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Mengaudit Freeport
KetiKa gonjang-ganjing Freeport di tanah air, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

melakukan audit terhadap perusahaan yang sebagian (besar) sahamnya dikuasai 
amerika Serikat itu. itu pun bukan audit yang pertama, beberapa kali sebelumnya, BPK 
juga pernah mengaudit Freeport.

Hampir dalam setiap pemeriksaan, selalu ditemukan persoalan. Seperti terakhir 
hasil audit BPK menunjukkan, bahwa pengelolaan pertambangan mineral oleh 
Pt Freeport indonesia belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. BPK 
menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas 

Kontrak Karya (KK) Pt 
Freeport indonesia 
periode 2009-2015 
sebesar Rp6,02 triliun. 
Mengingat topik ini 
selalu hangat dan 
menjadi sorotan publik, 
kami mengangkatnya 
sebagai Laporan Utama 
edisi ini.

edisi Oktober juga 
ada topik lain yang tidak 
kalah menarik, yakni 
soal iHPS Semester i 
tahun 2017. Ketua BPK 
menyerahkan iHPS itu 
pada Sidang Paripurna 
Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) yang digelar Oktober lalu. tak hanya ke DPR, iHPS i 2017 juga disampaikan 
ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

Semester i 2017 ini BPK telah menyelesaikan 687 Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP). Rinciannya, sebanyak 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja dan 33 LHP dengan 
tujuan tertentu (Dtt). Hasilnya, BPK mengungkapkan sedikitnya 9.729 temuan, 
baik itu permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPi), permasalahan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun 
permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

itulah dua topik hangat yang kami potret dan sajikan dalam Warta BPK edisi 
Oktober 2017. Selebihnya, kami secara rutin memuat hasil-hasil audit BPK, baik audit 
keuangan, audit kinerja, maupun PDtt. Di samping, topik-topik aktual, serta berbagai 
tulisan antarlembaga serta kegiatan ke-BPK-an lainnya. Selamat menikmati. ***
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Potensi Kerugian  KontraK Karya FreePort
Pengelolaan Pertambangan mineral oleh Pt FreePort indonesia belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang 

berlaku. hasil Pemeriksaan badan Pemeriksa keuangan (bPk) menemukan adanya Potensi hilangnya Penerimaan 

negara bukan Pajak (PnbP) atas kontrak karya (kk) Pt FreePort indonesia Periode 2009-2015 sebesar rp6,02 triliun.
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bpK TEmUKAN KERUgIAN 
NEgARA Rp1,8 TRIlIUN
HasIl PemerIksaaN badaN PemerIksa keuaNgaN 
(bPk) meNemukaN sedIkItNya 3.135 temuaN seNIlaI 
rp1,81 trIlIuN yaNg meNgakIbatkaN kerugIaN 
Negara.
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M enteri energi dan 
Sumber Daya Mineral 
(eSDM) ignasius Jonan 
kini bisa menarik nafas 

lega. Pasalnya, perundingan panjang 
antara pemerintah indonesia dan Pt 
Freeport menuai titik temu. Pemerintah 
indonesia diwakili Menteri eSDM 

ignasius dan Menteri Keuangan Sri 
Mulyani. Sedangkan pihak Freeport 
diwakili President dan Chief executive 
Officer Freeport-McMoran inc, richard C. 
Adkerson.

Hasilnya, pada 27 Agustus 2017 
kedua pihak menyepakati sejumlah 
hal. Diantaranya Pt Freeport bersedia 

mengakhiri Kontrak Karya (KK) yang 
sudah berusia 50 tahun. Sebagai 
gantinya, perusahaan tambang asal 
Amerika Serikat itu mengubah statusnya 
menjadi izin Usaha Pertambangan 
Khusus (iUPK).  

terkait divestasi saham, kedua pihak 
sepakat saham Pt Freeport indonesia 

Potensi Kerugian 
KontraK Karya
FreePort
Pengelolaan Pertambangan mineral oleh Pt FreePort indonesia belum 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. hasil Pemeriksaan badan 
Pemeriksa keuangan (bPk) menemukan adanya Potensi hilangnya Penerimaan 
negara bukan Pajak (PnbP) atas kontrak karya (kk) Pt FreePort indonesia 
Periode 2009-2015 sebesar rp6,02 triliun.
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sebesar 51 persen untuk kepemilikan 
pemerintah indonesia. Untuk tahapan 
divestasi dan waktu pelaksanaannya akan 
dibahas oleh tim dari Pemerintah dan Pt 
Freeport indonesia.

Lebih penting, dalam perundingan 
itu Pt Freeport indonesia berjanji akan 
membangun fasilitas pengolahan 
dan pemurnian atau smelter selama 

5 tahun. Pembangunan smelter 
selambat-lambatnya harus selesai tahun 
2022. Sesuai iUPK, setelah Freeport 
menyepakati sejumlah poin tersebut, Pt 
Freeport akan mendapat perpanjangan 
masa operasi maksimal 2x10 tahun, 
hingga tahun 2041. 

Kontrak Karya Pt Freeport indonesia 
memang kerap mengundang persoalan. 
Mulai dari urusan divestasi hingga 
perpanjangan kontrak dan persoalan 
lingkungan hidup. Karena itu Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah 
beberapa kali melakukan audit terhadap 
perusahaan asal Amerika itu. 

Paling gres, pada 2016 lalu, BPK 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu terhadap Kontrak Karya (KK) 
Pt Freeport indonesia. Pemeriksaan 
dilaksanakan April hingga Desember 
2016. tujuannya untuk menilai kepatuhan 
Pt Freeport terhadap kewajiban 
perpajakan dan PnBP dan bea keluar 
ekspor. 

Selain itu pemeriksaan ini juga untuk 
menilai kepatuhan terhadap peraturan 
yang terkait dengan lingkungan hidup. 
Lebih penting, pemeriksaan tersebut juga 
untuk menguji apakah perpanjangan 
kontrak yang dilakukan Pt Fi (Freeport 
indonesia) dan divestasi saham Pt Fi telah 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Hasilnya, BPK menyimpulkan 
pengelolaan pertambangan mineral 
oleh Pt Fi belum dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku. BPK menemukan 
sejumlah kelemahan dalam Kontrak Karya 
Preeport, baik aspek penerimaan negara, 
lingkungan hidup maupun perpanjangan 
kontrak karya. 

Dari aspek penerimaan negara, BPK 
menemukan adanya potensi kekurangan 
penerimaan iuran tetap dan royalti tahun 
2009 hingga 2015 sebesar US$,445,96 
juta atau rp6,02 triliun (asumsi kurs 
rp13.500 per dolar AS). rinciannya, 
kekurangan itu terjadi pada iuran tetap 
sebesar USD1,27 juta, penerimaan royalti 
sebesar USD393,58 juta dan penerimaan 
royalti sukarela sebesar USD 51,10 juta. 

Padahal dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 45 tahun 2003 dan PP 
no.9 tahun 2012 tentang tarif PnBP di 

Kementerian eSDM telah menetapkan 
bahwa tarif royalti tembaga 4%, emas 
3,75%, dan perak 3,25%. Sedangkan tarif 
royalti dalam Kontrak Karya, tembaga 
3,5%, emas 1% dan perak 1%.

Kenyataannya, Pt Fi masih 
menggunakan tarif yang tercantum 
dalam Kontrak Karya, yang besarannya 
lebih rendah dan tidak disesuaikan 
dengan tarif terbaru menurut peraturan 
pemerintah tersebut. 

Selanjutnya pasal 169 UU nomor 
4 tahun 2009 tegas menyebutkan, 
ketentuan tarif dalam Kontak Karya 
segera disesuaikan dengan PP. Batas 
waktunya paling lambat satu tahun. 
Kenyataannya, ketentuan tarif itu baru 
disesuaikan pada 2014 melalui MoU 
tanggal 25 Juli 2014. Buntutnya, terjadi 
potensi kekurangan penerimaan iuran 
tetap dan royalti sebesar US$445,96 juta.

Karena itu, BPK merekomendasikan 
agar setiap kontrak pertambangan baik 
dalam bentuk Kontrak Karya maupun 
iUPK, dicantumkan klausul untuk 
menyesuaikan dengan peraturan yang 
berlaku di indonesia. 

Selain itu BPK juga meminta agar 
setiap adanya perubahan UU maupun 
peraturan terkait pertambangan 
melibatkan para stakeholder terkait, 
khususnya pelaku industri agar aturan 
perundangan yang baru dapat segera 
diterapkan.

Kekurangan penerimaan negara 
lainnya, menurut BPK yakni adanya 
kelebihan pembebanan biaya 
Concentrate Handling pada Pt Fi tahun 
2013- 2015. Akibatnya kekurangan royalti 
sebesar USD181,459.93.

Untuk itu BPK meminta Pt 
Fi menyetorkan royalti sebesar 
USD181,459.93 karena adanya kelebihan 
pembebanan biaya pengurang kepada 
pemerintah indonesia. Dirjen Minerba, 
kementerian eSDM juga diminta 
membuat sistem dalam melakukan 
verifikasi untuk memastikan jumlah 
setoran PnBP yang seharusnya diterima 
negara.

BPK menilai, pengawasan dan 
pengendalian Kementerian eSDM dalam 
pemasaran produk hasil tambang Pt Fi 
masih lemah. Seperti belum adanya SOP 
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kegiatan penatausahaan PnBP mineral. 
Selain itu juga tidak dilakukannya 
verifikasi mendalam terhadap 
pembayaran PnBP Pt Fi. Kelemahan 
lain, belum ditetapkannya peraturan 
mengenai formula harga patokan mineral 
dan batasan biaya penyesuaian.

Kondisi itu menurut BPK membuat 
tidak optimalnya potensi penerimaan 
negara. Selain itu adanya kelemahan 
tersebut juga membuat pelaksanaan 
dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara 
tidak dapat berhasil guna.

terkait aspek perpanjangan kontrak, 
BPK menemukan adanya potensi 
peningkatan nilai tambah mineral sebesar 
USD135,094 juta yang tertunda akibat 
belum terlaksananya pembangunan 
fasilitas pemurnian (smelter) Pt Fi. 

Padahal UU no.4 tahun 2009 telah 
menetapkan Kontrak Karya wajib 
membangun smelter paling lambat 
5 tahun sejak UU berlalu, atau paling 
lambat Januari 2014. namun hingga kini, 
Pt Freeport belum membangun smelter.

Bahkan melalui Surat Menteri 
Perdagangan nomor 1243 tanggal 25 
Juli 2014 Pt Fi diizinkan mengekspor 
konsentrat. Begitu juga pada saat 
pelarangan ekspor, Januari hingga Juli 
2014, Pt Fi tetap mengekspor konsentrat 
sebanyak 7 invoice sejumlah 10.122.186 
ton.

terkait lingkungan hidup, BPK 
menemukan fakta bahwa Pt Fi belum 
mengajukan iPPKH kepada KLHK. 
Akibatnya pemerintah indonesia 
kehilangan potensi perolehan PnBP dari 
penggunaan kawasan hutan. Padahal UU 
no 41 tahun 1999 pasal 38 menetapkan 
bahwa kegiatan non kehutanan dapat 
dilakukan di kawasan produksi dan hutan 
lindung melalui iPPKH yang diterbitkan 
Menteri Kehutanan.

Selain itu Keppres no. 41 tahun 2004, 
menetapkan 13 perusahaan tambang 
berada di hutan liundung dan wajib 
mengurus iPPHK. Hasil pemeriksaan 
BPK menunjukkan dari 13 perusahaan 
tersebut, Pt Fi hingga kini belum 
memperoleh iPPHK.

BPK menemukan adanya kelebihan 
pencairan jaminan reklamasi Pt Fi 

sebesar rp19,43 miliar yang seharusnya 
masih ditempatkan pada pemerintah 
indonesia. Hasil analisis peta reklamasi 
melalui GiS terdapat beberapa blok 
reklamasi tahun 2005-2015 yang 
tumpang tindih dan diklaim berulang kali 
sehingga terdapat kelebihan pencairan 
jaminan reklamasi senilai US$1,43 juta.

Kelemahan lain yang ditemukan BPK 
yakni peningkatan porsi kepemilikan 
saham pemerintah indonesia melalui 
mekanisme divestasi saham Pt Fi 
yang berlarut-larut. Padahal dalam 
Kontrak Karya telah menetapkan bahwa 
divestasi sebesar 51 persen paling 
lambat dilakukan 20 tahun setelah KK 
ditandatangani, yakni Desember 2012. 

Hasil pemeriksaan BPK diketahui, 
terdapat sejumlah ketentuan dan 
kebijkan yang meringankan  divestasi. 
Di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) 
nomor 77 tahun 2014 yang menetapkan  
divestasi saham asing dilakukan paling 
lambat 5 tahun setelah berproduksi, 
divestasi minimal 20 persen di tahun ke-6 
dan 30 persen di tahun ke-10.

Kebijakan yang meringankan 
lainnya yakni MoU antara Dirjen 
Minerba dan Pt Fi tanggal 25 Juli 2014. 
Di sana disebutkan divestasi menjadi 
sebesar 20 persen dilakukan maksimal 
1 tahun setelah PP no 77 tahun 2014 
diundangkan, divestasi 10 persen 
dilakukan maksimal 5 tahun.

BPK mencatat dividen yang diterima 

pemerintah pada 2010 sebesar US$168,53 
juta dari total US$1,8 miliar. Pada 2011 
sebesar US$202,28 juta dari total US$2,16 
miliar. ironisnya, sejak tahun 2012, 
pemerintah tidak memperoleh  dividen 
dengan alasan untuk memperkuat modal.

Hasil pemeriksaan diketahui, bahwa 
di negara-negara lain, FCX selama 2012-
2014 membagikan dividen kepada para 
pemegang saham. Padahal Pt Fi adalah 
penyumbang terbesar keuntungan  FCX.

tindak lanjut temuan 
tentu bukan kali ini saja BPK 

melakukan pemeriksaan terhadap Pt 
Fi. Sebelumnya pada 2005, misalnya, 
BPK telah melakukan pemeriksaan 
terhadap pengelolaan PnBP Pt Freeport 
tahun anggaran 2003. Pemeriksaan 
yang dilakukan di Jakarta dan Papua itu 
mengungkap 5 temuan. Yang pertama, 
penetapan pembayaran royalti Pt 
Freeport indonesia, dengan perhitungan 
harga jual rata-rata per triwulan 
tidak sesuai prinsip akuntansi yang 
berdasarkan harga jual per transaksi. 

BPK meminta Menteri eSDM, 
melakukan pendekatan kepada Pt 
Fi, agar pola pembayaran royalti 
diperhitungkan berdasar harga 
transaksi. Direktorat Pembinaan 
Pengusahaan Mineral dan Batubara 
segera merespon dengan melakukan 
kajian mengenai penetapan harga 
logam dan mendiskusikannya dengan 

Menteri ESDM, Ignatius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, Richard 
Adkerson saat konferensi pers di di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/08)
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Pt Fi. Hasilnya, kontrak antara Pt Fi dan 
Pemerintah telah disesuaikan dengan 
pembayaran royalti dan diperhitungkan 
berdasarkan peraturan yang berlaku.

temuan BPK lainnya, yakni ada 
potensi penerimaan dari barang tambang 
ikutan berupa belerang yang tidak 
diperhitungkan dalam Kontrak Karya. 
Karena itu BPK menyarankan Menteri 
eSDM untuk memerintahkan Direktorat 
Jenderal Mineral Batubara dan Panas 
Bumi segera melakukan kajian terhadap 
Kontrak Karya atas belerang yang 
dimanfaatkan Pt Smelting Gresik sebagai 
barang tambang ikutan. Hal ini telah 
disanggupi Direktorat Jenderal Mineral 
Batubara dan Panas Bumi.

temuan ketiga BPK menunjukkan 
penerimaan iuran royalti dan iuran 
tetap dari Pt Freeport indonesia 
untuk bagian Pemerintah Pusat belum 
dibukukan sebagai PnBP. nilainya sebesar 
rp192.228,10 juta. BPK menyarankan agar 
Menteri eSDM meningkatkan koordinasi 
dengan Departemen Keuangan, agar nilai 
penerimaan PnBP dapat diperoleh secara 
tertib.

tidak hanya itu. Hasil pemeriksaan 
BPK diketahui Pt Fi kurang membayar 
royalti tahun 2003 dan 2004. nilainya 

sebesar USD369.49 ribu. BPK meminta 
Menteri eSDM melakukan penelitian 
ulang terhadap Pasal 13 Kontrak Karya. 
tujuannya agar disesuaikan dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum.

temuan kelima BPK, penjualan 
konsentrat dari Pt Freeport indonesia 
ke perusahaan Glencore AG pada tahun 
2004 di bawah harga pasar. Untuk itu BPK 
menyarankan agar penjualan konsentrat 
Pt Freeport ke Glencore AG diteliti 
kembali. termasuk melakukan evaluasi 
dampaknya terhadap penerimaan pajak 
penghasilan atas penjualan tersebut.

Selanjutnya pada 2012, BPK juga 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan pertambangan mineral 
tahun anggaran 2009 – 2011. 
Pemeriksaan dilakukan di Kementerian 
eSDM, Pt Fi, dan Pt newmont nusa 
tenggara serta Pt Aneka tambang. 
Hasilnya, BPK mengungkap 7 temuan. 
Di antaranya penggunaan biaya 
SFrS yang tidak hemat dan tidak 
tepat oleh Pt Fi yang mengakibatkan 
kekurangan perhitungan royalti sebesar 
USD274,173.00. 

Karena itu, BPK merekomendasikan 
Menteri eSDM menegur secara tertulis 
Dirjen Minerba dan memerintahkan 

menagih kekurangan royalti kepada Pt Fi 
sebesar USD274,173.00 untuk disetorkan 
ke kas negara.

Menindaklanjuti rekomendasi 
tersebut, Menteri eSDM telah menegur 
Dirjen Minerba secara tertulis pada 
22 Februari 2013. Menteri eSDM juga 
memerintahkan Dirjen Minerba menagih 
kekurangan royalti kepada Pt Fi sebesar 
USD274,173.00 untuk disetorkan ke 
kas negara. Kekurangan royalti itu telah 
disetorkan ke kas negara pada 7 Februari 
2013.  

temuan lain sistem pencatatan 
persediaan konsentrat pada Pt 
Fi masih lemah. Akibatnya terjadi 
selisih kurang persediaan konsentrat 
sebanyak 11.075,30 WMt. BPK 
merekomendasikan Menteri eSDM 
agar menegur secara tertulis Dirjen 
Minerba dan menginstruksikan Pt Fi 
mempertanggungjawabkan kekurangan 
volume persediaan konsentrat tersebut.

rekomendasi tersebut telah 
ditindaklanjuti Menteri eSDM dengan 
menegur secara tertulis Dirjen 
Minerba. Selain itu Menteri eSDM juga 
telah menginstruksikan Pt Fi untuk 
mempertanggungjawabkan kekurangan 
volume persediaan konsentrat sebanyak 

11.075,30 WMt.
Bahkan Pt Fi telah 

memberi tanggapan 
melalui surat pada 
17 April 2013. isinya, 
langkah perbaikan 
seperti memastikan 
tidak ada potensi 
kekurangan ataupun 
kelebihan jumlah 
konsentrat karena 
didasarkan pada 
pengukuran aktual 
jumlah konsentrat 
yang dikapalkan 
melalui sistem 
conveyor belt. Sistem 
conveyor belt ini 
dikalibrasi secara 
rutin, disertifikasi oleh 
Balai Meteorologi 
dan disegel oleh 
Direktorat Bea & 
Cukai.  (bw) 
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BPK TemuKan Kerugian 
negara rp1,8 Triliun
Hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (Bpk) menemukan 
sedikitnya 3.135 temuan senilai rp1,81 triliun yang mengakiBatkan 
kerugian negara.

K erja keras BPK telah 
membuahkan hasil. Ketua BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara 
menyampaikan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan (IHPS) semester I tahun 
2017 pada Sidang Paripurna Dewan 
Perwakilan rakyat (DPr) yang digelar 
Oktober lalu. Tak hanya ke DPr, IHPS 
I 2017 juga disampaikan ke Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

Seperti diketahui, pada semester 
I 2017 ini BPK telah menyelesaikan 
687 Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP). rinciannya, sebanyak 645 LHP 
keuangan, 9 LHP kinerja dan 33 LHP 
dengan tujuan tertentu (DTT). Hasilnya, 
BPK mengungkapkan sedikitnya 
9.729 temuan, baik itu permasalahan 
kelemahan sistem pengendalian intern 
(SPI), permasalahan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan maupun 
permasalahan ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terkait temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan perundang-
undangan, BPK menemukan 3.135 
temuan senilai rp1,81 triliun yang 
mengakibatkan kerugian negara, 
potensi kerugian sebanyak 484 temuan 
senilai rp4,89 trilun dan kekurangan 
penerimaan sebanyak 1.088 temuan 
senilai rp18,44 triliun. “Ketidakpatuhan 
yang mengakibatkan kerugian negara 
tersebut, sejumlah entitas yang 
diperiksa telah menindaklanjuti dengan 
menyerahkan aset dan menyetor ke 
kas negara senilai rp509,61 miliar,” ujar 
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Ketua BPK Moermahadi.
Pada semester I 2017 ini, BPK juga 

telah melakukan pemeriksaan terhadap 
laporan keuangan, baik di pemerintah 
pusat sebanyak 102 LHP dan 537 LHP 
pemerintah daerah serta 6 laporan 
keuangan badan lainnya.

Terhadap laporan keuangan 
pemerintah pusat tersebut, BPK 
memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). rinciannya, 
sebanyak 73 LKKL memperoleh opini 
WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP 
dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak 
Menyatakan Pendapat (Disclaimer).  
Dibandingkan tahun sebelumnya, pada 
2016 kali ini entitas yang mendapat opini 
WTP mengalami peningkatan sebesar 19 
persen. “Pada 2015 hanya 56 LKKL yang 
mendapat opini WTP. Tapi tahun 2016 
naik menjadi 74 LKKL,” ujar Moermahadi.

Tak hanya pemerintah pusat, 
pada semester I 2017 ini BPK juga 
melakukan pemeriksaan terhadap 
537 Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD). Hasilnya, sebanyak 375 
LK PD memperoleh opini WTP dan 139 
LKPD memperoleh WDP serta 23 LKPD 

memperoleh opini disclaimer.
Menurut Moermahadi, Pemda yang 

memperoleh opini WTP mengalami 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR). IHPS tersebut diserahkan langsung 
oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
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peningkatan sebesar 12 persen. Seperti 
diketahui pada 2015 lalu hanya ada 
313 LKPD yang memperoleh opini 
WTP. “Pada tahun 2016 ada 275 LKPD 
yang memperoleh opini WTP,” ujar 
Moermahadi.

Selain itu BPK juga telah melakukan 
pemeriksaan terhadap 6 laporan 
keuangan badan lain. Di antaranya 
laporan tahunan Bank Indonesia, Otoritas 
jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan 
Simpanan, penyelenggaraan ibadah haji, 
Badan Pengelolaan Dana abadi Umat 
dan BPjS Ketenagakerjaan. “Terhadap 
laporan keuangan itu, BPK memberikan 
opini WTP,” kata Moermahadi.

selamatkan uang negara 
Pada semester 1 2017, BPK juga 

melakukan 9 pemeriksaan kinerja. 
Salah satunya, pemeriksaan terhadap 
pengelolaan Kredit Perumahaan rakyat 
(KPr) Sejahtera dan Subsidi Selisih Bunga 
PT Bank Tabungan Negara. Hasilnya, BPK 
menemukan sebanyak 5.108 unit rumah 

KPr Sejahtera belum dimanfaatkan 
debitur.

Selain itu, IHPS I 2017 ini juga 

memuat hasil pemeriksaan BPK terhadap 
33 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
Di antaranya terkait perhitungan 

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara berpidato menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) semester I tahun 2017 pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
yang digelar Oktober lalu.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada 
Wakil Ketua DPD, Oesman Sapta di Gedung DPD, Jakarta, (24/10).
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bagi hasil migas. Dalam pemeriksaan 
tersebut, BPK menemukan adanya 
biaya-biaya yang tidak semestinya 
dibebankan dalam cost recovery untuk 
bagi hasil migas tahun 2015 sebesar 
rp12,73 triliun. BPK juga menemukan 
17 kontraktor kontrak kerjasama yang 
belum menyelesaikan kewajiban 
perpajakan sebesar rp2,78 triliun (baca 
judul terpisah-red). 

Selama ini kata Moermahadi, BPK 
juga telah berupaya meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas keuangan 
pemerintah. Hasilnya, sejumlah entitas 
baik di pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah mengalami 
peningkatan capaian opini, mulai dari 
disclaimer hingga WDP dan WTP. “Pada 
2004 hanya 7 persen pemda yang 
memperoleh WTP, meningkat menjadi 70 
persen pada 2016,” ujarnya.

Sedangkan dalam upaya 
meningkatkan kinerja pemerintah 
yang hemat, efisien dan efektif, selama 
kurun waktu 12 tahun BPK juga telah 

memberikan sedikitnya 463,715 
rekomendasi. “Dari seluruh rekomendasi 
tersebut, sebanyak 320,136 rekomendasi 
telah ditindaklanjuti,” ujar Moermahadi.

Tidak kalah penting, BPK juga telah 
menyelamatkan uang negara sebesar 
rp145,28 triliun. Periode 2005–2016 
BPK telah menyelamatkan uang negara 
sebesar rp131,58 triliun. Sedangkan 
di semester I 2017 sebesar rp13,70 
triliun. Penyelamatan uang negara 
tersebut berasal dari penyerahan aset 
dan penyetoran ke kas negara sebesar 
rp72,61 triliun, koreksi belanja subsidi 
sebesar rp44,54 triliun dan koreksi cost 
recovery sebesar rp28,13 triliun. 

Terkait upaya penegakan hukum, 
BPK selama periode 2005-juni 2017, 
telah melaporkan 447 temuan yang 
berindikasi pidana kepada aparat 
penegak hukum senilai rp44,74 triliun. 
“Dari temuan yang dilaporkan sebanyak 
425 temuan senilai rp43,22 triliun telah 
ditindaklanjuti,” ujar Moermahadi.

Selain itu selama periode 2013 

hingga 2017, BPK juga telah melakukan 
perhitungan kerugian negara terhadap 
kasus tindak pidana korupsi yang sedang 
diproses hukum sebanyak 120 kasus 
senilai rp46,56 triliun.

Keterlibatan BPK tak hanya itu. Untuk 
mendorong peningkatan pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara 
BPK juga telah memberikan 14 pendapat, 
berupa penilaian terhadap kebijakan 
atau peraturan. Bahkan BPK juga telah 
memberikan keterangan ahli dalam 
proses peradilan yang menyangkut 
kerugian negara. “Selama periode 2013 
hingga 2017, BPK telah memberikan 276 
keterangan,” ujar Moermahadi.

Moermahadi mengharapkan hasil 
pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti 
oleh entitas. Sebab efektivitas hasil 
pemeriksaan BPK akan tercapai jika 
laporan hasil pemeriksaan tersebut 
ditindaklanjuti. “Pengawasan yang 
dilakukan anggota Dewan Perwakilan 
rakyat dapat mendorong efektivitas 
tindaklanjut,” ujar Moermahadi.  (bw)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 ke Istana Negara. IHPS tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK, 
Moermahadi Soerja Djanegara kepada Presiden Joko Widodo, Jakarta, (10/10).
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T IDaK sedikit rekomendasi 
yang telah disampaikan 
Badan BPK kepada setiap 
entitas yang diperiksa. Selama 

kurun waktu 2015 hinga juni 2017 
saja, BPK telah memantau sedikitnya 
105.916 rekomendasi hasil pemeriksaan. 
Nilainya mencapai rp103,79 triliun. Tapi 
sayangnya, rekomendasi BPK itu tak 
kunjung ditindaklanjuti entitas. Kalaupun 
ditindaklanjuti jumlahnya masih sedikit. 

Padahal Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2004, telah menyatakan 

secara tegas bahwa pejabat wajib 
menindaklanjuti rekomendasi dalam 
laporan hasil pemeriksaan (LHP). Bahkan 
pejabat wajib memberikan jawaban atau 
penjelasan kepada BPK tentang tindak 
lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat 
yang tidak menindaklanjuti rekomendasi 
BPK dapat dikenakan sanksi administratif 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau bahkan sanksi 
pidana.

Untuk memudahkan entitas 
menindaklanjuti rekomendasi, BPK 

BanyaK reKomendasi 
minim TindaK lanjuT
selama periode 2015 Hingga Juni 2017, Badan 
pemeriksa keuangan (Bpk) telaH memantau 
sedikitnya 105.916 rekomendasi senilai 
rp103,79 triliun. tapi rekomendasi yang sudaH 
ditindaklanJuti Hanya 48.694 rekomendasi senilai 
rp14,70 triliun.

telah meluncurkan Sistem Informasi 
Pemantauan TLrHP BPK (SIPTL). Melalui 
sistem yang diluncurkan pada 6 januari 
2017 ini, entitas dapat menyampaikan 
dokumen tindak lanjut rekomendasi 
lebih cepat dan terdokumentasi. Selain 
itu dengan sistem tersebut, dapat 
mempercepat proses penetapan status 
rekomendasi. Sudah begitu data tindak 
lanjut akan lebih akurat dan informatif.

Tapi nyatanya, selama kurun waktu 
2015 hingga 30 juni 2017, dari 105.916 
rekomendasi, yang baru ditindaklanjuti 
entitas sesuai rekomendasi BPK baru 
sekitar 48.694 rekomendasi.  Sedangkan 
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 
sebanyak 37.937 rekomendasi senilai 
rp55,28 triliun. Sedangkan rekomendasi 
yang belum ditindaklanjuti sebanyak 
19.192 rekomendasi senilai rp33,19 
triliun. Sementara yang tidak dapat 
ditindaklanjuti sebanyak 93 rekomendasi 
senilai rp0,61 triliun. 

BPK mencatat, dari seluruh entitas 
yang diperiksa pada semester I 
2017, hanya ada 3 entitas yang telah 
menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. 
entitas tersebut adalah Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme, Badan 
Intelijen Negara, dan arsip Nasional. 
Secara kumulatif, rekomendasi BPK hasil 
pemeriksaan tahun 2015 hingga juni 2017, 
yang sudah ditindaklanjuti sebesar rp6,78 
triliun. Tindak lanjut tersebut berupa 
penyerahan aset dan penyetoran uang ke 
kas negara.

Untuk pemerintah pusat, selama tahun 
2015 hingga juni 2017, BPK juga telah 
memantau 15.933 rekomendasi senilai 
rp31,72 triliun. Dari jumlah tersebut, 
yang telah ditindaklanjuti sebanyak 
6.430 rekomendasi senilai rp5,20 
triliun. Sebanyak 5.679 rekomendasi 
senilai rp19,15 triliun belum sesuai 
dengan rekomendasi, dan sebanyak 
3.787 rekomendasi senilai rp7,34 triliun 
belum ditindaklanjuti. ada sebanyak 37 
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rekomendasi senilai rp0,03 triliun tidak 
dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, 
entitas yang telah menindaklanjuti 
dengan penyerahan asset dan 
penyetoran ke kas negara senilai rp1,22 
triliun.

Sementara untuk pemerintah daerah, 
selama kurun 2015 – juni 2017, BPK 
telah memantau 84.456 rekomendasi 
senilai rp24,19 triliun di 542 pemerintah 
daerah. Dari jumlah tersebut, yang 
telah ditindaklanjuti sebanyak 39.872 
rekomendasi senilai rp3,13 triliun. 
Sebanyak 30.975 rekomendasi senilai 
rp8,28 triliun belum sesuai dengan 
rekomendasi. Sebanyak 13.569 
rekomendasi senilai rp12,63 triliun 
belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 40 
rekomendasi  senilai rp0,15 triliun tidak 
dapat ditindaklanjuti. entitas yang telah 
menindaklanjuti dengan penyerahan 
asset dan penyetoran ke kas daerah 
senilai rp2,91 triliun

Begitu juga untuk Badan Usaha 
Milik Negara. Hasil pemantauan 
BPK menyebutkan telah memantau 
sedikitnya, 4.194 rekomendasi senilai 
rp31,41 triliun. Tapi rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti sesuai dengan 
rekomendasi baru sekitar 1.840 
rekomendasi senilai rp5,45 triliun. 
Sisanya, sebanyak 793 rekomendasi 
senilai rp23,64 triliun belum sesuai 
dengan rekomendasi.  

