dan akuntabilitas, bagaimana pemerintah mengelola pertanggungjawabannya pada
publik,” kata dia.
Dia menceritakan, seluruh pemerintahan di
dunia menggunakan sistem akuntansi sebagai
alat pertanggungjawaban. Transparansi artinya
dengan baik dan benar,’’
tegas Bahrullah.
Bahrullah menegaskan, BPK akan terus membangun pemeriksa yang
andal melalui pendidikan.
Sebab, pemeriksa harus
memahami pemeriksaan
keuangan. Selain itu,
tenaga pemeriksa juga
dituntut mempunyai karakter yang kuat.
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BPK Serahkan Hasil
Investigasi Koja dan Kalibaru
Ditemukan indikasi kerugian negara hingga triliunan rupiah.

n Penyerahan hasil investigasi kepada DPR

B

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) menyelesaikan
pemeriksaan investigatif
terhadap Kerja Sama
Operasional (KSO) Terminal Peti Kemas (TPK) Koja
dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap Pertama. Dengan
begitu, BPK telah menyelesaikan tiga
dari empat permintaan pemeriksaan
investigatif dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II.
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif mengenai KSO TPK Koja dan
Pembiayaan Pembangunan Terminal
Kalibaru telah diserahkan kepada DPR,
Rabu, 31 Januari 2018.
Berdasarkan pemeriksaan, ada
indikasi kerugian keuangan negara de
ngan total nilai mencapai Rp 2,6 triliun.
Indikasi kerugian negara tersebut
berasal dari KSO TPK Koja sebesar Rp
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1,86 triliun. Sedangkan indikasi kerugian dari Pembiayaan Pembangunan
Terminal Kalibaru Tahap I sebesar Rp
741,75 miliar.
Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara menjelaskan, Hasil Pemeriksaan Investigatif atas TPK Koja menunjukkan, rencana perpanjangan yang diinisiasi oleh Direktur Utama PT Pelindo
II sejak 2011 dilakukan tanpa pernah
dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
Selain itu, tidak diinformasikan dalam
Laporan Tahun 2014.
BPK juga menemukan bahwa perpanjangan perjanjian KSO TPK Koja
ditandatangani oleh pihak PT Pelindo
II dan Hutchison Port Holdings (HPH)
tanpa adanya permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan.
Bukan hanya itu, perpanjangan

perjanjian kerja sama tersebut tetap
ditandatangani meskipun belum ada
rapat umum pemegang saham (RUPS)
dan persetujuan Menteri BUMN.
"Penunjukan HPH oleh Pelindo II
sebagai mitra kerja sama KSO TPK Koja
pun dilakukan tanpa mekanisme pemilihan yang seharusnya," kata Moer
mahadi.
Temuan BPK lainnya adalah terkait penunjukan Deutsche Bank (DB)
Hongkong Branch sebagai financial ad
visor oleh Pelindo II. Ada lima temuan
BPK terkait DB.
Pertama, penunjukan DB dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan perundangan.
Kedua, Biro Pengadaan Pelindo II patut
diduga meloloskan DB meskipun tidak lolos dalam evaluasi administrasi.
Ketiga, DB terindikasi punya konflik kepentingan karena merangkap sebagai
negosiator, peminjam, dan arranger.
Keempat, commercial terms antara
Pelindo II dan HPH terkait perpanjang
an kerja sama telah disepakati meskipun valuasi bisnis sebagai bahan pertimbangan belum disiapkan oleh DB.
Terakhir, valuasi bisnis yang dibuat DB
diduga diarahkan untuk mendukung
skenario perpanjangan (extension)
dengan mitra lama. Caranya menggunakan dasar perhitungan tidak valid
untuk dikelola sendiri yang berdampak
pada nilai upfront fee yang diterima
lebih kecil dari yang seharusnya.
Pembayaran pekerjaan kepada DB
juga tetap dilakukan sesuai perintah RJ
Lino selaku Direktur Utama PT Pelindo
II meskipun tidak didukung dengan
bukti-bukti dokumen syarat pembayaran yang telah diatur dalam kontrak.
Penyimpangan itu yang diduga

SOROTAN 11

BPK menjadi rangkaian proses yang
mengakibatkan indikasi kerugian
keuangan negara pada PT Pelindo II
sebesar Rp 1,86 triliun. Kerugian tersebut terdiri atas kekurangan upfront fee
yang seharusnya diterima PT Pelindo II
dari perpanjangan perjanjian kerja sama sebesar 137,47 dolar AS juta atau
ekuivalen Rp 1,84 triliun.
Selain itu, disebabkan pembayaran
biaya konsultan keuangan kepada DB
yang tidak sesuai ketentuan kontrak
sebesar 1,59 juta dolar AS atau ekuivalen Rp 21,21 miliar.
Sedangkan dalam pemeriksaan investigatif pembiayaan pembangunan
Terminal Kalibaru, BPK juga menyimpulkan adanya penyimpangan. BPK
menemukan adanya ketidakcermatan
dalam perencanaan kebutuhan pendanaan investasi dari Global Bond
tahun 2015. Sehingga, terjadi pinjam
an yang melebihi kebutuhan dan
mengakibatkan adanya dana meng
anggur sebesar 574,78 juta dolar AS
dalam bentuk deposito dan instrumen
lainnya dengan tingkat pendapatan
bunga lebih rendah dari beban bunga
Global Bond.
Hal lainnya adalah keputusan melunasi pinjaman sindikasi dari Global
Bond yang tidak didukung dengan
analisis effective rate yang memadai.
Karena, bunga efektif pinjaman sindikasi lebih rendah dari bunga Global
Bond.
Penyimpangan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara pada
PT Pelindo II sebesar Rp 741,75 miliar
yang terdiri atas selisih bunga Global
Bond dengan pendapatan bunga
deposito atas dana idle periode Mei
2015-Desember 2017 sekurang-kurangnya sebesar Rp 539,03 miliar.
Kemudian, selisih bunga Global Bond
dengan biaya pinjaman sindikasi periode Mei 2015-Desember 2017 sebesar Rp 202,73 miliar.
Seperti diketahui, DPR RI meminta
BPK untuk melakukan pemeriksaan
investigatif terhadap empat kegiat
an atau proyek di Pelindo II. Selain
mengenai KSO TPK Koja dan Pembia-

pelindo.co.id

yaan Pembangunan Terminal Kalibaru,
BPK juga diminta memeriksa perpanjangan kerja sama pengelolaan dan
pengoperasian pelabuhan Pelindo II
berupa kerja sama usaha dengan PT
Jakarta International Container Terminal (PT JICT). Hasil pemeriksaan investigatif ini telah diserahkan kepada DPR
pada 13 Juni 2017.
Sedangkan satunya lagi mengenai
pembangunan Terminal Peti Kemas
Kalibaru Utara tahap I. Pemeriksaan ini
membutuhkan waktu lebih lama karena nilainya besar dan pekerjaan fisik
yang kompleks.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
yang menerima langsung laporan
hasil pemeriksaan tersebut meminta
agar hasil investigasi tersebut dapat
ditindaklanjuti lembaga penegak
hukum. Komisi XI DPR RI juga diharap
kan dapat mengawal tindak lanjut dari
laporan tersebut.
“Kami menyarankan penegak
hukum untuk melanjutkan temuan ini.
Komisi XI juga harus segera mengawal
tindakan tersebut,” kata Bambang.
Dalam penyerahan laporan tersebut, Ketua BPK didampingi Anggota
I BPK Agung Firman Sampurna serta
Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi.
Sedangkan dari pihak DPR dihadiri para
Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah,
Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan. Turut
hadir pula Rieke Diah Pitaloka sebagai
perwakilan dari Pansus Pelindo II. l

Penunjukan
HPH oleh
Pelindo II
sebagai mitra
kerja sama KSO
TPK Koja pun
dilakukan tanpa mekanisme
pemilihan yang
seharusnya.
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Sistem
Informasi
Pemantauan
Tindak Lanjut
(SIPTL)
MANFAAT
SIPTL
Proses monitoring
secara real time
sehingga
meningkatkan
kinerja pemantauan
Tindak Lanjut (TL).

Early warning diberikan
secara otomatis dan
berkala oleh aplikasi
sehingga mengurangi
risiko pidana karena
kelalaian TL.

Meningkatkan
partisipasi entitas
secara lebih aktif
dalam proses
pemantauan TL.

Kelengkapan
dokumentasi dan
validitas data terjaga
serta kemudahan
pencarian dokumen
TL.

Imbal balik
dengan
program
E-Audit.
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SIPTL adalah aplikasi
berbasis web yang
dikembangkan dengan
tujuan untuk
mengelola data
pemantauan
tindak lanjut secara real
time antara BPK dan
entitas yang diperiksa.

FLOW


Pemeriksa menginput LHP ke dalam
modul Pelaporan di aplikasi SMP

PSP (Kasubaud) melakukan validasi
terhadap data LHP yang diinput

Inputer entitas melakukan monitoring dan pelaporan TLHP melalui
SIPTL secara online

TU input
BAST/Resi LHP

Kasubaud
melakukan validasi
dan penelaahan
TLHP yang
dilaporkan oleh
entitas

Penentuan status TLHP
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Simalakama
Dana Desa
Badan Pemeriksa Keuangan membentuk tim gabungan dari tiga auditorat.
Pemeriksaan dua tahun terakhir menjadi acuan pemeriksa dalam menyusun strategi.
Selain menyoroti kepatuhan terhadap perundang-undangan dan laporan keuangan
Kementerian Desa, pemeriksaan juga berfokus pada kinerja aparatur desa.

A

nggota III Badan Pemeriksa Ke
uangan (BPK) Achsanul Qosasi
rutin berkeliling ke sejumlah kementerian, pemerintah provinsi,
hingga pemerintah kabupaten
belakangan ini. Ia tengah me
nyiapkan pemeriksaan BPK untuk program dana
desa yang akan dimulai Juni mendatang.
Safari Achsanul ke pemerintah pusat bertujuan agar pemerintah dan BPK bersepakat

foto-foto: istimewa

menyusun kriteria keberhasilan program dana
desa yang sudah bergulir sejak 2015. Kriteria ini
akan dijadikan acuan pemeriksa BPK pada saat
pemeriksaan. “Sudah dua pekan kami menggelar
focus group discussion,” katanya kepada Warta Pe
meriksa di ruang kerjanya lantai 18 Kantor Pusat
BPK Jakarta. pertengahan Februari.
Adapun kunjungan ke pemerintah daerah
dilakukan untuk menyampaikan kepada gubernur dan bupati bahwa prinsip pemeriksaan BPK
WARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018
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n Blucer W Rajagukguk

n Dori Santosa

bukan mencari kesalahan. Pemeriksaan BPK, ia menegaskan, bertujuan
mengonfirmasi bahwa dana desa
digunakan sesuai kebutuhan warga
desa. “Saya pastikan mindset pemeriksaan BPK tidak mencari salah,” ujarnya.
Pemeriksaan BPK tahun ini bukan
yang pertama. BPK telah mengaudit
dana desa sejak dua tahun terakhir.
Misalnya Auditorat Keuangan Negara
VI melakukan Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu (PDTT) Dana Desa di
Kabupaten Karangasem, Tabanan, dan
Buleleng di Provinsi Bali. Pemeriksaan
itu berlangsung 2015-2016.
Auditorat Keuangan Negara III juga
memeriksa program dana desa pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada
tiga laporan pemeriksaan yang disusun
AKN III. Pelaksana Tugas Auditor Utama
Keuangan Negara (Tortama KN) III Blucer
Wellington Rajagukguk mengatakan pemeriksaan menyoroti laporan keuangan,
PDTT, dan pemeriksaan kinerja.
Untuk pemeriksaan laporan ke
uangan dan PDTT, AKN III telah
merampungkan laporan hasil pemeriksaan. Adapun untuk kinerja, penyusunan laporan hasil pemeriksaan te
ngah berlangsung. Ditemui di ruangan
kerjanya di Kantor Pusat BPK, Blucer
menunjukkan tumpukan laporan pemeriksaan tenaga pendamping desa
yang sedang dikoreksinya. Mantan kepala BPK Perwakilan Jakarta itu menceritakan kisi-kisi temuan BPK, salah
satunya mengenai program yang tidak

tepat sasaran. “Ini belum dirilis, tunggu
ya,” ujarnya.
Lima pemeriksaan BPK menjadi
ajang pemanasan pemeriksaan dana
desa tahun 2018. Pemeriksaan mendatang BPK membentuk tim pemeriksa
gabungan dari Auditorat Keuangan
Negara (AKN) III, V, dan VI. Blucer Wel
lington Rajagukguk dari AKN III adalah
penanggung jawab pemeriksaan
tematik ini. AKN III dipilih karena auditorat ini bertanggung jawab pada pemeriksaan di Kementerian Desa. AKN
V dipilih karena bertanggung jawab
pada pemeriksaan Kementerian Dalam
Negeri dan beberapa laporan keuangan daerah untuk pemerintah daerah
di Indonesia Barat. Adapun AKN VI
bertanggung jawab pada pemeriksaan
LKPD untuk pemerintah daerah di Indonesia Timur.
Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi
yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program dana desa. Namun,
ada 28 kementerian dan lembaga yang
terlibat pada dana desa ini. Semua
kementerian dan lembaga ini akan
menjadi objek pemeriksaan.
Auditor Utama Keuangan Negara
(Tortama KN) VI Dori Santosa menga
takan PDTT dana desa yang pernah
dilakukan pada tiga kabupaten di Bali
akan menjadi salah satu acuan menyusun strategi pemeriksaan program dana desa pada tahun ini. Beda dengan
sebelumnya, dalam pemeriksaan kali
ini, pemeriksa akan memperbanyak
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Penyusunan
rencana dan
penyaluran
dana desa
kepada peme
rintah desa dan
pelaporan
realisasi
penggunan
dana desa
tidak tertib.
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jumlah sampling. Senada dengan
Dori, Blucer juga menjadikan pemeriksaan dana desa di Kementerian Desa
sebagai ajang menyiapkan kuda-kuda
untuk pemeriksaan Juni mendatang.
“Pemeriksaan selanjutnya lebih mendalam,” katanya.

