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DARI REDAKSI 3

M

emasuki Juni 2019, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Peringatan
ini menjadi momentum perayaan kemenangan
setelah satu bulan lamanya menjalani puasa untuk
melawan hawa lapar, haus, serta nafsu.
Terkait edisi kali ini, redaksi Warta Pemeriksa juga
menyediakan informasi yang terkait Ramadan dan Idul Fitri. Misalnya saja
pengalaman Ramadan yang kami sajikan di rubrik Bisnis dan Niaga. Di rubrik ini, redaksi bercerita mengenai maraknya bazar Ramadan di BPK yang
diikuti 130 stand yang menjajakan beraneka macam produk, mulai dari
makanan hingga pakaian.
Sebagai liputan utama, kami menyajikan tulisan mengenai Laporan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018. Dalam rubrik Sorotan, kami menyediakan informasi mengenai opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018. Ini
merupakan opini WTP ketiga kali berturut-turut yang diperoleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016.
Pemeriksaan dilakukan terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasian dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan
1 Laporan Keuangan bendahara Umum Negara (LKBUN). Dari 87 laporan
keuangan tersebut, BPK memberikan opini WTP terhadap 81 LKKL dan 1
LKBUN atau sekitar 95 persen. Hasil ini lebih baik dari 2017 yang hanya 91
persen (79 LKKL dan 1 LKBUN).
Pada rubrik BPK Bekerja, tema kali ini juga diperkuat dengan tulisan
mengenai tiga catatan BPK atas LKPP tahun 2018. Dipaparkan pula dalam
tulisan ini mengenai komitmen Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan
kualitas LKPP. Terkait hal itu, ada tujuh langkah yang disampaikan Menkeu
yang telah dan akan dilakukan.
Jangan lupa untuk ikuti pula komentar sejumlah menteri dan kepala
lembaga terkait opini WTP pemerintah kali ini. Selain Menkeu Sri Mulyani,
ada juga wawancara redaksi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua KPU Arief Budiman, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam
Nahrawi, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Ketua DPD
Oesman Sapta Odang.
Sementara itu, pada rubrik Perjalanan, kami menyajikan informasi
mengenai pengalaman auditor BPK di luar negeri. Kali ini juga dibahas
program peningkatan kapasitas auditor BPK lewat kerja sama dengan AO
NSW (Audit Office of New South Wales).
Kerja sama itu tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas di bidang
pemeriksaan melalui secondment dan technical assistance. Akan tetapi juga di bidang tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga perwakilan.
Akhir kata, masih dalam kemeriahan hari raya, kami juga ingin meng
ucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah kepada seluruh pembaca Warta
Pemeriksa. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, shiyamana wa shiyamakum.
Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang berhasil mendapatkan kemenangan. l
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4 SOROTAN

Pemerintah Pusat
Pertahankan Opini WTP
Opini WTP mengandung arti
bahwa pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan
APBN dalam laporan
keuangan secara material
telah disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

B

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) memberikan
opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2018. Dengan begitu, pemerintah pusat berhasil meraih opini WTP selama

Hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan:
1. Pelaporan atas kebijakan baru pemerintah, di antaranya penetapan harga jual
bahan bakar minyak/listrik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha
yang menimbulkan dampak terhadap realisasi anggaran, aset dan kewajiban
belum ditetapkan standar akuntansinya.
2. Dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi
atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi belum ditetapkan.
3. Pencatatan, rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset kontraktor kontrak kerja
sama (KKKS) dan perjanjian kerja sama/karya pengusahaan pertambangan batu
bara (PKP2B) belum memadai.
4. Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan, serta realisasi pembangunan
aset konstruksi jalan tol belum didukung standar dan kebijakan akuntansi yang
lengkap.
5. Data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian dana desa tahun anggaran 2018 belum andal.
6. Pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2018 sebesar
Rp15,51 Triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai.
7. Adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam penata
usahaan dan pencatatan kas setara kas, penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
belanja, piutang PNBP, persediaan, aset tetap, dan utang, terutama pada kementerian/lembaga.
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tiga tahun berturut-turut sejak 2016.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas LKPP Tahun 2018 telah disampaikan BPK kepada DPR RI dan DPD RI
dalam sidang paripurna pada 28 Mei
2019. Sehari berselang, BPK menyerahkannya secara langsung kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di
Istana Negara, Jakarta. Dalam kedua
kesempatan tersebut, BPK turut me
nyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) II Tahun 2018.
Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara menjelaskan, pemeriksaan
atas LKPP bertujuan memberikan
opini atas kewajaran laporan keuang
an sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Pemeriksaan dilakukan
terhadap LKPP sebagai laporan keuangan konsolidasian dari 86 Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga
(LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Dari 87 laporan keuangan tersebut,
BPK memberikan opini WTP terhadap
81 LKKL dan 1 LKBUN (95 persen).
“Jumlah laporan keuangan yang me
raih opini WTP meningkat dibanding
kan Tahun 2017 yang sebanyak 79
LKKL dan 1 LKBUN (91 persen),” kata
Moermahadi dalam pidatonya saat
menyampaikan LHP atas LKPP 2018
dan IHPS II 2018 kepada Presiden
Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu,
29 Mei 2019.
Meski masih ada yang belum meraih WTP, namun jumlah LKKL yang
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) turun menjadi 4 LKKL
dibandingkan 2017 yang sebanyak 6
LKKL. Sedangkan yang mendapatkan
opini Tidak Menyatakan Pendapat
(TMP) hanya 1 LKKL, yang juga turun
dibandingkan 2017 sebanyak 2 LKKL.

SOROTAN 5

Tipe Opini
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan
keuangan, yaitu:
a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan
menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai
dengan SAP.
Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan
audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai dengan SAP, lengkap,
konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga
tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.
b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi
keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan
keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal
yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan Pemeriksa menyatakan opini
WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:
1) WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)
Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah
material, tapi tidak pervasive, terhadap laporan keuangan; atau
2) WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)
Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaa yang cukup memadai untuk
dijadikan dasar opini, tetapi Pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mung
kin terjadi (possible effect) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terde
teksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak pervasive.
c. Opini Tidak Wajar (TW)
Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan
bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara
individual maupun agregat, adalah sangat material dan pervasive. Sifat pervasive (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya
terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang
bersifat fundamental.
d. Opini Tidak Memberikan Pendapat
Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak me
nyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin
atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai
standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa
yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

Permasalahan pelaporan pertanggungjawaban APBN 2018 pada 5 LKKL
yang tidak memperoleh opini WTP
meliputi permasalahan kas setara kas,
belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, persediaan, aset
tetap, konstruksi dalam pengerjaan,
dan aset tak berwujud.
Moermahadi menjelaskan, opini
WTP mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam

laporan keuangan secara material
telah disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
OPINI

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN baik
di tingkat kementerian/lembaga maupun di tingkat konsolidasian pemerintah pusat,” kata Moermahadi.
BPK juga menyampaikan temuan-temuan dalam pemeriksaan LKPP 2018. Ada tujuh poin temuan yang
disampaikan Moermahadi kepada
Presiden Jokowi terkait sistem sistem
pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap perundang-undangan.
Moermahadi mengingatkan, sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, penjelasan atau
keterangan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan pemerintah paling lambat 60 hari sejak diterimanya
laporan hasil pemeriksaan BPK. “Untuk
itu, kami berharap pemerintah pusat
menyampaikan jawaban atau keterangan tindak lanjut sesuai ketentuan
tersebut,” kata Moermahadi.
Dalam kesempatan tersebut, Moer
mahadi mengaku juga mengapresiasi
upaya pemerintah dalam melakukan
penilaian kembali (revaluasi) Barang
Milik Negara mulai Tahun 2017 guna
memperoleh nilai aset yang mutakhir.
Kendati begitu, hasil revaluasi tersebut
belum dapat dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.
Ia mengatakan, pemerintah perlu
melakukan perbaikan metodologi,
pengendalian, mekanisme dan laporan
revaluasi sesuai hasil pemeriksaan BPK.
Moermahadi berharap hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK agar revaluasi aset dapat
disajikan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat tahun berikutnya. l
			TAHUN
2014

2015

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

62

56

74

80

82

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

18

26

8

6

4

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

7

4

6

2

1

Tidak Wajar (TW)
Jumlah Entitas Pelaporan

2016 2017 2018

-

-

-

-

-

87

86

88

88

87
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6 SOROTAN

Presiden:
Tindak Lanjuti
Rekomendasi BPK

n

Penyerahan LKPP 2018 kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Presiden, Jakarta (29/5).