Sudah begitu ada sekitar 1.547 
rekomendasi senilai rp2,32 triliun belum 
ditindaklanjuti. ada juga rekomendasi 
yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 
14 rekomendasi senilai rp2,99 miliar. 
Dengan begitu, entitas yang telah 
menindaklanjuti dengan penyerahan 
asset dan penyetoran ke kas perusahaan 
senilai rp2,48 triliun.

Hasil pemeriksaan terhadap badan 
lainnya, tidak jauh beda. rekomendasi 
BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai 
rekomendasi sebanyak 552 rekomendasi 
senilai rp0,92 triliun. Sebanyak 490 
rekomendasi senilai rp4,21 triliun belum 
sesuai rekomendasi dan sebanyak 289 
rekomendasi senilai rp10,91 triliun 
belum ditindaklanjuti. Hanya ada dua 
rekomendasi senilai rp0,43 triliun yang 
tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan 

begitu, entitas telah menindaklanjuti 
dengan penyerahan asset dan penyetoran 
ke kas negara senilai rp164,95 miliar.

ganti kerugian negara
BPK tidak hanya memantau tindak 

lanjut rekomendasi. Pada semester I 
Tahun 2017, BPK melaporkan hasil  
pemantauan penyelesaian ganti kerugian 
Negara. BPK mencatat, selama tahun 
2005 hingga juni 2017, jumlah kerugian 
negara yang telah ditetapkan sebesar 
rp4,37 triliun. Dari jumlah kerugian 
tersebut, yang telah diangsuran baru 
sebesar  rp196,22 miliar. Sedangkan yang 
sudah pelunasan senilai rp691,42 miliar 
dan penghapusan senilai rp22,67 miliar 
(1%). Dengan begitu, sisa kerugian senilai 
rp3,46 triliun

Untuk pemerintah pusat kerugian 
negara senilai rp698,97 miliar. Tingkat 
penyelesaian terdiri atas angsuran senilai 
rp24,65 miliar, pelunasan senilai rp81,04 
miliar dan penghapusan senilai rp5 
miliar. Sisa kerugian pada pemerintah 
pusat senilai rp588,28 miliar. Sedangkan 
kerugian daerah BPK mencatat ada sekitar 
rp3,52 triliun. Dari jumlah tersebut, 
yang telah diangsuran sebesar rp163,59 
miliar, pelunasan rp581,22 miliar dan 
penghapusan senilai rp3,45 miliar. 
Sisanya senilai rp2,77 triliun.

Hasil pemantauan kerugian negara 
di BUMN, BPK menemukan adanya 
kerugian senilai rp131,29 miliar. Tapi 
sayangnya, dari jumlah kerugian tersebut, 
penyelesaiann yang telah diangsur 
senilai rp3,14 miliar, pelunasan senilai 
rp27,28 miliar dan penghapusan senilai 
rp14,22 miliar. Sisanya kerugian pada 
BUMN senilai rp86,65 miliar. Sedangkan 
untuk BUMD kerugian senilai rp15,05 
miliar. adapun tingkat penyelesaian 
terdiri atas angsuran senilai rp4,84 miliar 
dan pelunasan senilai rp1,88 miliar. Sisa 
kerugian pada BUMD senilai rp8,33 miliar.

Berindikasi tindak pidana
Terkait temuan yang berindikasi 

tindak pidana, selama periode 
2003 hingga juni 2017, BPK telah 
menyampaikan temuan pemeriksaan 
yang mengandung indikasi pidana 
kepada instansi yang berwenang. ada 
sebanyak 447 temuan pemeriksaan 
mengandung indikasi pidana senilai 
rp44,74 triliun. 

Dari temuan tersebut, BPK telah telah 
menyampaikan ke Kepolisian sebanyak 
66 temuan senilai rp20,97 triliun. Dari 
total temuan tersebut, sebanyak 60 
temuan senilai rp20,54 triliun telah 
ditindaklanjuti. Perinciannya, sebanyak 
23 temuan dalam status penyelidikan, 
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5 temuan dalam status penyidikan, 5 
temuan dalam proses peradilan, 15 
temuan dalam status vonis dan 11 
temuan dalam status Surat Penghentian 
Penyidikan Perkara (SP3). 

Sedankan temuan yang telah 
disampaikan Kejaksaan sebanyak 206 
temuan senilai rp9,62 triliun. Dari total 
temuan tersebut, sebanyak 199 temuan 
senilai rp8,61 triliun telah ditindaklanjuti. 
rinciannya, sebanyak 37 temuan dalam 
status dilimpahkan, 23 temuan dalam 
status penyelidikan, 25 temuan dalam 
status penyidikan, 4 temuan dalam proses 
peradilan, 99 temuan sudah di vonis  dan 
11 temuan dalam status SP3.

Sementara itu, temuan yang 
disampaikan BPK kepada KPK sebanyak 
175 temuan senilai rp6,04 triliun dan 
US$609,08 juta. Dari temuan tersebut, 
sebanyak 166 temuan senilai rp14,07 
triliun telah ditindaklanjuti. rincianya, 
sebanyak 40 temuan dalam status 
dilimpahkan, 46 temuan dalam status 
penyelidikan, 40 temuan dalam status 
penyidikan, 8 temuan dalam proses 
peradilan, dan 32 temuan sudah divonis.

Dengan begitu, temuan pemeriksaan 
BPK yang mengandung indikasi pidana 

yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi 
berwenang adalah 425 temuan senilai 
rp33,05 triliun dan US$763,50 juta. 
rInciannya, sebanyak 77 temuan dalam 
status dilimpahkan, 92 temuan dalam 
status penyelidikan, 70 temuan dalam 
status penyidikan, 17 temuan dalam 
proses peradilan, 146 temuan dalam 
status banding dan 22 temuan dalam 
status SP3. adapun, temuan yang belum 
ditindaklanjuti instansi berwenang 
sebanyak 22 temuan senilai rp473,47 
miliar dan US$78,38 juta.

Tidak hanya itu, selama periode 
2013–30 juni 2017 BPK telah menerima 
permintaan Penghitungan Kerugian 
Negara (PKN) sebanyak 323 kasus 
dari Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan. 
rinciannya, permintaan PKN dari 
Kepolisian rI sebanyak 122 kasus, KPK 
sebanyak 30 kasus, dan dari Kejaksaan 
sebanyak 171 kasus. jumlah kerugian 
negara dari 120 kasus yang telah 
diterbitkan LHP PKN adalah sebesar 
rp10,37 triliun dan US$2,71 miliar. 
Kepolisian sebanyak 55 kasus senilai 
rp790,11 miliar dan US$2,71 miliar dan 
Kejaksaan rI sebanyak 50 kasus senilai 
rp966,44 miliar.  (bw)

Untuk memudahkan 

entitas menindaklanjuti 

rekomendasi, BPK telah 

meluncurkan Sistem 

Informasi Pemantauan 

TLrHP BPK (SIPTL). 

Melalui sistem yang 

diluncurkan pada 6 

januari 2017 ini, entitas 

dapat menyampaikan 

dokumen tindak lanjut 

rekomendasi lebih cepat 

dan terdokumentasi. 
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AUDIT 
KINERJA

Dalam laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (lKKP) 
audited, dilaporkan bahwa 
realisasi anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (aPBN) Tahun 2016 
dari sisi pendapatan negara dan  hibah 
mencapai Rp1.555,93 triliun.

Realisasi  pendapatan  negara  dan  
hibah tersebut terdiri  dari realisasi 
penerimaan perpajakan sebesar 
Rp1.284,97 triliun, Penerimaan Negara 

Bukan  Pajak (PNBP)  sebesar  Rp261,97 
triliun, dan realisasi pendapatan  hibah 
sebesar Rp8,98 triliun.

Dari komposisi penerimaan negara 
itu, penerimaan negara dari pungutan 
atas bea masuk, bea keluar, dan cukai 
merupakan penerimaan negara 
terbesar setelah pajak. Berdasarkan data 
statistik kepabeanan Ditjen Bea dan 
Cukai Kementerian Keuangan, realisasi 
penerimaan bea masuk, bea keluar, dan 

Pemeriksaan kePabeanan 
dan Cukai belum efektif
Hasil pemeriksaan Bpk atas kegiatan pemeriksaan 
kepaBeanan dan cukai yang dilakukan ditjen Bea 
dan cukai menyimpulkan masiH Belum efektifnya 
kegiatan terseBut.

cukai tahun 2016 mencapai Rp 121,18 
triliun. Jumlah tersebut di luar pungutan 
negara atas Pajak Dalam Rangka Impor 
(PDRI) yang mencapai Rp135,97 triliun. 

Penerimaan negara tersebut lebih 
rendah dari realisasi tahun sebelumnya. 
Tahun sebelumnya, tahun 2015, Ditjen 
Bea dan Cukai berhasil menyumbang 
penerimaan negara dari pungutan 
atas bea masuk, bea keluar, dan cukai 
mencapai Rp180,4 trilliun. 

Sementara, pungutan negara atas 
PDRI dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Hasil Tembakau yang berhasil dihimpun 
sebesarRp193,6 triliun. Ini tidak termasuk 
pajak rokok sebesar Rp13,9 triliun. 
Sehingga total penerimaan yang dipungut 
mencapai Rp387,6 triliun.

Walau nilainya jauh di bawah 
penerimsaan pajak, tetapi penerimaan 
negara dari kepabeanan dan cukai 
tersebut tetap menjadi salah satu 
andalan bagi pendapatan negara. Oleh 
karena itu, audit kepabeanan dan cukai 
yang dilakukan Ditjen Bea Cukai sangat 
penting untuk mengamankan sekaligus 
memaksimalkan penerimaan negara dari 
sektor impor, ekspor, fasilitas kepabeanan 
dan cukai. Selain itu juga dapat mencegah 
kemungkinan terjadinya kebocoran 
penerimaan negara sektor tersebut.

atas dasar itulah, pada semester II 
2016, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja 
atas Kegiatan audit yang Efektif untuk 
Pengamanan Penerimaan Negara pada 
Ditjen Bea dan Cukai serta Instansi Terkait 
lainnya, Tahun anggaran 2013 sampai 
Semester I 2016. 

Pemeriksaan tersebut bertujuan 
untuk menilai efektivitas kegiatan audit 
kepabeanan dan cukai telah dilakukan 
secara efektif dalam rangka pengamanan 
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penerimaan keuangan negara. lingkup 
pemeriksaan meliputi pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai Tahun 2013 sampai 
Semester I 2016.

audit kepabeanan dan cukai sendiri 
merupakan serangkaian kegiatan 
pemeriksaan laporan keuangan, buku, 
catatan dan dokumen yang menjadi bukti 
dasar pembukuan, dokumen dan atau 
surat yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha termasuk data elektronik, surat 
yang berkaitan dengan kegiatan di 
bidang kepabeanan dan cukai dan/atau 
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai. 

Kegiatan audit kepabeanan dan 
cukai merupakan salah satu alat 
pengawasan Ditjen Bea dan Cukai untuk 
menguji kepatuhan pihak-pihak yang 
terkait kepabeanan dan cukai terhadap 
peraturan perundang-undangan tentang 
kepabeanan dan cukai. Kewenangan 
tersebut diamanatkan dalam pasal 86 
ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 
1995 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang nomor 17 tahun 2006 
tentang Kepabeanan dan pasal 39 ayat 
(1) Undang-undang nomor 11 tahun 
1995 sebagaimana telah dirubah dengan 
undang-undang nomor 39 tahun 2007 
tentang cukai.

adapun audit kepabeanan dan cukai 
dilakukan terhadap orang yang bertindak 
sebagai importir, eksportir, pengusaha 
tempat penimbunan sementara, 
pengusaha tempat penimbunan berikat, 
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, 
atau pengusaha pengangkutan sesuai 
dengan Undang-Undang Kepabeanan.

Selain itu, audit juga dilakukan 
terhadap pengusaha pabrik, pengusaha 
tempat penyimpanan, importir barang 
kena cukai, penyalur, dan pengguna 
barang kena cukai yang mendapatkan 
fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan 
Undang-Undang Cukai.

Kegiatan audit kepabeanan dan cukai 
yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai 

sendiri ada tiga jenis: audit umum, audit 
khusus dan audit investigasi. audit umum 
merupakan audit yang memiliki ruang 
lingkup pemeriksaan secara lengkap dan 
menyeluruh terhadap pemenuhan kewaji 
ban kepabeanan dan/atau cukai, dan 
dilakukan secara terencana berdasarkan 
Daftar Rencana Objek audit (DROa) atau 
sewaktu-waktu;

Sementara, audit khusus merupakan 
audit yang memiliki ruang lingkup 
pemeriksaan tertentu terhadap 
pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/
atau cukai tertentu, yang dilakukan secara 

sewaktu-waktu.
Sedangkan audit investigasi 

merupakan audit yang dilakukan untuk 
menyelidiki dugaan tindak pidana 
kepabeanan dan/atau cukai, yang 
dilakukan secara sewaktu-waktu dalam 
hal terdapat indikasi tindak pidana di 
bidang kepabeanan dan/atau cukai serta 
diprioritaskan pelaksanaanya dari audit 
lainnya.

temuan pemeriksaan
Dari hasil pemeriksaan BPK terdapat 

beberapa permasalahan pada beberapa 
proses kegiatan audit yang dilakukan 
Ditjen Bea dan Cukai. Pada perencanaan 
audit, hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa perencanaan audit pelaksana 
belum sepenuhnya efektif dalam 
mendukung kegiatan pelaksanaan audit.

Hal tersebut diketahui dari dua 
permasalahan yang ditemukan BPK yaitu 
kegiatan analisis penentuan objek audit 
belum sepenuhnya sesuai dengan tata 
laksana audit yang telah ditetapkan; dan 

sistem informasi yang ada di Ditjen Bea 
dan Cukai belum sepenuhnya mendukung 
kegiatan perencanaan audit kepabeanan 
dan cukai.

Pada kegiatan analisis penentuan 
objek audit, belum sepenuhnya 
sesuai dengan tata laksana audit yang 
telah ditetapkan. Dimana, ada tujuh 
permasalahan yang ditemukan BPK. 
Pertama,  terdapat lembar analisis 
Objek audit (laOa) yang tidak memuat 
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kesimpulan atau rekomendasi serta 
adanya kesimpulan yang tidak sesuai 
dengan data yang dianalisis. 

Kedua, penentuan objek audit belum 
sepenuhnya didukung dengan laOa 
sesuai dengan format yang diatur dalam 
ketentuan tentang tatalaksana audit. 
Ketiga, Hasil analisis atas usulan audit 
belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 
proses penyusunan DROa.

Keempat, analisis potensi temuan 
(kekurangan penerimaan) Bea masuk 
anti Dumping (BmaD) dan Bea masuk 
Tindakan Pengamanan (BmTP) dalam 
laOa tidak didukung dengan langkah 
konfirmasi atau perbandingan ke data 
realisasi penerimaan pada Sistem aplikasi 
Piutang dan Pengembalian (SaPP).

Kelima, hasil Pemutakhiran data dan 
informasi melalui observasi lapangan tidak 
seluruhnya dibuat laporannya. Hal ini 
diketahui dari hasil penelusuran atas 
dokumen terkait observasi lapangan 
tahun 2013 sampai dengan semester 
I tahun 2016 diketahui bahwa dari 76 
penugasan terdapat 53 penugasan 
yang tidak ada laporannya

Keenam, output dari setiap 
tahapan penyusunan DROa tidak 
didokumentasikan dalam kertas 
kerja yang disahkan (divalidasi). 
Berdasarkan hasil observasi atas 
proses bisnis penyusunan DROa 
diketahui bahwa output dari langkah-
langkah penyusunan DROa berupa 
Ikhtisar Hasil Pembahasan (IHP) tema 
dan kriteria targeting objek audit, daftar 
populasi entitas total, daftar populasi 
entitas berdasarkan tema, dan daftar 
nominasi entitas (masing-masing tema) 
tidak didokumentasikan dalam kertas 
kerja yang terpisah untuk masing-masing 
langkah. langkah-langkah tersebut 
beserta hasilnya hanya didokumentasikan 
dalam satu kertas kerja yaitu claim bentuk 
file microsoft Excel.

Ketujuh, kriteria-kriteria yang 
digunakan dalam proses filterisasi 
entitas yang masuk ke dalarn daftar 
nominasi, kemudian menjadi DROa, tidak 

ditetapkan dalam suatu dokumen yang 
resmi (divalidasi).

Terkait dengan pemanfaatan sistem 
informasi yang ada di Ditjen Bea dan Cukai 
untuk menunjang perencanaan kegiatan 
audit ternyata belum sepenuhnya 
mendukung kegiatan perencanaan audit 
kepabeanan dan cukai. 

Hal tersebut ditunjukan dengan hasil 
pemeriksaan atas penggunaan sistem 
aplikasi dalam kegiatan perencanaan audit 
yang dilakukan BPK. Hasil pemeriksaannya 
diketahui pertama, sistem aplikasi tersedia 
belum dapat secara khusus diterapkan 
difungsikan untuk penentuan objek audit.

Kedua, terdapat beberapa kebutuhan 
data perencanaan audit yang belum 
terintegrasi dengan sistem aplikasi 
yang digunakan oleh Direktorat audit 
Kepabeanan dan Cukai. Ketiga, menu “Flag 

Audit” pada Customs-Excise Information 
System and Automation (CEISa) belum 
dapat dimanfaatkan untuk membantu 
proses perencanaan audit.

Flag audit merupakan menu dalam 
CEISa yang disediakan bagi Pejabat 
Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) 
pada kantor-kantor pelayanan Bea dan 
Cukai. menu tersebut digunakan oleh 
PFPD untuk memberi flag bahwa suatu 
transaksi impor perlu diperiksa lebih lanjut 
melalui proses audit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
menunjukkan bahwa pada aplikasi 
CEISa tidak tersedia tools yang dapat 
menjelaskan alasan pemberian flag audit. 
PFPD hanya dapat memberi flag audit 

melalui aplikasi tersebut tanpa adanya 
informasi pendukung yang dapat diterima 
oleh Direktorat audit Kepabeanan dan 
Cukai.

Pada pelaksanaan audit, BPK 
menyimpulkan pelaksanaan audit yang 
dilakukan Ditjen Bea dan Cukai belum 
sepenuhnya sesuai dengan standar 
audit kepabeanan dan cukai. Beberapa 
permasalahan yang menjadi penyebabnya 
adalah pelaksanaan review atas kegiatan 
audit kepabeanan dan cukai belum 
sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan 
standar audit kepabeanan dan cukai. 

Pelaksanaan audit kepabeanan dan 
cukai juga belum sepenuhnya sesuai 
dengan Prosedur Operasional Standar 
(POS) dan Tata laksana audit Kepabeanan 
dan Cukai. Terkait dengan penyelesaian 
hasil audit yang penetapannya 

memerlukan koordinasi dengan 
entitas lain ternyata mekanisme 
belum diatur. 

Permasalahan dalam 
pelaksanaan audit yang dilakukan 
Ditjen Bea Cukai tersebut bahkan 
mengakibatkan adanya penerimaan 
negara menjadi tertunda sebesar 
Rp8,45 miliar; terdapat tagihan 
yang daluwarsa sebesar Rp24,06 
juta; dan terdapat tagihan yang 
tidak termonitor untuk dibuat 
surat penetapannya karena proses 

penerbitan tagihannya memerlukan 
waktu yang lama.

Terkait  dengan monitoring tindak 
lanjut dan evaluasi atas hasil audit 
serta penjaminan kualitas audit, BPK 
menemukan POS kegiatan monitoring 
dan penjaminan kualitas belum 
disesuaikan dengan perkembangan 
proses bisnis kegiatan audit.

Selain itu, entitas belum sepenuhnya 
melakukan penjaminan kualitas serta 
monitoring atas tindak lanjut hasil audit 
dan koordinasi pelaksanaan penetapan 
hasil audit dengan unit kerja atauentitas 
lain atas hasil audit, baik yang berupa 
penetapan tagihan maupun non tagihan. 

 (bw)
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D aTa sering kali menjadi 
persoalan di negeri ini. ambil 
contoh soal data kemiskinan 
yang kerap tidak seragam. 

Bahkan setiap kementerian dan lembaga 
punya data kemiskinan berbeda-beda. 
Padahal data dan informasi yang faktual, 
sangat mempengaruhi setiap kebijakan 
atau keputusan yang ditetapkan 
pemerintah.

Presiden Joko Widodo, pernah berujar 
saat menjabat sebagai orang nomor satu 
di Indonesia hingga saat ini tidak pernah 
disajikan data-data hasil sensus di semua 
sektor yang hasilnya akurat dan sesuai 
dengan data di lapangan. BPS lah yang 
sangat diharapkan berperan penting 

database bPs
belum terintegrasi
HaSIl PEmERIKSaaN BaDaN PEmERIKSa KEUaNgaN (BPK) 

mENUNJUKKaN PENgOlaHaN DaTa SENSUS DaN SURvEI yaNg 

DIlaKUKaN BaDaN PUSaT STaTISTIK (BPS) BElUm TERKOORDINIR, BaIK 

TaHaP PERSIaPaN PEmBUaTaN maUPUN Dalam PENgEmBaNgaN 

aPlIKaSI PENgOlaHaN DaTa. aKIBaTNya SISTEm yaNg DIBaNgUN 

TIDaK SESUaI STaNDaR OPERaSIONal PROSEDUR, DaN DaTa BaSE 

yaNg DIHaSIlKaN TIDaK TERINTEgRaSI. 
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sebagai penyedia data dan informasi 
statistik. Sehingga lembaga pemerintah 
non kementerian ini harus berupaya 
meningkatkan ketersediaan data dan 
informasi statistik yang berkualitas. 

Salah satu upaya yang telah 
dilakukan BPS selama kurun waktu 
2010 - 2014 adalah melakukan reformasi 
birokrasi. ada empat pilar yang menjadi 
sasarannya yaitu peningkatan kualitas 
data, peningkatan SDm, penguatan 
Teknologi Informasi dan komunikasi, 
serta penguatan kelembagaan termasuk 
meningkatkan hubungan dengan 
sumber data dan pengguna data.

BPS juga telah menggulirkan 
berbagai program. Di antaranya program 
teknis, penyediaan dan pelayanan 
informasi statistik. melalui program ini, 
BPS menyediakan dan memberikan 
pelayanan informasi statistik yang 
berkualitas untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna. Program lainnya adalah 
program dukungan manajemen serta 
pelaksanaan tugas dan teknis, program 
peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur, pengawasan dan peningkatan 
akuntabilitas aparatur negara. Ketiga 
program terakhir ini merupakan program 
generik BPS.

BPK telah menilai efektivitas kegiatan 
pengolahan data tersebut, dengan 
melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 
pengolahan data sensus dan survei di 
BPS. yang disasar dari pemeriksaan ini 
mulai dari perencanaan pengolahan 
data sensus dan survei, pengembangan 
program hingga monitoring dan evaluasi 
kegiatan tersebut. Hasilnya terdapat 
sejumlah persoalan dalam kegiatan 
pengolahan data sensus dan survei yang 
dilakukan BPS. Di antaranya perencanaan 
kegiatan sensus dan survei belum 
dikoordinir oleh Dit. SIS, baik dalam 
melaksanakan persiapan pembuatan 
maupun pengembangan aplikasi 
pengolahan data. akibatnya sistem yang 
dibangun tidak sesuai standar opersional 
prosedur yang dimiliki Dit. SIS dan 
database hasil kegiatan survei tidak dapat 

diintegrasikan. 
Untuk itu BPK merekomendasikan 

Kepala BPS agar memerintahkan deputi 
metodologi dan Informasi Statistik (mIS) 
dan deputi teknis lainnya agar membuat 
prosedur kerjasama dan berkoordinasi 
dalam perencanaan kegiatan pengolahan 
statistik. BPK juga meminta Deputi mIS 
untuk melakukan koordinasi dan integrasi 
terkait perencanaan kegiatan pengolahan 
statistik dan pengembangan aplikasi 
sesuai rencana survei yang dilakukan SIm. 

BPK juga menilai, penyeragaman 
pembuatan dan pengembangan 
program aplikasi belum terintegrasi. 
Kegiatan survei yang dilakukan bidang 
teknis dalam mengembangkan sistem 
dan program aplikasi pengolahan data 
belum berkoordinasi dengan Dit. SIS. 
Sementara pengaturan dan pembuatan 
standarisasi sistem dan program aplikasi 
pengolahan data statistik merupakan 
tugas Dit. SIS. Sehingga sulit untuk 
memperoleh penjaminan mutu aplikasi 
dan menghasilkan data valid. 

akibatnya aplikasi yang dibangun 
di lingkungan BPS belum terjamin 
mutu dan kualitas data statistik yang 
dihasilkan. ada protensi kebocoran 
database karena aplikasi pengolahan 
tidak memiliki pengendalian atas akses 
database. Selain itu proses integrasi 
sistem pengolahan data dapat terhambat 
oleh ketidakseragaman kualitas 
pengembangan aplikasi.

Karena itu BPK merekomendasikan 
BPS agar deputi mIS dan deputi teknis 
lain melakukan koordinasi dalam 
pembuatan dan pengembangan aplikasi 
pengolahan data statistik. Selain itu 
juga melakukan sosialisasi standar 
pengembangan aplikasi dan sistem 
program aplikasi pengolahan statistik 
kepada programmer.

BPK Juga meminta Deputi mIS untuk 
membuat format baku terkait pembuatan 
dan pengembangan sistem pengolahan 
statistik yang dibuat oleh SIm. Terkait 
pelaksana tugas dan fungsinya, BPK 
meminta kepada BPS untuk membuat 
mekanisme penjaminan mutu, evaluasi 
terhadap aplikasi yang dibangun di 
lingkungan BPS. 

Temuan BPK lainnya, pelaksanaan 
pengolahan data statistik kegiatan sensus 
dan survei belum sesuai pedoman. BPK 
menemukan adanya permasalahan pada 
tahap pelaksanaan kegiatan pengolahan 
data. Seperti kegiatan pra komputer 
pengolahan data belum sesuai pedoman. 

BPK juga menilai bahwa implementasi 
pengolahan data yang digunakan juga 
tidak memadai. Ini mengindikasikan 
pelaksanaan kegiatan tidak dilengkapi 
dokumen kendali yang memadai. 
Sehingga berpotensi terjadi kehilangan 
dokumen. BPK juga melihat ada potensi 
responden yang sudah terdapat dalam 
daftar tidak dilakukan pencacahan 
sehingga terdapat selisih kurang 

 Ari Nugraha 
(kanan)
Deputi Bidang 
Metodologi 
dan Informasi 
Statistik (MIS).
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dokumen.
Untuk itu BPK merekomendasikan 

kepala BPS memerintahkan deputi mIS 
melakukan sosialisasi terkait pengolahan 
dan keamanan data survei di tingkat 
kabupaten dan kota sesuai buku 
pedoman. Deputi mIS juga diminta 
melakukan evaluasi terhadap metode 
pelatihan yang selama ini dilaksanakan 
termasuk menyempurnakan aplikasi 
untuk kegiatan survei. 

BPK juga meminta Deputi Bidang 

Statistik Produksi dan Kepala BPS provinsi, 
kabupaten dan kota menyelesaikan 
penyebab perbedaan dokumen dan 
meningkatkan pengawasan terhadap 
kegiatan survei. Terkait penanganan 
keluhan terhadap permasalahan 
pengolahan data, menurut BPK juga 
belum memadai. Padahal proses 

penanganan keluhan diperlukan untuk 
mengatasi permasalahan yang terjadi 
pada setiap tahapan sensus dan survei. 
Seperti permasalahan data error pada 
saat pengolahan data.

BPS juga diketahui belum memiliki 
standar operasional yang baku terhadap 
penanganan keluhan. Seharusnya 
menurut BPK semua keluhan dan 
informasi yang terkait kelemahan aplikasi 
dikaji dengan teliti sesuai prosedur 
tertulis. Sedangkan untuk menangani 

semua permasalahan yang mendesak, 
BPK mengusulkan agar disusun 
sistem berupa help desk serta standar 
penanganan keluhan agar penanganan 
keluhan di BPS provinsi, maupun di 
kabupaten dan kota dapat berjalan cepat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi 
secara keseluruhan dinilai belum 

memenuhi pedoman. ditambah tindak 
lanjut hasil evaluasi belum dilakukan. 
Ini disebabkan pelaporan kegiatan 
pengolahan data susena belum 
dilakukan secara memadai. Seperti 
tidak memiliki format yang seragam 
dan hasil evaluasi pengolahan susenas 
belum terdokumentasi. BPK meminta 
agar Deputi mIS berkoordinasi membuat 
standar yang mengatur laporan 
monitoring penerimaan dan entri data 
yang dilakukan BPS provinsi, kabupaten 

dan kota. Deputi mIS juga diminta 
menyempurnakan aplikasi sehingga 
fungsi monitoring kegiatan pengolahan 
sensus dapat dilakukan secara maksimal. 
Terkait pelaksanaan monitoring dan 
pelaporan BPK menyarankan kepala BPS 
untuk melakukan sosialisasi penggunaan 
web monitoring.  (bw)

Awal 2017, Rabu tanggal 25 Januari 2017 Kepala BPS Kota Pekanbaru Dewi Kristiani menerima penghargaan dari Aden Gultom selaku Kepala BPS Provinsi Riau sebagai satker 
Terbaik II dalam Kepatuhan terhadap Pelaporan Dokumen Keuangan Tahun 2016 di Wilayah BPS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, Pekanbaru.
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B UMN belakangan menjadi 
sorotan. Pangkal persoalannya 
menyangkut kinerja perusahaan 
plat merah itu yang tak kunjung 

terkerek naik. Buktinya, sepanjang kuartal 
pertama 2017, Kementerian BUMN 
mencatat ada 24 BUMN yang mengalami 
kerugian. Bila dihitung total kerugian 

mencapai Rp 5,852 triliun. 
Data di Kementerian BUMN, 

menyebutkan 24 BUMN yang merugi 
yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia 
(Persero), Perum Bulog, PT Berdikari 
(Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT 
Energy Management Indonesia (Persero), 
PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT 

Pos Indonesia (Persero).
Selanjutnya ada Perum PFN, PT Aneka 

Tambang (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka 
(Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT 
Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), 
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Boma 
Bisma Indra (Persero), PT INTI (Persero), PT 
Dirgantara Indonesia (Persero).

Adapula PT Amarta Karya (Persero), PT 
PDI Pulau Batam (Persero), Perum Damri, 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT 
Danareksa (Persero), PT Pengembangan 
Armada Niaga Nasional (Persero), PT Iglas 
(Persero), dan PT Istaka Karya (Persero).

Dibandingkan tahun lalu, jumlah 
perusahaan milik negara yang merugi 
memang mengalami penurunan. 
Pada 2016 lalu, misalnya ada 27 BUMN 

BUMN MerUgi KareNa 
Salah Kelola
SEBANyAK 24 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MENGALAMI KERUGIAN 
SEPANjANG KUARTAL PERTAMA TAHUN 2017.  HASIL PEMERIKSAAN BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MENUNjUKKAN PENGELoLAAN oPERASIoNAL 
PENDAPATAN BIAyA DAN INvESTASI BUMN BELUM SESUAI DENGAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN. BPK MENGUNGKAPKAN 105 TEMUAN yANG MEMUAT 174 
PERMASALAHAN SENILAI Rp2,56 TRILIUN.
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yang rugi. Dari jumlah tersebut, tiga 
perusahaan berhasil keluar dari status 
merugi yakni PT Djakarta Lloyd (persero), 
PT Nindya Karya (persero) dan PT varuna 
Tirta Prakasya (persero).

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam 
A. Putro, menuturkan ke-24 BUMN yang 
merugi tersebut disebabkan karena 
berbagai macam persoalan. Mulai dari 
beban kerugian di masa lalu hingga salah 
manajemen. Ada juga BUMN merugi 

karena turunnya harga komoditas di 
pasar global dan tidak mampu bersaing 
dengan perusahaan swasta.