Hasil Pemeriksaan Dana Desa
2016-2017
Pemerintah bukan pertama kali
membuat desain program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa. Di era Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, ada satu program desa
yang dikenal sebagai Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Program desa lainnya berupa Alokasi
Dana Desa (ADD) yang diatur lewat
Peraturan Menteri Dalam Negeri. ADD
masih bergulir sampai sekarang.
Di era Presiden Joko Widodo, pemerintah mendesain program dana
desa yang merupakan perintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Dana desa sudah digelontorkan tiga kali yaitu Rp 20 triliun
(2015), Rp 46 triliun (2016), dan Rp 60
triliun (2017). Dana Desa ditransfer
langsung Kementerian Keuangan ke
pemerintah desa lewat rekening pemerintah kabupaten.

Badan Pemeriksa Keuangan telah
memeriksa sebagian pelaksanaan dana
desa pada 2015, 2016, dan 2017. Pemeriksaan ini belum menyeluruh dan
terpisah-pisah. Hasil temuan BPK pada
pelaksanaan dana desa oleh pemerintah desa masih amburadul mulai dari
perencanaan hingga laporan. “Penyusunan rencana dan penyaluran dana
desa kepada pemerintah desa dan pelaporan realisasi penggunan dana desa
tidak tertib,” begitu bunyi salah satu
temuan pemeriksaan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan atas Belanja Dana
Desa di Kabupaten Karangasem Bali
yang diterbitkan November 2016.
Setali tiga uang, temuan pemerik-

sa dalam membelanjakan dana desa
di Kabupaten Buleleng dan Tabanan
tak jauh dari temuan di Kabupaten Karangasem. BPK menemukan penghitungan dana desa yang tidak sesuai
formula yang sah, pengadaan barang
dan jasa yang karut-marut, pemba
ngunan yang tidak sesuai prioritas,
hingga tenaga pendamping yang melenceng dari tugasnya.
Kasus penggunaan dana desa
untuk pembangunan yang tidak prioritas ditemukan di Desa Telaga dan
Desa Pelapuan Kecamatan Busungbiu
Kabupaten Buleleng. Di dua desa tersebut pemeriksa menemukan penggunaan dana desa untuk membangun
taman dan gedung kantor atau balai
serbaguna. Ironisnya jalan usaha tani,
jalan desa, hingga kebutuhan air minum yang menjadi prioritas dana desa
justru kondisinya mengenaskan.
Pelaksana Tugas Tortama KN III Blucer Wellington Rajagukguk bercerita
hal serupa. AKN III telah menggelar
pemeriksaan dana desa untuk pendamping dan pemeriksaan PDTT dana
desa di Kementerian Desa. Saat ini
AKN III di bawah Blucer tengah me
nyelesaikan pemeriksaan kinerja dana
desa di Kementerian Desa.
Blucer menceritakan secuil temuan BPK yang menggambarkan
penggunaan dana desa tidak tepat
sasaran. Pembangunan embung desa dan tempat pelelangan ikan (TPI)
merupakan dua program primadona
mayoritas pemerintah desa yang men-
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dapat jatah dana desa. Padahal tidak semua desa
membutuhkan embung dan TPI. “Masak desa
yang tidak ada produksi ikan membangun TPI?”
katanya.
Achsanul Qosasi, Anggota III BPK, membenarkan temuan Blucer. Namun, menurut dia, pemerintah desa bagai memakan buah simalakama.
Ada pemerintah desa yang ingin membangun
sesuai kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan
itu ternyata tidak ada dalam panduan penggunaan dana desa yang diterbitkan Kementerian
Desa. Akibatnya pemerintah desa yang memba
ngun sesuai kebutuhan warga namun tidak
sesuai panduan pemerintah pusat berujung
pada kasus hukum. Kasus ini menimpa salah satu
kepala desa di Bali. “Akhirnya jadi tersangka,” katanya. “Ini jadi polemik.”
Karut-marut dana desa juga terendus BPK
pada pelaksanaan tenaga pendamping. Blucer
mengatakan, temuan pemeriksaan menunjukkan
banyak tenaga pendamping yang tidak bisa
dibuktikan. Nama dan nomor rekening tenaga
pendamping gagal disetorkan Kementerian Desa
saat diminta BPK pada Oktober 2016.
Rekrutmen tenaga pendamping juga bermasalah. Tenaga pendamping banyak yang tidak
tahu perannya. Akibatnya tenaga pendamping
yang seharusnya meringankan justru merepot
kan kepala desa. Temuan BPK ini, menurut Achsa
nul, ditanggapi Kementerian Desa dengan mencoret tenaga pendamping hingga 2.000 orang.

Strategi Pemeriksaan Dana Desa 2018
Sebelum pemeriksaan dana desa dimulai
Juni mendatang, Achsanul meminta pemerintah
merumuskan indikator keberhasilan program
dana desa. Kriteria pemerintah itu akan dijadikan
WARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018

acuan BPK menyusun strategi pemeriksaan. Mantan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat itu tidak ingin pemeriksaan BPK menyoroti hal-hal yang tidak dimiliki pemerintah. “Kami
harus fair memberikan penilaian,” katanya.
Dori Santosa, Tortama KN VI, mengatakan
kriteria keberhasilan yang disusun pemerintah
seharusnya detail dan terperinci. Tidak hanya
kriteria, ia berharap pemerintah juga menyusun
hingga sub-kriteria. Pemeriksaan BPK tahun ini
juga akan digelar dengan memakai lebih ba
nyak sampling. Sebab, jumlah dana desa yang
digulirkan lebih besar dibandingkan dua tahun
sebelumnya yaitu mencapai Rp 60 triliun.
Dori yang pernah menggelar pemeriksaan
PDTT dana desa di tiga kabupaten, memastikan
sampling akan diperluas. AKN VI akan bertanggungjawab pada pemeriksaan di 46 pemerintah
Kabupaten. “Untuk desa mana yang dijadikan
sampling kami serahkan ke BPK Perwakilan,”
katanya. Desa yang pernah dijadikan sampling
kemungkinan tidak akan dijadikan sampling
kembali.
Selain menunggu kriteria yang disusun
pemerintah, Achsanul Qosasi juga menyoroti
tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat.
Tumpang tindih ini akan merepotkan pemerintah
desa saat menyusun laporan pelaksanaan dana
desa. Jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah, aparatur desa akan membuat laporan
beragam dengan jenis yang berbeda pula. Bisa
dibayangkan jika Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Bap
penas, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten masing-masing meminta laporan dari
kepala desa dengan tipe yang berbeda-beda. “Ini
membuat repot kepala desa,” katanya. l
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AGAR DESA
TERTINGGAL
SEMAKIN
BERKURANG

ALOKASI DANA DESA

Besaran
(Rp triliun)
Jumlah Desa

P

Rata-rata per
desa (Rp juta)

embiayaan untuk pembangunan
desa berasal dari APBN, APBD, pendapatan asli desa, hingga bantuan
dari lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan BUMN maupun swasta. Presiden
Joko Widodo menggulirkan dana desa
yang sudah mencapai Rp 120 triliun hingga 2017. Semua alokasi dana itu bertujuan
mengurangi kemiskinan, meningkatkan
sumber daya manusia (SDM) warga desa,
hingga menjadikan desa sebagai desa
mandiri. Sayang hasilnya masih jauh panggang dari api.

Rp 1,2 triliun
(2016)

20,76
74.910
280,3

46,9
74.910
628,5

60
74.910
800,49

2. Meningkatkan jumlah Desa Mandiri sebesar 2000 desa
hingga 2019

Pengembangan kapasitas
pemerintahan
Memperkuat organisasi warga

Kepatuhan pemerintah daerah
menyalurkan dana desa dalam hal
ketepatan nilai dan waktu.
Menguji ketertiban pemerintah desa
menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Memfasilitasi pembangunan
partisipatif

Kepatuhan Inspektorat daerah
mengawasi pengelolaan dana desa.

Merajut jejaring dan kerja sama
desa
Menjembatani antara pemerintah
dan masyarakat
Mengorganisasi dan membangun
kesadaran kritis warga

Menilai capaian kinerja pemerintah
dalam program pembangunan desa dan
kawasan perdesaan.
Apabila terdapat indikasi fraud, BPK
memperluas langkah pengujian substantif dalam pemeriksaan keuangan.

Pengambilan Uji Petik
Stratifikasi berupa clustering dengan indikator sesuai dengan pertimbangan:

Juni
2018
Minggu I
September 2018

Pemeriksaan Terinci Minggu II September

Sasaran Pemeriksaan Dana Desa:

Memfasilitasi dan memperkuat
musyawarah desa

Jadwal Pemeriksaan Kinerja Tahun 2018

Pemeriksaan Pendahuluan Juni

2017

Peran Pendamping

Jumlah 40.142
pendamping
menjangkau
74.754 Desa
(2016)

Persiapan Pemeriksaan Mei

2016

1. Mengurangi jumlah Desa Tertinggal sebesar 5000 desa
hingga 2019

SASARAN
DANA
DESA

PENDAMPING DESA
ANGGARAN

2015

November
2018

Jumlah
Penduduk

Jumlah
Penduduk
Miskin

Luas
Wilayah

Jumlah
Desa

Sampel direncanakan sebanyak 21 persen dari total kabupaten/kota yang memiliki desa yaitu sebanyak 90 kabupaten/kota.
Penentuan sampel desa pada masing-masing kabupaten/kota diserahkan kepada masing-masing perwakilan.
Dasar penentuan sampel desa adalah nilai pagu dana desa.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Pembangunan Desa tahun 2017
1. Tidak ada pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa.
2. Informasi, data desa terbatas dan tidak bisa mendukung rencana pembangunan desa.
3. Tenaga pendamping desa tidak profesional.
4. Program dan kegiatan sektoral Kementerian Desa tidak mendukung pembangunan desa.
5. Tumpang tindih pembangunan desa antara pemerintah pusat dan daerah.

Kasus Hukum Dana Desa
1. Penyalahgunaan 452 kasus
2. Fiktif 214 kasus
3. Tidak sesuai 318 kasus
4. Proses Aparat Penegak Hukum 912 kasus
5. Kepala Desa menjadi tersangka 212 orang
Sumber: Kementerian Keuangan, BPK
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ACHSANUL QOSASI:

Program Desa
Tumpang Tindih

D

ua bulan terakhir Anggota III Badan Pemeriksa
Keuangan Achsanul Qosasi menyiapkan tim pemeriksa dana desa yang dimulai semester II 2018. Anggaran
dana desa yang sudah tiga kali digulirkan dan mencapai Rp 120 triliun perlu pemeriksaan yang lebih luas
samplingnya dan mendalam. Itulah sebabnya pemeriksaan tahun ini melibatkan Auditorat Keuangan Negara III, V, dan VI.
Ditemui Warta Pemeriksa di ruang kerjanya di lantai 18 Kantor
Pusat BPK Jakarta, pertengahan Februari 2018, AQ —begitu ia biasa
disapa— menceritakan hasil pemeriksaan awal dana desa yang pernah dilakukan pada 2016 dan 2017. Beberapa temuan di antaranya
adalah program dana desa tidak tepat sasaran hingga pendamping
yang hanya terima honor tapi tidak menjalankan kewajibannya.
Pemeriksaan tahun ini, Achsanul menginginkan pemerintah dan
BPK duduk bersama menyusun kriteria keberhasilan program dana
desa. Kriteria ini akan dijadikan BPK sebagai acuan pemeriksaan.
Mantan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat itu
tidak ingin pemeriksa BPK dituding memeriksa seenaknya. “Sebagai
auditor kami harus fair,” katanya. Berikut petikan wawancaranya.

BPK sudah memeriksa dana desa
pada tahun pertama (2016) dan kedua (2017), apa temuannya?
Banyak tumpang tindih. Ada 28
kementerian dan lembaga yang punya
program di desa. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengurusi
internet desa. Dari Kementerian UKM
membuat program pemberdayaan
usaha mikro. Ada juga program dari
Kementerian Lingkungan Hidup,
Kementerian Tenaga Kerja, hingga
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Belum lagi program dari Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan
dana aspirasi anggota DPR.
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Apa dampak buruk tumpang tindih program?
Satu kejadian di salah satu desa di
Jawa Timur, program yang diongkosi
dari anggaran PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) di era
Presiden SBY, diklaim sebagai hasil
program dana desa. Caranya papan
nama diganti, yang tadinya ditulis
sebagai program PNPM menjadi dana
desa. Tumpang tindih ini membuat
terjadinya duplikasi. Kementerian Desa
tidak banyak tahu program di desa apa
saja padahal mereka diberi kewenang
an mendampingi desa tetapi tidak
punya perwakilan di desa.