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah
akan terus membenahi, menjaga, dan memaksimalkan
pengelolaan uang rakyat.

P

residen Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga (K/L) untuk terus meningkatkan
kualitas laporan keuangan. Presiden juga meminta K/L menindaklanjuti setiap
rekomendasi hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) agar semakin banyak
yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat menerima BPK pada acara penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
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Semester (IHPS) II 2018 di Istana Negara, Jakarta,
Rabu, 29 Mei 2019.
Presiden dalam sambutannya mengaku sangat
bersyukur karena kembali meraih opini WTP untuk
LKPP 2018. “Alhamdulillah, kita wajib bersyukur karena selama tiga tahun berturut-turut sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini
berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam laporan keuangan
secara material sudah di sajikan berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan,” kata Presiden.
Presiden semakin bersyukur karena jumlah entitas pemeriksaan yang meraih opini WTP mengalami
peningkatan. Pada 2016, ada 74 entitas yang meraih
WTP, 2017 80 entitas, dan 2018 sebanyak 82 entitas.
“Artinya, sudah mencapai 95 persen dari jumlah KL
yang ada,” ujar Presiden.

SOROTAN 7

Seperti biasa, Presiden pun “menyentil” K/L yang laporan keuangannya belum mendapatkan opini WTP. Di
depan para menteri dan pimpinan lembaga yang hadir,
Presiden membeberkan dengan lantang nama-nama K/L
yang laporan keuangannya masih diganjar opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Empat K/L yang meraih opini WDP adalah Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, satu-satunya
yang meraih opini TMP adalah Badan Keamanan Laut.
“Yang meraih WDP dan TMP agar diperhatikan betul.
Jangan ada lagi yang TMP. Syukur-syukur yang WDP nanti
juga sudah tidak ada,” ucap Presiden.
Presiden menginstruksikan K/L yang belum meraih
WTP untuk menyelesaikan temuan-temuan BPK. Sesuai
yang disampaikan
Ketua BPK, ujar Presiden, ada 5 permasalahan pelaporan
pertanggungjawaban
APBN 2018 pada 5
Ini juga pertangLaporan Keuangan
Kementerian dan
gungjawaban
Lembaga (LKKL) yang
moral kita kepada tidak memperoleh
opini WTP, yaitu perrakyat agar uang
masalahan kas setara
negara, uang
kas, belanja dibayar
rakyat harus digu- di muka, belanja barang, belanja modal,
nakan sepenuh
persediaan, aset tetap, konstruksi dalam
nya untuk kepen
pengerjaan, dan aset
tingan rakyat.
tak berwujud.
Presiden menegaskan, dirinya tak
akan bosan mengingatkan agar pemerintah bisa membe
nahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan uang rakyat. Laporan Keuangan, tegas Presiden, merupakan pertang
gungjawaban konstitusional pemerintah kepada negara.
“Ini juga pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat agar uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.”
Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa berterima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang telah bekerja
keras siang dan malam dalam menyelesaikan LHP atas
LKPP 2018 dan IHPS II 2018.
“Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK kepada
pemerintah untuk perbaikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBN mendatang akan segera kita tindak
lanjuti,” kata Jokowi saat menutup pidatonya. l

Beberapa rekomendasi BPK pada LHP atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap
Ketentuan Perundang-Undangan.
a. Membuat kajian dan menetapkan komponen perhitung
an rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan
Belanja yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan
BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusa
hakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang diba
ngun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT.
c. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN
dan PPBMN dengan SKK Migas, serta menindaklanjuti
hasilnya tersebut pada pencatatan aset KKKS sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun
rencana penyelesaian ketentuan, standar, dan kebijakan
akuntansi terkait Program Pensiun dan Tunjangan Hari
Tua PNS.
e. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan
peraturan-peraturan sebagai landasan hukum perlakuan
atas tidak diterapkannya tariff adjustment.
f. Berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk menetapkan tata cara perencanaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan serta standar akuntansi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap
APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah.
g. Menyusun SOP mengenai analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD.
h. Menggunakan sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam perhitungan alokasi
Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG
PNSD.
i. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun
rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan
akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk
PSN.
j. Menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan
atas UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
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8 SOROTAN

Penyerahan LHP
di Bawah
Lingkungan AKN II
LKKL dan LKBUN di lingkungan AKN II memiliki
kontribusi yang sangat signifikan terhadap
LKPP, baik dari sisi aset, kewajiban, pendapatan,
maupun belanja.

