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Lagi, Antara WTP dan Korupsi
Sidang pembaca yang budiman....

Untuk kesekian kalinya, Warta BPK memberi garis bawah pada topik yang edisi ini 
kami angkat sebagai laporan utama. Betapa tidak. Sekalipun tidak kurang publikasi 
tentang topik yang satu ini, tetapi di tengah masyarakat, masih juga berkembang 
persepsi keliru.

Ini adalah soal kaitan antara opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan korupsi. 
Garis bawah itu   berbunyi,   “Opini  WTP  adalah  opini   yang   diberikan   setelah  
melihat   proses   administrasi, sementara korupsi  adalah tindak pidana.”  Dus, di  antara 

keduanya, tidak 
ada hubungan 
atau kaitan sama 
sekali.

Laporan 
Utama dilengkapi 
wawancara 
khusus dengan 
Anggota BPK Agus 
Joko Pramono, 
yang berbicara   
lugas  tentang  
topik   tersebut.  
Selain  itu,  juga  
dilengkapi  

wawancara  dengan  Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo.
Sementara itu, untuk Laporan Khusus, kami sajikan ulasan komprehensif mengenai 

Rancangan APBN 2018 dan laporan nota keuangan. Ada begitu banyak perspektif 
yang dikemukakan para ekonom terkait postur APBN kita tahun mendatang. Sebagian 
menyuarakan pesimisme, sebagian lain tetap optimis dengan berbagai catatan.

Yang   patut   dicatat   adalah,   bahwa   dalam   pidato   tersebut,   Presiden   Joko   
Widodo   memberi kompliemen kepada BPK RI yang dinilai telah memberi kontribusi 
bagi peningkatan harkat danmartabat Indonesia di mata dunia. Ini berkat prestasi 
BPK yang sejak tahun lalu terpilih menjadiauditor eksternal bagi Badan Energi Atom 
Internasional periode 2016-2010.

Topik-topik menarik lain seputar ke-BPK-an tersaji dalam rubrikasi yang tentunya 
telah Anda kenal dengan sangat baik. Tak lupa, core rubrik, adalah hasil audit. Baik 
keuangan, kinerja,maupun PDTT.  Itu semua kami sajikan dalam editorial mixed yang 
menarik. Selamat menikmati.***
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Menyoal Tanggungjawab Hasil audiT bPK
Badan Pemeriksaan keuangan (BPk) menggelar Focus grouP discussion (Fgd) Bertajuk PertanggungjawaBan hasil 
audit BPk. uPaya untuk meningkatkan dukungan dan keterliBatan Para Pemangku kePentingan dalam mendorong 
terciPtanya Pengelolaan dan tanggungjawaB keuangan yang  transParan dan akuntaBel.
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6

beRaT, TaRgeT
PeRTuMbuHan 5,4%

Pemerintah Harus Kerja Ekstra Keras

BerBagai tanggaPan mengemuka seusai Presiden joko 
widodo menyamPaikan Pidato rancangan undang-undang 
aPBn tahun 2018 dan nota keuangan di gedung dPr/mPr/
dPd 16 agustus 2017. ada yang menilai Postur raPBn 2018 
tidak realistis mengingat kondisi ekonomi gloBal Belum 
Pulih dan kinerja ekonomi domestik Belum memBaik. namun 
Banyak juga yang mengaPresiasi dengan tetaP oPtimis.

laPoRan KHusus14
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Suasana Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Pertanggungjawaban Hasil Audit BPK yang diselenggarakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, 21 Agustus 2017.
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B erBagai upaya dilakukan 
BPK untuk membangun 
komunikasi dengan para 
pemangku kepentingan. Salah 

satunya melalui FgD yang digelar pada 
21 agustus lalu. adapun tujuan  FgD 

ini sebagai implementasi visi BPK. Yakni  
mendorong pengelolaan keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel. 
Melalui FgD diharapkan terjalin dialog 
konstruktif antara BPK dan pemangku 
kepentingan. FgD ini juga menjadi sarana 

Menyoal Tanggungjawab  
Hasil audiT bPK
badan PeMeriKsaan Keuangan (bPK) Menggelar 
Focus Group Discussion (Fgd) berTajuK 
PerTanggungjawaban Hasil audiT bPK. uPaya 
unTuK MeningKaTKan duKungan dan KeTerlibaTan 
Para PeMangKu KePenTingan dalaM Mendorong 
TerciPTanya Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan yang  TransParan dan aKunTabel.

mensosialisasikan keterikatan BPK dengan 
aturan hukum, eitka dan standar audit 
dalam menjalankan tugasnya. 

Kegiatan yang digelar di ruang 
auditorium BPK ini dihadiri Ketua 
BPK Moermahadi Soerja  Djanegara, 
Wakil  Ketua BPK, Bahrullah akbar dan 
anggota BPK agus Joko Pramono. Selain 
itu, kegiatan ini juga diikuti sejumlah 
pemangku kepentingan. Seperti ahli 
hukum tata negara, organisasi indonesia 
Budget Center, institut akuntan Pubik 
indonesia, organisasi kemitraan, 
Transparancy international indonesia 
dan organisasi Center for Urban Studies. 
Kegiatan ini yang  dimoderatori Nugroho 
Dewanto ini juga diikuti sejumlah pejabat 
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Tampak Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua Bahrullah Akbar, dan Anggota BPK Agus Joko Pramono pada acara Focus Group Discussion (FGD).
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eselon i BPK. 
Dalam sambutannya, Ketua 

BPK, Moermahadi Soerja Djanegara 
mengungkapkan, FgD ini merupakan 
upaya BPK meningkatkan dukungan dan 
keterlibatan para pemangku kepentingan 
dalam mendorong terciptanya 
pengelolaan dan pelaksanaan tanggung 
jawab keuangan yang transparan dan 
akuntabel. BPK mengalami perkembangan 
signifikan dari berbagai aspek. Sejak 
diterbitkan tiga paket undang-undang 
keuangan negara, peran BPK semakin luas. 
“Setelah UU No 15 tahun 2016 tentang BPK 
disahkan, BPK sebagai lembaga pemeriksa 

keuangan negara semakin jelas dan kuat,” 
ujar Moermahadi. 

Karena  itu  dalam pandangan 
Moermahadi, perhatian para pemangku 
kepentingan baik lembaga pemerintah 
, non pemerintah maupun masyarakat 
umum terhadap hasil pemeriksaan BPK 
juga semakin meningkat. Moermahadi  
menyadari, semakin kuatnya peran BPK, 
menuntut BPK mampu mengelola proses 
komunikasi dan informasi secara efektif 
dengan para pemangku kepentingan. 

“Pengelolaan komunikasi dan informasi 
merupakan hal penting agar tercapai 
pemahaman yang baik dan benar 
mengenai tupoksi dan hasil pemeriksaan 
BPK,” tandas  Moermahadi. 

Moermahadi berharap FgD ini dapat 
memberikan pemahaman lebih jelas 
tentang standar, mekanisme proses 
pemeriksaan BPK serta dapat menjalin 
dialog yang kontruksif antara BPK 
dengan para pemangku kepentingan. 
Dengan adanya FgD ini BPK dengan para 
pemangku kepentingan , dalam hal ini 
organisasi masyarakat, asosiasi profesi, 
dan akademisidiharapkan dapat lebih 

bersinergi  dalam menjalankan perannya 
masing-masing. ia juga mengharapkan 
adanya dukungan dari para pemangku 
kepentingan. 

Lebih penting,  Moermahadi juga 
mengharapkan masukan dari para 
stakeholder terkait tugas pokok yang 
diemban BPK. Dengan begitu nantinya, 
para pemangku kepentingan, dapat 
menjadi agen informasi yang dapat 
menularkan pemahaman secara lebih 
jelas dan lebih baik kepada publik 

mengenai wewenang peranan dan 
pertanggungjawaban hasil pemeriksaan 
BPK. 

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

Tugas dan tanggung jawab 
BPK, menurut Bahrullah melakukan 
pemeriksaan pengelolaan tanggung 
jawab keuangan negara di seluruh entitas 
baik di pemerintah pusat maupun di 

pemerintah daerah. Saat ini entitas BPK 
berjumlah sekitar 1.000 entitas. Sementara 
jumlah auditor hanya 4.000 auditor dan 
penunjang sekitar 6.000. Kondisi kerja 
BPK begitu luas dan signifikan di dalam 
mendorong transparansi keuangan negara. 
“Tidak ada lembaga yang tidak diperiksa 
BPK,” kata Bahrullah.

Bahrullah menambahkan, dalam 
menjalankan tugasnya BPK memiliki 
perwakilan di 34 provinsi. Seluruh 
perwakilan BPK melakukan audit terhadap 
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Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar saat menjawab pertanyaan awak media.
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laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hasilnya diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan rakyat Daerah (DPrD) dan 
kompilasinya diserahkan ke presiden dan 
DPr.  

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

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

Bahrullah juga menjelaskan, sejumlah 
capaian telah diraih BPK. Pada Oktober 
tahun ini, BPK menjadi auditor ekternal 
Badan atom Dunia. Selama enam tahun, 
BPK setiap tahunnya akan mengaudit 
Badan atom Dunia. Sebelumnya, BPK 
sudah berkiprah di kancah internasional. 
Seperti auditor BPK juga ikut mengaudit di 
lembaga-lembaga PBB. Bahkan auditor BPK 
juga pernah mengaudit di JeO, Newzeland, 
dan australia.

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

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

Karena itu di BPK ada Majelis Tuntutan 
Perbedaharaan. Temuan BPK yang 
bukan berindikasi korupsi ditindaklanjuti 
audite. Seperti penyelesaian ganti tugi 

kerugian negara. ganti kerugian negara 
ini disebabkan oleh kemahalan dan 
ditetapkan oleh persidangan untuk 
ditetapkan pengembaliannya.

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

Sedangkan anggota BPK agus Joko 
Pramono, menjelaskan BPK bekerja 
berdasarkan amanat konstitusi. BPK 
berbeda dengan lembaga negara lain. Tapi 
BPK terbatas akses ke media. akibatnya 
masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan 
BPK. “Tapi kalau BPK berbicara di media, 
republik ini tidak kelihatan bagusnya. 
Sebab setiap instansi pemerintah pasti ada 
catatannya,” kata agus.

Dalam menjalankan tugas, BPK 
memiliki visi menjadi pendorong 
pencapaian tujuan bernegara melalui 
pemeriksaan dan tanggung jawab 
pengelolaan keuangan negara yang 
berkualitas dan bermanfaat. Dalam 
melakukan pemeriksaan, dibagi tiga fase: 
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 
Sebelum melakukan pemeriksaan, BPK 
melakukan workshop internal, karena 
setiap tahun ada penekanan yang 

berbeda-beda di setiap entitas yang 
diperiksa. “Kita melakukan diklat untuk 
memberikan pemahaman kepada auditor,” 
kata agus Joko.

Setelah itu lanjut agus Joko, BPK 
menyusun program pemeriksaan dan 
analisa kebutuhan pemeriksa. Terkait 
kebutuhan pemeriksaan, BPK setiap 
tahun kekurangan pemeriksa. Bayangkan, 
setiap tahun BPK mengeluarkan laporan 
sebanyak 1.700 laporan. Sementara 
pemeriksa hanya sekitar 4.000 pemeriksa. 
“Untuk mengatasinya kita mengubah 
metodologi, cara memeriksa dan waktu 
pemeriksaan,” jelas agus.

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

Lebih jauh agus juga menjelaskan, BPK 
dalam memeriksa menggunkan standar 
pemeriksaan. Dengan begitu pemeriksaan 
yang dilakukan BPK tidak diarahkan untuk 
mencari adanya tindak pidana. “Untuk 
menemukan tindak pidana itu prosesnya 
bukan pemeriksaan tapi penyelidikan. BPK 
tidak memiliki kewenangan itu,” ujar agus 
Joko Pramono.  (bw) 
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SeBagiaN 
masyarakat 
ternyata tidak 
paham kerja 

Badan Pemeriksa 
Keuangan. Mereka mengira 
pemeriksaan BPK sama 
dengan yang dilakukan 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi. Maka tak heran 
kalau sebagian masyarakat 
heran ketika sebuah entitas 
mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) namun 
di kemudian hari ditemukan 
ada korupsi. Sebagian 
masyarakat juga heran 
kenapa temuan-temuan BPK yang terlihat 
indikasi korupsi atau penyalahgunaan 
keuangan, ternyata tidak diproses hukum, 
dan hanya dikenakan sanksi administratif.

Demikian antara lain yang mengemuka 
dalam acara Focus Group Discussion (FgD) 
yang berlangsung di gedung BPK ri, Jl 
gatot Subroto, Jakarta, baru-baru ini. acara 
yang diselenggarakan Humas BPK ini, 
antara lain dihadiri pejabat eselon i BPK, 
ahli hukum tata negara, dan beberapa 
organisasi lain. Sebagai narasumber adalah 
Wakil Ketua BPK Bahrullah akbar dan 
anggota BPK agus Djoko Pramono.

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

Poin kedua adalah terkait opini. 
“Masyarakat menganggap bahwa opini 
harus berkorelasi dengan korupsi. 
Maksudnya temuan. Jadi misalnya sebuah 

entitas mendapat opini WTP, dipahami 
dengan bahwa di entitas itu tentu bebas 
dari korupsi. Karenanya, masyarakat 
menjadi tidak paham, ketika kemudian 
ditemukan ada korupsi di entitas yang 
beroleh opini WTP,” ujarnya.

 “Saya sendiri tadi (dalam acara FgD) 
baru tahu bahwa tidak selalu sama antara 
opini WTP dengan ada-tidaknya korupsi. 
Karena, memang, koruptor itu bisa saja dia 
menggunakan laporan keuangan yang 
bagus dengan standar yang bagus tapi di 
situ ada korupsinya.”

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

Menurutnya kewenangan menetapkan 

Dr  Telisa Aulia Falianty, Komite Ekonomi dan Industri Nasional

OPiNi BPK aDaLaH 
TaNTaNgaN

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

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

Di sisi lain, kata Telisa, BPK juga 
memiliki keterbatasan jumlah auditor. 
Saat ini jumlah auditor sekitar 4.000 
orang masih kurang dibanding jumlah 
kementerian/lembaga juga Pemda 
yang harus diaudit. Terutama untuk 
audit kinerja. “Tadi dijelaskan oleh BPK 
bahwa selama ini memang dominasi 
audit adalah audit keuangan. itu yang 
diprioritaskankarena tentu karena 
keterbatasan waktu, dll. Jadi memang 
itu tugas yang berat juga, bagaimana 
memprioritaskan antara audit keuangan, 
audit kinerja, dll.

‘Pr’ BPK selanjutnya, adalah masalah 
SDM. BPK menyatakan kekurangan 
SDM, jadi ke depan jumlah auditor harus 
ditambah. Berikutnya adalah soal sistem 
online atau sistem e-government yang 
menurutnya bisa membantu mendeteksi 
hal (indikasi korupsi) ini.

Yang juga perlu disadari bahwa 
biasanya dalam melakukan pemeriksaan 
ada yang disebut ‘toleransi’. Jadi 
misalnya ‘toleransi’ 2,7% dari total 
anggaran. “Namanya manusia ada 
kesalahan-kesalahan,  itu memang 
masih ada ‘toleransi’ materialnya. ada 
level ‘toleransinya’. Nah mungkin ini 
harus direviu kembali. Jangan-jangan 
‘toleransinya’ terlalu tinggi dalam artian 
dengan ‘toleransi’ yang ada jadi tidak 
tertangkap, padahal mungkin ada indikasi 
itu,” ujarnya.

Hal ketiga adalah bagaimana 
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rekomendasi ditindaklanjuti. artinya, 
ketika ada hasil pemeriksaan disampaikan 
harusnya ditindaklanjuti. “Jadi bagaimana 
rekomendasi atau penegakan hukum 
dari tindak lanjut ini, ini yang juga perlu 
dilakukan. ini penting. Tapi kadang-kadang 
masalah tindak lanjut ini kurang dilihat 
masyarakat,” kata Telisa.

Telisa menilai secara keseluruhan apa 
yang dilakukan BPK sudah bagus. Seperti 
adanya majelis kehormatan, majelis kode 
etik, ada sidang-sidang yang dilakukan 
secara berkala, dll. “Saya lihat sebenarnya 
sudah banyak yang dilakukan BPK. 
Kalau tidak salah, tadi (di FgD) teman 
saya menyampaikan hasil survei bahwa 
ranking BPK berada di urutan ketiga 
setelah lembaga Kepresidenan dan KPK. 
Jadi itu artinya memiliki credibility,” kata 
Telisa sambil menambahkan di tingkat 
internasional pun BPK indonesia sangat 
dihargai karena memiliki banyak 
prestasi.

Nah ke depan, lanjut Telisa, akan 
ada audit dana desa, juga ada dana 
insentif daerah (DiD) di mana syaratnya 
adalah daerah harus WTP. Masalah 
ini (DiD) sempat disinggung dalam 
diskusi karena itu berarti ‘WTP’ semakin 
dibutuhkan.

Terkait hal tersebut, tutur Telisa, 
BPK harus ‘menjaga’ auditor-auditornya 
agar tetap akuntabel, tetap sesuai 
jalurnya karena nanti godaannya cukup 
besar. “Daerah akan berlomba-lomba 
menjadi ‘WTP’, bagaimana caranya agar 
dapat ‘WTP’. Jadi tantangan ke depan saya 
kira cukup besar,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu Telisa 
menyampaikan bahwa dirinya senang 
mendapat undangan hadir di acara FgD 
yang menurutnya cukup baik. “ini acara 
humas yang bagus. Saya berharap acara ini 
rutin dilakukan. Dengan begitu kami bisa 
menjadi lebih mengenal BPK,” kata Telisa 
yang mengaku sudah dua kali diundang ke 
acara tersebut.

Dia juga menilai bahwa akuntan-
akuntan yang dimiliki BPK memiliki view 
yang sangat bagus. Hanya saja memang 
perlu bagaimana terintegrasi dengan 
perencanaan pembangunan nasional 
secara makro.

“Jadi dalam artian akuntansi, makro 
dan hukum. Jadi multi aspek. Bukan hanya 
aspek profesionalisme akuntansi saja tapi 
juga bagaimana link dengan ekonomi 
makronya, bagaimana link dengan 
hukum. Mungkin ke depan BPK harus 
makin meningkatkan koordinasi dengan 
lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan 
dan Kepolisian. Karena tanpa dukungan 
kejaksaan dan kepolisian mustahil temuan-
temuan ini (berindikasi masalah hukum) 
ditindaklanjuti,” katanya.

Terkait adanya entitas yang mendapat 
opini WTP namun kemudian didapati 
ada korupsi, sebenarnya telah berulang 
kali dijelaskan BPK. “Masyarakat sering 
bertanya, mengapa pada kementerian 
tertentu terjadi korupsi padahal laporan 
keuangannya memperoleh opini WTP 

dari BPK. Demikian pula, opini WTP dari 
BPK sering dijadikan tameng oleh pihak 
tertentu yang menyatakan bahwa di 
kementerian atau lembaganya tidak 
mungkin ada korupsi karena BPK 
memberikan opini WTP atas laporan 
keuangannya,” ungkap Humas BPK melalui 
rilis beberapa waktu lalu.

BPK, demikian dikutip dari rilis tersebut, 
perlu menjelaskan kepada masyarakat atau 
para pemilik kepentingan (stakeholders). 
Dalam menjalankan tugas, ada tiga jenis 
pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Yaitu, 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu.

BPK dapat memberikan empat jenis 
opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP/Qualified opinion), 

Tidak Memberikan Pendapat (TMP/
Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/
Adverse opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: 
sistem pengendalian internal memadai 
dan tidak ada salah saji yang material 
atas pos-pos laporan keuangan. Secara 
keseluruhan laporan keuangan telah 
menyajikan secara wajar sesuai dengan 
SaP. Opini WDP diberikan dengan kriteria: 
sistem pengendalian internal memadai, 
namun terdapat salah saji yang material 
pada beberapa pos laporan keuangan. 
Laporan keuangan dengan opini 
WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik 
kepentingan harus memperhatikan 
beberapa permasalahan yang diungkapkan 
auditor atas pos yang dikecualikan tersebut 
agar tidak mengalami kekeliruan dalam 

pengambilan keputusan.
Opini TMP diberikan apabila terdapat 

suatu nilai yang secara material tidak 
dapat diyakini auditor karena ada 
pembatasan lingkup pemeriksaan oleh 
manajemen sehingga auditor tidak cukup 
bukti dan atau sistem pengendalian 
intern yang sangat lemah. Dalam kondisi 
demikian auditor tidak dapat menilai 
kewajaran laporan keuangan. Misalnya, 
auditor tidak diperbolehkan meminta 
data-data terkait penjualan atau aktiva 
tetap, sehingga tidak dapat mengetahui 
berapa jumlah penjualan dan pengadaan 

aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat 
dengan benar sesuai dengan SaP. Dalam 
hal ini auditor tidak bisa memberikan 
penilaian apakah laporan keuangan WTP, 
WDP, atau TW.

adapun opini TW diberikan jika sistem 
pengendalian internal tidak memadai dan 
terdapat salah saji pada banyak pos laporan 
keuangan yang material. Dengan demikian 
secara keseluruhan laporan keuangan tidak 
disajikan secara wajar sesuai dengan SaP.

Keempat jenis opini yang bisa 
diberikan oleh BPK tersebut dasar 
pertimbangan utamanya adalah kewajaran 
penyajian pos-pos laporan keuangan 
sesuai SaP. Kewajaran di sini bukan berarti 
kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas 
laporan keuangan tidak mendasarkan 
apakah pada entitas tertentu terdapat 
korupsi atau tidak.  (dr)
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Anggota BPK Agus Joko Pramono:

Anggota BPK Agus Joko Pramono

TaK ada Hubungannya 
anTara wTP dan KoruPsi
OPiNi WTP aDaLaH OPiNi YaNg DiBeriKaN SeTeLaH 
MeLiHaT PrOSeS aDMiNiSTraSi, SeMeNTara KOrUPSi 
aDaLaH TiNDaK PiDaNa. J iKa dalam pemeriksaan keuangan 

di suatu entitas ditemukan adanya 
indikasi tindak pidana korupsi, BPK 
menyampaikannya kepada aparat 

penegak hukum untuk menindaklanjuti. 
Mereka yang akan mengkaji lebih dalam 
apakah ada tindak pidana korupsi meskipun 
entitas tersebut laporan keuangannya sudah 
mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP).

artinya, walau suatu laporan keuangan 
mendapat Opini WTP, tetap masih ada celah 
terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi, tidak 
ada hubungan kausalitas antara Opini WTP 
dan korupsi. Karena, korupsi itu tindak pidana, 
sementara pada laporan keuangan entitas, 
BPK melihatnya sebagai administrative process. 

Bisa saja tindak pidana ini cukup secara 
administratif tetapi ada beberapa titik-titik 
tertentu yang perlu pendalaman lebih lanjut 
untuk menyatakan bahwa administrative 
process tidak palsu, kemudian ada pihak-pihak 
yang melampaui kewenangan, dan ada pihak-
pihak yang melakukan pelanggaran pidana. 
“Untuk itulah informasi temuan-temuan ini 
kami sampaikan kepada aparat penegak 
hukum, terkait dengan kerugian negara,” ucap 
anggota BPK agus Joko Pramono. 

Disampaikan agus, kalau dikatakan 
apakah ada dalam Opini WTP atas suatu 
laporan keuangan entitas tidak terjadi 
kerugian negara, maka tentu saja ada. Dalam 
Opini WTP jika terjadi kerugian negara juga 
ada yang kemudian BPK sampaikan kepada 
aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Jadi, Opini WTP sendiri sebenarnya 
kewajaran suatu laporan keuangan 
dibandingkan terhadap standar akuntansi 
yang berlaku. “Jadi untuk pengambilan 
keputusan tertentu berapa jumlah utang, aset, 
resources, biaya operasional itu dianggap 
jumlahnya wajar. angka segitu itu wajar. 
Bukan exact, benar 100 persen titik-komanya, 
nggak, kan ini wajar, bukan benar ya,” jelas 
agus.  (and)
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aDa tiga pemeriksaan yang biasa 
dilakukan BPK berdasarkan 
undang-undang: pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan 

kinerja, dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan 
investigatif. Pemeriksaan paling umum 
diketahui masyarakat adalah pemeriksaan 
keuangan yang menghasilkan opini, 
baik itu Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), 
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau 
disclaimer, dan seterusnya. 

Dekan Fe dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin (FeB Unhas) gagaring 
Pagalung berpendapat persepsi 
masyarakat maupun pemerintah daerah 
(pemda) tentang Opini WTP masih 
beragam. Khusus untuk pemda, gagaring 
melihat ada kecenderung pemda 
mengaitkan Opini WTP dengan Pemilihan 
Kepada Daerah (Pilkada) maupun dengan 
kinerja pemda sendiri. Misalnya, jika satu 
pemda laporan keuangannya mendapat 
Opini WTP lima tahun berturut-turut, 
langsung memasang iklan satu halaman 
dimana-mana.

Lebih lanjut ia menilai beragamnya 
persepsi masyarakat ataupun pemda 
terkait hal tersebut lebih banyak pada 
asimetri informasi antara fungsi BPK yang 
menghasilkan opini atas laporan keuangan 
dengan persepsi pada pemangku 
kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi 
merupakan langkah baik bagi BPK untuk 
mengurangi asimetri informasi tersebut.

Walau masih beragam persepsi, tetapi 
bukan berarti sosialisasi yang dilakukan 
BPK kurang. gagaring melihat kadang 
tergantung siapa yang menggunakan 
informasi terkait hasil pemeriksaan BPK. 
“Mau good news atau bad news nih,” 
ujarnya.

gagaring mengatakan, jika ingin 
good news, pasti hasil pemeriksaan BPK 
digunakan untuk untuk memenangkan 
pilkada bagi incumbent, untuk 
mendapatkan insentif jika mendapat 
Opini WTP. Tapi, jika ingin bad news, bisa 
digunakan untuk menyerang satu daerah 
ternyata banyak penyimpangan dan 
sebagainya.  

General Audit
gagaring membandingkan 

pemeriksaan keuangan sebagai general 
audit. General audit ini dalam bahasa medis 
diumpamakan sebagai general check up. 

Dekan FEB Unhas Gagaring Pagalung:

Dekan FEB Unhas Gagaring Pagalung

beragaM, PersePsi MasyaraKaT 
dan PeMda soal oPini wTP
PeMDa KaDaNg MeLiHaT OPiNi WTP SeBagai BUKTi BeBaS 
Dari KOrUPSi. PaDaHaL TiDaK SePerTi iTU. aDa LeBiH BaNYaK 
aSiMeTri iNFOrMaSi YaNg BerKeMBaNg Di MaSYaraKaT 
MaUPUN PeMDa TerKaiT PeMeriKSaaN KeUaNgaN YaNg 
MeNgeLUarKaN OPiNi aTaS LaPOraN KeUaNgaN.

Memeriksa keseluruhan organ tubuh 
tetapi tidak mendalam dan spesifik. 

“Jadi, kalau kita ini ingin diperiksa, 
periksa ke dokter umum. Hasilnya nanti 
keluar anda sehat. Sehat sekali WTP, sehat 
tetapi ada penyakit yang tidak fatal nah 
itu WDP. Nah, kalau Tidak Memberikan 
Pendapat dan seterusnya, artinya ada 
problem besar di dalam,” tuturnya.

Tapi, kadang-kadang dengan 
fungsinya ini, orang mengkaitkan sudah 
aman dari korupsi. Padahal tidak. Jika 
dalam general check up dinyatakan sehat, 
bukan berarti sehat seutuhnya. Bisa jadi 
ada gejala asam urat atau diabetes yang 
belum terdeteksi dalam general check up. 

“Karena bisa jadi sesuai aturan, tetapi 
ada persekongkolan di dalam yang 
orang lain tidak ketahui, maka di situ 
penyimpangan dan korupsinya, tetapi 
auditor datang dengan melihat transaksi, 
bukti-bukti pada prinsipnya mungkin oke, 
sehingga opininya menghasilkan WTP,” 
jelasnya. 

Tapi, kadang juga auditor saat 
melakukan pemeriksaan, kadang 
menemukan ada gejala penyimpangan. 
Di situ, dia bisa mendeteksi awal ada 
penyimpangan atau indikasi tindak 
pidana korupsi. “Tapi, lagi-lagi tujuan dari 
general audit yang menghasilkan opini 
bukan untuk mengetahui secara persis 
ada korupsi atau tidak. Sama seperti 
memeriksa kesehatan ke dokter umum. 
Nanti, kalau ada problem besar ke dokter 
spesialis toh. Kadang-kadang kalau kita 
sudah parah kan ke dokter spesialis,” 
ucapnya.  

  Baru kalau ada temuan yang 
berindikasi tindak pidana korupsi baru 
dilakukan apa yang namanya investigative 
audit. audit jenis ini lain lagi tujuannya. 
Ujung-ujungnya jika memang ada tindak 
pidana itu urusannya diserahkan kepada 
aparat penegak hukum.  (and)
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KeTUa institut akuntan Publik 
indonesia (iaPi) Tarkosunaryo 
menjelaskan bahwa baik di 
sektor keuangan negara maupun 

sektor swasta, pemeriksaan keuangan 
tidak ditujukan mencari  fraud atau 
penyimpangan. 

akuntan publik pun memeriksa 

laporan keuangan suatu perusahaan 
untuk memberi opini terhadap laporan 
keuangan. Supaya laporan keuangan 
itu bebas salah saji secara material. 
Kesalahan saji ini biasanya karena salah 
jumlah dan salah perkalian. Bisa juga 
karena salah perlakuan, misalnya suatu 
transaksi seharusnya dimasukan ke dalam 

Ketua IAPI Tarkosunaryo:

Ketua IAPI Tarkosunaryo

Tujuan PeMeriKsaan 
Keuangan buKan 
Mencari FrAuD
saMa Halnya dengan PeMeriKsaan Keuangan 
negara, dalaM PeMeriKsaan Keuangan seKTor 
swasTa, Tujuannya MeMberiKan oPini TerHadaP 
laPoran Keuangan. buKan Mencari PenyiMPangan 
aTau FrAuD.

akun persediaan tetapi dalam laporan 
keuangan suatu perusahaan swasta 
dimasukan ke dalam akun aset tetap.  

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

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

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

Dengan laporan keuangan 
yang tidak menyesatkan, pengguna 
bisa menggunakannya sebagai 
pertimbangan pengambilan keputusan. 
ia mencontohkan, ketika suatu bank 
ingin mengucurkan kredit kepada 
suatu perusahaan. Bank tersebut tentu 
ingin mengetahui apakah pemberian 
kredit bermanfaat bagi perusahaan 
tersebut dan apakah perusahaan dapat 
mengembalikan pinjamannya atau 
tidak.

Dari situlah pentingnya laporan 
keuangan perusahaan diperiksa 
akuntan publik. Untuk bisa melihat 
sejauh mana keyakinan bank bahwa 
uang yang dipinjamkan tersebut 
bermanfaat dan juga si perusahaan 
bisa mengembalikannya tanpa ada 
kemungkinan kredit macet. .  (and)
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“ Kami mengapresiasi RaPBN 2018 
yang disusun lebih hati-hati, 
target-targetnya moderat meski 
tetap optimistik dan kredibel. ini 

pertanda baik bagi kendali pengelolaan 
perekonomian nasional, khususnya 
kebijakan fiskal yang berkesinambungan 
dan sehat,” ujar Yustinus Prastowo, Direktur 

Eksekutif Center for Indonesia Taxation 
Analysis (CiTa). 

Disebutkan, sejak anjloknya harga 
komoditas, perekonomian indonesia 
mengalami perlambatan hingga tumbuh 
di bawah 5% di tahun 2015. Di tengah 
pencarian titik keseimbangan baru 
perekonomian global maupun dinamika 

Pemerintah Harus Kerja Ekstra Keras

BeRAt, tARget
PeRtUmBUHAN 5,4%
Berbagai tanggapan mengemuka seusai Presiden Joko Widodo 
menyampaikan pidato Rancangan Undang-Undang APBN 
Tahun 2018 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR/DPD 
16 Agustus 2017. Ada yang menilai postur RAPBN 2018 tidak 
realistis mengingat kondisi ekonomi global belum pulih dan 
kinerja ekonomi domestik belum membaik. Namun banyak 
juga yang mengapresiasi dengan tetap optimis. 

politik di amerika Serikat, pertumbuhan 
ekonomi indonesia kembali meningkat di 
tahun 2016 dengan catatan 5%. 

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

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

Sedangkan untuk skenario moderat, 
CiTa memproyeksikan kenaikan 
anggaran belanja akan meningkat 
10,34% dan skenario optimis pihaknya 
memproyeksikan kenaikan anggaran 
belanja hanya 6,35%. “Target realisasi 
belanja dalam RaPBN 2018 cukup berat 
untuk dicapai, terutama jika kita melihat 
bagaimana pemerintah mengerem 
belanja negara pada kuartal iV 2016 
demi menjaga defisit aPBN. Perlu terus 
didorong realokasi atau pergeseran pos 
belanja yang lebih produktif,” katanya.

Sementara itu, defisit anggaran dalam 
RaPBN 2018 ditetapkan Rp325,93 triliun, 
turun Rp22,56 triliun dari target defisit 
anggaran pemerintah dalam aPBNP 
2017 yaitu 2,67 persen dari PDB 2017 
atau Rp348,49 triliun. Jika dibandingkan 
dengan proyeksi realisasi 2017, target 
defisit anggaran turun Rp71,47 triliun dan 
Rp146,45 triliun. 

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

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

Tahun Hati-hati
Hal senada juga disampaikan Bhima 

Yudhistira, peneliti Institute for Development 

of Economics and Finance (indef ), yang 
juga menyoroti target pertumbuhan. 
menurutnya, postur anggaran dalam 
RaPBN 2018 cukup optimis. Hal tersebut 
terlihat dari asumsi makro pertumbuhan 
ekonomi yang ditargetkan mencapai 
5,4%. angka tersebut, masih terbilang 
ambisius mengingat beberapa indikator 
perekonomian masih menunjukkan tren 
menurun. 

Konsumsi masyarakat sebagai 
pembentuk 56% kue perekonomian 
mengalami pelemahan jika dibandingkan 
tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 
di bawah 5% pada Semester i 2017. Kinerja 
sektor industri pengolahan juga tengah 
lesu dengan pertumbuhan 3,54 % di 
kuartal ii. Sektor perdagangan terpukul 
penurunan penjualan ritel sehingga hanya 
tumbuh 3,78%  di kuartal ke ii, atau lebih 
rendah dari kuartal sebelumnya. 

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

asumsi makro ekonomi lainnya 
yang juga perlu dicermati, kata Bhima 
Yudhistira, adalah kurs rupiah yang 
ditargetkan 13.500 per dolar. angka 
tersebut, rentan mengalami perubahan 
melihat faktor eksternal seperti kenaikan 
fred rate, penyesuaian balance sheet 
bank sentral aS, serta kondisi geopolitik 
yang kurang stabil seperti meningkatnya 
ketegangan di semenanjung Korea akan 
memberikan sentimen negatif terhadap 
kurs rupiah tahun depan. “Proyeksi 
moderat sebaiknya di range 13.800-14.100 
per dolar,” kata Bhima. 

Di bagian lain Bhima menyinggung 
penerimaan negara yang menurutnya, 
pemerintah cukup agresif dengan 
memasang target tinggi Rp1.609.3 
triliun. Hal tersebut terlihat dari kenaikan 
penerimaan pajak yang mencapai Rp136,6 
triliun atau tumbuh 9,2% dibanding target 
aPBN 2017. Berkaitan target penerimaan 
pajak, sebaiknya pemerintah sedikit 
berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada 
penerimaan ekstra seperti tax amnesty.

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

Terkait postur RaPBN dari segi belanja, 
terbilang konservatif dengan kenaikan 
belanja total hanya 3% dibanding aPBNP 
2017 yang 14,4%. Total belanja yang 
disodorkan Pemerintah dalam RaPBN 

2018 mencapai Rp2.204 triliun. 
Pertumbuhan belanja Pemerintah 

yang kecil lebih disebabkan pengurangan 
dana transfer daerah sebesar Rp5,3 
triliun dibandingkan tahun 2017. artinya, 
pemerintah daerah harus bersiap 
menghadapi penurunan jumlah anggaran 
yang diterima pada tahun depan. 
Gelombang pemangkasan anggaran 
daerah juga diproyeksi masih akan 
berlanjut sampai akhir tahun 2018 untuk 
menekan defisit anggaran.

Sementara itu defisit anggaran untuk 
tahun 2018 ditarget 2,19% atau sebesar 
Rp325,9 triliun. angka ini lebih rendah 
dibandingkan aPBN-P 2017 sebesar 

2,92% dan outlook aPBN-P 2017 sebesar 
2,67%. Besarnya target penerimaan pajak 
dan rendahnya belanja membuat angka 
defisit relatif lebih rendah dibandingkan 
2017. Untuk membiayai defisit anggaran, 
pemerintah akan menerbitkan utang baru 
sebesar Rp399,2 triliun. 