Artinya Kementerian Desa menyu
sun program tidak tepat sasaran?
Kami mengkritisi surat edaran
Menteri Desa. Isinya petunjuk penggunaan dana desa untuk apa saja. Salah
satunya membangun embung desa.
Ternyata tidak semua desa membutuh
kan embung. Contohnya ada satu desa
di Badung Bali menerima dana desa
dan tidak membangun embung. Kepala desanya dijadikan tersangka oleh
aparat hukum karena tidak sesuai surat
edaran. Dan banyak keluhan datang
dari kepala desa lain yang menyoroti
hal serupa. Misalnya dana desa untuk
membangun jalan desa atau pengair
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an. Padahal jalan desa dianggarkan
dari APBD Provinsi, dan pengairan dari
APBD Kabupaten. Masak dana desa
ikut masuk juga. Ini menjadi polemik
sehingga BPK meminta Kementerian
Desa menarik surat edaran tersebut.
Program tidak tepat sasaran juga bisa datang karena kepala desa
yang bandel. Bagaimana pendapat
Anda?
Program diputuskan Badan Musya
warah Desa dan tertuang pada Sistem
Keuangan Desa (SisKeuDes). Masalah
nya banyak desa yang anggota Badan
Musyawarahnya berasal dari keluarga
kepala desa. Misalnya ketua bapaknya
kepala desa atau menantunya, anak
nya, sepupunya, di sana semua. Rapat
Badan Musyawarah tidak perlu tokoh
desa. Keinginan kepala desa langsung
diketok Badan Musyawarah. Kalau salah
dalam memutuskan pasti ada penyimpangan karena tidak sesuai kebutuhan
masyarakat desa. Ini tugas Kementerian
Dalam Negeri untuk membenahi.
Dana Desa yang sudah bergulir
tiga tahun membuat jumlah desa
meroket?
Betul, jumlah desa sudah bertambah lima ribuan. Data pemerintah juga
berbeda-beda. Menurut Kementerian
Dalam Negeri ada 74.119 desa, hitung
an Kementerian Desa ada 74.549 desa.
Adapun data Bappenas hanya 70 ribuan desa. Badan Pusat Statistik beda
lagi. Terhadap perbedaan ini, BPK memakai data milik Kementerian Desa.
Untuk pemeriksaan dana desa
2018, persiapan BPK sudah sejauh
mana?
Kami tidak ingin memeriksa
dengan seenaknya, makanya saya
mengundang Bappenas, Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,
dan Kementerian Desa untuk duduk
bersama merumuskan apa saja kriteria
keberhasilan program ini. Waktu merumuskan dana desa pemerintah mau
nya ini jadi apa. Apakah perekonomian
desa menjadi baik, infrastruktur beres

Ada pendamping
yang benar-benar
tidak tahu tugas,
pokok dan fungsinya, ada juga
pendamping yang
direkrut atas dasar
unsur politik.
atau yang seperti apa. Ini harus clear.
Hasilnya akan dijadikan auditor BPK
sebagai acuan memeriksa.
Bukannya BPK berhak menyusun
kriteria sendiri tanpa menunggu
pemerintah?
Saya ngotot seperti ini karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana
Desa berpotensi dijadikan bahan kampanye oleh siapapun baik di desa, kabupaten, provinsi, sampai pemerintah
pusat. Yang mau mencalonkan presiden pasti akan mencari kelemahan
dana desa dari LHP, yang jadi presiden
pasti mencari keberhasilan dana desa
sebagai bahan kampanye. Ini rawan,
makanya BPK bertanya dulu kepada
pemerintah soal kriteria keberhasilan
program ini agar kami fair memberikan penilaian. Kriteria ini tengah kami
rumuskan bersama pemerintah lewat
focus group discussion (FGD).
Kalau sudah ada kriterianya,
strategi pemeriksaan seperti apa?
Pemeriksaan dana desa akan dimulai semester dua tahun ini. Setiap berkunjung ke daerah saya menyampaikan kepada gubernur, bupati, kepala
desa bahwa BPK datang tidak mencari
kesalahan tetapi menguji apakah dana desa sesuai atau tidak. Tidak perlu
jauh-jauh tentang kaidah keuangan
negara, sederhana saja apakah dana
desa sesuai dengan kebutuhan ma

syarakat desa. Pemeriksaan juga tidak
investigatif tetapi sifatnya visual. Yang
penting dana cair dan hasilnya terlihat.
Jika implementasi dana desa sesuai
rencana Badan Musyawarah Desa, sudah cukup bagi kami.
Bagaimana laporannya, biasa
nya ini juga bermasalah?
Kami meminta Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Desa tidak
berebut kewenangan. Berikan saja
ke Kementerian Desa. Kami meminta
laporan dari desa tidak njlimet. Cukup
melaporkan penerimaan dana desa berapa, belanjanya sekian, ini fotonya lalu
kirim. Laporannya cukup satu, sederhana, yang penting transparan. Jangan
sampai bupati, gubernur, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa
masing-masing meminta laporan ke
kepala desa dengan tipe laporan berbeda-beda. Ini merepotkan kepala desa.
BPK juga sudah memeriksa prog
ram pendampingan desa dari Kementerian Desa, apa saja temuannya?
Dana pendamping di bawah Kementerian Desa totalnya Rp 1,2 triliun.
Ini untuk upah. Hasil audit 50 persen
lebih dari sampling pemeriksaan, ba
nyak pendamping desa terima upah
dan tidak menjalankan kewajibannya.
Ada pendamping yang benar-benar
tidak tahu tugas, pokok dan fungsinya,
ada juga pendamping yang direkrut
atas dasar unsur politik. Beda lagi
dengan pendamping yang latar belakangnya aktivis lembaga swadaya
masyarakat yang lebih senang meng
kritisi ketimbang mendampingi.
Apa tanggapan pemerintah atas
temuan itu?
Kementerian Desa memecat 2.000
pendamping dari total 24 ribu orang.
BPK menyarankan agar ada peningkat
an kapasitas pendamping desa. Pendamping harus diberikan informasi bagaimana cara mereka mendampingi.
Pendamping harus tahu ada musyawarah desa sebagai dasar penggunaan
dana desa. Ini harus dikuasai dulu. l
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Pemeriksaan Investigatif
Terus Diperkuat
BPK melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya
indikasi kerugian negara/daerah dan unsur pidana.

A

n BPK saat menerima kunjungan KOICA

uditorat Utama Investigasi memiliki peran
penting bagi Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK) dalam melakukan pemeriksaan
investigatif. BPK pun terus meningkat
kan kapasitas dan kualitas auditorat
yang dibentuk pada 2016 tersebut.
Peningkatan tersebut salah satunya dilakukan melalui penjajakan
kerja sama dengan Korea International
Cooperation Agency (KOICA). KOICA
merupakan Badan Pemerintah Korea
Selatan yang didirikan untuk memaksimalkan efektivitas bantuan Korea pada
negara-negara berkembang. Bantuan
bisa berupa hibah maupun program
kerja sama teknis.
KOICA telah berkunjung ke kantor
pusat BPK untuk melakukan feasibility
study atau studi kelayakan atas rencana
bantuan hibah capacity building for
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forensic audit and investigative audit in
BPK atau peningkatan kapasitas untuk
audit forensik dan investigatif di BPK.
Kunjungan tersebut dilakukan pada 812 Januari 2018 yang dihadiri langsung
oleh Country Director KOICA Indonesia
Mrs Oh Gi Youn dan Mr Lim Hyoeun dari
BAI (Korean Board of Audit and Inspection). Selain itu, turut datang pula Mr
Kim Soojong dari Audit and Inspection
Training Institute serta Mr Jang Yoon-sik
dari Hallym University.
Kunjungan diawali courtessy call
dengan Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara dan Anggota VII Eddy Mulyadi Supardi.
BPK berharap kerja sama ini terealisasi secepatnya. Sehingga, pemerik
saan forensik dan kapasitas pemerik
saan investigatif di BPK dapat lebih
efektif dan efisien melalui infrastruktur
pemeriksaan investigatif. Selain itu,
diharapkan ada peningkatan kapasi-

tas pemeriksa berupa pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan dalam
pemeriksaan forensik dan investigatif.
Selama lima hari kunjungan tersebut, rombongan KOICA menggelar
pertemuan dengan berbagai unit kerja
yang terkait dengan rencana kerja
sama. Selain dengan Auditorat Utama Investigasi, mereka juga bertemu
dengan Biro Teknologi Informasi, Biro
Humas dan Kerja Sama Internasional,
Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
(PSMK), Direktorat Litbang, dan Badan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
Penjajakan kerja sama dengan KOICA merupakan bukti komitmen BPK
untuk memenuhi tingginya tuntutan
masyarakat terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penge
lolaan dana publik oleh pemerintah.
Pemeriksaan investigatif jadi salah satu
untuk memenuhi tuntutan tersebut.
BPK melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya
indikasi kerugian negara/daerah dan/
atau unsur pidana. Apabila ditemukan
unsur pidana, BPK akan melaporkan
nya kepada instansi berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai unit baru, Auditorat Utama
Investigasi memang telah menyusun
strategi atau program berkelanjutan
untuk pengembangan kapasitas pemeriksa dan alat bantu pemeriksaan
investigatif, termasuk sertifikasi dan
pemanfaatan infrastruktur berupa perangkat keras dan lunak yang terpadu
dalam sebuah laboratorium digital
forensik yang tersertifikasi. l
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BPK Berbagi
Ilmu Audit
Lingkungan
Berbasis TI

n Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan sambutan
dalam acara ASOSAI WGEA

BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA aktif mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk
pelaksanaan audit lingkungan sejak 2013.

K

etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Moermahadi Soerja Djanegara menghadiri
pertemuan Asian Organization of Supreme
Audit Institutions (ASOSAI) Working Group on
Environmental Auditing (WGEA) di Khao Yai,
Thailand, pada 29 – 31 Januari 2018.
ASOSAI WGEA merupakan organisasi regional BPK di
kawasan Asia yang fokus pada peningkatan kapasitas pemeriksaan lingkungan. Organisasi regional ini menyelenggarakan pertemuan setiap dua tahun sekali sebagai forum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan
audit lingkungan.
Ketua BPK mengatakan, BPK sebagai Ketua International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) WGEA
sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan ASOSAI
WGEA dalam pencapaian rencana kerja tahun 2014-2016.
“Kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut
untuk rencana kerja periode 2017-2019, “ kata Ketua BPK saat
memberikan sambutan dalam opening ceremony.
Ketua BPK menegaskan, INTOSAI WGEA aktif memberikan
kontribusi dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan audit lingkungan sejak 2013
dengan menerbitkan research paper mengenai Environmental
Data: Resources and Options for Supreme Audit Institutions.
Ketua BPK menjelaskan, research paper tersebut membahas tentang berbagai cara atau metodologi untuk memanfaatkan data lingkungan, berbagai sumber penting dari data
lingkungan.
“Selain itu juga membahas perangkat dan metodologi
yang dapat digunakan ketika data yang tersedia terbatas,”
ujar Ketua BPK.

Ketua BPK menegaskan, INTOSAI WGEA akan terus memperkuat pemanfaatan TI. Saat ini, INTOSAI WGEA sedang
menyusun training tool tentang Environmental Data: Resour
ces and Option for SAIs. Training tool ini ditargetkan selesai
pada tahun 2019.
Dalam pertemuan ASOSAI WGEA ini, Ketua BPK didampingi Kepala Biro Humas dan KSI R Yudi Ramdan Budiman
dan Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
(EPP) Juska Meidy Enyke Sjam.
Pemeriksa BPK Perwakilan Gorontalo Whidas Prihantoro
yang juga turut mendampingi Ketua BPK diminta memberikan presentasi dalam seminar yang mengusung tema “The
use of IT application in environmental auditing”. Ia diminta
menceritakan pengalamannya dalam melakukan audit ling
kungan berbasis TI.
Whidas membagikan pengalamannya saat menggunakan
mobile geospatial technology ArcGIS Survey123 dalam audit fasilitas kesehatan di pesisir pantai. ArcGIS Survey123 digunakan
sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan bukti audit se
hingga dapat mempermudah dalam menyusun kesimpulan
audit yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan.
Survei ini menggunakan formulir secara digital yang dapat dipasang pada ponsel pintar pemeriksa maupun responden yang telah diberi akses untuk menginput data. Sehingga,
data dapat langsung tersimpan di server BPK.
Data tersebut secara otomatis akan dianalisis dan divisualisasikan oleh perangkat lunak untuk mempermudah dalam
membaca data survei. Dengan semakin banyaknya kesempatan bagi BPK untuk berbagi pengalaman audit di pertemuan internasional, maka kapasitas BPK dalam melakukan
audit pun semakin diakui. l
WARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018

22 SOSOK

MAHENDRO SUMARDJO
INSPEKTUR UTAMA BPK

‘Gaji Saya
Pertama di BPK
Hanya Rp 88 Ribu’

M

enjadi pegawai Badan
Pemeriksa
Keuangan
(BPK) harus
siap ditempatkan serta ditugaskan di mana
saja. Pengetahuan pun harus selalu
ditingkatkan agar amanah yang
diemban bisa dijalani dengan baik.
Hal ini seperti yang dialami
Inspektur Utama BPK Mahendro
Sumardjo. Pria kelahiran Jepara,
23 Februari 1958 ini telah melalui
begitu banyak pengalaman serta
perjuangan selama meniti karier
nya di BPK.
Mahendro pernah ditugaskan
di berbagai auditorat serta daerah.
Adaptasi cepat terhadap tugas dan
lingkungan baru jadi keharusan.
Karena itu, ia sangat giat dalam
mengikuti pendidikan dan latihan
yang diselenggaran BPK hingga
akhirnya menjabat posisi Inspektur
Utama.
Berikut petikan wawancara
Warta Pemeriksa dengan Mahendro
Sumardjo yang membagikan kisah
dan pengalamannya selama di BPK.