B

adan Pemeriksa Keuangan
menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuang
an Kementerian/Lembaga (LKKL)
dan Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (LKBUN) Tahun 2018
yang berada di bawah Auditorat Utama Keuang
an Negara (AKN) II. LHP diserahkan oleh Anggota
II BPK Agus Joko Pramono kepada pimpinan
kementerian/lembaga (K/L) di auditorium kantor
pusat BPK, Jakarta, Selasa (12/6). Penyerahan
LHP LKKL dan LKBUN ini merupakan rangkaian
kegiatan dari penyerahan LHP Laporan Keuang
an Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kepada
DPR, DPD RI, dan Presiden.
Agus menjelaskan, K/L yang menjadi lingkup
pemeriksaan AKN II berjumlah 12 KL dan 1 BUN.
Dari sisi kuantitas, LKKL dan LKBUN di ling
kungan AKN II hanya 15 persen dari seluruh LKKL
dan LKBUN yang terkonsolidasi ke dalam LKPP.
Namun dari sisi materialitas terhadap LKPP, LKKL
dan LKBUN di lingkungan AKN II memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap LKPP, baik
dari sisi aset, kewajiban, pendapatan, maupun
belanja.
LKKL dan LKBUN di bawah AKN II berkontribusi terhadap 62,10 persen saldo aset dan 99,34
persen saldo kewajiban yang disajikan pada
LKPP. Dari sisi nilai realisasi belanja, kontribusinya
mencapai 45,65 persen. Sedangkan atas nilai
realisasi pendapatan, berkontribusi sebesar 90,70
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persen. “Dengan demikian, permasalahan yang
terjadi pada K/L di lingkungan AKN II dan BUN
akan berpengaruh signifikan terhadap kewajaran
penyajian LKPP,” kata Agus dalam pidatonya.
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap K/L
di lingkungan AKN II meliputi 6 kementerian, 6
lembaga, dan 1 BUN. Untuk tahun 2018, seluruh
K/L dan BUN tersebut memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya sangat bangga
kepada pemerintah sekarang karena melakukan
effort yang cukup, usaha yang keras, dan komunikasi yang baik, sehingga dapat mencapai opini
WTP dengan tingkat profesionalisme yang cukup
pula,” ungkapnya.
Meskipun laporan keuangan KL dan BUN
Tahun 2018 tersebut memperoleh opini WTP,
BPK masih menemukan beberapa permasalahan
sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan.
Permasalahan pada BUN antara lain berupa
permasalahan skema pengalokasian anggaran
dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN;
permasalahan pencatatan, rekonsiliasi dan
monitoring evaluasi aset KKKS dan PKP2B; dan
Permasalahan penyajian kewajiban atas program
pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Permasalahan pada Kementerian Keuangan
antara lain permasalahan penatausahaan pi
utang perpajakan, permasalahan penetapan tarif
bea keluar pada PT Freeport Indonesia, dan permasalahan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping.
Di Kementerian Perdagangan, terdapat ketidak-

SOROTAN 9

n Anggota II BPK Agus Joko Pramono

Saya sangat bangga
kepada pemerintah
sekarang karena
melakukan effort yang
cukup, usaha yang
keras, dan komunikasi
yang baik, sehingga
dapat mencapai opini
WTP dengan tingkat
profesionalisme yang
cukup pula.