Tapi yang jelas, kata Imam, puluhan 
BUMN itu tekor karena inefisiensi 
operasional. Kekuatan sumber daya 
manusia tidak cukup mampu menopang 
perusahaan. Karena itu pemerintah, 
akan terus mengawasi dan melakukan 
pembinaan untuk membangkitkan 
kembali kinerja BUMN. “Masih ada waktu 
4 bulan untuk mengupayakan. Menteri 
BUMN berharap ke depan BUMN itu bisa 
lebih baik memberikan kontribusi,” ujar 
Imam. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
menilai BUMN yang merugi karena 
kalah bersaing dan ada yang sedang 
dalam proses restrukturisasi. Meski 
begitu Sri mengaku telah melakukan 

mitigasi dengan monitoring dan evaluasi 
Penyertaan Modal Negara (PMN). Sri 
juga meminta BUMN tersebut untuk 
melakukan efisiensi biaya operasional. 
Selain itu, ia juga telah menugaskan Wakil 
Menteri Keuangan Mardiasmo untuk 
memanggil BUMN-BUMN yang merugi 
dan melihat kinerjanya.

Tentu saja, akibat kerugian yang 
diderita sejumlah perusahaan plat merah 
itu, negara tidak dapat memperoleh 
dividen dari perusahaan tersebut. 
Padahal sebelumnya, dalam Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN) 2018, pemerintah sudah 
menargetkan dividen BUMN mencapai 
Rp43,6 triliun. Rinciannya, sekitar Rp23,1 
triliun dividen berasal dari 26 BUMN Tbk, 
Rp19,5 triliun dari BUMN non Tbk. Selain 
itu, Rp906 miliar dividen berasal dari 
BUMN di bawah Kementerian Keuangan 
dan Rp 112 miliar berasal dari BUMN 
yang minoritas sahamnya dimiliki oleh 
pemerintah.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati, 
menilai BUMN yang merugi tidak bisa 
dianggap tidak efisien. Sebab sumber 
inefisiensi, terletak pada tata kelola, 
sumber daya manusia, dan teknologi. Ia 
juga menyebut soal ‘tambunnya struktur 
BUMN’, dengan jumlah direksi dan 
komisaris yang besar menyebabkan tidak 
efisien. 

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), terhadap sejumlah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
menunjukkan ketidakberesan 
pengelolaan perusahaan plat merah 
itu. Hasil audit BPK terhadap PT 
Aneka Tambang (Antam) misalnya, 
mengungkapkan sejumlah persoalan, 
mulai dari pengelolaan pendapatan, 
investasi hingga biaya. 

Dalam pengelolaan pendapatan 
misalnya, BPK mencatat, PT Antam belum 
optimal mengupayakan penjualan 
produk berbasis alumina. Pencapaian 
penjualan produk berbasis alumina 
oleh ANTAM baru mencapai 2,14% 
pada tahun 2015 dan 9,16% dari total 
penjualan ANTAM. Dengan demikian 
lebih dari 90% penjualan ANTAM adalah 
produk berbasis hydrate. Padahal sesuai 
offtaker Agreement, ANTAM diharapkan 
dapat menyerap produk PT ICA berbasis 
alumina Produk Kelas Komoditi sebanyak 
33,33%.

Selain itu BPK juga menemukan 
adanya potensi kerugian keuangan 
perusahaan sebesar Rp2,03 miliar. 
Salah satunya disebabkan pembayaran 
pemakaian BBM oleh pihak ketiga yang 
belum dibayarkan menjadi piutang tak 
tertagih.

Sedangkan dalam pengelolaan 
investasi, BPK menemukan adanya 
kegiatan pembebasan lahan berlarut-
larut. BPK juga menemukan ada anggaran 
yang belum dipertanggungjawabkan 
sebesar Rp1.53 miliar, ada pula 
pembayaran tidak diyakini kewajarannya 
sebesar Rp6,98 miliar, dan indikasi 
merugikan keuangan perusahaan sebesar 
Rp3,04 miliar.

Sementara dalam pengelolaan biaya, 
BPK menemukan adanya kelebihan 
pembayaran atas pembelian batubara 
pada PT ICA dan UBPN Sultra sebesar 
USD76.305,52 dan Rp4,41 miliar. BPK 
juga menemukan penyelesaian jasa 
penambangan antara UBPB Tayan 
dengan PT ARI berlarut-larut sehingga 
material hasil tambang bauksit belum 

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro
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dimanfaatkan sebesar Rp492,27 juta.
Temuan lainnya, ada ketidakhematan 

pada pengadaan Batubara Low Rank 
Coal untuk keperluan pengujian dan 
commissioning PLTU sebesar Rp3,165 
miliar. Ada juga pengeluaran pada 
pengadaan caustic soda PT ICA yang tidak 
semestinya sebesar Rp83,865 juta.

Permasalahan serupa juga dialami 
PT Danareksa. Dalam memberikan 
pembiayaan kepada PT Bristol jaya Steel 
(BjS) sebesar Rp56.40 miliar, PT Danareksa 
tidak mempedomani ketentuan customer 
due diligence, dan berpotensi merugikan 
perusahaan sebesar Rp26,2 miliar. 

Selain itu BPK juga menemukan 
adanya pembiayaan piutang pajak 
kepada PT Wesa Sejahtera (WS) pada PT 
Danareksa Finance diduga berdasarkan 
invoice yang di-mark-up. Akibatnya 
berpotensi merugikan perusahaan 
sebesar Rp10 miliar.

Temuan berikutnya, yakni 
pembiayaan PT Danareksa (Persero) 
kepada PT Fikasa Raya (FR) sebesar 
Rp201 miliar berdasarkan nilai agunan 
yang tidak mencukupi nilai pembiayaan 
sebesar Rp342,06 miliar.  

Menurut BPK PT Danareksa juga 
terindikasi menggunakan uang 
perusahaan dan menggunakan fungsi 

Danareksa Sekuritas, sebagai pembeli 
siaga dalam penawaran umum 
terbatas saham ADHI dan ANTAM yang 
bertentangan dengan ketentuan otoritas 
jasa Keuangan (ojK).

Pada Semeter I tahun 2017 ini, BPK 
juga telah melakukan pemeriksaan-
pemeriksaan operasional pada 10 BUMN. 
Hasilnya, BPK menyimpulkan pengelolaan 
operasional pendapatan biaya dan 
investasi BUMN belum sepenuhnya sesuai 
dengan Sistem Pengendalian Intern 
perusahaan dan ketentuan perundang-
undangan.   

Setidaknya, BPK mengungkapkan 
105 temuan yang memuat 174 
permasalahan senilai Rp2,56 triliun. 
Permasalahan tersebut meliputi 109 
kelemahan sistem pengendalian intern, 
52 ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan 
13 permasalahan ketidakhematan, 
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terkait sistem pengendalian internal 
misalnya, BPK, menilai SoP belum 
berjalan optimal. Salah satunya terjadi di 
PT Bank Negara Indonesia (BNI). Di sana 
BPK menemukan adanya pelaksanaan 
proses analisis kredit, tidak didahului 
surat permohonan debitur. BPK juga 
menemukan adanya pencairan kredit 

tidak didukung bukti pengeluaran 
dan belum diverifikasi oleh konsultan 
independen. PT Bank Negara Indonesia 
(BNI) (Persero) melakukan pencairan 
kredit masih memperhitungkan biaya 
bunga, sehingga terjadi kelebihan 
pencairan kredit.

BPK juga menemukan adanya 
pencatatan yang tidak akurat. Salah 
satunya persoalan itu ditemukan BPK 
di PT Hutama Karya (Persero). Di sana 
BPK menemukan pembebanan dan 
pencatatan realisasi biaya pada 4 proyek 
tidak sesuai dengan rekening/akun biaya 
yang ditetapkan. Sedangkan di Pelindo 
II BPK menemukan adanya tagihan 
pendapatan pengusahaan properti 
cabang Tanjung Perak belum diakui 
sebagai pendapatan dalam laporan 
keuangan.

Sedangkan, terkait kepatuhan 
terhadap perundang-undangan, 
BPK menemukan adanya piutang 
yang berpotensi tidak tertagih yang 
mengakibatkan perusahaan berpotensi 
mengalami kerugian. Di PT BNI misalnya, 
BPK menemukan, potensi piutang tidak 
tertagih senilai Rp300 miliar atas Mid 
Term Notes (MTN) PT IBF yang telah jatuh 
tempo dan gagal bayar.

Tidak hanya itu. Di Perum PNRI, BPK 
menemukan penagihan pendapatan 
dalam proyek e-KTP, yaitu kepada 
Konsorsium PNRI, PT Pura Barutama, dan 
PT Trisakti Mustika Graphika berlarut–
larut dan tidak memiliki dasar pengakuan 
yang kuat. 

Piutang yang berpotensi tidak 
tertagih juga terjadi di PT Industri 
Kapal Indonesia (Persero). Di sana BPK 
menemukan pengelolaan piutang atas 
pekerjaan reparasi kapal di galangan 
Makassar tidak memadai dan berpotensi 
tidak tertagih. Nilainya Rp4,11 miliar.

Meski begitu, selama proses 
pemeriksaan berlangsung, beberapa 
BUMN telah menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dengan melakukan 
penyetoran ke kas perusahaan senilai 
Rp15,06 miliar.  (bw)
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PT Kereta Api sedang dikejar target. 
Pembangunan jalur kereta api bandara 
Soekartno-Hatta, hingga kini tak 
kunjung kelar. Padahal, sebelumnya, 

ditargetkan juli 2017 sudah dioperasikan. 
Kenyataanya, hingga kini lintasan 
untuk rel kereta api belum seluruhnya 
terbangun. Pekerjaan penyelesaian 

ada PeMBoroSaN di JalUr Ka
BaNdara SoeKarNo-hatta
Pembangunan jalur kereta aPi bandara Soekarno-
Hatta, tangerang, banten, tidak direncanakan 
Secara cermat. akibatnya, menimbulkan 
PemboroSan keuangan Pt kereta aPi indoneSia (Pt 
kai) SebeSar rp2.88 miliar.

instalasi kelistrikan juga baru terbangun 
tiang-tiangnya saja. Kabel untuk Listrik 
Aliran Atas (LAA) belum terpasang. 
Ditambah pekerjaan sipil lainnya seperti 
jembatan dan pemasangan box girder di 
beberapa lokasi. 

Diakui Direktur Utama (Dirut) PT 
Kereta Api Indonesia (KAI), Edi Sukmoro, 
dari segi infrastruktur, ada bagian 
finishing yang masih harus diselesaikan 
seperti adanya tanah urugan yang 
mencapai 8 meter. Selanjutnya ada 
tiga stasiun yang masih dalam proses 
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pembangunan. yakni Stasiun Sudirman, 
Stasiun Duri, dan Stasiun Batu Ceper. 
“Kami akan bekerja secepat mungkin 
karena kami melihat masyarakat sudah 
sangat menantikannya,” kata Edi.

Seperti diketahui, kereta bandara 
akan bermula di Stasiun Manggarai. 
Selanjutnya kereta listrik itu akan melintas 
di Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Duri, 

Stasiun Batu Ceper dan berakhir di 
Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Dengan 
adanya kereta Bandara Soekarno-Hatta 
diharapkan dapat mengurangi kepadatan 
lalu-lintas. 

Menteri Perhubungan, Budi 
Karya Sumadi mengaku, pekerjaan 
pembangunan lintasan kereta api tidak 
ada kendala karena semua terkoneksi. 
Hanya saja, proyek ini tertunda karena 
ada kendala pembebasan lahan pabrik. 
Tapi saat ini semua sudah selesai. Ia 
berjanji akan memantau langsung 
proses pekerjaannya. “Saya minta ada 
percepatan untuk menyelesaikan stasiun 
maupun jaringan rel,” ujar Budi. 

Pemborosan rp2,88 miliar
Terkait pembangunan jalur kereta 

api bandara, pada semester I 2017 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (PDTT) terhadap PT Kereta 
Api Indonesia (PT KAI). Hasilnya BPK 
menemukan sejumlah permasalahan. 
Salah satunya, perencanaan 
pembangunan jalur kereta api bandara 

Soekarno-Hatta tidak direncanakan 
secara cermat. Akibatnya, ada 
pemborosan keuangan PT KAI sebesar 
Rp2.88 miliar.

Menurut BPK, pemborosan terjadi 
karena, perencanaan awal berupa kajian 
trase yang telah dilakukan Lembaga 
Afiliasi Penelitian dan Industri Institut 
Teknologi Bandung (LAPI-ITB) sebesar 
Rp2.88 miliar tidak dapat digunakan. Hal 
ini terjadi karena kurangnya koordinasi 
antara bagian perencanaan PT KAI 
dan LAPI-ITB dengan Pemerintah Kota 
Tangerang terkait perizinan trase.

Sebelumnya PT KAI menunjuk LAPI-
ITB untuk melakukan studi kelayakan 
finansial dan teknis pembangunan 
jalur KA jakarta – Bandara Soekarno-
Hatta. Studi kelayakan tersebut telah 
disampaikan Walikota Tangerang pada 21 
juni 2012 lalu. 

Namun Walikota Tangerang 
menyarankan rencana trase jalur kereta 
api agar berdampingan dengan rencana 
trase jalan tol joRR 2 ruas Kunciran – 
Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta 
agar pemanfaatan ruang dan proses 

pengadaan tanah 
lebih optimal. 
Dengan adanya 
penolakan 
Walikota 
Tangerang 
tersebut PT KAI 
meminta LAPI-ITB 
untuk membuat 
kajian terhadap 
trase yang baru, 
yakni trase yang 
sejajar dengan tol 
joRR 2.

BPK juga 
menemukan 
adanya pekerjaan 
yang belum 
diperhitungkan 
dalam Engineer 
Estimate pada 
saat penyusunan 
perencanaan 

Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), 
Edi Sukmoro
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pembangunan jalur kereta api Bandara 
Soekarno-Hatta oleh LAPI ITB. BPK juga 
menemukan adanya redesain terhadap 
pondasi jembatan yang membutuhkan 
tambahan biaya pekerjaan bagi PT KAI.

Sedangkan terkait lahan untuk 
jalur KA, BPK menemukan adanya 
permasalahan pembebasan lahan. 
Di antaranya terdapat 38 bidang 
tanah yang terkena jalur kereta api 
yang bersebelahan dengan jalur ToL 
jakarta outer Ring Road (joRR) 2 dan 
menimbulkan jalur tanah terhimpit. 

BPK juga mencatat, 
adanya gugatan warga 
terhadap 108 bidang tanah 
di Kelurahan Poris Plawad. 
Perkara tersebut telah 
diputus Pengadilan Negeri 
(PN) Tangerang pada 20 
oktober 2015 lalu.  Amar 
putusannya, menyatakan 
pembebasan lahan baru 
bisa dilakukan setelah 
ada putusan kasasi dari 
Mahkamah Agung (MA). 
Meski begitu Majelis Hakim 
menolak tuntutan kenaikan 
nilai ganti rugi warga Poris 
Plawad. 

Permasalahan lain yakni 
terdapat 103 bidang tanah 
seluas 11.026 m2 yang tidak 
diketahui asal-usulnya. 
Hingga kini BPN masih 
melakukan koordinasi 
untuk melakukan verifikasi 
atas status tanah yang 
tidak diketahui asal-usulnya 
tersebut. 

Selain itu BPK, menilai pelaksanaan 
pembangunan jalur kereta api Bandara 
Soekarno-Hatta dilaksanakan dengan 
Sistem Kontrak Tahun Tunggal. 
Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan 
PT Waskita Karya (Persero). Nilai pekerjaan 
sebesar Rp615 miliar. 

BPK juga menemukan adanya 
perbedaan kualifikasi personil dan tenaga 
ahli yang tercantum di kontrak dengan 

kualifikasi personil dan tenaga ahli yang 
direalisasikan PT virama Karya (Persero). 
Berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut 
PT KAI dan PT vK melakukan penilaian 
ulang terhadap nilai pekerjaan konsultan 
manajemen proyek.

Sedangkan terkait jasa konsultansi, 
BPK menemukan adanya biaya 
langsung Non-Personil tidak 
dipertanggungjawabkan pada pekerjaan 
jasa penilai publik pengadaan tanah 
dan dalam kontrak pengembangan jalur 
kereta api.

Sementara pemeriksaan terhadap 
pekerjaan studi kelayakan finansial dan 
teknis pembangunan jalur Kereta Api, 
diketahui studi kelayakan yang dilakukan 
LAPI-ITB tidak dijabarkan nilai biaya 
langsung personil dan biaya langsung 
non-personil.

Dengan adanya temuan tersebut, 
BPK merekomendasikan Direksi PT KAI 
(Persero) memberikan sanksi kepada 
Bagian Perencanaan PT KAI yang 

kurang cermat dalam perencanaan 
pembangunan jalur kereta api. Selain itu 
Direktur PT KAI juga diminta melakukan 
kajian teknik dan legal terhadap 
pekerjaan tambah dan redesain yang 
dilakukan Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak (P3K) sebelum Addendum 
Kontrak ditandatangani oleh kedua belah 
pihak. 

PT KAI juga diminta melakukan kajian 
mendalam dari pemenuhan anggaran 
dan kelayakan pelaksanaan kegiatan 
investasi sebelum memutuskan memilih 

jenis kontrak yang akan dipakai. Dengan 
begitu tidak menimbulkan hambatan 
dalam pelaksanaan dan pembayarannya.

BPK juga meminta KjPP Doli Siregar 
& Rekan mempertanggungjawabkan 
biaya langsung non-personil terhadap 
pekerjaan yang telah dibayarkan PT KAI 
sebesar Rp190 juta. Konsekuensinya bila 
tidak dapat mempertanggungjawabkan, 
biaya yang telah dibayarkan harus 
dikembalikan.  (bw) 
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M ESKI  telah berkali-kali 
diperingatkan, bahkan 
sudah ada ketentuan 
tentang apa-apa saja 

yang bisa di-cost recovery-kan namun 
tetap saja pelanggaran terjadi. Dalam 
setiap pemeriksaan yang dilakukan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
selalu ditemukan biaya-biaya yang 
tidak semestinya dibebankan pada 
cost recovery. Dalam pemeriksaan 
perhitungan bagi hasil tahun buku 2015 
misalnya, ada 14 temuan koreksi cost 
recovery yang jumlahnya cukup signifikan 
yakni USD956 juta atau Rp12 triliun. 

Nilai temuan tersebut naik berlipat-
lipat jika dibanding temuan koreksi cost 
recovery tahun sebelumnya (2014) yakni 
Rp2,56 triliun. Rinciannya: 8 temuan 
senilai USD136 juta sudah final dan 6 
temuan senilai USD820 juta belum final 
karena belum ada persetujuan SKK Migas. 

Kepala Auditoriat Utama Keuangan 
Negara vII, Suparwadi, yang ditemui 
seusai acara kupas tuntas IHPS I Tahun 
2017 membenarkan adanya temuan 
berulang pada cost recovery. Banyak 
biaya-biaya yang tidak semestinya 
dibebankan pada cost recovery. 

“Itu memang menjadi konsen kami. 

Cost ReCoveRy MeloNJaK
Jadi rp 12 triliUN

Kalau hal itu tidak dilakukan koreksi 
maka dampaknya pada berkurangnya 
penerimaan negara. Itu artinya kerugian 
negara. Kami konsen bahwa hal-hal yang 
sudah given, pengaturannya sudah jelas, 
tidak boleh di-cost recovery-kan,” tegas 
Suparwadi. 

BPK, ucapnya, telah berkali-kali 
memperingatkan agar hal itu agar 
tidak dilakukan lagi. “jika itu terus 
berulang, kami punya kebijakan untuk 
bisa memproses lebih lanjut, apakah ini 
dikategorikan pencurian atau pemalsuan,” 
ujarnya sembari menegaskan,”kalau kami 
sudah memperingatkan berkali-kali dan 
mereka tetap mengulang hal-hal yang 
sudah firm, diatur, itu bisa dikategorikan 
sebagai tindakan melawan hukum, 
kecurangan.”

Sejauh ini, papar Suparwadi, pihaknya 
masih sebatas memperingatkan. Namun 
itu bukan berarti akan dibiarkan. 
“Artinya apa-apa yang sudah firm dan 
mereka sudah sepakat, kami sudah 
sepakati, ya sudah, dijalankan seperti 
itu. jangan coba-coba lagi. Karena pasti 
akan kami temukan. Karena sebenarnya 
pemeriksaan kita itu populatif. Sebanyak 
85 KKKS kita cover semuanya, jadi cost 
recovery yang tidak boleh, pasti akan 
ketahuan. Tidak akan bisa dicuri-curi, 
kami pasti tahu,” tandasnya.

BPK, jelas Suparwadi, menghitung 
bagian negara dan bagian KKKS. 
“Misalnya, jatah pemerintah 85%, 
jatah KKKS 15%. Tapi kalau ada biaya-
biaya yang tidak diperbolehkan tapi 
dimasukkan dalam cost recovery, artinya 
nilai yang dibagi mengecil. Kalau itu tidak 
dikeluarkan atau tidak dikoreksi, itu akan 
menjadi kerugian negara untuk bagian 
pemerintah.”
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Skema Gross Split
Untuk diketahui, pemerintah 

berencana mengubah sistem bagi hasil 
produksi (production sharing contract/
PSC) Wilayah Kerja (WK) migas dari 
sebelumnya PSC cost recovery menjadi 
gross split. PSC gross split adalah sistem 
bagi hasil produksi dimana perhitungan 
bagi hasil pengelolaan wilayah kerja 
migas antara pemerintah dan kontraktor 
migas diperhitungkan di muka.

“Untuk pemeriksaan 2016 kami 
masih memakai skema bagi hasil. jadi 
belum ada skema gross split yang kami 
periksa. Kalau nantinya masuk skema 
gross split, artinya sudah fixed dari awal. 
jadi soal efisiensi terserah mereka (KKKS). 
Menjadi untung atau rugi, itu menjadi 
tanggungan mereka. Dengan adanya 
skema tersebut, mungkin, kepentingan 
BPK untuk menghitung bagi hasil 
menjadi tidak signifikan lagi,” jelasnya. 

Sejauh ini, kata Suparwadi, skema 
gross split baru diterapkan pada satu 
kontrak, tapi belum masuk dalam 
periode setahun. “Kita akan lihat apakah 
penerapan gross split ini menjadi dilema 
atau dispute dan apa yang bisa kita lihat 
dari penerapan itu,” ungkapnya. Dia 
juga belum bisa berkomentar apakah 
penerapan skema gross split akan menjadi 
lebih baik daripada cost recovery.

Kembali ke cost recovery. Tidak selalu 

koreksi BPK atas cost recovery langsung 
diterima. Misalnya saat ini, dari 14 temuan 
koreksi, 6 temuan senilai USD136 juta 
sudah final, namun 6 temuan senilai 
USD820 juta belum final. “Pemeriksaan 
cost recovery memang agak unik, karena 
ada unsur persetujuan KKKS yang 
sebenarnya belum dilakukan pada 
saat kami melakukan pemeriksaan cost 
recovery. Tapi intinya pemeriksaan KKKS 
itu sudah selesai, done. jadi mereka tidak 

ada lagi alasan tidak setuju. Kalau mereka 
ngotot, konsekuensinya ya tetap kita 
pantau terus,” ujarnya.

Sebelumnya dalam acara kupas 
tunas IHPS I Tahun 2017, Suparwadi 
menjelaskan tentang Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) KKKS 
Tahun Buku 2015. “Untuk menilai 
kewajaran pendapatan negara yang 
berasal dari perhitungan bagi hasil 
minyak dan gas bumi tahun 2015 dan 

menilai kepatuhan SKK Migas dan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
atas Kontrak Kerja Sama (KKS) dan 
peraturan yang terkait pendapatan 
negara dari sektor hulu migas,” papar 
Suparwadi. Entitas yang diperiksa 85 
KKKS dan SKK Migas.

Unsur-unsur yang diperiksa dalam 
perhitungan bagi hasil sebagaimana 
dilaporkan dalam Finacial Quarterly 
Report (FQR) termasuk pembebanan 
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biaya home office adalah; Gross Sales 
senilai USD30,005,440, Investment 
Credit USD338,484, Cost Recovery 
USD13,393,313, Government Tax 
Entitlement USD15,403,467, KKS 
Entitlement USD14,598,973.

Dari hasil pemeriksaan, BPK bukan 
hanya menemukan masalah cost recovery 
senilai Rp12 triliun, tapi juga temuan lain 
yang cukup signifikan yakni satu temuan 
government tax entitlement senilai Rp2,8 
triliun dan satu temuan investment credit 
senilai Rp21 miliar.

Pemborosan rp6,67 t
Dalam paparannya Suparwadi 

menjelaskan, dari 14 temuan koreksi 
cost recovery, ada enam temuan senilai 
USD820 juta belum final karena belum 
ada persetujuan SKK Migas. Temuan itu 
adalah proses lelang proyek Banyu Urip-
EPC 1 Production Processing Facilities tidak 
sesuai PTK007 dan penerbitan Change 
Order senilai USD484,116,000 atau 
Rp6,67 triliun dinilai sebagai pemborosan 
keuangan negara serta belum dikenakan 
denda keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan senilai USD56,662,720 atau 
Rp781 miliar. vendornya adalah Tripatra 
Samsung. “Terdapat 73 Change Order (Co) 
sebesar USD484 juta (dari USD746 juta 
menjadi USD1.257 juta),” jelasnya. 

Temuan lain yang juga belum final 
adalah pembebanan biaya farm out 
kapal pengeboran deepwater asgard ke 
Teluk Meksiko, USA senilai USD266 juta 
atau Rp3,5 triliun tidak dapat diyakini 
kewajarannya. vendornya Transocean 
Indonesia BUT Triton. Dalam pemeriksaan 
ditemukan terdapat selisih tarif antara 
tarif jasa Rig Asgard di Meksiko dan di 
Makassar sebesar USD172,702 per hari 
dan biaya mobilisasi USD588,000 per 
hari. Total selama tiga tahun USD266 juta. 
“Kami merekomendasikan agar biaya 
tersebut dikeluarkan dari cost recovery 
sampai dilakukan audit atas realisasi 
biaya tersebut,” tegas Suparwadi.

Temuan lain yang juga masih belum 
final adalah pembebanan biaya proyek 

Banyu Urip-EPC2 onshore Export Pipeline 
System senilai USD5,919,702.18 atau 
Rp81 miliar yang terjadi karena kesalahan 
EMCL dan Kontraktor Pelaksana 
Pekerjaan. vendornya adalah Konsorsium 
IKPT Kalsri. 

Atas permasalahan-permasalahan 
tersebut berakibat pada kelebihan 
pembebanan cost recovery sebesar 
USD5,9 juta. “BPK merekomendasikan 
agar dilakukan koreksi, namun 
menunggu persetujuan SKK Migas,” 
tambahnya.

Temuan lain adalah joint operating 
body (joB) Pertamina-Talisman jambi 
Merang melakukan amandemen kontrak 

sehingga Kontraktor PT CPM tidak 
dikenakan denda keterlambatan  senilai 
USD2,027,222.98 atau Rp27 miliar dan 
PLK senilai USD508,842 atau Rp7 miliar 
tidak dapat di-cost recovery.

Dari pemeriksaan ditemukan adanya 
keterlambatan waktu hingga 97 hari 
senilai USD2 juta karena PT CPM tidak 
memperhitungkan akan terjadi crossing 
dengan pipa TGI padahal hal itu sudah 
dinyatakan dalam pelelangan. Selain itu, 
ada amandemen kontrak yang menyebut 
EoT. Co USD508 ribu sudah termasuk 
dalam scope of work kontrak. Hal tersebut 
berakibat kehilangan pendapatan denda 
sebagai pengurang cost recovery. “BPK 
merekomendasikan untuk menagih 
denda dan melakukan koreksi,” kata 

Suparwadi.
Temuan yang juga belum final adalah 

amandemen II pekerjaan technical 
service contract for Arco Ardjuna Dry 
Docking oleh PHE oNWj tidak sesuai 
ketentuan mengakibatkan belum 
diperhitungkannya denda keterlambatan 
senilai USD920,209.90 atau Rp12 
miliar dan kelebihan bayar senilai 
USD722,221.33 atau Rp9 miliar kepada 
Konsorsium PTK Korindo jasa Petra-PT 
jurong SML Pte.Ltd. vendornya adalah, 
Konsorsium PTK Korindo-jurong. 

Awal keterlambatan adalah 199 
hari diakui oleh oNWj hanya 103 hari, 
sehingga 96 hari kesalahan kontraktor. 

Kesalahan konsorsium karena terlambat 
memulai kerja. Sementara kelebihan 
biaya senilai USD722 ribu karena kapal 
pembersih terlambat sehingga kapal 
yang akan di-docking dikenakan biaya 
berthing. “Kedua hal yang dilakukan PLK 
tidak disetujui oleh tim BPK. Akibatnya 
adalah kekuarangan penerimaan negara. 
BPK merekomendasikan dilakukan 
koreksi,” ucapnya.

yang juga belum final adalah temuan 
terkait PHE oNWj menyetujui perubahan 
lingkup kerja senilai USD123,488 atau 
Rp1,6 miliar yang seharusnya masih 
dalam scope of work dan menyetujui 
PjWK agar PT MEI tidak dikenakan denda 
senilai USD1,580,605,69 atau Rp20,5 
miliar.  (dr)

“Kalau kami sudah memperingatkan 
berkali-kali dan mereka tetap mengulang 

hal-hal yang sudah firm, diatur, itu bisa 
dikategorikan sebagai tindakan melawan 

hukum, kecurangan”
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SELAIN masalah cost recovery, 
pemeriksaan atas pendapatan 
negara dari perhitungan bagi hasil 
minyak dan gas bumi tahun 2015 

juga menemukan adanya pajak yang 
belum dibayar oleh 17 KKKS ataupun 
pemegang working interest (partner) 
yang jumlahnya mencapai Rp2,8 triliun. 
Akibatnya, negara tidak dapat segera 
memanfaatkan dana dari pajak tersebut 
untuk kepentingan pembangunan 
nasional. Negara kehilangan potensi 
dari pengenaan denda/bunga minimal 
untuk tahun pajak 2015 senilai 
USD11.451,015.53. 

Ke-17 KKKS ataupun partner  yang 
belum menyelesaikan kewajiban 
perpajakan PPh Badan dan PBDR (Pajak 
Bunga Deviden dan Royalti ) di antaranya 
EMP Malaka Stait, EMP oNWj, Singapore 
Petroleum Sampang, Golden Spike, 
Medco EP Tomori, Imbang Tata Alam, EMP 
Bentu, dll. Selain 17 KKKS dan pemegang 
working interest, ada satu KKKS dispute 
atas perhitungan PPh Migas sebesar 
USD432,302.60.

BPK telah mengirim surat konfirmasi 
kepada masing-masing KKKS operator 
dan partner untuk memperoleh 
penjelasan terkait kebenaran nilai pajak 
terutang beserta alasan kurang setor 
pajak. Karena sebenarnya kewajiban pajak 
17 KKKS ataupun pemegang working 
interest (partner) yang harus disetor 
ke negara adalah USD330,024,963.53. 
Dari jumlah tersebut yang telah 
disetorkan sebanyak USD120,773,874.68, 
sehingga terdapat kurang setor senilai 
USD209,251,088.85 atau Rp2,8 triliun.

Dari hasil konfirmasi tersebut, 6 KKKS 
tidak menjawab surat konfirmasi BPK, 
sedang  11 KKKS menjawab dan memberi 
penjelasan. Empat KKKS menyatakan 

bahwa KKKS telah mengajukan 
permohonan pemindahan buku dengan 
jumlah nilai USD14,179,900.35 kepada 
Kantor Pelayanan Pajak Migas atas 
kelebihan pembayaran pada tahun-
tahun pajak sebelumnya. KKKS PT Medco 
E&P Tomori Sulawesi dan Kingswood 
Capital Ltd. membayar pajak terutang 
masing–masing senilai USD245,390.90 
dan USD5,909.83 pada saat pemeriksaan 
berlangsung. KKKS Energy Equity Epic 
(Sengkang) dan PT Benuo Taka Wailawi 
menyatakan akan menyelesaikan 
kewajiban pajak masing–masing senilai 
USD6,000,000.34 dan USD593,769.59. 