Namun, ujar Bhima lagi, target utang 
pemerintah masih rentan dikoreksi karena 
tahun 2018 pemerintah harus membayar 
utang jatuh tempo sebesar Rp315,1 
triliun yang komposisinya terdiri dari 
77,6% berbentuk surat utang dan 22,3% 
berbentuk pinjaman bilateral/multilateral. 

menurutnya, terdapat dua skenario 
yang akan dilakukan pemerintah, 
pertama meningkatkan jumlah utang saat 
pembahasan aPBN 2018 dengan DPR. 
Kedua, menambah utang di semester 
kedua melalui pembahasan aPBN-
Perubahan 2018.  (*/dr)

Bhima Yudhistira Yustinus Prastowo
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S EBaGaimaNa diketahui, 16 
agustus 2017 Presiden Joko 
Widodo menyampaikan 
keterangan pemerintah atas 

RUU aPBN Tahun 2018 beserta Nota 
Keuangannya di Gedung DPR/mPR/
DPD. menurut Presiden, penyusunan 
RUU aPBN tahun 2018 ini merupakan 
wujud kongkret dari kerja bersama antara 
Pemerintah, DPR, dan DPD. 

“Pemerintah telah mendapatkan 
masukan konstruktif dari anggota 
Dewan yang terhormat. Dengan 
masukan-masukan itu, Pemerintah dapat 
menyusun RaPBN Tahun 2018 dan bisa 
menyampaikan pada Sidang Paripurna 
Dewan pada hari ini,” papar Presiden 
Jokowi.

RaPBN tahun 2018, kata Presiden, 
merupakan tahun ke-4 pelaksanaan 
program pembangunan Kabinet Kerja 

dalam rangka mencapai sasaran-sasaran 
pembangunan guna mewujudkan 
kemakmuran dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. Dalam dua 
tahun terakhir, kita telah menyusun 
fondasi dengan mereformasi arah 
pembangunan nasional menjadi lebih 
produktif, merata, dan berkeadilan.

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

Pidato Presiden tentang RUU APBN 2018 dan Nota Keuangan

PeRtAmA, INdONeSIA dAPAt
PeRINgKAt LAyAK INveStASI

usaha,” ujarnya.
Pada tahun 2015, lanjut Jokowi, kita 

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

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

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

Kedua, penguatan akses rakyat untuk 
mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha 
Rakyat yang menjangkau semakin banyak 
masyarakat, semakin besar jumlahnya, 
dan semakin mudah cara memperolehnya. 
Ketiga, peningkatan keterampilan 
masyarakat, melalui program pendidikan 
kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan 
vokasi secara masif.

“Berkat kerja keras kita bersama dan 

Presiden Joko Widodo
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atas perkenan allah SWT, pembangunan 
ekonomi nasional telah menunjukkan 
capaian yang menjanjikan. Di tengah 
perlambatan pertumbuhan perekonomian 
global, pelemahan harga komoditas 
global, dan kondisi geopolitik yang 
belum sepenuhnya kondusif, ekonomi 
indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0% 
per tahun pada periode 2014-2016, dan 
naik menjadi 5,01 persen di semester i 
tahun 2017, didorong oleh perbaikan 
kinerja ekspor dan peningkatan investasi,” 
paparnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap 
dijaga naik disertai berbagai perbaikan 
pengelolaan anggaran, terus mendorong 
kepercayaan investor kepada kita. Bank 
Dunia merilis indonesia sebagai salah satu 
negara teratas dalam Top Improvers bagi 
perbaikan kemudahan berusaha dan 
menaikkan peringkat indonesia dari 
posisi 106 ke posisi 91 dalam laporan 
Ease of Doing Business tahun 2017.

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

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

Dengan dukungan perbaikan 
infrastruktur dan logistik pasokan 
barang kebutuhan masyarakat, serta 
kerjasama yang solid antara Pemerintah 
dengan Bank indonesia, tingkat inflasi 
dikendalikan di 3,35% pada tahun 
2015 dan 3,02% pada tahun 2016; 
sehingga daya beli masyarakat dapat 
dipertahankan. Pengendalian inflasi 
masih terus dilanjutkan pada tahun 2017, 
sehingga realisasi inflasi mulai Januari 
sampai dengan Juli, termasuk saat 

menjelang Lebaran, dapat dijaga pada 
tingkat 2,60%.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, 
jumlah penduduk miskin terus 
mengalami penurunan. Pada maret 
2015, jumlah penduduk miskin terhitung 
28,59 juta orang dan pada maret 
2017 turun menjadi 27,77 juta orang. 
Dengan tantangan tersebut, katanya, 
Pemerintah akan terus berupaya untuk 
mengakselerasi penurunan jumlah 
penduduk miskin melalui berbagai inovasi 
program pengentasan kemiskinan dan 
perlindungan sosial.

Ketimpangan antara masyarakat 
kaya dan miskin juga menunjukkan 
penurunan. ini terlihat dari indeks Rasio 
Gini dari 0,408 pada maret 2015 menjadi 
0,393 pada maret 2017. Selain itu, 

tingkat pengangguran juga mengalami 
penurunan dari sebelumnya sebesar 
5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,33%  
pada Februari 2017.

Langkah perbaikan proses 
penganggaran juga dilakukan lebih 
komprehensif dari berbagai perspektif. 
Di bidang Pendapatan Negara, pada Juli 
2016 hingga maret 2017, Pemerintah 
melaksanakan program pengampunan 
pajak untuk meningkatkan pendapatan 

negara, memperluas basis data 
perpajakan, sekaligus sebagai persiapan 
indonesia memasuki era keterbukaan 
informasi global dengan pemberlakuan 
Sistem Pertukaran informasi Otomatis 
(Automatic Exchange of Information).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden 
juga menyampaikan terima kasih atas 
dukungan DPR yang telah menyetujui 
Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai 
akses informasi Keuangan Untuk 
Kepentingan Perpajakan dalam rangka 
Pertukaran informasi Otomatis (Automatic 
Exchange of Information/AEOI).

Dengan persetujuan Perpu aEOi, kata 
Presiden, maka indonesia telah memiliki 
kelengkapan legislasi sama seperti lebih 
dari 100 negara peserta aEOi. indonesia 
akan mendapatkan manfaat pertukaran 

informasi perpajakan antar negara yang 
sangat berguna dalam meningkatkan 
upaya ekstensifikasi penerimaan 
perpajakan kita.

Presiden juga menyampaikan 
terima kasih atas kesadaran masyarakat 
mengikuti program tax amnesty yang 
mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh 
rakyat. Sampai akhir pelaksanaan program 
tax amnesty berhasil diikuti oleh 973,4 
ribu wajib pajak dengan total penerimaan 
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uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun. 
Berdasarkan pengungkapan harta, 

program tax amnesty indonesia menjadi 
salah satu yang tertinggi di dunia dengan 
hasil capaian sebesar Rp4.884,2 triliun, 
yang terdiri dari deklarasi harta dalam 
negeri sebesar Rp3.700,8 triliun, deklarasi 
harta luar negeri sebesar Rp1.036,7 triliun, 
dan harta repatriasi aset sebesar Rp146,7 
triliun. 

Di bidang Belanja Pemerintah Pusat, 
lanjut Jokowi, perbaikan dilakukan 
melalui peningkatan kualitas belanja 
dan anggarannya. Peningkatan 
belanja diarahkan untuk pendanaan 
program-program prioritas, utamanya 

pembangunan infrastruktur dalam 
rangka meningkatkan konektivitas antar 
wilayah dan mendukung pertumbuhan 
ekonomi, guna menyerap tenaga kerja 
serta mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan.

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

spoor diharapkan akan membuka akses 
ekonomi. 

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

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

juta keluarga pada tahun 2017. 
Pemerintah juga secara bertahap 

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

Untuk mempercepat pembangunan 
di daerah, melalui anggaran Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa, beberapa target 
pembangunan berhasil ditingkatkan. 
Dengan program Dana alokasi Khusus 
(DaK) Fisik, Pemerintah melakukan 

peningkatan aksesibilitas masyarakat 
terhadap infrastruktur dasar, seperti akses 
terhadap air minum meningkat sebanyak 
386,7 ribu sambungan rumah sampai 
dengan akhir tahun 2016. 

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

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

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

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

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

ILUSTRASI : Pembangunan Desa
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menunjukkan bahwa tambahan 
utang indonesia telah menghasilkan 
peningkatan skala dan produktivitas 
ekonomi nasional.

Lebih jauh dipaparkan Presiden 
bahwa RaPBN 2018 disusun berpedoman 
pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, 
mendorong optimalisasi pendapatan 
negara melalui peningkatan rasio pajak 
serta optimalisasi pengelolaan sumber 
daya alam dan aset negara.

Kedua, melakukan penguatan 
kualitas belanja negara melalui 
peningkatan kualitas belanja modal yang 
produktif, efisiensi belanja non prioritas 
seperti belanja barang dan subsidi 

yang harus tepat sasaran, sinergi antara 
program perlindungan sosial, menjaga 
dan refocusing anggaran prioritas seperti 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta 
penguatan kualitas desentralisasi fiskal 
untuk pengurangan kesenjangan dan 
perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan 
efisiensi pembiayaan, yang dilakukan 
melalui pengendalian defisit dan rasio 
utang, defisit keseimbangan primer yang 
semakin menurun, dan pengembangan 
creative financing, seperti melalui skema 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha atau KPBU.
Selaras dengan kebijakan fiskal 

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

Pertumbuhan ekonomi yang optimis 
tersebut akan dicapai melalui dukungan 
konsumsi masyarakat yang terjaga, 
peningkatan investasi, dan perbaikan 
kinerja ekspor dan impor. Pada tahun 

2018, kata Presiden, pembangunan 
ekonomi akan diarahkan untuk 
menumbuhkan ekonomi kawasan maluku, 
Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan 
Nusa Tenggara melalui peningkatan 
keterkaitannya dengan Pulau Jawa 
dan Sumatera yang selama ini menjadi 
penyumbang terbesar perekonomian 
nasional. 

Peningkatan dan pembangunan 
infrastruktur, baik konektivitas maupun 
ketersediaan energi, merupakan kunci 
dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain 
itu, pengembangan daerah perbatasan 

juga menjadi prioritas Pemerintah, 
agar menjadi pintu gerbang transaksi 
perdagangan internasional, sehingga 
tidak hanya mampu meningkatkan 
perekonomian di daerah perbatasan, 
namun juga perekonomian nasional 
secara keseluruhan.

Selain itu, lanjut Presiden, inflasi 
diperkirakan terjaga di tingkat 3,5%, 
didukung perbaikan kapasitas produksi 
nasional, stabilisasi harga, serta 
harga komoditas global yang relatif 
rendah. Walaupun demikian, dampak 
cuaca terhadap harga komoditas 
pangan menjadi risiko yang perlu 
dipertimbangkan, karena cuaca 
merupakan satu faktor yang dapat 
menyebabkan kenaikan inflasi. Penguatan 
koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan 
sektor riil akan ditempuh dan ditingkatkan 
untuk mendukung terjaminnya stabilitas 
harga dalam negeri.

Sedangkan nilai tukar rupiah 
diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar 
amerika Serikat. Pemerintah bersama 
Bank indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan membangun penguatan di 
sektor keuangan untuk menjaga stabilitas 
nilai tukar. “Kerangka pendalaman 
pasar keuangan diharapkan dapat 
memengaruhi arus modal masuk ke 
pasar keuangan indonesia serta dapat 
mengurangi tekanan terhadap nilai tukar 
rupiah,” jelasnya.

Sedangkan, asumsi rata-rata harga 
minyak mentah indonesia diperkirakan 
sebesar USD 48 per barel. Peningkatan 
kebutuhan energi dalam rangka 
pemulihan ekonomi global menjadi 
faktor yang memengaruhi kenaikan harga 
minyak pada tahun 2018. Volume minyak 
dan gas bumi yang siap dijual selama 
tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta 
barel setara minyak per hari, yang terdiri 
dari produksi minyak bumi sebesar 800 
ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 
juta barel setara minyak per hari.

asumsi dasar ekonomi makro yang 
ditetapkan tersebut didasarkan pada 
kondisi perekonomian terkini serta 
memperhatikan proyeksi perekonomian 
mendatang, sehingga diharapkan akan 
lebih mencerminkan kondisi di tahun 
2018.  (dr)

ILUSTRASI : Pembangunan Jalan Tol
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PRESiDEN Joko Widodo 
mengatakan, Belanja Negara 
tahun 2018 yang direncanakan 
sebesar Rp2.204,4 triliun akan 

diarahkan utamanya untuk pengurangan 
kemiskinan dan kesenjangan guna 
menciptakan keadilan dan perlindungan 
sosial pada masyarakat yang akan 
dilakukan melalui peningkatan efektivitas 
program perlindungan sosial dan 
penajaman pada belanja pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur. Demikian 
antara lain penjelasan presiden terkait 
Kebijakan Strategis dalam RaPBN 2018.

Upaya peningkatan efektivitas 
dan penguatan program-program 
perlindungan sosial, papar presiden, 
dilakukan melalui perluasan cakupan 
sasaran penerimaan manfaat Program 
Keluarga Harapan menjadi 10 juta 
keluarga, dan cakupan penerima bantuan 
iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta 
orang. Selain itu, dalam rangka penyaluran 
subsidi yang tepat sasaran, pemerintah 

mengalihkan penyaluran bantuan pangan 
Rastra menjadi bantuan pangan non 
tunai dan juga akan diperluas penerimaan 
manfaatnya. 

Untuk menjaga inflasi dan 
mempertahankan daya beli masyarakat, 
pemerintah mengalokasikan subsidi 
BBm, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk 
KUR dan perumahan, serta pelayanan 
publik. Dalam rangka peningkatan akses 
pendidikan, pemerintah akan melanjutkan 
kebijakan pemberian Kartu indonesia 
Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa 
dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 
401.500 siswa, serta alokasi bantuan 
operasional sekolah yang menjangkau 
262.100 sekolah umum dan madrasah di 
seluruh penjuru Tanah air.

Terkait upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, pemerintah secara 
konsisten melakukan intervensi untuk 
mengurangi dampak kekurangan gizi 
kronis yang berakibat pada kegagalan 
dalam mencapai tinggi badan yang normal 

pada bayi atau stunting. 
Hal ini mengingat seribu hari pertama 

kehidupan akan sangat memengaruhi 
tumbuh kembang anak, terkait 
kemampuan emosional, sosial dan fisik, 
serta kesiapan untuk belajar, berinovasi 
dan berkompetisi. Program ini akan sangat 
penting untuk memperbaiki kualitas anak-
anak indonesia ke depan sebagai investasi 
kita di sumber daya manusia indonesia.

Untuk mendukung pertumbuhan 
pusat ekonomi dan pengembangan 
konektivitas antar daerah, pemerintah akan 
melaksanakan program pembangunan 
jalan baru sepanjang 856 kilometer dan 
pembangunan irigasi sepanjang 781 
kilometer. Selain itu, pembangunan 
dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, 
pembangunan sanitasi air limbah 853 ribu 
kepala keluarga, dan pembangunan rumah 
susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.

Dalam melaksanakan pembangunan, 
pemerintah mengajak semua pihak 

Kebijakan Strategis RAPBN 2018

ILUSTRASI : Subsidi Pupuk
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bekerja bersama, baik BUmN, BUmD, 
Pemerintah Daerah, maupun swasta 
dalam pengembangan pembiayaan 
kreatif seperti melalui skema KPBU atau 
non KPBU guna bersama-sama mendanai 
pembangunan infrastruktur.

Dengan alokasi anggaran transfer 
ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 
761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan 
dan penganggaran terus dilakukan 
untuk mendorong efektivitas pendanaan 
pembangunan. Selain untuk mendukung 
kegiatan pemerintah di daerah, anggaran 
tersebut akan dipertajam penggunaannya 
untuk mendanai program pembangunan 
yang menjadi prioritas nasional, utamanya 
melalui DaK dan Dana Desa.

anggaran transfer ke daerah 

dan Dana Desa, utamanya ditujukan 
untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik, menciptakan kesempatan 
kerja, mengentaskan kemiskinan, dan 
mengurangi ketimpangan antar daerah. 
melalui DaK Fisik akan diarahkan untuk 
mengejar ketertinggalan infrastruktur 
layanan publik, afirmasi kepada daerah 
tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan 
transmigrasi. Dana Desa akan lebih 
diperkuat pemanfaatannya agar dapat 
memperluas pembangunan di desa, 
baik sarana maupun prasarana, dengan 
berbasis kinerja.

Penguatan pengelolaan hubungan 
keuangan pusat dan daerah juga semakin 
ditingkatkan melalui bimbingan teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada 
sekitar 200 kabupaten/kota sepanjang 
2018. Dengan demikian, kesetaraan 
pemahaman dan keterampilan para 
pengelola keuangan daerah akan 

menciptakan harmonisasi keuangan pusat 
dan daerah.

Pengelolaan keuangan yang menjadi 
tanggung jawab Kementerian/Lembaga 
dan pemerintah daerah, memerlukan 
dukungan penuh dari semua pihak, 
sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-
benar digunakan dengan efisien dan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak 
boleh ditoleransi.

Tentang Pendapatan Negara
Untuk mencapai sasaran 

pembangunan di atas diperlukan 
peningkatan pendapatan negara tahun 
2018 sebesar Rp1.878,4 triliun. Pemerintah 
akan melakukan langkah perbaikan di 

bidang perpajakan, antara lain dengan 
reformasi perpajakan, perbaikan data 
dan sistem informasi perpajakan, serta 
peningkatan basis pajak dan mencegah 
praktik penghindaran pajak melalui 
keterbukaan informasi perpajakan. Namun 
pemerintah akan tetap mendukung 
peningkatan dunia usaha melalui 
pemberian insentif perpajakan.

Peningkatan penerimaan kepabeanan 
dan cukai juga akan dioptimalkan melalui 
pengawasan yang lebih baik, serta 
pengenaan objek barang kena cukai, yang 
diikuti peningkatan kualitas pelayanan 
di kepabeanan. Penerimaan Negara 
Bukan Pajak juga akan didorong dengan 
menyeimbangkan pemanfaatan sumber 
daya alam, laba dari badan usaha milik 
negara, serta sumber-sumber ekonomi 
lainnya dari PNBP.

Dengan mengacu pada tema kebijakan 
fiskal tahun 2018 dan strategi yang 

mendukungnya, maka Pendapatan Negara 
dalam RaPBN tahun 2018 direncanakan 
sebesar Rp1.878,4 triliun. Dari jumlah 
tersebut, penerimaan perpajakan 
direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan 
penerimaan negara bukan pajak sebesar 
Rp267,9 triliun. 

Pemerintah, kata Presiden, akan 
berupaya secara maksimal dapat mencapai 
target penerimaan dengan berbagai 
langkah perbaikan serta memanfaatkan 
semua potensi ekonomi nasional, namun 
dengan tetap menjaga iklim investasi dan 
stabilitas dunia usaha.

Sementara itu, Belanja Negara RaPBN 
2018 direncanakan Rp2.204,4 triliun, terdiri 
atas Belanja Pemerintah Pusat Rp1.443,3 
triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa sebesar Rp761,1 triliun. Pemerintah 
akan terus melakukan langkah-langkah 
efisiensi, penajaman kualitas belanja, 
serta pencapaian sasaran pembangunan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
mengatasi ketimpangan, serta pemerataan 
pembangunan yang berkeadilan.

Dengan rencana Pendapatan Negara 
dan Belanja Negara dalam tahun 2018 
tersebut, defisit anggaran dalam RaPBN 
tahun 2018 direncanakan sebesar Rp325,9 
triliun atau 2,19%  dari PDB. Sasaran defisit 
anggaran tahun 2018 tersebut lebih 
rendah dari outlook-nya di tahun 2017 
yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67%  
dari PDB.

Untuk membiayai defisit anggaran 
tahun 2018, pemerintah akan 
memanfaatkan sumber pembiayaan 
dalam negeri maupun luar negeri, dalam 
bentuk pinjaman/utang, yang akan 
dikelola dengan hati-hati dan bertanggung 
jawab sesuai standar pengelolaan 
internasional. Pinjaman tersebut akan 
digunakan untuk kegiatan yang produktif 
mendukung program pembangunan 
nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, 
perlindungan sosial, infrastruktur, serta 
pertahanan dan keamanan. 

Selain itu, rasio utang terhadap 
PDB akan dijaga di bawah tingkat yang 
diatur dalam keuangan negara, dikelola 
secara transparan dan akuntabel, serta 
meminimalkan risikonya pada stabilitas 
perekonomian di masa sekarang dan akan 
datang.  (dr)

“Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah 
mengambil kebijakan fiskal ekspansif 

dikarenakan pemerintah berkeinginan 
mendorong ekonomi berkelanjutan dan 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “
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BPK AngKAt nAmA BAiK
dAn RePutAsi indonesiA

PRESiDEN Joko Widodo 
mengapresiasi capaian Badan 
Pemeriksa Keuangan yang sejak 
tahun lalu terpilih menjadi 

auditor eksternal bagi Badan Energi atom 
internasional periode 2016-2010. Hal 
tersebut disampaikan Presiden dalam 
pidatonya pada Sidang Tahunan mPR di 
Gedung mPR, 16 agustus 2017. menurut 
Presiden, keterpilihan BPK bukan saja 
menjadi wujud pengakuan internasional 
atas kinerjanya namun juga mengangkat 
nama baik dan reputasi bangsa indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Presiden 
juga menyebutkan bahwa dalam 
pengawalan pengelolaan keuangan 
negara, BPK berupaya menempuh 
terobosan untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara di pusat maupun daerah. 
“Kita bersyukur tahun 2016, untuk pertama 
kali dalam pembangunan nasional, BPK 
merilis opini Wajar Tanpa Pengecualiaan 

terhadap pengelolaan keuangan 
pemerihtah,” ujarnya.

Terhadap pelaksanaan tugas itu, lanjut 
Jokowi, BPK antara lain telah bersinergi 
dengan aparat Pengawas internal 
Pemerintah. melalui sinergi itu, dapat 
diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang 
tindih yang terjadi beberapa tahun 
terakhir.

Di bagian lain pidatonya, presiden 
menyinggung tentang diterapkannya 
Sistem informasi Pemantauan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan. melalui 
penerapan sistem tersebut, BPK dapat 
memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan 
di setiap kementerian dan lembaga 
pemerintah non-kementerian, secara lebih 
akurat, efisien dan tepat waktu.

Selain BPK, presiden juga 
membeberkan capaian lembaga-lembaga 
lain seperti mPR, DPR, DPD, ma, mK dan 
Komisi Yudisial. Pada semua lembaga 
negara presiden mengucapkan terima 

kasih atas kekompakan juga sinergi dan 
kerja sama yang baik. “Saya yakin dengan 
kekompakan, sinergi, kerja bersama, tidak 
akan memperlemah tugas dan tanggung 
jawab konstitusional yang dijalankan 
setiap lembaga negara, tapi justru 
memperkuat semua dalam memenuhi 
amanah rakyat,” ujar Presiden Joko Widodo.

menurutnya, tidak ada satu lembaga 
negara pun yang memiliki kekuasaan 
absolut, memiliki kekuasaan yang lebih 
besar dari lembaga negara lainnya. 
“inilah jati diri bangsa indonesia dalam 
bernegara. inilah kekuatan bangsa kita 
dalam menghadapi setiap tantangan. 
inilah keunggulan bangsa kita dalam 
menghadapi masa depan. Kekuatan yang 
juga terefleksi dalam 72 tahun perjalanan 
bangsa dan negara kita,” paparnya.  

modal persatuan indonesia yang kokoh 
itu, harus terus dijaga dan dirawat serta 
diperkuat. Harus jadi pijakan bersama 
menghadapi ujian sejarah berikutnya 

yaitu memenuhi janji-janji 
kemerdekaan. Janji kemerdekaan 
mewujudkan negara indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur. “Saya percaya, 
tugas maha berat itu akan bisa kita 
tunaikan apabila kita semua mau 
bersatu, mau bekerja sama, mau 
kerja bersama,” katanya. 

Disadari, lanjut Presiden, 
belum semua rakyat indonesia 
merasakan buah kemerdekaan. 
manfaat pembangunan belum 
sepenuhnya merata di seluruh 
pelosok Tanah air. Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat indonesia 
belum sepenuhnya bisa 
diwujudkan. Untuk itu, di tahun 
ketiga masa bakti Kabinet Kerja, 
pemerintah fokus melakukan 
pemerataan ekonomi yang 
berkeadilan. 

“Kita ingin rakyat indonesia di 
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pinggiran, di perbatasan, di pulau-pulau 
terdepan, di kawasan terisolir merasakan 
hadirnya negara, merasakan buah 
pembangunan, dan merasakan bangga 
menjadi Warga Negara Kesatuan Republik 
indonesia,” tegasnya.

Keadilan sosial harus diwujudkan 
secara nyata dalam kehidupan segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah 
indonesia. Rakyat aceh, ujar Presiden, 
harus bisa merasakan pelayanan 
pendidikan, pelayanan kesehatan, 
pelayanan sanitasi dan air bersih maupun 
pelayanan transportasi, sama baiknya 
dengan apa yang dirfasakan oleh saudara-
saudara lain di seluruh pelosok negeri. 

“Kita juga ingin rakyat di perbatasan 
Papua memiliki rasa bangga pada Tanah 
airnya karena kawasan perbatasan telah 
dibangun menjadi beranda terdepan 
republik kita. Kita ingin rakyat Papua di 
pegunungan juga bisa menikmati BBm dan 
harga bahan pokok yang sama dengan 
saudara-saudara di wilayah lain indonesia.”

“Kita ingin rakyat Pulau miangas bisa 
merasakan kehadiran Negara Kesatuan 
Republik indonesia melalui Program Kartu 
indonesia Sehat, Program Kartu indonesia 
Pintar, dan Program Pemberian makanan 
Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita 
ingin rakyat di Pulau Rote juga merasakan 
manfaat pembangunan infrastruktur, 
lancarnya konektivitas dan turunnya biaya 
logistik,” papar Jokowi panjang-lebar.

menurut Presiden, meskipun iPm 
naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 
70,18 di tahun 2016, tidak boleh cepat 
puas diri. Harus terus berupaya menekan 
ketimpangan pendapatan. ”Saat ini indeks 
Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 
pada September 2014 menjadi 0,393 pada 
maret 2017,” jelasnya. 

Presiden yakin dengan pemerataan 
ekonomi berkeadilan, kita semakin bersatu. 
Pembangunan yang berkeadilan akan 
membuat kita semakin kuat menghadapi 
persaingan global. “Tidak ada yang merasa 
menjadi warga negara kelas dua, warga 
negara kelas tiga, semuanya adalah warga 
negara Republik indonesia. Semuanya 
setara mendapatkan manfaat dari 
pembangunan. Semuanya ikut terlibat 
mengambil tanggung jawab dalam kerja 
bersama membangun bangsa,” katanya.

Kerja bersama tidak hanya dalam 
pemerataan ekonomi yang berkeadilan 
tapi juga dalam pembangunan ideologi, 
politik, sosial, dan budaya. Dalam bidang 
ideologi, kita harus terus memperkuat 
konsensus kebangsaan untuk menjaga 
Pancasila, UUD 1945, NKRi dan Bhinneka 
Tunggal ika. Pemerintah, katanya, telah 
menginisiasi pembentukan UKP-PiP untuk 
melakukan pembinaan ideologi Pancasila 
kepada seluruh lapisan masyarakat 
terutama generasi muda, dan penerus 
masa depan kita.

Dalam bidang politik, kita harus 
menuntaskan agenda konsolidasi 
demokrasi sehingga semakin terlembaga. 
“Kita bersyukur telah mampu 
menyelenggarakan proses demokrasi di 
level lokal, Pilkada serentak di 101 daerah 
pada 2017 dengan aman dan damai,” 
katanya.

Selain pembangunan ideologi dan 
politik, juga pembangunan sosial dan 
kebudayaan. Kita, harus mendidik anak-
anak menjadi generasi pelanjut sejarah 
yang cinta Tanah air, memiliki etika, budi 
pekerti dan sopan santun, mempunyai 
karakter kuat dan tangguh. “Kita juga terus 
membangun kebudayaan bangsa yang 
ber-bhinneka, ekspresi seni dan budaya 
dari berbagai daerah harus dibangkitkan 
untuk memperkaya indonesia, 
keindonesiaan kita,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut presiden 
juga menguraikan capaian lembaga-

lembaga negara. menurutnya, selama 
setahun terakhir majelis Permusyawaratan 
Rakyat berusaha menjembatani berbagai 
arus perubahan, pemikiran, aspirasi 
masyarakat dan daerah dan berbagai etika 
politik kebangsaan yang bertumpu pada 
nilai permusyawaratan dan perwakilan, 
kekeluargaan, gotong royong dalam 
bingkai NKRi.

Sebagai pengawal ideologi, mPR teguh 
menjaga Pancasila sebagai pemandu 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara. “Saya menyambut baik, sikap 
mPR yang berketetapan untuk bersinergi 
dengan Unit Kerja Presiden untuk 
Pembinaan ideologi Pancasila yang saya 
tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden 
No 54 Tahun 2017 untuk sosialisasi dan 
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara,” 
paparnya.

Sedang terhadap tugas pengkajian 
sistem ketatanegaraan UUD 1945 serta 
pelaksanaannya, mPR telah berhasil 
memformulasikan Penataan Sistem 
Perekonomian Nasional yang diharap 
dapat mendukung suskesnya pemerataan 
pembangunan secara berkeadilan. adapun 
terhadap tugas penyerapan aspirasi 
masyarakat berkaitan pelaksanaan UUD 
1945, mPR telah memfasilitasi sejumlah 
kegiatan kebangsaan guna memperluas 
penerapan etika kehidupan berbangsa 
dan bernegara di segenap kalangan 
masyarakat.

Presiden Joko Widodo
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Sementara DPR juga melanjutkan 
reformasi internalnya dan menjadi 
lembaga representasi rakyat yang modern 
dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi, 
kata Presiden, DPR antara lain telah 
menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas 
Program Legislasi Nasional Tahun 2017. 
Beberapa di antaranya berkaitan dengan 
dukungan kelancaran program pemerintah 
selama tahun 2017 seperti peningkatan 
ekspor non-migas barang dan jasa yang 
bernilai tambah tinggi, penyederhanaan 
perizinan serta penyediaan layanan dan 
fasilitas untuk investasi. 

adapun terhadap fungsi 
pengawasan jalannya pemerintahan, 
DPR telah membentuk 46 panitia kerja 
di berbagai ranah pembangunan serta 
menyelenggarakan uji kepatutan dan 
kelayakan atas usulan pengangkatan 
sejumlah pejabat publik. Uji kepatutan 
dan kelayakan itu antara lain terhadap 
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 
anggota Komisi Pemilihan Umum dan 
Badan Pengawas Pemilu serta Kepala 
Badan intelijen Negara. DPR juga memberi 
pertimbangan dan persetujuan terhadap 
23 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh untuk negara-negara sahabat.

“Yang tak kalah penting adalah DPR 
juga melanjutkan diplomasi parlemen 
untuk memperkuat kerjasama indonesia 
dengan negara-negara sahabat guna 
memperjuangkan kepentingan nasional 
dan pencarian solusi atas berbagai 
permasalahan internasional,” ujarnya. 

Diplomasi itu dilakukan melalui Grup 
Kerja Sama Bilateral DPR dengan Parlemen 
Negara-negara Sahabat. “DPR saat ini 
telah membentuk 49 Grup Kerja Sama 
Bilateral serta berperan aktif dalam forum 
kerja sama antar-parlemen internasional,” 
tambahnya.

Di sisi lain, DPD terus memantapkan 
peran konstitusionalnya sebagai 
penampung dan penyalur aspirasi 
masyarat dan daerah. “Sungguh 
kita berbesar hati karena DPD telah 
menunjukkan kinerja dan kematangannya 
dalam melewati masa-masa sulit 
konsolidasi internalnya,” ungkap Jokowi.

Di tengah tantangan tersebut, kerja 
keras DPD hingga semester pertama 

tahun 2017 telah menghasilkan 10 
pertimbangan terhadap RUU dan 5 
pertimbangan berkaitan anggaran serta 13 
hasil pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang tertentu. “Beberapa di 
antara pertimbangan ada yang sangat kita 
perlukan untuk mempercepat pemerataan 
pembangunan di daerah-daerah, seperti 
pertimbangan Kewirausahaan Nasional 
serta pengawasan atas pelaksanaan UU 
tentang Desa.

Sementara itu, lanjut Presiden, pada 
pembangunan bidang hukum mahkamah 
agung terus berupaya mempermudah 
masyarakat memperoleh keadilan dan 
layanan publik. Hingga semester pertama 
2017, ma berhasil menerapkan beberapa 
inovasi antara lain Sistem audio Text 
Recording dan mekanisme Perhitungan 
Biaya Perkara Sendiri secara elektronik 
guna makin memudahkan layanan 
peradilan. ma juga terus memperluas 
pelayanan masyarakat di wilayah terpencil 
melalui program sidang keliling dan sidang 
di luar gedung pengadilan.

Di bagian lain, mahkamah Konstitusi 
terus bekerja dan mengkuhkan peranannya 
sebagai penjaga konstitusi. Sampai 
pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara 
yang diterima, seluruhnya telah diputuskan 
oleh mK. Beberapa di antaranya termasuk 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 

Keberhasilan mK memutuskan perkara 
itu, telah mengantarkan mK meraih 
penghargaan Bawaslu award Tahun 2017. 
Dalam melaksanakan perannya sebagai 
pengawal nilai-nilai demokrasi, tahun 
2017 ini mK berhasil mempertahankan 
kepercayaan komunitas internasional 
sebagai Sekretariat Tetap dari mahkamah 
Konstitusi se-asia.

Di bagian lain pidatonya, presiden 
memberi apresiasi pada Komisi Yudisial 
dalam memajukan akuntabilitas 
peradilan di Tanah air. KY, kata Presiden, 
telah menyelesaikan 8 kasus advokasi 
hakim serta melakukan pemantauan 89 
persidangan atas laporan masyarakat. KY 
juga telah memfasilitasi penyelenggaraan 
pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
bagi 277 hakim. Dalam pemeliharaan 
martabat peradilan, KY juga telah 
merekomendasikan penjatuhan sanksi 
kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan 
hingga berat. 

menurut presiden, semua capaian 
tersebut hendaknya tidak membuat kita 
cepat berpuas diri. Karena tantangan yang 
dihadapi sekarang dan ke depan tidak 
ringan. “Kita masih dihadapkan dengan 
kemiskinan dan kesenjangan. Kita masih 
dihadapkan dengan ketidakpastian 
ekonomi global dan kita juga masih 
dihadapkan gerakan ekstrimisme, 
radikalisme dan terorisme,” tegasnya.

Namun, dari sekian banyak tantangan, 
yang seharusnya menjadi prioritas bersama 
dari semua lembaga negara adalah 
mendapat kepercayaan yang tinggi dari 
rakyat. “Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan 
sekaligus energi bagi lembaga-lembaga 
negara dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya masing-masing,” tegasnya lagi.

Karenanya presiden mengajak seluruh 
lembaga negara menjadikan rakyat 
sebagai poros jiwa. ”Saya mengajak semua 
mendengar amanat penderitaan rakyat. 
Saya mengajak semua bergandengan 
tangan, bekerjasama, kerja bersama 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat indonesia,” seru presiden. Dia juga 
yakin bahwa semuanya akan mampu 
menjalankan tugas konstitusi menuju 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
mandiri, berdaulat dan berkepribadian.  
(dr)

“Presiden Joko Widodo 
mengapresiasi capaian 

Badan Pemeriksa Keuanga 
yang sejak tahun lalu 

terpilih menjadi auditor 
eksternal bagi Badan Energi 
Atom Internasional periode 

2016-2010. Menurut 
Presiden, keterpilihan BPK 
bukan saja menjadi wujud 
pengakuan internasional 

atas kinerjanya namun juga 
mengangkat nama baik dan 
reputasi bangsa Indonesia”.
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aNGGaRaN Pendapatan Belanja Negara (aPBN) 
merupakan instrumen kebijakan penting untuk 
mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program 
Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga 

pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus 
prioritas pembangunan nasional pada 2018 adalah pembangunan 
infrastruktur,  pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-
pendapatan dan antar wilayah; serta perluasan kesempatan kerja.

Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi 
perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan 
pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk 
mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah akan 
merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan 
sesuai prioritas didukung penerimaan negara yang optimal serta 
sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. 

Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan aPBN, 
baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang 
semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 
dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong 
melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, 
dengan penggunaan aPBN sebagai katalis sekaligus pendorong 
pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 
2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”. 
Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Keuangan 

disebutkan bahwa RaPBN tahun 2018 disusun dengan 
mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun 
domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro 
sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 
5,4 persen; 2) inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen; 
3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar aS diperkirakan berada pada 
Rp13.500 per USD; 4) Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 
5,3 persen; 5) Indonesia Crude Price (iCP) diperkirakan rata-rata 
mencapai USD 48,0 per barel; 6) Lifting minyak dan gas bumi tahun 
2018 masing-masing diperkirakan mencapai 800 ribu barel per hari 
dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruh 
berbagai faktor: 1) faktor global, yaitu peningkatan kinerja ekspor 
dan impor, harga komoditas yang cenderung stagnan, serta 
limpahan (spillover) kebijakan negara-negara maju dan suasana 
geopolitik dan keamanan; 2)  faktor domestik, yaitu tingkat 
kepercayaan dan daya beli konsumen, kondisi neraca dan likuiditas 
perbankan dalam negeri sebagai dampak program Tax Amnesty, 
serta meningkatnya investasi sebagai efek positif kenaikan 
peringkat investment grade dari ketiga lembaga rating internasional 
yaitu Fitch, Moodys dan Standard and Poor.

Sedangkan rincian  RaPBN Tahun 2018 adalah  Pendapatan 
negara diproyeksikan sebesar 
Rp1.878,4 triliun, terutama berasal 
dari penerimaan perpajakan 
sebesar Rp1.609,4 triliun dan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) sebesar Rp267,9 triliun. 