jelasan proses hibah aset berupa gedung bangunan pasar dan peralatan
mesin yang berasal dari dana tugas
pembantuan.
Ditemukan pula sejumlah
permasalahan pada Kementerian
KUKM, yakni permasalahan pada
Lembaga Layanan Pemasaran yang
belum menagih pendapatan dari
biaya sewa, bagi hasil, dan uang
jaminan. Agus menambahkan, BPK
juga menemukan permasalahan
pada Badan Pusat Statistik, yaitu
berupa permasalahan perencanaan,
pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang belum sesuai dengan
ketentuan.
Permasalahan lainnya yang terjadi pada beberapa kementerian/
lembaga antara lain permasalahan
dalam pengelolaan kas, persediaan,
aset tidak berwujud, aset tetap,
PNBP, dan belanja.
“Permasalahan ada, tapi opininya

mengapa WTP? Karena BPK dalam
memberikan opini mengacu kepada
materialitas. Jadi temuan-temuan
ini walaupun kontrolnya kurang, namun report-nya tidak menimbulkan
dampak yang materiil terhadap ang
ka di laporan keuangan,” ujarnya.
Agus mengharapkan komitmen
seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk segera menindaklanjuti
rekomendasi BPK sesuai batas waktu
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
“Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut diharapkan
dapat menyelesaikan permasalahan
yang terjadi selama ini, sehingga
pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2019 permasalahan yang sama tidak terjadi lagi,”
katanya. l
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Tiga Catatan BPK
Atas LKPP Audited
Tahun 2018
Pemerintah menegaskan akan terus berupaya untuk dapat menyusun
dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

B

n Penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2018 kepada DPD RI.

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) memberikan
opini Wajar Tanpa Penge
cualian (WTP) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2018. Meski demikian, ada tiga hal
yang menjadi catatan BPK untuk diperhatikan pemerintah terkait realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara (APBN) 2018. Ketiga catatan
tersebut mencakup asumsi dasar ekonomi makro, rasio utang, dan realisasi
belanja subsidi.
LKPP Audited Tahun 2018 telah
diserahkan secara langsung oleh
BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sidang paripurna
pada 28 Mei 2019 untuk kemudian
ditetapkan menjadi Undang-Undang

Pertanggungjawaban APBN.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, LKPP Audited Tahun 2018 mencakup tujuh komponen
laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Lapor
an Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
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Realisasi pendapatan negara tahun 2018 dilaporkan sebesar Rp1.943
triliun atau mencapai 102 persen dari
target. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518
triliun, penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) sebesar Rp409 triliun,
dan penerimaan hibah sebesar Rp15
triliun. Penerimaan perpajakan sebagai
sumber utama pendanaan APBN mencapai 93 persen dari anggaran atau
meningkat 13 persen dibandingkan
dengan penerimaan perpajakan tahun
2017.
Adapun realisasi belanja negara tahun 2018 dilaporkan sebesar Rp2.213
triliun atau mencapai 99 persen dari
anggaran, yang terdiri dari belanja
pemerintah pusat sebesar Rp1.455 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp697
triliun, dan dana desa sebesar Rp59
triliun.
Moermahadi melanjutkan, defisit
anggaran tahun 2018 dilaporkan sebesar Rp269 triliun atau 1,79 persen dari
Produk Domestik Bruto (PDB). “Namun,
realisasi pembiayaan tahun 2018 mencapai Rp305 triliun atau sebesar 113
persen dari nilai defisitnya sehingga
terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Ang
garan (SILPA) sebesar Rp36 triliun,”
kata Moermahadi dalam sambutannya
pada acara ‘Penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 dan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II
Tahun 2018 Kepada DPR RI, di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei.
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Secara akrual, kata Moermahadi,
Laporan Operasional (LO) tahun 2018
menunjukkan nilai pendapatan operasional sebesar Rp2.169 triliun, beban
operasional sebesar Rp2.249 triliun,
defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp80 triliun, defisit dari kegiatan
nonoperasional sebesar Rp145 triliun,
dan defisit LO sebesar Rp225 triliun.
Dibandingkan dengan tahun 2017,
pendapatan operasional mengalami
peningkatan 20 persen dan beban
operasional mengalami peningkatan
12 persen sehingga defısit LO meng
alami kenaikan sebanyak 99 persen.
Selanjutnya, posisi keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2018
menggambarkan saldo aset, kewajib
an, dan ekuitas masing-masing sebesar Rp6.325 triliun, Rp4.917 triliun, dan

Realisasi APBN TA 2018
Uraian

(Rp Triliun)