Selain KKKS di atas, Tim BPK juga 
mengirimkan surat konfirmasi kepada 
KKKS Exxon Mobil oil Indonesia Inc. 
(EMoI) dan diperoleh penjelasan dimana 
KKKS EMoI memiliki pajak terutang 
sebesar USD432,302.60 (tahun pajak 2009 
sebesar USD153,038.00, tahun pajak 2010 

sebesar USD138,833.00, dan tahun pajak 
2011 sebesar USD140,358.26).

ketidakpatuhan kkkS
Menurut BPK, negara kehilangan 

potensi dari pengenaan denda/bunga 
atas keterlambatan penyetoran PPh 
Migas untuk tahun pajak 2015 minimal 
sebesar USD11,451,015.53. Sesuai  
Pasal 19 ayat (1) UU No. 28 tahun 
2007 mengatur bahwa keterlambatan 
dan kekurangan pembayaran pajak 
penghasilan dikenakan denda dan atau 
bunga 2% per bulan yang dihitung 
dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
(tanggal 15 bulan berikutnya) sampai 
dengan tanggal pembayaran dilakukan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
sebanyak 12 KKKS  belum melunasi 
kewajibannya untuk tahun pajak 2015 
sampai dengan pemeriksaan berakhir 
senilai USD57,256,850.58. Potensi denda/

KKKS Belum Bayar Pajak Rp 2,8 T
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bunga yang dapat minimal senilai 
USD11,451,015.53.

Penelusuran BPK, penyebab KKKS 
ataupun partner belum menyelesaikan 
kewajiban pajaknya adalah karena 
kelalaian dan ketidakpatuhan KKKS 
serta lemahnya fungsi pelaksanaan 
pengendalian dan pengawasan 
perpajakan oleh SKK Migas yakni  
Dinas Perpajakan dan Pungutan (Divisi 
Manajemen Risiko dan Perpajakan). 
Secara spesifik subdinas yang terkait 
adalah Subdinas Evaluasi PPh, PDRI dan 
Pungutan Lainnya dan Subdinas Evaluasi 
Perpajakan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 
bahwa SKK Migas menjalankan 
Proses Bisnis hanya sampai dengan 
memutuskan Surat Pemberitahuan 
kepada KKKS. Hal ini juga sesuai dengan 
keterangan Kepala Subdinas Evaluasi PPh, 
PDRI dan dan Pungutan Lainnya yang 
menjelaskan bahwa sesuai proses bisnis, 
fungsi pengawasan SKK Migas dalam 
pemenuhan kewajiban PPh Migas KKKS 
adalah sampai dengan penyampaian 
Surat Pemberitahuan atas keterlambatan 
dan/atau kesalahan penghitungan 
kewajiban PPh Migas KKKS. Selain itu, 
SKK Migas tidak menembuskan Surat 
Pemberitahuan kepada DjA/DjP, baik 
Surat Teguran Penyampaian Laporan 
PPh Migas maupun Surat Himbauan 
Penyelesaian Corporate and Dividend Tax.

Dengan tidak adanya tembusan 
kepada DjA/DjP, tentunya DjA/DjP 
tidak mengetahui adanya surat tersebut 
sehingga proses tindak lanjut oleh DjA 
tidak berjalan. Dengan tidak adanya 
tindak lanjut oleh DjA, maka SKK Migas 
tidak dapat melaksanakan rekonsiliasi 
data pemenuhan kewajiban PPh Migas 
dengan KKKS. Rekonsiliasi yang dilakukan 
oleh SKK Migas hanya membandingkan 
LPN (bulanan/tahunan) dan FQR Final . 
Dasar yang digunakan untuk melakukan 
rekonsiliasi ini adalah laporan PPh Migas 
(LPN) (bulanan dan tahunan) dan FQR 

Final.
Menurut BPK, jika proses bisnis 

benar-benar dilaksanakan maka fungsi 
pengawasan SKK Migas tidak hanya 
selesai pada penyampaian Surat 
Pemberitahuan atas keterlambatan 
dan/atau kesalahan penghitungan 
kewajiban PPh Migas KKKS, namun 
juga pada pelaksanaan monitoring 
atas tindak lanjut DjA/DjP maupun 
KKKS, sehingga pengawasan SKK Migas 
atas pemenuhan kewajiban PPh Migas 
KKKS lebih optimal. Selain itu, sebagai 
institusi yang mengawasi KKKS dalam 
pemenuhan kewajiban PPh Migas KKKS, 
SKK Migas juga tidak memiliki data yang 
komprehensif yang memuat informasi 
akumulasi seluruh kurang bayar PPh 
Migas KKKS. 

Hal lain yang juga terungkap dalam 
laporan pemeriksaan adalah soal 
kelemahan dalam penerapan sanksi 
atas pemenuhan kewajiban KKKS 
menyampaikan Laporan Penerimaan 
Negara (LPN). Disebutkan bahwa ada 
40 KKKS belum menyampaikan LPN 
. Padahal  sesuai PMK N0 70 Tahun 
2015 Pasal 17 dikatakan  antara lain 
kontraktor yang tidak memenuhi 
ketentuan mengenai penyampaian LPN 
dari kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi berlaku ketentuan bahwa 
kontraktor bukan saja dikenai sanksi 
sesuai peraturan perundang-undangan 
di bidang perpajakan namun juga 
penyelesaian kewajiban pemerintah 
kepada kontraktor ditunda oleh 
Direktorat jenderal Anggaran.

Namun SKK Migas mengatakan, 
pemberian sanksi kepada KKKS yang tidak 
menyampaikan LPN bukan merupakan 
kewenangan pihaknya. Menurut BPK, 
dengan belum diterapkannya ketentuan 
tersebut mengakibatkan tidak ada efek  
jera bagi KKKS yang melanggar ketentuan 
terkait penyampaian LPN. Seharusnya, 
SKK Migas melakukan evaluasi dan 
menyampaikan hasilnya ke instansi 

terkait seperti Kementerian ESDM, 
Kemenkeu, dan Kemendagri.

Hal lain yang terungkap adalah SKK 
Migas tidak memiliki Laporan Hasil Audit 
Perpajakan KKKS. Berdasarkan penjelasan 
dari fungsi SKK Migas, diketahui bahwa 
tidak dimilikinya laporan tersebut karena 
DjP langsung menyampaikan kepada 
KKKS tanpa tembusan kepada SKK Migas. 
Seharusnya untuk permasalahan ini 
SKK Migas dapat lebih proaktif untuk 
mendapatkan laporan tersebut.

Menurut BPK, input yang kurang 
dimiliki fungsi SKK Migas menyebabkan 
pengendalian dan pengawasan atas 
penyelesaian permasalahan perpajakan  
KKKS dan temuan audit terkait 
perpajakan tidak dilaksanakan secara 
memadai.

Terkait berbagai permasalahan dalam 
perpajakan, BPK menyatakan, seharusnya 
SKK Migas selaku menajemen membantu 
pemerintah melakukan pengawasan 
dan pengendalian terhadap KKKS untuk 
memastikan dan membantu KKKS agar 
patuh dalam melaksanakan ketentuan 
perpajakan.

BPK merekomendasikan Kepala SKK 
Migas agar berkoordinasi dengan Dirjen 
Pajak untuk penyelesaian kewajiban 
Pajak Pengahasilan Badan dan Pajak 
Bunga Deviden dan Royalti (PBDR) senilai 
USD209,251,088.85 dan mengenakan 
denda sesuai ketentuan perpajakan. 
SKK Migas juga diminta memberikan 
peringatan kepada pimpinan KKKS 
operator dan partner yang tidak 
memenuhi kewajiban perpajakan. 
Selain itu, memberikan sanksi yang 
tegas kepada Kepala Subdinas Evaluasi 
PPh, PDRI, dan Pungutan Lainnya untuk 
lebih melaksanakan tugas dalam hal 
pengawasan pemenuhan. BPK juga 
diminta untuk memberi sanksi yang 
tegas kepada Kepala Subdinas Evaluasi 
PPh, PDRI, dan Pungutan Lainnya untuk 
lebih melaksanakan tugas dalam hal 
pengawasan pemenuhan.  (dr)
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GUBERNUR DKI jakarta 
sebelumnya, Djarot Saiful 
Hidayat menyarankan Dirut 
PD Pasar jaya, Arief Nasrudin 

menconton pasar tradisinal di negara lain 
di Asia Tenggara, atau bahkan di Eropa, 
untuk menarik minat masyarakat datang 
berbalanja. Ia mencontohkan, pasar 
tradisional di Thailand yang ditata sangat 
bagus. Apalagi di Belanda, di mana pasar 

tradisional bisa tumbuh berdampingan 
dengan pasar modern.

Dalam beberapa bulan terakhir 
sebelum lengser, Gubernur Djarot 
memang getol meresmikan sejumlah 
pasar tradisonal yang telah direvitalisasi. 
Di antaranya Pasar Pelita, Tanjung 
Priok, jakarta Utara yang menyediakan 
382 tempat usaha untuk sekitar 255 
pedagang dan Pasar Walang Baru di 

Revitalisasi PasaR 
tRadisional dan lemahnya 
Pengawasan Pd PasaR Jaya
Gubernur dan Wakil Gubernur dki Jakarta yanG 
baru, anies basWedan dan sandiaGa uno meWarisi 
persoalan di pd pasar Jaya. di era Gubernur 
sebelumnya, basuki tJahaJa poernama dan kemudian 
beralih ke dJarot saiful hidayat, bpk menemukan 
seJumlah persoalan siGnifikan pada berkuranGnya 
penerimaan, akibat lemahnya penGaWasan penGurus 
pd pasar Jaya.

Kelurahan Rawa Badak Selatan, jakarta 
Utara.

Sementara Dirut PD Pasar jaya, Arief 
Nasrudin mengatakan pembangunan 
Pasar Walang  merupakan satu dari 16 
pasar yang direvitalisasi sejak Desember 
2016 higga akhir 2017 menggunakan 
anggaran PMD (Penyertaan Modal 
Daerah) sebesar Rp 2,8 miliar. Sedangkan 
pada 2018 menurut dia sedikitnya 13 
pasar akan dirampungkan revitalisasinya  
sehingga tahun depan ada 35 pasar 
bersubsidi di jakarta.

Di balik keberhasilan revitalisasi 
pasar-pasar di jakarta, tampaknya masih 
banyak PR  yang harus diselesaikan 
PD Pasar jaya dan jajarannya. Pasalnya 
dari hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK 
atas Kegiatan operasional PD Pasar jaya 
Th 2014-Semester I 2015, BPK masih 
mendapatkan sejumlah temuan signifikan 
yang menyumbat perolehan pendapatan 
PD Pasar jaya.   

Pada Tahun 2014 dan Semester I 
Tahun 2015, PD Pasar jaya mengelola 
tempat usaha di wilayah DKI jakarta 
yang meliputi 153 pasar yang dibagi 
dalam 10 Kantor Area, 14 Unit Pasar 
Besar (UPB), dan I Unit Pelaksana Lainnya. 
Dalam mejalankan operasinya PD Pasar 
jaya telah mengeluarkan kebijakan 
dan ketentuan-ketentuan, prosedur 
operasional standar (PoS), petunjuk 
teknis, dan kerangka pelaporan serta 
pertanggungjawaban sebagai bagian dari 
sistem pengendalian internnya. 

Pada tanggal 1 Februari Tahun 2002 
PD Pasar jaya telah menandatangani 

Mantan Plt. Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat
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Perjanjian Kerjasama Nomor 034/-
1.824.541 Tahun 2002 dengan 
PT jangindo Husada (jH), terkait 
pembangunan counter di sekitar area 
void di samping tangga unit usaha Pasar 
Glodok. Lantai Satu (20 tempat usaha) 
seluas 54,83 m2, Lantai Dua (20 ternpat 
usaha) seluas 54,83, dan Lantai Tiga (19 
tempat usaha) seluas 51,31

Berdasarkan pemeriksaan dokumen 
dan hasil pemeriksaan fisik terhadap 
pelaksanaan perjanjian antara Pasar 
jaya dan PT jH diketahui terdapat 50 
counter yang sudah berfungsi tetapi tidak 
membayar kewajiban BPP. Manajemen 
Pasar Glodok yang mengetahui kondisi 
tersebut telah berupaya melakukan 
konfirmasi serta meminta PT jH segera 
melunasi tunggakan BPP tersebut. 

Dari hasil pengamatan BPK di 
lapangan ternyata banyak counter 
yang sudah difungsikan namun tidak 
membayar kewajiban BPP. Berdasarkan 
catatan dan perhitungan Pasar Glodok, 
s.d. tanggal 14 Maret 20 13, sebanyak 
52 tempat usaha counter mempunyai 
tunggakan BPP sebesar Rp 1,45 miliar 
terdiri dari nilai pokok ditambah PPN 
sebesar Rp777,53 juta dan denda sebesar 
Rp678 juta.

Sejak dilakukan penagihan terakhir 
14 Maret 2013 hingga pemeriksaan 
lapangan oleh BPK di Pasar Glodok 

tanggal 16 September 2015, BPK tidak 
menemukan korespondensi lanjutan 
dari manajemen Pasar Gloclok kepada 
PT jH terkait penagihan tunggakan BPP.  
Manajemen Pasar Glodok baru memberi 
peringatan ke-3 pada tanggal 2 oktober 
2015.

Dalam surat tersebut dijelaskan 
bahwa nilai piutang BPP s.d. tanggal 
2 oktober 2015 sebesar Rp3.12 miliar 
yang terdiri dari nilai pokok BPP sebesar 
Rp 1,25 miliar dan nilai PPN sebesar 
Rp 125,87 juta, serta denda sebesar Rp 
1,70 miliar. Bila s.d. batas waktu 14 hari 
sejak tanggal surat tersebut PT jH tidak 
melakukan pembayaran, maka perjanjian 
ketjasama akan dibatalkan. 

Akibat adanya permasalahan 
tersebut, maka Nilai Piutang dalam 
Laporan Keuangan PD Pasar jaya belum 
dapat diyakini sepenuhnya kewajarannya. 
Selain itu PD Pasar jaya kurang menerima 
pendapatan dari tunggakan BPP PT jH 
sejak tanggal I Desember 2002 s.d. 2 
oktober 2015 minimal sebesar Rp3,12 
miliar.  

Atas masalah trsebut BPK 
merekomendasikan Gubernur Provinsi 
DKI jakarta agar memberikan sanksi 
sesuai ketentuan kepada Direksi PD 
Pasar jaya yang lemah dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian terkait 
tunggakan BPP PT jH dan permasalahan 
yang ada di Pasar Glodok. Dan menagih 
tunggakan BPP PT jH sejak tanggal 1 
Desember 2002 s.d. 2 oktober 2015 
minimal sebesar Rp3,12 miliar.

Pemberian diskon
Temuan lain, pada tanggal 13 oktober 

2000 PD Pasar jaya menandatangani 
Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT BjL 
tentang Penyelesaian Finishing Mekanikal, 
Elektrikal serta Pemasaran Lantai Iv dan v 
Pasar Glodok jakarta Barat. Dalam kontrak 
dijelaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan 
selambat-lambatnya dimulai tanggal 30 
November 2000 dengan jumlah biaya 
sebesar Rp18,20 miliar.

Selain itu PT BjL berkewajiban 

membayar iuran Pembangunan Pasar 
untuk Lantai Iv dan v Pasar Glodok 
sebesar Rp 6,60 miliar (sudah termasuk 
PPN) dan PT BjL harus menyerahkan 
hasil pelaksanaan pekerjaan.f/nishing, 
mekanikal dan elektrikal atas Bangunan 
Lantai Iv (empat) dan Lantai v (lima) Pasar 
Glodok kepada PD Pasar jaya paling 
lambat tanggal 30 Mei 2001 dengan 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Sebagai Kompensasi atas Perjanjian 
Kerjasama ini PT BjL diberikan hak 
memasarkan dan menempatkan 
pedagang di Lantai Iv dan Lantai v Pasar 
Glodok sesuai jenis jualan yang telah 
ditetapkan oleh PD Pasar jaya dan berhak 
menerima dan memiliki hasil pemasaran 
atas tempat usaha di Lantai Iv dan v Pasar 
Glodok.

Selama masa pemasaran terhadap 
tempat usaha yang belum laku terjual 
dibebaskan dari pembayaran luran 
BPP. Setelah masa pemasaran berakhir 
terhadap tempat usaha yang belum laku 
terjual langsung diterbitkan SIPT atas 
nama PT BjL dan semua kewajiban sesuai 
ketentuan yang berlaku menjadi beban 
dan tanggung jawab PT BjL.

Namun PT BjL kemudian mengajukan 
permohonan memperpanjang masa 
pnjualan  yang disetujui PD Pasar jaya 
dari 1 juni hingga 31 Desember. Melalui 
persetujuan tersebut PD  Pasar jaya juga 
mengingatkan PT BjL atas tunggakan 
pembayaran listrik sebesar Rp 172 juta 
yang merupakan pembayaran ditambah 
kewajiban bulan berjalan. 

Selama masa perpanjangan, atas 
tempat usaha yang belum terjual 
dikenakan diskon pembayaran BPP 
sebesar 50% dari ketentuan. Sedangkan 
dari tempat usaha yang sudah terjual 
langsung diberlakukan ketentuan 
PD Pasar jaya. Selama perpanjangan 
masa hak pemasaran PT BjL dikenakan 
kewajiban membayar beban tetap 
pemakaian listrik.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen 
dan pengujian fisik terhadap pelaksanaan 
Perjanjian antara Pasar jaya dan PT BjL, 

Dirut PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin
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BPK menemukan fakta bahwa PD Pasar 
jaya kehilangan pendapatan sebesar 
Rp2,58 miliar akibat Pemberian discount 
atas kewajiban PT BjL terkait pembayaran 
BPP, listrik dan denda yang tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam perjanjian. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa PD 
Pasar jaya tidak tegas dalam menerapkan 
aturan sesuai PKS.

Selain itu PT BjL juga belum 
membayar BPP atas 39 tempat usaha 
sebesar Rp 191,17 juta. Dan menurut 
perhitungan BPK, BPP PT 
BjL seharusnya dihitung 
sejak tanggal Berita Acara 
Kesepakatan Nomor I 16/ 
1.712.6 tanggal 24 juni 2014 
atau dihitung sejak juli 2014. 
Dengan demikian, nilai BPP 
PT BjL dari juli 2014 s.d. 
September 2015 sebesar Rp 
l,42 miliar, sehingga PD Pasar 
jaya berpotensi kehilangan 
pendapatan dari piutang BPP 
dari PT BjL sebesar Rp 1,61 
miliar  (Rp 191,17 juta + Rp 1,42 
miliar).

Temuan BPK lain adalah, 
terdapatnya beberapa 
pendapatan yang dikelola Kasir 
dan Asman Euangan, yang tidak 
seluruhnya dicatat ke dalam 
buku besar Laporan Keuangan 
UPB, serta tidak disetor ke kas 
pusat sebesar Rp2,88 miliar. 

Temuan lainnya terjadi pada 
pengelolaan Pendapatan BPP 
dan PHP di Pertokoan Kavling 36 Pasar 
Benhil. Pasar Pertokoan Kavling 36 Benhil 
dibangun Tahun 1975 dengan luas tanah 
sebesar 8.693 rn2 dan luas bangunan 
7.872 m2. Pertokoan Kavling 36 terdiri 
atas 11 tempat usaha batal dan 30 tempat 
usaha aktif yang masa hak pakainya telah 
berakhir Tahun 2005. Namun kelanjutan 
masa perpanjangan hak pakainya tidak 
diketahui karena hingga pemeriksaan BPK 
berakhir, dokumen kronologis Kavling 
36 belum disampaikan secara lengkap 
kepada BPK.

Hasil pemeriksaan dokumen, 
penelusuran Buku Besar dan wawancara 
dengan Asman Keuangan Area Pusat 
I menunjukkan sejak dibangun Tahun 
1975 s.d. pasar digusur tanggal 23 
Agustus 2015, Pertokoan di Kavling 36 
tidak pernah melakukan pembayaran 
BPP. Biaya yang selama ini dibayarkan 
pertokoan di Kavling 36 kepada PD Pasar 
jaya adalah biaya Perpanjangan Hak Pakai 
(PHP) untuk masa pemakaian selama 6 
bulan atau 3 bulan dengan biaya PHP 

berkisar antara Rp 10,72 juta  s.d. Rp 
37,50 juta untuk setiap tempat usaha. 
Dengan kondisi demikian, PD Pasar jaya 
mengalami kehilangan penerimaan 
minimal sebesar Rp3.85 miliar

Selain itu terjadi keterlambatan 
penyetoran antara uang yang diterima 
pada bulan Mei 2013 dengan pembukuan 
pada periode 4 juni s.d. 12 November 
2013, atau terjadi lapping sebesar 
Rp623,93 juta selama 1 s.d. 6 bulan. 

Akibat permasalahan tersebut PD 
Pasar jaya kehilangan pendapatan 

minimal sebesar Rp 10,37 miliar (Rp6,51 
miliar + Rp 3,85 miliar). Dan PD Pasar jaya 
tidak dapat segera menggunakan dana 
atas pendapatan PHP yang sementara 
disalahgunakan Manajer Area Pusat I 
sebesar Rp623,93 juta. 

Atas permasalahan tersebut  BPK  
antara laia merekomendasikan Gubernur 
DKI jakarta agar memerintahkan Direktur 
Utama PD Pasar jaya menetapkan 
peraturan terkait pengenaan tarif BPP 
untuk tempat usaha berukuran luas dan 

mengenakan tarif BPP kepada pedagang 
sesuai dengan ketentuan.

Memerintahkan Dirut PD Pasar jaya 
memberi kan sanksi sesuai ketentuan 
kepada Manajer Bidang Keuangan 
dan Administrasi, Manajer Bidang 
Usaha, dan Manajer UPB. Sanksi juga 
direkomendasikan dijatukan kepada 
Asman Keuangan dan Administrasi, 
serta Asman Usaha dan Pengembangan 
di masing-masing UPB terkait tidak 
melaksanakan kegiatan pengelolaan 
pasar secara memadai.  (bd)
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HASIL pemeriksaan 
menunjukkan, selama tahun 
2016 jumlah penumpang kelas 
ekonomi yang telah diangkut 

kapal PT Pelni sebanyak 3.413.535 orang. 
jumlah itu mengalami penurunan 
dibanding tahun 2015 yang mencapai 
3.825.440 penumpang. Penurunan 
tersebut karena sebagian masyarakat 
beralih menggunakan transportasi 
udara yang lebih cepat seiring semakin 
banyaknya bandar udara perintis yang 
dibuka pemerintah.

Menurut BPK, selama kurun waktu 
tersebut PT Pelni telah mematuhi 
peraturan perundangan dalam 
menghitung dan melaksanakan KPP TA 
2016.  PT Pelni melaporkan, Tahun 2016 
telah mengoperasikan 26 kapal KPP bagi 
penumpang kelas ekonomi untuk 620 
voyage. Adapun penghasilan dan biaya 
plus margin yang dialokasikan masing-
masing Rp952,23 miliar dan Rp2,88 
triliun. Sementara dana yang diterima 
dari pemerintah sebesar Rp1,78 triliun. 

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, 

suntikan Dana Pso PemeRintah
Belum menyehatkan Pt Pelni
Pt Pelni sebagai perusahaan angkutan laut pelat merah, 
memiliki tugas  kewajiban Pelayanan Publik yang disingkat 
kPP atau disebut PSo (public service obligation). atas kPP 
bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam 
negeri, badan Pemeriksa keuangan (bPk) telah melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan 
tahun 2016 di Pt Pelni jakarta, makassar, Sorong, ambon, dan 
labuan bajo.

BPK melakukan koreksi terhadap 
penghitungan dan pelaksanaan KPP 
yang dilakukan PT Pelni TA 2016 
sehingga penghasilan dan biaya plus 
margin menjadi Rp 961,17 miliar dan 
Rp2,54 triliun. Sehingga ada selisih 
biaya yang menjadi beban Pemerintah 
atas pelaksanaan KPP TA 2016 sebesar 
Rp1,58 triliun. jumlah tersebut belum 
memperhitungkan keuntungan dan 
pajak.

Secara keseluruhan dana KPP yang 
dikoreksi oleh BPK mengalami lebih 
hitung sebesar Rp85,61 miliar. Koreksi 
tersebut terdiri atas koreksi tambah 
pendapatan yang belum diperhitungkan 
oleh PT Pelni dan koreksi kurang atas 
biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan 
PT Pelni dalam KPP sesuai PMP No. PM 65 
Tahun 2015.

Atas koreksi tersebut PT Pelni 
menyatakan menerima, sehingga 
meskipun secara keseluruhan dinyatakan 
lebih hitung, faktanya dana KPP 
yang dibayarkan pemerintah belum 
mencukupi untuk menutup beban 
pelaksanaan KPP yang seharusnya 
menjadi tanggungan pemerintah. 

Hasil pemeriksaan lainnya atas 
Pelaksanaan KPP TA 2016, BPK 
menemukan adanya permasalahan yang 
berkaitan dengan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan 
kelemahan pada penerapan Sistem 
Pengendalian Intern atas pelaksanaan 
KPP PT Pelni Tahun 2016.

Terkait pelaksanaan sistem 
pengendalian internal, BPK menemukan 
bahwa PT Pelni melaporkan pendapatan 
administrasi tiket batal sebesar Rp389,90 
juta. Administrasi tiket batal merupakan 
sejumlah uang yang harus dibayar oleh 
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penumpang sebagai kompensasi dari 
pembatalan tiket perjalanan kapal yang 
dilakukan. Artinya, apabila penumpang 
membatalkan tiket perjalanan, maka 
jumlah uang yang dikembalikan oleh PT 
Pelni kepada penumpang lebih kecil dari 
harga tiket yang dibayar.

Terkait masalah pembatalan tiket, PT 
Pelni telah menyusun Surat Keputusan 
Direksi Nomor 08.19/1/SK/HKo.01/2015 
tentang Standard Operating Procedure 
(SoP) Pemasaran Tiket PT Pelni (Persero). 
Salah satu hal yang diatur dalam SoP 
tersebut adalah pembatalan tiket. 
Pembatalan tiket dapat diberikan uang 
pengganti tergantung jenis pembatalan 
atau penyebab terjadinya pembatalan. 
Selanjutnya, penjualan dan pembatalan 
tiket yang dilakukan oleh PT Pelni 
tersimpan dalam data base penjualan.

Namun hasil pemeriksaan BPK atas 
data base penjualan diketahui bahwa 
PT Pelni mengenakan administrasi 
denda kepada penumpang yang 
membatalkan tiket tidak sesuai SoP 
Pemasaran Tiket yang telah ditetapkan. 
PT Pelni mengenakan denda administrasi 
pembatalan tiket sebesar 50% dari tarif 
dasar.

Berdasar hasil pemeriksaan BPK 
diketahui bahwa selama tahun 2016, 
pendapatan administrasi tiket batal 
sebesar Rp2,20 miliar, namun nilai yang 
dilaporkan lebih kecil. Ini bisa terjadi 
karena perhitungan BPK menggunakan 
data dari aplikasi ticketing. Sedangkan PT 
Pelni berdasarkan data dari aplikasi GL 
(general ledger/buku besar). Perbedaan 
data antara aplikasi ticketing dan GL 
disebabkan tidak semua data di aplikasi 
ticketing terserap secara sempurna ke 
aplikasi GL.

Sesuai keterangan Manajer Tiketing 
dan Reservasi diperoleh informasi 
bahwa pengenaan denda pembatalan 
tiket oleh penumpang sebesar 50% 
dari tarif dasar berdasarkan perjanjian 
pengangkutan pelayaran yang tercantum 
dalam tiket. Lebih lanjut, Manajer 
Tiketing dan Reservasi juga menjelaskan 

bahwa pengenaan denda pembatalan 
tiket belum bisa dilaksanakan sesuai 
SoP karena belum ada aplikasi dalam 
sistem ticketing yang dapat menerima 
pembatalan tiket sesuai SoP pemasaran 
tiket.

Atas temuan tersebut BPK 
merekomendasikan Direktur Utama PT 
Pelni mengevaluasi kembali penerapan 
SoP Pemasaran Tiket di lapangan dan 
dukungan perangkat lunak untuk 
memudahkan implementasi dan 
pengawasannya, serta melakukan 
pembinaan secara berjenjang dalam 
rangka peningkatan pengawasan 
pemasaran agar konsistensi penerapan 
aturan tetap terpelihara.

Direktur Utama PT Pelni menerima 
apa yang menjadi temuan BPK tersebut 
dan akan meninjau kembali peraturan 
maupun sistem pemasaran untuk 
disesuaikan dengan kondisi pasar 
sebagaimana rekomendasi BPK.

Sedangkan terkait Kepatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan hasil pemeriksaan BPK 
setidaknya mendapatkan sejumlah 
temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh 
PT Pelni. Temuan tersebut di antaranya 

komponen biaya yang dapat dibebankan 
dalam biaya pokok Kewajiban Pelayanan 
Publik (KPP) yang belum memadai. 
Temuan lain, pengelolaan bahan bakar 
dan pelumas. Terakhir, pemenuhan 
standar pelayanan minimal di atas kapal 
PT Pelni belum memadai.

Terkait masalah komponen biaya, 
Perjanjian Nomor HK.107/4/12/DjPL-15 
dan Nomor TH.12.31-02/SS/2015 pada 
31 Desember 2015 tentang Perjanjian 
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan 
Publik Bidang Angkutan Laut Untuk 
Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 
Anggaran 2016 diantaranya mengatur 
biaya pokok dan kompensasi KPP 
angkutan laut penumpang kelas ekonomi 
dalam negeri.

Beberapa hal yang diatur dalam 
perjanjian mengenai kompensasi dan 
biaya pokok KPP adalah komponen-
komponen, tolok ukur, dan biaya-biaya 
yang tidak dapat dibebankan dalam 
biaya pokok penyelenggaraan pelayanan 
umum angkutan laut penumpang kelas 
ekonomi.

Selanjutnya pemerintah 
melalui Menteri Perhubungan telah 
mengeluarkan PM Nomor 65 Tahun 
2015. Berdasarkan peraturan tersebut 
diketahui bahwa Pemerintah telah 
mengatur komponen biaya kompensasi 
yang dibayarkan oleh pemerintah dalam 
penyelenggaraan KPP terdiri atas biaya 
operasional langsung yang meliputi 
biaya tetap dan biaya variabel usaha 
perkapalan serta biaya operasional tidak 
langsung/biaya overhead. 

Hasil pemeriksaan atas peraturan 
menteri dan perjanjian KPP terkait 
penyelenggaraan KPP angkutan 
laut penumpang ekonomi TA 2016 
menunjukkan adanya biaya yang saling 
bertentangan antara biaya yang diatur 
dalam PM 65 Tahun 2015 dan perjanjian 
KPP terkait biaya perjalanan dinas ke luar 
negeri. 

Selain itu pada PM 65 Tahun 2015 
belum diatur definisi dan batasan yang 
jelas terkait biaya yang dapat dibebankan 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
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maupun biaya yang tidak dapat 
dibebankan atas kegiatan-kegiatan dalam 
penyelenggaraan KPP.

Adanya perbedaan-perbedaan 
tersebut sering kali mengakibatkan 
multitafsir mengenai komponen 
biaya yang dapat dibebankan atau 
yang tidak dapat dibebankan dalam 
penyelenggaraan KPP angkutan 
laut penumpang kelas ekonomi. 
Atas permasalahan tersebut BPK 
merekomendasikan agar Menteri 
Perhubungan menyempurnakan PM 
65 Tahun 2015 sehingga lebih jelas 
mengatur definisi dan batasan terkait 
biaya-biaya yang dapat dibebankan pada 
KPP serta menyusun kontrak pelaksanaan 
KPP sesuai ketentuan yang berlaku agar 
akuntabilitas pelaksanaan KPP 
menjadi lebih baik. 

Selain itu BPK 
merekomendasikan agar 
Menteri Perhubungan 
menginstruksikan Inspektur 
jenderal Kementerian 
Perhubungan mereviu 
pelaksanaan penyempurnaan 
PM 65 Tahun 2015 dan 
penyusunan kontrak 
pelaksanaan KPP agar 
terhindar dari kesalahan yang 
sama terulang kembali. Atas 
rekomendasi tersebut Dirjen 
Perhubungan Laut akan mengkaji ulang 
PM 65 Tahun 2015. Sementara Direktur 
Utama PT Pelni menyatakan menerima 
temuan BPK dan akan melakukan 
penyesuaian pada perjanjian KPP 
berikutnya.