Untuk mencapai target 
tersebut, Pemerintah akan 
terus melaksanakan reformasi 
perpajakan dan memanfaatkan 
momentum pelaksanaan 
perjanjian perpajakan 
internasional dengan 
mengefektifkan pelaksanaan 
Automatic Exchange of Information 
(aEoi), serta mencegah erosi 
perpajakan melalui pemindahan 
keuntungan (Base Erosion Profit 
Shifting). 

Sementara di bidang PNBP, 
dilakukan optimalisasi, baik 
di sektor migas, pendapatan 
kekayaan negara yang dipisahkan, 

Rilis KemenKeu
tentAng RAPBn 2018
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dan pendapatan Badan Layanan Umum 
(BLU) dengan tetap menjaga iklim dunia 
usaha dan kelestarian lingkungan. 

Pada sisi lain, belanja negara tahun 
2018 direncanakan Rp2.204,4 triliun, 
meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 
Rp1.443,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun. 

Belanja Pemerintah Pusat dalam 
RaPBN tahun 2018 akan diarahkan 
untuk mendukung pencapaian sasaran 
pembangunan antara lain melalui bidang 
infrastruktur sebesar Rp409 triliun, dengan 
sasaran pembangunan antara lain jalan 
baru sepanjang 856 km, jalan tol sepanjang 
25 km, jembatan sepanjang 8.761 m, jalur 
kereta api sepanjang 639 km, serta rumah 
susun sebanyak 7.062 unit.

Bidang penanggulangan kemiskinan, 
bantuan sosial, dan dukungan kepada 
masyarakat berpendapatan rendah sebesar 
Rp292,8 triliun, dengan sasaran antara 
lain berupa (i) subsidi pupuk sebanyak 9,5 
juta ton; (ii) Program Keluarga Harapan 

(PKH) sebanyak 10 juta rumah tangga 
sejahtera (RTS); (iii) Penerima Bantuan 
iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa; (iv) 
Bantuan pangan melalui subsidi pangan 
dan bantuan pangan non tunai (BPNT) 
15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPm) 
dengan arah perluasan cakupan BPNT; 
(v) Penyediaan bantuan Kelompok Usaha 
Ekonomi Produktif 106,7 ribu KK; serta (vi) 
Bantuan uang muka dan suku bunga kredit 
rumah untuk kelompok berpenghasilan 
kecil. 

Upaya tersebut disinergikan juga 
dengan bidang-bidang lainnya yang 
menjadi prioritas nasional seperti 
pendidikan Rp440,9 triliun dan kesehatan 
Rp110,2 triliun. Sementara itu, alokasi 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 
Rp 761,1 triliun dalam RaPBN tahun 
2018 diarahkan untuk meningkatkan 
pemerataan kemampuan keuangan 
antardaerah; meningkatkan kualitas 
dan mengurangi ketimpangan layanan 

publik antardaerah; serta 
mendukung upaya percepatan 
pengentasan kemiskinan di 
daerah. 

adapun kebijakan dan 
output yang menjadi sasaran 
alokasi Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa adalah (1) DaU: 
mengurangi ketimpangan 
kemampuan antardaerah 
dengan sasaran membaiknya 
indeks pemerataan menjadi 
0,6308; (2) DaK Fisik antara lain 
untuk sarana dan prasarana 
15.716 unit Puskesmas, irigasi 
5.100 ha, rehabilitasi jaringan 
irigasi 771.850 ha, stimulan 
pembangunan perumahan 
baru 225.804 rumah tangga; 
(3) DaK non fisik: BOS 211,6 
ribu sekolah, tunjangan profesi 
guru (TPG) 1,2 juta guru, 
dan bantuan operasional 
kesehatan 9.767 Puskesmas; 
(4) Dana Desa: meliputi 74.958 
desa, rata rata Rp800,4 juta per 
desa. 

Berdasarkan perkiraan 
pendapatan negara dan 
rencana belanja negara 
tersebut, maka defisit 

anggaran pada RaPBN tahun 2018 
diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun 
(2,19 % PDB) atau turun dibandingkan 
outlook aPBN-P tahun 2017 sebesar 2,67 % 
terhadap PDB. 

Keseimbangan primer juga turun 
menjadi negatif Rp78,4 triliun dari outlook 
tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun. 
Defisit anggaran tersebut akan ditutup 
dengan sumber-sumber pembiayaan 
anggaran yang mengacu pada kebijakan 
untuk mengendalikan rasio utang terhadap 
PDB dalam batas aman dan efisiensi 
pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal 
sustainability. 

Pembiayaan anggaran tahun 2018 juga 
diarahkan untuk pembiayaan investasi, 
antara lain pembangunan infrastruktur (BLU 
LmaN Rp35,4 triliun; PT Kai Rp3,6 triliun; 
BLU Perumahan Rp2,2 triliun) dan investasi 
jangka panjang sumber daya manusia pada 
BLU pendidikan Rp15,0 Triliun (termasuk 
sovereign wealth fund).   (*/dr)
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R encana Pembangunan Jangka 
Menengah nasional (RPJMn) 
2014-2019 mengamanatkan 
Badan Kependudukan Keluarga 

Berencana nasional (BKKBn) bertanggung 
jawab terhadap tercapainya indikator 
Program Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga 
(KKBPK). Salah satu indikator Program 
KKBPK adalah angka kelahiran total (Total 
Fertility Rate/TFR), yang ditargetkan secara 

nasional pada tahun 2019 mencapai 2,28 
anak per wanita usia subur. 

Guna menilai efektivitas pengelolaan 
data dan informasi KKBPK, Badan Pemeriksa 
Keuangan telah melakukan pemeriksaan 
atas Pengelolaan Data dan Informasi KKBPK 
tahun 2015-2016. Pemeriksaan dilakukan 
di BKKBn dan instansi terkait lainnya di 
Jakarta, sejumlah kota di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur.

Sasaran pemeriksaan mencakup 

Roadmap KependuduKan
yang taK Kunjung usai
BaDan KePenDuDuKan KeluaRGa BeRencana naSIonal 
(BKKBn) TeRBIlanG SePI DaRI TeMuan auDIT BaDan 
PeMeRIKSa KeuanGan (BPK). HaSIl auDIT KIneRJa TaHun 
anGGaRan 2015-2016, Hanya DITeMuKan 15 TeMuan yanG 
MeMuaT 1 (SaTu) PeRMaSalaHan KeTIDaKHeMaTan SenIlaI 
Rp 240,91 JuTa, Dan 18 TeMuan MaSalaH KeTIDaKeFeKTIFan.

kebijakan strategi menyeluruh dan 
terintegrasi, terkait Penguatan Data dan 
Informasi KKBPK yang disusun pemerintah. 
Selain itu dalam pemeriksaan kinerja 
tersebut, BPK juga menelusuri kegiatan 
program monitoring yang telah dijalankan 
serta evaluasi pengelolaan KKBPK. 

Hasilnya, dari kebijakan Pengelolaan 
Data dan Informasi KKBPK yang dilakukan 
BKKBn Ta 2015-2016 terungkap adanya 
15 temuan yang memuat 1 permasalahan 
ketidakhematan senilai Rp240,91 juta dan 
18 permasalahan ketidakefektifan. Temuan-
temuan yang menjadi permasalahan itu 
diantaranya adalah pemerintah belum 
mempunyai kebijakan dan strategi secara 
menyeluruh dan terintegrasi terkait 
Penguatan Data dan Informasi KKBPK yang 
memadai.  

Di sisi lain, pemerintah juga belum 
menetapkan Peraturan Presiden mengenai 
pelaksanaan tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Padahal, hal itu diperlukan 
untuk mengoptimalkan koordinasi peran 
dan tanggung jawab K/l serta pihak terkait 
lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan, 
permasalahan pendataan belum optimal 
karena kurangnya koordinasi antar K/l 
sehingga terjadi pemborosan sumber 
daya karena adanya tumpang-tindih 
pelaksanaan pendataan. Khususnya 
pendataan keluarga miskin dan variabel 
tentang informasi KB pada pemutakhiran 
data terpadu yang dilakukan BPS dan 
pendataan keluarga yang dilakukan oleh 
BKKBn. 

akibatnya pengelolaan data hasil 
pendataan keluarga tahun 2015 belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai pedoman 
yang ditetapkan, sehingga hasilnya pun 
belum bisa digunakan karena belum 
menyajikan data yang sebenarnya. 

Temuan BPK lainnya adalah, pendataan 

AUDIT 
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keluarga tahun 2015 belum didukung 
peraturan-teraturan teknis yang memadai. 
Selanjutnya penjabaran atas pendataan 
keluarga diatur dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga (PK), Keluarga 
Berencana (KB) dan Sistem Informasi 
Keluarga.

namun hasil pemeriksaan 
menunjukkan, percepatan pelaksanaan 
PK tidak didukung perencanaan matang. 
Karena itu selama pelaksanaan telah terjadi 
beberapa kali perubahan kebijakan. Di 
antaranya, adanya beberapa perubahan 
dalam petujuk teknis (Juknis) yang 
terlambat disahkan. adanya kebijakan yang 
belum dituangkan dalam Juknis. Satu juknis 
terdapat pengaturan yang berbeda untuk 
materi yang sama. Serta ketidaksinkronan 
antara juknis dengan peraturan di atasnya.

Temuan lain adalah data dan informasi 
hasil PK Tahun 2015 belum dilakukan 
proses dan tahapan validasi data sehingga 
tidak layak dipublikasikan. Seperti 
diketahui, berdasar hasil ekspose dengan 
Direktorat aDPIn (advokasi, Penggerakan 
dan Informasi) diketahui bahwa BKKBn 
telah membuat roadmap Sistem Informasi 
Keluarga (SIGa). Dalam roadmap tersebut 
diketahui bahwa data keluarga hasil PK 
Tahun 2015 akan dibuatkan Kode Keluarga 
Indonesia (KKI).

KKI adalah hasil registrasi keluarga 
Indonesia yang terdata pada Pendataan 
Keluarga tahun 2015, kemudian di-generate 
berdasarkan nomor urut basis data 
keluarga Indonesia dalam satuan wilayah 
Desa/Kelurahan. KKI akan digunakan 
sebagai “key variable” dan menjadi identitas 
keluarga Indonesia pada setiap Pelayanan 
Program KKBPK. 

KKI akan menjadi identitas tetap, yang 
tidak memerlukan penyesuaian atau kode 
baru pada saat keluarga tersebut pindah 
tempat tinggal. Dalam roadmap tersebut 
dijelaskan bahwa SIGa akan diintegrasikan 
dengan database Kependudukan di 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kemendagri. 

Hasil analisis terhadap data hasil PK 
Tahun 2015 diketahui bahwa sampai 
berakhirnya pemeriksaan, proses integrasi 
database hasil PK dengan database 
Kependudukan belum dilakukan. BPK 
telah melakukan konfirmasi kepada Ditjen 
Kependudukan dan catatan Sipil tanggal 
31 november 2016, untuk menguji validitas 
isian nIK hasil PK Tahun 2015. namun 
berdasar surat Ditjen Kependudukan dan 
catatan Sipil tanggal 15 Desember 2016, 
permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi 
dengan alasan data tersebut merupakan 
data perseorangan yang dilindungi 
kerahasiaannya.

Tidak berhenti sampai di situ. BPK 
juga menemukan adanya pengelolaan 
data dan informasi KKBPK tidak memadai 
untuk melakukan pengolahan data hasil 
pendataan keluarga tahun 2015.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
data KB hasil Pendataan Keluarga 2015 
tidak diyakini validitasnya sejumlah 
48.914.330 record atau 81,09%. Hal 
tersebut mengakibatkan data Individu, 
data Keluarga Berencana serta data 
Pembangunan Keluarga yang diperoleh 
dari hasil PK tidak menunjukkan kondisi 
yang sebenarnya, sehingga tidak dapat 
dijadikan acuan BKKBn dalam mengambil 
keputusan-keputusan strategis. Hal 
tersebut terjadi karena Kepala Perwakilan 
BKKBn Provinsi tidak melakukan 
pengawasan kegiatan pendataan keluarga 
secara memadai.

Menanggapi permasalahan tersebut, 
Kepala BKKBn menjelaskan bahwa 

pendataan yang dilakukan berbeda dengan 
BPS, karena pendataan BKKBn menyangkut 
kebutuhan pelayanan program yang 
real time by name by address. Pendataan 
keluarga terkait pengisian nomor Induk 
Kependudukan (nIK), diisi nomor nIK sesuai 
yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu 
Tanda Penduduk atau akte Kelahiran (bisa 
terisi dan bisa juga tidak).

Dari hasil rekonsiliasi tim teknis, 
kondisi data-data sesuai pemeriksaan 
BPK itu diakui. Tetapi kebenaran nIK yang 
tidak terisi dan tidak sesuai pengisiannya 
sebaiknya dapat menjadi pertimbangan. 
BPK tidak sependapat atas hal ini, karena 
berdasarkan Pasal 40 ayat (20) Peraturan 
Pemerintah nomor 87 Tahun 2014, sistem 
informasi keluarga harus dilaksanakan 
secara bersinergi dengan sistem informasi 
kependudukan.

Dengan demikian, data nIK harus 
diisi agar dapat disinergikan dengan 
sistem informasi kependudukan. 
atas permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan Kepala BKKBn agar 
berkoordinasi dengan instansi terkait 
untuk menetapkan kebijakan dan strategi 
serta menyempurnakan kebijakan terkait 
dengan penguatan data dan informasi 
kependudukan dan keluarga berencana 
yang terpadu dan terintegrasi.

untuk mengatasi permasalahan–
permasalahan yang terjadi, BPK 

merekomendasikan Kepala BKKBn antara 
lain agar berkoordinasi dengan instansi 
terkait untuk menetapkan kebijakan 
dan strategi serta menyempurnakan 
kebijakan terkait penguatan data dan 
informasi Kependudukan dan KB yang 
terpadu dan terintegrasi. Rekomendasi 
lain, memperbaiki seluruh data hasil 
Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang 
tidak valid sehingga dapat dipergunakan 
dalam intervensi program KKBPK 
secara tepat. Terakhir, Kepala BKKBn 
diminta mengoptimalkan pelaksanaan 
monev (monitoring dan evaluasi) untuk 
memberikan masukan yang berkualitas 
bagi perbaikan pelaksanaan PK.  (bd)
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P enGelolaan dana pensiun 
kerap menjadi persoalan. Karena 
itu, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) melakukan pemeriksaan 

kinerja terhadap efektivitas penyaluran 
pembayaran pensiun dan efisiensi 

pengelolaan investasi tahun anggaran 
2015 dan 2016 di PT asabri (Persero). audit 
kinerja itu dilakukan di Jakarta, Sumatera 
utara, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Tujuannya untuk menilai efektivitas 
penyaluran pembayaran pensiun dan 

efisiensi pengelolaan investasi pada PT 
asabri Tahun 2015 dan 2016. 

Hasilnya BPK menemukan sejumlah 
persoalan. Diantaranya adanya 
keterlanjuran bayar atas pensiun 
punah sebesar Rp2,3 miliar yang belum 
disetorkan oleh Mitra Bayar Sesuai 
Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sebelumnya, 
PT asabri dengan Mitra Bayar telah 
membuat perjanjian Kerjasama, yang 
mengatur kewajiban Mitra Bayar. Salah 
satunya mengembalikan uang pensiun 
yang terlanjur di dropping ke Mitra Bayar 
serta terlanjur dibayar kepada peserta 
yang tidak berhak sesuai tagihan dari PT 
asabri.

Hasil pemeriksaan terhadap dropping 

teRlanjuR BayaR
dana pensiun punah

BaDan PeMeRIKSa KeuanGan (BPK) MenIlaI PeMBayaRan 
PenSIun Dan PenGelolaan InveSTaSI PT aSaBRI 
TIDaK eFeKTIF Dan eFISIen. BPK MeneMuKan aDanya 
KeTeRlanJuRan BayaR aTaS PenSIun PunaH SeBeSaR Rp2,3 
MIlIaR yanG BeluM DISeToR oleH MITRa BayaR. SelaIn ITu 
PeMBelIan SaHaM PT HT SeBeSaR SenIlaI Rp802 MIlIaR TIDaK 
SeSuaI Mou.
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Daftar Pembayaran (Dapem) Induk, dan 
laporan Realisasi Pembayaran Pensiun 
(lRPP), selama tahun 2015 dan 2016 
terdapat kekurangan penyetoran kembali 
(pengembalian) atas keterlanjuran 
bayar terhadap 5.278 pensiun sebesar 
Rp2,3miliar. Rinciannya, tahun 2015 
sebesar Rp1,40 miliar dan tahun 2016 
sebesar Rp 908juta. 

Menurut BPK, hal ini terjadi karena 
sistem informasi belum menyediakan 
fitur untuk menandai hasil pelaksanaan 
layanan Kunjungan nasabah (lKn) dan 
Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) 
maupun peserta yang belum memberikan 
SPTB dan belum dilaksanakan lKn yang 
berguna untuk menandai bahwa 
pembayaran diberikan kepada 
peserta yang berhak. 

Selain itu terdapat 
kelemahan lain dari sistem 
informasi yang digunakan yaitu 
belum mengintegrasikan fitur 
pelaksanaan lKn dan SPTB 
sebagai salah satu syarat untuk 
dapat diprosesnya pembayaran 
uang pensiun, dan dipenuhinya 
kewajiban Mitra Bayar untuk 
mengembalikan uang pensiun 
kepada PT asabri. aplikasi 
santunan dan aplikasi pensiun 
yang belum terintegrasi dengan 
baik menunjukkan bahwa data 
kepesertaan penerima dana 
pensiun tidak bisa diyakini 
keakuratannya.

BPK juga menemukan kalau PT asabri 
dalam Melakukan Dropping Dana kepada 
Mitra Bayar tidak memperhatikan peserta 
dengan kondisi rekening pasif. Hasil 
pemeriksaan uji petik di Kantor cabang 
di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya 
dan Denpasar, ditemukan sejumlah 
persoalan. Di antaranya peserta yang 
tidak mengambil uang pensiun lebih 
dari tiga bulan tidak dihentikan dropping 
dananya. Begitu juga untuk peserta yang 
tidak mengambil uang pensiun lebih dari 
delapan bulan, Mitra Bayar Bank tetap 
membayarkan pensiunnya sebesar Rp1,22 

miliar.
Masih ditemukan lagi rekening pasif 

yang telah melebihi enam bulan sebesar 
Rp9,75 miliar di lima kantor cabang namun 
PT asabri belum melakukan perintah 
pengembalian kepada Mitra Bayar Bank 
dan Pos. 

Permasalah yang ditemukan BPK tidak 
hanya soal penyaluran dana pensiun. 
Soal investasi yang dilakukan PT asabari, 
juga dinilai tidak efisien. BPK menemukan 
PT asabri membayarkan uang kepada 
PT WcS untuk pembelian saham senilai 
Rp802 miliar, tapi PT asabri tidak pernah 
menerima saham PT HT sesuai dengan 
yang diperjanjikan dalam Mou.

Seperti diketahui, pada 4 november 
2015, dilakukan penandatanganan 
Mou untuk pembelian saham PT HT 
sebesar 18% senilai Rp1,20 triliun. 
Penandatanganan itu diwakili oleh 
Direktur utama PT asabri dan disaksikan 
oleh Kepala Divisi Investasi PT asabri.

BPK menemukan sejumlah 
permasalahan dalam proses penyertaan 
saham PT asabri pada PT HT. Di antaranya 
yakni PTasabri tidak menunjuk konsultan 
independen untuk melakukan Due 
Diligence dan Feasibility Study dalam 
rangka pembelian saham PT HT sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
Sudah begitu, pembayaran uang muka 

kepada PT WcS dalam penyertaan modal 
pada PT HT menurut BPK, tidak diungkap 
dalam Revisi Rencana Kegiatan anggaran 
Perusahaan (RKaP) Tahun 2015. 

BPK juga menilai, Mou PT asabri 
dengan PT HI bukan dalam rangka 
Pembelian Saham PT HT yang dimiliki 
oleh PT HI Group. Melainkan kepemilikan 
saham PT WcS, serta persentase saham 
yang diperjanjikan tidak sesuai dengan 
kepemilikan PT WcS di PT HT. Meski 
begitu, PT asabri tetap melakukan transfer 
kepada PT WcS untuk pembelian 18% 
saham PT WcS sebesar Rp802 miliar 

meskipun saham PT WcS tidak 
pernah diterima karena telah 
dijual kepada pihak lain.

Hasil audit BPK juga 
menemukan adanya kebijakan 
Direktur Investasi dan Keuangan 
dengan menerbitkan surat 
yang tidak melalui Sekretaris 
Perusahaan. Padahal seharusnya 
membuat nomor register. Sebab 
nomor yang tertera dalam surat 
Direktur Investasi dan Keuangan 
merupakan surat undangan 
rapat internal. ada kesan tidak 
prosedural.

Temuan lainnya, yakni 
soal pembelian tanah yang 
merupakan investasi PT asabri 
sebesar Rp732 miliar kepada PT 
BTJ didasarkan atas Sertifikat 

Tanah yang masih merupakan agunan 
Bank. BPK menilai, pembelian tanah oleh 
PT asabri kepada PT BTJ merupakan 
suatu cara dalam rangka pembatalan 
pembelian saham PT HT oleh PT asabri 
kepada PT WcS. Proses pembelian dan 
penyelesaian saham PT HT oleh PTasabri 
dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yang 
berlaku. Sebab pembelian kavling siap 
bangun pada PT BTJ tidak sesuai dengan 
PMK nomor: 53/PMK.010/2012 tentang 
Kesehatan Keuangan Perusahaan asuransi 
dan Perusahaan Reasuransi. Di sana 
disebutkan bahwa perusahaan asuransi 
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hanya diperkenankan untuk berinvestasi 
pada tanah dengan bangunan.

PT asabri juga dinilai BPK tidak 
melakukan Feasibility Study dalam rangka 
investasi pembelian tanah pada PT BTJ. 
Investasi pembelian tanah kepada PT 
BTJ tidak didukung hasil analisa Kantor 
Jasa Penilai Publik yang diatur dalam 
SoP. Bahkan Draft PPJB yang menyatakan 
pembelian tanah dan bangunan oleh 
PT asabri ternyata dalam PPJB hanya 
merupakan kavling siap bangun (kasiba).

BPK juga menemukan adanya 
kejanggalan dalam jangka waktu 
pengembalian investasi. Dalam 
kesimpulan rapat Direksi pada 13 Juli 
2016 menyatakan bahwa jangka waktu 
pengembalian investasi selama satu tahun. 
Ternyata dalam PPJB yang menyatakan 
bahwa jangka waktu pengembalian 
investasi dilakukan selama tiga tahun. 

Temuan lainya, PT BTJ belum 
menyerahkan Sertifikat Tanah Kavling 

Senilai Rp732 miliar kepada PT asabri. 
Padahal PT asabri telah melunasi transaksi 
jual beli. Sertifikat tanah yang dibeli oleh 
PT asabri saat ini masih sebagai agunan 
di bank. Transfer dana oleh PT BTJ kepada 
PT asabri sebesar Rp94,9 miliar dengan 
keterangan hasil penjualan kasiba tidak 
jelas lokasi, nilai dan pembeli tanah yang 
dijual. 

Rekomendasi BPK
BPK merekomendasikan agar Direksi 

PT asabri memerintahkan divisi terkait 
memberikan flagging (penanda) pada 
aplikasi yandu dan aplikasi Pendukung 
Penyelenggaraan Pembayaran Pensiun 
(aP4). Tujuannya untuk mendeteksi 
keterlanjuran dropping Dapem dan 
meningkatkan koordinasi antara Mitra 
Bayar, Kancab, dan Kantor Pusat dalam 
meminimalisir keterlanjuran bayar.

Direksi PT asabri juga diminta untuk 
memerintahkan kepada Kepala Kantor 

cabang PT asabri Jakarta, Surabaya, 
Denpasar, Semarang, dan Medan untuk 
lebih tegas dalam memberikan perintah 
penyetoran kepada Mitra Bayar atas 
peserta yang uang pensiunnya sudah 
tiga atau enam bulan berturut-turut tidak 
diambil serta meminta mitra menyetorkan 
kelebihan bayar pension punah sebesar 
Rp2,3 miliar. 

BPK meminta kepada Menteri BuMn 
untuk memerintahkan kepada Direktur 
utama PT asabri agar berhati-hati 
dan mempedomani asas GcG dalam 
melakukan penempatan investasi. 
Direktur utama PT asabri juga diminta 
untuk memerintahkan Direktur 
Investasi dan Keuangan, Kadiv Investasi, 
dan Kadiv Pengembangan usaha 
untuk mendapatkan dan menguasai 
Sertipikat Tanah yang telah dibayar 
lunas.  Menanggapi temuan tersebut, 
PT asabri berjanji akan menindaklanjuti 
rekomendasi BPK tersebut.  (bw)
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PReSIDen menegaskan, 
pengelolaan hutan di Indonesia 
perlu terobosan dan tidak hanya 
meneruskan program-program 

yang berorientasi formalitas. Hal itu 
disampaikan Presiden dalam pidato 
Hari lingkungan Hidup di Kementerian 
lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta 
Pusat, Rabu (2/8/2017).

Swedia dan Finlandia dirujuk Jokowi 

sebagai negara yang sukses dalam hal 
pengelolaan hutan demi meningkatkan 
ekonomi. “Perekonomian Swedia dan 
Finlandia, 70 sampai 80 persen ditopang 
dari pengelolaan hutan yang baik. 
Kementerian lHK perlu melihat bagaimana 
pengelolaan hutan dan menjaga 
lingkungan itu bisa berjalan bersama-
sama sehingga nilai ekonominya dapat, 
lingkungannya juga dapat,” kata Jokowi. 

PengelolAAn PerIzInAn DAn 
KerjAsAmA BIDAng KehUTAnAn 
BelUm memADAI
PResiden JoKo Widodo BeRhaRaP indonesia 
Bisa meniRu Pengelolaan hutan di sWedia dan 
Finlandia. hasil PemeRiKsaan BPK mengungKaP 
adanya enam temuan yang memuat delaPan 
masalah KetidaKeFeKtiFan PeRizinan Pengelolaan 
hutan. teRdaPat 206 PeRmohonan izin teRlamBat 
diKeluaRKan 14 haRi hingga 895 haRi.

Selama ini pengelolaan hutan 
di Indonesia masih banyak masalah. 
Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir 
Kementerian lHK telah bekerja keras 
melakukan perbaikan di berbagai sektor, 
namun masih perlu waktu untuk bisa 
mencapai pengelolaan hutan yang ideal 
mengingat permasalahan pengelolaan 
hutan di Indonesia yang sangat luas itu 
cukup kompleks.

Salah satu contoh dalam hal 
perizinan. Guna menilai efektivitas 
pengelolaan perizinan dan kerja sama 
bidang kehutanan, BPK telah melakukan 
pemeriksaan kinerja masalah Perizinan 
dan Kerjasama tersebut pada Kementerian 
lHK serta instansi terkait lainnya Ta 2013 
- Semester I - 2015. Hasil pemeriksaan BPK 
mengungkapkan adanya 6 temuan yang 
memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Temuan itu antara lain, belum 
memadainya perencanaan dan mekanisme 
perizinan dan kerjasama. Benar, bahwa 
sudah ada peratuan perizinan terpadu satu 
pintu dan online. akan tetapi, peraturan 
Menteri lHK terkait proses penerbitan 
Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IuPHHK) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) menunjukkan adanya jangka 
waktu penelaahan hukum pada Sekretariat 
Jenderal yang berbeda-beda.

Menurut Permenhut no. P.16/Menhut-
II/2014 dinyatakan penelahaan paling lama 
15 hari kerja sejak menerima usulan Dirjen. 
namun menurut Permenhut no. P.31/
Menhut-II 2014 menyatakan jangka waktu 
penelahaan hukum 7 hari kerja. Kedua 
Permenhut tersebut menunjukkan belum 
adanya sikronosasi waktu penelahaan 
hukum atas IuPHHK dan IPPKH.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas 
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jangka waktu penelaahan hukum diketahui, 
Kementerian lHK telah menyusun draf 
Permen lHK no.9 Men-lHK II/2015 
yang menyatakan bahwa jangka waktu 
penelahaan hokum atas konsep keputusan 
menteri dipercepat menjadi 2 hari kerja. 
Tapi realisasinya sampai pemeriksaan BPK 
berakhir, Permen lHK tersebut belum 
disahkan.

Kondisi tersebut tidak 
sejalan dengan Peraturan 
Presiden no 97 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu pintu 
yang intinya menyatakan 
agar memperpendek proses 
pelayanan dan mewujudkan 
proses pelayanan yang cepat, 
mudah, murah, transparan, 
pasti, terjangkau dan Better 
Management Practice. atas 
permasalahan tersebut, BPK 
merekomendasikan agar Menteri 
lHK menetapkan pedoman 
tentang jangka waktu yang 
optimal untuk penelaahan 
hukum permohonan IPPKH dan IuPHHK.

Menanggapi temuan tersebut 
Kementerian KlH menyatakan sependapat 
dengan hasil pemeriksaan BPK dan 
menyatakan akan menyinkronkan hal 
tersebut pada Sekretariat Jenderal dengan 
merevisi Peraturan Meneteri Kehutanan 
no P.16/Menhut-II/2014 tentang pedoman 
pinjam pakai kawasan hutan.

Selain masalah ketidaksinkronan, 
temuan lain menunjukkan adanya proses 
perizinan Bidang Kehutanan Th 2013-
2015 tidak tepat waktu. Hal ini terlihat dari 
hasil monitoring permohonan izin bidang 
kehutanan yang diperoleh dari portal 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kementrian 
Kehutanan yang menunjukan banyaknya 
proses perizinan yang terlambat. Pada 
tahun 2013-2014 terdapat 206 proses 
perizinan terlambat, sedangkan tahun 
2015 terdapat 74 perizinan. Jangka waktu 
keterlambatan 14 hari hingga 895 hari.

Keterlambatan perizinan tersebut 
antara lain dikarenakan masih adanya 

proses telaah direktorat teknis terkait yang 
disebabkan adanya tumpang-tindih antara 
HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPK 
(Hutan Produksi Konversi), serta masih 
dalam proses penentuan area kerja/working 
area.

Kondisi tersebut bertentangan dengan 
sejumlah peraturan menteri kehutanan, di 

antaranya Peraturan Menteri yang terkait 
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, 
serta Tata cara Pemberian dan Perluasan 
areal Hutan Kerja IuPHHK dalam Hutan 
alam, IuPHHK Restorasi ekosistem, atau 
IuPHHK Hutan Tanaman Industri pada 
Hutan Produksi.

akibatnya kegiatan permohonan izin 
di kawasan kehutanan tidak maksimal. Hal 
ini disebabkan Direktur Jenderal teknis 
tidak optimal melaksanakan ketentuan 
jangka waktu yang diatur dalam peraturan. 
Serta Sekretaris Jenderal kurang optimal 
melakukan pengawasan dan pembinaan.

Karena itu BPK merekomendasikan 
kepada Menteri lHK agar memerintahkan 
Direkorat Jenderal Teknis memproses 
penyelesaian izin 206 perizinan 
kehutanan. Di samping, memerintahkan 
memerintahkan Sekretaris Jenderal 
meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan. 

Temuan berikutnya adalah pemrosesan 
perizinan dan kerjasama yang belum 

dikelola secara baik. Berdasarkan uu no 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan 
salah satu fungsi hutan adalah hutan 
konservasi yang dibagi dua yakni Kawasan 
Suaka alam (KSa) dan Kawasan Pelstarian 
alam (KPa). KSa terdiri dari cagar alam (ca) 
dan Suaka Margasatwa (MGS). Sedangkan 
KPa terdiri dari Taman nasional (Tn), Taman 

Hutan Raya (Tahura) dan dan Taman Wisata 
alam (TWa).

Dalam rangka pengurusan hutan 
konservasi dibutuhkan beberapa kegiatan 
meliputi perencanaan kehutanan, 
pengelolaan hutan, penelitian dan 
pengembangan, penelitian dan 
pendidikan, penyuluhan kehutanan, 
serta pengawasan. Salah satu kegiatan 
pengelolaan hutan tersebut adalah 
pemanfaatan dan penggunaan kawasan 
hutan. lebih lanjut dijelaskan, penggunaan 
kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan 
hanya dapat dilakukan di dalam kawasan 
hutan produksi dan kawasan hutan 
lindung.     

Kegiatan pengelolaan yang 
diperbolehkan dalam KSa dan KPa 
hanya berupa pemanfaatan, sedangkan 
kegiatan penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan di 
luar kegiatan kehutanan perlu ditata 
keberadaannya. oleh karena itu pemerintah 
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mengeluarakan kebijakan terkait 
pengelolaan KSa dan KPa melalui Peraturan 
Pemerintah no. 28 tahun 2011 dan 
Peraturan Menteri Kehutanan no. 85 Tahun 
2014. Dalam peraturan tersebut ditegaskan 
bahwa pengelolaan KSa dan KPa dapat 
dilakukan dengan penyelenggaraan 
kerjasama.

Hasil uji petik di lapangan dan analisa 
dokumen penggunaan hutan konversi 
di empat provinsi (Bali, Kalimantan 
Timur dan Jawa Barat) diketahui ada 34 
kegiatan penggunaan kawasan hutan 
konservasi yang belum didukung perjanjian 
kerjasama. adapun rinciannya, selama 
periode 1978 - 2015, terdapat izin pinjam 
pakai 24 kegiatan penggunaan kawasan 
hutan konservasi (TWa, Tahura dan Tn 
) untuk kegiatan di luar kepentingan 
pembangunan kehutanan yang telah habis 
masa berlakunya dan belum diperbarui. 
Masa rentang waktu masalah tersebut 
antara 6 bulan hingga 36 tahun. Selama 
itu kegitan tersebut belum dilakukan 
pembaruan dalam bentuk kerjasama.

Sementara itu pemeriksaan lebih 
lanjut menunjukkan terdapat selain 24  
izin yang belum dioperbarui juga terdapat 
10 kegiatan penggunaan kawasan TWa, 
Tn dan Tahura yang sama sekali tidak 
didukung izin perjanjian kerjasama. 

Terhadap permasalahan tersebut 
BKSDa Bali, Dinas Kehutanan Prov Bali, 
Balai Tn Bali dan Balai Tn Gunung Palung, 
balai Tn Danau Sentarum telah melakukan 
upaya penertiban dengan melakukan 
klarifikasi terkait penggunaan kawasan 
yang telah habis izin pinjam pakai ataupun 
yang belum ada izin pinjam pakainya 
ke pihak pengguna kawasan. Sampai 
berakhirnya pemeriksaan proses kerjasama 
dengan para pihak pengguna kawasan 
hutan masih berlangsung.

Keadaan tersebut menurut BPK 
mengakibatkan fungsi hutan konservasi 
untuk perlindungan sistem penyangga 
kehidupan, pengawetan keanekaragaman 
jenis tumbuhan dan satwa serta 
pemanfaatan lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya berpotensi tidak 

memadai/tidak efektif. 
Selain itu menurut 
BPK berisiko terhadap 
berubahnya fungsi 
peruntukan lahan 
konservasi.

Selain dua masalah 
di atas, BPK juga 
menemukan belum 
optimalnya aktivitas 
monitoring dan 
evaluasi perizinan. 

Izin pemanfaatan 
hutan adalah izin yang 
diterbitkan pejabat 
yang berwenang yang 
terdiri dari izin usaha 
pemanfaatan kawasan, 
izin usaha pemanfatan 
jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu/bukan kayu dan izin 
pemungutan hasil hutan kayu/bukan kayu 
pada aereal hutan yang telah ditentukan. 

Hasil pemeriksaan BPK sampai 
semester I - 2015 diketahui bahwa dari 
570 pemegang IuPHHK terdapat 143 
pemegang IuPHHK belum mengajukan 
permohonan tata batas. Sementara itu 
Kementerian lHK belum mengenakan 
sanksi atas perusahaan yang belum 
mengajukan permohonan tata batas.

Hal tersebut mengakibatkan belum 
adanya kepastian hukum areal kerja yang 
menjadi tanggung jawab pemegang izin. 
Karena itu BPK merekomendasikan agar 
Menteri lHK memerintahkan Sekretaris 
Jenderal dan Direktur Jenderal Teknis 
mengintruksikan 143 pemegang IuPHHK 
menetukan batas areal kerjanya.

masalah tenurial
Penanganan masalah tenurial 

(penguasaan) berupa perambahan, 
pemanfaatan tanpa kerja sama, dan 
penerbitan sertifikat tanah atas nama 
pribadi dan perusahaan dalam kawasan 
hutan konservasi di lima provinsi, belum 
optimal. Permasalahan tenurial tersebut 
terjadi di Provinsi Riau, Jawa Barat, Bali, 
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. 

akibatnya, kawasan hutan minimal 
seluas 3.027.183 m2 tidak dapat 
dimanfaatkan sesuai fungsinya secara 
optimal. Hal tersebut terjadi karena 
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 
Daya alam dan ekosistem belum optimal 
dalam melaksanakan upaya perlindungan 
kawasan. 