Bapak bekerja di BPK melalui jalur Strata I, masa bakti yang sa
ngat panjang hingga mendapatkan jabatan Inspektur Utama BPK.
Bisa diceritakan sekilas perjalanan karier Bapak?
Masuk jalur S1 itu kalau nggak salah ada dua kelas dan menempuh
pendidikan pemeriksa muda selama hampir sembilan bulan. Setelah selesai pendidikan diangkat menjadi pegawai pada Februari 1986 sebagai
calon pegawai negeri sipil.
Setelah diterima bekerja di BPK, apakah Bapak melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi?
Pada tahun 1997 saya mengambil Magister Manajemen (S2) Sekolah
Tinggi Manajemen Labora. Semua saya jalani dengan penuh semangat
dan alhamdulillah saya lulus. Selanjutnya saya mengambil Doktoral Manajemen (S3) Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung.
Berapa gaji pertama sebagai calon pegawai negeri sipil kala itu?
Wah, kalau bicara gaji pertama, yang saya terima mungkin Anda
kaget mendengarnya. Saya mendapatkan gaji pertama waktu itu Rp 88
ribu. Coba Anda bayangkan.
Setelah selesai mengikuti pendidikan, Bapak ditempatkan di
bagian apa?
Selesai pendidikan saya langsung ditempatkan di auditorat B. Auditorat B itu adalah auditorat yang membidangi pemeriksaan kementerian,
tapi saat itu sebutannya bukan kementerian, melainkan departemen.
Saya ditugaskan untuk Departemen Pertahanan, angkatan bersenjata
dan kepolisian.
Berapa lama Bapak bertugas di auditorat tersebut?
Waktu itu saya masuk sebagai Pemeriksa Muda di sub Auditorat TNI
Angkatan Darat. Itu dari tahun 1986 sampai 1992.
Selanjutnya Bapak pindah ke mana lagi setelah memegang TNI?
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Pada tahun 1992, saya pindah tugas sekitar tujuh
bulan ke Auditorat E yang membawahi kehutanan
dan pertanian. Dari situ saya dipromosikan ke Biro
Humas menjadi Kepala Sub Bagian Persidangan.
Apa saja tugas saat menjadi Kepala Sub Bagian Persidangan?
Saya mempersiapkan yang namanya sidang
badan. Membuat risalah, mengatur acara kalau ada
acara baik internal maupun eksternal dengan departemen yang lain. Saya juga merangkap protokol.
Jadi, saya dulu kalau pagi di kantor, kalau sore di
bandara, antar-jemput.
Dibantu berapa orang staf saat itu?
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Saya waktu itu punya staf lima orang. Tidak seperti sekarang ini protokolnya. Dahulu banyak terjun
sendiri. Pada waktu di keprotokolan ini yang menarik adalah pada saat diadakan konverensi internasional yang diadakan di Jakarta.
Tamu-tamunya dari luar negeri, jadi kami
me-handle tamu-tamu ini selama 24 jam di bandara.
Menarik itu pekerjaan saya. Ya itu sangat berkesan
bagi saya dan bisa berbagi cerita dengan tamu-tamu
dari luar negeri.
Bapak juga pernah menjabat sebagai Kepala
Seksi Mabes-TNI AU. Bagaimana ceritanya dan
berapa lama bertugas di sana?
Kalau tidak salah sekitar satu tahun. Terus saya
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Sebagai Inspektur Utama saya mulai membangun sistem, mulai
membangun kapasitas inspektorat utama. Ini juga seiring dengan
berubahnya bentuk struktur organisasi dan tata kerja.

promosi sebagai Kabag Sekretariat Pimpinan. Waktu
itu ketuanya pak Professor Billy (Satrio Budihardjo
Joedono –– red). Itu dari 1998 sampai 2001. Tahun
2001 saya di kabag staf pimpinan kemudian dimutasi ke kepala sub auditorat ke TNI AU. Bertugas di
TNI AU itu sampai dengan 2003, 2004 saya dipromosikan menjadi kepala auditorat yang membawahi
kejaksaan. Tak sampai dua tahun, saya pindah lagi
menjadi Kepala Auditorat IA.
Berapa lama Bapak di Kementerian Perta
hanan?
Kementerian pertahanan, kepolisian, dan lembaga-lembaga negara lainnya juga termasuk yang saya
pegang. Bisa dibilang cukup lama yakni sejak 2006
sampai 2009. Agak lama bertugas di auditorat dengan
kementerian pertahanan dan kepolisian. Sejak itu saya
dimutasi ke kepala perwakilan pada 2010 tidak sampai setahun. Setelah itu saya dipromosikan menjadi
Inspektur Utama sampai sekarang.
Apa saja tugas sebagai Inspektur Utama?
Sebagai Inspektur Utama saya mulai memba
ngun sistem, mulai membangun kapasitas inspek
torat utama. Ini juga seiring dengan berubahnya
bentuk struktur organisasi dan tata kerja. Pada 2010,
inspektorat utama masih menggunakan paradigma
lama, masih watchdog istilahnya. Yang menjadi perhatian utama waktu itu adalah orang. Orang seakan
diikutilah istilahnya.
Diperhatikan pegawai seperti jadwal masuk kerja
atau tidak ikut upacara. Tapi, paradigma seperti itu
berubah tak lama saya menjabat. Kita mengubah
diri. Paradigmanya bukan lagi watchdog, tapi paradigmanya sebagai mitra.
Mitra dari unit kerja apa saja, Pak?
Pertama mengembangkan fungsi governance, tata kelola mengembangkan advice, memberikan konsultasi dan memberikan insight. Hal ini mendorong
perbaikan sistem yang terkait dengan pelaksanaan

tugas pemeriksaan maupun sistem yang terkait
dengan unsur-unsur satuan kerja lainnya. Jadi tiga
fungsi inilah yang sampai sekarang ini berjalan.
Jadi, di inspektorat utama tiga fungsi ini dikoordinasikan oleh satu inspektorat. Mengenai tata
kelola yang baik atas pemeriksaan itu namanya Inspektorat Pemberian Keyakinan Mutu Pemeriksaan
(PKMP). Lalu ada fungsi pemeriksaan internal dan
mutu kelembagaan itu koordinatornya adalah Inspektorat PIMK atau Pemeriksaan Internal dan Mutu
Kelembagaan, serta Penegakan Integritas.
Apa saja yang terkait dengan penegakan integritas itu?
Penegakan integritas yang terkait dengan
pelanggaran disiplin PNS atau ada pelanggaran
mengenai kode etik oleh pemeriksa inspektorat.
Kemudian, melakukan pemeriksaan pemberkasan
sampai pengajuan ke majelis kehormatan kode etik
kalau itu terkait dengan kode etik.
Apa keunggulan dari masing-masing inspek
torat?
Yang menarik tentunya dari tiga inspektorat ini
mempunyai keunggulan seperti inspektorat PKMP. Bisa
dibilang ini adalah core bisnisnya BPK. Seluruh fungsi-fungsi di tiga inspektorat itu menjaga unsur-unsur
pilar yang diibaratkan sebagai tiang-tiang penopang
dan pondasi bangunan yang masing-masing berjalan
dengan baik untuk mencapai visi dan misi BPK sebagai
atapnya.
Atap ini ditopang oleh sembilan pilar. Sembilan
pilar itu adalah Indepedensi dan Mandat, Kepemim
pinan, dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber
Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan.
Selain itu, ada pilar Dukungan Kelembagaan, Hu
bungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, serta
Penyempuranaan Berkelanjutan, Hasil, dan Kinerja Pemeriksaan. Pondasi dari sembilan pilar tersebut adalah
nilai dasar Badan Pemeriksa yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme.. l
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Perjuangan Berat
Pemeriksa
DI PAPUA BARAT
Masih banyak lokasi di pedesaan yang belum bisa dijangkau menggunakan kendaraan
roda empat maupun roda dua.

foto-foto: dok pribadi
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Awalnya kaget karena ditempatkan di Papua Barat. Tapi saya
tetap istiqomah bahwa ini adalah tugas yang harus diterima
dan dijalankan dengan penuh semangat.

M

enjadi pemeriksa
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
bukan pekerjaan
ringan. Apalagi
bagi mereka
yang ditempatkan di Indonesia Timur
seperti Papua Barat. Butuh kerja keras,
perjuangan, dan pengorbanan untuk
menjalankan amanah dalam meng
awal uang rakyat.
Tato Subehan (35 tahun) adalah
salah satu dari sekian banyak pegawai
BPK yang mengabdikan dirinya di pelosok Indonesia. Pemeriksa Muda Penata
Tingkat Satu Auditorat I.A tersebut ikhlas
mendapatkan tugas yang jauh dari daerah asalnya di Cilacap, Jawa Tengah.
Tato ditugaskan di Kantor BPK Papua Barat sejak Februari 2013 sampai
dengan Juni 2017 setelah bergabung di
BPK pada 2006. “Awalnya kaget karena
ditempatkan di Papua Barat. Tapi saya
tetap istiqomah bahwa ini adalah tugas
yang harus diterima dan dijalankan
dengan penuh semangat,” katanya.
Lulusan Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur tersebut menceritakan,
ada banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya di Papua Barat. Salah
satu tantangan terberat adalah medan
di Papua Barat. Menurutnya, masih
banyak lokasi yang belum bisa dijang
kau menggunakan kendaraan roda
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empat maupun roda dua.
“Untuk wilayah-wilayah di Papua
Barat itu masih banyak lokasi yang dituju itu medannya sangat ekstrem. Wilayah di Papua Barat juga kebanyakan
dikelilingi oleh laut,” dia menceritakan.
Sekalipun ada lokasi yang bisa
dijangkau menggunakan kendaraan
roda empat, hanya bisa dilalui menggunakan mobil bertipe double cabin.
Ini lantaran jalannya sangat terjal dan
ada jurang di sisi jalan.
Tato bersama rekan-rekannya pun
harus duduk di bak belakang kendaraan
saat melewati jalan terjal. “Ini sebagai
antisipasi jika suatu saat mobil terperosok ke jurang, kami bisa segera menyelamatkan diri dengan cara melompat
dari mobil,” ujar pria beranak satu ini.
Cuaca juga jadi tantangan bagi
para pemeriksa di Papua Barat. Sebab,
cuaca bisa berubah dengan cepat. Saat
berangkat terang benderang, namun
di perjalanan bisa hujan sangat deras.
Belum lagi jika harus melewati jalan
yang terpotong oleh sungai. Kadang
kala, kata dia, ketinggian air mening
kat drastis apabila turun hujan lebat.
Tim pun harus menunggu air surut
karena terlalu berbahaya jika memaksakan untuk menyeberanginya.
Pemeriksa BPK di Papua Barat juga
wajib melakukan persiapan sematang
mungkin saat ingin mengunjungi suatu lokasi. Menurut dia, ada beberapa

wilayah di Papua Barat yang sama
sekali tidak ada sinyal telekomunikasi.
Sebab, jika ada data yang tertinggal,
maka mau tidak mau harus kembali
untuk mengambil data tersebut.
“Karena kami tidak bisa berkomunikasi lewat telepon seluler dengan
daerah luar akibat tidak ada sambung
an telepon. Sehingga, kita benar-benar
siapkan secara matang segala sesuatunya untuk mendukung kinerja kita
agar tidak kembali ke tempat kerja
untuk mengambil sesuatu,” ujarnya.
Untungnya, ujar dia, jaringan selular sudah mulai masuk ke Papua Barat
sejak setahun lalu. Sehingga, urusan
komunikasi menjadi lebih ringan. Akan
tetapi, koneksinya tidak secepat di Pulau Jawa atau pulau lainnya.
Masih ada tantangan lainnya. Sebagai daerah yang dikelilingi kepulauan,
ada cukup banyak lokasi yang hanya
bisa dijangkau dengan menggunakan
speed boat. Dan, biasanya lokasi yang
dituju belum tersedia akses listrik.
Kalaupun ada, sangat terbatas waktu
nya. Paling lama, ujar dia, listrik menyala selama lima jam. Selebihnya hanya
diterangi lilin atau lampu minyak.
“Makanya sebelum listrik dipadamkan, kami semua mengisi baterai
laptop dan lainnya. Belum lagi kalau
cuaca kurang baik, maka ombak juga
lumayan tinggi dan bisa menggoyang
kapal sehingga perut rasanya diko-
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cok-kocok,” ungkap Tato.
Dengan medan yang cukup ekstrem
dan juga sulitnya berkomunikasi meng
gunakan telepon selular, semua persiapan harus dilakukan dengan matang,
mulai dari jadwal kunjungan hingga
materi yang akan digunakan.
Dia mengatakan, tim pemeriksa juga
harus cepat melakukan koordinasi de
ngan semua kepala dinas di lokasi. “Agar
pihak yang kita datangi juga bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan
tidak perlu lagi ada data yang terting
gal,” katanya.