Sementara itu terkait Pengelolaan 
Pencatatan Bahan Bakar Minyak 
dan Pelumas yang tidak tertib BPK 
memaparkan, PT Pelni melaporkan 
jumlah biaya pelaksanaan KPP Tahun 
2016 sebesar Rp2,61 triliun. Biaya yang 
diperhitungkan dalam pelaksanaan KPP 
diantaranya sebesar Rp1,10 triliun atau 
42,33% merupakan biaya pemakaian 
bahan bakar minyak (BBM), pelumas, dan 
ongkos angkut dan transportasi (oAT) 

BBM.
Dalam rangka menerapkan 

pengawasan dalam pelaksanaan 
pemuatan dan pembongkaran BBM, 
PT Pelni melakukan perjanjian dengan 
PT Sucofindo (Persero) dengan kontrak 
Nomor TH.5.4-02/SS/2015_0427/DIR1-v/
MIG/2015 pada 4 Mei 2015 tentang 
Pekerjaan jasa Independent Surveyor 
dalam Rangka Pengawasan Bunker 
Survey Kapal-Kapal PT Pelni dengan 
jangka waktu perjanjian satu tahun.

BPK memperoleh laporan 
pelaksanaan pengawasan bunker 
yang dilakukan PT Sucofindo. Namun 
demikian, BPK tidak mendapatkan data 
monitoring atas pencatatan penggunaan 
BBM dan pelumas per-voyage oleh Biro 

Pengelolaan BBM. Mekanisme pencatatan 
yang dilakukan Biro Pengelolaan BBM 
hanya dilakukan per bulan dengan 
mengelola pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran dari gudang.

Monitoring penggunaan BBM dan 
pelumas oleh Biro Pengelolaan BBM tidak 
dilakukan sehingga kesalahan pencatatan 
yang dilakukan anak buah kapal (ABK) 
tidak terdeteksi. Biro Pengelolaan BBM 
dapat menggunakan data yang diperoleh 
dari laporan PT Sucofindo untuk 
memastikan bahwa pencatatan ABK atas 
jumlah BBM yang dimuat di kapal sudah 
tepat. Pasalnya, kesalahan pencatatan 
oleh ABK akan berdampak pada jumlah 
saldo akhir yang dapat mempengaruhi 

jumlah permintaan penambahan BBM 
atau pelumas.

Hasil pemeriksaan atas biaya 
BBM dan pelumas diketahui bahwa 
pengelolaan pencatatan BBM dan 
pelumas di kapal PSo dan pencatatan 
pelumas di gudang persediaan material 
(Gudang Persmat) Tanjung Priok tidak 
tertib. Laporan penggunaan BBM dan 
pelumas dan laporan per-voyage yang 
disusun ABK serta laporan rekapitulasi 
penerimaan dan pengeluaran pelumas 
tidak valid dan tidak dapat dijadikan 
rujukan pengambilan keputusan, 
sehingga pengelolaan BBM dan pelumas 
berpotensi terjadi penyimpangan.

Atas permasalahan tersebut di atas, 
Direktur PT Pelni menyatakan menerima 

temuan BPK. Tidak tertibnya 
pencatatan di Gudang PersMat 
Tanjung Priok karena terjadinya 
kerusakan seperti drum bocor, 
namun tidak dicatat dan 
dilaporkan, serta dalam kondisi 
tertentu administrator gudang 
tidak mencatat pengiriman ke 
dalam kartu persediaan.

Terkait hal tersebut 
BPK merekomendasikan 
Direktur Utama PT Pelni 
menginstruksikan Kepala 
SPI mengevaluasi secara 
menyeluruh pengelolaan 

BBM dan Pelumas dalam rangka 
mengetahui kesalahan yang terjadi. Serta 
menggunakan sistem informasi di kapal 
dan Gudang PersMat Tanjung Priok untuk 
pencatatan dan pemakaian BBM dan 
pelumas.

Selain itu dari hasil pemeriksaan 
BPK juga menunjukkan adanya temuan 
yang sifatnya berulang. Masalah 
tersebut di antaranya menyangkut 
nilai Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) 
belum menunjukkan realisasi jumlah 
penumpang dan muatan PT Pelni yang 
benar. Temuan lain, sistem informasi PT 
Pelni belum dapat menyajikan informasi 
yang akurat, serta beberapa temuan lain. 

 (bd)
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K ebijaKan Menteri Kelautan 
dan Perikanan, Susi Pujiastuti 
yang gencar memerangi kapal-
kapal pencuri ikan di perairan 

indonesia membuat stok ikan di tanah 
air mulai melimpah. “Penenggelaman 
kapal asing di laut indonesia membuat 
lebih dari 1.000 kapal kabur dan ikan 
kita bertambah banyak,” kata Susi dalam 

kuliah umum di auditorium Djokosoetono 
Fakultas Hukum Universitas indonesia, 
Depok, Selasa, 17 Oktober 2017.

Dalam kuliah umum bertajuk 
“Keamanan Maritim dan Keberlanjutan 
Sumber Daya Kelautan Menuju indonesia 
Sebagai Poros Maritim Dunia” itu, Menteri 
Susi mengatakan nelayan saat ini dapat 
menangkap ikan dalam waktu dua jam 

Capaian prestasi KKp 
di tengah Opini tMp
Menteri KelaUtan Dan PeriKanan SUSi PUjiaStUti 
MenegaSKan StOK iKan Di Perairan inDOneSia MeningKat 
Hingga 6 jUta tOn. Dirjen PeriKanan tangKaP, SjarieF 
WiDjaja, MenyataKan taHUn ini KKP SiaP MeMbagiKan 
994 KaPal PenangKaP iKan. bPK MenDaPatKan SejUMlaH 
teMUan PaDa lK KKP tH-2016 yang MengaKibatKan bPK 
tiDaK MeMberiKan PenDaPat PaDa lK terSebUt.

saja. Sebelumnya nelayan indonesia hanya 
bisa memperoleh hasil tangkapannya 
setelah melaut berjam-jam.

Susi menjelaskan, 6 juta ton kenaikan 
ikan saat ini bisa menambah devisa negara. 
Karena itu ia mengimbau agar masyarakat 
peduli terhadap laut. “laut ini merupakan 
sumber daya yang menjadi titik penting 
bagi teritori kita,” ucapnya.

Sementara beberapa bulan 
sebelumnya Dirjen Perikanan tangkap KKP 
Sjarief Widjaja menegaskan, dalam waktu 
dekat KKP bakal memberikan bantuan 994 
kapal ikan yang penyalurannya dilakukan 
melalui sekitar 265 koperasi nelayan 
kepada 130 kabupaten/kota di berbagai 
provinsi di indonesia.

Sjarief kepada pers menyebutkan, 
994 unit kapal tersebut terbagi menjadi 
dua sistem pengadaan, yaitu 568 unit 
kapal melalui sistem e-katalog, dan 426 
unit kapal melalui sistem lelang umum. 
Digunakannya dua mekanisme pengadaan 
tersebut, menurut Syarif, antara lain 
agar spesifikasi bantuan kapal ikan 
sesuai dengan keinginan nelayan yang 
menerimanya.

Spesifikasi bantuan kapal ikan itu 
terdiri atas 449 unit kapal berukuran di 
bawah 5 gross tonnage (gt), 384 unit kapal 
berukuran setara 5 gt, 134 unit kapal 10 
gt, 15 unit kapal 20 gt, dan 6 unit kapal 
30 gt. Selain itu, terdapat juga tiga unit 
kapal berukuran 120 gt dan tiga unit 
kapal angkut dengan mesin penyimpan 
berpendingin berukuran 100 gt.  

Selain bantuan kapal, KKP juga 
berencana menyalurkan 5.275 paket 
bantuan alat tangkap kepada para 
nelayan yang sebelumnya menggunakan 
cantrang. Saat ini, sejumlah 676 paket 
telah dikirim ke nelayan di beragam 

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) untuk 
memaparkan materi kuliah mengenai “Keamanan Maritim dan Keberlanjutan Sumber Daya Kelautan Menuju Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia” pada Selasa, 17 Oktober 2017 di Auditorium Djokosoetono FHUI, Kampus UI Depok.
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daerah. Sebelumnya, KKP bersama-sama 
Kementerian Perhubungan sepakat 
mempercepat proses pengukuran ulang 
kapal perikanan dan penerbitan surat 
izin usaha penangkapan ikan secara 
terpadu. Fokus perjanjian kerja sama 
kedua kementerian adalah melakukan 

pengukuran ulang sejumlah 15.800 kapal 
penangkap ikan bekerja sama dengan 
pemerintah daerah.

bila dilihat dari sisi laporan keuangan, 
capaian-capaian yang berhasil diraih 
KPP tersebut memang memang menjadi 
tidak selaras dengan hasil pemeriksaan 
bPK yang tertuang dalam iHPS 2017. 
Sebagaimana diungkap Ketua bPK, 
Moermahadi Soerja Djanegara, Opini bPK 
merupakan pendapat profesional atas 
kewajaran laporan keuangan. 

Dalam iHPS i 2017 yang telah 
diserahkam bPK ke Dewan Perwakilan 
rakyat (DPr) dan Presiden joko Widodo 
beberapa waktu lalu, bPK memberikan 
opini tMP atas laporan keuangan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
Pasalnya dari hasil pemeriksaan atas 
laporan Keuangan tahun 2016, bPK 
mendapatkan sejumlah temuan yang 
tidak didukung bukti memadai sehingga 

hal itu berdampak pada kewajaran 
laporan keuangan tersebut. 

adapun temuan-temuan itu antara 
lain terkait saldo persediaan tahun 
2016 yang berasal dari realisasi belanja/
pengadaan Kapal Penangkap ikan dan 
alat Penangkap ikan pada Direktorat 

jenderal ikan tangkap. Sebagaimana 
tertuang dalam renstra Kemeterian 
Kelautan dan Perikanan, guna melakukan 
pengembangan dan Pengelolaan 
Perikanan tangkap tahun 2016, KKP 
merencanakan pengadaan 3.282 
kapal penangkap ikan dan peralatan 
penangkap ikan. Sebagai tindak lanjut, 
Ditjen ikan tangkap menyusun Kerangka 
acua Kerja (KaK/tOr-terms of reference), 
pembangunan kapal ikan tahun 2016. 

Dalam KaK ditegaskan bahwa 
pengadaan 3.282 Kapal Penangkap ikan 
tahun anggaran 2016 tersebut untuk 
memberikan bantuan kepada kelompok 
nelayan yang belum memiliki kapal, 
replacement atau mengganti kapal 
nelayan yang telah rusak/tua dengan 
kapal baru, upgrading mendorong 
kelompok nelayan yang memiliki kapal 
kecil untuk mebentuk koperasi dan 
memberikan bantuan kepada mereka 

kapal yang lebih besar ukuran dan 
kapasitasnya.   

Kegiatan akan dilakukan dalam 
rentang waktu 8 bulan, terhitung sejak 
januari - agustus 2016. namun dari 
hasil pemeriksaan bPK, diketahui bahwa 
proses pelelangan baru dilakukan setelah 
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
menetapkan daftar penerima kapal. 

akibatnya, sekalipun Satker 
pengadaan kapal penangkap ikan dan 
alat tangkap ikan sudah ditetapkan sejak 
Maret 2016, SK penetapan penerima 
bantuan baru dikeluarkan secara bertahap 
dari 9 agustus hingga 29 november. 
Dengan demikian pelelangan pun baru 
dilakukan pada agustus s.d. november 
2016.  

Selain itu berdasar SK Penetapan 
tersebut diketahui bahwa target realisasi 
pengadaan kapal sebanyak 3.282 kapal 
tidak didasarkan penerima kapal yang 
memenuhi persyaratan. Penerima kapal 
tahun anggaran 2016 berdasar tujuh SK 
yang dikeluarkan PPK tentang penetapan 
penerima bantuan hanya sebanyak 629 
kapal. 

Dari hasil pemeriksaan diketahui, 
pengadaan kapal perikanan tahun 2016, 
berdasar kontrak awal adalah 1.388 unit 
dari 80 kontrak di bulan September - 
Desember tidak didukung kemampuan 
penyedia/galangan kapal yang memadai. 
Kontrak tersebut mengalami perubahan 
berupa pembatalan, kontrak yang tidak 
diketahui statusnya, serta addendum 
waktu dan volume, sehingga jumlah total 
unit berdasarkan addendum menjadi 756 
unit. Sementara itu jumlah kapal yang 
telah terkirim ke penerima manfaat per 31 
Desember 2016 baru 48 unit atau 3,46% 
dari total unit kontrak awal. 

Dari hasil pemeriksaan, diketahui 
mekamisme perubahan/addendum 
tersebut tidak sesuai dengan klausul 
yang ada dalam perjanjian kontrak. 
PPK langsung menyetujui dengan 
menindaklanjuti surat permohonan yang 
diajukan penyedia jasa. adanya sejumlah 
pembatalan ini sekaligus menunjukkan 

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 
2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10).
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bahwa sebagian pengadaan kapal 
perikanan tersebut tidak didukung 
kemampuan yang memadai dari pihak 
penyedia/galangan kapal.

Sedangkan dari pemeriksaan 
dokumen pembayaran pembangunan 
kapal bOK ditemukan adanya 
ketidaksesuaian persyaratan dan 
prosedur. antara lain, pembayaran atas 
kontrak pembangunan kapal tidak 
dilengkapi dokumen yang disyaratkan 
seperti: baSt (berita acara Serah terima) 
dari penyedia jasa ke PPK, ba Penerima 
barang dari galangan ke koperasi, 
Sertifikat bKi dan dokumentasi atas 
serah terima kapal sebagian besar tidak 
lengkap.

terkait pembayaran, bPK menemukan 
bahwa PPK membuat baSt secara 
performa sebesar 100% sekalipun 
pekerjaan belum terselesaikan. 
Selanjutnya PPK meminta dan 
menyimpan bank garansi yang diajukan 
oleh penyedia jasa galangan kapal, 
namun tidak dilaporkan ke KPPn. bahkan 
diketahui adanya pembayaran yang tidak 
sesuai/lebih bayar atas nilai kontrak yang 
telah di-addendum.

Dari segi pengamanan, pemeriksa 
mendapatkan juga temuan adanya 
pengamanan persediaan mesin kapal 
yang tidak memadai. Hasil pemeriksaan 
fisik dan berita acara Permintaan 
Keterangan terhadap galangan kapal CV 
rizal Shell, berlokasi di Kabupaten bima, 
diketahui terdapat 10 buah mesin kapal 
Honda untuk kapal 3 gt dan 3 buah mesin 
Weichai untuk kapal 5gt terkena banjir.

Pemesanan mesin kapal, disesuaikan 
dengan jumlah dan jenis kapal yang 
dipesan. Pemesanan kapal tahun 
anggaran 2016 sebanyak 1.387 kapal 
dilakukan sebelum terjadi addendum 
dan pembatalan kontrak dari 1387 
menjadi 756 mesin kapal. akibatnya, 
masih terdapat sejumlah mesin kapal 
yang sudah terpasang pada kapal yang 
kontraknya telah dibatalkan. Pada CV 
buni Perkasa buton masih ada 5 unit 
mesin yanmar 10 gt, pada CV Maeh masih 

terdapat 9 unit mesin Waicai 5 gt dam 
CV Wahana Karya timur terdapat 6 unit 
merek Suzuki 15 PK.   

Dari hasil pemeriksaan dokumen atas 
pengadaan 1347 unit mesin kapal juga 
diketahui bahwa 880 unit telah diserahkan 
kepada galangan yang melanjutkan 
pekerjaan. Sedangkan 467 unit yang batal 
kontrak dan gagal bayar masih berada 
lokasi galangan. Hingga pemeriksaan 
dilakukan PPK baru membuat berita 
acara atas penitipan 76 unit. Sisanya 391 
unit mesin kapal yang 
ditipkan di berbagai 
galangan belum 
dilengkapi dengan berita 
acara penitipan.

Selain itu juga 
tercatat 5 unit kapal 
3 gt dengan mesin 
Honda 20 HP hilang 
atau tenggelam. Hal itu 
diketahui dari laporan 
kepolisian 9 Maret 
2017 yang diterbitkan 
Kepolisian Kepulauan 
Selayar yang menyatakan 
terjadinya kecelakaan 
kapal nelayan yang 
tenggelam di sekitar 
perairan Selayar.

Sedangkan terkait kegiatan 
monitoring dan evaluasi, sampai akhir 
pemeriksaan 30 Maret 2017, laporan 
monitoring dan evaluasi tidak diterima 
oleh pemeriksa. Sementara itu dokumen 
yang disampaikan kepada tim pemeriksa 
terkait progress penyelesaian kapal 
s.d 31 Desember 2016 tidak lengkap. 
terkait hal itu, tim pemeriksa bPK telah 
bersurat kepada Dirjen Perikanan 
tangkap sebanyak tiga kali berkaitan 
permintaan dokumen terkait pelaksanaan 
pembangunan kapal perikanan (surat dari 
tim pemeriksa bPK).

Selanjutnya bPK juga telah menyurati 
Dirjen Perikanan tangkap perihal 
permintaan penjelasan terkait Pengadaan 
Kapal dan Mesin Kapal ta 2016. atas 
surat tersebut, pihak KKP telah menjawab 

dengan memberikan bukti dokumen. 
namun bukti tersebut tidak dapat 
menambah keyakinan tim pemeriksa atas 
kewajaran penyajian realisasi belanja pada 
laporan keuangan.

akibat adanya temuan-temuan 
tersebut, maka belanja senilai rp209,22 
miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. 
akan halnya persediaan senilai rp308,50 
miliar. Di samping itu juga terdapat risiko 
mesin kapal yang berpotensi hilang 
atau rusak. addendum dan pembatalan 

kontrak yang tidak sesuai, 
kontrak tidak diketahui 
kelanjutannya dapat pula 
menimbulkan potensi 
permasalahan hukum.

atas permasalahan 
tersebut kepala satker 
terkait sependapat 
dengan temuan bPK dan 
akan menindaklanjuti 
sesuai rekomendasi bPK. 
bahkan Menteri Susi 
menindaklanjuti dengan 
menegur Dirjen Perikanan 
tangkap yang tidak 
optimal melaksanakan 
tugas atas pelaksanaan 
pembangunan Kapal 

Penangkap ikan tahun 2016 dan tidak 
optimal melakukan pengawasan 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
pembuatan perjanjian/kontrak 
pengadaan barang/jasa dan pembayaran 
atas beban aPbn sesuai dengan keluaran 
yang ditetapkan dalam DiPa.

Untuk itu, Menteri Susi 
menginstruksikan Dirjen Perikanan 
tangkap supaya memberikan sanksi 
sesuai ketentuan terhadap pokja-
pokja yang tidak menjalankan tugas   
kewajibannya secara optimal dan sesuai 
ketentuan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Menteri Susi juga 
menginstruksikan inspektur jenderal KKP 
melakukan pemeriksaan atas pekerjaan 
pengadaan kapal perikanan lanjutan dan 
melaporkan hasilnya kepada bPK ri. 
(bd)

Dirjen Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk 
baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten 
dan kota. Pada umumnya, lembaga perwakilan rakyat ini 
dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan 
legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga 
legislatif di daerah. akan tetapi, sebenarnya fungsi 
legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan 
DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan 
Presiden. Kewenangan untuk menetapkan peraturan 
daerah (perda), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, 
tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/walikota 
dengan persetujuan DPRD.

 Dengan demikian fungsi utama DPRD sejatinya 
adalah fungsi kontrol/pengawasan, yaitu mengontrol/
mengawasi jalannya pemerintahan di daerah sesuai 
dengan tugas, kewenangan, dan haknya. Pengawasan 
DPRD adalah bersifat democratical-political, artinya 
kepentingan publik sebagai pedoman dan tolok 
ukur pengawasan, sehingga DPRD berperan 
sebagai political market place. Pengawasan DPRD 
berazaskan kebijakan (policy zone) dengan isu 
utamanya adalah menentukan What goal(s) should 
be achieved (policy) bukan How goal(s) can be 
achieved (teknis).

 Pasal 132 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan 
bahwa Pengawasan atas pelaksanaan aPBD dilakukan 
oleh DPRD. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal ini adalah bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan 
yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian 
sasaran yang telah ditetapkan dalam aPBD.

 agar fungsi pengawasan DPRD tersebut lebih 

optimal, maka setiap anggota DPRD dituntut untuk 
lebih meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat 
yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di 
daerah masing-masing. Instrumen yang dapat digunakan 
untuk menjalankan fungsi pengawasan adalah segala 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati 
bersama dengan pemerintah daerah.Selain kedua 
instrumen tersebut, semestinya DPRD menggunakan 
juga hasil pemeriksaan BPK dalam menjalankan fungsi 
kontrol/pengawasan kepada pemerintah daerah, karena 
BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban aPBD, dan menyerahkan hasil 
pemeriksaannya kepada DPRD. Di sinilah sebenarnya BPK 
dan DPRD dapat bersinergi dalam pengawasan terhadap 
pelaksanaan aPBD oleh pemerintah daerah.

 Pasal 21 Undang-Undang nomor 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan negara menyebutkan 
bahwa (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan 
sesuai dengan kewenangannya; (2)  DPR/DPRD meminta 
penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan; (3)  DPR/DPRD dapat meminta BPK 
untuk melakukan pemeriksaan lanjutan; dan (4)  DPR/
DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

 Berdasarkan pasal 21 tersebut di atas, Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dimanfaatkan sebagai 
salah satu bahan pengawasan DPRD, terutama sebagai 
bahan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban 

SIneRGI FUnGSI 
PenGawaSan DPRD Dan 

PemeRIKSaan BPK
Oleh : Wahyu Priyono

Kepala Perwaklan BPK Provinsi NTB

Opini
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Keuangan Daerah, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan 
monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, 
pembahasan dalam rapat komisi, dengar pendapat, 
pembentukan pansus, kunjungan kerja, pemberian saran dan 
lain sebagainya.

 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berguna 
bagi DPRD dalam rangka membahas dan menetapkan 
peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah dengan memperhatikan/
mempertimbangkan; (1) opini BPK sebagai salah satu bahan 
penilaian pertanggungjawaban keuangan daerah; (2) hasil 
evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah; dan (3) Temuan pemeriksaan sebagai 
bahan pembahasan tindak lanjut perbaikan pengelolaan 
keuangan daerah dan pengembalian kerugian daerah. LHP atas 
kinerja pemerintah daerah berguna bagi DPRD untuk menilai/
mengevaluasi kinerja pemda dilihat dari segi ekonomi, efisiensi 

dan efektivitas pencapaian kegiatan, program, dan fungsi 
satker serta bermanfaat bagi pengambilan keputusan guna 
kesempurnaan kegiatan, program, dan fungsi.

 Dalam melakukan pengawasan dengan memanfaatkan 
hasil pemeriksaan BPK, DPRD memiliki kewenangan (1) 
mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemda untuk 
dimintai keterangan, pendapat dan saran; (2) menerima, 
meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan 
dari pejabat/pihak-pihak terkait; (3) meminta kepada pihak-
pihak tertentu melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan; 
(4) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan 
represif kepada pejabat yang berwenang.

 Dengan terjalinnya hubungan yang sinergis antara BPK 
dengan DPRD, diharapkan pengawasan DPRD terhadap 
pelaksanaan aPBD oleh pemerintah daerah akan lebih optimal 
dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Semoga. ** 
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TaHUn depan, Indonesia 
menjadi tuan rumah asian 
Games XVIII. Sebagai 
hajatan negara, diperlukan 

keterlibatan semua pihak, termasuk 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Sebagai lembaga pemeriksa, BPK 
berupaya agar pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara 
dalam penyelenggaraan asian Games ini 
sesuai ketentuan yang berlaku. apalagi 
anggaran negara untuk pesta olahraga 

negara asia ini terbilang besar. Lantas 
upaya apa yang dilakukan BPK dalam 
mengawal uang negara tersebut? Berikut 
petikan wawancara Warta BPK dengan 
anggota III BPK, achsanul Qosasi:

Terkait Indonesia sebagai tuan 
rumah Asian Games, Presiden 
Joko Widodo mengharapkan 
pelaksanaannya bisa efektif, tepat dan 
transparan. Bagaimana BPK menyikapi 
hal ini?

Setelah menjadi tuan rumah asian 

Games tahun 1962, Indonesia kembali 
terpilih sebagai penyelenggara asian 
Games XVIII tahun 2018. Rentang 
waktunya sekitar 55 tahun. artinya 
kesempatan menjadi tuan rumah asian 
Games lagi kemungkinan baru akan 
terjadi 55 tahun mendatang. Karena 
itulah, pelaksanaan kali ini harus benar-
benar dipersiapkan dengan matang. 

asian Games itu bukan event 
menpora, bukan event KOnI, atau 
event InaSGOC. asian Games adalah 
event Republik Indonesia. event bangsa 
Indonesia. Karena event ini atas nama 
negara, maka semua pihak harus terlibat. 
Semua harus mendukung. Termasuk 
kementerian dan lembaga yang ada 
di pemerintahan. Jadi jangan hanya 
menpora yang repot, jangan hanya KOnI 
yang kelabakan, dan jangan InaSGOC 
yang kerja keras.

Artinya perlu keterlibatan semua 
pihak?

Benar. Sebab dalam event empat 
tahunan ini, 45 negara asia akan 
mengambil bagian. Pemerintah 
Indonesia menjadi penyelenggaranya. 
Jadi keberhasilan penyelenggaraan 
asian Games taruhannya nama baik 
negara. Karena menyangkut nama baik 
negara, pada saat penyerahan LKPP di 
Bogor, saya telah meminta waktu khusus 
kepada Presiden dan wakil Presiden. Pada 
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pertemuan itu saya sampaikan bahwa 
pekerjaan InaSGOC harus dipercepat dan 
dikawal. 

Apakah Anda melihat adanya 
ketidakberesan di INASGOC?

BPK telah melakukan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan Sosialisasi 
asian Games tahun 2016. BPK telah 
menemukan sejumlah pelanggaran 
signifikan. Bahkan akibat adanya temuan 
tersebut, saat ini sudah ada tiga orang 
ditetapkan sebagai tersangka. 
Sementara itu ada 10 orang lain 
masih dalam tahap diperiksa. 
Padahal dana pelaksanaan asian 
Games baru cair sebagian. Baru 
cair Rp 1,8 triliun saja sudah 
begitu banyak temuan, terkait 
pengelolaan keuangan negara. 

Temuan BPK tersebut menjadi 
peringatan bagi penyelenggara 
dalam pengelolaan dana Asian 
Games?

BPK melihat ada hal-hal yang 
harus segera disikapi agar InaSGOC 
sebagai penyelenggara tidak 
terjebak pada persepsi yang salah 
atas pengelolaan keuangan yang 
dikucurkan pemerintah melalui 
aPBn. Hal itulah yang mendorong 
BPK harus masuk lebih dalam dan 
lebih dini, untuk memberikan 
arahan-arahan pada InaSGOC 
agar temuan-temuan yang terjadi 
pada tahap sosialisasi 2016, tidak 
terulang. 

Apa BPK melihat ada 
persepsi yang berbeda terkait 
pengelolaan dana Asian Games?  

Itu yang kita khawatirkan 
dan kita jaga, sehingga BPK 
berkewajiban mengingatkan 
sekaligus melakukan pencegahan secara 
dini terhadap penyalahgunaan dana 
asian Games. Jadi harus disadari ketika 
panitia penyelenggara, dalam hal ini 
InaSGOC, menggunakan anggaran yang 
disiapkan negara melalui aPBn, maka dia 
terikat kaidah-kaidah yang ada di semua 
perundang-undangan dan peraturan 
berkaitan pengelolaan keuangan negara. 

mulai dari undang-undang pajak, 
undang-undang pertanggungjawaban 
dan pengelolaan keuangan negara, 
undang-undang kekayaan negara, dan 
undang-undang BPK. Semua aturan itu 
mengikat InaSGOC. Keterkaitan itu akan 
kita sampaikan. Saya meyakini orang-
orang yang duduk di InaSGOC, KOnI, KOI 
ataupun Kemenpora banyak yang perlu 
memahami tata kelola keuangan negara. 
Dengan cara itu BPK bisa menyampaikan 

temuan-temuannya, sehingga BPK 
berharap hal yang pernah terjadi tidak 
akan menjadi temuan berulang saat BPK 
melakukan pemeriksaan pasca asian 
Games. 

Apalagi dana negara yang 
digunakan dalam penyelenggaraan 
Asian Games juga cukup besar?

Untuk keperluan InaSGOC saja 

mencapai Rp 4,7 triliun. Kemungkinan 
masih ada tambahan hingga menjadi Rp 
5,8 triliun. Belum lagi yang dialokasikan 
untuk pengadaan infrastruktur, dana 
peningkatan pembinaan prestasi 
melalui Satlak Prima, KOnI dan menpora. 
Ditambah untuk acara-acara seremonial 
pembukaan dan penutupan. ada 
dana untuk alokasi para tamu delegasi 
luar negeri. menurut saya secara 
keseluruhan bisa menyedot dana 

hingga Rp 15 triliun. Dana yang 
begitu besar, yang notabene dana 
pemerintah itu, semua harus 
dipertanggungjawabkan dengan 
baik. 

Apa BPK pernah mengadakan 
pertemuan khusus dengan 
INASGOC?

Kalau untuk pendampingan 
tidak boleh dilakukan. namun saya 
pernah sekali hadir dalam entry 
meeting. Baru kali ini entry meeting 
dihadiri pimpinan BPK. Saya sendiri 
yang menjelaskan keterkaitan 
InaSGOC dengan perundang-
undangan dan peraturan lainnya. 
misalnya begini, pendapatan-
pendapatan yang diperoleh dari 
tiket, iklan, sponsor dan pemasukan 
lain-lain terkait asian Games adalah 
uang negara. InaSGOC tidak bisa 
mengatakan dana pendapatan 
iklan atau sponsor, bisa digunakan 
seenaknya. Dana itu harus 
dipertanggungjawabkan. Kalau 
tidak bisa menjadi temuan dalam 
pemeriksaan laporan keuangan 
pasca penyelenggaraan asian 
Games. 

Artinya INASGOC sebagai 
entitas terperiksa?

Ya tentu saja. Sebab InaSGOC 
dibentuk atas kepentingan negara. 
Karena itu pengelolaan semua 
pendapatan yang masuk, baik dari iklan, 
sponsor maupun pendapatan lain terkait 
asian Games harus sesuai kaidah-kaidah 
pengelolaan keuangan negara. Semua 
pendapatan itu masuk dalam Penghasilan 
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negara Bukan Pajak (PnBP). Pengelolaan 
PnBP ada undang–undang dan ada tata 
cara penggunaannya. Kalau itu dilanggar 
ada sanksinya.

Apakah panitia penyelenggara, 
dalam hal ini INASGOC sudah paham 
soal itu?

Saya kira hal seperti itu mereka tidak 
tahu. Kita berkewajiban memberitahukan. 
Jangan sampai begitu ada pemasukan, 
uang tersebut dianggap sebagai 

keuntungan penyelenggara yang bisa 
dimanfaatkan sesuai kebutuhan mereka.
Tidak bisa demikian.

Pada pemeriksaan BPK terdahulu, 
apakah menemukan adanya persoalan 
tersebut?

ada, misalnya temuan BPK soal 
tiket bagi para anggota OCa yang 
mengadakan peninjauan ke Jakarta 
dan Palembang. Ketika kita tanyakan 
kepada OCa soal tiket, mereka 
mengatakan membayar sendiri. Tapi 
dalam pemeriksaan, pengeluaran tiket 

dibebankan ke InaSGOC. nah hal seperti 
ini tidak bisa. Karena itu kita minta agar 
anggaran tersebut dicoret dan uangnya 
dikembalikan. Ini contoh kecil tapi 
penting mengingat nantinya mereka 
akan berurusan dengan hal-hal yang 
lebih besar. misalnya menyangkut tiket 
dan akomodasi para tamu undangan dari 
luar negeri, delegasi, atlet maupun ofisial 
45 negara, termasuk kesehatan mereka. 
Kalau tidak diberi pembekalan sejak dini, 

hal-hal seperti itu bisa berakibat fatal.    
Saat ini kabarnya juga sedang 

dilakukan pemeriksaan terkait 
penyelenggaraan Asian Games. Bisa 
dijelaskan?