Penanganan masalah tenurial berupa 
perambahan, kegiatan tanpa izin, dan 
penerbitan sertifikat tanah di areal kerja 
Perum Perhutani wilayah Jawa Barat belum 
optimal. Sehingga kawasan hutan produksi 
minimal seluas 1.291.729 m2 tidak dapat 
dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.

atas permasalahan itu, BPK 
merekomendasikan Menteri lHK 
memerintahkan Direktur Jenderal 
Konservasi Sumber Daya alam dan 
ekosistem dan Direktur Jenderal Planologi 
dan Tata lingkungan agar melakukan 
penegakan hukum atas kawasan 
konservasi yang telah diterbitkan sertifikat 
tanahnya oleh BPn guna mengembalikan 
kawasan hutan konservasi sesuai 
fungsinya. Berkoordinasi dengan Perum 
Perhutani untuk melakukan penegakan 
hukum atas terjadinya perambahan dan 
terbitnya sertifikat tanah oleh BPn guna 
mengembalikan kawasan hutan produksi 
sesuai dengan fungsinya.  (bd)
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G una menambah pundi-pundi 
Pendapatan asli Daerah 
(PaD), Pemprov DKI Jakarta 
menghapus sanksi administrasi 

atau denda pajak kendaraan bermotor 
(PKB) dan bea balik nama kendaraan 

bermotor (BBn-KB) bagi wajib pajak (WP) 
yang menunggak. Penghapusan denda 
diberlakukan mulai Rabu (19/7/2017), 
hingga 31 agustus 2017.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi 
Daerah (BPRD) DKI Jakarta edi Sumantri 
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TUnggAKAn PKB DKI 
TemBUs rp 3 TrIlIUn
Badan Pajak dan Retribusi daerah dKi Jakarta lakukan door to 
door ke rumah para penunggak pajak mobil mewah. Rumah 
artis Raffi achmad dan syahrini pun ikut disambangi. hasil 
pemeriksaan BPK menunjukkan, pengelolaan sistem informasi 
Pajak Kendaraan Bermotor (si PKB) di dKi belum optimal.

mengatakan, pemutihan denda dilakukan 
agar WP segera melunasi tunggakan pajak 
mereka. “Masyarakat bisa menyelesaikan 
pajak di kantor Samsat terdekat,” ujar edi.

edi menuturkan, untuk lebih 
mengefektifkan program, pihaknya 
bersama kepolisian dan Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta menggelar razia 
di jalan. Bagi kendaraan yang sudah tiga 
tahun belum bayar pajak dan terjaring 
razia akan diderek dan dikenakan biaya 
menginap hingga Rp 500.000 per malam.

Sementara untuk menjaring para 
pemilik kendaraan mewah, pihaknya 
mendatangi rumah para artis dan 
selebritis yang sering memamerkan 
mobil mewahnya, serta para pemilik 
mobil mewah lain. “Kami memiliki data-
data lengkap. Jadi kita bisa sekaligus 
memberikan sosialisasi kepada mereka,” 

Kantor Samsat
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ujarnya lagi.   
edi menuturkan, jumlah penunggak 

pajak kendaraan bermotor roda dua di 
DKI kini mencapai 3 juta dari 6,5 juta 
kendaraan. Sementara, penunggak pajak 
kendaraan roda empat mencapai 450 
dari sekitar 2 juta kendaraan. Sedangkan 
jumlah total tunggakan pajak kendaraan 
mobil mewah mencapai Rp 400 miliar. 
“Kita akan undang para asosiasi owner 
kendaraan mewah seperti Ferrari,” ucap edi 
di Jakarta, Selasa 22 agustus 2017.

edi menyatakan, pertemuan akan 
membahas imbauan untuk melunasi 
tunggakan pajak sampai 31 agustus 
2017. Menurut dia, rata-rata tunggakan 
kendaraan mewah itu lima tahun. 
Penegakan hukum, mulai dari tilang 
hingga penyitaan kendaraan.

Program pemutihan denda 
administrasi PKB dan BBn-KB ini 
sebenarnya bukanlah program baru. 
Hampir setiap tahun Pemprov DKI 
melakukan hal itu. Tahun sebelumnya 
berhasil meraup pendapatan lebih dari 
Rp 1 triliun. Menurut Kepala unit PKB 
dan BBnKB Suku Dinas Pelayanan Pajak 

Jakarta Selatan, alberto ali, capaian 
penerimaan pajak kendaraan periode 
1-30 november 2016 ini naik 11 persen 
dibandingkan periode yang sama pada 
masa penghapusan denda tahun 2015.

hasil Pemeriksaan 
Sementara itu BPK telah melakukan 

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Sistem 
Informasi Pajak Kendaraan Bermotor 
Ta 2015 dan Semester 1 Ta 2016 pada 
Pemprov DKI Jakarta. BPK telah mereviu 
dokumen dan wawancara para pejabat 
Dinas Pelayanan Pajak (DPP) maupun 
BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah), 
para petugas lapangan Diskominfomas 
(Dinas Komunikasi Informatika dan 
Kehumasan), serta para operator 
pelayanan pajak di lapangan lainnya guna 
klarifikasi atas reviu dokumen.

Hasil pemerikaan menyimpulkan, 
kegiatan pengelolaan SI PKB pada 
DPP dan Diskominfomas Pemprov DKI 
Jakarta belum efektif untuk mendukung 
optimalisasi penerimaan PKB Pemprov 
DKI Jakarta. Sekalipun diketahui Pemprov 
DKI Jakarta telah memiliki enam Indeks 

capaian Kerja namun hasil pemeriksaan 
menunjukkan adanya sejumlah temuan 
yang baik dalam penerimaan PKB, regulasi, 
maupun pelaksanaannya. adapun 
permasalahan signifikan yang menjadi 
temuan di antaranya

Pemprov DKI belum optimal 
menghitung potensi dan target 
penerimaan PKB. akibatnya Pemprov DKI 
kehilangan potensi pendapatan PKB dan 
BBn-KB Semester I Tahun 2016 minima l 
sebesar Rp76,8 miliar.

Temuan BPK lainnya adalah, perangkat 
peraturan PKB belum mendukung 
pengenaan pajak progresif. yang juga 
masuk dalam temuan adalah pengelolaan 
piutang PKB dari WP yang Belum Daftar 
ulang (BDu)  belum memadai. 

Terkait pengelolaan piutang, 
berdasarkan database Sl PKB yang 
dimiliki Pemprov DKI Jakarta diketahui 
masih banyak masyarakat atau WP yang 
belum melakukan daftar ulang atau 
memperpanjang pajak kendaraannya. 
Setidaknya sampai tahun 2015 terdapat 
3.355.551 kendaraan bermotor berbagai 
jenis yang Belum Daftar ulang (BDu) 
dengan nilai tunggakan pajak sebesar 
Rp3,02 triliun.  

atas permasalahan ini BPK 
merekomendasikan agar DPP melakukan 
analisa BDu yang akurat dan memberikan 
prioritas penagihan fokus kepada BDu 
para pemilik kendaraan yang memiliki 
nJKB Rp 500  juta ke atas.

Temuan lain terkait dengan SoP. Hasil 
pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 
Pemprov DKI Jakarta telah menyusun 
beberapa SoP terkait pelayanan pajak. 
namun demikian masih terdapat SoP 
yang belum dibuat secara lengkap dan 
aplikatif, SoP yang tidak sesuai peraturan 
pengelolaan PKB, dan SoP yang tidak 
dapat dilaksanakan secara memadai dan 
konsisten pada Gerai Samsat, Drive Thru, 
dan Samsat Keliling.

Permasalahan tersebut mengakibatkan 
prosedur kerja yang tertuang dalam SoP 
untuk mendukung pelaksanaan pelayanan 
pemungutan PKB dan BBn-KB tidak efektif 
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dalam rangka mencapai tujuan pelayanan 
pajak yang transparan dan akuntabel dan 
ketidakseragaman praktik pelayanan dan 
indikator kinerja pada pelayanan PKB 
dan BBn-KB sehingga Wajib Pajak tidak 
mendapatkan pelayanan yang optimal. 

aspek Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan hasil 

pemeriksaan menunjukkan adanya 
sejumlah permasalahan yang dihadapi 
Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya 
Pemprov DKI belum sepenuhnya 
berkomitmen mendukung pengelolaan 
SI PKB (Sistem Informasi Pajak Kendaraan 
Bermotor). Pemeriksaan BPK menunjukkan 
bahwa pembangunan, pengembangan 
dan pemeliharaan Sistem Informasi belum 
sepenuhnya terdefinisi dalam Rencana 
Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak 
(DPP).

Selain itu pengalokasian tugas 
pengelolaan Sl PKB pada unit Kerja terkait 
belum optimal. Dalam pelaksanaan 
pengelolaan SI PKB fungsi DPP/BPRD 
hanya sebagai user, dengan kewenangan 
sebagai pelaksana pelayanan PKB dan 
BBn-KB serta updating data nJKB. Kendala-
kendala atau kesulitan DPP/BPRD sebagai 
user adalah tidak dapat mengelola data 
rincian secara cepat atas transaksi harian 
dan fleksibilitas yang terbatas terkait 
pengembangan pelayanan perpajakan.

SDM pada Bidang Teknologi lnformasi 
Pajak Daerah (TIPDa) di DPP/BPRD masih 
belum memadai dan sejak Tahun 2014 
sampai dengan 2016 tidak ada pelatihan 
untuk meningkatkan kompetensi SDM. 
Diskominfomas/Diskominfotik sebagai 
fasilitator, fungsinya sebatas mengolah, 
menyajikan dan mendistribusikan data 
informasi kepada pihak user sesuai 
kewenangan masing-masing.

Permasalahan tersebut mengakibatkan 
pelaksanaan tugas pengelolaan SI PKB 
di DPP/BPRD selaku unit kerja yang 
mengelola PKB belum optimal, beban 
kerja pegawai pada unit kerja yang 
mengelola Sl PKB tidak memadai, dan 
pengembangan Sistem lnformasi kurang 

optimal.
Prosedur penerbitan Surat Ketetapan 

Kewajiban Pembayaran/Surat Ketetapan 
Pajak Daerah (SKPP/SKPD) tidak selaras 
dengan kebijakan pengakuan piutang 
dalam Standar akuntansi Pemerintahan 
(SaP). Hal tersebut disebabkan Sl PKB yang 
belum memiliki fasilitas yang mampu 
menyajikan laporan Piutang PKB berbasis 
akrual secara akurat, sehingga piutang PKB 
berindikasi kurang saji karena penerbitan 
SKKP/SKPD dilakukan setelah WP datang 
melapor atau melakukan pendaftaran. 

Selain temuan di atas, BPK juga 
menilai, bahwa pengendalian proses 
pengembangan aplikasi dan dashboard 
PKB belum memadai. Hasil pemeriksaan 
menunjukkan, pengembangan aplikasi 
SI PKB tidak didokumentasikan secara 
memadai oleh Diskominfomas. Semua 
rangkaian kerja tidak didukung Standard 
operating Procedure (SoP) yang mengatur 
standar mekanisme pengembangan atas 
aplikasi SI PKB secara lengkap dan rinci. 

Pengembangan aplikasi Dashboard PKB 
belum maksimal. Data informasi kendaraan 

belum disajikan secara lengkap. aplikasi 
belum dapat menyediakan informasi riil 
dari kendaraan yang terdaftar aktif pada 
Samsat DKI. Penyajian data kendaraan 
Belum Daftar ulang dan penentuan 
ketetapan tunggakan pajak belum 
memadai, serta SI PKB belum menyediakan 
data dan informasi pengelolaan PKB secara 
real time.

aklibatnya pengembangan Dashboard 
Sl PKB oleh DPP belum efektif rnenyajikan 
informasi sesuai kebutuhan, sehingga hasil 
analisis data dan informasi PKB berpotensi 
tidak akurat sehingga keputusan terkait 
pengelolaan PKB yang harus diambil, juga 
berpotensi tidak tepat.

atas permasalahan tersebut 
BPK merekomendasikan DPP/BPRD 
meningkatkan pengawasan dan quality 
control terhadap pengembangan aplikasi 
dashboard SI PKB antara lain dengan 
membuat daftar chek list item-item 
aplikasi dan dasahboard SI PKB yang 
dikembangkan dan berfungsinya item-item 
sesuai yang diharapkan.  (bd)
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PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

PT JII Belum BerkonTrIBusI 
TerhaDaP PaD PemProv JamBI

Hingga Ta 2016, PT Jambi 
indoguna internasional 
(PT Jii) belum mampu 
memberikan kontribusi 

terhadap Pendapatan asli Daerah (PaD) 
Provinsi Jambi. Sejak didirikan, BUMD 
yang bergerak di sektor Perminyakan dan 
gas Bumi itu masih merugi. akibatnya  
modal dasar sebesar Rp13,8 miliar yang 
digelontorkan Pemprov Jambi terus 
tergerus sehingga pada akhir Desember 
2015, diperkirakan hanya tersisa Rp2,8 
miliar. 

Berdasar hasil pemeriksaan kinerja 
yang dilakukan Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) hal itu terjadi karena 
pembinaan yang dilakukan Pemprov 
Jambi kurang efektif. Bila pada saat 
didirikan perusahaan “pelat merah” 
tersebut bisa menjadi indikasi capaian 

prestasi Pemprov Jambi yang positif, 
namun pada perkembangan selanjutnya 
keberadaan PT Jii justru seperti kehilangan 
arah.  

Bahkan dari hasil pemeriksaan 
diketahui, sejak didirikan hingga 
pemeriksaan dilakukan, Pemprov Jambi 
tak pernah memberikan target tertentu 
serta memasukkan kegiatan PT Jii dalam 
rencana strategis Pemprov Jambi dalam 
mengembangkan dan menggali aset 
daerah. akibatnya ruang bisnis PT Jii tidak 
bisa berkembang sebagaimana yang 
diharapkan sehingga sampai saat ini PT Jii 
tak mampu memberikan kontribusi yang 
mumpuni baik kepada Pemerintah Daerah 
maupun kepada masyarakat di Provinsi 
Jambi.  

namun terlantarnya pembinaan 
BUMD memang tidak hanya dialami 

Pemprov Jambi. Masalah ketidakefektifan 
pembinaan BUMD juga telah terjadi 
di berbagai daerah di indonesia. 
Sebagaimana terungkap dalam ihtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester  (iHPS)  ii 
2016, BPK telah melakukan pemeriksaan 
atas efektivitas tata kelola Pemda dalam 
pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) Ta 2011-2016.

Pemeriksaan dilakukan pada 71 
Pemda meliputi 21 Pemprov, 29 Pemkab, 
dan 21 Pemkot. Selain itu BPK juga 
melakukan pemeriksaan atas efektifitas 
tata kelola Kementerian Dalam negeri 
dalam melakukan pembinaan terhadap 
Pemda di bidang pengelolaan BUMD.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa Pemda telah melakukan upaya-
upaya pembinaan terhadap pengelolaan 
BUMD. Selain itu Pemda telah memiliki 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang bertugas melakukan pembina 
BUMD yang ditetapkan dengan peraturan 
kepala daerah/surat keputusan kepala 
daerah. Dengan demikian sebagian besar 
peraturan Direksi BUMD telah sesuai 
dengan regulasi dan kebijakan yang 
sudah ditetapkan oleh Pemda.

namun hasil pemeriksaan BPK yang 
lebih mendalam menyimpulkan, tata 
kelola Pemda dalam pembinaan BUMD 
memang belum sepenuhnya efektif. 
Dalam aspek perencanaan strategis 
yang menjadi arah dan roadmap dalam 
pengembangan BUMD, sebagian besar 
bermasalahan. 

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, 
secara keseluruhan terdapat 44 
Pemda yang belum menempatkan 
peran strategis BUMD dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah 
daerah) RKPD. Sementara itu 48 Pemda 

Kantor Gubernur Jambi
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tidak memuat sinergi antara SKPD dengan 
BUMD atau antar BUMD dalam RPJMD.

Hasil lainnya menunjukkan 33 
RPJMD Pemda tidak menyebutkan arah 
pengembangan BUMD. Umumnya RPJMD 
menyebutkan arah pengembangan BUMD 
sebatas penyertaan modal dan/ atau 
peningkatan PaD tanpa memuat hal lain. 
Misalnya kemungkinan untuk melakukan 
atau rencana merger dengan perusahaan 
laian, atau hal-hal lain yang terkait dengan 
isu strategis dan sasaran strategis.

Walhasil tujuan Pemda meningkatkan 
peran dan fungsi strategis BUMD dalam 
menunjang pembangunan daerah 
berpotensi tidak tercapai. Pasalnya 
Pemda tidak memiliki arah jelas yang 
bisa digunakan sebagai acuan 
pengembangan tujuan pendirian 
BUMD.

Kondisi tersebut terjadi 
karena Pemda belum 
menetapkan arah kebijakan 
keuangan daerah, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan 
umum, dan program SKPD /
unit kerja, serta rencana kerja 
dengan kerangka pendanaan 
indikatif untuk pengembangan 
BUMD di dalam RPJMD 
secara memadai, serta belum 
menyusun dan menetapkan arah 
pengembangan BUMD di dalam 
renstra secara memadai pada 
SKPD terkait.

Hal seperti inilah yang terjadi pada 
Pemprov Jambi. adapun temuan signifikan 
yang terjadi di Pemprov Jambi antara 
lain pada aspek perencanaan strategis. 
Dari hasil pemeriksaan diketahui, dalam 
RPJMD Tahun 2010-2015 Provinsi Jambi 
tidak mencantumkan capaian kinerja awal 
dan capaian kinerja akhir atas Program 
Penyiapan Potensi Sumberdaya, dan 
Sasarana Daerah.

Selain itu, terdapat temuan Resntra 
BaP-SD dan Strategi Pembinaan PJ Jii. 
Hasil analisis Renstra BaP-SDa Tahun 
2010-2015 diketahui: (1) Di dalam Renstra 
BaP-SDa Tahun 2010-2015 disebutkan, 

salah satu sasaran meningkatnya kualitas 
data BUMD dengan indikator kerja utama 
berupa persentase kualitas data BUMD. 
Data-data indikator kinerja tersebut tidak 
berkaitan dengan pembinaan BUMD 
maupun strategi pembinaannya dalam 
rangka peningkatan kontribusi BUMD  
terhadap PaD sebagaimana tercantum di 
dalam indikator kinerja/Outcome RPJMD 
Provinsi Jambi Tahun 2010-2015; (2) Di 
dalam Renstra BaP-SDa Tahun 2010-2015 
yang terkait dengan indikator Kinerja 
SKPD, dicantumkan input, output, dan 
outcome yang berkaitan dengan BUMD. 
namun outcome yang ditetapkan tidak 
mendukung arah kebijakan di dalam 
RPJMD yaitu “Memantapkan penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
(gCg), (transparansi, akuntabilitas, 
keadilan dan responsibilitas) dalam 
pengelolaan BUMD” Dan (3) Renstra 
BaP-SDa Tahun 2010-2015 kemudian 
dijabarkan ke dalam Renja BaP-SDa per 
tahun. Berdasarkan hasil analisis Renja 
BaP-SDa Tahun 2014, 2015, dan 2016, 
diketahui bahwa Renja tidak memuat 
target Pencapaian PT Jii  maupun sinergi 
PT Jii dengan SKPD. 

Permasalahan lain adalah soal regulasi 
dan kebijakan Pemda. Di samping, 
persoalan indentifikasi dan penyelesaian 
masalah. Hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa dalam hla pembinaan PT Jii, 

Pemprof Jambi belum memiliki informasi 
mutakhir, dalam menganalisis dan  
mengidentifikasi masalah. Pemberian 
alternatif solusi, fasilitasi, maupun 
langkah-langkah yang perlu diambil 
dalam memecahkan masalah PT Jii 
belum dilakukan, demikian pula dengan 
pemantauan atas pemecahan masalah PT 
Jii. 

Berkaitan permasalahan-permasalahan 
di atas, BPK merekomendasikan kepada 
gubernur Jambi, di antaranya, agar segera 
menetapkan target pencapaian kinerja 
PT Jii dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 
2016-2021 dan bentuk sinergi PT Jii 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) terkait. gubernur juga diminta 

menetapkan pengembangan 
PT Jii sebagai isu strategis atau 
sasaran strategis di dalam RPJMD 
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. 

Rekomendasi BPK yang 
lain, agar menetapkan 
11 regulasi unsur-unsur 
pengelolaan PT Jii sesuai 
dengan UU nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Serta, meninjau 
ulang penyertaan modal 
dasar PT Jii yang sebelumnya 
disepakati sebesar Rp25 miliar 
dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan Pemprov 
Jambi. 

Kepada Kepala BaP-SDa diminta 
melaporkan kepada gubernur Jambi 
secara berkala terkait pembinaan 
pengelolaan PT Jii. Juga menetapkan SOP 
terkait pembinaan PT Jii. Salinan SOP yang 
sudah ditetapkan oleh gubernur Jambi 
yang telah divalidasi oleh inspektorat 
disampaikan kepada BPK Perwakilan 
Provinsi Jambi.

BPK juga merekomendasikan 
agar Kepala BaP-SDa menentapkan 
jumlah kebutuhan pegawai dan analisa 
jabatan pada BaP-SDa. Terakhir, diminta 
menetapkan SOP monitoring dan evaluasi 
atas kegiatan pembinaan PT Jii oleh BaP-
SDa.   (bd) 

PDTT
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JUMlaH tersebut belum 
termasuk dana Rp499,61 juta 
yang merupakan biaya pra 
investasi berupa Studi Kelayakan 

Pembangunan RS Pekerja. Pihak PT 
KBn selain melanggar perjanjian 
kerjasama juga telah melanggar surat 
pernyataan yang dibuatnya yakni 
berjanji akan mengembalikan dana BPJS 

Ketenagakerjaan dengan cara mencicil 
mulai Oktober 2015, namun tidak 
direalisasikan.

Permasalahan pembangunan 
RS Pekerja ini terungkap dalam 
laporan hasil pemeriksaan BPK atas 
penyelenggaraan JSn Ketenagakerjaan 
pada BPJS Ketenagakerjaan serta instansi 
pemerintah/swasta penyelenggaran 

BPJs keTenagakerJaan 
vs PT kBn
RUMaH SaKiT PeKeRJa SUDaH DiReSMiKan aPRil 2014 naMUn 
MaSiH MenyiSaKan MaSalaH. RS PeKeRJa yang TeRleTaK 
Di KaWaSan BeRiKaT nUSanTaRa CaKUng, JaKaRTa, 
SeHaRUSnya DiKelOla BPJS KeTenagaKeRJaan, naMUn 
DiaMBil-aliH SePiHaK OleH PT KBn. BPJS KeTenagaKeRJaan 
yang Dananya TeRlanJUR KelUaR SeBagian UnTUK Uang 
MUKa PeMBangUnan RS PeKeRJa MenUnTUT agaR Dana 
SeBeSaR Rp12,65 MiliaR DiKeMBaliKan. 

jaminan sosial ketenagakerjaan terkait 
lainnya Ta 2014-2015.

Sangat disayangkan, ketika 
terjadi wanprestasi, Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan tidak segera melakukan 
upaya hukum. akibatnya persoalan ini 
berlarut-larut dan BPJS Ketenagakerjaan 
berpotensi mengalami kerugiaan 
perusahaan  Rp12,65 miliar karena PT 
KBn belum merealisasikan pembayaran 
cicilan sebagaimana dijanjikan. 

Selain itu, Direksi BPJS 
Ketenagakerjaan belum memasukkan 
klausul atau pasal terkait kondisi yang 
menyebabkan berakhirnya perjanjian 
dan sanksi jika terjadi kondisi wanprestasi 
dalam draf perjanjian kerjasama 
Pembangunan RS Pekerja pada Tahun 
2013 untuk ditandatangani kedua belah 
pihak.

atas permasalahan-permasalahan 
tersebut, Dirut BPJS Ketenagakerjaan 
menjelaskan pihaknya telah melakukan 
upaya penagihan empat kali dengan 
mengirimi Dirut PT KBn surat yakni dari 
Januari 2015 hingga Februari 2016. 
Selain itu, Direktur Pelayanan dan 
Pengaduan melalui surat kepada Direktur 
Utama PT KBn sebanyak dua kali dalam 
rentang waktu September 2015 sampai 
november 2015. Direktur Utama PT KBn 
telah membuat surat pernyataan akan 
membayar dana Rp12,65  miliar tersebut.

Terkait belum mengambil langkah 
hukum, pihak BPJS Ketenagakerjaan 
beralasan masih ada itikad baik dari 
PT KBn melunasi tagihan. Soal dana 
Rp499,61 juta yang tidak ditagihkan, 
pihak BPJS menjelaskan, hal itu karena 
adanya perubahan perjanjian dari 
semula PT Jamsostek selaku pihak 
bertanggungjawab menyiapkan studi 
kelayakan pembangunan RS Pekerja 

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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menjadi pihak yang bertanggungjawab 
menyiapkan dana untuk penyediaan 
konsultan studi kelayakan RS Pekerja.

atas berbagai permasalahan tersebut, 
BPK merekomendasikan kepada Direktur 
Utama agar; melakukan negosiasi dengan 
PT KBn untuk memasukkan biaya studi 
kelayakan RSPekerja sebesar Rp499,61 
juta sebagai nilai perolehan RS Pekerja 
sehingga menambah nilai piutang yang 
harus dikembalikan PT KBn kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Selain itu, BPK juga 
merekomendasikan Dirut BPJS 
Ketenagakerjaan meminta Direksi PT 
KBn agar membuat Surat Pengakuan 
Hutang kepada BPJS Ketenagakerjaan 
sebesar Rp13.150.812  (Rp12.651.200.000 
+Rp499.612.500) secara notariil, serta 
menyempurnakan peraturan terkait 
pedoman penyusunan kontrak/perikatan 
yangmenjamin kepastian hukum bagi para 
pihak yang melakukan perikatan.

Kronologi Sengketa
Rencana pembangunan RS 

Pekerja ini digagas Presiden Ri paska 
peresmian Rusunawa Kabil di Batam 27 
april 2012. Selanjutnya empat BUMn, 
melakukan kerjasama pembangunan dan 
pengoperasian RS Pekerja di wilayah PT 
KBn (Kawasan Berikat nusantara). yakni, 
PT Jamsostek, PT KBn, PT RS Pelni dan PT 
askes. Perjanjian kerjasamanya dibuat 
tanggal 6 Desember 2012 yang isinya 
mengatur peran masing-masing.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama 
tersebut baru dapat dilaksanakan setelah 
studi kelayakan oleh Konsultan yang 
ditunjuk oleh PT selesai dilakukan dan 
disetujui oleh pemegang saham PT 
Jamsostek.

Studi Kelayakan selesai dilakukan 
PT Prima Medisindo pada 29 agustus 
2013 dan PT Jamsostek telah membayar 
pekerjaan tersebut sebesar Rp499,61 
juta. Hasil laporan akhir studi kelayakan 
pembangunan RS Pekerja menyatakan 
bahwa pembangunan RS Pekerja masih 
layak bangun dengan payback period 

11 tahun dan iRR 6,99%. investasi total 
pembangunan RS Pekerja sebesar 
Rp172,66 miliar dengan proporsi untuk 
pembangunan gedung sebesar Rp111,36 
miliar, pembelian alat-alat medis Rp30,16 
miliar, pengadaan tanah Rp15 miliar,  
investasi non fisik sebesar Rp11,13 juta 
dan working capital Rp5 miliar.

Untuk merealisasikan pembangunan 
RS Pekerja, PT Jamsostek dan PT KBn 
membuat perjanjian kerjasama pada 23 
april 2013 tentang Pemanfaatan Tanah 
Hak Pengelolaan PT KBn Cakung untuk 
Pembangunan dan Pengelolaan RS 
Pekerja. Perjanjian itu antara lain mengatur 
hak dan kewajiban masing-masing. 

PT Jamsostek berkewajiban 
menyiapkan dana pembangunan RS 
Pekerja yang bersumber dari Dana 

Peningkatan Kesejahteraan Peserta 
(DPKP). Dana tersebut digunakan untuk 
pengadaan sewa lahan, Konsultan 
Studi Kelayakan, Konsultan Perencana, 
Konsultan Pengawas, Kontraktor 
Pelaksana serta alat kesehatan dan 
penunjang lainnya. PT Jamsostek  berhak 
untuk; menerima laporan hasil proses 
pelaksanaan RS Pekerja dari PT KBn, 
menerima tanah, bangunan Rumah Sakit 
Pekerja yang telah selesai dibangun dan 
alat kesehatan beserta penunjang lainnya 

dari PT KBn, serta, Pengelolaan RS Pekerja 
secara penuh.

PT KBn berkewajiban melaksanakan 
dan bertanggung jawab atas pengadaan 
Konsultan Studi Kelayakan, Konsultan 
Perencana, Konsultan Pengawas, 
Kontraktor Pelaksana serta alat 
kesehatan dan penunjang lainnya. Juga, 
menyediakan tanah mentah atas bagian 
hak pengelolaan untuk pembangunan RS 
Pekerja yang berlokasi di KBn, Cakung, 
Jakarta seluas 3.755 m2 dan  mengurus 
semua perijinan yang berhubungan 
dengan pembangunan RS Pekerja.

Sedang hak PT KBn antara lain; 
menerima dana untuk pajak atas tanah 
yang digunakan untuk RS Pekerja sesuai 
ketentuan perpajakan yang berlaku, 
Menerima dana untuk biaya pengadaan 

Konsultan Studi Kelayakan, Konsultan, 
Perencana, Konsultan Pengawas, 
Kontraktor Pelaksana serta alat kesehatan. 

Perjanjian tersebut sekaligus 
membatalkan Perjanjian Kerjasama 
tanggal 6 Desember 2012 tentang 
Kerjasama Pembangunan dan 
Pengoperasian Rumah Sakit Pekerja di 
Wilayah PT Kawasan Berikat nusantara.

Selanjutnya, PT KBn menyampaikan 
kepada PT Jamsostek rekapitulasi 
sementara biaya pembangunan RS Pekerja 
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yakni sebesar Rp114,96 miliar yang 
terdiri dari Rp63,933 miliar yang terdiri 
dari uang muka biaya pembangunan RS 
Pekerja kepada PT nindya Karya sebesar 
Rp12,65 miliar, biaya pembebasan tanah 
Ro78,01 juta, rapat koordinasi Rp48,69 
juta, dan uang muka 50% dari total sisa 
pembangunan RS Pekerja atau sebesar 
Rp51,15 miliar.

namun PT Jamsostek lewat surat 14 
Mei 2013 mengatakan berdasar verifikasi 
bukti pengajuan tagihan dari PT KBn 
dan tata cara pembayaran berdasarkan 
perjanjian kerjasama maka tagihan PT 
KBn sebesar Rp63,93 miliar yang bisa 
diproses untuk dilakukan pembayaran 
hanya sebesar Rp6,32 miliar yaitu sebesar 
50% dari uang muka kontrak pekerjaan 
RS antara PT KBn dengan PT nindya 
Karya sebesar Rp12,65 miliar. 

Hal tersebut dikarenakan terdapat 
biaya-biaya yang berdasar perjanjian 
kerjasama tidak bisa dibayarkan, yaitu 
biaya pembebasan tanah sebesar 
Rp78,01 juta dan biaya rapat koordinasi 
sebesar Rp48,69 juta. 

Sedangkan tagihan Rp51,15 miliar 
yang merupakan uang muka 50% dari 
anggaran pembangunan RS Pekerja, 
mekanisme penagihannya tidak sesuai 
yang diatur dalam perjanjian kerjasama, 
yaitu harus berdasarkan tata cara 
pembayaran yang diatur dalam kontrak/
perjanjian kerja antara PT KBn dengan 
Konsultan Studi Kelayakan, Perencana, 
Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.

Selang beberapa hari dari surat 
jawaban PT Jamsostek, tepatnya 
tanggal 17 Mei 2013, PT KBn mengirim 
surat pada Menteri BUMn yang isinya 
Permohonan Persetujuan Pengalihan 
Kepemilikan RS Pekerja dari PT Jamsostek 
ke PT KBn (100%) dengan pembiayaan 
menggunakan fasilitas DPKP berjangka 30 
tahun.  

Dalam surat tersebut Direksi PT KBn 
menyatakan antara lain; pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi pembangunan RS 
telah mencapai progres 40%; pembiayaan 
RS berasal dari dana PT KBn karena  

belummenerima pembiayaan dana dari PT 
Jamsostek; memohon persetujuan Menteri 
BUMn agar perjanjian tanggal 23 april 
2013 dari yang semula pembiayaan dan 
kepemilikan RS Pekerja oleh PT Jamsostek, 
diubah kepemilikannya menjadi asset KBn 
dengan pola pembiayaan menggunakan 
fasilitas DPKP berjangka 30 Tahun dengan 
bunga rendah dari PT Jamsostek.

PT KBn juga mengirim surat kepada 
Dirut Jamsostek, 27 Mei 2013 tentang 
Perubahan Perjanjian Tentang Kepemilikan 
dan Pembiayaan RS Pekerja di KBn. isi 
surat antara lain mengatakan; Pembiayaan 
pembangunan RS pekerja adalah berasal 
dari dana sendiri PT KBn, PT KBn akan 
menyelesaikan tuntas pembangunan RS 
Pekerja ini termasuk pengelolaannya dan 
dengan peralihan kepemilikan menjadi 
aset PT KBn. 

Selain itu juga disampaikan, Perjanjian 
yang semula pembiayaan dan kepemilikan 
RS Pekerja adalah oleh PT Jamsostek agar 
dapat dibatalkan dan kepemilikan PT 
KBn dengan pembiayaan menggunakan 

fasilitas kredit berjangka 30 tahun 
dengan bunga rendah dari Jamsostek.

Sementara PT KBn menunggu 
jawaban Kementerian BUMn perihal 
permohonan pengalihan kepemilikan 
RS Pekerja dari semula milik Jamsostek 
kepada PT KBn (100%), PT Jamsostek 
melakukan pembayaran tagihan biaya 
pembangunan tahap i sebesar 50% 
dari 20% uang muka pembangunan RS 
Pekerja sebesar Rp6,32 miliar (sebelum 
PPn dan PPh 23), atau sebesar Rp5,57 
miliar (setelah PPn dan PPh 23) pada  22 
Mei 2013. 

Sedang pembayaran tahap ii 
dilakukan Jamsostek 31 Mei yakni sebesar 
50% dari 20% uang muka pembangunan 
RS Pekerja sebesar Rp6,32 miliar (sebelum 
PPn dan PPh 23), atau sebesar Rp5,63 
miliar (setelah PPn dan PPh 23). 

Hari yang sama --31 Mei 2013-- usai 
melaksanakan kewajibannya pada PT 
KBn, Jamsostek mengirim surat kepada 
Menneg BUMn yang isinya antara 
lain menjelaskan PT Jamsostek telah 
melakukan dua kali pembayaran pada PT 

KBn, masing-masing Rp6,32 miliar yang 
ditransfer 22 Mei 2013 dan Rp6,32 miliar 
ditransfer 31 Mei 2013. Dengan demikian 
PT Jamsostek telah melaksanakan 
kewajiban sesuai perjanjian kerjasama 
pembangunan RS Pekerja.

Melalui surat tanggal 4 dan 20 Juni 
2013, Direktur administrasi dan Keuangan 
PT KBn menyampaikan kepada Jamsostek 
adanya kekurangan pembayaran uang 
muka pembangunan Tahap i dan ii. 
Kekurang tersebut senilai PPh pasal 23 
yang dipotong PT Jamsostek pada saat 
pembayaran uang muka tahap i sebesar 
Rp172,51 juta dan tahap ii sebesar 
Rp115,01 juta.

alasan PT KBn adalah PT KBn hanya 
berkewajiban melakukan pengadaan 
kontraktor pelaksana pembangunan RS 
Pekerja dan bukan sebagai pelaksana 
proyek konstruksi, sehingga bukan 
merupakan obyek pajak PPh 23. atas 
dasar surat tersebut, PT Jamsostek pun 
mengembalikan pungutan PPh23 kepada 

Menara Jamsostek Pusat
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PT KBn masing-masing sebesar Rp172,51 
juta dan Rp115,01 juta.

Tolak Usul KBN
Sementara Kemeneg BUMn 

menggelar rapat terkait surat permohonan 
PT KBn tentang pengalihan kepemilikan 
RS Pekerja dari PT Jamsostek ke PT KBn. 
Rapat di Kantor Kemeneg BUMn pada 12 
Juni 2013 dihadiri PT KBn dan Jamsostek 
menyimpulkan antara lain; seluruh 
proses pembangunan RS Pekerja agar 
tetap dilakukan sesuai yang diatur dalam 
perjanjian kerjasama termasuk proses 
pembayarannya, PT Jamsostek akan 
memberikan/mengalihkan RS Pekerja 
seluruhnya kepada PT KBn setelah 30 
Tahun, seperti pola Rusunawa yang akan 
dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian.

Dalam rapat tersebut juga 
disampaikan bahwa Kementerian akan 
menolak usulan Direktur Utama PT KBn 
atas rencana skema pembiayaan RS 
Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam 
Surat Direksi PT KBn kepada Kemeneg 
BUMn tanggal 17 Mei 2013. alasan 
penolakan karena hal tersebut tidak sesuai 
Pedoman Umum DPKP PT Jamsostek dan 
perjanjian kerjasama PT Jamsostek dengan 
PTKBn.

Ditegaskan, PT Jamsostek berhak 
melakukan pengelolaan RS Pekerja secara 
penuh sesuai perjanjian kerjasama. PT 
Jamsostek akan menunjuk operator 
pengelola RS Pekerja dhi PT Perta Medika 
(anak perusahaan PT Pertamina) sesuai 
arahan Menteri BUMn pada saat topping 
off RS Pekerja di KBn 13 Juni2013 dalam 
rangka sinergi BUMn. Terkait sewa lahan/
tanah milik PT KBn oleh PT Jamsostek 
akan dibicarakan dan ditetapkan lebih 
lanjut dalam perjanjian. Tarif sewa tanah 
disepakati dengan tarif non komersial 
karena pembangunan RS Pekerja 
merupakan nonprofit oriented.