Realisasi Anggaran TA 2018 (Audited)

Realisasi

Anggaran

Realisasi

%

TA 2017

Pendapatan Negara dan Hibah

1.894,72

1.943,67

102,58

1.666,37

Belanja Negara:

2.220,65

2.213,11

99,66

2.007,35

I. Belanja Pemerintah Pusat

1.454,49

1.455,32

100,06

1.265,35

766,16

757,79

98,91

741,99

(325,93)

(269,44)

82,67

(340,97)

325,93

305,69

93,79

366,62

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Surplus (Defisit) Anggaran
Pembiayaan Neto
SiLPA (SiKPA)

36,25

366,62

Rp1.407 triliun. Dibandingkan dengan
tahun 2017, aset pemerintah meng
alami peningkatan sebesar Rp377 triliun, kewajiban mengalami peningkat
an sebesar Rp510 triliun, dan ekuitas
mengalami penurunan sebesar Rp132
triliun.
“Pemerintah telah mengungkapkan
secara memadai atas hal-hal yang
material dalam Catatan atas Laporan
Keuangan, yang mencakup penjelasan
umum dan penjelasan atas akun-akun
laporan keuangan,” kata Moermahadi.
Kendati begitu, Moermahadi me
ngatakan BPK memberikan beberapa
catatan yang perlu menjadi perhatian
DPR dan pemerintah terhadap LKPP
Audited Tahun 2018. Catatan pertama,
ujar Moermahadi, terdapat beberapa
capaian yang positif terhadap target
asumsi dasar ekonomi makro Tahun
2018 yang ditetapkan dalam APBN
2018, yaitu realisasi inflasi sebesar 3,13
persen dari target 3,50 persen dan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 5 persen dari target 5,2 persen. Akan tetapi, pemerintah
tidak dapat mencapai target terhadap
beberapa indikator, yaitu pertumbuhan
ekonomi yang hanya mencapai 5,17
persen dari target 5,40 persen, lifting
minyak hanya mencapai 778 ribu barel
per hari dari target sebanyak 800 ribu
barel per hari, dan lifting gas hanya
mencapai 1.145 ribu barel per hari dari
target 1.200 ribu barel per hari.
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Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar
Ekonomi Makro Tahun 2018 dan 2017
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (%)
PDB Nominal (Rp triliun)
Inflasi (%)
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)
Nilai tukar (Rp/US$)
Harga Minyak Mentah Indonesia(US$/barel)
Lifting Minyak (ribu barel per hari)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

2018
APBN

2017

Realisasi Audited

Realisasi Audited

5,40

5,17

5,07

14.850,50

14.837,40

13.587,20

3,50

3,13

3,61

5,200

5,00

5,00

13.400

14.247

13.384

48,00

67,50

51,20

800

778

804

1.200

1.145

1.142

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, SKK Migas

Catatan kedua dari BPK, rasio
utang pemerintah pusat terus meng
alami peningkatan sejak tahun 2015,
namun rasio utang tersebut masih di
bawah ambang batas 60 persen dari
PDB. Peningkatan rasio utang dimulai sejak 2015-2017. Pada 2015, rasio
utang tercatat sebesar 27,4 persen terhadap PDB, 2016 sebesar 28,3 persen,
dan pada 2017 sebesar 29,93 persen.
“Namun, pada tahun 2018 rasio utang
menurun menjadi 29,81 persen,” kata
Moermahadi.
Peningkatan rasio utang tidak terlepas dari realisasi pembiayaan utang
dari tahun 2015-2018, yaitu sebesar
Rp380 triliun pada tahun 2015, Rp403
triliun pada tahun 2016, Rp429 triliun
pada tahun 2017, dan Rp370 triliun
pada tahun 2018. Sampai dengan 31
Desember 2018, nilai pokok atas utang
pemerintah sebesar Rp4.466 triliun
yang terdiri atas utang luar negeri
sebesar Rp2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar
Rp1.811 triliun atau 41 persen.
Catatan ketiga BPK yang perlu dijadikan perhatian pemerintah dan DPR
adalah mengenai realisasi belanja subsidi. Moermahadi mengungkapkan,
realisasi belanja subsidi tahun 2018
sebesar Rp216 triliun. Jumlah tersebut
melebihi pagu anggaran yang ditetap
kan APBN sebesar Rp156 triliun dan
meningkat sebesar Rp50 triliun dibandingkan dengan tahun 2017.
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Hal tersebut terjadi antara Iain
karena pembayaran utang subsidi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp25
triliun, realisasi nilai Indonesian Crude
Price (ICP) Tahun 2018 sebesar 67,5
dolar AS per barel atau lebih tinggi
dibandingkan dengan asumsi APBN
sebesar 48 dolar AS per barrel. Sedang
kan, realisasi nilai tukar rupiah sebesar
Rp14.247 per dolar AS atau lebih tinggi
dibandingkan dengan asumsi APBN
sebesar Rp13.400 per dolar AS.
Selain hal tersebut, terdapat pe
nyediaan bahan bakar minyak dan
listrik oleh badan usaha melalui skema
subsidi maupun skema penugasan
yang harga jualnya ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomian.
“Pemerintah dan DPR perlu membahas
skema pengelolaan keuangan dan
pelaporan pertanggungjawaban yang
tepat atas penetapan harga jual di
bawah harga keekonomian tersebut,”
ujar Moermahadi.