Sempat berpisah dengan
keluarga
Saat pertama diterima bekerja di
BPK, Tato awalnya masih ditempatkan di
Pulau Jawa, tepatnya di Kota Surabaya,
Jawa Timur. Ia bekerja selama kurang
lebih 6,5 tahun di Kota Pahlawan.
Di kota itulah, Tato menemukan
tambatan hatinya dan menikah. Ia dikaruniai seorang anak dari pernikahannya
tersebut.
Memiliki istri dan seorang anak
membuatnya semakin betah bekerja
di Surabaya. Namun, pada akhir 2012,
loyalitas Tato sebagai pegawai BPK diuji
karena dia diperintahkan pindah bekerja
di Papua Barat. Semua pegawai BPK
memang harus siap ditempatkan di manapun dan kapanpun.
Tanpa berpikir panjang, Tato memenuhi amanah tersebut. Ia mulai aktif bertugas di Kantor BPK Papua Barat pada
Februari 2013.
“Awalnya saya belum membawa
keluarga ke sana. Saat itu ada beberapa
pertimbangan yang kami putuskan bersama istri,” Tato mengisahkan.
Tato pun menjalani kehidupan
seorang diri di Papua Barat selama satu
tahun. Tak ayal, rasa rindu terhadap istri
dan anak kerap menghampirinya. Akan
tetapi, rasa rindu tersebut tak menjadi halangan untuk terus bekerja dan
mengabdi pada negara.
“Setelah satu tahun di sana sendirian,
istri dan anak saya akhirnya menyusul. Saya sangat bersyukur keluarga saya betah
tinggal di Papua,” kata Tato. l

HARUS KUAT FISIK
DAN MENTAL

P

emeriksa BPK juga dituntut mempersiapkan diri secara fisik dan
mental. Pasalnya, seorang pemeriksa tidak bisa menolak saat ditempatkan di manapun di seluruh Indonesia.
Tato mengatakan, tantangan menjadi pemeriksa di Papua Barat bukan
hanya medan yang berat. Dirinya juga harus cepat menyesuaikan diri dan
beradaptasi terhadap lingkungan yang didatanginya.
"Wilayah Papua yang orang bilang menyeramkan dan mudah disulut
emosinya, ternyata tidak benar seutuhnya,” tegas Tato.
Tato mengaku pernah menghadapi kondisi yang bisa dibilang sangat
berbahaya dan mengancam nyawanya. Hal tersebut terjadi saat ia melakukan pemeriksaan sebuah bandara di Papua Barat bersama temannya.
"Hampir saja kami menjadi kemarahan dari warga Papua yang membawa senjata tajam parang. Mereka salah persepsi saat melihat kami sedang melakukan pemeriksaan lapangan," ujarnya.
Dia mengisahkan, para warga menganggap dia bersama temannya melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah. Warga beranggapan tanah
mereka akan dibebaskan oleh pemerintahan daerah.
Orang Papua, ujar dia, memiliki sifat yang sangat kuat. "Apabila dirinya
harus mempertahankan harta benda yang dimilikinya, maka mereka tidak
sungkan bertaruh nyawa," katanya.
Warga yang datang mengerumuni Tato awalnya sempat emosi meskipun sudah dijelaskan bahwa dia bersama rekannya bukan sedang melakukan pengukuran tanah untuk perluasan bandara.
"Tapi mereka tidak mau mengerti, begitu ada salah satu petugas bandara menjelaskan secara detail akhirnya mereka mengerti dan bersalaman
meminta maaf kepada kami. Rasanya lega sekali, hampir hilang nyawa kita
kalau tidak segera dijelaskan," katanya lirih.
Selain kultur masyarakatnya yang unik di Papua, Tato menjelaskan an
caman lain yang berbahaya saat bertugas di Papua adalah penyakit malaria.
Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan
hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe plasmodium. Malaria menyebabkan gejala yang biasanya termasuk demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala.
"Nyamuk yang satu ini adalah momok yang sangat menakutkan di
Papua, makanya kita selalu dipesankan agar menjaga kebugaran fisik agar
tidak mudah terserang malaria," katanya. l
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Upaya Alternatif Asset Recovery
dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

OLEH SUPRIYONOHADI
Kepala Subdirektorat Kepaniteraan
Kerugian Negara dan Daerah

Pembayaran uang pengganti merupakan bentuk pertanggungjawaban
memulihkan kerugian negara.

K

orupsi termasuk kategori extra ordi
nary crime atau kejahatan luar biasa.
Sehingga, pemberantasan dan pencegahannya harus dilakukan secara
luar biasa pula. Ketentuan pidana
yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya
sangat diperlukan. Saat ini, pemberantasan tindak
pidana korupsi diatur dalam UU No.31 Tahun 1999
serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001. Perumusan ancaman pidana dalam ketentuan UU No.
31 Tahun 1999 menganut sistem pidana minimal
khusus dalam bentuk pidana penjara atau denda
minimal khusus yang dianut dalam pasal 2 dan
pasal 3. Sedangkan dalam UU perubahan UU No.
31 Tahun 1999 yaitu UU No.20 Tahun 2001, sistem
pidana penjara atau denda minimal khusus ini
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dianut dalam pasal 5-12, pasal 12 B angka 2, pasal
21-24. Selain sistem pidana minimal khusus, dalam
UU No.31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001,
juga diatur sistem pemberian pidana penjara atau
denda maksimal yakni dalam ketentuan pasal 13
UU No.31 Tahun 1999 dan ketentuan pasal 12 A
angka (2) UU No. 20 Tahun 2001.
Dengan demikian, sistem ancaman pidana
yang dianut oleh kedua UU tersebut adalah
sistem maksimal dan minimal khusus (sistem
campuran). Selain dibekali dengan ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal
khusus dan maksimal, UU No. 31 Tahun 1999 juga
dibekali dengan pidana tambahan. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 17 jo pasal 18 yang
menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana
pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat di-

SUDUT PANDANG 31

Perbuatan
korupsi telah
menyebab
kan kerugian
finansial
bagi negara,
khususnya
bagi rakyat.

jatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya
adalah pembayaran uang pengganti.
Menurut pasal 18 UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, pembayaran uang pengganti
hanyalah merupakan jenis pidana tambahan.
Besarnya uang pengganti yang dapat dijatuh
kan hakim adalah maksimal sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi. Dilihat dari perspektif hukum pidana,
eksistensi pembayaran uang pengganti sebagai
pidana tambahan dalam kasus korupsi akan
mempunyai kelemahan sebagaimana jenis
pidana tambahan lainnya. Sebab, pidana tambahan itu memiliki sifat accesoir. Maksudnya,
pidana tambahan tersebut tidak dapat dijatuh
kan hakim secara berdiri sendiri, melainkan
hanya bisa dikenakan bersamaan dengan pidana pokoknya seperti penjara atau denda. Selain
itu, pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan
bukan merupakan keharusan. Konsekuensinya,
hakim memiliki kewenangan dan kebebasan
untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan
pidana tambahan tersebut dalam kasus yang
ditanganinya.
Sementara uang pengganti menjadi salah
satu kunci untuk mengembalikan kerugian
negara (asset recovery). Akan tetapi persoalan
pengembalian kerugian negara dalam praktek
penanganan perkara korupsi telah menjadi
persoalan serius. Sebab, berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi
yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal
pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk
terwujud dengan dalih terpidana sudah tidak
memiliki harta kekayaan dan lebih “memilih”
pidana penjara apabila tidak dapat membayar
uang penganti.
Lalu, sejauh mana efektivitas upaya uang
pengganti sebagai bagian dalam pemulihan
aset? Bagaimana pula upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pemulihan aset tersebut?

Kendala Pelaksanaan Pidana
Tambahan Uang Pengganti
Uang penganti sebagai pidana tambahan
dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap
mereka yang melanggar hukum tindak pidana
korupsi. Definisi pembayaran uang pengganti
dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU
No 31 Tahun 1999, yaitu pembayaran uang

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak
nya sama dengan harta benda yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa jumlah
harta benda yang diperoleh terpidana dari
tindak pidana korupsi, jangan hanya ditafsirkan
berdasarkan harta benda yang masih dikuasai
oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan
pengadilan. Tetapi juga harta benda hasil
korupsi yang pada waktu pembacaan putusan
sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.
Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memberikan pidana seberat mungkin para
koruptor agar mereka jera. Tujuan lainnya adalah
untuk mengembalikan uang negara yang hilang
akibat suatu perbuatan korupsi. Akan tetapi,
tujuan pemulihan uang negara tersebut tidak
selamanya berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa faktor yuridis yang melekat dalam
pengaturan tindak pidana korupsi. Pertama, dari
pengertian ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf
b, dijelaskan bahwa hukuman uang pengganti
maksimal diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Padahal, sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi selalu dilakukan berjamaah. Karena
itu, apabila penanganan pidananya hanya sebatas pada salah satu pihak saja maka dimung
kinkan seluruh kerugian negara tidak akan
terpulihkan karena hakim akan menjatuhkan
pidana uang pengganti sebesar yang terdakwa
tersebut nikmati.
Kedua, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3)
yang mengatur dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana
dengan pidana penjara yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana
pokoknya. Sehingga, terkesan adanya alternatif
pilihan hukuman bagi terdakwa.
Dari sisi kerugian negara, ketentuan tersebut memberi kesan menghambat proses
pemulihan kerugian negara. Karena itu, perlu
langkah-langkah tambahan untuk memperkuat
pelaksanaan pidana uang pengganti. Salah
satu wacana langkah tersebut adalah dengan
pendekatan sita, khususnya sita jaminan (con
servatoir beslag) terhadap harta kekayaan dari
terdakwa korupsi sebagaimana yang dikenal
dalam hukum perdata.
Dalam konsep hukum perdata, tujuan diletakannya sita jaminan terhadap harta milik tergugat adalah agar barang tersebut tidak dapat
dialihkan tergugat kepada pihak ketiga, sehing
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Efektivitas pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti perlu
dioptimalkan melalui terobosan pengenaan sita jaminan terhadap
harta terdakwa pidana korupsi.

ga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum
tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran
secara sukarela, pelunasan utang atau ganti rugi itu
diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang.
Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung pernah
mewacanakan memasukkan konsep sita jaminan.
Akan tetapi, rencana ini menuai beragam tanggapan
dari kalangan praktisi hukum. Ada yang mendukung,
ada pula yang bersikap sebaliknya. Pihak yang mendukung lebih kepada efektivitas pemulihan kerugian
negara dan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku korupsi. Sedangkan yang menolak melihat dari
kacamata hak asasi manusia (HAM) serta sita jaminan
merupakan ranahnya hukum perdata.
Atas dasar hal tersebut, penulis memiliki pandang
an cenderung memperkuat pelaksanaan sita jaminan
atas harta pelaku tindak pidana korupsi dimulai sejak
penyidikan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah
perampasan aset saat putusan terhadap kasus yang
sudah berkekuatan hukum tetap. Pemikiran tersebut
mengingat tindak pidana korupsi merupakan extra ordi
nary crime sehingga perlu terobosan-terobosan krusial
dalam penanganannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka konsep penyitaan
perlu diperluas. Dalam hukum acara pidana pasal 39
pasal 1 KUHAP disebutkan, limitisasi penyitaan benda
yaitu penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda hasil dari kejahatan, benda yang digunakan untuk
melakukan kejahatan, dan benda yang digunakan
untuk menghalangi penyidikan. Selain itu, benda yang
khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana serta
benda lain yang mempunyai hubungan lain dengan
tindak pidana.
Ketentuan pasal 39 KUHAP tersebut tidak membenarkan melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak
ada kaitannnya dengan kejahatan atau tindak pidana
yang dilakukan. Sita jaminan terhadap harta terdakwa
menjadi sangat krusial, laporan surat pemberitahuan
tahunan (SPT) pajak yang dikeluarkan maupun Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat
dijadikan pertimbagan harta yang dilakukan sita jamin
an. Logika sederhananya adalah perbuatan korupsi telah
menyebabkan kerugian finansial bagi negara, khususnya
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bagi rakyat. Untuk itu para koruptor harus mempertang
gungjawabkannya dalam bentuk pidana penjara atau
denda. Sedangkan pembayaran uang pengganti merupakan bentuk pertangungjawaban untuk memulihkan
kerugian negara.
Untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka
konsep sita jaminan dalam penanganan perkara pidana korupsi harus diatur secara tegas dalam peraturan.
Sehingga, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Adapun tujuan diterap
kannya konsep sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan
pidana pengganti. Karena dengan tidak terlaksananya
pidana uang pengganti, tujuan pemberantasan korupsi menjadi tidak tercapai.

Konsep Pemulihan Kerugian Negara Sesuai
Pembidangan Hukum
Mengenai uang pengganti, Mahkamah Agung telah
mengeluarkan fatwanya pada 2010 melalui Surat Ketua
Mahkamah Agung Nomor 040/KMA/III/2010 Tanggal 29
Maret 2010 perihal Permohonan Fatwa Hukum. Pada intinya, MA menyatakan bahwa jumlah pembayaran uang
pengganti yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan, sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta
benda yang diperoleh dari pidana korupsi dan jumlah
nya tidak selalu sama dengan jumlah kerugian negara,
yang jika dalam waktu satu bulan sesudah berkekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Kemudian, pembayaran uang pengganti sebagai
pidana tambahan yang jka tidak dibayar oleh terpidana
maka diganti dengan pidana penjara. MA juga menya
takan, pengertian pembayaran uang pengganti sebagai
pidana tambahan sekalipun tujuannya untuk memperkecil kerugian keuangan negara namun tidak identik
atau sama dengan pengertian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang jumlahnya harus pasti dan ditetapkan oleh pemeriksa negara dari BPK.
Oleh karena itu, Pasal 65, 66, 67 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tidak tepat untuk diterapkan
karena uang penganti sebagai pidana tambahan
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bukanlah piutang negara yang harus ditagih oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena berada dalam
lingkup hukum pidana yang untuk pelaksanaan amar
putusannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Hal inilah yang membuat pidana tambahan uang
pengganti belum dapat dimaksimalkan sebagai senjata
negara dalam memulihkan kerugian negara. Selain
karena adanya pengaturan dalam Pasal 18 ayat (3) UU
Tipikor, fatwa MA yang mengkategorikan uang peng
ganti bukan sebagai piutang negara, menyebabkan
negara kehilangan daya paksa untuk menagih uang
pengganti tersebut.
Jika dalam ranah hukum pidana pemulihan kerugian
negara mengalami banyak kendala, maka ranah hukum
lainnya dapat dimaksimalkan untuk pemulihan kerugian
tersebut. Titik sentralnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
menyangkut pengembalian kerugian negara tidak akan
berhenti meskipun pelaku dijatuhi hukuman bebas.
Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 32 ayat
(2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP) yang menyebutkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak
menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap
keuangan negara. Terdapat juga ketentuan yang menjadi titik sentral yaitu ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU No. 1
Tahun 2004 yang mengatur bahwa putusan pidana tidak
membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
Karena itu, pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui ranah hukum perdata maupun ranah
hukum administrasi negara. Dalam ranah hukum perda-

ta ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor mengatur bah
wa, “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak
terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka penyidik segera me
nyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan
perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan
untuk mengajukan gugatan.”
Atas dasar hal tersebut, gugatan perdata menjadi salah satu solusi pemulihan kerugian negara dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
menggantikan kerugian tersebut.
Berdasarkan analisis yuridis di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan pidana
tambahan uang pengganti perlu dioptimalkan melalui
terobosan pengenaan sita jaminan terhadap harta terdakwa pidana korupsi.
Namun, harus diatur secara tegas terlebih dahulu
dalam peraturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi
terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.
Adapun kendala dalam pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti tidak menjadi hambatan dalam
proses pemulihan kerugian negara. Jalur gugatan perdata dalam ranah hukum perdata dan jalur tuntutan
administrasi dalam ranah hukum administrasi, dapat
menjadi alternatif yang harus dilakukan dalam upaya
pemulihan kerugian negara. l
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n Sentra kolam ikan sidat di Banyumas