Selanjutnya Direksi PT Jamsostek 
mengirim surat balasan kepada Dirut KBn 
terkait usulan perubahan kepemilikan 
dan pembiayaan RS Pekerja. PT Jamsostek 
menegaskan pihaknya berkomitmen tetap 

melaksanakan kegiatan pembangunan 
RS Pekerja sesuai perjanjian kerjasama 
tanggal 23 april 2013. Terkait usulan 
pengalihan kepemilikan RS Pekerja dari 
PT Jamsostek  ke PT KBn menggunakan 
fasilitas kredit berjangka 30 Tahun, 
Jamsostek tidak dapat memenuhi hal 
tersebut karena tidak sesuai tata cara dan 
prosedur program DPKP yang telah diatur 
melalui Surat Keputusan Menteri BUMn. 

Direksi PT Jamsostek menunjuk PT 
nayaka era Husada sebagai pengelola 
RS Pekerja, dengan alasan terjadi 
ketidaksepakatan dengan PT Perta Medika 
sebagai calon pengelola RS Pekerja. Hal 
tersebut disampaikan kepada Direktur 
Utama PT KBn melalui Surat Tanggal 15 
agustus 2013 perihal Pengelolaan Rumah 
Sakit Pekerja.

Jawaban mengejutkan muncul 
dari pihak KBn yang menyebut bahwa 
pihaknya telah menunjuk PT Pertaminan 
Bina Medika sebagai pengelola RS Pekerja 
dan telah mulai bekerja sejak 10 Juni 2013. 

Disebut mengejutkan karena sesuai 
Perjanjian Kerjasama tanggal 23 april 
2013 tentang Pemanfaatan Tanah 
Hak Pengelolaan PT Kawasan berikat 
nusantara (persero) Cakung Jakarta 
untuk Pembangunan dan Pengelolaan 
Rumah Sakit Pekerja. Dalam perjanjian itu 
hak PT Jamsostek antara lain menerima 
tanah, bangunan RS Pekerja yang telah 

selesai dibangun dan alat kesehatan 
beserta penunjang lainnya dari PT KBn, 
Pengelolaan RS Pekerja secara penuh. 
Surat perjanjian pun diperkuat hasil 
rapat antara Kementerian BUMn, PT KBn 
dan Jamsostek pada 12 Juni 2013 yang 
isinya antara lain PT Jamsostek berhak 
melakukan pengelolaan RS Pekerja secara 
penuh sesuai perjanjian. 

Merasa sebagai pihak yang berhak 
atas pengelolaan RS Pekerja sebagaimana 
perjanjian kerjasama, PT Jamsostek pun 
menerbitkan Surat Perintah Mulai Bekerja 
tanggal 7 Oktober 2013 kepada PT nayaka 
era Husada untuk segera melaksanakan 
pekerjaan jasa pengelolaan RS Pekerja 
di Kawasan Berikat nusantara selama 12 
bulan terhitung sejak diserahterimakan 
dari PT Jamsostek dari PT KBn.

PT KBn kembali berkirim surat 11 
Februari 2014 PT Jamsostek yang isinya, 
Soft Opening RS Pekerjaoleh Menteri BUMn 
telah dilaksanakan 19 Desember 2013 
dan telah dioperasikan oleh PT Pertamina 
Bina Medika dengan kontrak kerja selama 
satu tahun. Total biaya pengerjaan RS 
Pekerja sampai selesai sebesar Rp130,91 
miliar. Selanjutnya PT KBn mempersilakan 
PT Jamsostek menunjuk Team Due 
Duligence untuk melakukan audit biaya 
pembangunan RS Pekerja sebelum 
melakukan pembayaran kepada PT KBn.

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)

38 - 50 PDTT.indd   43 05/10/2017   8:27:23



44 agustus 2017WaRta BPK

Temuan Audit BPKP
Kemudian Jamsostek meminta BPKP 

melakukan audit atas kontrak pengadaan 
barang dan jasa pembangunan RS Pekerja. 
Hasil audit BPKP yang disampaikan 30 
Desember 2014 menyebutkan sejumlah 
temuan antara lain; 

a) nilai pekerjaan tambah atas 
konstruksi pembangunan RS Pekerja 
mencapai 40% dari nilai kontrak awal. nilai 
kontrak setelah addendum i dan ii adalah 
Rp88,45 miliar atau naik Rp25,2 miliar 
(40%) dari kontrak awal sebesar Rp63,25 
miliar;

b)Terdapat Pelaksanaan pekerjaan 
tidak sesuai perjanjian sebesar Rp3,25 
miliar; c)Terdapat 194 item pekerjaan 
tambah dalam addendum i yang 
harga satuannya melebihi Oe, dengan 
kelebihan Rp2,38 miliar dan 94 item 
pekerjaan dalam addendum ii sebesar 
Rp2,76 yang tidak didukung Oe; d)
Terdapat spesifikasi teknis alkes yang 
tercantum dalam kontrak namun tidak 
sesuai spesifikasi teknis yang tertuang 
dalam Oe senilai Rp6,21 miliar; e)
Terdapat Kekurangan volume pekerjaan 
pekerjaan pengkabelan, pemipaan dan 
gate valve Rp178,45 juta ;f ) Terdapat 
kelebihan penghitungan Biaya langsung 
non Personil untuk jasa konsultan 
perencana sebesar Rp237,5 juta.

Sementara itu, PT KBn kembali 
mengirim surat konfirmasi terkait 
pengambil-alihan RS Pekerja di KBn oleh 
PT Jamsostek dhi BPJS Ketenagakerjaan 
pada 20 Januari 2015. Surat tersebut 
di antaranya menyatakan jumlah 
total nilai pembangunan RS Pekerja 
sebesar Rp133,92 miliar belum 
mendapat konfirmasi penyelesaian BPJS 
ketenagakerjaan meskipun audit secara 
menyeluruh atas pekerjaan pembangunan 
RS Pekerja telah selesai dilaksanakan oleh 
BPKP. 

Jika BPJS tidak bersedia mengambil-
alih maka PT KBn akan menyerahkan 
kepada investor lain yang berminat 
membeli atau mengelola RS Pekerja 
dengan pola mengganti seluruh biaya 

pembangunan atau menguasai 75% 
saham RS Pekerja.

atas surat tersebut, Dirut BPJS 
Ketenagakerjaan mengirim surat 
balasan yang menyatakan, PT KBn telah 
melanggar isi perjanjian kerjasama 
pembangunan RS Pekerja, yaitu menunjuk 
PT Pertamedika sebagai pengelola RS 
Pekerja dan batas waktu serah terima 
bangunan RS yang telah lewat waktu 
(seharusnya paling lambat September 
2013). Selain itu, terdapat temuan audit 
BPKP atas pembangunan RS pekerja yang 
seharusnya ditindaklanjuti oleh PT KBn. 

BPJS Ketenagakerjaan juga 
menegaskan pihaknya tidak keberatan 
jika PT KBn berminat memiliki atau 

bekerjasama dengan investor lain untuk 
mengelola RS Pekerja tersebut, namun 
dengan terlebih dahulu mengamandemen 
Perjanjian Kerjasama PT KBn dengan 
PT Jamsostek dhi. BPJS Ketengakerjaan 
termasuk mengembalikan biaya yang 
telah dikeluarkan oleh PT Jamsostek. 

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan 
pun mengirim draft perjanjian terkait 
pelepasan hak atas tanah, bangunan 
dan pengelolaan RS Pekerja serta 
pengembalian dana pembangunan RS 
Pekerja di lokasi KBn kepada Direktur 
Utama PT KBn. Selain itu juga disebutkan 
agar PT KBn segera mengembalikan dana 
sebesar Rp12,65 miliar paling lambat 30 

Juni 2015.
Pada 17 September 2015, Dirut PT KBn 

menandatangi surat pernyataan, antara 
lain biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp12,65 
miliar akan diganti oleh PT KBn yang akan 
dibayar secara bertahap setiap bulan 
selama 12 bulan kali masing-masing Rp1 
miliar mulai Oktober 2015. Sisanya sebesar 
Rp651,2 juta dibayarkan pada angsuran 
terakhir.

apabila terdapat investor yang 
mengambil alih sebelum atau pada 
masa tahapan angsuran berjalan, maka 
PT KBn (persero) akan mengembalikan 
seluruh dana Rp12,65 miliar kepada BPJS 
Ketenagakerjaan. namun sampai akhir 

Oktober, pihak KBn belum sekalipun 
melakukan pembayaran.  

guna menyelesaikan permasalahan 
dengan PT KBn terkait RS Pekerja, 
Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum 
BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat 
pada Jaksa agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha negara (JaM-Datun) 
Kejaksaan agung Ri. isinya antara lain 
permohonan bantuan kepada JaM-
Datun untuk memberikan pendapat 
hukum dan pendampingan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan dalam menangani dan 
menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasil konfirmasi tim pemeriksa 
BPK kepada PT KBn melalui BPJS 
Ketenagakerjaan terkait status RS Pekerja 

dan dana sebesar Rp12,65 miliar yang 
telah dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan 
kepada PT KBn, diketahui bahwa RS 
Pekerja di lokasi KBn statusnya saat ini 
dioperasikan oleh PT KBn. PT KBn tetap 
berkomitmen mengembalikan dana 
Jamsostek  setelah ada investor yang 
berminat membeli RS Pekerja. 

Selain itu, dana sebesar Rp12,65 miliar 
itu akan segera dikembalikan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan jika Pemegang Saham 
telah menetapkan status RS Pekerja PT 
KBn Cakung agar dapat dikapitalisir dan 
mendapat persetujuan pemegang saham 
untuk menjadi aset PT KBn  dalam laporan 
Keuangan PT KBn.  (dr)
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BPJS Ketenagakerjaan dinilai belum 
optimal melakukan penagihan 
denda tunggakan iuran program. 
akibatnya BPJS kehilangan 

kesempatan pemanfaatan dana atas 
denda tunggakan iuran program yang 
belum bisa direalisasikan menjadi kas 
sebesar Rp23,96 miliar. Denda tunggakan 
berasal dari iuran program Jaminan Sosial 
JHT, JKK, JKM dan JP. Demikian terungkap 
dalam lHP dengan tujuan tertentu atas 
penyelenggaraan JSn Ketenagakerjaan 
pada BPJS Ketenagakerjaan serta instansi 
pemerintah/swasta penyelenggaran 
jaminan sosial ketenagakerjaan terkait 
lainnya Ta 2014-2015.

Selain itu, hasil pemeriksaan 
mengungkap, masih banyak perusahaan 
tidak mengikutsertakan pekerjanya 
dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 
Padahal berdasar Perpres no 109 Tahun 
2013 sebagai turunan dari UU no 40 
Tahun 2004 dan UU no 24 Tahun 2011 
disebutkan bahwa setiap perusahaan 
wajib mendaftarkan pekerjanya mengikuti 
program  BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasar data Perusahaan 
Daftar Sebagian (PDS) Program BPJS 
Ketenagakerjaan per 5 Desember 2015 
menunjukkan terdapat 117 perusahaan 
BUMn dengan jumlah tenaga kerja aktif 
selusuhnya sebanyak 359.692 pegawai 
yang belum mengikuti program Jaminan 
Pensiun (JP). Perusahaan-perusahaan 
tersebut masuk dalam skala usaha besar 
dan menengah.

Data Target dan Realisasi kepesertaan 
untuk program BPJS Ketenagakerjaan 
per 31 agustus 2015 menunjukkan 
bahwa perusahaan aktif yang telah 
terdaftar sebagai peserta Program JP 
adalah sebanyak 12.147 perusahaan atau 
mencapai 447,07% dari target realisasi 

sebanyak 2.717 perusahaan. Sedangkan 
tenaga kerja aktif penerima upah yang 
telah didaftar untuk Program JP sebanyak 
2.300.862 orang atau mencapai 418,34% 
dari target realisasi 550.000 orang. 

Hasil konfirmasi berupa kuisioner 
kepada 87 perusahaan swasta juga 
menunjukkan terdapat 54 perusahaan 
swasta dengan jumlah pekerja aktif 61.236 
pegawai yang belum mengikuti program 
JP BPJS Ketenagakerjaan.

alasan perusahaan-perusahaan 
tersebut tidak mengikuti Program JP BPJS 
Ketenagakerjaan di antaranya perusahaan 
sudah memiliki program pensiun sendiri/
sudah mendaftarkan karyawannya pada 
Program JP lembaga lain, perusahaan 
akan mengikuti Program Jaminan Pensiun 
pada akhir Tahun 2015 atau pada 2016, 
masa kerja pegawai perusahaan belum 
terlalu lama/masih dalam masa percobaan 
atau masih terdapat tunggakan iuran 
Program JKK, JKM dan JHT. Di samping 
itu, perusahaan beralasan telah memberi 

pesangon bagi karyawan yang berhenti 
kerja sehingga tidak lagi diperlukan 
program pensiun.

Selain masalah kepesertaan, BPK 
juga menemukan masalah pembayaran 
iuran, yakni, sebanyak 287 perusahaan 
BUMn yang membayarkan iuran berdasar 
perhitungan jumlah upah karyawan yang 
lebih rendah dari yang dibayarkan. 

Data Perusahaan Daftar Sebagian 
(PDS), Upah BPJS Ketenagakerjaan per 5 

Desember 2015 diketahui terdapat 287 
nPP (nomor Pendaftaran Perusahaan)  atas 
nama BUMn peserta BPJS Ketenagakerjaan 
yang melakukan pembayaran iuran 
dengan penghitungan berdasarkan 
besaran gaji di bawah Upah Minimum 
Regional (UMR), sehingga besaran iuran 
yang dibayarkan 287 nPP BUMn tersebut 
diindikasikan berdasarkan penghitungan 
di bawah dari upah sebenarnya yang 
dibayarkan kepada pegawai. 

PTPn iX, misalnya, diindikasikan 
membayar iuran berdasarkan perhitungan 

Ratusan Perusahaan BUMN
Bayar Iuran BPJS tak Sesuai Upah
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di bawah upah yang dibayarkan. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan adanya 
Surat Direktur Utama PTPn iX kepada 
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan 
Wilayah Jateng dan Diy Perihal 
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bagi 
Tenaga Kerja Harian lepas. 

Direktur Utama PTPn iX 
menyampaikan bahwa mengingat 
kondisi perusahaan yang belum begitu 
menggembirakan maka diputuskan 
pembayaran iuran kepada BPJS 
Ketenagakerjaan untuk ±7000 karyawan 
harian lepas dilakukan dengan dasar 
pengenaan tarif sebesar 50% dari gaji UMK 
di masing-masing kabupaten. 

Berdasar surat Direktur Utama 
PTPn iX tersebut, Kepala Kanwil BPJS 
Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan Diy 
mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor 
Cabang se-Kanwil Jateng dan Diy Perihal 
Kepesertaan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian 
lepas. Kepala Kanwil meminta para Kepala 
Cabang agar segera berkoordinasi dengan 
PTPn iX setempat guna menindaklanjuti 
kepesertaan tenaga kerja harian lepasnya.

BPK berpendapat, pengenaan sanksi 
administrasi terhadap pemberi kerja 
yang belum mendaftarkan pekerjanya 
sebagai peserta BPJS belum dilaksanakan 
maksimal. Dalam rangka perluasan 
kepesertaan, setiap awal tahun Divisi 
Perluasan Kepesertaan menerbitkan 
Daftar Potensi Peserta yang didistribusikan 
kepada setiap Relationship Officer (RO). 
RO selanjutnya memverifikasi data dan 
menuangkan dalam Daftar Perusahaan 
Wajib Belum Daftar (PWBD).

Berdasar Data PWBD per 30 September 
2015 diketahui, jumlah PWBD adalah 
sebanyak 16.828 perusahaan. atas Daftar 
PWBD tersebut, RO menyampaikan 
imbauan kepada setiap perusahaan yang 
tercantum dalam PWBD agar segera 
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sanksi tidak memadai
Hasil wawancara dengan RO, diketahui 

salah satu kesulitan dalam menjaring 

kepesertaan adalah tidak memadainya 
sanksi kepada perusahaan, terutama 
sanksi tidak mendapatkan pelayanan 
publik tertentu karena pengenaan saksi 
tersebut melibatkan Pemerintah atau 
Pemda.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 
pemberian sanksi tidak mendapatkan 
pelayanan publik tertentu pada BPJS 
Ketenagakerjaan diketahui, pada Kanwil 
Jatim pemberian sanksi belum pernah 
dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan 
Kanwil Jatim belum melakukan kerjasama 
dengan Pemda setempat. 

Sementara konfirmasi yang dilakukan 
secara uji petik terhadap Pemda di 
lingkup Kanwil Sumbar-Riau terkait 
keterlibatan dalam pemberian sanksi tidak 
mendapatkan pelayanan publik tertentu 
sampai saat ini belum memperoleh 
tanggapan, kecuali Pemda Bintan yang 
memberikan tanggapan bahwa Pemda 
Bintan belum pernah memberi sanksi 
terhadap perusahaan yang belum 

mendaftarkan diri 
sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan 
karena Pemkab Bintan 
mengutamakan unsur 
pembinaan.

Berdasar dokumen 
BPJS Ketenagakerjaan, 
perjanjian kerjasama 
terkait pemberian 
sanksi untuk tidak 
mendapatkan 

pelayanan publik tertentu telah dilakukan 
dengan enam Pemda, yaitu Pemprov 
Jambi, Pemprov Jawa Barat, Pemprov 
lampung, Pemrov naD, Pemkab 
Wonosobo dan Pemkot Medan.

Susun kebijakan
Berdasar data kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan diketahui, sampai 31 
Desember 2015, jumlah Tenaga Kerja 
aktif Penerima Upah (PU) yang menjadi 
peserta program JKK dan JKM sebanyak 
14.042.592 orang, Program JHT 13.112.283 
orang dan Program JP sebanyak 6.481.983 
orang. Pembayaran iuran program jaminan 
peserta penerima upah dilakukan oleh 
perusahaan/pemberi kerja secara kolektif 
sesuai program jaminan yang diikuti setiap 
bulannya.

Hasil pemeriksaan atas piutang 
iuran masing-masing program jaminan 
diketahuibahwa pada posisi per 31 
Desember 2015 masih terdapat denda 
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atas tunggakan iuran program yang belum dapat 
direalisasikan Rp23.969.761.722 terdiri dari denda 
atas tunggakan iuran program JKK sebesar Rp2,68 
miliar, JKM sebesar Rp1,65 miliar, JHT Rp18,42 miliar 
dan JP sebesar Rp1,2 miliar.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 14 
Kantor Cabang di Kanwil Jabar, Jateng & Diy, Jatim 
dan Sumbar-Riau, diketahui bahwa penagihan 
denda atas tunggakan iuran program di kantor 
cabang belum dilakukan secara optimal.

Menanggapi permasalahan tersebut, 
Direktur Utama mengatakan pihaknya terus  
mengoptimalkan penagihan piutang dan denda 
iuran melalui penagihan oleh RO dan kegiatan 
pengawasan/pemeriksaan oleh Petugas Pengawas 
dan Pemeriksa (Wasrik). 

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga 
bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan negara 
(DJKn) yakni Kantor Pelayanan Kekayaan negara 
dan lelang (KPKnl) melalui Perjanjian Kerjasama 
(PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan DJKn 
Kementerian Keuangan no PeR/16/012015 dan 
PRJ-1/Kn/2015 tentang Pengurusan Piutang 
iuran Macet dan Denda Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan dan dengan Jaksa agung Muda 
Bidang Perdata dan Tata Usaha negara (Jamdatun) 
Kejaksaan agung melalui Kesepakatan Bersama no 
MoU/02/042016 dan B-186/g/gs.1/04/2016 tentang 
Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan 
Tata Usaha negara. 

atas upaya-upaya tersebut, didapat realisasi 
penerimaan denda periode 1 Januari 2016 sampai 
dengan 30 april 2016 dicapai sebesar Rp436,96 
juta.

Menurut BPK, permasalahan tersebut 
disebabkan karena BPJS Ketenagakerjaan  belum 
mengakui pembayaran iuran sebagai pendapatan 
denda terlebih dahulu bagi peserta yang 
menunggak iuran, serta  Kepala Cabang, Kepala 
Bidang Pemasaran dan Wasrik Cabang tidak optimal 
dalam melakukan upaya-upaya penagihan atas 
piutang denda tunggakan iuran.

Untuk itu BPK merekomendasikan Direktur 
Utama agar menyusun kebijakan yang 
menguntungkan program dengan mengakui 
pendapatan piutang denda setiap terjadi 
pembayaran iuran peserta yang menunggak, dan, 
meningkatkan upaya penagihan piutang denda 
berdasarkan prosedur dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundangan yang berlaku.  dr

Investasi Rp 16 Triliun 
Jadi Sorotan BPK

BPK menilai BPJS Ketenagakerjaan belum optimal melakukan 
pengelolaan dana. Padahal badan ini mengelola dana dalam 
jumlah besar. Berdasarkan laporan Realisasi investasi diketahui 
dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 

(program dan badan) adalah sebesar Rp206 triliun.
Dalam mengelola dana tersebut, sebagaimana dikutip dari lHP 

BPK Ta 2014-2015, BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan sebagian 
dananya antara lain pada instrumen investasi Reksadana yakni sejumlah 
Rp16,39 triliun per 31 Desember 2015. Dalam penilaian BPK, investasi 
tersebut tidak seusai dengan profil BPJS Ketenagakerjaan.

Dipaparkan dalam laporan BPK, selain bertugas menyelenggarakan 
program JHT, JKK, JKM dan JP, BPJS Ketenagakerjaan juga bertugas 
mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang teridiri atas aset 
dana Jaminan Ketenagakerjaan (JKK, JHT, JP dan JKM), dan aset BPJS 
Ketenagakerjaan (badan) secara optimal dengan mempertimbangkan 
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil 
yang memadai.

Terkait pengelolaan dana, BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan 
dananya sebesar Rp16,39 triliun pada instrumen investasi Reksadana, 
juga pada instrumen investasi saham. 

Dari 47 reksadana yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan diketahui 
bahwa 39 reksadana atau 82,98% merupakan reksadana saham, 4 
reksadana atau 8,5% merupakan reksadana campuran, 3 reksadana atau 
6,38 % merupakan reksadana pendapatan tetap dan 1 reksadana atau 
2,13% merupakan reksadana eTF. 

Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK berpendapat, kinerja instrumen 
saham lebih baik dibanding instrumen investasi reksadana. Hal ini 
dapat dilihat dari perbandingan kinerja kedua instrumen investasi 
tersebut. Tahun 2008-2015 misalnya, diketahui bahwa kinerja instrumen 
investasi saham lebih baik dibanding instrumen investasi reksadana. 
Sedangkan tahun 2015, kinerja instreumen investasi reksadana lebih 
baik dibanding instrumen investasi saham.

Selain itu, jelas BPK, berdasa sampel terhadap 6 produk investasi 
reksadana diketahui bahwa instrumen investasi reksadana memiliki 
lebih banyak biaya dibandingkan dengan instrumen investasi saham. 

Sebagai perbandingan untuk investasi di instrumen saham, biaya 
yang dikeluarkan adalah biaya beli dan biaya jual. Sementara itu untuk 
investasi di instrumen reksadana, biaya yang dikeluarkan di antaranya 
biaya jasa pengelolaan Manajer investasi yang besarannya antara 2% 
s.d 3% per tahun, biaya jasa kustodian maksimal 0,1% s.d 0,25% per 
tahun, biaya pembelian maksimal 1% - 4% per tahun, biaya penjualan 
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kembali 0% s.d 1,25%, dan biaya pengalihan yang besarannya 
maksimal 1% s.d 2%. Untuk reksadana saham di program JKK 
dan JKM ditempatkan pada saham-saham yang tidak termasuk 
dalam lQ45.

Menjawab permasalahan tersebut, Divisi terkait 
menjelaskan bahwa investasi di reksadana karena sifat dari 
investasi adalah komplementer bukan subsitusi, dimana 
perbandingan persentase penempatan alokasi aset per 
31 Desember 2015 atassaham sebesar 21,38%, sedangkan 
reksadana sebesar 7,96%.  Selain itu, jelas Divisi tersebut, BPJS 
Ketenagakerjaan belajar tata kelola dari Manajer investasi.

Menurut BPK, definisi substitusi adalah sesuatu yang 
mempunyai manfaat untuk menggantikan benda lain, 
sedangkan definisi dari komplementer adalah sesuatu 
yang mempunyai manfaat melengkapi benda lain. Jika 
melihat dari perbandingan kinerja, kinerja saham lebih baik 
dibandingkan kinerja reksadana, sehingga bukan merupakan 
produk investasi komplementer. Selain itu batas maksimal 
penempatan investasi di instrumen saham sampai 
dengan 50%.

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai 
dengan, antara lain, UU no 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal. Pada pasal 1 ayat 11 menyebutkan, 
”Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan 
usahanya mengelola portofolio efek untuk para 
nasabah atau mengelola portofolio kolektif 
untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan 
asuransi, danapensiun dan bank yang melakukan 
sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Sedang 
ayat 27 menyebutkan, ”Reksadana adalah wadah 
yang dipergunakan untuk menghimpun dana 
dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 
diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh Manajer 
investasi.”

Kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan PPno 99 
Tahun 2013 sebagaimana diubah oleh PP no 55 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
Pada pasal 2 disebutkan, “Pengelolaan aset Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara optimal dengan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas kehati-hatian, 
keamanan dana, dan hasil yang memadai.”

Pasal 29 ayat 1 huruf c menyebutkan, ”instrumen investasi 
saham dibatasi dengan ketentuan, investasi berupa saham 
yang tercatat dalam Bursa efek, untuk setiap emiten paling 
tinggi 5% dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 
50% dari jumlah investasi.

Serta tidak sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 

no: PeRDiR/20/092015 tentang Pedoman pengelolaan 
investasi BPJS Ketenagakerjaan, pada Bab Vii Poin D.3.1 (2) 
yang menyatakan, ”JKK dan JKM hanya dapat ditempatkan 
pada saham yang termasukdalam kategori lQ45, kecuali 
saham yang tidak termasuk dalam lQ45 yang sudah dimiliki 
pada saat Peraturan Direksi diterbitkan.”  

akibat dari kondisi tersebut, tegas BPK, hasil pengelolaan 
dana peserta program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal. 
Hal tersebut disebabkan BPJS Ketenagakerjaan menempatkan 
dana yang tidaksesuai dengan profil BPJS Ketenagakerjaan.

Menjawab tentang permasalahan tersebut, Dirut 
mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi di 
reksadana dikarenakan instrumen reksadana merupakan salah 
satu jenis instrumen investasi yang diizinkan oleh peraturan 
perundang-undangan, diversifikasi risiko dan mengoptimalkan 
hasil investasi dengan risiko yang terukur. 

Disebutkannya juga bahwa pengelolaan portofolio 
investasi BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan secara 

optimal untuk memenuhi manfaat kepada peserta dan 
mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, dengan tetap 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-
hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Selain itu, 
Portofolio Reksadana BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi 
sebesar 4% - 6% dari total dana kelolaan Reksadana yang ada 
di pasar. adapun perbedaan portofolio reksadana dengan 
portofolio saham di antaranya risiko dengan parameternya dan 
biaya investasi.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama 
agar segera meningkatkan proporsi investasi dalam 
bentuk penyertaan langsung yang menguntungkan BPJS 
Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam PP 55 
Tahun 2015 seperti sektor infrastruktur atau perkebunan. (dr)
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K aMiS (15/6) lalu, BPK 
menyerahkan hasil pemeriksaan 
investigatif dalam rangka 
penghitungan kerugian negara 

atas dua kasus tindak pidana korupsi 
pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
Papua yang ditangani Badan Reserse 
Kriminal (Bareskrim) Polri. Kasusnya terkait 
penyimpangan pada proses pemberian 
kredit dari BPD Papua kepada dua debitur. 

Dua kasus tersebut, pertama, 
pemberian kredit oleh BPD Papua kepada 
PT SBi dengan plafon Rp313,29 miliar 

berupa 8 fasilitas kredit investasi dan satu 
fasilitas kredit modal kerja. Kasus kedua, 
pemberian fasilitas kredit oleh BPD Papua 
kepada PT VS pada tahun 2013 dengan 
plafon Rp111,00 miliar, berupa dua 
fasilitas kredit modal kerja. 

Hal itu diterangkan anggota BPK 
eddy Mulyadi Soepardi usai menyerahkan 
laporan hasil penghitungan kerugian 
negara pada dua kasus tersebut kepada 
Kabareskrim Polri Komjen ari Dono 
Sukmanto, di gedung Bareskrim Polri, Jl 
Medan Merdeka Timur, gambir, Jakarta 

KrediT BermASAlAh 
di BPd PAPUA
BPK TelaH MenyeleSaiKan DUa PeMeRiKSaan inVeSTigaTiF 
DalaM RangKa PengHiTUngan KeRUgian negaRa aTaS 
KaSUS BPD PaPUa. KaSUSnya SePUTaR PeMBeRian KReDiT 
BeRMaSalaH. KeRUgian negaRa/DaeRaH CaPai Rp359,39 
MiliaR.

Pusat. eddy yang didampingi auditor 
Utama investigasi BPK i nyoman 
Wara, menambahkan, “ini permintaan 
Kabareskrim menyelesaikan kasus bank 
daerah, jadi ada kerugian dari penilaian 
analisis dan persetujuan kredit yang 
menyimpang yang akhirnya macet.” 

BPK menyimpulkan ada 
penyimpangan pada tahap analisis 
dan persetujuan kredit, antara lain 
analisis kredit tanpa melalui kunjungan 
on the spot; rekayasa data keuangan 
debitur; kelengkapan dokumen tidak 
memenuhi syarat; penetapan plafon 
tidak memperhatikan kebutuhan riil 
proyek yang didanai; dan nilai agunan 
tidak mencukupi. Temuan-temuan 
tersebut merupakan penyimpangan pada 
tahap analisis dan persetujuan kredit. 
Penyimpangan juga terjadi pada tahap 
pencairan dana dan penggunaan dana 
kredit. 

Pada tahap jatuh tempo, BPK juga 
menemukan kenyataan PT SBi tidak 
dapat melunasi kreditnya sehingga 
terdapat tunggakan pokok Rp222 
miliar dan tunggakan bunga Rp48,25 
miliar, yang saat ini berstatus macet. 
atas kasus ini, kerugian negara/daerah 
mencapai Rp270,26 miliar. Sedangkan 
pada kasus PT VS, BPK menyimpulkan 
ada penyimpangan pada tahap 
analisis dan persetujuan kredit. adanya 
penyimpangan pada tahap ini ditandai 
dengan beberapa temuan.

Temuan-temuan pada tahap analisis 
dan persetujuan pemberian kredit, 
yaitu analisis kredit tanpa melalui 
kunjungan on the spot; plafon kredit 
tidak menggunakan dasar yang valid; 
dan pemberian persetujuan kredit tidak 
didukung kajian dari Divisi Manajemen 
Risiko dan Divisi Kepatuhan. Pada tahap 
pencairan kredit, BPK juga menemukan 
penyimpangan dimana pencairan kredit 
tetap dilakukan meski belum memenuhi 
syarat efektif pencairan. lalu, sebagian 
pencairan digunakan untuk hal-hal yang 
tidak sesuai dengan tujuan pemberian 
kredit, bahkan di antaranya digunakan 

Gedung Bank Papua
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untuk kepentingan pribadi.
Temuan lainnya, 

restrukturisasi diberikan 
meskipun tidak memenuhi 
persyaratan prospek usaha 
dan persyaratan agunan. Dan, 
pada saat jatuh tempo, PT VS 
tidak dapat melunasi kreditnya, 
sehingga terdapat tunggakan 
pokok Rp73,09 miliar dan 
tunggakan bunga Rp16,03 
miliar, yang saat ini berstatus 
macet. Kerugian negara/daerah 
dalam kasus ini sebesar Rp89,13 
miliar. 

Dari dua kasus yang 
terjadi pada periode 2013-
2014 tersebut, nilai kerugian 
negaranya jika ditotal 
mencapai Rp359,39 miliar. 
Kejahatan korporasi yang melibatkan dua 
perusahaan swasta sebagai debitur dan 
BPD Papua itu rencananya akan dikenakan 
pasal berlapis.

Pasal-pasal yang akan dikenakan, 
di antaranya, Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU) dan Peraturan Ma (Perma) 
no. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 
Penanganan Tindak Pidana oleh 
Korporasi. Terkait perkembangan kasus 
tersebut, Kabareskrim ari Dono Sukamto 
menyampaikan, pihaknya telah melakukan 
beberapa langkah di antaranya menyita 
dan melelang beberapa aset empat unit 
kapal yang ada di Surabaya yang sudah 
dilelang.

Selain itu, Polri juga terus melakukan 
pengejaran terhadap aset dan aliran dana 
kasus itu. “Kami juga masih trace lagi untuk 
kerugian negara ini kemana saja alirannya 
dan Kami masih melakukan pengejaran 
untuk aset-asetnya,” terang ari. 

Bareskrim Polri juga sudah 
menetapkan mantan Direktur Utama BPD 
Papua menjadi tersangka dalam kasus 
pemberian kredit tersebut “Sudah ada 1 
tersangka inisial JK, mantan dirut bank. 
Juga dari pihak swastanya, debitur atau 
corporate-nya bakal segera kami jerat,” 
terang ari. 

PT SBi sendiri memiliki tempat 
kedudukan di Surabaya, Jawa Timur. 
Perusahaan ini bergerak di bidang 
bisnis agen Pengiriman dan Pelabuhan. 
Sedangkan PT Vitas berkedudukan di 
Jayapura, Papua. Usahanya bergerak di 
bidang jasa konstruksi. Kasus pemberian 
fasilitas kredit ini sendiri terjadi pada 
periode 2013-2014 silam. 

Menanggapi kasus korupsi di BPD 
Papua ini, Ketua DPR Papua yunus Wonda 
mengatakan, ini merupakan pembelajaran 
untuk jajaran manajemen BPD Papua kini 
agar lebih berhati-hati, dalam mengelola 
uang yang ada di bank milik pemerintah 
daerah di Papua tersebut. ia menyerahkan 
sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang 
menangani kasus ini.

Menurut yunus Wonda, jika melihat 
perjalanan BPD Papua selama ini, tidak 
seperti bank-bank lainnya. Bank lain 
berupaya semaksimal mungkin mencari 
nasabah. namun, BPD Papua tidak karena 
dana aPBD Provinsi Papua dan kabupaten/
kota ada di bank itu. “Bisa dikata, kasus 
kredit macet ini hampir semua karena 
pinjaman orang dari luar Papua,” 
ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut yunus 
Wonda, dalam pemberian kredit, BPD 
Papua harus jelas melihat calon debitur. 

Jangan sampai ada hal-
hal yang tidak terpenuhi 
namun dipaksakan 
memberikan pinjaman. 
“Kasih kredit harus lihat 
baik calon debiturnya. 
apakah persyaratan yang 
ditentukan bisa dipenuhi. 
apakah dia benar-benar 
berdomisili dan ada 
usahanya di Papua,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) Jayapura Misran 
Pasaribu menyarankan 
manajemen BPD Papua 
segera menutup kantor 
cabang di luar Papua. 
“Kantor cabang yang 
disarankan segera ditutup 

ada di tiga kota, Menado, Jakarta dan 
Serpong,” ucapnya, Sabtu (17/6). 

Misran mengutarakan bahwa 
pihaknya menyarankan agar ketiga kantor 
cabang itu segera ditutup karena biaya 
operasional ketiga kantor cabang tersebut 
cukup tinggi, di sisi lain, hingga kini 
kantor itu tidak memberi kontribusi yang 
signifikan. Bahkan, ada kantor cabang 
yang biaya operasionalnya lebih tinggi 
dibanding pendapatannya karena jumlah 
pegawainya banyak yakni Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) Kelapa gading. 

Misran mengatakan BPD Papua 
memiliki lima kantor cabang namun 
dua kantor cabang lainnya yakni Kantor 
Cabang Surabaya dan Kantor Cabang 
Makassar dapat dikategorikan sehat. 
ia menambahkan, ada baiknya ketiga 
KC itu diharapkan tutup sebelum 2018, 
mengingat kredit macet BPD Papua paling 
tinggi di seluruh indonesia yakni mencapai 
level 19. 

Walaupun kredit macet di BPD 
Papua tertinggi di indonesia namun 
likuiditas BPD Papua menurut Misran 
masih dinyatakan aman. OJK sendiri 
kini melakukan pendampingan yang 
dijadwalkan setiap dua minggu sekali.  
(and)

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi  bersama Kabareskrim Polri Ari Dono Sukmanto 
memberikan keterangan kepada  awak media terkait dua kasus pada BPD Papua.