Ya, saat ini sudah ada tim BPK mulai 
masuk ke InaSGOC dan Kemenpora. Tim 
ini terdiri dari 12 orang. Pemeriksaan kita 
lakukan untuk memberikan keyakinkan 
kepada stakeholder, dalam hal ini 
rakyat maupun pemerintah, bahwa 
InaSGOC telah menjalankan tugas sesuai 
perundang-undangan. Selain itu kita juga 

telah memberi pembekalan dengan SOP 
sebagai term of reference karena titik berat 
pemeriksaan ini adalah pencegahan dini 
untuk meminimalisir hal-hal yang tidak 
diinginkan. 

Dengan begitu nantinya pada saat 
BPK melakukan pemeriksan pasca 
penyelenggaraan tugasnya tidak tarlalu 
berat dan tidak terlalu banyak temuan 
yang baru diketahui setelah event selesai. 
Tim akan bekerja selama 60 hari. mungkin 

hingga akhir Desember ini. Tapi kalau 
masih diperlukan bisa kita perpanjang. 
Yang jelas, pemeriksaan ini tidak akan 
mengganggu aktivitas persiapan asian 
Games. Silakan mereka terus bekerja.

Ketua INASGOC, berharap 
bekerjasama dengan BPK. Tanggapan 
Anda?

maksud bekerjasama itu bukan 
untuk bekerja bersama-sama. Tapi dari 
situ ada tiga hal yang tersirat. Pertama, 
hasil pemeriksaan yang kita lakukan 
bisa menjadi bahan panduan dalam 
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mengambil keputusan berikutnya. 
Dengan begitu mereka tidak melakukan 
kekeliruan dalam pengelolaan dana 
yang notabene uang negara. Barangkali 
itu yang dimaksud kerjasama. Jadi kalau 
ada pelaksana atau staf yang nekat 
melakukan penggunaan uang negara 
tidak semestinya, termasuk untuk 
kepentingan diri sendiri, kelompok, atau 
kepentingan lain, ya pecat aja deh. Ganti. 
Kalau perlu dipidanakan.

Kedua, yang duduk di InaSGOC ini 
kan orang-orang yang memiliki latar 
belakang berbeda-beda. ada pengusaha, 
ada swasta, ada mantan jenderal, ada 
pejabat, ada aktivis, ada politisi, ada LSm, 
bahkan ada pula yang latar belakangnya 
artis. Jadi di InaSGOC ini berkumpul 
orang-orang dari mana-mana yang 
pengalaman cara pengelolaan keuangan 
mereka berbeda-beda.   

Ketiga, sekalipun mereka itu orang-
orang top, tapi belum tentu mereka 
menguasai soal tata kelola keuangan 
negara. Karena itu koordinasi dini antara 
InaSGOC dan BPK tentang tata kelola 
keuangan negara ini menjadi sangat 
penting agar pertanggungjawaban 
keuangan pasca asian Games XVIII tidak 
menimbulkan permasalahan yang bisa 
mencederai kesuksesan pelaksanaan 
event tersebut.

Itu artinya, BPK dalam kerjasama 
itu memiliki peran pencegahan 
penyalahgunaan uang negara?

Benar. Fungsi pencegahan. Jadi kalau 
ada temuan-temuan akan kita beberkan 
dan kita tunjukkan, mana yang boleh dan 
mana yang tidak boleh. Tapi kalau sudah 
kita kasih tahu dan masih didapatkan 
temuan berulang, ya pasti akan ada 
risikonya baik administratif maupun 
hukum pidana.

Sebegitu rentankah kasus 
penyalahgunaan keuangan negara di 
tangan INASGOC?

Seandainya InaSGOC satu instansi 
yang sudah terbiasa dengan pemeriksaan 
tata kelola keuangan negara, mungkin 
tidak masalah. mereka tentu sudah 
memahami. Tapi InaSGOC ini kan Satker 

Baru yang anggotanya terdiri dari orang 
yang belum tentu semuanya menguasai 
tata kelola keuangan negara. nah ini 
bisa menimbulkan masalah baik yang 
disengaja atau tidak. Jadi tidak baik juga 
kalau mereka sudah bekerja capek-capek, 
ternyata salah. Dan kesalahan itu ada 
risikonya. Ini yang kita cegah.

Jadi tegasnya, berperan untuk 
cegah dini.

menyelamatkan keuangan 
negara. Intinya itu. Jadi begitu besar 
dana pemerintah yang akan dikelola 
teman-teman yang terlibat dalam 

penyelenggaraan aG XVIII ini. Karena itu 
BPK berharap agar hal-hal yang pernah 
terjadi pada saat sosialisasi tidak terulang. 
Ini yang harus menjadi komitmen semua 
pihak karena dalam pelaksanaan asian 
Games ini hampir semua kementerian 
ikut terlibat, termasuk Kemeterian 
Luar negeri, Setneg, dan Kementerian 
Pekerjaan Umum.

Target BPK dalam pelaksanaan 
Asian Games?

Dalam penyelenggaraan asian 
Games, BPK tidak mau gagal dalam tiga 

hal. Kalau pemerintah mencanangkan 
dwi sukses. Sukses penyelenggaraan 
dan sukses prestasi. Kalau BPK 
menginginkan Tri Sukses. Selain sukses 
penyelenggaraan dan prestasi, kita 
juga menginginkan sukses pengelolaan 
keuangannya. Ini penting, prestasi 
sukses, penyelenggaraan sukses, 
pertangungjawaban keuangan negara 
kepada masyarakat pun sukses. Jangan 
sampai begitu asian Games selesai 
justru banyak yang masuk penjara gara-
gara laporan keuangannya tidak beres. 
Karena itu dalam penyelenggaraan 

asian Games ini BPK juga mengundang 
BPK Korea untuk perbandingan. Karena 
penyelenggaraan asian Games di Korea 
Selatan termasuk sukses semuanya. Jadi 
kita akan menanyakan apa saja yang 
mereka periksa di sana, dan itu akan 
kita bandingkan dengan apa yang kita 
lakukan di sini.

Penyelenggaraan Asian Games 
akan diselenggarakan di dua kota, 
Jakarta dan Palembang. Bagaimana 
teknis pemeriksaannya?

Kalau soal penyelenggaraan 
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OCa sudah mengadakan perjanjian 
dengan Pemprov DKI dan Sumsel 
untuk kesuksesan penyelenggaraan ini 
begitu pula dengan InaSGOC. Kalau 
soal pemeriksaan, intinya BPK juga 
akan menekankan kepada Pemprov 
yang menjadi tuan rumah agar mereka 
menjalankan kewajiban sebaik-baiknya 
karena saat ini tata kelola keuangan 
Pemprov kan sudah relatif baik karena 
setiap tahun mereka harus membuat 
laporan keuangan daerah masing-
masing. 

Dalam operasionalnya, secara 
teknis InaSGOC harus mendapat 
pendampingan dari BPKP. 
Implementasinya silakan mereka 
dibimbing BPKP. Dalam hal ini peran 
BPK sebenarnya hanya memberikan 
informasi dini, agar pada pemeriksaan 
pasca digelarnya event semua bisa 
dipertanggungjawabkan ke publik secara 
benar dan baik. 

Bagaimana dengan pembangunan 
sarana dan prasarana olahraga?

Kalau sarana dan prasarana itu 
dilaksanakan oleh PU dan Setneg, 
karena asetnya sebagian berada di 
bawah kewenangan Setneg. Jadi itu 
domainnya PU bukan InaSGOC. Kalau 
soal pembangunan prasarana kita tidak 
khawatir. Kalau PU kan sudah sangat 
mengenal tata kelola keuangan negara 
karena kementerian itu tiap tahun 
anggaran harus membuat laporan. 
Begitu juga Setneg. Ini bedanya dengan 
InaSGOC. Itulah sebabnya BPK sangat 
konsen dengan InaSGOC dan fokus ke 
InaSGOC. Kita kan nggak mau Tri Sukses 
yang ingin kita capai itu gagal tolal dan 
justru jadi tragedi. Kalau itu terjadi pasti 
kita akan jadi pembicaraan dan ini akan 
berpengaruh terhadap indeks korupsi 
kita.

Akan tetapi, BPK tetap memberi 
perhatian kepada perbaikan sarana 
dan prasarana Asian Games kan?

Terkait pemeriksaan soal sarana dan 
prasarana, termasuk infrastrukturnya 
pasti juga akan menjadi obyek 
pemeriksaan BPK. Tapi pemeriksaannya 

dilakukan setelah selesai. Kalau ini gak 
jadi masalah karena selain mereka sudah 
terbiasa dengan tata kelola keuangan 
pemeriksaan biasa dilakukan pasca 
penyerahan. Jadi seperti saya katakan, 
dalam event ini akan melibatkan 
sejumlah kementerian/lembaga. Jadi 
kalau ada dana yang anggarannya sudah 
tersalurkan melalui K/L maka auditnya 
akan dilakukan dalam LK K/L oleh masing-
masing auditoriat sesuai kewenangan 
yang diatur BPK. Dalam kaitan asian 
Games, kita fokuskan ke Kemenpora dan 
InaSGOC sebagai penyelenggara. mulai 

dari pembukaan event, pelaksanaan 
event, sampai penutupan event. Ini 
kegiatan yang sangat besar. Kalau BPK 
tidak memberikan supervisi terlebih 
dahulu, bisa dianggap ikut melakukan 
pembiaran.

BPK bisa melakukan pemeriksaan 
lebih dini?

Sangat dimungkinkan. Tujuan 
pemeriksaan sebenarnya untuk 
menyelamatkan keuangan negara. Sudah 
tentu dalam pelaksanaan kita tidak bisa 
ikut menyusun laporan keuangan itu, 
karena secara teknis mereka didampingi 
BPKP. Tapi sekalipun demikian kita bisa 
memberikan supervisi secara dini agar 
mereka tidak melakukan hal-hal yang 

melanggar kaidah-kaidah tata kelola 
keuangan negara berdasarkan hasil 
laporan keuangan yang telah kita periksa 
sebelumnya. Jadi tugas BPK di sini 
adalah pencegahan untuk memberikan 
keyakinan kepada masyarakat bahwa 
dana Rp 5,7 triliun yang dikucurkan 
pemerintah untuk aG XVIII benar-benar 
digunakan secara transparan, benar, tepat 
sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan 
sebagaimana diharapkan oleh Presiden 
Joko widodo. 

Harapan Anda terhadap 
pelaksanaan Asian Games?

asian Games XVIII adalah hajat 
kita bersama. Hajatannya Pemerintah 
Republik Indonesia. Bukan untuk 
kepentingan golongan tertentu. Ini 
menjadi hal yang sangat penting karena 
gaungnya akan terdengar ke seluruh 
dunia, khususnya asia. Semua negara 
peserta tidak hanya melihat pada prestasi 
olahraganya dan penyelenggaraannya, 
tapi pasti akan meneropong lebih jauh. 
Penyelenggaraan asian Games akan 
menjadi salah satu refleksi capaian 
bangsa Indonesia dalam kemajuan 
ekonomi, dan pembangunan serta 
kesejahteraan masyarakat. Karena 
itulah BPK sangat konsen terhadap 
penyelenggaran event ini.  (bd/bw) 
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aCHSanUL QOSaSI, mantan Direktur Keuangan 
dan Ketua Komisi anggaran PSSI yang kini duduk 
sebagai anggota III Badan Pemeriksa Keuangan 
berharap para atlet yang diturunkan dalam asian 

Games XVIII bisa memanfaatkan posisi sebagai tuan rumah 
untuk mendulang medali. “Kesempatan seperti ini baru datang 
setelah 55 tahun. Jadi jangan dibiarkan berlalu begitu saja,” 
katanya.

menurut dia, sebagai tuan rumah Indonesia memiliki 
keuntungan tersendiri. Paling tidak para atlet akan tampil 
dengan dukungan penuh suporter. Oleh karena itu KOnI 
sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pembinaan 
prestasi olahraga di Indonesia harus benar-
benar mempersiapkan cabang-cabang 
prioritas dengan baik.

“Sebagai insan olahraga, saya mendukung 
keputusan Presiden Joko widodo yang telah 
mengeluarkan Perpres tentang Pembinaan 
Prestasi Olahraga nasional. Dengan adanya 
Perpres tersebut maka pembinaan cabang 
olahraga yang akan dipertandingkan dalam 
asian Games bisa lebih terkonsentrasi dan 
fokus. Karena itu Pelatnas memegang peranan 
yang sangat penting,” ujar achsanul. 

menurut Presiden, dengan adanya Perpres 
yang baru, nantinya pembinaan olahraga 
dilaksanakan induk organisasi masing-masing. 
Perpres diyakini bisa memperpendek jalur 
birokrasi sehingga pembinaan atlet yang 
dilakukan setiap induk olahraga bisa maksimal.

menyinggung target masuk 10 
besar, achsanul Qosasi menegaskan, bila 
berkaca dari hasil Sea Games di Bangkok yang lalu cukup 
mengkhawatirkan. namun dengan adanya Perpres yang 
secara tidak langsung membubarkan Satlak Prima (Satuan 
Pelaksana Perolehan medali emas) menurut achsanul harapan 
masuk 10 besar lebih terbuka.         

“Jadi PB diperkuat, KOnI diperkuat, langsung dikontrol 
menpora. Jadi biarlah PB bertanggung jawab atas pembinaan 
hingga membuahkan atlet-atlet berprestasi karena memang 
PB-lah yang paling tahu potensi atletnya,” kata achsanul. “nah 
pembinaan yang dilakukan induk organisasi masing-masing 

itu dipantau KOnI dan dikontrol oleh menpora. Jadi tidak 
rumit,” tambahnya.

misalnya, kata achsanul dari PB Pertina tahu mana atlet 
yang berpotensi meraih medali. Untuk merealisasikan itu, 
kirim saja beberapa atletnya berlatih ke Kuba atau Uni Sovyet 
berlatih di sana. Begitu juga cabang-cabang lainnya, sehingga 
lebih fokus.

“Beda lagi dengan bulutangkis. Bulutangkis sudah 
memiliki Pelatnas yang mapan. Jadi persiapan cukup 
dilakukan di Pelatnas Cipayung. Tapi yang diperlukan adalah 
pertandingan-pertandingan internasional. Kirim mereka 
ke berbagai turnamen tersebut supaya pengalamannya 

bertambah dan lebih matang,” ujarnya.
Lebih lanjut achsanul juga mengingatkan pentingnya hal 

yang sifatnya di luar teknis. misalnya soal gizi, kesehatan dan 
kesejahteraan para atlet. Semua ini harus terkontrol. “Kalau 
KOnI memantau soal prestasi, maka Kemenpora harus ikut 
mengontrol masalah tersebut. mungkin bias berkoordinasi 
dengan lembaga yang kompeten dan memiliki keahlian pada 
bidang tersebut,” paparnya.

Terkait pembinan olahraga secara umum achsanul 
Qosasi mengatakan, kita harus banyak berterima kasih pada 
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tokoh-tokoh baik perorangan maupun 
perusahaan yang sangat konsen pada 
pembinaan olahraga. Seperti Bob 
Hassan yang telah membina cabang 
atletik dengan biaya sendiri sampai 
bisa melahirkan atlet–tlet besar 
seperti Purnomo, mardi Lestari, Henny 
maspaitella, dll. Di renang ada anindya 
Bakrie. Bulutangkis ada Djarum dll. 
mereka adalah para pihak yang ikut 
membangun kejayaan olahraga kita.

“Sekarang bagaimana caranya 
kita bisa kembali menikmati zaman 
keemasan dulu. ada Lukman niode, 
Richard Sambera, Yonathan 
Sianturi, Yayuk Basuki, allan Budi 
Kusuma, Susi Susanti, Taufik 
Hidayat, Ricky Subagja/Rexy 
mainaky, Henny maspaitella, Krisna 
Bayu, Omita Ompi dan banyak lagi. 
Bayangkan kita pernah menjadi 
juara umum Sea Games sembilan 
kali berturut-turut ,” tambahnya. 

Siapa yang dulu bisa 
menyaingi Henny maspaitella, 
tidak ada. Kalau Heny, Yonathan, 
Richard Sambera, Purnomo, 
Khrisna Bayu, elfira nasution turun 
pasti medali emas. mereka menjadi 
jaminan pada cabang masing-
masing. Kalau sekarang siapa 
yang bisa kita pastikan seperti itu? 
“Sekarang misalnya saya ditanya 
siapa pelari cepat kita, banyak 
yang tidak tahu,” seloroh manajer 
“madura United” FC tersebut.

Terkait merosotnya prestasi 
olahraga belakangan ini menurut 
anggota BPK itu salah satunya adalah 
kurangnya perhatian pemerintah 
terhadap pembinaan olahraga. Kita 
lihat saja, Diklat-Diklat kita mulai hilang. 
Diklat Ragunan, Diklat Salatiga, Diklat 
di nTT, Diklat di makassar. menurunnya 
fungsi Diklat sangat berpengaruh 
terhadap pembibitan dan pembinaan 
para atlet, khususnya di daerah-daerah. 

“Jadi pembinaan olahraga itu 
penting. Pemerintah harus sadar, 

bendera merah Putih berkibar di luar 
negeri itu penyebabnya hanya dua. 
Satu, event kedatangan Presiden. 
Dua, perolehan medali emas pada 
pertandingan olahraga. Karena itu 
pemerintah harus menyadari betapa 
pentingnya pembinaan olahraga. 
Kalau seandainya saya ini pelaku 
olahraga, saya akan meminta anggaran 
pembinaan olahraga ini harus 
diprioritaskan,” paparnya.

Sekarang ini anggaran sangat 
kecil. Per tahun mungkin hanya 
sekitar tiga triliun untuk membina 

olahraga di seluruh Indonesia. mungkin 
angka segitu cuma cukup untuk gaji. 
KOnI jangan jadi macan ompong. 
KOnI adalah alat pemerintah dalam 
memantau prestasi olahraga. Selama 
ini grade menpora pada olahraga 
sangat kecil karena sudah diborong 
KOnI. Sementara itu menpora juga 
terlalu banyak mengurusi kepemudaan. 
Bayangkan saja dia juga harus 
mengurusi 200 lebih Organisasi 
Kepemudaan, sehingga konsentrasi ke 
pembinaan olahraga kurang.

“Harapan saya sebagai anggota 
BPK, pelaksanaan asian Games 2018 
harus meraih “tri sukses”. Sukses 
prestasi, sukses penyelenggaraan, 
sukses pertanggungjawaban keuangan. 
Kalau sebagai insan olahraga tentu 
saya akan memberi masukan kepada 
pemerintah bagaimana sistem 
keolahragaan nasional dikelola dengan 
baik. Jangan sampai begitu kita kalah 
dan tidak berprestasi semua saling 
lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Sistem Olahraga nasional hanya 
bisa dibenahi dengan empat cara. 

Pertama, memperkuat Kemenpora. 
Kedua, memperkuat KOnI. KOnI 
harus bertanggung jawab kepada 
menpora. Hasil KOnI itu harus 
menjadi hasil kekuatan olahraga 
nasional. Jadi kalau prestasi kita 
gagal, berarti KOnI gagal. Ketiga, 
PB-PB harus diperkuat. anggaran 
yang disediakan harus langsung 
ke PB, karena merekalah yang 
menyiapkan para atlet mulai dari 
pembinaan sampai ke prestasi. 
Keempat, menghidupkan kembali 
diklat-diklat. 

Pembinaan Diklat ini penting, 
karena rata-rata yang masuk 
diklat masih usia sekolah. Jadi 
diklat harus menyajikan persiapan 
menjadi atlet dan persiapan 
sekolah. Jadi diklat diperkuat. 
Begitu sudah memiliki dasar yang 
potensial, mereka mulai masuk PB 

untuk mematangkan prestasi. Begitu 
sudah siap berprestasi dia masuk 
pembinan KOnI.

Setelah itu KOI harus menyiapkan 
mereka ke turnamen mulai dari 
tingkat regional dan internasional. 
mereka sudah siap menghadapi event 
internasional yang dibutuhkan untuk 
membela negara. Jadi jenjangnya jelas 
mulai dari Porda, POn, Sea Games dan 
kejuaraan lain tingkat regional, asian 
Games, Olimpiade. Semua itu di bawah 
kontrol menpora.  (bd/bw)

wawancara
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PaDa 4 September, BPK RI 
kedatangan Delegasi Audit 
and Inspection Training Institute 
(aITI) The Board of Audit and 

Inspection of Korea (BaI Korea). Delegasi 
aITI BaI Korea yang dipimpin Division 
Manager Seung weon diterima langsung 

oleh wakil Ketua BPK RI Bahrullah akbar 
bersama beberapa pejabat BPK RI.

 Kunjungan mereka ke BPK RI pada 
dasarnya merupakan tindak lanjut dari 
keikutsertaan 15 orang pegawai BPK RI 
atas dukungan The Korea International 
Cooperation Agency (KOICa) dalam 

aiTi Bai korea 
kunjunGi BPk ri
SeLama TIGa HaRI aITI BaI KORea Dan BPK RI 
menYeLenGGaRaKan lOCAl WOrKsHOP UnTUK meRanCanG 
KeGIaTan TrAININg BeRIKUTnYa. 

training public auditing capacity building 
program for the audit board mengenai 
standarisasi data dan sistem integrasi.

Training bagi pegawai BPK tersebut 
diselenggarakan pada tanggal 19 
September – 7 Oktober 2016 di Seoul 
dan Seongnam, Korea. Saat itu, BPK RI 
mengirimkan 15 pegawainya untuk 
mengikuti pendidikan dan pelatihan itu. 

Selain itu, kunjungan delegasi aITI BaI 
Korea ke BPK RI guna membahas finalisasi 
kebutuhan BPK RI untuk program training 
tahun 2017 dalam bentuk local workshop 
yang berlangsung pada tanggal 4-6 
September 2017. Program-program 
training tersebut disponsori KOICa. 

Tak hanya pembahasan implementasi 
kegiatan-kegiatan dalam payung 
kerja sama bilateral, kedua lembaga 
pemeriksa juga saling bertukar 

inTernasional
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informasi dan pengalaman mengenai 
struktur organisasi, sistem analisis data 
pemeriksaan, isu-isu terkait Internal 
Control system, serta berbagi pengalaman 
terkait pengembangan pusat pendidikan 
dan pelatihan (pusdiklat) yang ada di 
kedua belah pihak. 

wakil Ketua BPK RI Bahrullah akbar 
saat menjamu kedatangan delegasi 
aITI BaI Korea berharap kegiatan-
kegiatan dalam kerangka kerja sama 
bilateral tersebut dapat menghasilkan 
kesepakatan kegiatan program kerja 
sama tahun 2017 dan memberikan 
wawasan baru bagi kedua belah pihak 
dalam upaya meningkatkan kualitas 
pemeriksaan sektor publik di kedua 
negara. 

Selain itu juga, dengan adanya kerja 
sama ini, diharapkan dapat memberikan 
kesempatan berbagi pengalaman dan 
pengetahuan mengenai pengembangan 
pelatihan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia, baik 
auditor serta sumber daya pendukung 
di kedua lembaga pemeriksa, baik BPK RI 
maupun BaI Korea.

Local Workshop
Salah satu agenda utama kedatangan 

aITI BaI adalah menyelenggarakan local 
workshop. local workshop yang bertujuan 
membahas pelaksanaan action plan dari 
training BPK tahun 2016 serta finalisasi 
kebutuhan BPK untuk program training 
tahun 2017 tersebut diselenggarakan 
selama tiga hari, 4-6 September. 

Delegasi aITI BaI Korea yang 
mengikuti local workshop ini, yaitu 
Division Manager Seung weon Kang, 
Profesor Jongwoon Lee, Assistant Director 
Public Administration and security Audit 
Bureau Chun HeeJeong, dan dua auditor 
BaI: mi Jung Lee  dan Chang Yoo Kim. 
Sementara dari BPK RI hadir beberapa 
pejabat dari Inspektorat Utama, Biro 
Teknologi Informasi,  dan Pusdiklat BPK RI.  

Dalam local workshop, Delegasi 
aITI BaI Korea tersebut memaparkan 
informasi umum pemeriksaan atau audit 
di BaI Korea dan BPK RI; Sistem analisis 

data pemeriksaan di BaI Korea; Laporan 
kinerja dan status implementasi empat 
rencana aksi hasil training 2016; Proposal 
program kerja sama tahun 2017; dan BPK 
Training Center at a glance. 

local workshop ini menghasilkan 
beberapa kesepakatan di antara kedua 
belah pihak. Beberapa hasilnya, usulan 
topik program training 2017, yaitu 
pengembangan sistem kontrol internal 
sebagai bagian dari program reformasi 

birokrasi di BPK RI (A Development 
of Internal Control systems as Part of 
Bureaucrachy reform Program in Audit 
Board of republic Indonesia).

Topik program training 2017 itu 
diusulkan dapat dilaksanakan pada 
periode pelaksanaan training: 29 Oktober 
- 10 november 2017 dengan usulan 
jumlah peserta 20 orang yang berasal dari 
auditor, Internal Auditor, IT support staff,  
dan administrative staff.  and

inTernasional
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aSean harus mewujudkan 
sinergi antar berbagai 
stakeholder pemerintah dan 
swasta melalui penguatan 

governance dan transparansi. Demikian 
disampaikan Hendar Ristriawan, 
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa 
Keuangan yang juga Head of AsEANsAI 
secretariat dalam acara 38th aSean Inter-
Parliamentary General assembly tanggal 
15-17 September 2017 di manila Filipina.

SaIs, kata Hendar yang dalam acara 
ini memimpin delegasi aSeanSaI, 

memiliki peran penting dalam 
mendorong praktik-praktik good 
governance dan transparansi di sektor 
publik.  Dalam menjalankan tugasnya 
melakukan pemeriksaan, SaI mendorong 
efisiensi, efektifitas, dan ekonomis sektor 
publik sekaligus membantu pemerintah 
dalam pengambilan keputusan yang 
lebih baik dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip 
dasar ISSaI 12. Guna mewujudkan ini, 
SaI harus independen dan kredibel. 
Independensi SaI harus dijamin oleh 

undang-undang, sesuai dengan 
konstitusi dan sistem hukum yang 
berlaku di tiap negara.

SaI dan lembaga parlemen adalah 
dua lembaga yang saling bergantung. 
Fungsi pengawasan parlemen sangat 
mengandalkan hasil pemeriksaan SaI. 
Di sisi lain, SaI memerlukan parlemen 
melalui fungsi legislasinya mengesahkan 
peraturan untuk melindungi 
kewenangan dan independensi SaI 
sehingga fungsi pemeriksaan dapat 
dijalankan dengan efektif. Dalam hal 

inTernasional

SAIS Mendorong PrAktIk-
PrAktIk good governAnce dAn 
trAnSPArASI dI Sektor PublIk

Sekjen BPK RI, Hendar Ristriawan, selaku Ketua Sekretariat ASEANSAI, menghadiri Pertemuan Umum Antar-Parlemen ASEAN ke-38 15 - 17 September 2017 di Manila Filipina. Acara 
tersebut dihadiri lebih dari 300 delegasi dari 10 lembaga parlemen negara-negara ASEAN dan dari 9 negara di luar ASEAN dan 3 institusi sebagai pengamat seperti Korea, Australia, 
Jepang, Rusia, Uni Eropa, china dan Belarus.
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ini, aSeanSaI berinisiasi melakukan 
kerjasama dengan aIPa untuk 
mensosialisasikan prinsip-prinsip 
independensi SaI kepada para anggota 
parlemen di wilayah asia tenggara 
(anggota aIPa).

Untuk diketahui, aIPa didirikan 
tahun 1977 dengan tujuan memperkuat 
peran parlemen dalam mendorong 
pencapaian tujuan pembangunan 
serta stabilitas politik, ekonomi, dan 
social budaya di wilayah asia Tenggara. 
aSeanSaI dan aIPa telah menjalin kerja 
sama sejak tahun 2011. aSeanSaI, yang 
diwakili oleh wakil Ketua BPK saat itu 
Hasan Bisri, pernah diundang untuk 
memberikan paparan pada 33rd aIPa 
General assembly tahun 2012 di Lombok 
Indonesia.

Dalam acara yang dibuka oleh 
Pantaleon  D alvarez selakuspeaker of the 
House of representatives of the republic of 
Philippinesdan President of AsEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA), Sekjen  
BPK didampingi oleh Kepala Bagian 
Kerjasama Internasional BPK wahyudi, 
dan Chea Sophat dari SaI Cambodia 
selaku perwakilan dari aSeanSaI. Hadir 
dalam acara ini sekitar 300 delegasi dari 
10 institusi parlemen di negara-negara 
aSean, serta  9 negara di luar aSean dan 
3 lembaga lainnya sebagai observer di 
antaranya Korea, Jepang, Rusia, eU, Cina 
dan Belarus. Sementara dari parlemen 
Indonesia diwakili oleh Fadli Zon yang 
juga wakil Ketua DPR RI.

Sebelumnya para head of delegates 
dari negara di luar aSean dan lembaga 
observer diundang pada acara courtesy 
call dengan Pantaleon. Kemudian 
pada acara inti, yaitu aIPa General 
assembly, pihak aSeanSaI diundang 
untuk memberikan speech sekaligus 
pemaparan mengenai pentingnya 
factor independensi dari Supreme audit 
Institution (SaI) terutama di wilayah 
aSean, dalam mendorong tercapainya 
tujuan-tujuan aSean economic 
Community tahun 2025.   ***/dr

Kepala delegasi juga diundang untuk melakukan kunjungan kehormatan dengan H.E. Pantaleon D. Alvarez, Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Filipina dan Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Foto bersama usai acara Pertemuan Umum Antar-Parlemen ASEAN ke-38.
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wakil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan, 
Bahrullah akbar mengajak 
pengawas internal  

dan eksternal untuk bersama-sama 
mengontrol dan terus meningkatkan 
diri sehingga membawa dampak 
bagi pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. 

“Kita harus duduk bersama 
mengontrol dan terus meningkatkan diri 
melalui konferensi seperti ini dan terus 
menjaga silaturahmi. BPK akan membuka 
teman-teman sekalian supaya bisa 
berkomunikasi agar peran pengendalian 

internal, peran kontrol kita bisa 
membawa dampak bagi pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” 
kata Bahrullah saat berbicara dalam 
Konferensi nasional The Institute Internal 
auditors Indonesia (IIa Indonesia) yang 
berlangsung di Bandung, (11/10). 

Untuk diketahui, IIa merupakan 
organisasi profesi yang memayungi 
profesi auditor internal di seluruh 
dunia, dan IIa Indonesia didirikan 
untuk kemajuan dan pengembangan 
profesi auditor internal di Indonesia 
dan merupakan wadah dari asosiasi 
profesi auditor internal di Indonesia. 

Konferensi Nasional “The Institute Internal Auditor”

BPk Tak Pernah 
BerhenTi PerBaiki diri

Selain wakil Ketua BPK Bahrullah akbar, 
sebagai nara sumber konferensi bertema 
‘M.O.V.E (Mastery, Open-Minded, Value, 
Ethics) Forward’ , adalah Dadang Kurnia, 
Sekretaris Utama Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan dan aditya 
Jaya antara, Pengawas Departemen Pasar 
modal 1a Otoritas Jasa Keuangan.

BPK, papar Bahrullah, memiliki 
Inspektur Utama yang bertugas 
memeriksa, mengaudit semua proses 
bisnis BPK. “Kami di BPK dengan segala 
kelebihan dan kekurangannya, ternyata 
quality assurance dan quality control 
yang kita miliki masih ada celah yang bisa 
diterobos. Ini suatu tekanan tapi juga 
kesempatan bagi kami di dalam untuk 
perbaikan,” ungkapnya.