Gurihnya
BISNIS
IKAN
SIDAT
Harga jual yang tinggi dan pasar
yang merambah luar negeri
membuat budi daya ikan sidat
menjadi primadona. Cocok
menjadi bisnis sampingan para
karyawan, pegawai negeri sipil,
hingga pensiunan.
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S

atu unit mobil Daihatsu Terios
terparkir di garasi Sugiyono,
warga Kroya Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Di sekeliling
kendaraan roda empat itu
berjejer pakan ikan yang
dikantongi dalam ukuran sekitar 25 kilogram. “Ini pakan ikan sidat,” katanya, pertengahan Februari lalu.
Ikan sidat atau anguilla sp adalah jenis
ikan yang bentuknya mirip ikan belut.
Bedanya ikan belut hidup di lumpur, sedangkan ikan sidat hidup di air tawar. Sekujur tubuhnya licin dan dilindungi lendir.
Seseorang yang memegang ikan sidat, di
tangannya akan menempel bekas lendir
yang tebal. Populasi ikan ini banyak ditemukan di Cilacap Jawa Tengah, Tulungagung hingga Banyuwangi di Jawa Timur.
Sugiyono merupakan salah satu pembudidaya ikan sidat. Dia adalah pegawai
negeri sipil di Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Kesibukan sebagai aparatur
sipil negara (ASN), ia selingi dengan bisnis
budi daya ikan sidat.
Sore setelah pulang kerja adalah
waktunya Sugiyono mengurus ikan sidatnya. Saat Warta Pemeriksa mengunjungi
rumahnya di Kroya Kabupaten Cilacap
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pada malam hari, Sugiyono tengah sibuk menyiapkan
ikan sidat yang siap dipanen. “Ini akan dikirim ke Bali,”
ujar pria 42 tahun itu.
Sugiyono menggeluti bisnis ini sejak sembilan tahun lalu. Selain budi daya, Sugiyono juga menyediakan
benih ikan sidat dan pelatihan budi daya bagi masyara
kat yang berminat menggeluti bisnis ini. Alumnus
Akademi Perikanan Kalinyamat Jepara ini menilai budi
daya ikan sidat cocok untuk bisnis sampingan bagi karyawan, pegawai negeri sipil, atau pensiunan.

Apa yang Diperlukan?
Ada empat kebutuhan yaitu lahan untuk kolam
ikan, sumber air tawar, benih, dan pakan. Kolam ikan
yang diperlukan berukuran 4 x 5 atau 6 x 5 meter de
ngan ketinggian 1,4 -1,5 meter. Daya tampung kolam
adalah 100 ekor sidat per meter persegi. Idealnya tembok kolam dibeton, namun jika modalnya terbatas bisa
disiasati dengan menggunakan terpal. Suplai air tawar
juga perlu disiapkan karena kolam ikan sidat membutuhkan air yang mengalir sepanjang waktu.
Adapun untuk benih, ikan sidat belum bisa dibudidaya atau dipijah oleh manusia. Benih ikan sidat harus
diburu di perairan alam. Untuk pakan ikan sidat membutuhkan zat gizi berupa protein, lemak, karbohidrat,
serat kasar, vitamin dan mineral. Kadar protein pakan
optimal adalah 45 persen.

n Sugiyono, pembudidaya ikan sidat

Penyedia pakan untuk ikan sidat cukup melimpah.
Harganya bervariasi. Ada yang mahal dan ada juga
yang terjangkau. Untuk pakan yang lebih murah, ba
nyak portal yang mengajarkan pengolahan pakan sidat
seperti sidatkita.com dan randifarm.com. Sugiyono
lewat CV Sasana Sidat miliknya juga mengajarkan cara
ekonomis budi daya ikan sidat, termasuk menyiasati
pengolahan pakan ikan.

Modal Usaha dan Keuntungan

n Pelatihan budi daya ikan sidat di Kroya, Cilacap

Untuk memulai bisnis ini, menurut hitungan Sugiyono, seseorang membutukan modal Rp 15 juta-Rp 20
juta. Modal sebesar ini cukup untuk membudidayakan
ikan sidat sebanyak 1.000 ekor. Dengan masa panen
antara 4-6 bulan, dan mempertimbangkan risiko kematian, jumlah yang bisa bertahan hingga panen di
kisaran 800 ekor.
Harga ikan sidat dengan bobot 250 gram per ekor
dibanderol Rp 120 - 150 ribu per kilogram. Namun, harga untuk pasar ekspor lebih tinggi, yaitu lebih dari Rp
300 ribu per kilogram.
Menurut Sugiyono, dari pendapatan Rp 120-150
ribu per kilogram ikan sidat, sebesar Rp 100 ribu merupakan ongkos operasional. Artinya, untung bersih bisnis ini sebesar Rp 20 ribu-Rp 50 ribu per kilogram. Jika
berhasil memanen 800 ekor, maka laba bersih yang
dikantongi sebesar Rp 4-10 juta.
Tidak perlu khawatir dengan pasar ikan sidat. Di
pasar domestik, ada banyak permintaan dari hotel dan
restoran di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya hingga
Bali. Adapun untuk ekspor, permintaan ikan sidat datang dari Jepang.
Nah, bagi yang hobi memancing, atau budi daya
ikan, bisnis ikan sidat layak untuk dicoba. Siapa sangka
Anda bisa beruntung. Selamat mencoba. l
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n Tjokorda Gde Budi Kusuma

T

jokorda Gde Budi Kusuma kerap menghadapi
kesulitan lapangan
saat memeriksa per
usahaan perkebunan
yang berlokasi di dalam
hutan. Meski mengantongi alamat,
Ketua Tim Junior Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) itu tidak yakin dapat
menemukan lokasinya. “Mau bertanya
juga susah karena enggak ada orang di
hutan. Kami sering salah lokasi bahkan
salah perusahaan,” katanya di Media
Centre Gedung Pusat BPK di Jakarta,
awal Februari lalu.
Kesulitan itu dialami Tjokorda saat
tergabung dalam Pemeriksaan De
ngan Tujuan Tertentu (PDTT) tentang
Pemantapan Kawasan Hutan di Kalimantan Timur pada 2007-2008. Dalam
kasus ini disebutkan beberapa perusahaan perkebunan sawit mendapatkan
izin konsesi dari pemerintah daerah.
Tim BPK ingin membuktikan kebenaran aktivitas perusahaan apakah
sesuai atau tidak dengan luas konsesi
yang diterbitkan pemerintah. Untuk
membuktikannya, tim harus mendatangi lokasi perusahaan yang berada
di belantara hutan Kalimantan. Inilah
kesulitan yang dihadapi Tjokorda.
“Meski masuk hutan, peluang ketemunya kecil,” ujarnya.
Tjokorda memutar otak untuk
mencari jalan alternatif. Bersama reWARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018

Evolusi
Audit

DARI CITRA
UDARA
Dengan memanfaatkan teknologi geospasial,
pemeriksa lebih mudah memeriksa objek
yang lokasinya sulit dijangkau secara fisik.
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kannya, Tjokorda menggunakan informasi
geospasial yaitu teknologi yang menginformasikan kejadian di permukaan bumi lewat
foto atau citra udara. BPK tidak mengolah
sendiri informasi geospasial ini, melainkan
memanfaatkan layanan informasi geospasial gratis yang disajikan perusahaan mesin
pencari Google, Inc. Fitur ini dikenal sebagai
Google Earth.

Mengenal Geospasial

Pemeriksaan
BPK di Sungai
Citarum dan
Brantas membuktikan bahwa teknologi
geospasial
bisa digunakan untuk
memetakan
kondisi sosial,
ekonomi, dan
lingkungan.

Dalam seminar di Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada November tahun lalu,
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar,
Badan Informasi Geospasial, M Arief Syafi’i
mengatakan, informasi geospasial memung
kinkan pemakainya untuk mengetahui objek
dan aktivitas objek di suatu tempat. Kemampuan inilah yang bisa dimanfaatkan pemerik
sa BPK memeriksa objek-objek yang secara
fisik sulit dijangkau seperti yang dihadapi
Tjokorda.
Menurut Tjokorda, akurasi hasil pemerik
saan informasi geospasial bisa diandalkan
karena mengacu pada titik koordinat Global
Positioning System (GPS). Titik koordinat lebih
mudah ditemukan lewat citra udara karena
titik koordinat suatu tempat di seluruh dunia
hanya satu. Beda dengan penggunaan alamat yang merujuk nama kampung, desa, dan
kecamatan yang berbeda di setiap daerah.
Apalagi mencari objek di dalam hutan.
Dengan fitur Google Earth, pekerjaan pemeriksa memeriksa perusahaan perkebunan
di hutan di Kalimantan Timur menjadi lebih
mudah. Lewat fitur itu, Tjokorda menemukan
bukti berupa foto udara yang menggambarkan beberapa perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur melanggar izin konsesi. Tim
pemeriksa memotret aktivitas perkebunan
merangsek hingga kawasan hutan produksi
terbatas yang dilarang untuk kegiatan nonkehutanan. Ini melanggar ketentuan karena
izin konsesi perusahaan tersebut hanya di
kawasan hutan konversi. “Pemberian izinnya
tidak salah, perusahaannya yang melanggar,”
kata Tjokorda.
Pemeriksaan kawasan hutan tak hanya
berhenti di Kalimantan Timur. Dua tahun kemudian pemeriksa BPK juga menggelar pemeriksaan investigatif di Kalimantan Tengah
dan Riau. Serupa dengan pemeriksaan di Kalimantan Timur, pemeriksaan di dua provinsi

ini juga memanfaatkan informasi geospasial
dari Google Earth. Hasilnya, lima perusahaan
di Riau dan enam perusahaan di Kalimantan
Tengah terbukti melanggar izin konsesi. Selain kerusakan ekosistem hutan, negara juga
dirugikan hingga ratusan miliar rupiah.

Pengembangan Pemeriksaan
Setelah sukses mengaplikasikan informasi geospasial dalam pemeriksaan sektor
kehutanan, Tjokorda tidak berpuas diri. Didukung Biro Teknologi dan Informasi Badan
Pemeriksa Keuangan, tim Tjokorda mengembangkan pemakaian informasi geospasial
untuk memeriksa pencemaran lingkungan di
Wilayah Sungai Citarum Jawa Barat dan Brantas Jawa Timur.
Pemeriksaan kali ini tidak cukup meng
gunakan fitur yang ada di Google Earth, Tim
analis membutuhkan foto udara yang lebih
beragam dan spesifik. Fitur yang diunduh secara gratis tidak menyediakan informasi yang
dibutuhkan Tim BPK. Untuk mendapatkan
informasi geospasial tersebut Tim memperolehnya dari Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional (LAPAN). Menurut Tjokorda LAPAN adalah lembaga pemerintah yang
salah satu perannya adalah menyediakan
informasi geospasial yang diminta kementerian dan lembaga. Sebelumnya BPK menjalin
nota kesepahaman dengan LAPAN.
Informasi yang dibutuhkan BPK bertujuan untuk mencari sumber pencemaran
lingkungan di Sungai Citarum dan Brantas.
Pada pemeriksaan di Sungai Citarum, dari
sekian pemeriksaan BPK ke sejumlah kementerian dan pemerintah daerah, penggunaan
informasi geospasial diterapkan pada pemeriksaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum oleh Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dari 2009 hingga 2012.
Informasi geospasial kali ini me
ngumpulkan foto citra udara yang meng
gambarkan jumlah keramba untuk budi daya
ikan di Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan
Waduk Ir H Juanda yang masuk dalam zona
tengah Sungai Citarum. Budi daya keramba
jaring apung adalah salah satu sumber limbah yang mencemari dan mengakibatkan sedimentasi atau pengendapan di sungai yang
membentang sepanjang 269 kilometer dari
Bandung hingga Bekasi.
Hasil pencitraan udara ditemukan jumlah
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keramba melebihi yang diizinkan. Hitungan tim ada 52.997
unit keramba. Namun, saat pengecekan dokumen jumlah
keramba yang mengantongi Surat Izin Usaha Perikanan dan
Surat Penempatan Lokasi hanya 5.492 unit. Artinya keramba
liar jauh lebih tersebar dibandingkan keramba legal. Keramba liar ini diduga kuat dikelola tanpa pengawasan ketat dan
mematuhi aspek pengendalian limbah. Inilah yang menyebabkan Sungai Citarum dari tahun ke tahun semakin tercemar
berat.
Adapun di Sungai Brantas, penggunaan informasi geospasial tidak menggunakan foto udara seperti di Sungai Citarum. Dalam pemeriksaan yang berlangsung 40 hari pada
2013 itu, Tim BPK menggunakan data titik pantau milik Perum Jasa Tirta, salah satu entitas yang diperiksa, yang terbentang di sekujur Sungai Brantas dari hulu sampai hilir.
Setelah menentukan titik-titik pantau, tim mengidentifikasi sub-DAS (daerah aliran sungai) yang bermuara di
titik tersebut. Analisa pencemaran di wilayah sub-DAS ini
dilakukan dengan membandingkan jumlah timbulnya air
limbah dengan data umum seperti perekonomian, jumlah
penduduk, jumlah hotel, rumah sakit, dan data kependudukan lain. Hasil analisis GIS menunjukkan hubungan luasan
permukiman dengan tingginya kadar pencemaran di Sungai
Brantas. Artinya, pencemaran di Sungai Brantas disumbang
oleh limbah domestik.
Tjokorda mengatakan pemeriksaan di Wilayah Sungai Citarum dan Brantas adalah bentuk pengembangan pemanfaatan
informasi geospasial untuk audit. Bukan hanya untuk mengecek lokasi di dalam hutan, pemeriksaan BPK di Sungai Citarum
dan Brantas membuktikan bahwa teknologi geospasial bisa
digunakan untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