PDTT
(Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)
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D alam laporan Keuangannya, 
Pemkab mandailing Natal 
menyajikan nilai aset tetap 
dan akumulasi penyusutan 

per 31 Desember 2015 masing-masing 
sebesar Rp2,39 triliun dan Rp1,36 triliun. 
Dari nilai tersebut, di antaranya aset tanah 
yang disajikan sebesar Rp162,80 miliar 
dan aset-aset lainnya yang belum bisa 
diinventarisir dengan bukti-bukti valid 
sehingga BPK tidak dapat memperoleh 
bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat 

tentang nilai tersebut. Hal itu dikarenakan 
tidak tersedianya data dan informasi pada 
satuan kerja terkait.   

menurut hasil pemeriksaan BPK, 
laporan keuangan Pemkab mandailing 
Natal tersaji secara wajar dalam semua 
hal yang material. Posisi keuangan per 
31 Desember 2015,  realisasi anggaran, 
perubahan saldo anggaran lebih, 
operasional, arus kas, serta perubahan 
ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar 

PEmKAb mANdAiliNG NAtAl
dililit ENAm tEmUAN
BaDaN PemeRiKSa KeuaNgaN (BPK) memBeRiKaN oPiNi 
WajaR DeNgaN PeNgecualiaN (WDP) ataS ataS laPoRaN 
KeuaNgaN (lK) PemKaB maNDailiNg Natal ta-2015. Bagi 
PemKaB maNDailiNg Natal, caPaiaN iNi Sama DeNgaN 
PReStaSi yaNg PeRNaH DicaPai taHuN SeBelumNya.

akuntansi Pemerintahan.
Namun BPK menemukan beberapa 

kelemahan dalam sistem pengendalian 
intern atas lK Pemkab mandailing Natal. 
misalnya, penatausahaan piutang pajak 
bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB P2) belum memadai. 
Selain itu, penatausahaan persediaan 
belum memadai. 

Kelemahan lain, penatausahaan dan 
pencatatan aset tetap belum tertib. Di 
samping itu, pengelolaan aset lainnya 
belum memadai. terakhir, ditemukan 
kesalahan penganggaran belanja barang 
dan jasa sebesar Rp293,65 juta serta 
belanja bantuan sosial sebesar Rp1,72 
miliar dan belanja modal sebesar Rp6,03 
miliar.

Piutang PBB P2
Dalam laporan keuangannya Pemkab 

mandailing Natal menempatkan nilai total 
piutang pajak daerah per 31 Desember 
2015 sebesar Rp 14,5 miliar. Dan pada 
tahun 2014 sebesar Rp12,98 miliar. 
adapun saldo piutang terbesar per 31 
Desember 2015 adalah piutang pajak 
daerah yang berasal dari PBB P2 yang 
mencapai Rp13,98 miliar. Piutang tersebut 
terdiri dari Piutang Hasil Pelimpahan 
Pemerintah Pusat sebesar Rp 11,77 miliar, 
SPPt PBB P2 tahun 2014 yang belum 
dibayar sebesar Rp 1,07 miliar dan SPPt 
PBB P2 tahun 2015 yang belum dibayar 
Rp1,12 miliar.   

akibatnya terdapat perbedaan realisasi 
penerimaan PBB P2 tahun 2015 dengan 
data SiSmioP sebesar Rp835,66 juta. 
SiSmioP adalah sistem yang terintegrasi 
untuk mengolah informasi/data objek 
dan subjek pajak PBB P2, yang telah 
diterima DPKaD dari KPP Pratama Padang 
Sidempuan. Di dalam SiSmioP, terdapat 

Tugu Mandailing Natal
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daftar himpunan yang memuat data nama 
WP, letak objek pajak, nomor objek pajak 
(NoP), dan pembayaran pajak terutang 
yang dibuat berdasarkan desa.

menurut keterangan staf Bidang 
Pendapatan lain-lain, perbedaan di atas 
terjadi karena Bidang Pendapatan lain-
lain tidak dapat mengandalkan SiSmioP 
untuk mengetahui pembayaran yang 
diterima karena belum adanya sistem 
pembayaran online yang menghubungkan 
Bank Sumut dan SiSmioP. Penginputan 
secara manual belum seluruhnya bisa 
dilakukan karena terbatasnya SDm. 
Sampai pemeriksaan berakhir 30 juli 2016 
penginputan belum selesai dilakukan oleh 
staf Bidang Pendapatan lain-lain.

akibatnya penyajian piutang PBB 
P2 sebesar Rp13,98 yang berasal dari 
pelimpahan piutang PBB P2 dari KPP 
Pratama Padang Sidempuan yang belum 
diverifikasi sebesar Rp11,77 miliar dan 
saldo piutang PBB P2 tahun 2014 dan 
2015 sebesar Rp 2,20 miliar yang tidak 
dapat dirinci per WP, dan tidak diyakini 
kewajarannya. 

atas permasalahan tersebut BPK 
merekomendasikan kepada Bupati 
mandailing Natal Dahlan Nasution agar 
memerintahkan Kepala DPKaD melakukan 
validasi dan pemutakhiran piutang PBB 
P2 hasil pelimpahan pemerintah. Selain 
itu bersama Kepala Bidang Pendapatan 
lain-lain menyajikan realisasi piutang 
pajak berdasarkan Nomor SPPt, 
mengoptimalkan koordinasi dengan Bank 
Sumut dalam hal sinergi SiSmioP dengan 
jaringan Bank Sumut dan meningkatkan 
koordinasi dengan para camat dan Kepala 
Desa dalam hal pengelolaan PBB P2 per 
SPPt.

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Pemkab yang biasa disebut 

madina itu, direalisasikan Rp1,12 
miliar atau 89,32% dari anggaran 
sebesar Rp1,26 miliar. Berdasarkan 
hasil pemeriksaan secara uji petik atas 
dokumen pertanggungjawaban belanja 
di atas diketahui terdapat kesalahan 

penganggaran pada empat jenis belanja. 
misalnya di Dinas Pekerjaan umum 
sebesar Rp293,65 juta. Belanja tersebut 
seharusnya dianggarkan dan direalisasikan 
sebagai belanja modal, ternyata dicatat 
sebagai penambah saldo aset tetap.

Selain itu juga terdapat kesalahan 
penganggaran belanja bantuan sosial 
sebesar Rp 1,72 miliar. Berdasar hasil 
pemeriksaan diketahui terdapat 30 
penganggaran dengan  realisasi Rp1,72 
miliar yang tidak tepat diklasifikasikan 
sebagai belanja bantuan sosial, karena 
sesungguhnya merupakan belanja hibah. 
Padahal, ada perbedaan prinsip antara 
belanja sosial dan belanja hibah.

contoh, Bantuan operasional Sekolah 
(BoS) kepada Sma/SmK sebesar Rp 946,57 
juta. Bantuan kepada 12 sekolah itu tidak 
berkaitan dengan kegiatan yang bisa 
mengurangi risiko sosial, sesuai ketentuan 
tentang “bantuan sosial”.

temuan sejenis sebesar Rp 262 juta, 
sebagai bantuan sosial tim pemandu 
haji daerah (tPHD). lagi-lagi, sama 
sekali tidak masuk klasifikasi pengertian 
“bantuan sosial”. yang juga dicatat sebagai 
temuan adalah bantuan berkedok sosial 
sebesar Rp 517,50 juta kepada organisasi 
kelompok/organisasi kemasyarakatan. 

Selain itu, BPK juga menemukan 
kesalahan penganggaran belanja modal 
sebesar Rp 6,03 miliar. Pemeriksaan 
menunjukkan bahwa hasil pengadaan 
barang yang diserahkan kepada 

masyarakat dari belanja modal senilai 
tersebut telah dikeluarkan dari daftar 
aset tetap Pemkab. Hasil pengadaan 
telah diserahkan dan digunakan oleh 
masyarakat terkait.

Permasalahan di atas mengakibatkan 
penyajian realisasi belanja barang dan jasa 
pada lRa dan beban pada lo (laporan 
operasional) tidak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya yang terdiri dari Rp293,65 
juta lebih saji atas pengadaan yang 
menghasilkan aset tetap dan sebesar 
Rp6,03 kurang saji atas pengadaan barang 
yang diserahkan ke masyarakat.

temuan lain adalah tekait pengelolaan 
persediaan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) 
yang belum meadai. misal, persediaan 
pada Dinkes belum dicatat seluruhnya. 
Kemudian, hibah obat senilai Rp 6,88 juta 
tidak melalui mekanisme penganggaran. 
Bukan hanya itu, BPK juga menemukan 
pencatatan persediaan obat-obatan pada 
Dinkes belum tertib. Bahkan secara spesifik 
ditemukan pengelolaan persediaan obat 
di Kantor Pusat Penanggulangan malaria 
yang tidak memadai.

Permasalahan di atas mengakibatkan 
nilai persediaan material bahan per 
31 Desember 2015 sebesar Rp8,28 
miliar belum menunjukkan nilai yang 
sewajarnya. Selain itu, beban persediaan 
obat-obatan dan bahan kimia tahun 2015 
sebesar Rp 4,6 miliar tidak dapat diyakini 
kewajarannya. Selain itu, barang yang 
diserahkan kepada masyarakat sebesar 
Rp8,39 bahkan belum memiliki dasar 
penyerahan.

atas permasalhan tersebut BPK 
merekomendasikan Bupati mandailing 
Natal memerintahkan Kepala DPKaD 
lebih optimal dalam melakukan sosialisasi 
terkait penerapan SaP berbasis akrual 
kepada petugas pengelola persediaan. 
BPK juga merekomendasikan agar masing-
masing kepala satker terkait menjalankan 
fungsi pengawasan atas pengelolaan 
persediaan di lingkungan satkernya 
termasuk membuat berita acara serah 
terima/nota hibah atas barang yang telah 
diserahkan ke masyarakat.   (bd) 
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PERAN CARA KERJA OTAK 
DALAM KEPRIBADIAN MANUSIA

Mengenali Diri Sendiri Dengan Memahami Mekanisme Kimia Dalam Otak

SELAYANG PANDANG TES KEPRIBADIAN
Tes kepribadian pertama kali 

digunakan dalam rangka seleksi tentara 
Amerika saat perang dunia pertama, 
untuk memprediksi tentara yang memiliki 
risiko menderita gangguan psikologis 
akibat ekspos terhadap peperangan 
dalam jangka waktu lama. Saat ini banyak 
organisasi menggunakan tes kepribadian 
(bersama alat tes lainnya) dalam rangka 
rekrutmen pegawai, optimalisasi tim kerja, 
maupun identifikasi pola karir. Namun 
demikian, penggunaan tes kepribadian 
menimbulkan sejumlah kontroversi. 
Sejumlah kritik menyatakan bahwa tes 
kepribadian yang ada saat ini sering 
berakibat pada pemberian label atau 
kategorisasi terhadap orang lain. Bahkan 
kepribadian dijadikan alasan atau faktor 
penyebab ketika terjadi konflik dalam 
pekerjaan.

Manusia memiliki dua aspek 
kepribadian yang berinteraksi konstan, 

yaitu budaya (aspek pendidikan yang 
mengajarkan hal-hal apa saja yang perlu 
kita percayai, lakukan, dan katakan) 
dan temperamen (aspek biologis, 
genetis, hormon, dan neurotransmiter). 
Helen Fisher (2013) meneliti empat 
aspek temperamen yang membentuk 
kepribadian manusia dan memberikan 
sudut pandang baru dalam area 
studi kepribadian. Hasil penelitian 
Fisher tidak hanya mendeskripsikan 
temperamen tetapi juga menjelaskan 
mengapa manusia memiliki karakter 
kepribadian berbeda satu sama lain. 
Fisher menemukan bahwa kepribadian 
yang berbeda antar manusia disebabkan 
perbedaan aktivitas kimia otak 
pada sejumlah area tertentu. Hal ini 
dimungkinkan untuk diketahui dengan 
melakukan Functional Magnetic 
Resonance Imaging (FMRI) pada individu 
saat mengerjakan tes Fisher Temperament 

Inventory (FTI). FTI menghasilkan 
deskripsi kepribadian seseorang pada 
empat aspek temperamen (Curious/
Energetic; Cautious/Social Norm 
Compliant; Analytical/Tough-Minded; & 
Prosocial/Empathetic).

Semua orang memiliki empat 
aspek temperamen tersebut meskipun 
pada umumnya seseorang memiliki 
dua aspek yang dominan dalam diri 
mereka. Penelitian Fisher menarik 
perhatian para psikolog, peneliti, dan 
praktisi pada bidang studi kepribadian 
karena berlandaskan science dan 
berupaya mendeskripsikan daripada 
mengkategorisasi kepribadian 
seseorang. Hasil penelitian Fisher 
juga sudah banyak digunakan dalam 
dunia bisnis/pekerjaan, salah satunya 
oleh Deloitte. Deloitte menggunakan 
FTI untuk mengembangkan program 
Business Chemistry yang bertujuan 
mengoptimalkan peran pemimpin 
melalui pemberdayaan staf dengan 
tipikal cara kerja dan pribadi berbeda 
melalui strategi tertentu.

Kepribadian manusia 
dipengaruhi oleh sistem 
kerja otak. Demikian 
hasil studi Helen Fisher, 
PhD., seorang Antropolog 
Biologi. Artikel ini akan 
membahas aplikasi hasil 
studi tersebut dalam kon-
teks asesmen psikologi 
dan praktik pekerjaan 
sehari-hari.

Opini
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FISHER TEMPERAMENT INVENTORY DAN ASESMEN PSIKOLOGI

Fisher Temperament Inventory 
(FTI) memberikan warna baru dalam 
dunia asesmen psikologi sebagai salah 
satu alternatif tes kepribadian. Selain 
menjelaskan perbedaan kepribadian 
manusia berdasarkan science mekanisme 
kimiawi otak, tes tersebut juga 
menggambarkan kepribadian sebagai 
suatu entitas yang utuh daripada suatu 
kategori tertentu.

Mekanisme kimiawi otak 
memungkinkan kita memahami 
bahwa sebagian kepribadian manusia 
ditentukan oleh mekanisme kimia otak 
yang dominan dalam diri kita. Karena 
kepribadian sebagian ditentukan oleh 
faktor genetis, kita dimungkinkan untuk 
menampilkan tipe kepribadian selain 
tipe kepribadian dominan kita sampai 
dengan batas tertentu. Misalnya, bahasa 
atau sastra adalah keterampilan terkait 
dengan unsur kimia estrogen. Melinda 
tidak begitu menguasai bahasa atau 
sastra perancis dan ybs tidak akan pernah 
menjadi sastrawan bahasa perancis. Jika 
Melinda tumbuh dengan seorang ibu yang 
berprofesi sebagai penerjemah bahasa 
perancis dan seorang ayah yang bekerja 
pada perusahaan perancis (keluarga yang 
memiliki ekspos tinggi terhadap bahasa 
perancis), Melinda dapat meningkatkan 
kemampuan bahasa perancisnya tetapi 
Melinda tidak pernah bisa menjadi 
sastrawan perancis. Contoh lain adalah 
apakah orang lain dapat mengubah saya 
menjadi seseorang yang detail? Saya 
mungkin dapat memperhatikan hal detail 
ketika pekerjaan mengharuskan saya untuk 
melakukan supervisi atau pengendalian 
mutu tetapi itu membuat saya tidak 
nyaman. Jadi, kita dapat menampilkan 
kepribadian selain karakter dominan kita 
tetapi itu melelahkan secara psikologis.

FTI  juga memungkinkan kita untuk 
memahami dinamika kepribadian 
seseorang pada empat aspek temperamen. 
Hal ini berarti jika saya seseorang dengan 
tipe kepribadian dominan Explorer 

dan Builder, maka saya juga dapat 
menampilkan kepribadian selain tipe 
dominan saya. Pada saat yang sama, 
kita semua memiliki serangkaian sifat-
sifat dari empat aspek temperamen. 
Misalnya saya adalah seorang Explorer 
yang kreatif dan fokus pada pekerjaan 
saya dan seorang Builder yang mampu 
berpikir detail. Ketika seorang teman 
sedang menceritakan masalahnya kepada 
saya, saya adalah seorang Negotiator 
yang dapat mendengarkan keluh kesah 
dan memahami ekspresi emosi teman 
saya meskipun itu melelahkan buat saya. 
Saya juga bukan seorang pribadi dengan 
tipe kepribadian dominan Director yang 
tangguh dan pandai matematika. Namun 
demikian, saya tentunya dapat berpikir 
logis dalam urusan pekerjaan. Jadi dalam 
mengevaluasi kepribadian diri sendiri dan 
orang lain, kita harus mempertimbangkan 
semua aspek temperamen manusia. Ketika 
kita memahami posisi masing-masing 
orang dalam setiap aspek, kita dapat 
melihat dinamika kepribadian seseorang 
sebagai satu bagian yang utuh.

FTI dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif tes kepribadian dalam rangka 
asesmen psikologi untuk rekrutmen, 
promosi, atau team-building. Suzanne 
M. Johnson Vickberg dan Kim Christfort 
melakukan penelitian terkait empat 
tipe kepribadian menurut Fisher dan 
pengaruhnya terhadap pola/cara kerja 
dan strategi team-building dalam program 
Business Chemistry Deloitte pada 2017. Hasil 
penelitian tersebut dapat digunakan dalam 
asesmen psikologi yang dilakukan oleh 
BPK, salah satunya untuk keperluan seleksi 
pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut diperoleh informasi bahwa 
seorang pimpinan mayoritas memiliki 
tipe kepribadian dominan Explorer atau 
Director.

Temuan tersebut adalah logis 
mengingat seorang pimpinan adalah 
seorang visioner yang berani mengambil 
risiko dan mampu mengarahkan orang 

lain untuk mencapai visi yang dicita-
citakan. Seorang Explorer cenderung 
spontan dan outgoing, sementara seorang 
Director cenderung kompetitif dan senang 
mengarahkan orang lain. Oleh karena 
itu, FTI dapat digunakan untuk seleksi 
Jabatan Pimpinan Tinggi BPK dengan 
mengidentifikasi kandidat dengan tipe 
kepribadian Explorer atau Director. 
Namun demikian, hasil tes kepribadian 
bukan hanya untuk memberikan label 
atau mengkategorisasi seseorang sebagai 
pemimpin mengingat kepribadian 
adalah suatu dinamika atas empat aspek 
temperamen.

FISHER TEMPERAMENT INVENTORY 
DAN TEAM-BUILDING DALAM TIM 
PEMERIKSAAN

Fisher Temperament Inventory (FTI) 
dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 
membangun tim kerja yang efisien, efektif, 
dan solid melalui kombinasi penyusunan 
anggota tim yang tepat. Dengan 
memahami tipikal kepribadian masing-
masing orang, seorang ketua tim dapat 
mengombinasikan empat tipe kepribadian 
(Explorer/Builder/Director/Negotiator) 
dalam susunan anggota timnya. Tim 
pemeriksaan membutuhkan seorang 
Explorer yang berani mengambil risiko dan 
memiliki ide inovatif ketika pemeriksaan 
mengalami kendala dalam pencapaian 
tujuan pemeriksaan.

Namun demikian, tim juga perlu 
mempertimbangkan pemenuhan prosedur 
dan standar pemeriksaan yang mana 
merupakan fokus dari seorang Builder. 
Tim pemeriksaan juga membutuhkan 
sosok Director yang memiliki minat 
terhadap detail dan logis sehingga dapat 
menentukan alternatif solusi yang tepat 
berdasarkan fakta dan data. Ketika terjadi 
perbedaan pendapat atau konflik dalam 
tim, seorang Negotiator dibutuhkan untuk 
dapat memfasilitasi kebutuhan masing-
masing pihak yang bertentangan sehingga 
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dapat membuat tim menjadi solid kembali.
Selain penentuan komposisi tim, 

FTI juga dapat didayagunakan untuk 
mengembangkan strategi komunikasi 
yang efektif ketika berinteraksi dengan 
masing-masing tipe kepribadian. Potensi 
masalah komunikasi interpersonal 
mungkin terjadi ketika dua tipe 
kepribadian yang saling bertolak belakang 
berada dalam satu tim. Hal ini disebabkan 
perbedaan pola pikir dan perilaku antar 
tipe kepribadian. Seorang Explorer sangat 
bertolak belakang dengan seorang 
Builder. Sementara seorang Director 
sangat bertolak belakang dengan seorang 
Negotiator. 

Lalu bagaimana cara anda sebagai 
ketua tim mengelola anggota tim dengan 
tipe kepribadian yang saling bertolak 
belakang? Mempertemukan sejumlah 
orang dengan tipe kepribadian berbeda 
dalam satu tim dapat menciptakan 
kolaborasi yang solid jika ketua tim dapat 
mengelolanya dengan baik. Ketua tim 
awalnya dapat memberikan mereka 
penugasan pada lingkup kecil dan jika 
berhasil tim tersebut dapat ditugaskan 
dalam lingkup tugas yang lebih besar. 
Perbedaan membuat dinamika tim 
lebih solid karena saling melengkapi 
dan menyeimbangkan seluruh aspek 
kepribadian yang berbeda. Intinya adalah 
menghasilkan suatu “gesekan” yang 
produktif. Contohnya adalah Lennon dan 
McCartney, Serena dan Venus, serta Steves 
(Jobs dan Wozniak). Perbedaan adalah hal 
yang membuat kolaborasi tersebut kuat 
meskipun praktiknya membutuhkan waktu 
dan usaha.

Perbedaan adalah hal yang membuat 
kolaborasi tersebut kuat meskipun 
praktiknya membutuhkan waktu dan 
usaha. Contoh riil dari studi Brain 
Chemistry System adalah rekan sekerja 
yang merupakan tipe pribadi Director-
Negotiator yang berjuang di awal tetapi 
secara terbuka mendiskusikan perbedaan-
perbedaan mereka, akhirnya menjadi rekan 
tim yang solid. Seorang Director cukup 
nyaman berbicara terus terang dihadapan 
orang lain. Sementara seorang Negotiator 

Fisher mengidentifikasi 4 tipe kepribadian berdasarkan aktivitas kimia otak 
tertentu sebagai berikut. 

EXPLORER
Variasi dalam sistem dopamin otak dikaitkan dengan ketertarikan mencari hal-hal 
baru/pengalaman/petualangan, kerentanan terhadap rasa bosan, impulsif, energik, 
dan antusiasme. Orang yang mengekspresikan gen tertentu dalam sistem dopamin 
cenderung kurang mawas diri. Orang-orang seperti ini memiliki rasa ingin tahu 
dalam konteks intelektual, mental yang fleksibel, dan kreatif. Gaya berpikir dan 
perilaku tersebut diatas menunjukkan temperamen Curious/Energetic sehingga 
diidentifikasi sebagai tipe kepribadian Explorer.

BUILDER
Sifat-sifat yang terkait dengan aktivitas spesifik dan gen dalam sistem serotonin 
otak meliputi keterampilan sosial, kehati-hatian (risk aversion), tingkat kecemasan 
rendah, dan memiliki banyak teman dekat. Peningkatan aktivitas pada sistem ini 
juga berhubungan dengan perilaku observasi terhadap norma sosial, mengikuti 
aturan, menghormati otoritas, ketertiban, ketaatan terhadap rencana/metode/
kebiasaan, pengendalian diri, presisi, minat terhadap detail, kehati-hatian, 
kreativitas figural dan numerik, dan religius. Gaya berpikir dan perilaku tersebut 
diatas menunjukkan temperamen Cautious/Social Norm Compliant sehingga 
didentifikasi sebagai tipe kepribadian Builder.

DIRECTOR
Pengaruh prenatal endogen testosteron dihubungkan dengan kemampuan 
persepsi visual-spatial dan pemahaman rule based system yang tajam, mulai 
dari ilmu mekanik, komputer, matematika, teknik, atau musik. Mereka yang 
menunjukkan aktivitas sistem testosteron otak secara reguler menunjukkan 
perhatian yang tajam terhadap detail dan memiliki minat yang mendalam namun 
sempit. Mereka juga cenderung kurang peka terhadap lingkungan sosial dan 
ekspresi emosi; kurangnya kontak mata, kefasihan verbal, dan empati; serta 
sensitivitas ekstrim terhadap isu terkait peringkat. Namun demikian, mereka 
adalah pribadi yang percaya diri, terus terang, tegas, dan mampu menahan emosi 
meskipun mereka juga kadang menunjukkan emosi yang meluap-luap terutama 
emosi marah. Gaya berpikir dan perilaku tersebut diatas menunjukkan temperamen 
Analytical/Tough-Minded sehingga diidentifikasi sebagai tipe kepribadian Director.

NEGOTIATOR
Pengaruh prenatal endogen estrogen dihubungkan dengan kemampuan berpikir 
jangka panjang, kontekstual, dan holistik; keterampilan linguistik; keramahan; 
kerjasama; intuisi; empati; dan pengasuhan. Sifat-sifat yang juga berhubungan 
dengan kegiatan sistem estrogen otak adalah murah hati dan kepercayaan, 
dorongan untuk membangun social attachment, memori yang baik terhadap 
pengalaman emosional, imajinasi yang tajam, dan fleksibilitas mental. Oksitosin, 
terkait erat dengan estrogen, juga terkait dengan beberapa ciri-ciri prososial, 
termasuk trust, memahami emosi orang lain, dan intuisi. Gaya berpikir dan perilaku 
tersebut diatas menunjukkan temperamen Prosocial/Empathetic sehingga 
diidentifikasi sebagai tipe kepribadian Negotiator. 
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cenderung hati-hati ketika berkomunikasi 
dengan orang lain agar tidak menyakiti 
orang lain. Ketika bersiap-siap untuk 
mempresentasikan sesuatu bersama-sama, 
seorang Director sering merasa tidak sabar 
karena seorang Negotiator cenderung 
berbasa-basi dengan para audiens. 
Dengan berjalannya waktu, mereka mulai 
saling percaya dan menyesuaikan diri 
satu sama lain. Seorang Director belajar 
bahwa keterampilan sosial dan linguistik 
rekan kerjanya membantunya dalam 
membangun suasana presentasi yang 
kondusif dan berdampak positif terhadap 
audiens. Seorang Negotiator belajar bahwa 
pendekatan rekan kerjanya yang logis 
dan faktual memungkinkan mereka untuk 
memperkuat argumentasi mereka ketika 
berhadapan dengan entitas.

Selain mengombinasikan sejumlah 
tipe kepribadian berbeda dalam tim, ada 
cara lain untuk meningkatkan perspektif 
minoritas (dhi. tipe kepribadian minoritas) 
dalam tim Anda.

Mendorong minoritas untuk berbicara 
lebih awal bertujuan memberi mereka 
kesempatan untuk mempengaruhi 
arah pembicaraan sebelum dinamika 
pembicaraan bergulir lebih jauh. 
Eksperimen klasik psikolog Polandia 
Solomon Asch terkait konformitas 
menunjukkan bahwa ketika bahkan 
satu orang bertentangan dengan 
mayoritas, kemungkinan bahwa orang 
lain akan menyampaikan perspektif 
yang berbeda akan sangat meningkat. 
Kita dapat memanfaatkan fenomena ini 
untuk menciptakan atmosfer perbedaan 
pendapat yang sehat. 

Kita juga dapat memberikan waktu 
kepada anggota tim untuk melakukan 
individual brainstorming masing-masing 
sebelum diskusi/rapat berlangsung 
dan kemudian menyampaikan ide-
ide mereka secara bergiliran ketika 
diskusi/rapat dimulai. Penelitian telah 
menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih 
efektif daripada group brainstorming. 

Individual brainstorming memungkinkan 
pemerolehan ide-ide yang lebih beragam. 
Cara ini memberikan kesempatan 
lebih besar bagi tipe kepribadian yang 
membutuhkan waktu lebih untuk 
memproses informasi dan menyusun 
ide-ide dalam suasana atau atmosfer yang 
tenang. 

Jika komposisi sebuah tim tidak 
beragam dalam hal tipe kepribadian, coba 
minta anggota tim untuk “berpikir seperti” 
tipe kepribadian yang lain. Lakukan ini saat 
awal percakapan, sebelum sudut pandang 
mayoritas mengambil alih dinamika 
pembicaraan. Kita bisa mengatakan, “Jika 
saya melihat masalah ini melalui lensa 
seorang Explorer ....”. Hasil studi pada 
program Brain Chemistry menunjukkan 
bahwa tim yang telah belajar tentang 
empat tipe kepribadian dan cukup mahir 
menempatkan diri pada posisi orang lain, 
mampu memperkaya dan melengkapi 
diskusi dari berbagai dimensi. 

Bagaimana Anda dapat 
meningkatkan perspektif minoritas 
dalam tim Anda untuk menghindari 
marginalisasi tanpa mengubah orang 
lain off? Berikut adalah beberapa 
taktik yang dapat membantu. 

Untuk mendapatkan perspektif  seorang Builder, Anda 
perlu memberi mereka waktu dan detail yang dibutuhkan 
untuk mempersiapkan diskusi atau keputusan. Anda juga 
perlu menciptakan suasana nyaman bagi mereka untuk 
berkontribusi dengan cara yang nyaman (misalnya, secara 
tertulis) dan tanpa mengharuskan mereka melakukan 
konfrontasi. Aktivitas mempelajari bahan diskusi/rapat lebih 
awal perlu dibuat sebagai suatu pilihan daripada kebutuhan 
sehingga mengurangi beban bagi mereka yang tidak tertarik 
pada menghabiskan waktu dengan cara ini, seperti  seorang 
Explorer. 

Suasana diskusi yang dinamis perlu dipertimbangkan 
bagi seorang Explorer. Anda perlu mendorong mereka untuk 
mempresentasikan ide meraka. Anda perlu menentukan 
terlebih dahulu berapa lama suatu diskusi berlangsung 
sehingga membantu mereka yang lebih suka dengan alur 
diskusi yang terstruktur (yaitu seorang Guardian) merasa lebih 
tenang dalam situasi diskusi yang dinamis. 

Anda perlu menaruh perhatian pada proses pembentukan 
relasi interpersonal dalam diskusi kemudian meminta 
perspektif seorang Integrator. Anda juga 
dapat memberdayakan mereka untuk 
mengeksplorasi perspektif anggota tim 
lainnya dan stakeholder. Anda perlu 
mengeksplorasi ide seorang Integrator 
mengenai bagaimana diskusi atau 
keputusan memberikan dampak yang 
lebih baik. Lakukan aktivitas ini sebelum 
diskusi untuk mencegah seorang Director 
merasa gelisah dengan apa yang mereka lihat sebagai basa-
basi yang memakan waktu. 

Untuk seorang Director, ketua tim perlu menjaga dinamika 
diskusi dalam tempo yang cepat dan menunjukkan hubungan 
yang jelas antara diskusi atau keputusan dengan progres 
pencapaian target secara keseluruhan. Anda juga dapat 
mempertimbangkan menggunakan unsur eksperimen atau 
kompetisi untuk menjaga mereka tertarik dan terlibat dalam 
diskusi. Beberapa tipe kepribadian, seperti Negotiator, mungkin 
kurang termotivasi oleh aspek kompetisi sehingga anda perlu 
mencari cara untuk membangun atau memperkuat relasi 
interpersonal. Misalnya dengan memberikan kesempatan bagi 
tim yang saling bersaing untuk juga bersosialisasi. 
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Kita kadang menemui rekan kerja 
dalam tim yang tergolong introvert dan 
sensitif. Hal ini dapat kita temui pada tipe 
kepribadian Builder dan Negotiator. 

Jika menemui tipe kepribadian 
tersebut, anda perlu mempertimbangkan 
cara untuk mengelola tingkat stres 
mereka. Hal ini mungkin dilakukan 
dengan mengidentifikasi cara-cara 
untuk memperlambat dinamika diskusi, 
mengurangi informasi yang berlebihan, 
menyediakan lingkungan kerja yang lebih 
tenang atau privat, atau mengurangi faktor 
gangguan bagi mereka sehingga mereka 
fokus. 

Libatkan Builder dan Negotiator yang 
tergolong introvert dan sensitif dengan 
memberikan mereka waktu sendiri untuk 
tugas-tugas yang lebih reflektif. Beberapa 
tugas sebenarnya lebih baik dilakukan 
sendiri daripada berkelompok. Builder dan 
Negotiator yang tergolong introvert dan 
sensitif tidak mengekspresikan pandangan 
mereka karena kurangnya minat. Mereka 
sebenarnya mengamati dan mengolah 
informasi. Jika Anda ingin kontribusi 
mereka, minta mereka secara langsung 
namun dengan strategi tertentu. Jika 
Anda memberi mereka kesempatan untuk 
mempersiapkan diri dan memberikan 

ruang bagi mereka untuk berbicara dalam 
pertemuan, mereka akan dengan senang 
hati menawarkan gagasan mereka. 

Guardian dan Integrator yang tergolong 
introvert dan sensitif menghabiskan banyak 
waktu dan energi meninjau kesalahan 
mereka sendiri, sehingga penting untuk 
menciptakan sebuah lingkungan yang 
mana upaya dengan itikad baik dihargai 
meskipun hasilnya gagal. Tim yang 
merasa aman secara psikologis telah 
terbukti mengungguli tim dengan kondisi 
sebaliknya. Kondisi ini bermanfaat bagi 
anggota tim dari semua tipe kepribadian. 

Pramudhita Puteri, S.Psi., M.Sc

Jika pembaca ingin memberikan saran atau masukan maupun memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kompetensi, pembaca 
dapat menghubungi: Biro Sumber Daya Manusia
Subbagian Penilaian Kompetensi
(021) 2554 9000 pesawat 1717 dan 1241

57agustus 2017 WaRta BPK

53 - 71 GATSU 31.indd   57 19/10/2017   11:12:48



INTERNASIONAL

DELEGASI Supreme Audit Office 
of Czech (SAO Ceko) bersama 
parlemen Ceko, pada 17-
22 Juli lalu, mengunjungi 

Indonesia. Selain berkunjung ke Kantor 
Pusat BPK RI, mereka juga berkunjung ke 
DPR RI, Pusdiklat BPK RI, Yogyakarta dan 
Magelang. Delegasi SAO Ceko dipimpin 
Wakil Ketua Parlemen Republik Ceko 
Jan Bartosek, didampingi Wakil Presiden 
SAO Ceko Zdenka Hornikova. Delegasi 
diterima Ketua BPK RI Moermahadi Soerja 
Djanegara di Kantor Pusat BPK, Selasa 
(18/7). 

Setelah bertandang ke Kantor Pusat 

BPK RI, di hari yang sama, delegasi SAO 
Ceko langsung mengunjungi Komisi XI 
DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, 
Jakarta. Delegasi SAO Ceko kemudian 
melakukan pertemuan dengan jajaran 
Komisi XI dimana Ketua Komisi XI DPR 
RI Melchias Marcus Mekeng turut di 
dalamnya. Delegasi Ceko dan Komisi 
XI saling bertukar pengetahuan dan 
pengalaman tugas dan kewenangan serta 
peran Parlemen sebagai partner lembaga 
pemeriksa, baik di Indonesia maupun di 
Ceko. 

Setelah mengunjungi Komisi XI DPR 
RI, delegasi SAO Ceko kembali ke Kantor 

SAO CEKO 
KUNJUNgI BPK RI
SELAMA DUA HARI, SELAIN KE KANTOR PUSAT BPK RI, SAO CEKO 
JUGA MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN PIMPINAN KOMISI XI 
DPR DAN BERKUNJUNG KE YOGYAKARTA DAN MAGELANG. 

Pusat BPK RI melakukan courtesy call 
dengan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja 
Djanegara yang didampingi Sekjen BPK RI 
Hendar Ristriawan dan Kabiro Humas dan 
Kerja Sama Internasional Yudi Ramdan 
Budiman. Kedua pihak saling bertukar 
pengalaman peran dan kewenangan 
pemeriksaan keuangan negara serta 
pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan 
oleh parlemen.

Pusdiklat BPK RI
 Keesokan harinya, Rabu (19/7), 

delegasi SAO Ceko ditemani Duta Besar 
Republik Ceko untuk Indonesia Ivan 
Hotek berkunjung ke Pusdiklat BPK RI di 
Kalibata, Jakarta. Di sana, delegasi SAO 
Ceko diajak berkeliling area Pusdiklat 
dan sarana prasarana di sana. Setelah itu, 
delegasi SAO Ceko berdiskusi dengan 
Sekjen Hendar Ristriawan didampingi 
Kepala Pusdiklat BPK RI Dwi Setiawan 
Susanto terkait pengembangan SDM di 
BPK RI melalui peran Pusdiklat BPK RI. 

Dalam kesempatan itu, Kapusdiklat 
BPK RI Dwi Setiawan Susanto menjelaskan 
sistem pengembangan karier di BPK RI 
mulai dari level terendah hingga level 
tertinggi termasuk program-program 
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi 
pegawai BPK RI. Diterangkan pula bahwa 
Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan diklat 
eksternal dan internasional yang dapat 
diikuti lembaga pemeriksa dari negara 
lain. Lalu, mengenai kebijakan internal 
mengenai pemenuhan 40 jam pelajaran 
sebagai persyaratan utama untuk 
promosi kenaikan jabatan pegawai.

Dipaparkan pula pola kerja sama 
Pusdiklat BPK RI dengan perguruan tinggi 
dan organisasi profesional yang terkait 
dengan pemeriksaan atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara. 
Dimana, kerja sama tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 
diklat. 

Yogyakarta dan Magelang
Pada 21 Juli, delegasi SAO Ceko 

melanjutkan kunjungan ke kantor BPK 
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa 

Delegasi dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Republik Ceko, Mr. Jan Bartosek yang didampingi Wakil Presiden Supreme 
Audit Office of Czech (SAO Czech), Ms. Zdenka Hornikova diterima oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di 
Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Senin (18/7/2017).
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INTERNASIONAL

(D.I.) Yogyakarta. Di Yogyakarta, delegasi 
SAO Ceko diterima Anggota BPK RI Isma 
Yatun didampingi Kepala Perwakilan 
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 
Yusnadewi, dan Kepala Perwakilan BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Heri 
Subowo, serta Kabiro Humas dan Kerja 
Sama Internasional Yudi Ramdan Budiman.