Upaya pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kata pengantarnya di LKPP Audited
Tahun 2018 menegaskan, pemerintah
secara konsisten akan terus berupaya
meningkatkan kualitas LKPP dan pe
ngelolaan keungan negara. Ada tujuh
langkah yang disampaikan Menkeu
yang telah dan akan dilakukan guna
meningkatkan kualitas LKPP.
Pertama, meningkatkan kualitas

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kedua, melanjutkan program
pelatihan akuntansi dan pelaporan
keuangan dalam rangka peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM)
bagi pegawai di kementerian negara/
lembaga.
Langkah ketiga yakni dengan melaksanakan pembinaan secara intensif
terkait implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada seluruh
instansi pemerintah. Keempat, menyu
sun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat dengan menggunakan Sistem
Aplikasi LKPP Terintegrasi G2 dan sistem aplikasi pendukung lainnya.
Selain itu, pemerintah mengimplementasikan single database dalam
penyusunan LKKL melalui Aplikasi
E-Rekon-LK untuk meminimalkan
terjadinya suspen (transaksi dalam
konfirmasi). Upaya keenam, pemerintah menyatakan komitmennya untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK
dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan timeline penyelesaian
yang jelas, melakukan pembahasan
dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
Adapun langkah ketujuh, menerapkan dan menyusun statistik
keuangan pemerintah (government
finance statistics) yang mengacu pada
Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan
pemerintah dalam rangka memenuhi
kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiska, serta analisis perbandingan
antarnegara.
Menkeu melanjutkan, pemerintah
mengharapkan tanggapan, saran,
maupun kritik konstruktif dari para
pemangku kepentingan. Sehingga,
kualitas LKPP di masa mendatang akan
menjadi semakin baik. Pemerintah pun
menegaskan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan
LKPP secara andal sebagai cerminan
perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). l

BPK BEKERJA 13

Catatan BPK Terkait Sistem
Pengendalian Intern
BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPP mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan
opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.
perhitungan, dan mekanisme penye
lesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik
nonsubsidi belum ditetapkan. Kelemahan SPI lainnya adalah data sumber
perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian dana
desa Tahun Anggaran 2018 pada 1.427
desa dan 22 kabupaten tidak andal.

Penyusunan laporan keuangan

B

adan Pemeriksa Keuangan
memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2018. Meski begitu, BPK tetap memberikan sejumlah
catatan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Dalam laporan hasil pemeriksaan
atas Sistem Pengendalian Intern
(SPI), BPK menemukan 19 kelemahan
SPI. Temuan-temuan tersebut tidak
memengaruhi secara material kewa
jaran LKPP Tahun 2018.
Sesuai Standar Pemeriksaan Ke
uangan Negara, BPK dalam melakukan
pemeriksaan LKPP mempertimbang
kan Sistem Pengendalian Intern pemerintah pusat untuk menentukan
prosedur pemeriksaan dengan tujuan
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untuk menyatakan opini atas laporan
keuangan dan tidak ditujukan untuk
memberikan keyakinan atas SPI. BPK
menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan
SPI dan operasinya.
Pokok-pokok kelemahan dalam SPI
atas LKPP yang ditemukan BPK antara
lain adalah pemerintah belum memiliki
sistem untuk menganalisis hubungan
antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit; aset konstruksi
berupa jalan, gedung, peralatan dan
jaringan atas jalan tol yang dibangun
oleh BUJT belum dilaporkan dalam LK
Kementerian PUPR, dan pemerintah
belum menyajikan kewajiban atas
program pensiun pegawai negeri pada
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018.
Selain itu, dasar hukum, metode