Pemeriksaan Kontrak Karya Freeport Indonesia
Pemanfaatan informasi geospasial juga diterapkan pada
pemeriksaan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang berlangsung 140 hari sepanjang 2016. Melalui citra udara, tim
membidik sebaran tailing yaitu ampas sisa pengolahan tamWARTA PEMERIKSA | Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018

bang mineral milik perusahaan yang menginduk pada Freeport-McMoran Copper & Gold, Inc. asal Amerika Serikat itu.
Sejak beroperasi pada 1967, pemerintah mengizinkan
pembuangan tailing Freeport ke sungai. Namun produksi
Freeport yang sudah lebih dari setengah abad di Kabupaten
Mimika Papua itu diyakini telah menyemprotkan limbah dan
merusak ekosistem alam sekitar. Bekerja sama dengan LAPAN,
pemeriksa BPK mendapati tailing yang menjorok ke laut dan
menyebar hingga mencapai luasan 1.243 kilometer persegi
atau 2 kali luas daratan Jakarta.
Untuk menghitung kerugian finansial, pemeriksa bekerja
sama dengan ahli ekologi dari Institut Pertanian Bogor. Kerugian dihitung dari ekosistem yang hilang. Hasilnya, menurut
tim ahli IPB, jasa ekosistem yang hilang akibat pembuangan
tailing mulai 1988 hingga 2016 (28 tahun) sebesar Rp 185
triliun atau sekitar Rp 6,6 triliun per tahun. Waktu 28 tahun
itu mengacu lamanya Freeport menaikkan produksi dari 100
ribu ton menjadi 300 ribu ton bijih mineral per hari.
Dengan menghitung rusaknya ekosistem dalam besaran
rupiah, pemeriksa lebih mudah membandingkan dengan
besaran dana yang disetorkan Freeport untuk pengelolaan
limbah. Hasil perbandingan sangat timpang. Nilai kerusakan
ekosistem jauh lebih besar ketimbang setoran Freeport. Inilah
yang membuat BPK menerbitkan rekomendasi agar Pemerintah Indonesia lebih besar kepemilikan sahamnya dalam divestasi saham Freeport Indonesia.

Manfaat Informasi Geospasial untuk Pemeriksaan
Tjokorda Gde Budi Kusuma mengatakan, dengan memanfaatkan informasi geospasial, pemeriksaan BPK lebih akurat,
hemat waktu, dan memungkinkan untuk hemat anggaran.
Saat ini Tjokorda dan tim di Biro Teknologi dan Informasi BPK
mengembangkan sistem aplikasi geospasial dalam bentuk
portal dan mobile untuk kalangan internal BPK. Aplikasi ini memungkinkan geospasial bisa digunakan untuk pemeriksaan di
beragam sektor.
Tjokorda juga berangan-angan pemeriksaan BPK lewat
informasi geospasial bisa melibatkan masyarakat. Ide ini
terinspirasi dari audit di Korea Selatan yang bisa melibatkan
relawan anak SMA sebagai tenaga pemeriksa di lapangan.
Kemajuan pemanfaatan teknologi geospasial ini diakui
Staf Ahli bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Berkelanjutan BPK, Blucer Wellington Rajagukguk. Menurut
Blucer, geospasial lebih efektif dan akurat dalam pemeriksaan
ketimbang cara-cara konvensional. Namun hasil pemeriksaan
berbasis informasi geospasial tidak menjamin bisa dijadikan
bukti secara legal jika maju dalam persidangan.
Blucer mengatakan belum ada satu pun temuan BPK
dari pemeriksaan berbasis geospasial yang diakui sah secara
hukum. Untuk bisa menjadi temuan hukum yang kuat, masih
diperlukan pemeriksaan fisik. “Sama seperti kamera CCTV,
prosedur ini meski belum memberi dampak hukum tetapi
bisa dijadikan petunjuk awal,” katanya. l
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Learning Journey
Bagi Pemenang
BPK Audination
Rangkaian BPK Audination digelar untuk mengembangkan pemeriksaan keuangan
negara sebagai ilmu terapan yang dapat dipelajari dan dipahami publik.

B

adan Diklat Pemeriksaan Keuangan
Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar
learning journey pada 29 Januari - 2
Februari 2018. Acara ini merupakan
agenda lanjutan dari program BPK
Audination atau Olimpiade Audit untuk Negeri
yang dilaksanakan pada November 2017.
Peserta yang mengikuti diklat ini adalah ma
hasiswa yang memperoleh juara I-III BPK Audination. Ada 41 mahasiswa dari sejumlah daerah
yang mendapat kesempatan mengikuti perhe
latan ini.
Semua peserta dikumpulkan terlebih dahulu
di Jakarta untuk diberikan penjelasan mengenai
kegiatan ini. Para peserta selanjutnya dikelompokkan sesuai kategori juara yang mereka raih.
Kelompok Kategori A (juara I) misalnya, menjalani diklat di Wisma Balai Diklat Yogyakarta. Mereka kemudian diberikan pengarahan oleh Kepala
Balai Diklat Yogyakarta dengan materi "Pengenal
an tentang Diklat dan Pengembangan Kompetensi Pemeriksa BPK sekaligus office tour.
Para mahasiswa tersebut juga mendapat
kesempatan melakukan kunjungan ke BPK Perwakilan Provinsi DIY dan mendapat pengetahuan
mengenai pelaksanaan pemeriksaan BPK, termasuk perhitungan kerugian negara/daerah.
Sedangkan untuk substansi pembelajaran,
para peserta diminta menyusun peta perjalanan
BPK dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan
investigatif, dan perhitungan kerugian negara/
daerah dari masa ke masa.
Tugas tersebut dipilih secara acak oleh ma-

sing-masing kelompok per kategori. Sehingga,
masing-masing kelompok mendapatkan tugas
berbeda.
Menariknya, para peserta pun diminta membuat video/vlog tentang learning journey dengan
durasi maksimal lima menit. Kemudian, membuat
poster grafis bertema "BPK Yang Ku Kenal". Poster
ini jadi media peserta untuk menuangkan pemahaman terkait BPK.
Rangkaian perhelatan BPK Audination digelar
untuk mengembangkan pemeriksaan keuangan
negara sebagai ilmu terapan yang dapat dipelajari
dan dipahami publik. Selain itu, sebagai bentuk
sinergi pengembangan pendidikan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
Mahasiswa yang mengikuti kompetisi olimpiade audit ini diuji sejauh mana pemahaman mereka dalam bidang auditing.
Tujuannya, membangun standardisasi kurikulum dan materi pembelajaran pada mata kuliah
auditing, menjadikan Pusdiklat BPK sebagai ru-
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jukan kurikulum audit keuangan negara di semua
perguruan tinggi di Indonesia, mengembangkan
ilmu auditing pada tingkat terapan sehingga
ada penghubung antara pure scince dan applied
science.
Bukan hanya itu, olimpiade ini diharapkan
dapat menumbuhkan kecintaan dan pemahaman
masyarakat akademik di Indonesia terhadap mata
kuliah auditing, serta memfasilitasi mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi untuk dapat mengukur
kemampuan dalam bidang audit.
BPK Audination merupakan rangkaian perlombaan dan kegiatan terkait auditing antarperguruan
tinggi, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Ada beberapa jenis kegiatan dalam acara
ini, yakni Audishare (seminar auditing), yaitu terkait
auditing yang dirancang dengan tema "Bagaimana
rekomendasi BPK dapat memperbaiki kinerja pemerintah". Seminar ini diperuntukkan untuk umum
termasuk pegawai BPK, peserta BPK Audination
dan mahasiswa, media, wartawan, profesi, akademisi, serta undangan lainnya.
Ada juga Audesign (focus group discussion)
yang merupakan pengembangan kurikulum dan
materi kurikulum auditing sektor publik pada
perguruan tinggi di Indonesia. FGD ini didesain
untuk diikuti dosen dan/atau manajemen dari
perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu ada Audiknow (cerdas cermat).
Untuk membuat olimpiade semakin menarik,
disiapkan Auditisme (debat auditing) sebagai
ajang debat untuk uji kompetensi peserta guna
mengukur tingkat pemahaman, kemampuan
analisis, kemampuan penyampaian gagasan
ilmiah dalam Bahasa Indonesia yang baik dan
benar. Tujuan lainnya adalah menggali kekritisan
mereka terhadap perkembangan ilmu auditing
baik secara teori maupun praktiknya.
Bukan hanya itu, olimpiade audit juga memi
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liki acara bernama Audirace atau lomba praktikum auditing untuk menyelesaikan kasus-kasus
terkait auditing, Audea (Karya Tulis), dan terakhir
AudiCreate (karya publikasi). Lomba karya Publikasi auditing, untuk menilai kreativitas dan
inovasi untuk memperkenalkan dan menjelaskan
mengenai segala hal terkait auditing. Pembuatan
karya publikasi dilakukan untuk dimuat di media
massa dan media sosial sebagai bentuk sosialisasi
LHP BPK.
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan,
olimpiade audit ini memiliki arti penting untuk
BPK pada umumnya, dan Pusdiklat BPK pada khususnya. Karena dengan olimpiade ini, maka peran
BPK dan peran pemeriksa keuangan negara akan
lebih tersosialisasi.
''Dengan olimpiade ini pula, peran Pusdiklat
BPK yang saat ini telah menjadi Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) akan
semakin meningkat dan menjadi pusat perkembangan ilmu audit di Indonesia,'' ucapnya.
Menurut dia, amanat Undang-Undang Dasar
1945 secara tegas menyatakan, BPK adalah satu
lembaga negara yang diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Apalagi, selama 71 tahun, BPK telah memiliki pengalaman audit dari
masa ke masa yang setidaknya dapat dijadikan
sebuah pembelajaran berharga bagi para pembelajar.
Sebagai para pembelajar, semua pihak harus
dapat menjadikan pengalaman dan pengetahuan
terapan yang masih berada di pemeriksa BPK
atau sudah ada di BPK agar dapat didokumentasikan dan menjadi bahan yang dapat diteliti untuk
pembelajaran bangsa dan negara.
"Alasan inilah yang membuat BPK mengarah
kan olimpiade tersebut ke dunia kampus, dengan
stakeholders utama yaitu para generasi penerus
bangsa, the future leaders of Indonesia bahkan the
future leaders of the world," ujar dia.
Dia berharap perhelatan BPK Audination dapat menarik minat para mahasiswa untuk mempelajari ilmu audit dari sumber yang terpercaya.
Sehingga, akan melahirkan pemeriksa-pemeriksa
yang cerdas dan andal pada waktunya nanti.
''Kami minta semua materi dalam olimpiade
ini dapat menjadi bahan diskusi mulai dari seminar-seminar yang diselenggarakan. Tidak hanya
untuk lebih mengenal BPK dan pemeriksaannya,
tetapi dapat pula berdampak pada pemahaman
publik atas pemeriksaan dan dampak pemeriksaan tersebut,'' ujar Bahrullah. l
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Ketua BPK Dikukuhkan
Sebagai Guru Besar
STIE Kesatuan Bogor
Moermahadi Soerja Djanegara bukanlah wajah baru di STIE Kesatuan Bogor. Ia pernah menjabat
dalam manajemen pendidikan sejak 1996 sebagai Ketua STIE Kesatuan Bogor hingga 2009.

n Acara pengukuhan di STIE Kesatuan Bogor, 6 Februari 2018

K

etua Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Moermahadi Soerja Djanegara dikukuhkan sebagai Guru Besar
di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Kesatuan Bogor. Pengukuhan dilaksanakan di STIE Kesatuan,
Ranggagading, Kota Bogor, Selasa (6/1).
Pengukuhan Ketua BPK sebagai Guru Besar
yang merupakan jabatan akademik tertinggi itu
diraih setelah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan di STIE Kesatuan Bogor.
Dalam pidato pengukuhannya, Ketua BPK
membahas tema “Pendekatan Komprehensif dalam Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Laporan
Keuangan yang Berkualitas.”
Ketua BPK menyampaikan beberapa poin
penting, termasuk mengenai audit BPK dan hasil

nya. “Berkaitan hasil audit BPK, berdasarkan data
lima tahun terakhir (2011-2015), jumlah Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian meningkat
58 persen pada 2015,” paparnya di Auditorium
STIE Kesatuan Bogor, Selasa (6/2).
Mengenai tantangan yang akan dihadapi terkait pemanfaatan laporan keuangan untuk peng
ambilan keputusan, Ketua BPK menyampaikan
perlunya undang-undang laporan keuangan.
“Undang-undang tersebut harus memberikan sanksi kepada pembuat laporan keuangan
(manajemen) jika memanipulasi kebenaran la
poran,” katanya.
Terkait dengan kualitas pemeriksaan, Ketua
BPK menyampaikan sampai saat ini belum ada
definisi atau kesimpulan empiris tentang kualitas
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Undangundang
tersebut
harus memberikan sanksi
kepada pembuat laporan
keuangan
(manajemen)
jika memanipulasi
kebenaran
laporan.