Pertemuan mendiskusikan 
kewenangan kedua belah pihak dalam 
melakukan pemeriksaan di daerah dan 
hubungan dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). Dalam diskusi 
tersebut diketahui bahwa sampai saat ini 
SAO Ceko tidak memiliki kewenangan 
melakukan pemeriksaan sampai ke tingkat 
pemerintah daerah. Hal ini berbeda 
dengan kewenangan BPK RI. 

Dalam kesempatan itu, Isma Yatun 
memaparkan tugas BPK RI, dimana, salah 
satunya adalah memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
negara/daerah dan menyerahkan hasil 
pemeriksaan kepada DPR RI, Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) RI dan DPRD. 
Sedangkan jenis pemeriksaan yang 
dilakukan BPK meliputi Pemeriksaan 
Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.  
Selain itu, Isma Yatun juga menjelaskan 
mengenai tugas Auditorat Utama 
Keuangan Negara V (AKN V) BPK RI.

Sementara, Kepala Perwakilan BPK 
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 
Yusnadewi menjelaskan mengenai 
kedudukan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta 
yang merupakan bagian dari AKN V BPK RI. 
Diterangkan pula bahwa BPK Perwakilan 
Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai 
wilayah pemeriksaan sebanyak enam 
entitas yang terdiri dari satu provinsi, 
satu kota dan empat kabupaten. Selain 
itu, memeriksa Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan 
entitas, termasuk pemeriksaan yang 
ditugaskan oleh AKN V.

Selain berkunjung ke kantor BPK 
Perwakilan D.I. Yogyakarta, delegasi SAO 
Ceko juga bertandang ke kantor DPRD 
Provinsi D.I. Yogyakarta. Ketua DPRD 
Provinsi D.I. Yogyakarta Joeke Indra 
Agung menyambut kedatangan delegasi 
SAO Ceko. Delegasi SAO Ceko juga 
mengunjungi kantor Gubernur Provinsi 
D.I. Yogyakarta dan diterima langsung 
oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang 

didampingi beberapa kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 

Gubernur D.I. Yogyakarta 
menyampaikan isu-isu lingkungan dan 
kemungkinan-kemungkinan potensi kerja 
sama. Potensi kerja sama yang didiskusikan 
di antaranya di bidang transportasi yang 
bisa dikerjasamakan dan dikembangkan di 
masa mendatang, salah satunya soal kerja 
sama teknologi. Pembicaraan tersebut 
nantinya akan ditindaklanjuti oleh Dubes 
Ceko untuk Republik Indonesia di Jakarta. 
Langkah pertama yang akan dilakukan 
menurut Wakil Ketua Parlemen Republik 
Ceko Jan Bartosek adalah mengundang 
pihak Indonesia berkunjung ke Praha 
meninjau fasilitas-fasilitas di bidang 
airport, kereta api yang ada, dan bidang-
bidang lain.

Setelah berkunjung ke kanto BPK RI 
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, DPRD 
Provinsi D.I. Yogyakarta dan bertemu 
dengan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta, 
keesokan harinya, 22 Juli, delegasi SAO 
Ceko berkesempatan mengunjungi 
Museum BPK RI di Magelang. 

Di Museum BPK RI, delegasi SAO 
Ceko mendapatkan penjelasan mengenai 
sejarah perjalanan BPK RI sejak berdirinya 
tahun 1947, koleksi yang ada di sana, 
serta konsep Museum BPK RI. Selepas 
dari Museum BPK RI. Delegasi SAO Ceko 
kemudian mengunjungi Candi Borobudur, 
salah satu keajaiban dunia yang diakui 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Hubungan bilateral BPK RI dan SAO Ceko 
sebenarnya sudah lama. Kerja sama antara 
BPK RI dan SAO Ceko berawal dari kerja 
sama pemerintah kedua negara di bidang 
pertahanan pada tahun 2006.

Hubungan yang baik antara kedua 
negara tersebut kemudian ditindaklanjuti 
oleh BPK RI dan SAO Ceko. Kerja sama 
bilateral di antara kedua lembaga 
pemeriksa tersebut direalisasikan dengan 
penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara BPK RI dan 
SAO Ceko di Praha pada 3 November 2008 
oleh Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution 
dan Presiden SAO Ceko saat itu, František 
Dohnal.  (and)

Pertemuan delegasi SAO Ceko dan Parlemen Ceko dengan Gubernur D.I. Yogykarta Sri Sultan Hamengkubuwono X 
di Yogyakarta.
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DELEGASI BPK RI, selama empat 
hari, 18-21 Juli, melakukan 
kunjungan ke Kantor The State 
Audit Organization of Lao PDR 

(SAO Laos) di Vientiane, Laos. Kedatangan 
delegasi BPK RI yang dipimpin Wakil 
Ketua BPK RI Bahrullah Akbar disambut 
oleh President of SAO Laos Viengthong 
Siphandone dan Vice President of SAO 
Laos Padapphet Sayakhot. Delegasi BPK RI 
juga didampingi Duta Besar RI untuk Laos 
Irmawan Emir Wisnandar.

Kunjungan BPK RI tersebut merupakan 
bentuk dari kerja sama bilateral di antara 
kedua belah pihak, baik BPK RI dan Laos. 
Agendanya, akan dilakukan bertukar 
pengetahuan (knowledge sharing) 
mengenai pemeriksaan berbasis elektronik 

(e-Audit) serta pendidikan dan pelatihan 
pemeriksaan kinerja bagi para pemeriksa 
SAO Laos. 

Kedua agenda tersebut pada dasarnya 
dalam rangka saling berbagi pengalaman 
mengenai pengembangan audit berbasis 
elektronik di kedua institusi, serta untuk 
memberikan informasi dan pengalaman 
BPK RI kepada para pemeriksa SAO Laos 
mengenai proses pelaksanaan audit kinerja 
di BPK RI.

Dalam pertemuan di hari pertama, 
18 Juli, dibahas mengenai rencana 
implementasi kerja sama bilateral antara 
BPK RI dan SAO Laos selanjutnya. Hasilnya, 
dicapai kesepakatan dalam pembahasan 
tersebut yang kemudian dituangkan dalam 
minutes of meeting.

Kunjungan BIlateRal 
BPK RI Ke SaO laOS
BEBERAPA AREA KERJA SAMA BILATERAL DISEPAKATI BPK RI DAN 
SAO LAOS UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN DALAM SEMESTER II 
2017 DAN TAHUN 2018.  

Dokumen minutes of meeting 
ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua 
BPK RI Bahrullah Akbar dari pihak BPK 
RI. Sementara dari pihak SAO Laos, Vice 
President of SAO Laos Padapphet Sayakhot 
yang menandatangani. Penandatanganan 
kesepakatan kerja sama bilateral antara 
dua lembaga pemeriksa tersebut 
disaksikan langsung Duta Besar RI untuk 
Laos Irmawan Emir Wisnandar.

Minutes of meeting sendiri berisi 
rencana kegiatan kerja sama bilateral 
untuk semester II Tahun 2017 dan Tahun 
2018. Rencana kegiatan yang telah 
disepakati BPK RI dan Sao Laos, pertama, 
melakukan program secondment untuk 
Ketua Tim Pemeriksa SAO Laos di kantor 
BPK RI. Nantinya, Ketua Tim Pemeriksa 
Sao Laos akan magang di BPK RI untuk 
memahami kegiatan pemeriksaan, 
khususnya pemeriksaan kinerja, yang ada 
di BPK.

Kedua, melaksanakan knowledge 
sharing mengenai topik-topik strategis 
seperti penyusunan pedoman audit, 
metodologi dan prosedur penjaminan 
mutu audit, metodologi untuk 
mengembangkan kurikulum diklat 
penjaminan mutu audit.

Dan, ketiga, melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan bagi para pemeriksa SAO 
Laos dengan instruktur dari BPK RI. 
Adapun pendidikan dan pelatihan berkisar 
pada tema pemeriksaan proyek konstruksi 
jalan. 

Seminar
Selain membahas area kerja sama 

bilateral, BPK RI juga diminta untuk 
menjadi narasumber dalam seminar yang 
diadakan SAO Laos. Seminar mengambil 
tema terkait e-Audit lalu pendidikan dan 
pelatihan pemeriksaan kinerja untuk para 
pemeriksa SAO Laos.

Seminar dibuka Vice President of SAO 
Laos Padapphet Sayakhot dan Wakil 
Ketua BPK RI Bahrullah Akbar. Dalam 
sambutannya, Padapphet Sayakhot 
menyampaikan bahwa selama ini BPK 
RI baik sebagai Sekretariat ASEANSAI 
maupun sebagai partner kerja sama 

Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dan Vice President of SAO Laos Padapphet Sayakhot 
menandatangani  dokumen minutes of meeting kerja sama bilateral di antara kedua lembaga pemeriksa. 
Penandatanganan dilaksanakan pada 18 Juli 2017 di Kantor The State Audit Organization of Lao PDR (SAO Laos) di 
Vientiane, Laos.

60 agustus 2017WaRta BPK

53 - 71 GATSU 31.indd   60 19/10/2017   11:12:54



INTERNASIONAL

bilateral SAO Laos telah memberikan 
dukungannya terhadap SAO Laos dalam 
mempersiapkan diri untuk menjadi Ketua 
ASEANSAI dan Sekretariat ASEANSAI. 

BPK RI juga, lanjut Padapphet, 
memberikan kontribusi dalam 
memfasilitasi beberapa kegiatan seminar 
serta pendidikan dan pelatihan dalam 
bidang pemeriksaan kinerja, pemeriksaan 
perspektif lingkungan, pemeriksaan terkait 
pertanian dan kehutanan serta e-Audit. 

Oleh karena itu, Padapphet 
menyampaikan apresiasinya kepada BPK RI 
atas semua dukungan yang telah diberikan 
bagi pengembangan kapasitas organisasi 
SAO Laos. Ia berharap agar ke depannya 
SAO Laos dan BPK RI dapat meneruskan 
kerja sama yang telah terjalin selama ini. 

Seminar sendiri diisi oleh pemaparan 
narasumber dari BPK RI, Senior Matter Expert 
(SME) BPK RI bidang e-Audit Ria Anugriani. 
Dalam paparannya, Ria yang merupakan 
Kabiro Teknologi Informasi BPK RI ini 
menjelaskan mengenai latar belakang, 
konsep pengembangan, tantangan dan 
manfaat, serta implementasi e-Audit. 

Melalui sesi tanya jawab dengan 
para pemeriksa SAO Laos, diketahui 
implementasi pemeriksaan secara 
elektronik atau e-Audit di SAO Laos masih 
dalam tahap pengembangan awal. Melalui 
seminar ini para pemeriksa SAO Laos 
telah memperoleh banyak masukan dari 
narasumber BPK RI mengenai bagaimana 
cara mengatasi tantangan-tantangan yang 
dihadapi terkait pelaksanaan e-Audit di 
negaranya.

Usai seminar, acara dilanjutkan dengan 
pendidikan dan pelatihan pemeriksaan 
kinerja. BPK RI lagi-lagi memberikan 
materi kepada para pemeriksa SAO Laos. 
Adapun trainer BPK RI yang memberikan 
materi yaitu Kasubdit Penelitian dan 
Pengembangan Pemeriksaan Kinerja 
Ikhtaria Syaziah; Ketua Tim Senior 
Subauditorat VI.A.1, I Gede Sudi Adnyana, 
dan Widyaiswara Pratama Pusdiklat BPK RI 
Iwan Novarian. 

Berbeda dengan seminar yang 
dilaksanakan sehari. Pendidikan dan 
Pelatihan yang digelar di SAO Laos 

berlangsung selama tiga hari dengan 
dibagi ke dalam beberapa sesi pembahasan 
materi. 

Pada sesi pertama, di hari pertama, 
diisi dengan pretest dan pembahasan 
mengenai pengenalan pemeriksaan 
kinerja dan pengalaman BPK RI dalam 
melakukan pemeriksaan kinerja. Pada hari 
kedua, dilanjutkan pembahasan mengenai 
perencanaan pemeriksaan, pengumpulan 
dan analisis bukti, serta pengembangan 

Audit Design Matrix (ADM). 
Pada hari ketiga dibahas mengenai 

penyusunan ADM dengan studi kasus 
kesehatan; tahap penyusunan laporan 
temuan pemeriksaan; studi kesehatan 
Pemeriksaan Kinerja Rumah Sakit Umum, 
dan ditutup dengan sesi pembacaan 
kesimpulan dan penutupan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan pemeriksaan 
kinerja.

Kerja Sama Bilateral
Kerja sama bilateral BPK RI dan SAO 

Laos sebenarnya sudah terjalin beberapa 
tahun terakhir. Pada 5 November 
2015 misalnya, BPK RI melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman 
atau Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan SAO Laos. 

Nota kesepahaman yang 
ditandatangani tersebut memuat 
kesepakatan antara kedua lembaga 

pemeriksa untuk melakukan kerja sama 
di berbagai bidang pemeriksaan sektor 
publik. Bidang kerja sama sebagai 
implementasi dari nota kesepahaman 
tersebut meliputi berbagi pengalaman 
pada bidang quality assurance, Into-SAINT 
(Self-Assessment INTegrity) dan human 
resource development. Bidang-bidang 
tersebut akan diimplementasikan dalam 
bentuk seminar, workshop dan program 
secondment atau magang kerja. 

Sebelum 
penandatanganan 
nota kesepahaman, 
medio Agustus 
2015, BPK RI bahkan 
diminta langsung 
oleh pemerintah Laos 
yang dalam hal ini 
Perdana Menteri Laos 
saat itu, Thongsing 
Thammavong. 
Thongsing meminta 
langsung kepada 
BPK RI.

Permintaannya 
agar BPK RI dapat 
membantu 
penguatan kapasitas 

pemeriksaan atau audit SAO Laos dalam 
bentuk pelatihan para auditor di bidang 
pemeriksaan dan kesempatan magang 
di BPK untuk belajar metodologi dan 
teknik audit. Pada saat itu, BPK RI dan 
SAO Laos sempat mengadakan seminar 
bilateral mengenai pengalaman BPK 
RI dalam melaksanakan pemeriksaan 
barang dan jasa. Sementara permintaan 
Perdana Menteri Laos kemudian 
ditindaklanjuti pada 5 November dengan 
penandatanganan nota kesepahaman.

Bahkan, pada 10 Maret 2016, delegasi 
SAO Laos yang dipimpin langsung President 
of SAO Lao PDR Vienthong Siphandone 
mengunjungi BPK RI. Delegasi yang 
berjumlah Sembilan pejabat Sao Laos ini 
didampingi juga oleh Duta Besar Laos 
untuk RI Phavanh Nuanthasing. Kunjungan 
tersebut semakin mempererat hubungan 
bilateral di antara kedua lembaga 
pemeriksa.  and

 Suasana pertemuan bilateral antara BPK RI dan SAO Laos di Kantor SAO Laos, 
Vientiane, Laos, pada 18 Juli 2017.
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FENOMENA korupsi merupakan 
masalah serius dalam kehidupan 
bangsa Indonesia. Untuk 
mengatasinya telah dilakukan 

berbagai upaya untuk memberantasnya. 
Mulai dari pembenahan kelembagaan, 
koordinasi antar lembaga sampai ke 
langkah yang lebih konkret: penindakan 
terhadap pelaku-pelaku korupsi. 

Semangat pemberantasan korupsi 
sendiri telah menjadi amat penting 
dalam berbagai bentuk kebijakan 
hukum termasuk mengikutsertakan BPK. 
Hal ini dapat dilihat melalui Undang-
Undang (UU) No. 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan.

Dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004, 
dan Pasal 8 Ayat 3 UU No. 15 Tahun 2006 
dengan jelas menyatakan apabila dalam 
pemeriksaan ditemukan unsur pidana, 
maka BPK segera melaporkan kepada 
instansi yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Laporan BPK bisa dijadikan dasar 
penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dari sinilah konstruksi 
hubungan antara BPK dan instansi 
penegak hukum untuk mewujudkan 
tata kelola keuangan negara yang bersih 
dan bertanggungjawab. Artinya, BPK 
punya peran penting dan menjadi bagian 

dalam memerangi fenomena korupsi di 
Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 
BPK Bahrullah Akbar saat membuka 
workshop bertema hubungan kerja 
BPK dengan Aparat Penegak Hukum 
terkait penghitungan kerugian negara, 
pemeriksaan investigatif dan pemberian 
keterangan ahli yang diselenggarakan 
Selasa (9/8), di Mataram, Nusa Tenggara 
Barat.

Terkait sinergi antara BPK dan Aparat 
Penegak Hukum, baik itu kepolisian, 
kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, memiliki nota kesepahaman 
mengenai tindak lanjut penegakan hukum 

WorKsHoP SIneRgI 
BPK dan aPaRat 
PenegaK HuKuM
dalam rangka memberikan pembekalan dan persamaan 
persepsi atas tata cara komunikasi dan berbagi informasi 
dalam hubungan kerja antara BPK dan aparat Penegak 
Hukum, BPK menyelenggarakan workshop.

terhadap hasil pemeriksaan BPK yang 
berindikasi tindak pidana dan kerja sama 
dalam pencegahan serta pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 

Selain pelaporan unsur pidana, 
hubungan BPK dengan Aparat 
Penegak Hukum juga terwujud dalam 
pemeriksaan investigatif, penghitungan 
kerugian negara, dan pemberian 
keterangan ahli. Wokshop ini diadakan 
untuk memberikan pembekalan dan 
persamaan persepsi atas tata cara 
komunikasi dan berbagi informasi dalam 
hubungan kerja antara BPK dan Aparat 
Penegak Hukum terkait perhitungan 
kerugian negara, pemeriksaan investigasi 
dan pemberian keterangan ahli.

Workshop ini juga diselenggarakan 
berdasarkan alasan perlunya 
BPK meningkatkan mutu tugas 
pemeriksaannya dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan atas 
kegiatan penghitungan kerugian negara, 
permintaan pemeriksaan investigatif, 
serta pemberian keterangan ahli. 

Selain itu, BPK pun perlu menjalin 
komunikasi dan berbagi informasi 
terhadap pihak-pihak yang terlibat 
dalam kegiatan penghitungan kerugian 
negara, permintaan pemeriksaan 
investigatif, dan pemberian keterangan 
ahli tersebut. Pihak-pihak yang terlibat 
itu di antaranya Aparat Penegak Hukum, 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), serta lembaga 
terkait lainnya.

Komunikasi dan informasi 
dengan pihak lain harus dibentuk dan 
dilembagakan dalam pola hubungan 
kerja antara BPK dengan pihak-pihak 
tersebut. Sehingga pelaksanaan 
penghitungan kerugian negara, 
permintaan pemeriksaan investigatif, 
dan pemberian keterangan ahli dapat 
berjalan optimal.

Sementara itu, dalam sambutannya, 
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul 
Majdi, mengatakan dalam meningkatkan 
tata kelola keuangan daerah termasuk 
menuntaskan penanganan sejumlah 
kasus yang dihadapi pemerintah daerah, 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara
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kini pihaknya terus meningkatkan 
sinergisitas dan kerja sama dengan BPK 
dan penegak hukum.

Lebih lanjut ia menyampaikan terima 
kasih kepada BPK termasuk perangkat 
aparat penegak hukum. Hal itu berkaitan 
dengan dukungan yang telah diberikan 
kepada pemerintah daerah, terutama kerja 
sama dalam menangani kasus-kasus di 
daerah. Sehingga akhirnya kasus-kasus 
tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan 
yang diharapkan

Workshop ini sendiri dihadiri oleh 
kalangan aparat penegak hukum, Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 
khususnya Inspektorat Provinsi, para 
Kepala Kejaksaan Tinggi, serta para Kepala 
Kepolisian Daerah di seluruh wilayah 
Indonesia Timur.

Hadir dalam acara tersebut, Anggota 
BPK Harry Azhar Azis, serta para pejabat 
di lingkungan BPK, dan instansi yang 
diundang dalam workshop serta pejabat 
di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Sedangkan narasumber workshop 
Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman 
Wara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung 
Arminsyah, Kabareskrim Polri Ari 
Dono Sukmanto, dan Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah BPKP Gatot Darmasto.

Materi yang dipaparkan dalam 
workshop mengenai mekanisme kerja BPK 
terkait penghitungan kerugian negara, 
permintaan pemeriksaan investigatif, 
dan pemberian keterangan ahli. Materi 
tersebut disampaikan Auditor Utama 
Investigasi BPK I Nyoman Wara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung 
Arminsyah menyampaikan materi 
mengenai penegasan penghitungan 
kerugian negara sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SE MA) No. 
4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan 
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan.

Dalam SE MA tersebut salah satu butir 
rumusan hukum rapat pleno Kamar MA 
menyatakan instansi yang berwenang 

menyatakan ada tidaknya kerugian 
keuangan negara adalah BPK yang 
memiliki kewenangan konstitusional.

Sedangkan instansi lainnya seperti 
BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) tetap berwenang 
melakukan pemeriksaan dan audit 

pengelolaan keuangan negara namun 
tidak berwenang menyatakan atau men-
declare adanya kerugian keuangan negara. 
Dalam hal tertentu hakim berdasarkan 
fakta persidangan dapat menilai adanya 
kerugian negara dan besarnya kerugian 
negara penanganan tindak pidana korupsi 
yang melibatkan BPK.

Sementara Kabareskrim Polri 
Ari Dono Sukmanto menyampaikan 
materi mengenai penanganan tindak 
pidana korupsi yang melibatkan BPK. 
Dan, materi mengenai peranan BPKP 
dalam penghitungan kerugian negara 
disampaikan Deputi Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP 
Gatot Darmasto.

Di hari yang sama, AKN VI 
menyelenggarakan Focus Group 
Discussion Tindak Lanjut Rekomendasi 
BPK untuk Status Kategori 2 dan 3 serta 

Diskusi Panel Pemeriksaan Dana Desa. 
Pada Diskusi Panel terkait Pemeriksaan 
Dana Desa, bertindak sebagai panelis 
Kepala Direktorat Utama Binbangkum 
Nizam Burhanuddin, Kepala Direktorat 
Utama Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pengembangan pemeriksaan Keuangan 

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar saat membuka 
workshop

Tampak narasumber dalam diskusi panel penguatan Nilai Dasar BPK: Anggota BPK Agus Joko Pramono selaku Ketua 
Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) (kedua dari kiri), Anggota BPK Isma Yatun selaku Anggota MKKE (kedua dari kanan), 
dan Anggota BPK Harry Azhar Azis (paling kanan),sebagai moderator Staf Ahli BPK Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan 
Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novy Gregory Antonius Pelenkahu (paling kiri)..
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Negara (Revbang) Slamet Kurniawan, dan 
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi 
Bali Ade Iwan Ruswana, dengan moderator 
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah 
Daerah Barlean Suwondo. 

Sementara pada Diskusi Panel terkait 
Mekanisme Penyelesaian Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lewat 
5 Tahun untuk Status Kategori 2 dan 3, 
bertindak sebagai panelis adalah Kepala 
Direktorat Utama Binbangkum Nizam 
Burhanuddin, Kepala Direktorat Utama 
Revbang Slamet Kurniawan, dan Kepala 
Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Edward Ganda Hasiholan, 
dengan moderator Kepala Auditorat VI B 
Rita Amelia.

Penguatan nilai dasar BPK 
Sebelumnya, Inspektorat Utama 

(Itama) BPK, Direktorat Utama Pembinaan 
dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan 
Keuangan Negara (Binbangkum) BPK, dan 
Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN 
VI) BPK menggelar diskusi panel dengan 
tema Penguatan Nilai Dasar BPK. Diskusi 
panel ini dihadiri para Kepala Perwakilan 
BPK Indonesia bagian Timur beserta 
Kepala Sub Auditorat, Kasubbag Hukum, 
dan para pemeriksa. 

Acara yang dibuka Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara tersebut 
mengagendakan diskusi panel dalam dua 
sesi. Pada sesi pertama dengan topik Three 
lines of defense: pentingnya kode etik dan 
pemahaman standar pemeriksaan. Lalu, 
penerapan Sistem Pengendalian Internal 
(SPI) dalam rangka memperkuat nilai-nilai 
dasar BPK. Terakhir, sistem pengendalian 
mutu kinerja pemeriksaan untuk BPK 
Perwakilan Wilayah Timur: tantangan dan 
key success factors. 

Dalam sesi pertama ini panelis terdiri 
dari Anggota BPK Agus Joko Pramono 
selaku Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik 
(MKKE), Anggota BPK Isma Yatun selaku 
Anggota MKKE, dan Anggota BPK Harry 
Azhar Azis. Sesi pertama dimoderatori 
Staf Ahli BPK Bidang BUMN, BUMD, dan 
Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan 
Lainnya Novy Gregory Antonius 

Pelenkahu. 
Pada diskusi panel sesi kedua 

mengangkat tema Peraturan BPK No. 
3 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan 
konsekuensi penerapannya oleh pelaksaan 
BPK. Lalu, membentuk budaya organisasi 
yang mendukung terciptanya integritas 
yang kuat. Terakhir, mengenai kasus-

kasus fraud dalam kegiatan pemeriksaan. 
Bertindak sebagai panelis: Anggota MKKE 
I Gde Pantja Astawa dan Zaki Baridwan, 
serta Plt. Kepala Auditorat Investigasi 
Keuangan Daerah Najmatuzzahrah, 
dengan moderator Kepala Direktorat 
Utama Binbangkum Nizam Burhanuddin. 

 (and)

Narasumber dalam diskusi panel mekanisme penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Tampak terlihat 
Kaditama Binbangkum Nizam Burhanuddin (paling kiri).

Suasana diskusi panel mekanisme penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan. 
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BPK mendorong 600 entitas 
pengelola keuangan negara di 
seluruh Indonesia menindaklanjuti 
200 ribu rekomendasi BPK 

termasuk pemerintah daerah. Hal tersebut 
disampaikan Wakil Ketua BPK Bahrullah 
Akbar pada Forum Diskusi Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah untuk Tim 
Peyelesaian Kerugian Daerah pada Entitas 
Wilayah Perwakilan Sumatera Utara dan 
Aceh di Medan, Sumatera Utara, Selasa 
(25/7).

“Ada sekitar 200 ribu rekomendasi 
belum ditindaklanjuti, setiap tahun BPK 
mendapat mandat untuk menyerahkan 
ikhtisar kepada presiden dan DPR. 
Kompilasinya ada 200 ribu seluruh 
indonesia baik pusat dan daerah, baik yang 
lama dan yang current,” papar Bahrullah 
Akbar.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa 
selama ini masih banyak kesalahpahaman 
yang menganggap tugas BPK sebatas 
melakukan pemeriksaan. Padahal, sesuai 
regulasi yang berlaku, tugas BPK juga 
mencakup pemantauan penyelesaian 
kerugian negara atau daerah.

Bahrullah menjelaskan bahwa 
dalam rangka meningkatkan sinergitas 
pemahaman dan mendapat gambaran 
tentang BPK ada dua hal proses kunci 
dalam tanggung jawab keuangan negara 
yaitu saat pelaksanaan pemeriksaan dan 
pada saat setelah pemeriksaan. Pada saat 
setelah pemeriksaan ada proses tindak 

lanjut setelah pemeriksaan.
Ia menegaskan, dalam menjalankan 

tugas pemeriksaan, BPK tidak mencari-
cari kesalahan. Tapi, mendorong entitas 
pengelola keuangan negara/daerah untuk 
memperbaiki tata kelola keuangannya. 
“Peran BPK bukan untuk mencari-cari 
kesalahan tetapi mendorong agar 
pemerintah pusat/daerah tertib dalam 
penyusunan laporan keuangan,” tegasnya. 

Lebih lanjut disampaikan Barullah, 
mungkin idealnya rekomendasi yang 
sedang berjalan saja yang perlu 
ditindaklanjuti. Kecuali, yang sudah 
masuk penyelidikan tindak pidana korupsi 

200 RIBu ReKOMendaSI, 
entItaS PeRlu 
MenIndaKlanjutI
BPK TIDAK HANYA BERTUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN, 
TETAPI JUGA MEMANTAU TINDAK LANJUT ENTITAS ATAS 
REKOMENDASI BPK BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN.

Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Sumut dan Aceh:
karena prosesnya berjenjang di aparat 
hukum. Untuk itu, ia mengingatkan untuk 
menindaklanjuti rekomendasi yang 
merupakan proses setelah audit.

“Kami ingin menghilangkan imej 
bahwa tugas BPK itu bukan hanya 
melakukan audit saja. Namun ada proses 
setelah audit yaitu agar seluruh proses BPK 
ditindaklanjuti. Kita dorong teman-teman 
menindaklanjuti untuk menyelesaikannya. 
Jumlahnya masih sangat banyak, 
orang tahunya BPK hanya proses audit, 
setelahnya tidak. Sehingga kita bisa 
menyamakan persepsi untuk perbaikan 
atau tertib administrasi di tatakelola 
keuangan daerah,” terang Barullah.

Bahrullah menambahkan BPK terus 
melakukan kontrol untuk memastikan 
proses penggunaan anggaran digunakan 
secara optimal. Ada beberapa hal 
yang dilihat selama proses audit yang 
berlangsung yakni soal kesalahan 
administrasi, pemborosan, dan dana 
kemahalan. “Nanti audit itu digunakan 
untuk perbaikan administrasi. Kalau soal 
kemahalan kalau lebih dari 30% itu bisa 
saja mark up atau fiktif,” ucapnya.

Ia memperingatkan bahwa jika entitas 
tidak menindaklanjuti rekomendasi yang 
diberikan BPK, apalagi jika terdapat unsur 
tindak pidana korupsinya (tipikor), maka 
BPK bisa membawa temuan pemeriksaan 
kepada aparat penegak hukum. Apalagi, 
katanya, sebagian besar data kasus 
tindak pidana korupsi yang ditangani 
aparat penegak hukum berasal dari hasil 
pemeriksaan BPK. 

Di sisi lain, pengelolaan keuangan 
negara/daerah tidak dapat dilepaskan 
dari aspek penyelesaian kerugian negara/
daerah. Di satu pihak penyelesaian 
kerugian negara/daerah adalah salah satu 
bukti pertanggungjawaban bendahara 
apabila yang bersangkutan melakukan 
perbuatan melawan hukum. Penyelesaian 
kerugian negara/daerah diharapkan 
menjadi pelajaran untuk menimbulkan 
efek jera bagi bendahara maupun 
pengelola keuangan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
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Sementara, Undang-Undang (UU) No. 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang 
BPK mengatur, BPK berwenang menilai 
dan atau menetapkan jumlah kerugian 
negara yang diakibatkan perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai yang dilakukan bendahara, pengelola 
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/
BUMD) dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan 
negara.

Selain itu, untuk menjamin 
pelaksanaan pembayaran ganti kerugian 
tersebut, BPK berwenang memantau 
penyelesaian ganti kerugian negara/ 
daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah 
terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
dan pejabat lain. Dalam konteks tersebut, 
secara umum, fungsi dan tugas BPK, 
pertama, melakukan pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Kedua, memantau penyelesaian kerugian 
negara.

Dan, ketiga, memantau pelaksanaan 
penggantian kerugian. Tugas lain dari BPK 
memberikan pendapat kepada DPR/DPD/
DPRD, pertimbangan atas penyelesaian 
kerugian negara dan keterangan ahli 
dalam proses peradilan. “Berdasar fungsi 
dan tugas tersebut sudah sepantasnya 
BPK disebut lembaga pejaga harta negara 
bukan pemberantasan korupsi,” ujar 
Bahrullah Akbar. 

Sementara itu, dalam sambutannya, 
Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry 
Nuradi mengatakan pengeloaan keuangan 
dan kekayaan negara/daerah menuntut 
kehati-hatian dan kecermatan dari 
setiap aparatur yang melaksanakannya. 
Pengelolaan keuangan negara harus 
dilaksanakan secara transparan dan 
akuntabel, efektif dan efisien serta 
profesional dan bertanggungjawab. Hal 
ini bertujuan agar pengelolaan keuangan 
negara/daerah dilaksanakan dengan 
baik dan benar, terhindar dari berbagai 
kesalahan dan penyimpangan. 

Walau begitu, diakui Erry, dalam 
pelaksanaannnya kesalahan dan 

penyimpangan mungkin saja dapat 
terjadi walaupun hal tersebut sangat tidak 
diharapkan. Kesalahan dan penyimpangan 
yang terjadi berpotensi menyebabkan 
kehilangan atas kekayaan negara/daerah 
yang menyebabkan negara/daerah 
mengalami kerugian. 

Kesalahan dan penyimpangan 
keuangan negara/daerah umumnya 
melibatkan aparatur negara/daerah 
sebagai penanggung jawab pengelolaan 
keuangan negara/daerah yang disebabkan 
kelalaian dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi baik mengandung unsur 
kesengajaan maupun tidak mengandung 
unsur kesengajaan.

Oleh karena itu, setiap aparatur 
yang terlibat memiliki kewajiban untuk 
memulihkan kembali kerugian tersebut. 
Selain itu, kewajiban tidak hanya 
dibebankan kepada setiap aparatur 
yang terlibat langsung atas terjadinya 
kerugian, namun para kepala satuan kerja 
berkewajiban melakukan langkah-langkah 
penanganan penyelesaian kerugian 
negara/ daerah yang terjadi.

Erry menerangkan kendala dalam 
penyelesaian kerugian negara terhambat 
diantaranya disebabkan pemahaman 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
atas penyelesaian tuntutan ganti rugi 
(TGR) masih rendah sehingga menyulitkan 
proses penyelesaian. Selain itu, kurangnya 
optimalisasi penanganan jaminan dan 
penagihan terhadap kerugian yang telah 
ditetapkan.

“Belum optimalnya kinerja Tim 
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) 
dan Majelis Pertimbangan Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi (MP TPGR) terutama dalam hal 
pengadministrasian kasus-kasus kerugian 
juga termasuk kendala,” ungkap Erry. 

Peserta forum diskusi para Sekretaris 
Daerah (Sekda), para inspektur pada 
inspektorat daerah, dan para pejabat 
kabupaten dan kota se-Provinsi Sumatera 
Utara dan Provinsi Aceh lainnya yang 
terkait dengan topik yang dibahas. 

Sementara pejabat BPK yang hadir, 
di antaranya, Kaditama Binbangkum BPK 
Nizam Burhanuddin, Kadit. Konsultasi 
Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara 
Etty Herawati, Kepala Perwakilan (Kalan) 
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 
Vincentia Moli Ambar Wahyuni, dan Kalan 
BPK Perwakilan Provinsi Aceh Isman Rudy. 

 (and)

AgENDA

Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Peyelesaian Kerugian Daerah pada Entitas Wilayah 
Perwakilan Sumatera Utara dan Aceh yang diselenggarakan di Medan, 25 Juli 2017. Tampak Wakil Ketua BPK Bahrullah 
Akbar acara dan berfoto bersama dengan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Kaditama Binbangkum Nizam 
Burhanuddin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Vincentia Moli Ambar Wahyuni, Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Isman Rudy.
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WAWANCARA

Penanganan Satu PIntu, 
PROduKtIvItaS leBIH teRlIHat
PENANGANAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF MAUPUN 
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DI BPK SAAT INI HANYA 
MELALUI SATU PINTU. KETERBATASAN SDM COBA DICARI JALAN 
KELUARNYA. 

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara:

P ENYERAHAN LHP Investigatif 
maupun Penghitungan Kerugian 
Negara terlihat produktif dalam 
beberapa waktu terakhir. Hal 

sama juga dengan permintaan dari Aparat 
Penegak Hukum, DPR, maupun dari para 
pemangku kepentingan lainnya. Belum 
lagi Mahkamah Agung pada akhir tahun 
2016 mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 
2016 dimana dinyatakan bahwa BPK 
menjadi lembaga yang berwenang dalam 
menetapkan Penghitungan Kerugian 
Negara.

Di sisi lain, BPK sudah jauh-jauh hari 
merancang Satker setingkat eselon I 
yang bertugas melakukan pemeriksaan 
investigatif termasuk Penghitungan 
Kerugian Negara. Pengajuan 
pembentukan Satker tersebut disetujui 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 
2016, disusul keluarnya Keputusan BPK 
No. 10 tahun 2016 yang memuat struktur 
dan tata kerja satuan kerja setingkat 
eselon I dengan nama Auditorat Utama 
Investigasi. Tugasnya, melaksanakan 

pemeriksaan investigatif atas pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara, 
penghitungan kerugian negara/daerah, 
serta pemberian keterangan ahli.

Apa saja yang telah dilakukan dan 
bagaimana kondisi, permasalahan, dan 
terobosannya saat ini, berikut cuplikan 
wawancara tertulis dengan Auditor Utama 
Investigasi I Nyoman Wara.

 Beberapa waktu lalu, BPK cukup 
banyak menyerahkan laporan Hasil 
Pemeriksaan (lHP) Investigatif maupun 
Penghitungan Kerugian negara, 
apakah ini ada kaitannya dengan 
telah terbentuknya auditorat utama 
Investigasi?

Dengan terbentuknya Auditorat Utama 
Investigasi (AUI), penanganan Pemeriksaan 
Investigatif dan Penghitungan Kerugian 
Negara di BPK dilakukan melalui satu pintu 
yaitu melalui Auditorat Utama Investigasi. 
Sebelumnya, tersebar di masing-masing 
Auditorat Keuangan Negara (AKN) 
atau masing-masing Perwakilan (BPK 
Perwakilan).