“Kami sekarang sedang 
mempersiapkan untuk BPK masuk ke 
level 3 tahun depan. apa pun  kita coba 
dorong dan kita coba koordinasikan 
seluruh SPKn, pedoman pemeriksaan 
manajemen BPK, semua comply, kita 
berusaha mengintegrasikan SnI ISO 
9001 quality management system, SnI 
ISO 37001 anty-bribery system (sistem 
anti penyuapan). Jadi the show must go 
on. Jadi BPK mempunyai ‘kredo’, leading 
by example. Ini sejak zaman Pak Yusuf. 
Bahwa, kalau mau menyapu, sapunya 
harus bersih,” ungkap Bahrullah. 

“Tapi kalau ada hal-hal seperti yang 
terjadi belakangan ini di BPK, itulah 
kehidupan. Karena BPK  tidak pernah 
berhenti untuk memperbaiki diri dan 
harus moving forward, sama seperti tema 
acara kita ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bahrullah 
juga menjelaskan bahwa penilaian BPK 
sudah dua tahun terakhir diserahkan 
kepada kantor akuntan publik. “Tahun 
ini kita minta 50 untuk bisa membantu 
BPK. Jadi ke depan, kami minta masukan 
bagaimana hubungan eksternal dan 
internal agar negara ini bisa menjadi 
lebih baik lagi. Kita tahu bahwa uang 
negara kita kalau kita kumpulkan 
menjadi suatu dashboard untuk 
pencapaian tujuan bernegara. Di aPBn 
sekitar Rp2.000 triliun, di BUmn mungkin 

inTernasional

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar menghadiri Sekaligus menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional The Institute 
Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) di Bandung, Jumat (13/10).
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sekitar Rp2.000-3.000 triliun,” paparnya. 
Karena itu, internal dan eksternal 

harus bersama-sama mengontrol 
dan saling berkomunikasi agar peran  
pengendalian internal, peran kontrol bisa 
membawa dampak bagi pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara aditya Jaya antara 
dari Otoritas Jasa Keuangan dalam 
paparannya menyatakan, sejak dulu 
bahkan sebelum OJK terbentuk—dulu 
Badan Pengawas Pasar modal dan 
Lembaga Keuangan—menganggap 
keberadaan internal audit sangat 
penting. “Karena itu kalau melihat OJK 56 
tentang mitra audit, itu sangat detail kita 
atur mulai dari struktur kedudukannya, 
cara pengangkatannya,cara 
pemberhentiannya dan akses-aksesnya 
sangat powerfull. Diangkat oleh 
Direktur Utama namun kalau hendak 
diberhentikan harus seizin Dewan 
Komisaris. akses informasi juga sangat 
besar power-nya, semua kompartemen, 
semua divisi dalam suatu entitas harus 
memberikan akses informasi pada 
internal auditor,” kata aditya yang di 
OJK membidangi penetapan sanksi dan 
komunikasi internasional.

Dalam kesempatan itu dia 
berharap agar para peserta konferensi 
IIa Indonesia memberikan masukan 
berharga dalam rangka keberadaan 
entitas yang diwakili para peserta 
konferensi. “OJK sangat mengharapkan 
dan mensupport seandainya ada yang 
perlu dikembangkan lagi baik dari sisi 
regulasi maupun praktiknya. namun 
kami perlu ingatkan, kami sekarang 
bukan lembaga pemerintah. Sesuai 
UU no12 Tahun 2011, OJK tidak punya 
kewenangan lagi untuk mengajukan 
undang-undang. artinya, kalau ingin 
menyampaikan usulan revisi terhadap 
undang-undang, mari kita kerja bersama 
untuk kita usulkan ke kementerian 
terkait, dalam hal Kementerian 
Keuangan,” jelas aditya panjang-lebar.

Sebagai contoh, kalau kita 
bandingkan dengan UU advokat, dimana 
disebutkan kalau mau berpraktek harus 

ada licence dari asosiasi. maka mungkin 
misalnya bisa diusulkan kalau mau 
berpraktik sebagai internal auditor harus 
mendapat sertifikasi dari asosiasi. “atau 
kalau bridging requisition, sementara 
kalau tidak ada undang-undang, mari 
kita kerja bareng dalam membuat 
suatu aturan dalam level yang lebih 

rendah yaitu Peraturan OJK yang secara 
peraturan perundangan levelnya kurang 
lebih sama dengan peraturan pemerintah 
yang dikeluarkan instansi pemerintah. 
Jadi mari kita bersama pertahankan 
keberadaan internal auditor ini dalam 
rangka menunjang entitas yang bapak-
ibu wakili,” kata aditya.  (DR)

inTernasional

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengajak berdialog dengan beberapa orang narasumber didepan para peserta setelah 
menyampaikan paparannya pada acara Konferensi Nasional The Institute Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengajak berdialog dengan beberapa orang narasumber didepan para peserta setelah 
menyampaikan paparannya pada acara Konferensi Nasional The Institute Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia).
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I STILaH kerugian negara kerap kali 
terdengar namun ternyata tidak 
semua orang paham dengan apa 
yang dimaksud dengan kerugian 

negara. Setidaknya hal tersebut 
terungkap dalam acara sharing season 
‘Pemahaman Terhadap Kerugian negara 
pada Badan Usaha milik negara di Bawah 
Pembinaan dan Pengawasan menteri 
Keuangan’.

“Kami masih sangat awam bagaimana 
membedakan antara kerugian negara, 
kerugian korporasi, dan kerugian akibat 
transaksi atau risiko bisnis. Koridor 
ini yang kami perlu mendapatkan 
pemahaman lebih jelas,” ungkap Direktur 
Utama PT Sarana multi Infrastruktur  
(Persero) emma Sri martini.

Pendefinisian kerugian negara, kata 
anggota BPK agus Joko Pramono, harus 
ada unsur perbuatan melawan hukum 
baik itu disengaja maupun lalai. Jika 

ada kerugian namun tidak ada unsur 
perbuatan melawan hukum maka hal 
tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai 
kerugian negara. 

“Jadi kunci utamanya adalah 
perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. Yang dimaksud 
lalai misalnya, pelanggaran karena 
ketidaktahuan atau tidak membaca 
hukumnya. Sedang yang termasuk 
sengaja misalnya, dia sudah tahu 
hukumnya, namun melanggar,” papar 
agus Joko yang dalam acara tersebut 
didampingi auditor Utama Keuangan 
negara II BPK, Bahtiar arif dan 
jajarannya. “Perbuatan melawan hukum, 
menyebabkan berkurangnya aset, kas 
dan berkurangnya surat berharga,” 
tambahnya.

acara yang berlangsung di gedung 
PT SmI tersebut dihadiri bukan saja 
oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT 

aGenda

ShArIng SeASon 
keruGian Bumn

SmI namun juga para direksi di bawah 
pembinaan menteri Keuangan dan 
perwakilan dari Kementerian Keuangan. 
Selain menjelaskan tentang kerugian 
negara, dalam kesempatan itu agus Joko 
juga menjelaskan kedudukan BUmn 
dalam keuangan negara serta penilaian, 
penetapan dan pemantauan kerugian 
negara oleh BPK.

BPK, lanjut agus Joko, telah 
menegaskan bahwa perbuatan melawan 
hukum harus bersifat hukum formil. 
“Hukum formil itu artinya, ada pasal 
sekian, ayat sekian, UU nomor sekian, 
peraturan nomor sekian, yang dilanggar. 
Jadi, kalau nanti ada kata-kata kerugian 
negara yang disematkan kepada BUmn, 
bahas dan pertanyakan, perbuatan 
melawan hukum mana yang saya 
salah. Jika ada auditor BPK tidak bisa 
menunjukkan hukum formilnya maka 
saya drop. Lapor saja pada saya, nanti 
saya drop. Karena saya memastikan 
bahwa harus betul-betul ada hukum 
formil yang dilanggar,” tegasnya.

Hal ini, lanjutnya, harus benar-benar 
dipahami oleh semua. Untuk itu dalam 
setiap proses bisnis pengelolaan BUmn 
harus melakukan mitigasi risiko. Lalu 
bagaimana dengan yang unpredictable? 
menurut agus Joko, mitigasi risiko 
apabila dilakukan dengan pruden, 
independen, maka sebenarnya risiko 
yang unpredictable itu dianggap sudah 
merupakan bagian dari proses mitigasi. 
“Pruden atau tidak pruden, independen 
atau tidak independen, bisa dilihat dari 
report-nya. Bisa dilihat dari prosesnya, 
dll. Kita punya metode sendiri dalam 
menganalisis itu,” katanya.

Perbuatan melawan hukum, 
lanjutnya, bisa dibagi dua. Perbuatan 
melawan hukum ini apakah akan dituntut 
ganti rugi. Kalau tuntutan ganti rugi ada 
di entitas—misalnya entitas menagih 
pada Direksi ‘a’, Direktur ‘a’, menagih pada 
Kadiv---maka untuk ini diperlukan tim 
penyelesaian tuntutan ganti rugi. 

“Hal ini belum common di BUmn, 
tapi di Kementerian hal ini biasa. Tim 
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi ini 
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yang memutuskan, misalnya tentang 
permasalahan mobil hilang. asalkan 
bukan permasalahan pidana, maka tim 
ini yang menanganinya. misalnya, mobil 
ini dipakai oleh orang yang tidak berhak 
kemudian nyemplung di sungai. Ini 
berarti sebuah kerugian. “

“maka kepada yang memakai 
dikenakan tuntutan ganti rugi. nantinya 
tim yang menilai mobil yang harus 
diganti, kapan harus ditagih, dll. Untuk 
memproses ini diperlukan tim, bukan 
BPK.  Dalam UU Perbendaharaan 
negara, kalau yang melakukan tindakan 
non-pidana ini adalah bendahara 
maka barulah BPK yang melakukan, 
menetapkan nilai ganti rugi,” jelas agus 
Joko panjang-lebar.

Sementara kalau itu masalah 
terindikasi pidana, maka yang 
menentukan hal tersebut pidana atau 
bukan, bukanlah BPK. “ada proses 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
putusan. Bisa saja dia divonis bebas. 
artinya, sangkaan bahwa telah 
melakukan tindakan pidana, salah. ada 
beberapa kasus seperti itu,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu agus Joko 
juga menjelaskan bagaimana mengukur 
berkurangnya aset, kas dan berkurangnya 
surat berharga. Dulu, kata agus, pernah 
ada perdebatan kapan mengukur 
berkurangnya, apakah tanggal 31 
Desember, pertengahan tahun atau 
sepanjang tahun. Hal tersebut sempat 
menjadi perdebatan, namun akhirnya 
diklarifikasi. mengukur hal itu dilakukan 
setiap saat, bukan 31 Desember.  Hal ini, 
ucapnya, memang menjadi berat.

“Jadi, seandainya seharusnya ada 
uang masuk Rp100 juta namun karena 
ada perbuatan melawan hukum, uang 
Rp100 juta tidak jadi masuk. Baik itu 
disengaja maupun karena lalai. maka 
ini adalah bagian dari kerugian negara. 
Jadi tidak ditunggu sampai akhir tahun 
kemudian dikompilasi. Tapi harus dicatat 
ya, bahwa ini harus ada unsur perbuatan 
melawan hukum,” jelasnya.

“BPK, tidak pernah memisahkan 
apakah itu hukum pidana atau hukum 

perdata atau hukum tata usaha negara 
atau hukum administrasi negara, yang 
terpenting dan harus dipahami bahwa 
ada perbuatan melawan hukum,” 
tambahnya.

Terkait kedudukan BUmn 
dalam keuangan negara, agus Joko 
menjelaskan bahwa dulu sempat terjadi 
perdebatan masalah ini. Lalu dia pun 
mengilustrasikan tentang PT.  “Seseorang 
yang punya modal yang dipisahkan 
untuk membuat PT. maka PT menjadi 
individu atau badan hukum tersendiri di 
luar badan hukum si pemilik  modal. PT 
itu bisa beroperasi sebagai kuasi persona. 
Jadi nampak seperti orang pribadi yang 
mengelola sendiri, terlepas dari pemilik 
modal.“

Hal tersebut, kata agus Joko, jika 
dalam terminologi hukum perdata adalah 
benar. Bahwa, apa yang dilakukan oleh 
PT di luar tanggung jawab pemilik modal. 
Karena PT dikelola oleh direksi dan 
komisaris. “Pertanyaannya, bagaimana 
apabila negara yang memisahkan 
sebagian dari dananya untuk dibuatkan 
perusahaan, apakah ini bukan bagian 
dari negara?” Kata agus dengan nada 
bertanya.

menurutnya, dalam terminologi 

perdata adalah sah-sah saja memahami 
konteks seperti itu. namun dalam 
hukum keuangan negara, hal itu sudah 
didefinisikan. Dalam UU no 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan negara pada 
Penjelasan Umum, dalam paragraf ketiga 
dijelaskan tentang pengertian dan ruang 
lingkup keuangan negara. 

“Jadi bukan bunyi pasal-pasal. 
melainkan satu paragraf yang merupakan 
penjelasan. Inilah yang digunakan 
Indonesia dalam memahami apa yang 
dimaksud dengan keuangan negara. 
Itu  merupakan konsensus hukum, 
merupakan hukum positif. Ini lah yang 
sekarang kita pakai,” jelasnya.

Dalam pendekatan merumuskan 
keuangan negara didefinisikan dari sisi 
objek, subjek dan proses serta dari sisi 
tujuan. “Jadi mendefinisikannya bukan 
seperti ini,”Oh, ini adalah Kementerian 
melekat kepada institusi negara maka 
dia adalah bagian dari keuangan 
negara. Sedangkan BUmn yang sudah 
dipisahkan maka dia bukan bagian dari 
keuangan negara. Bukan seperti itu cara 
melihatnya,” tegas agus.

“Kalau dilihat dari sisi objeknya, 
semua hak dan kewajiban didefinisikan 
dalam undang-undang. Semua hak dan 
kewajiban bisa diklaim oleh negara. 
Sedangkan dari sisi subjeknya, dimana 
hak dan kewajiban ini terkumpul. 
Organisasi mana, itu dari sisi subjeknya. 
Sedang dari sisi prosesnya, yaitu 
proses perencanaan, pengelolaan, 
pertanggungjawaban. Sementara 
dari segi tujuan, bagaimana tujuan ini 
dibentuk untuk melakukan pengelolaan 
keuangan negara, termasuk di dalamnya 
ada hubungan hukum dan kepemilikan,” 
paparnya.

Jadi, tandasnya, baik itu BUmn, 
‘anak BUmn’, ‘cucu BUmn’, itu semua 
akan terikat dalam proses pengelolaan 
keuangan negara dalam konteks tujuan. 
Itu didefinisikan oleh undang-undang. 
“Jadi tidak seperti UU BUmn no 19 
Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 
yang disebut dengan BUmn adalah 
yang penyertaan langsung. maksudnya, 
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hanya sekali saja, negara membentuk 
satu kali BUmn itu yang terikat dengan 
UU nO 19 Tahun 2003. namun ‘anaknya’ 
(anak BUmn) tidak masuk dalam UU 
no 19/2003 melainkan UU Korporasi 
biasa. Sementara dalam UU Keuangan 
negara hal itu masih ter-blending.  nah 
pemahaman seperti ini yang diperlukan 
dalam memahami bagaimana mengelola 
keuangan negara,” jelasnya.

Sebagaimana Pasal 6 ayat 1 UU no 17 
Tahun 2003 disebutkan bahwa “Presiden 
selaku Kepala Pemerintahan memegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan.” ayat 2,” Kekuasaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 : a. 
dikuasakan kepada Menteri Keuangan, 
selaku pengelola fiskal dan Wakil 
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 
negara yang dipisahkan.”

Jadi, tandas agus, sebenarnya seluruh 
BUmn, bukan Cuma yang berada di 
bawah menteri Keuangan, berada di 
bawah menteri Keuangan. Pertanyaanya 
adalah, kenapa ada BUmn yang berada 
di bawah Kementerian BUmn? negara 
dalam mengelola BUmn, jelasnya, 
mengelola sebagai pemegang saham, 
jadi administrasi ekuitinya berbeda. 

Dalam PP no 41 Tahun 2003, 
melimpahkan kewenangan pengelolaan 
BUmn dari menteri Keuangan kepada 
Kementerian BUmn. “Pertanyaannya, 
setelah dilimpahkan kenapa kok masih 
ada yang dibawah Kementerian Keuangan 
lagi?”

“Kalau anda perhatikan dalam PP 
pendirian masing-masing BUmn yang 

dibawah Kementerian Keuangan, itu pasti 
ada pasal yang mencabut PP no 41 Tahun 
2003. Itu artinya, dikembalikan lagi ke 
Kementerian Keuangan,” jelasnya. norma 
inilah, yang harus dipahami sejak awal. 
“Dengan begitu ketika kita membentuk 
pengaturan, peraturan, membentuk 
diskresi, siapa berwenang terhadap apa, 
itu kita sudah punya tatanan. misalnya, 
‘Oh ini negara, lalu kemudian Presiden, 
lalu menteri Keuangan dititik mana, 
menteri BUmn di titik mana, Direksi di 
titik mana.’ Salah kaprah memandang 
kewenangan dapat menyebabkan 
tuduhan atau sangkaan seseorang sudah 

melakukan pelampauan wewenang. 
Ini yang harus kita pahami,” ujar agus 
menjelaskan. “Kita harus paham betul, 
ini kewenangan direksi, ini bukan 
kewenangan direksi,” tambahnya.

Lalu agus pun memberi contoh 
tentang Perjanjian Perikatan Jangka 
Panjang seperti KSO, atau membuat 
kerja sama yang sifatnya bukan KSO tapi 
bersifat mengikat dan dalam jangka 
panjang. Rata-rata, kata agus, anggaran 
PT itu mengatakan kewenangan ada di 
pemegang saham, baik itu utang jangka 
panjang, kerja sama jangka panjang.

“nah, tiba-tiba—agus mencontohkan 
tentang sebuah kasus yang pernah 
terjadi---karena ingin cepat, mengambil 
alih kewenangan RUPS menjadi 
Keputusan Direksi dan Komisaris. Itu 
sudah pernah terjadi. Pertanyaannya, 
tindakan ini masuk dalam kategori apa?” 
Kata agus.

Sebenarnya, lanjut agus, tindakannya 
sendiri termasuk dalam kategori 

administrasi proses, hal yang biasa. 
Jadi memutuskan dulu, baru meminta 
persetujuan pemegang saham kemudian. 
misalnya, tentang perpanjangan kontrak 
atau perpanjangan pemakaian lahan di 
wilayah tertentu.

“apakah hal ini diperbolehkan? Dalam 
administrasi proses, hal itu sah-sah saja. 
Tapi hal itu akan menjadi persoalan  
apabila, tiba-tiba, sebelum dimintai 
persetujuan, muncul masalah. Lebih 
‘celaka’ lagi jika yang berhak menyetujui 
ternyata tidak mau menyetujui. Lalu 
bagaimana kedudukan yang sudah 
memperpanjang itu tadi?  Belum 
terbentuk kerugian pun sudah ada 
perbuatan. apalagi kalau nanti terjadi 
kerugian,” ungkapnya.

Jadi, kata agus kembali menegaskan, 
hal ini penting sekali dipahami tentang 
kedudukan BUmn, kedudukan direksi 
dan kedudukan komisaris dalam hal 
pengelolaan BUmn.

mahkaman Konstitusi sudah 
memutuskan bahwa status kekayaan 
negara yang bersumber dari  keuangan 
negara yang dipisahkan, tetap menjadi 
bagian dari keuangan negara. BUmn 
merupakan bagian dari keuangan negara. 
mK mengatakan bahwa sampai saat ini 
kita masih menggunakan rezim hukum 
yang seperti itu, “Jadi saran saya, agar 
direksi tidak ikut-ikutan dalam membuat 
norma. Perlu diingat bahwa itu sudah 
menjadi hukum positif. Hukum itu, 
meskipun tidak ideal, bersifat benar. Jadi 
kalau sudah terbentuk (hukum), itulah 
yang benar, jangan diperdebatkan lagi. 
Karena perdebatan itu ada dilegislasi 
bukan pada operasional,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu agus Joko 
juga menegaskan bahwa pemeriksaan 
terhadap BUmn dilakukan oleh BPK. 
Hal ini, katanya, sempat juga menjadi 
perdebatan bahkan di-judicial review. 
Dikatakan seharusnya bukan BPK yang 
memeriksa. namun mahkamah Konstitus  
sudah memutuskan bahwa hal tersebut 
merupakan bagian dari keuangan negara. 

 (dr)
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“Jadi,  baik itu BUMN, ‘anak BUMN’, 
‘cucu BUMN’, itu semua akan terikat 
dalam proses pengelolaan keuangan 

negara dalam konteks tujuan. Itu 
didefinisikan oleh undang-undang.”
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w aKIL Ketua BPK Bahrullah 
akbar menyerukan agar 
seluruh pelaksana BPK 
bersama membangun 

BPK dengan beratapkan Renstra 2016-
2020 sebagai tujuan bersama, ditopang 
sembilan Pilar Sistem Pengendalian mutu, 
di atas pondasi nilai-nilai organisasi yang 
kuat yakni integritas, independen dan 
profesional. 

Hal tersebut disampaikan  dalam acara 
‘Workshop  Pengenalan dan Integrasi 
Sistem manajemen mutu (SnI ISO 9001), 
manajemen Risiko (SnI ISO 31000) dan 

anti Penyuapan (SnI ISO 37001) Untuk 
BPK yang Berintegritas, Independen 
dan Profesional’  yang berlangsung di 
aula Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
BPK, Jakarta, (28/9). Workshop ini 
merupakan kerjasama BPK dengan Badan 
Standardisasi nasional (BSn) .

“Workshop bersinergi dengan kegiatan 
lain, seperti: Penyempurnaan Standar 
dan Pedoman Pemeriksaan, Program 
Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona 
Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi 
(wBK) dan wilayah Birokrasi Bersih 
dan melayani (wBBm), Pakta Integritas, 

BPk-Bsn Gelar workshoP 
sisTem anTi PenyuaPan 
dan manajemen risiko
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Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), 
Sistem Kendali Kecurangan, dan whistle 
Blowing System (wBS), serta Implementasi 
Kode etik,” jelas Bahrullah.

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

Salah satu kebijakan yang diambil, 
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demikian dikutip dari laman bsn.go.id, 
adalah memberi tanggung jawab kepada 
BSn untuk melakukan inisiasi upaya 
sertifikasi anti korupsi. Selanjutnya, BSn 
mengawali dengan mengadopsi standar 
internasional ISO 37001 menjadi Standar 
nasional Indonesia (SnI) secara identik.

Organisasi pemerintah maupun 
non pemerintah yang dikelola dengan 
baik diharapkan mempunyai kebijakan 

dan kepatuhan yang didukung oleh 
sistem manajemen yang sesuai untuk 
membantu pemenuhan kepatuhan 
hukum dan komitmen terhadap integritas. 
Kebijakan anti penyuapan merupakan 
komponen dari kebijakan kepatuhan 
secara keseluruhan, dan kebijakan anti 
penyuapan dan sistem manajemen 
mendukung, membantu organisasi untuk 
menghindari atau mengurangi biaya, 

risiko, dan kerugian yang disebabkan 
oleh penyuapan, mempromosikan 
kepercayaan dalam transaksi bisnis, 
dan meningkatkan reputasi organisasi 
tersebut.

Kasus tindak pidana korupsi dapat 
dibagi menjadi 3 kategori, yakni 
penyuapan, jabatan,dan instansi. 
Pada tahun 2016, terdapat 216 kasus 
penyuapan, dan pada tahun 2017 masih 
saja terjadi kasus tindak pidana korpsi. Hal 
ini cukup memberikan gambaran bahwa 
masih cukup sulit untuk memberantas 
kasus-kasus korupsi.

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

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

Sebelumnya, Kepala Bidang 
Diklat Standardisasi BSn, mayastria 
Yektiningtyas, memaparkan tentang 
pentingnya sertifikasi SnI dari lembaga 
sertifikasi yang telah diakreditasi Komite 
akreditasi nasional (Kan). “Dengan 
adanya sertifikasi ini kita bisa melakukan 
pertukaran baik barang, personel, dengan 
negara-negara yang telah melakukan 
pengakuan bersama,”ujarnya. 

Ia juga megingatkan kepada para 
peserta agar berhati-hati dalam memilih 
lembaga sertifikasi karena tidak semua 
lembaga sertifikasi telah dikareditasi oleh 
Kan. “Hanya lembaga sertifikasi yang telah 
diakreditasi oleh Kan yang memenuhi 
pengakuan keberterimaan, baik secara 
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Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN, I Nyoman Supriyatna

Inspektur Utama BPK, Mahendro Sumardjo 
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internasional maupun regional,” ucapnya.
Workshop ini rencananya dilaksanakan 

dua tahap, tahap pertama 28-29 
September 2017 dan tahap kedua pada 
9-10 Oktober 2017. workshop diikuti 

oleh 39 orang yang mewakili satker 
pemeriksaan dan non pemeriksaan 
dengan narasumber instruktur BSn. 
Pembukaan workshop ini juga dihadiri 
oleh Sekretaris Jenderal BPK, Kepala 

Ditama Revbang BPK, Staf ahli 
Bidang manajemen Risiko BPK, dan 
Pejabat eselon II BPK serta Deputi 
Bidang Penelitian dan Kerjasama 
Standardisasi BSn.

Inspektur Utama BPK, 
mahendro Sumardjo dalam 
laporannya mengatakan, Itama 
selaku lini pertahanan ketiga 
mengambil peran sebagai 
katalisator untuk mewujudkan 
komitmen dan misi BPK bersama 
dengan lini pertahanan pertama 
(unit pemeriksaan) dan lini 
pertahanan kedua (unit penunjang 
dan secretariat jenderal).

melalui workshop ini, 
BPK berharap dapat menjadi 
contoh bagi organisasi publik di 
Indonesia yang belum berhasil 
mengintegrasikan ketiga sistem 
tersebut ke dalam bisnis prosesnya. 
BPK harus mengambil momentum 

ini untuk dapat menjadi contoh “lead by 
example” sebagai garda terdepan dalam 
penegakan integritas, independensi, dan 
profesionalisme.  (*/dr)

Suasana Workshop

Foto bersama usai acara Workshop
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KeTUa Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), moermahadi 
Soerja Djanegara menekankan 
auditor untuk dapat menjaga 

marwah BPK dan menegakkan integritas 
dalam menjalankan tugas. “Penegakkan 
integritas yang diperkuat sikap 
independensi, dan upaya profesionalisme 
yang kontinyu harus tetap kita jaga,” 
ungkap Ketua BPK dalam kunjungan kerja 
ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 
(6/10).

Kunjungan ke Perwakilan Jawa Barat 
merupakan rangkaian kunjungan Ketua 

BPK ke Perwakilan-Perwakilan BPK, 
setelah sebelumnya ke Perwakilan BPK 
DKI Jakarta. Ketua BPK menyampaikan 
agar setiap penugasan audit BPK harus 
dilengkapi Pakta Integritas yang dapat 
membentengi perilaku dan sikap auditor 
bekerja sesuai norma kode etik dan 
standar pemeriksaan BPK. “Ke depan, 
mulai dari mempersiapkan surat tugas 
perencanaan pemeriksaan (P2), semua 
pemeriksa diminta membuat semacam 
Pakta Integritas untuk ditandatangani,” 
tegas moermahadi. 

Ini dapat diwujudkan dengan 

keTua BPk samPaikan 
PenTinGnya inTeGriTas

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

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

Ketua BPK memberikan pengarahan kpd para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Prov. Jawa Barat di Bandung (6/10/17)
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KeTUa Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), moermahadi 
Soerja Djanegara memandu 
pengambilan sumpah Jusuf Halim 

sebagai anggota majelis Kehormatan 
Kode etik Badan Pemeriksa Keuangan 
(mKKe BPK) di Kantor Pusat BPK, (4/10). 
Pengambilan sumpah dilaksanakan 
berdasarkan Keputusan BPK nomor 16/K/I-
XIII.2/10/2017 tentang Pengangkatan 
anggota majelis Kehormatan Kode etik 
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017 
Sampai Dengan Tahun 2019 dari Unsur 
Profesi oleh Panitera mKKe BPK.

Jusuf Halim merupakan anggota 
Dewan Penasehat Standar akuntansi 
Keuangan Ikatan akuntan Indonesia dari 
2007 hingga sekarang. Ia juga merupakan 
anggota Dewan Komite audit Indonesia 
dari 2004 hingga kini.

Pria jebolan Universitas Indonesia 
tersebut sejak 1990 hingga sekarang 
menjadi Dosen Perpajakan dan 
manajemen Strategis Fakultas ekonomi 
Universitas Indonesia. Dari 2002 hingga 
sekarang ia juga menjadi anggota Komite 
audit untuk beberapa perusahaan terbuka.

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

Untuk menegakkan kode etik seperti 
yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang no.15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan, dibentuklah majelis 

Kehormatan Kode etik (mKKe) yang 
keanggotaannya terdiri dari anggota BPK 
serta unsur profesi dan akademisi.

Pelaksanaan fungsi, tugas dan 
wewenang majelis Kehormatan Kode 
etik BPK sendiri mengacu pada Peraturan 
Badan Pemeriksa Keuangan nomor 4 
Tahun 2016 tentang majelis Kehormatan 
Kode etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat ini yang menjabat sebagai Ketua 
mKee BPK merangkap anggota mKee 
yaitu agus Joko Pramono yang merupakan 
anggota II BPK. Sedangkan untuk 
anggota mKKe antara lain Isma Yatun yang 
menjabat anggota V BPK, Zaki Baridwan 
dan I Gde Pantja astawa dari unsur 
akademisi masing-masing dari UGm dan 
Unpad. Sedangkan Jusuf Halim mewakili 
unsur profesi menggantikan mustofa. 

 (*/dr)

jusuf halim, anGGoTa
mkke BPk dari unsur Profesi

aGenda

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE 
BPK) di Kantor Pusat BPK, pada hari Rabu (4/10).
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SUDaH tiga bulan lalu BPK 
memiliki sistem untuk 
memperkuat pengawasan 
internalnya. namanya, aplikasi 

Whistle Blowing system (wBS) dan 
Program Pengendalian Gratifikasi 
(PPG). Kedua sistem aplikasi tersebut 
pada dasarnya sebagai sarana untuk 
menampung pengaduan-pengaduan 
yang berhubungan dengan dugaan 
pelanggaran yang dilakukan pegawai di 
lingkungan BPK.

Saat di-launching, Ketua BPK 
moermahadi Soerja Djanegara 
menyatakan, kedua sistem aplikasi 
tersebut merupakan sistem aplikasi yang 
disediakan BPK bagi yang mempunyai 
informasi dan ingin melaporkan adanya 
dugaan perbuatan yang melanggar 
peraturan perundang-undangan, 
melanggar standar, melanggar kode etik, 
dan melanggar kebijakan yang terjadi 
di lingkungan BPK. Sementara wakil 
Ketua BPK Bahrullah akbar menegaskan 

reformasi Birokrasi

PerkuaT PenGawasan 
denGan aPlikasi wBs dan PPG
APlIKASI WBS dAN PPG yANG dI-LauNchINg JuNI lAlu 
meNJAdI AlAT memPerKuAT PeNGAWASAN INTerNAl BPK 
deNGAN PemANfAATAN TeKNOlOGI INfOrmASI uNTuK 
memPermudAH PelAPOrAN.

pelaksana BPK harus memanfaatkan 
sistem aplikasi wBS dan PPG untuk 
menunjang pelaksanaan tugasnya. 

Dari pihak Inspektorat Utama (Itama 
BPK), selaku satuan kerja (satker) yang 
menginisiasi pengembangan sistem 
aplikasi tersebut, Inspektur Utama 
BPK mahendro Sumardjo mengatakan 
bahwa aplikasi itu, baik wBS maupun 
PPG, akan membantu para pegawai BPK 
apabila dalam melaksanakan tugasnya, 
ada kesadaran dari pegawai BPK untuk 
melaporkan terhadap apa yang dilihat dan 
diketahui dari perilaku para pemeriksa 
BPK. 

wBS dan PPG ini dibangun Itama 
BPK bekerja sama dengan Biro Teknologi 
Informasi BPK. Dengan adanya reformasi 
birokrasi, zona integritas, dan program 
terkait lainnya, Itama kemudian ingin 
menyiapkan suatu aplikasi yang 
memudahkan pegawai BPK untuk 
melaporkan kalau ada hal ingin dilaporkan 
terkait dengan penerimaan gratifikasi 
ataupun kalau ada aduan tentang kinerja 
dari pegawai BPK lainnya, khususnya para 
pemeriksa. 