pemeriksaan yang telah disepakati secara
universal.
Ketua BPK mengatakan, menurut De
Angelo (1981:186) kualitas audit adalah probabilitas dan kemampuan pemeriksa untuk
menemukan dan melaporkan ketidakberesan
dalam sistem akuntansi klien. Namun, istilah
kualitas pemeriksaan sering diperdebatkan
di antara para pemangku kepentingan, para
pembuat standar, perusahaan pemeriksa,
praktisi pemeriksa, akademisi, dan peneliti.
Sedangkan International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) menyatakan,
secara konseptual perspektif kualitas pemeriksaan dapat dilihat dari tiga aspek fundamental
yaitu faktor input, output, dan konteks. Faktor
input antara lain meliputi atribut personal pemeriksa seperti keterampilan dan pengalaman
pemeriksa, nilai etis, pola pikir, dan proses pemeriksaan. Selain itu, metodologi pemeriksaan,
efektivitas alat bantu pemeriksaan, dan ketersediaan pendukung teknis lainnya.
“Adapun faktor output pemeriksaan berpengaruh penting terhadap kualitas pemeriksaan karena sering dipertimbangkan stakehol
der dalam penilaian kualitas pemeriksaan.
Ketua BPK juga menjelaskan mengenai
hubungan kualitas pemeriksaan dengan
tindak lanjut hasil pemeriksaan. Siklus pemeriksaan yang seringkali terlupakan adalah
mekanisme tindak lanjut untuk meningkatkan
kesadaran akuntabilitas manajemen entitas
publik. Oleh karena itu, pemantauan tindak
lanjut merupakan bagian dari filosofi pemeriksaan paling kritikal. “Dengan demikian, praktik dan kinerja terbaik pemeriksa sektor publik
hanya dapat dilakukan melalui mekanisme
tindak lanjut yang efektif,” kata Ketua BPK.
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Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Tahun 2017 juga menyatakan bahwa pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan mening
katkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 menyatakan secara eksplisit bahwa
pejabat yang diberi tanggung jawab untuk
mendaklanjuti rekomendasi dalam laporan
pemeriksaan harus memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut rekomendasi tersebut. “Pejabat yang diketahui
tidak melakukan kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi dapat dikenal sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan per
aturan perundang-undangan,” ujar dia.
Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pemantuan Pelaksanaan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK, hasil
reviu tindak lanjut dikelompokkan menjadi
empat status, yaitu tindak lanjut sudah sesuai
dengan rekomendasi, tindak lanjutnya tidak
sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi
belum ditindaklanjuti, serta rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Penyebab rekomendasi perubahan struktur organisasi auditee
dan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Selain itu, terdapat utang luar negeri ja
ngka pendek dalam mata uang lokal sebesar
15 miliar dolar AS. Pembayaran bunga utangutang tersebut sebesar 12 persen dari total
ekspor.
Moermahadi Soerja Djanegara bukanlah
wajah baru di STIE Kesatuan Bogor. Ia pernah
menjabat dalam manajemen pendidikan
sejak 1996 sebagai Ketua STIE Kesatuan Bogor
hingga 2009. Pada 2006-2010, ia juga pernah
menduduki posisi Direktur Akademi Manajemen Kesatuan Bogor.
Di akhir pidatonya, Ketua BPK berterima
kasih kepada Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. “Terima
kasih telah mengangkat saya menjadi guru
besar dalam bidang ilmu akuntansi di STIE Kesatuan terhitung 1 Desember 2017 lalu,” Ketua
BPK mengakhiri.
Hadir dalam pengukuhan tersebut Wakil
Ketua BPK Baharullah Akbar, Anggota I Agung
Firman Sampurna, Anggota II Agus Joko Pramono, dan anggota V Isma Yatun. Selain dari
BPK hadir pula Dirjen Kemenristek Ali Ghufron
Mukti, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan
dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. l
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Kriteria
SDM
Unggul
Salah satu SDM unggul adalah mereka yang selalu berusaha meningkatkan
pengetahuan dan wawasannya untuk mengikuti perkembangan zaman.

WAHYU PRIYONO
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB
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A

gar pembangunan di negara
kita dapat berjalan dengan
baik, lancar, dan berhasil
mewujudkan masyarakat
adil dan makmur, diperlukan
sumber daya yang besar. Sumber daya itu adalah manusia, material, uang,
teknologi, metode, dan pasar. Dari keenam
sumber daya tersebut, sumber daya manusia
(SDM) merupakan sumber daya yang utama dan
terpenting, karena manusialah yang mengelola
kelima sumber daya lainnya dan menentukan
berhasil tidaknya proses pembangunan.
Hal ini dipertegas oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya yang mengatakan bah
wa sumber utama keberhasilan pembangunan
bangsa adalah manusia sebagai subjek dan
objek pembangunan. Karena itu, pembentukan
SDM unggul menjadi prioritas dalam pendidik
an di sekolah, pesantren, dan masyarakat.
SDM unggul adalah manusia-manusia yang
bukan saja memiliki kepandaian akademis dan
keahlian/keterampilan berkarya. Yang lebih
penting adalah manusia-manusia yang memiliki
karakter/kepribadian Indonesia. Kepribadian
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Indonesia adalah sikap dasar yang dimiliki oleh
setiap orang Indonesia yang diilhami oleh nilai-nilai luhur falsafah dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Sedikitnya ada sepuluh sifat atau sikap keseharian yang mencerminkan kepribadian Indonesia yang dilhami oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
Pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Manusia Indonesia adalah manusia yang memiliki
keyakinan dan menyembah kepada Tuhan yang
Maha Esa sesuai sila pertama Pancasila. Keyakinan tersebut terefleksi atau terimplementasi
dalam bentuk memeluk agama tertentu yang
diakui oleh pemerintah.
Dengan demikian, sebenarnya manusia yang
tidak bertuhan tidak layak menjadi manusia
Indonesia.
Kedua, beribadah sesuai dengan agama
yang dipeluknya. Keyakinan atau agama yang
dipeluk itu harus diamalkan dengan menjalankan ibadah sesuai dengan yang diperintah
kan oleh Tuhan dan menjauhi segala laranganNya.
Jadi, agama bukan hanya status yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
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dokumen-dokumen lain yang mencantumkan nama agama.
Ketiga, berakhlak mulia. Dalam
pergaulan sehari-hari, SDM unggul
selalu bertingkah laku sopan, santun,
saling menghormati, menghargai,
dan tenggang rasa. Selain itu, saling
menyayangi serta melakukan perbuat
an-perbuatan baik lainnya.
Secara simultan ia juga mening
galkan permusuhan, kedengkian,
saling menghina, me-bully, dan perbuatan-perbuatan buruk atau jahat
lainnya.
Keempat, berbadan sehat dan
kuat. SDM unggul juga harus memiliki
daya tahan tubuh yang kuat sehingga
mampu menopang semua aktivitasnya yang produktif dan bermanfaat.
Tubuh yang kuat hanya akan terbentuk dengan makan dan minum yang
sehat serta olah raga teratur. Termasuk
menghindari makan/minum yang
tidak bermanfaat dan merusak seperti
rokok, minuman keras, dan narkoba.
Kelima, cerdas dan berwawasan
luas. Kriteria ini dibutuhkan karena kecerdasan dan wawasan luas yang dimilikinya menyebabkan ia tidak mudah
ikut-ikutan dengan sesuatu yang tanpa
ilmunya dan tidak mudah termakan
oleh isu, hoaks, dan fitnah yang tersebar di media sosial.
Makanya, SDM yang unggul selalu
berusaha meningkatkan pengetahuan
dan wawasannya untuk mengikuti perkembangan zaman.
Keenam, mampu mengendalikan
diri. SDM yang unggul tidak emosional,
tidak cepat marah, tidak tergesa-gesa
SDM unggul mempunyai sifat tenang/
sabar dalam menghadapi dan menye
lesaikan semua permasalahan yang
dihadapinya.
Ia juga tidak malas dan selalu memiliki semangat dalam berkarya dan
berinovasi dalam setiap aktivitas yang
menjadi kewajibannya.
Ketujuh, pandai menjaga waktu.

SDM unggul sangat menghargai waktu sehingga tidak melewatkan waktu
dengan perkataan dan perbuatan
yang tidak bermanfaat. Selain itu, ia juga menjadi orang yang disiplin dalam
setiap kegiatan yang dilakukannya,
seperti tepat waktu saat masuk kerja
dan rapat. Tak kalah penting adalag
menepati janji dengan orang lain.
Kedelepan, piawai dalam mengelola urusannya. Setiap manusia memiliki
urusan masing-masing yang harus
diselesaikan, baik urusan pribadi, keluarga, kantor/pekerjaan, masyarakat,
bangsa dan negara. Manusia yang
unggul adalah manusia yang mampu
bahkan piawai dalam mengelola setiap
urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga,semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.
Kesembilan, bersifat mandiri.
Manusia yang berkepribadian adalah
manusia yang mandiri, yaitu yang
memiliki kemampuan usaha sendiri
atau memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sikap meminta-minta, mengemis atau
pun menggantungkan hidupnya kepada orang lain jauh dari orang yang
masuk dalam kategori mandiri.
Kesepuluh, bermanfaat bagi orang
lain. Orientasi SDM unggul adalah bagaimana ia berusaha seoptimal mung
kin menjadikan diri dan aktivitasnya
bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.
Demikianlah sedikitnya sepuluh
karakater atau kepribadian yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita
dalam pembangunan manusia seutuh
nya. Sehingga bisa menjadi modal
utama untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Proses pendidikan terhadap manusia-manusia Indonesia mestinya
dirancang ke arah pembentukan kepribadian seperti tersebut di atas sehing
ga mampu menghasilkan SDM yang
unggul. Semoga. l

Pembentukan
SDM unggul
menjadi prioritas
dalam pendidik
an di sekolah,
pesantren, dan
masyarakat.
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ALUR
PENGADUAN
MASYARAKAT

Pengadu atau pelapor menghubungi Pusat Informasi
dan Komunikasi (PIK)
Datang Langsung atau bisa:

● Via Telepon
● Via

Fax
● Via E-mail
● Via PO BOX
● WEBSITE

Verifikasi identitas pelapor
dan kelengkapan bukti
oleh Petugas PIK

Pengaduan
tidak lengkap

Pengaduan lengkap

Mengajukan Pengaduan
1. Mengisi formulir pengaduan
masyarakat dan tanda bukti
penerimaan dokumen

Pengadu atau
pelapor akan
diberikan surat
pemberitahuan
untuk melengkapi
dokumen atau surat
pemberitahuan
tidak dapat dilanjuti

2. Melampirkan:
KTP / ID Card / SIM
● Surat pengaduan tertulis
● Akta pendirian bagi Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dan
Organisasi Masyarakat (Ormas)
● Dokumen pendukung atas
aduan yang disampaikan
●

Petugas PIK memproses
penyampaian
pelaporan pengaduan
● Meneruskan kepada Satker
terkait melalui PPID
●

SELESAI

Tanggapan Satker

Surat Keluar PPID
kepada Pengadu/Pelapor
sebagai tanggapan

SELESAI

Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
WARTA
PEMERIKSA
| Edisi 02 | Vol. I - Februari 2018
Jakarta
Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB
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>>>
Pengarahan Anggota III
Achsanul Qosasi dalam
Persiapan LKKL Tahun
2017 di Auditorium BPK,
Jakarta 4 Januari 2018.

Pengarahan Ketua BPK RI
di Rapat Pimpinan Kemenhan,
11 Januari 2018.

>>>
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BPK mengelar kegiatan “BPK Goes
to School” di Madrasah Aliyah
Negeri 4 Jakarta, Kamis, 8 Februari
2018. Kegiatan yang dikemas
dalam bentuk dialog terbuka ini
diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat
khususnya pelajar serta para
pengajar mengenai tugas dan
wewenang BPK serta memahami
kedudukan BPK dalam
ketatanegaraan.

>>>

>>>

48 BERITA FOTO

BPK bersama Association of Certified Fraud Examiner (AFCE)
mengadakan round table discussion di Auditorium BPK,
Jakarta Pusat, 13 Februari 2018. Diskusi ini membahas tema
“Trading of Influence”. Diskusi ini bertujuan untuk mendekatkan proses bisnis BPK dengan konteks profesi-profesi di
Indonesia dan dapat meningkatkan fraud awareness.
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>>>
Penyerahan LK BI Unaudited oleh
Gubernur BI Agus Martowardojo
kepada Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara di Auditorium
BPK, 5 Februari 2018.

BERITA FOTO 49

Kunjungan Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Malang ke Kantor
Pusat BPK, 17 Januari 2018.

Pertemuan Anggota IV Rizal Djalil dengan
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI
Jakarta, 24 Januari 2018.

>>>

>>>
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50 BERITA FOTO

Pengarahan Anggota III
Achsanul Qosasi di Rakor
TVRI, 6 Februari 2018.
Simposium Inovasi Pembelajaran Pelaksana BPK
dengan tema ‘Apa Karyamu untuk BPK’ di Pusdiklat
BPK di Jakarta, 8 Februari 2018.

>>>
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Pemohon Informasi menghubungi
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Datang langsung atau bisa:
● Via Telepon
● Via Fax
● Via E-mail
● Via PO BOX
● WEBSITE

ALUR
PERMINTAAN
INFORMASI
PROMO 51

Mengajukan permohonan
1. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen informasi publik
2. Melampirkan:
● KTP / ID Card / SIM
● Surat permohonan tertulis apabila dari instansi/lembaga
● Akta pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK
Mencatat data pemohon dan informasi yang diminta
● Memproses permintaan pemohon informasi
●

Memberikan Informasi dan Tanda Terima Penyerahan
Dokumen Informasi Publik
1. Apabila kelengkapan syarat permohonan
dari pemohon informasi sudah lengkap
2. Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan
informasi diterima oleh petugas PIK
Tidak memberikan informasi

SELESAI
Jika informasi yang diminta termasuk
dalam kategori yang dikecualikan
Syarat permohonan
tidak lengkap
Penjabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) BPK
menyampaikan alasan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
1. Klarikasi
2. Pemohon
melengkapi Berkas
Permohonan

Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat PEMERIKSA
: Pukul 11.30
- 13.00
WIB
WARTA
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02 | Vol.
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@bpkri

@bpkriofficial
@humasbpkri.official

www.bpk.go.id

BPK RI Official

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tugas BPK
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