Selain itu, permintaan Pemeriksaan 
Investigatif dan Penghitungan Kerugian 
Negara di Semester I Tahun 2017 
meningkat. Ada kemungkinan hal ini 
juga terkait Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 dimana 
dinyatakan BPK adalah lembaga 
yang berwenang menyebut adanya 
kerugian negara sehingga permintaan 
Penghitungan Kerugian Negara dari 
Aparat Penegak Hukum, baik KPK, 
Kepolisian maupun Kejaksaan semakin 
banyak. Mungkin hal inilah yang membuat 
BPK lebih produktif menghasilkan 
LHP Pemeriksaan Investigatif maupun 
Penghitungan Kerugian Negara akhir-akhir 
ini.
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dua bulan terakhir, BPK 
menyerahkan lHP Investigatif dan 
Penghitungan Kerugian negara terkait 
kasus Pertamina, lahan di Cirebon 
dan Sumatera Barat, BPd Papua, 
terakhir Pelindo. Bisa ceritakan latar 
belakangnya?

Bulan lalu, BPK menyerahkan beberapa 
LHP Investigatif dan Penghitungan 
Kerugian. Pertama, Penghitungan 
Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana 
Pensiun Pertamina. Diawali adanya 
permintaan Kejaksaan Agung, Oktober 
2011 yang meminta BPK melaksanakan 
Penghitungan Kerugian Negara 
atas dugaan tindak pidana korupsi 
pengelolaan Dana Pensiun Pertamina 
tahun 2013 sampai 2015, yang 
diduga dilakukan Presiden Direktur 
Dana Pensiun Pertamina periode 
tahun 2013 sampai 2016. Setelah 
dilakukan pemaparan oleh Penyidik 
dan juga Penelaahan Informasi Awal 
disimpulkan cukup alasan untuk 
dilakukan Penghitungan Kerugian 
Negara. 

Adapun latar belakang 
permasalahan adalah Dana Pensiun 
Pertamina selama tahun 2013 - 2015 
ditempatkan untuk investasi pada 
empat emiten senilai Rp1,5 triliun. 
Namun dalam penempatan investasi 
tersebut terdapat penyimpangan 
terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan 
kerugian keuangan negara pada Dana 
Pensiun Pertamina sebesar Rp599 
miliar.

 Kedua, Penghitungan Kerugian 
Negara atas Pengadaan Kapal Anchor 
Handling Tug and Supply (AHTS) atas 
permintaan Kejaksaan Agung, Februari 
2017. BPK menyimpulkan adanya 
penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-
pihak terkait dalam proses pengadaan 
dua unit kapal AHTS yaitu pada tahap 
penyusunan owner estimate, pelelangan, 
dan pelaksanaan kontrak. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut mengakibatkan 
kerugian keuangan negara pada PT 
Pertamina Trans Kontinental sebesar 

USD2.65 juta ekuivalen Rp35 miliar yang 
merupakan selisih pembayaran dua 
unit kapal AHTS dan biaya riil (real cost) 
pengadaan kapal tersebut.

Ketiga, Pemeriksaan Investigatif 
atas Tanah di Cirebon yang merupakan 
pendalaman temuan pada Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Pemerintah Kota Cirebon. 
Penyimpangan terjadi dalam pengamanan 
kepemilikan tanah dimana tidak adanya 
upaya melakukan pensertifikatan 
tanah; proses pelepasan tanah dimana 
bukti kepemilikan tanah oleh ahli waris 

tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya dan adanya rekayasa 
perdamaian; serta dalam pensertifikatan 
tanah berupa penyimpangan lain dalam 
penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang 
tidak berada dalam wilayah kerjanya. 
Penyimpangan tersebut mengakibatkan 
indikasi kerugian daerah minimal sebesar 
Rp21 miliar.

Keempat, Pemeriksaan Investigatif 
Tanah di Sumatera Barat terkait 
pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/
tanaman kepada masyarakat pada 

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan 
Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi 
Sumatera Barat TA 2011 - 2016 merupakan 
tindak lanjut Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemprov Sumatera Barat. 
Berdasar hasil pemeriksaan, BPK 
menyimpulkan adanya penyimpangan 
dalam penyusunan anggaran, proses 
pengadaan, pengelolaan dana ganti 
rugi dan pengamanan hasil pekerjaan 
yang mengakibatkan terjadinya indikasi 
kerugian daerah minimal sebesar Rp47 
miliar.

Kelima, Penghitungan Kerugian 

Negara pada Bank Pembangunan (BPD) 
Papua. Pertama, kasus pemberian kredit 
kepada PT SBI. Kasus ini diawali adanya 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara dari Bareskrim Polri, Januari 2017 
terkait pemberian kredit oleh PT BPD 
Papua kepada PT SBI. BPK menyimpulkan 
adanya penyimpangan pada tahap analisis 
dan persetujuan kredit, tahap pencairan 
dan penggunaan dana kredit, serta tahap 
pengembalian kredit. Penyimpangan 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara/daerah pada BPD Papua sebesar 
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Rp270 miliar yang merupakan total baki 
debet dan tunggakan bunga kredit PT SBI 
per 9 Juni 2017.

Kemudian, penghitungan Kerugian 
Negara kasus pemberian kredit oleh BPD 
Papua kepada PT Vitas. Kasus diawali 
adanya permintaan dari Bareskrim Polri, 
Februari 2017. Berdasar pemeriksaan, BPK 
menyimpulkan adanya penyimpangan 
dalam tahap persetujuan, pencairan, 
penggunaan, restrukturisasi, dan 
pengembalian kredit yang dilakukan 
pihak-pihak terkait atas pemberian 
kredit oleh BPD Papua kepada PT Vitas 

Tahun 2013 - 2014. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut mengakibatkan 
kerugian keuangan negara/daerah 
pada BPD Papua sebesar Rp89 miliar 
yang merupakan baki debet kredit dan 
tunggakan bunga per 13 Juni 2017. 

Keenam, Pemeriksaan Investigatif 
PT Pelindo II. Bermula dari DPR yang di 
bulan Februari 2016 menyampaikan surat 
kepada BPK meminta BPK melaksanakan 
audit investigatif atas beberapa kasus 
di PT Pelindo II (Persero) antara lain 
terkait Perpanjangan Kerja Sama Usaha 

dengan PT Jakarta International Container 
Terminal (JILT). Penyimpangan dalam 
proses perpanjangan kerja sama usaha 
tersebut mengakibatkan indikasi kerugian 
keuangan negara pada PT Pelindo II 
(Persero) berupa kekurangan upfront 
fee yang diterima PT Pelindo II minimal 
sebesar USD306 juta atau ekuivalen Rp4 
triliun.

apa perbedaan penanganan 
tugas Pemeriksaan Investigatif dan 
Penghitungan Kerugian negara 
sebelum dan sesudah adanya auditorat 
utama Investigasi?

Sebelum dibentuknya Auditorat 
Utama Investigasi, penanganan 
tugas Pemeriksaan Investigatif dan 
Penghitungan Kerugian Negara dilakukan 
oleh masing-masing AKN atau BPK 
Perwakilan di bawah koordinasi Staf Ahli 
Bidang Pemeriksaan Investigatif. Setelah 
dibentuknya Auditorat Utama Investigasi, 
penanganan tugas Pemeriksaan 
Investigatif dan Penghitungan Kerugian 
Negara dilakukan melalui satu pintu yaitu 
Auditorat Utama Investigasi. 

Meski begitu, kadang permintaan 

Pemeriksaan Investigatif dan 
Penghitungan Kerugian Negara masih 
disampaikan ke AKN lain atau Perwakilan. 
Namun demikian, AKN maupun 
Perwakilan akan meneruskan ke Auditorat 
Utama Investigasi. Auditorat Utama 
Investigasi kemudian akan mengelola 
penanganannya. Dalam pelaksanaannya 
bisa saja dimintakan bantuan ke 
Perwakilan, namun penugasan supervisi 
tetap dari Auditorat Utama Investigasi 
atau tim pemeriksa terdiri dari gabungan 
auditor dari Auditorat Utama Investigasi 
dan dari AKN lain atau dari Perwakilan.

apakah semua entitas 
bisa meminta BPK melakukan 
pemeriksaan investigatif? atau 
hanya entitas tertentu saja, seperti 
aparat Penegak Hukum dan dPR?

Informasi awal Pemeriksaan 
Investigatif bisa berasal dari 
pihak internal maupun eksternal. 
Instansi-instansi yang bisa meminta 
Pemeriksaan Investigatif kepada BPK 
dan langsung ditindaklanjuti oleh 
Auditorat Utama Investigasi adalah 
lembaga perwakilan, Aparat Penegak 
Hukum, dan instansi berwenang 
lainnya. 

Adapun informasi dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun 
perorangan dan lainnya diklasifikasikan 
sebagai pengaduan masyarakat. 
Pengaduan masyarakat ini perlu 
melalui tahapan verifikasi sebelum 
disampaikan kepada Auditorat 
Utama Investigasi untuk diusulkan 
Pemeriksaan Investigatif. Sementara 

itu, informasi awal yang berasal dari 
internal BPK bisa berupa permintaan 
Badan, hasil pemeriksaan laporan 
keuangan/kinerja/dengan tujuan tertentu, 
ataupun hasil penelaahan Auditorat 
Utama Investigasi sendiri.

adakah prasyarat jika suatu 
objek pemeriksaan bisa dilanjutkan 
dengan pemeriksaan investigatif atau 
perhitungan kerugian negara?

 Permintaan Pemeriksaan Investigatif 
bisa diproses jika berdasar hasil 
penelaahan informasi awal diperoleh 
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alasan atau prediksi yang cukup kuat 
dan akurat akan adanya penyimpangan 
yang berindikasi tindak pidana. Analisis 
harus memastikan bahwa penyimpangan 
yang berindikasi tindak pidana terjadi 
dalam lingkup pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara; 
informasi awal yang diperoleh handal dan 
validitasnya tinggi; serta didukung data 
memadai. 

Pendekatan yang biasa digunakan 
dalam analisis adalah identifikasi 5W + 
1H/2H yaitu what, where, when, who, why, 
how, dan how much. Pemeriksaan 
Investigatif hanya dilakukan ketika 
terdapat predikasi yang memadai 
dengan syarat terpenuhi minimum 
5W + 1H/2H. Pelaksanaan 
Pemeriksaan Investigatif sendiri 
bisa dilakukan Auditorat Utama 
Investigasi jika telah disetujui oleh 
Badan.

Sementara, pelaksanaan 
Penghitungan Kerugian Negara 
diawali dengan adanya surat 
permintaan dari instansi yang 
berwenang dimana surat tersebut 
dapat disampaikan ke Auditorat 
Utama Investigasi maupun 
ke Perwakilan BPK. Atas Surat 
Permintaan tersebut, Auditorat 
Utama Investigasi ataupun 
Perwakilan BPK berkoordinasi 
dengan instansi yang berwenang 
untuk meminta pemaparan dari 
instansi berwenang terkait. 

Pemaparan dihadiri APH 
terkait dan Pejabat Fungsional Pemeriksa 
yang ditugaskan. Pemaparan bertujuan 
meyakini kasus yang dimintakan berada 
dalam lingkup keuangan negara dan 
mengevaluasi kesesuaian konstruksi 
kasus dengan bukti yang diperoleh dari 
instansi berwenang. Selanjutnya berdasar 
pemaparan tersebut, Auditorat Utama 
Investigasi menganalisis kasus untuk 
menentukan adanya hubungan sebab-
akibat dan mens rea dari pelaku dalam 
konstruksi kasus berdasarkan bukti dari 
instansi berwenang dan menyimpulkan 
apakah terdapat indikasi kerugian 

keuangan negara yang dapat dihitung 
BPK sebagai akibat indikasi perbuatan 
melawan hukum yang dipaparkan Aparat 
Penegak Hukum. Hasil analisis digunakan 
untuk menyimpulkan apakah permintaan 
Penghitungan Kerugian Negara diterima 
atau ditolak.

lalu tentang SeMa no. 4 
tahun 2016. Secara umum, isi 
SeMa menekankan bahwa dalam 
Penghitungan Kerugian negara, BPK 
mempunyai posisi strategis dan sangat 
penting. Instansi yang berwenang 

menyatakan ada tidaknya kerugian 
keuangan negara adalah BPK. apakah 
Bapak melihat sudah ada dampaknya 
terhadap tugas BPK dalam hal 
perhitungan kerugian negara pasca 
dikeluarkannya SeMa tersebut?

Pada dasarnya SEMA No. 4 Tahun 2016 
mengatur hakim, sehingga tidak secara 
langsung mengatur BPK maupun Aparat 
Penegak Hukum. Namun hal tersebut 
juga memberikan dampak kepada 
BPK, terutama dalam hal melakukan 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara. Hal ini terlihat dari makin 

banyaknya permintaan Penghitungan 
Kerugian Negara dari Aparat Penegak 
Hukum yang disampaikan kepada BPK. 
Hal ini tentu saja tidak terlepas dari 
bunyi SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebut 
yang menyatakan bahwa “Instansi yang 
berwenang untuk menyatakan ada 
tidaknya kerugian keuangan negara 
adalah BPK”.

Maka, Aparat Penegak Hukum akan 
meminta Penghitungan Kerugian Negara 
hanya kepada BPK, karena mungkin 
Aparat Penegak Hukum merasa lebih 

yakin untuk meminta Penghitungan 
Kerugian Negara ke BPK daripada ke 
instansi lainnya. Bahkan dalam beberapa 
kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang 
telah dimintakan Penghitungan Kerugian 
Negaranya kepada instansi lain misalnya 
kepada BPKP, oleh Aparat Penegak Hukum 
dimintakan kembali Penghitungan 
Kerugian Negaranya kepada BPK.

Meningkatnya permintaan 
Penghitungan Kerugian Negara dari APH 
ini dapat dilihat dari data ini. Berdasar 
data, permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara dari APH periode 2013 - 2016 
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per tanggal 3 Juli 2017 sebanyak 208 
permintaan atau rata-rata 52 permintaan 
per tahun atau 26 permintaan per 
Semester. Selanjutnya, diketahui bahwa 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara dari APH periode 1 Januari sampai 
3 Juli 2017 atau periode Semester I Tahun 
2017 sebanyak 118 permintaan.

Dari data tersebut terlihat jumlah 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara periode sebelum dibentuk 
Auditorat Utama Investigasi dan setelah 
dibentuknya Auditorat Utama Investigasi 

meningkat tajam. Sebelum dibentuk, 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara adalah 26 permintaan per 
Semester yang kemudian meningkat 
menjadi 118 permintaan per Semester. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
pemberlakukan SEMA ini mempunyai 
implikasi yang cukup kuat kepada 
peningkatan permintaan Penghitungan 
Kerugian Negara ke BPK.

Bagaimana antisipasi auditorat 
utama Investigasi (auI) menghadapi 
banyaknya permintaan Penghitungan 
Kerugian negara?

Saat ini Auditorat Utama Investigasi 
hanya punya 57 tenaga pemeriksa yang 
tentu saja tidak mencukupi. Solusi utama 
adalah melalui penambahan jumlah 
tenaga pemeriksa. Untuk itu, Auditorat 
Utama Investigasi aktif berkoordinasi 
dengan Biro SDM terkait permintaan 
penambahan tenaga pemeriksa. Sambil 
menunggu penambahan jumlah tenaga 
dari Biro SDM, Auditorat Utama Investigasi 
sudah mengambil beberapa langkah 
antara lain, satu pemeriksa melaksanakan 
lebih dari satu Penghitungan Kerugian 

Negara dalam waktu bersamaan; dan 
Auditorat Utama Investigasi meminjam 
tenaga auditor AKN lain maupun 
Perwakilan, terutama yang terkait AKN 
dimana tenaga pemeriksanya berada 
atau objek pemeriksaan Penghitungan 
Kerugian Negara berada di satu daerah 
dengan tenaga pemeriksa dari Perwakilan.

Selain itu, beberapa Penghitungan 
Kerugian Negara di daerah yang terkait 
keuangan daerah dengan persyaratan 
tertentu sudah dilimpahkan ke Perwakilan 
dimana seluruh tenaga pemeriksa berasal 
dari Perwakilan ditambah satu pemeriksa 

dari Auditorat Utama Investigasi. 
Persyaratan tertentu atas pelimpahan 
Penghitungan Kerugian Negara dari 
Auditorat Utama Investigasi ke Perwakilan 
antara lain nilai indikasi kerugian negara 
di bawah satu miliar, kasus tersebut tidak 
melibatkan Kepala Daerah atau Ketua 
DPRD dan permintaan kasus tersebut dari 
APH di daerah misal Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah atau 
Kepolisian Resor.

Secara statistik, dalam Semester 
I 2017 ini, auditorat 
utama Investigatif 
sudah menerima berapa 
banyak permintaan 
melakukan Pemeriksaan 
Investigatif dan 
Penghitungan Kerugian 
negara? Bagaimana 
dengan Semester I tahun 
2016 sebelumnya?

Semester I Tahun 
2017 periode tanggal 1 
Januari sampai 3 Juli 2017, 
terdapat 21 permintaan 
Pemeriksaan Investigatif 
dan 118 permintaan 
Penghitungan Kerugian 
Negara. Sedangkan 
tahun 2016 terdapat 30 
permintaan Pemeriksaan 
Investigatif dan 97 
permintaan Penghitungan 
Kerugian Negara atau 

dalam tiap semester di tahun 2016 
kurang lebih 15 permintaan Pemeriksaan 
Investigatif dan 49 permintaan 
Penghitungan Kerugian Negara. 

dalam Semester I tahun 2017, 
sudah berapa banyak auditorat utama 
Investigasi menyelesaikan pemeriksaan 
investigatif dan perhitungan kerugian 
negara?

Dalam Semester I Tahun 2017, terdapat 
5 Pemeriksaan Investigatif yang sudah 
selesai dan telah terbit LHP-nya, serta 24 
Penghitunga Kerugian Negara yang sudah 
selesai dan telah terbit LHP-nya.  (and)
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S elaSa siang (22/8), para Tenaga 
ahli DPR yang tergabung dalam 
Badan Keahlian DPR berkunjung 
ke Kantor Pusat BPK. ada 14 

Tenaga ahli DPR yang didampingi 
Kasubag Tata Usaha Pusat Kajian 
akuntabilitas Keuangan Negara pada 
Badan Keahlian DPR, ageng Wardoyo.

Mereka diterima Kabag Hubungan 
antar lembaga pada Biro Humas dan 
Kerja Sama Internasional BPK Sri Haryati 
beserta jajarannya yang mendampingi 
Kepala auditorat III. B pada auditorat 
Utama Keuangan Negara (aKN) III BPK 
Slamet Riyadi, Pemeriksa Madya auditorat 
Va pada aKN V BPK agus Khotib, dan 
Pemeriksa Madya auditorat I.B pada 
aKN I BPK Joni agung Priyatno sebagai 

narasumber.
Kunjungan para Tenaga ahli DPR 

tersebut bertujuan untuk konsultasi 
dan mengetahui lebih dalam terkait 
pengelolaan Dana Desa. Mereka 
berencana membuat buku kajian 
pengelolaan Dana Desa yang nantinya 
akan didistribusikan ke seluruh Komisi di 
DPR. Rencananya, buku kajian tersebut 
akan diselesaikan akhir tahun 2017.

BPK sendiri pernah memeriksa entitas 
kementerian yang terkait erat pengelolaan 
Dana Desa seperti Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) serta Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). 
Selain itu, beberapa BPK Perwakilan 
juga pernah melakukan pemeriksaan 

badan Keahlian dPr 
Kunjungi bPK
aKaN MeNyUSUN KaJIaN PeNgelolaaN DaNa DeSa, PaRa 
TeNaga aHlI DPR MeNgUNJUNgI KaNToR PUSaT BPK UNTUK 
BeRKoNSUlTaSI DaN MeNggalI leBIH DalaM INfoRMaSINya.

mengenai pengelolaan Dana Desa. 
oleh karena itu, Badan Keahlian DPR 

perlu menggali lebih dalam informasi 
mengenai mekanisme pengelolaan Dana 
Desa dilihat dari aspek perencanaan, 
penyaluran, dan penatausahaan 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
BPK dinilai memiliki informasi yang 
dibutuhkan Badan Keahlian DPR tersebut. 

Pertemuan yang berlangsung 
di Ruang Manokwari gedung Umar 
Wirahadikusumah, Kantor Pusat BPK 
tersebut dibuka dengan paparan 
Kepala auditorat III B Slamet Riyadi. Ia 
menyampaikan gambaran umum Dana 
Desa, realisasinya serta latar belakang 
penyaluran Dana Desa yang dikaitkan 
program Nawacita dan Trisakti yang 
diapungkan Pemerintahan Joko Widodo-
Jusuf Kalla.

Dalam Program Nawacita ada 
beberapa sektor unggulan yang ingin 
dibangun. Salah satunya membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa 
yang mana muncul kemudian Program 
Pembangunan Desa dan Kawasan 
Pedesaan.  

Program Pembangunan Desa dan 
Kawasan Pedesaan tersebut terdiri dari 
tujuh program prioritas yang melibatkan 
30 kementerian/lembaga. Jadi, di tingkat 
pusat, anggaran untuk program ini 
dialokasikan kepada 30 kementerian/
lembaga.

Sementara sumber dana 
pembangunan desa dan kawasan 
pedesaan itu berasal dari anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (aPBN), 
anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (aPBD) tingkat Provinsi, aPBD 
tingkat kabupaten/kota, Dana Desa, serta 
sumber lainnya.  

Pada tahun 2017, berdasar data 
proyeksi anggaran 2017 terkait tujuh 
kegiatan prioritas, kerangka pendanaan 
pembangunan desa dan kawasan 
pedesaan sendiri, anggaran dialokasikan 
di Kemendagri, Kementerian Desa 
PDTT, dan non Kemendagri dan non 
Kemendesa PDTT. 

adapun kucuran dana ke desa 

Suasana Pertemuan BPK dan Badan Keahlian DPR yang membahas mengenai Dana Desa.
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berasal dari tujuh sumber, selain Dana 
Desa yang merupakan salah satu bagian 
dana yang diterima pemerintah desa 
dari alokasi aPBN, ada pula alokasi Dana 
Desa, Pendapatan asli Desa (PaDes), Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
kabupaten/kota, Bantuan Keuangan 
aPBD Provinsi/ Kabupaten, Hibah dan 
sumbangan pihak ketiga, serta lain-lain 
Pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa alokasi aPBN sendiri 
berbeda dengan alokasi Dana Desa. 

Dana Desa yang merupakan alokasi aPBN 
berasal dari belanja pemerintah pusat 
dengan mengefektifkan program berbasis 
desa secara merata dan berkeadilan. 
Dana alokasi aPBN ini juga berasal dari 
10 persen dari dan di luar dana transfer 
ke daerah secara bertahap. Sedangkan 
alokasi Dana Desa minimal 10% dari Dana 
Perimbangan yang diterima kabupaten/
kota dikurangi Dana Transfer Khusus.

Terkait perkembangan realisasi 
besaran anggaran yang dialokasikan untuk 
Dana Desa pada 2015 mencapai Rp20,76 
triliun. Dana tersebut teralokasi pada 
33 provinsi dengan 74.093 desa. Pada 
tahun 2016 realisasi anggaran meningkat 
menjadi Rp46,98 triliun (realisasi per 
November). Dibagikan kepada 74.754 
desa. 

“Jadi, ada kenaikan 650 desa 

dibandingkan tahun 2015,” ucap 
Slamet, sambil menambahkan, untuk 
penggunaannya, Kemendesa PDTT yang 
menetapkan kegiatan prioritas yang 
nantinya direalisasikan dengan dana 
desa, yaitu pembangunan sarana dan 
prasarana, pemerintahan, kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

Untuk tahun 2017 ini, anggaran aPBN 
yang dialokasikan untuk Dana Desa 
mencapai Rp60 triliun yang dibagikan 
kepada 74.954 desa. ada kenaikan sebesar 

200 desa dibandingkan tahun 2016. 
Di tingkat pusat sendiri, dalam 

penanganan Dana Desa ini, ada tiga 
kementerian yang berperan yaitu 
kemendagri untuk capacity building; 
penyelenggaraan pemerintah desa; 
pengelolaan dan penatausahaan; 
penguatan desa; penyusunan dokumen 
perencanaan; kewenangan berdasarkan 
asal-usul; serta tatacara penyusunan 
pedoman teknis peraturan desa.

Kemudian, Kementerian Keuangan 
yang berperan dalam penganggaran dana 
desa dalam aPBN, penetapan rincian 
alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/
walikota; penyaluran Dana Desa dari 
rekening Kas Umum Negara ke rekening 
Kas Umum Daerah dan dari rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa; serta 
pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi 

anggaran Dana Desa dalam aPBD.
lalu, Kemendesa dan PDDT memiliki 

peran terkait penetapan pedoman umum 
dan prioritas penggunaan Dana Desa; 
pengadaan tenaga pendamping untuk 
desa; penyelenggaraan musyawarah 
desa dan yang partisipatif pendirian 
kepengurusan, perencanaan usaha; 
pengelolaan kerja sama; serta pendirian 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan 
pembangunan kawasan pedesaan. 

Slamet juga menyampaikan informasi 
mengenai target-target pemerintah terkait 
dengan penggunaan Dana Desa bagi 
perkembangan desa sendiri serta hasil dari 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional 2017 terkait dengan kebijakan 
pemerintah atas penggunaan Dana Desa 
untuk Tahun 2017 beserta permasalahan 
yang muncul. 

Selain itu, diinformasikan juga 
mengenai kebijakan pemeriksaan BPK 
yang harus inline dengan kebijakan 
pemerintah. Dalam hal pembangunan 
desa dan kawasan pedesaan, BPK juga 
berencana akan melakukan pemeriksaan 
yang dilakukan secara bertahap setiap 
tahun. 

Sementara, Pemeriksa Madya 
auditorat V.a. agus Khotib menyampaikan 
paparan mengenai pemerintahan desa 
dilihat dari perspektif regulasi dan realitas 
termasuk juga peranan Kemendagri 
sebagai salah satu kementerian yang 
menangani pengelolaan Dana Desa 
ataupun pengelolaan keuangan desa. 

Pemeriksa Madya auditorat I.B Joni 
agung Priyatno menjelaskan mengenai 
permasalahan sumber-sumber untuk 
keuangan desa, khususnya sumber Dana 
Desa yang berasal dari pemerintah daerah 
tingkat kabupaten/kota serta mekanisme 
penyaluran Dana Desa.

Joni agung juga memaparkan 
mengenai temuan-temuan terkait 
penggunaan Dana Desa, seperti 
pengadaan yang diserahkan kepada 
pihak ketiga padahal aturannya harus 
swakelola. Joni juga menyampaikan 
mengenai potensi penyimpangan dalam 
pengelolaan Dana Desa dari tingkat pusat 
sampai ke pemerintah desa.  (and)

Para Tenaga Ahli DPR yang tergabung dalam Badan Keahlian DPR.
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RUaNg pertunjukan Teater Kecil, 
Taman Ismail Marzuki dipadati 
pengunjung, pada 29 agustus 
lalu.  Mereka para pejabat dan staf 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulai 
dari pejabat eselon I hingga eselon IV. ada 
juga perwakilan USaID, sejumlah petinggi 
BUMN dan pemerhati film, serta wartawan 
dari sejumlah media massa di Jakarta. 

Maklum, perhelatan penting digelar 
BPK. yakni Malam Penganugrahan festival 
film Kawal Harta Negara. Dalam acara 
yang dihadiri Ketua BPK Moermahadi 
Soerja Djanegara itu BPK mengumumkan 
karya film pendek terbaik bertema kawal 
harta negara. 

ada 10 karya film terbaik yang berhasil 
memenangkan pitching forum dan 

Anugerah Penghargaan Film Kawal Harta Negara

Paduan Imajinasi dan 
Kreativitas
BaDaN PeMeRIKSa KeUaNgaN MeNggelaR feSTIVal fIlM 
KaWal HaRTa NegaRa. HaSIlNya, aDa 10 KaRya fIlM PeNDeK 
yaNg MeNJaDI PeMeNaNg DalaM feSTIVal TeRSeBUT. UPaya 
MeNgaJaK MaSyaRaKaT MeMBUaT KaRya SINeMaTogRafI 
DeNgaN TeMa yaNg ReleVaN DeNgaN TUgaS BPK yaITU 
MeNgaWal HaRTa NegaRa.

kompetisi festival film tersebut. Untuk 
pitching forum kategori fiksi dimenangkan 
film berjudul “gosip”, produksi Rumah 
films. Sedangkan pitching forum kategori 
dokumenter pemenangnya film “gedung 
Kebudayaan”, produksi  KSI Cinemart.

Kategori film dokumenter pelajar, 
dimenangkan film berjudul “Beras Bosok 
Untuk Rakyat” produksi Brankas film. 
Pemenang kategori dokumenter umum 
diraih Sinema Produksi Meraki dengan 
judul film “Penutur Terakhir.”

Sedangkan untuk film fiksi Pelajar 
diraih Jamaah Cinema Mahasiswa 
yogyakarta dengan film berjudul ‘Ir. 
Soemarno”. fiksi umum dimenangkan film 
berjudul “Sedeng Sang” produksi Born 
film, yogyakarta. 

Kategori citizen journalism 
dimenangkan film berjudul “Papan 
anggaran Desa” produksi Sabuk Cinema, 
Purbalingga. Sementara kategori umum 
diraih film berjudul “Selesai direhab 
Pemerintah, Sekolah ini Terbengkalai,” 
karya eksani. Dalam festival film pendek ini 
juga ada kategori special jury award untuk 
kategori fiksi umum dimenangkan film 
berjudul “amarta”, produksi lajar Tantap, 
yogyakarta.

Pada tahun 2017 ini BPK 
menyelenggarakan festival film Kawal 
Harta Negara. Kegiatan ini merupakan 
kerjasama BPK dengan USaID. Selama 
festival, juri telah menerima 176 karya 
film dari berbagai daerah. Seperti  Jakarta, 
Bandung, Purbalingga, yogyakarta, 
Malang, Denpasar dan Makasar. Setelah 
melalui proses penjurian, terpilih 23 film 
yang menjadi nominasi. Dari nominasi itu 
terpilih 10 karya film pendek terbaik untuk 
10 kategori.

adapun juri dalam festival film pendek 
tersebut dari Tim BPK, USaID dan para 
praktisi perfilman. Seperti sutradara 
Slamet Rahardjo Djarot, Helmy yahya, 
Danial Rifki, Dewi laila Sari dan kritikus 
film Totok Indrarto. 

Ketua BPK, Moermahadi Soerja 
Djanegara, menjelaskan, festival film 
pendek ini dilatarbelakangi, bahwa 
dalam melakukan tugas pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 

Ketua BPK RI Moehamadi Soerja Djanegara (kanan), bersama Ketua Dewan Juri Festival Film Kawal Harta Negara Slamet 
Rahardjo Djarot (kiri) saat membacakan pengumuman pemenang Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2017 dalam 
acara malam penganugerahan FFKHN 2017, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (29/8/2017), 
malam. 
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Anggota 5 BPK RI Isma Yatun memberikan penghargaan kepada pemenang Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 
2017.

Ketua BPK RI Moehamadi Soerja Djanegara memberikan penghargaan kepada pemenang Festival Film Kawal Harta 
Negara (FFKHN) 2017.
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keuangan Negara BPK membutuhkan 
dukungan dan partisipasi dari 
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya 
mengawal harta Negara BPK berupaya 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
tentang tugas dan wewenang BPK. 

Salah satu upaya mensosialisasikan 
tugas BPK  tersebut  kata Moermahadi 
melalui   festival film Kawal Harta Negara. 
adanya festival film pendek ini, BPK ingin 
mengajak masyarakat membuat karya 
sinematografi dengan tema yang relevan 
dengan tugas BPK yaitu mengawal harta 
negara. “Alhamdulillah, pesertanya cukup 
banyak,” tutur Moermahadi.

lebih jauh Moermahadi 
mengungkapkan, festival film ini 
mendapat dukungan dari Badan 
Pembangunan International amerika 
Serikat, USaID. Sebelumnya USaID 
juga pernah bekerjasama dengan BPK 
membuat film hasil pemeriksaan BPK. 
Salah satunya membuat film mengenai 
tenaga kerja. “Sekarang kita membuat 
festival film untuk mengajak masyarakat 
membantu BPK mengenalkan tugas dan 
wewenang BPK,” ujar Moermahadi. 

Karena itu Moermahadi berharap 
kegiatan festival film ini tidak berhenti 
di sini, tapi berlanjut di tahun 
mendatang. Selain itu Moermahadi juga 
mengharapkan para stakeholder, bisa 
membantu menanyangkan karya film 
terbaik pemenang festival ini di media 
audio visual. “Kami sudah meminta PT 
Kereta api dan PT garuda Indonesia untuk 
menayangkan film pendek di media 
internal mereka,” tutur Moermahadi. 

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
BPK Hendar Ristiawan menjelaskan, 
kegiatan festival film kawal harta negara 
ini sudah dimulai sejak 14 Maret 2017. Saat 
itu diawali dengan peluncuran festival 
film Kawal Harta Negara di Jakarta. 
Selanjutnya dilakukan road show di 4 kota: 
Magelang, Ternate, Medan, dan Malang.

Dipilihnya 4 kota untuk 
diselenggarakan road show itu karena 
menurut Hendar daerah tersebut, 
dianggap potensi meningkatkan 
partisipasi masyarakat khususnya dalam 
bidang pengawasan dan pemeriksaan 

yang dapat membantu kerja BPK.
Kegiatan road show ini lanjut 

Hendar, untuk menggerakkan pelajar 
dan komunitas film meningkatkan 

kreativitasnya di bidang perfilman. Karena 
itu dalam kegiatan road show diisi talk 
show kebhinekaan, worskshop film dan 
citizen juranlism, pemutaran film dan 
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Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan(kanan) memberikan penghargaan kepada pemenang Festival Film Kawal Harta Negara 
(FFKHN) 2017. 

Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo memberikan penghargaan kepada pemenang Festival Film Kawal Harta 
Negara (FFKHN) 2017.  

76 agustus 2017WaRta BPK

pitching forum. “Puncaknya malam ini, 
penganugerahan pemenang festival film 
pendek,” ujar Hendar.

Hendar menjelaskan untuk kegiatan 

picthing film ini merupakan program 
dengan dukungan dana produksi film dan 
pendampingan dari praktisi perfilman, 
untuk ide cerita film terbaik kategori fiksi 

dan dokumenter. Melalui pitching forum 
ini, para peserta diberikan kesempatan 
mempresentasikan film yang akan dibuat 
di hadapan para juri. “Juri tidak hanya 
dari BPK tapi juga melibatkan USaID dan 
praktisi film,” tandasnya. 

Hendar juga menuturkan, BPK 
menggunakan media film untuk sosialisasi 
tugas BPK, karena film bisa mengaktifkan 
seluruh panca indra. Ia juga berharap 
melalui film tumbuh kesadaran untuk 
mengawal harta negara ini. 

Sedangkan dewan juri Slamet 
Rahardjo memberikan penghargaan 
yang tinggi kepada BPK yang telah 
menyelenggarakan festival film ini. 
Sebab menurutnya literasi tentang 
BPK belum memasyarakat. Dengan 
adanya festival  film Kawal Harta Negara 
ini BPK telah membuka diri. “Sebagai 
juri saya mendapat kesan bahwa kita 
baru mencoba ingin tahu tentang BPK. 
Masyarakat ingin tahu negara kita harus 
bersih.Tidak boleh memanipulasi uang,” 
jelasSlamet.

Karena itu, adanya festival ini, 
masyarakat akan tahu kerja BPK. Bahkan 
masyarakat tidak sekadar tahu tapi 
juga memahami tugas BPK. Slamet 
juga mengharapkan ke depan BPK 
lebih proaktif untuk menyelenggarakan 
kegiatan sosialisasi tugas BPK. Dengan 
begitu masyarakat akan tahu kerja BPK. 
Bahkan masyarakat tidak hanya sekadar 
tahu tapi memahami tugas BPK.

Karena itu, menurut Slamet, yang 
dimenangkan juri dalam festival ini bukan 
sakadar film sebagai gambar, tapi yang 
memberi kesan. “Mungkin bentuknya 
tidak harafiah, tapi berpikir untuk 
mengambil harta negara saja, itu sudah 
mulai diluruskan,” jelasSlamet.

Slamet menambahkan, dalam 
menentukan karya film terbaik, juri 
menekankan pada ide dan gagasan 
dalam film tersebut. Dengan demikian 
pemenangnya adalah pribadi-pribadi 
yang mempunyai imajinasi dan kreativitas. 
“yang dimenangkan dalam festival ini apa 
yang ada di kepala pembuatnya. artinya 
ide yang disampaikan dalam film pendek 
tersebut,” ujar Slamet.  (bw)
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 Sidang Tahunan MPR/DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Agustus 2017. Seluruh 
pejabat negara hadir dalam gelaran rutin sehari sebelum HUT RI tersebut, termasuk Ketua BPK 

Moermahadi Soerja Djanegara.
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Para Komisioner OJK yang baru saja terpilih untuk masa bakti 2017-2022 mengunjungi 
Kantor Pusat BPK pada 21 Agustus 2017. Mereka disambut langsung para pimpinan BPK 

yang didampingi pejabat eselon I BPK.
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Pertemuan Antara BPK dengan Kemenkeu

Rakornis Bidang SDM “Implementasi PP 11 Tahun 2017 sebagai Sarana Transformasi 
Manajaemen SDM yang lebih Profesional” di Makasar, 3 - 5 Agustus 2017.
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GALLERY FOTO 
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www.bpk.go.id

Kunjungi situs dan dapatkan informasi

 TENTANG BPK RI  MEDIA PUBLIKASI 
 HASIL PEMERIKSAAN  BERITA INFORMASI 

 PENGADUAN MASYARAKAT  KANTOR PERWAKILAN PROVINSI
  DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
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