Kabag Pengembangan Sistem 
Informasi pada Biro TI novis 
Pramantyabudi saat ditemui di ruang 
kerjanya mengungkapkan bahwa sistem 
aplikasi wBS dan PPG pada dasarnya 
merupakan program dari Itama BPK. 
artinya, pemilik aplikasi ini sebenarnya 
Itama BPK. 

Biro TI kemudian diminta bantuannya 
untuk mempersiapkan aplikasinya. 
Pengembangannya sendiri sejak tahun 
2016. namun, dulu, sekitar tahun 2014-
2015, sebenarnya sudah ada. Hanya saja 
masih sederhana dan masih ditampilkan 
di website Sentra Informasi Satuan Kerja 
(Siska) BPK. “Lebih dikembangkan lagi 
sehingga bentuknya aplikasi, ada alur 

Ketua BPK Moermahadi Soerja BPK menyampaikan paparan pada acara Launching Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) 
dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) (19/6/17).
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kerjanya, web-nya juga khusus, kalau dulu 
hanya bentuk form-nya saja ditempatkan 
di Siska,” ucap novis.

Biro TI sendiri mengembangkan 
kedua aplikasi selama sekitar setengah 
tahun. acuan pengembangannya hanya 
aturan-aturan internal BPK terkait wBS 
dan Pengendalian Gratifikasi. “Proses 
bisnisnya kita mengacu ke situ,” ujar 
novis.

Cara penggunaan dua sistem aplikasi 
ini cukup mudah karena berbasis web. 
Pegawai hanya perlu membuka alamat 
web: ppg.bpk.go.id untuk pelaporan 
gratifikasi. Untuk pelaporan wBS, 
membuka wbs.bpk.go.id. 

Setelah muncul antar muka. 
Kemudian login. Untuk pengendalian 
Gratifikasi, menggunakan akun email 
BPK masing-masing, karena melaporkan 
untuk pegawai itu sendiri yang menerima 
pemberian dari pihak lain. Setelah itu, 

masuk aplikasi, ada kolom-kolom yang 
harus diisi, seperti kapan dan dimana 
menerimanya, pemberiannya dalam 
bentuk apa saja, dan hal terkait lainnya.  

Laporan-laporan ini diterima satuan 
tugas (satgas) di Itama BPK. aplikasi akan 
memberitahu ada yang menyampaikan 
laporan. Satgas Itama akan menganalisa 
dan mengkaji laporan tersebut apakah 
masuk ranah gratifikasi atau tidak. Tindak 

lanjut hasil laporannya dikirim melalui 
email pelapor. 

Jika pegawai melaporkan rekannya 
terkait gratifikasi, pegawai tidak 
melaporkannya ke aplikasi PPG, tetapi 
ke aplikasi wBS. Untuk wBS, juga masuk 
alamat web-nya. Dan mengisi kolom 
terkait dengan bentuk perbuatan yang 
diduga berindikasi pelanggaran yang 
diketahui; dimana perbuatan dilakukan; 
kapan perbuatan dilakukan; siapa yang 
terlibat dalam perbuatan tersebut; dan 

bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
Pihak pelapor bisa menggunakan 

akun email BPK atas nama sendiri jika 
laporannya ingin terbuka. Tapi, jika 
laporannya atas nama tersamar juga 
bisa. Intinya, pihak pelapor akan dijaga 
kerahasiaannya.  

Khusus untuk wBS, pihak yang 
memonitoring satgas Itama BPK. 
Sementara yang menangani panitera 

majelis Kehormatan Kode etik (mKKe) 
dan Inspektur Utama. Jika masalahnya 
ternyata kode etik maka ditangani oleh 
mKKe. Jika tidak terkait dengan kode etik 
tetapi masalah disiplin akan berlabuh di 
sekretaris jenderal BPK. 

Di kedua aplikasi ini juga sudah 
ada dashboard-dashboard mengenai 
informasi perkembangan jumlah pelapor 
dan laporan yang sudah ditangani. 
Informasi tindak lanjut pelaporan juga 
akan masuk ke email masing-masing 

reformasi Birokrasi

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar menabuh gong tanda dimulainya acara Launching Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) (19/6/17).
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beranda  bpk

“DPR dan pemerintah tak main-
main dalam membahas APBN. 
Kami rapat sampai tengah malam. 
Bahkan Badan Anggaran dan 

pemerintah baru selesai membahas APBN 
2018 pada Rabu dini hari. Semuanya 
untuk memastikan setiap rupiah yang 
dikeluarkan oleh APBN, benar-benar 

BELANJA NEGARA 
Rp2.220,657 TRILIUN 
DISAHKAN
KetuA DPR RI SetyA NovANto meNyAmBut PoSItIf PeNINgKAtAN 

PoStuR APBN 2018. NovANto yAKIN, PeNINgKAtAN INI BISA 

meNStImuluS PeRtumBuhAN DAN PemeRAtAAN eKoNomI DeNgAN 

PRINSIP BeRKeADIlAN.

untuk kesejahteraan rakyat.” papar 
Novanto dalam rilisnya, (25/10).

Setelah APBN 2018 disahkan, Novanto 
berharap Kementerian dan lembaga 
Negara betul-betul menggunakan setiap 
rupiah dalam belanjanya untuk akselerasi 
peningkatan kesempatan kerja, serta 
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 
sosial. tak hanya itu, Novanto juga 
berharap pembangunan di daerah dapat 
terangsang dengan adanya transfer ke 
daerah dan Dana Desa dari APBN 2018 
yang dialokasikan Rp 766,2 triliun.

“Presiden Jokowi saat ini sedang 
mengebut pembangunan infrastruktur di 
berbagai daerah. Sehingga konektivitas 
antar daerah, serta jalur distribusi barang 
dan jasa bukan lagi menjadi halangan. 
Ditambah dengan adanya dana transfer 
ke daerah dan dana desa, ini semua bisa 
memajukan perekonomian daerah.” papar 
Novanto.

ANTAR LEMBAGA
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Novanto berharap 
penggunaan APBN 2018 
sebagai tahun ke-empat 
pelaksanaan program 
pembangunan Kabinet Kerja 
dibawah kepemimpinan 
Jokowi - JK bisa berjalan 
dengan baik. Sehingga bisa 
mewujudkan kesejahteraan 
dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

“Saya optimis hal 
tersebut bisa dicapai. 
Seperti kita lihat, dalam 
dua sampai tiga tahun 
terakhir ini, pemerintah 
telah melakukan reformasi 
arah pembangunan nasional 
menjadi semakin produktif, 
merata, dan berkeadilan.”

Sebagaimana diketahui 
Rapat Paripurna DPR RI  
mengesahkan Rancangan 
undang-undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun 2018 
(RAPBN 2018) menjadi 
undang-undang, (25/10).  
total belanja dalam APBN 
2018 adalah sebesar 
Rp2.220,657 triliun dan 
target pendapatan Rp1.894 
triliun. 

Asumsi makro untuk 
pertumbuhan ekonomi 
sebesar 5,4%, tingkat inflasi 
sebesar 3,5%, nilai tukar 
rupiah dengan rata-rata Rp 
13.400 per uS$, suku bunga 
SPN 3 bulan ditetapkan 
sebesar 5,2%, selanjutnya 
terkait ICP sebesar uS$ 48 per barel, 
lifting minyak sebesar 800 ribu barel per 
hari, lifting gas bumi 1,2 juta barel setara 
minyak.  Sementara untuk pembangunan 
ekonomi, untuk pengangguran ditetapkan 
5%-5,3%, untuk tingkat kemiskinan 
sebesar 9,5%-10,0%, sedangkan untuk 
gini rasio menjadi 0,38, dan indeks 
pembangunan manusia (IPm) ditetapkan 
71,5.

“Asumsi makro ditetapkan atas dasar 

adanya perbaikan perekonomian dunia 
yang akan membawa arus perbaikan 
pada iklim investasi. Pertumbuhan dunia 
diperkirakan menyentuh angka 3,7 
persen di tahun 2018. ekonomi negara 
emerging cenderung naik, begitu pula 
dengan Indonesia,” jelas Kepala Badan 
Kebijakan fiskal (Kepala BKf) Suahasil 
Nazara sebagaimana dikutip dari laman 
kemenkeu.go.id.

Penerimaan perpajakan ditetapkan 
sebesar Rp1.618,1 triliun, meningkat Rp8.7 

triliun dari RAPBN 2018. 
Penerimaan perpajakan 
ini akan digenjot dengan 
usaha peningkatan tax 
ratio hingga 11.6% dari 
Pendapatan Domestik 
Bruto (PDB). Di sisi lain, 
belanja pemerintah pusat 
dianggarkan naik Rp11,2 
triliun menjadi Rp1.454,5 
triliun. Kemudian, defisit 
anggaran untuk tahun 2018 
ditetapkan sebesar Rp 325,9 
triliun atau 2,19% dari PDB 
lebih rendah dibanding 
tahun 2017.

“Defisit APBN 2018 
jauh lebih kecil untuk 
menggambarkan 
APBN yang makin 
memiliki kekuatan dan 
sustainabilitas agar 
kredibilitas dan confidence 
pasar bisa dijaga,” ungkap  
menkeu Sri mulyani 
dalam jumpa pers APBN 
2018 di Aula mezzanine, 
Kementerian Keuangan.

tahun depan,  akan 
dilakukan reformulasi 
Dana Desa untuk 
mendukung percepatan 
pengentasan kemiskinan. 
hal ini dilakukan dengan 
memberi afirmasi pada 
desa tertinggal dan sangat 
tertinggal dengan jumlah 
penduduk miskin tinggi.

“Jumlah yang diterima 
per kepala di desa yang 
tertinggal rata-rata sebesar 

Rp587.000 / kepala sedangkan desa 
sangat tertinggal Rp1.182.300 / kepala, 
sedangkan desa lainnya yang relatif baik 
kondisinya, menerima sebesar Rp269.500 
/ kepala,” tambah menkeu. Dengan makin 
fokusnya alokasi Dana Desa dan didukung 
dengan tata kelola yang baik, maka 
diharapkan masyarakat miskin di desa 
miskin akan mendapatkan manfaat dan 
dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

 ***dr

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) 
menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Ketua DPR Setya Novanto berpidato pada sidang paripurna menyambut positif peningkatan 
postur APBN 2018.

ANTAR LEMBAGA
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beranda  bpk

B eRIKut ini adalah pokok-
pokok kebijakan APBN 2018 
yang disampaikan Kepala 
Biro Komunikasi dan layanan 

Informasi Kementerian Keuangan, 
Nufransa Wira Sakti. 

Pendapatan negara tahun 2018 
diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun, 
terutama berasal dari penerimaan 
perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
sebesar Rp275,4 triliun. untuk mencapai 
target tersebut, Pemerintah akan 
melakukan berbagai upaya penguatan 
reformasi di bidang perpajakan 
serta Kepabeanan dan Cukai, antara 
lain melalui dukungan Automatic 
exchange of Information (AeoI) agar 
dapat meningkatkan basis pajak serta 
mencegah praktik penghindaran pajak 
dan erosi perpajakan; penguatan 
data dan Sistem Informasi Perpajakan 
agar lebih up to date dan terintegrasi, 
melalui e-filing, e-form dan e-faktur.

hal lainnya adalah  membangun 
kepatuhan dan kesadaran pajak 
(sustainable compliance); dan (iv) 
perbaikan kemudahan dan percepatan 
pelayanan di pelabuhan dan bandara 
serta, penegakan pemberantasan 
penyelundupan.  Sedangkan di bidang 
PNBP, pencapaian target didukung 
dengan langkah efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan sumber daya alam, 
peningkatan kinerja BumN, perbaikan 
regulasi PNBP serta perbaikan 
pengelolaan PNBP di Kementerian/
lembaga. 
Disebutkan, belanja Negara tahun 2018 
meliputi Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp1.454,5 triliun dan transfer ke 
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 
triliun. Belanja Pemerintah Pusat dalam 

APBN tahun 2018 akan diarahkan 
untuk mendukung pencapaian sasaran 
pembangunan, antara lain melalui:  

(1)    Bidang Kesehatan,  akan 
dilakukan peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan, baik dari sisi 
supply side maupun layanan, upaya 

kesehatan promotif preventif, serta 
menjaga dan meningkatkan kualitas 
program Jaminan Kesehatan masyarakat 
(JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) 
hingga menjangkau 92,4 juta jiwa. 
(2)    Bidang Pendidikan, diarahkan 
untuk meningkatkan akses, distribusi, 
dan kualitas pendidikan, diantaranya 
melalui peningkatan akses program 
Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 
juta siswa, dan pemberian bea siswa 
bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa 
dalam rangka sustainable education. 
(3)    Bidang infrastruktur, diarahkan 

untuk mengejar ketertinggalan (gap) 
Indonesia terhadap penyediaan 
infrastruktur, baik diperkotaan dan 
daerah, maupun di perbatasan 
dan daerah terluar, dengan sasaran 
(sementara) antara lain jalan baru 
sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 

25 km, jembatan sepanjang 8.695 
m, dan pembangunan rumah susun 
sebanyak 13.405 unit;   
(4)    Bidang aparatur negara dan 
pelayanan masyarakat akan dilakukan 
penguatan reformasi birokrasi untuk 
meningkatkan kualitas pelayan publik, 
perbaikang kesejahteraan aparatur 
negara dan pensiunan, serta reformasi 
skema pensiun aparatur negara untuk 
ke depan. 
(5)    Bidang Pertahanan dan 
Keamanan, akan dilakukan pengadaan 
alutsista untuk kebutuhan kekuatan 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN ABPN 
TAHUN 2018

UMUM

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti. 
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pertahanan negara, yang diikuti dengan 
pengembangan industri pertahanan, 
serta peningkatan pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban.

Selain itu, Pemerintah juga 
melakukan penguatan dan perluasan 
bantuan pangan non tunai dan pangan 
dalam bentuk natura, perluasan program 
perlindungan sosial melalui program 
keluarga harapan (PKh), serta penguatan 
program subsidi.

Sementara itu, alokasi transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 
triliun dalam APBN tahun 2018 diarahkan 
untuk (i) meningkatkan pemerataan 
kemampuan keuangan antardaerah, (ii) 
meningkatkan kualitas dan mengurangi 
ketimpangan layanan publik 

antardaerah, serta (iii) mendukung upaya 
percepatan pengentasan kemiskinan di 
daerah.

Adapun kebijakan dan output 
yang menjadi sasaran alokasi transfer 
ke daerah dan dana desa adalah; (1) 
DAu diarahkan untuk mengurangi 
ketimpangan kemampuan antar 
daerah dengan sasaran membaiknya 
indeks pemerataan menjadi 0,5947;  
(2) DAK fisik diarahkan untuk mengejar 
ketertinggalan infrastruktur layanan 

publik dengan sasaran antara lain 
sarana dan prasarana puskesmas 15,7 
ribu unit, irigasi 51 ribu ha, rehabilitasi 
jaringan irigasi 771,9 ribu ha, stimulan 
pembangunan perumahan baru 225,8 
ribu rumah tangga; (3) DAK non fisik 

diarahkan untuk mengurangi beban 
masyarakat terhadap layanan publik 
dengan sasaran BoS 47,4 juta siswa, 
tunjangan profesi guru (tPg) 1,2 
juta guru, dan bantuan operasional 
kesehatan (BoK) 9.785 puskesmas; 
(4) Dana Desa diarahkan untuk 
pengentasan kemiskinan melalui 
penurunan porsi alokasi yang dibagi 
merata dan peningkatan alokasi formula, 
pemberian bobot yang lebih besar 
kepada jumlah penduduk miskin dan 

afirmasi kepada daerah 
tertinggal dan sangat 
tertinggal dengan jumlah 
penduduk miskin tinggi, 
dengan alokasi per desa 
rata rata Rp1,15 miliar untuk 
74.958 desa.

Berdasarkan perkiraan 
pendapatan negara dan 
rencana belanja negara 
tersebut, maka defisit 
anggaran pada APBN tahun 
2018 diperkirakan mencapai 
Rp325,9 triliun (2,19% PDB) 
atau turun dibandingkan 
outlook APBNP tahun 2017 
sebesar 2,67% terhadap PDB. 
Keseimbangan primer juga 
turun menjadi negatif Rp87,3 
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. Selain itu, 
pembiayaan anggaran tahun 2018 
juga diarahkan untuk pembiayaan 
investasi dalam rangka mendukung 
pembangunan infrastruktur, perbaikan 
kualitas pendidikan, dan umKm.  ***dr
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m eNteRI Dalam 
Negeri, tjahjo 
Kumolo prihatin 
atas maraknya 

kepala daerah yang terjerat kasus 
korupsi. Betapa tidak, hingga 
akhir September 2017, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
telah menetapkan 7 Kepala 
Daerah sebagai tersangka 
baik melalui operasi tangkap 
tangan (ott), ataupun dari 
pengembangan penyidikan.   

Bila terus terjadi, hal itu tentu 
bisa menimbulkan citra negatif 
terhadap pemerintah. “Negatifnya 
pasti sangat mengecewakan. 
Apalagi itu terjadi pada era saya. 
Peristiwa ini menjadi indikasi 
perlunya bekerja lebih keras 
untuk membenahi berbagai hal,” 
kata mendagri. Sedangkan sisi 
positifnya, hal itu menunjukkan 
pemerintah benar-benar ingin 
mewujudkan pemerintahan yang bersih.

fenomena yang menarik, tujuh 
Pemerintah Daerah yang pimpinannya 
terperangkap sebagai tersangka 
kasus korupsi justru memiliki tata 
kelola keuangan yang baik. Dari hasil 
pemeriksaan BPK atas lK-th 2016, 4 
di antaranya mendapatkan opini WtP 
(Wajar tanpa Pengecualian) yaitu Pemkab 
Pamekasan, Pemkot Batu, Pemkot 
Cilegon, dan Pemkab Kutai Kartanegara. 
Sedangkan 3 lainnya, Pemkab Batubara, 
Pemkot tegal dan Pemprov Bengkulu 
mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP).

Sebelumnya, Ketua BPK moermahadi 

Soerja Djanegara mengatakan, opini WtP 
yang diberikan terhadap kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah tak 
menjadi jaminan pemerintahan bersih. 
“Coba lihat kejadian itu. Apakah yang 
banyak tertangkap tangan ada hubungan 
dengan laporan keuangan? Kalau yang 
kita lihat itu berupa suap, tentu saja tidak 
tercatat,” kata moermahadi.

Sementara dalam “media Workshop” 
yang diselenggarakan BPK Awal oktober 
lalu, Auditor v BPK, Bambang Pamungkas 
menjelaskan bahwa saat ini masih banyak 
terjadi salah persepsi di masyarakat yang 
menafsirkan, kalau pemerintah daerah 
mendapatkan opini WtP pasti sudah 
terbebas dari korupsi. Padahal, opini 
merupakan pendapat profesional BPK 

UMUM

ANTARA OTT DAN 
LApORAN KEUANGAN
PReSIDeN JoKo WIDoDo AKAN melAKuKAN PeRtemuAN DeNgAN 
PARA PImPINAN KemeNteRIAN/lemBAgA, teRmASuK PARA PeJABAt 
DAeRAh BeRSAmA-SAmA BPK. hAl Itu DIlAKuKAN teRKAIt 
mARAKNyA KePAlA DAeRAh yANg meNJADI teRSANgKA KoRuPSI.

atas kewajaran tata kelola keuangan yang 
disajikan entitas. “Bukan kebenaran atas 
pertanggung-jawaban keuangan daerah,” 
jelasnya.

Berikut adalah sekilas profil para 
pejabat yang menjadi tersangka kasus 
suap atau korupsi. yang pertama gubernur 
Bengkulu Ridwan mukti. KPK menetapkan 
Ridwan mukti setelah melakukan ott 
Rabu (21/6) atas dugaan suap proyek 
peningkatan jalan di muara Aman dan 
Curug Air Dingin Kabupaten Rejang 
lebong. Selain Ridwan, istrinya lily 
martiani maddari, Direktur Pt Statika 
mitra Sarana (Pt SmS) Jhoni Wijaya, dan 
pengusaha Rico Dian Sari juga menjadi 
tersangka kasus tersebut. Pt SmS adalah 
pemenang dua proyek peningkatan jalan 
itu.

Dalam kasus ini, Ridwan diduga 
mendapat commitment fee Rp4,7 miliar. 
Suap untuk Ridwan diberikan oleh Jhoni 
melalui lily istrinya. uang suap itu diduga 
diberikan Jhoni melalui Rico Dian Sari.

Bila dilihat dari laporan keuangan 
Pemprov Bengkulu th 2016, BPK telah 
memberikan opini WDP. Pendapat BPK 
didasarkan adanya pengecualian yang 
berdampak pada kewajaran belanja modal 
pada pembangunan jalan, irigasi dan 
jaringannya tahun 2016 sebesar Rp203,82 
miliar.

hasil pemeriksaan atas realisasi 
Belanja modal Jalan irigasi dan Jaringan 
menunjukkan bahwa dari 34 paket 
pekerjaan yang dilakukan uji petik, 
terdapat 25 paket pekerjaan yang tidak 
sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam 
kontrak dan ketentuan sebesar Rp11,53 
miliar. 

yang kedua, Bupati Pamekasan 
Achmad Syafii. gara-gara ulah Kepada 
Desa Dasuk, dia pun terseret pusaran 
korupsi. KPK menetapkan Bupati 
Achmad Syafii sebagai tersangka pada 
Rabu (2/8/2017). Achmad Syafii diduga 
menyuap Kepala Kejaksaan Negeri 
Pamekasan Rudy Indra Prasetya agar 
menghentikan penanganan kasus korupsi 
penyelewengan dana desa.

Karena itu selain Achmad Syafii, KPK 
juga menetapkan empat tersangka lain 
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terkait masalah ini yaitu: Kepala Kejaksaan 
Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, 
Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, 
Sucipto utomo, Kepala Desa Dasuk Agus 
mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi 
Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer 
Solehhoddin.

Apa yang dialami Bupati Achmad 
Syafii cukup tragis. Pasalnya, Pemkab 
Pamekasan tercatat sebagai salah satu 
kabupaten yang laporan keuangan th 
2016 mendapatkan opini WtP dari BPK. 
hasil pemeriksaan BPK atas laporan 
keuangan Pemkab Pamekasan yang 
berakhir 31 Desember 2016, menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang 
material. Realisasi anggaran, perubahan 
saldo anggaran lebih, operasional, arus 
kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut 
telah disajikan sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan.

yang ketiga, Walikota tegal Siti 
masitha. tim KPK menangkap Siti masitha 
Soeparno Selasa (29/8/2017) di Rumah 
Dinas Kompleks Balaikota, Jalan Ki gede 
Sebayu, Kota tegal bersama dan dua 
orang lainnya, yakni Ketua DPD Partai 
Nasdem Brebes Amir mirza hutagalung 
dan Wakil Direktur RSuD Kardinah, Cahyo 
Supriadi.

Dia ditetapkan sebagai tersangka 
kasus dugaan suap pengelolaan dana 
jasa pelayanan RSuD Kardinah Kota tegal 
tahun 2017 dan pengadaan barang dan 
jasa di lingkungan Kota tegal tahun 2017. 
Siti diduga menerima suap Rp5,1 miliar. 
uang suap itu diduga untuk ongkos politik 
Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai 
walikota tegal untuk periode 2019-2024. 

Selain itu, Siti diduga 
menerima fee sejumlah proyek di 
lingkungan Pemkot tegal sekitar Rp3,5 
miliar dalam rentang waktu Januari hingga 
Agustus 2017. Pemberian fee diduga 
berasal dari rekanan proyek dan setoran 
bulanan dari Kepala Dinas.

laporan keuangan Pemkot tegal 
tahun 2016 mendapatkan opini WDP 
dari BPK. Dalam laporan Keuangannya, 
Pemkot tegal telah menyajikan Aset tetap 
tanah, Peralatan dan mesin, Jalan, Irigasi 

dan Jaringan, Aset tetap lainnya dan 
Akumulasi Penyusutan Aset tetap masing-
masing sebesar Rp707,69 miliar, Rp380,10 
miliar, Rp540,94 miliar, Rp22,09 miliar, dan 
Rp573,47 miliar. 

Namun hasil pengujian BPK terkait 
aset-aset tersebut ditemukan sejumlah 
masalah. misal, terkait aset tanah yang 
terdiri atas tanah jalan kota, belum 
dilengkapi dengan nilai bahu jalan dan 
saluran tersier. Nilainya sekitar Rp31 mliar. 
Selain itu, dari pemeriksaan diketahui, 
aset jalan irigasi dan jaringan yang tidak 
dapat ditelusuri senilai Rp174 miliar lebih. 
Pencatatan aset lain-lain juga bermasalah, 
di mana aset lain-lain yang tidak dapat 
ditelusuri sebesar Rp103 miliar.

Kasus keempat menjerat Bupati 
Batubara oK Arya Zulkarnaen. Ia 
ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 

Kamis (14/9) setelah didahului ott. 
Selain Arya, KPK juga menetapkan empat 
orang lain yakni Kadis Pekerjaan umum 
dan Penataan Ruang (PuPR) helman 
herdady, seorang pemilik dealer mobil 
Sujendi tarsono alias Ayen, dua kontraktor 
bernama maringan Situmorang dan 
Syaiful Azhar.

oK Arya menjadi tersangka kasus suap 
pengerjaan pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Batubara tahun 2017. Ia diduga 

menerima fee Rp4,4 miliar dari tiga proyek 
yakni Rp4 miliar dari pembangunan 
Jembatan Sentang yang dimenangkan Pt 
gmu dan proyek pembangunan Jembatan 
Sei magung yang dimenangkan Pt t. Di 
samping, fee Rp400 juta terkait proyek 
betonisasi jalan Kecamatan talawi.  

terhadap laporan Keuangan Pemkab 
Batubara 2016, BPK memberikan opini 
WDP. Dasar pertimbangan opini tersebut, 
dalam pemeriksaan BPK mendapatkan 
sejumlah temuan yang berakibat terhadap 
kewajaran lK tersebut. Sejumlah temuan 
BPK antara lain soal verifikasi dan validasi 
data piutang PBB P2, di mana akibat data 
yang tidak tersedia, mengakibatkan BPK 
tidak dapat menentukan akurasi laporan.

Kejadian kelima dan cukup 
mengejutkan banyak pihak adalah 
penetapan tersangka Walikota Batu eddy 
Rumpoko, pada minggu (18/9/2017) 
pasca ott oleh tim KPK di rumah dinas 
sehari sebelumnya. Dia menjadi tersangka 
dugaan suap proyek belanja modal dan 
mesin pengadaan meubelair di Pemkot 
Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp5,26 
miliar, yang dimenangkan Pt Dailbana 
Prima.  

Selain eddy, KPK menetapkan dua 
orang lain sebagai tersangka yakni Kepala 
Bagian unit layanan Pengadaan Pemkot 
Batu edi Setyawan dan pengusaha 
bernama filipus Djap. filipus pemberi suap 
untuk eddy Rumpoko dan edi Setyawan, 
merupakan Direktur Pt Dailbana Prima. 

Dalam kasus ini, eddy Rumpoko 
diduga menerima suap Rp500 juta atau 
sekitar 10% dari nilai proyek. Suap untuk 
eddy diberikan dua tahap, yang pertama 
Rp300 juta dalam bentuk pelunasan mobil 
toyota Alphard yang diduga miliknya dan 
sisanya Rp200 juta dalam bentuk tunai. 
Sementara, edi Setyawan menerima 
Rp100 juta dari filipus. Pemberian untuk 
Setyawan diduga fee untuk panitia 
pengadaan pada proyek tersebut.

terkait lK Pemkot Batu tahun 2016, 
BPK memberikan opini WtP. menurut hasil 
pemeriksaan BPK, lK tahun 2016 Pemkot 
Batu telah menyajikan secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan Pemerintah Kota Batu tanggal 
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31 Desember 2016, realisasi anggaran, 
perubahan saldo anggaran lebih, 
operasional, arus kas, serta perubahan 
ekuitas untuk tahun tersebut, sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kasus keenam, melibatkan 
Walikota Cilegon, tubagus Iman Ariyadi, 
yang oleh KPK dijadikan tersangka kasus 
suap pemulusan rekomendasi Amdal 
perizinan pembangunan supermarket, 
Sabtu (23/9). Bersama Iman, KPK 
menentapkan lima tersangka lain, yakni 
Kepala Badan Perizinan terpadu dan 
Penanaman modal Kota Cilegon Ahmad 
Dita Prawira, pihak swasta bernama 
hendry, Project manager Pt Brantas 
Abipraya Bayu Dwinanto utomo, dan 
Direktur utama Pt Krakatau Industrial 
estate Cilegon (KIeC) tubagus Dony 
Sugihmukti, serta legal manager Pt KIeC 
eka Wandoro.

terkait laporan Keuangan Pemkot 
Cilegon tahun 2016, BPK memberikan 
opini WtP. laporan Keuangan tersaji 
secara wajar, dalam semua hal yang 
material.

Kasus ketujuh adalah penetapan 
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita 
Widyasari sebagai tersangka kasus 
suap. Rita terpilih menjadi Bupati Kukar 
selama dua periode, yakni 2010-2015 
dan 2016-2021. Program unggulan 
di masa kepemimpinannya adalah 
gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera 
(gerbang Raja), yang sudah dia jalankan 
sejak periode pertama. Kini Rita tengah 
berupaya merealisasikan penyempurnaan 
program gerbang Raja Jilid II.

Rita Widyasari ditetapkan 
tersangka pada 26 September 2017. 
Dia diindikasikan terima suap terkait 
pemberian izin lokasi perkebunan kelapa 
sawit kepada Pt Sawit golden Prima (SgI) 
pada Juli-Agustus 2010. Sebagaimana 
diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria 
Panjaitan, Rita diduga menerima suap 
sebesar Rp6 miliar dari hery Susanto gun  
selaku Direktur utama Pt SgP.

Sementara itu laporan Keuangan 
tahun 2016, BPK memberikan opini 
WtP. menurut BPK, laporan keuangan 
Pemkab Kutai Kartanegara wajar, dalam 

semua hal yang material. hanya saja, 
berkaitan sistem pengendalian intern 
dan pengoperasiannya, BPK menemukan 
sejumlah kelemahan. Di antaranya, 
perubahan penjabaran APBD tA 2016 
dengan Perbup, tidak sesuai ketentuan.

Kelemahan lain, BPK menilai 
manajemen kas Pemkab Kutai 
Kartanegara belum memadai. Selain 
itu, penatausahaan dan pengelolaan 
pendapatan retribusi pelayanan 
kebersihan juga belum memadai.

temuan lain, pengelolaan belanja 
hibah dan belanja bantuan sosial belum 
tertib dan belum dipertanggungjawabkan 
masing-masing sebesar Rp10,40 
miliar dan Rp237 juta. Atas itu semua, 
BPK merekomendasikan bupati agar 
mengubah penjabaran APBD dan 
pergeseran anggaran, sesuai mekanisme 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta sejumlah rekomendasi lain 
terkait hal-hal yang menjadi catatan BPK. 

 (bd)
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GALLERY FOTO 

Ketua  BPK, Moermahadi Soerja Djanegara  memberikan pengarahan pada acara Forum Pembangunan Zona Integritas melalui dialog 
Tone of the Top oleh Pimpinan BPK yang dilaksanakan di auditorium BPK, di Jakarta, pada hari Rabu (27/9/2017).

Selain Ketua BPK, hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, dan Inspek-
tur Utama BPK, Mahendro Sumardjo, serta pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan BPK Pusat maupun BPK Perwakilan.
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Pertemuan antara BPK dengan Fakultas Kedokteran UI di Ruang Rapat Ketua Lt. 16 (Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Sekjen 
Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, R. Yudi Ramdhan, 29 September 2017. 

78 oktober 2017WArtA BPK

77 - 79 GATSU 31 GALERI FOTO.indd   78 12/16/2017   12:33:46 PM



GALLERY FOTO 

Pengarahan Anggota BPK Rizal Djalil dengan Ketua TIm Pemeriksaan di Lingkungan AKN IV,, 25 September 2017 . 
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