Dalam hal penyusunan laporan
keuangan, BPK menemukan kelemahan
SPI bahwa pemerintah belum memiliki
sistem untuk menganalisis hubungan
antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit. Seperti diketahui,
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam
menghimpun pendapatan negara.
APBN merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang ditetapkan
untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan
untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan
bila diperkirakan akan terjadi defisit.
Dengan demikian, anggaran
mengkoordinasikan aktivitas belanja
pemerintah dan memberi landasan
bagi upaya perolehan pendapatan dan
pembiayaan oleh pemerintah untuk
suatu periode tertentu yang biasanya
mencakup periode tahunan. Namun,
tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih
atau kurang dari satu tahun.
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Pemerintah secara konsisten terus
berupaya meningkatkan kualitas LKPP
dan pengelolaan keuangan negara
dengan melakukan perbaikan, antara
lain menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan
Sistem Aplikasi LKPP Terintegrasi G2
dan mengimplementasikan single
database dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi
dalam konfirmasi).
Hasil pengujian analitis dan permintaan keterangan dari pihak Kementerian
Keuangan menunjukkan bahwa terda
pat hubungan antar akun dan CaLK
dalam LKPP TA 2018 tidak memadai dan
belum dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Hubungan antar akun pada LKPP
belum memadai
Hasil pengujian analitis data
bertujuan untuk menguji ketepatan
penjumlahan antar akun dan kecu
kupan pengungkapannya serta untuk
meyakini bahwa seluruh transaksi
yang terjadi pada satu tahun anggaran
tercermin dalam LKPP TA 2018. Dari
hasil pengujian analitis vertikal dan
horizontal LKPP TA 2018 menunjukkan
terdapat 22 analisis saldo akun-akun
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yang sudah sesuai atau terhubung
antar laporan keuangan dan sembilan
analisis saldo akun-akun yang belum
terhubung antar laporan keuangan.
b. Pemerintah belum menentukan
penyesuaian atas komponen perhitungan rasio defisit dalam rangka
implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 01 tentang Pe
nyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian
defisit, yaitu defisit Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Defisit LRA (basis kas) adalah
selisih kurang antara pendapatan-LRA
dan belanja selama periode pelaporan,
sedangkan defisit LO (basis akrual)
adalah selisih kurang antara pendapat
an-LO dan beban selama satu periode
pelaporan, setelah diperhitungkan
surplus/defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa.
Selain itu, SAP juga mendefinisikan
pendapatan-LRA sebagai penerimaan
oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas
pemerintah lainnya yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja memiliki
pengertian semua pengeluaran oleh
Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah. Sementara
itu, pendapatan LO didefinisikan sebagai hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,
sedangkan beban sebagai kewajiban
pemerintah yang diakui sebagai pe
ngurang nilai kekayaan bersih. Kedua
pengertian pendapatan dan beban LO
yang berbasis akrual tersebut serupa
dengan pengertian pendapatan negara dan belanja negara yang tercantum
dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pemerintah, terkait perbedaan metode perhitungan defisit pada
kedua laporan tersebut, pemerintah
hanya mengakui defisit berdasarkan
perhitungan defisit LRA saja tanpa
mempertimbangkan perhitungan
defisit LO. Hal tersebut sesuai dengan
paragraf 44 Lampiran 1.01 Kerangka
Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010
yang menyatakan bahwa dalam hal
anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas. Namun, dalam
PP tersebut tidak menyatakan secara
jelas bahwa defisit yang diungkapkan
dalam LKPP merupakan defisit LRA.
Berdasarkan analisa tim pemeriksa,
perhitungan rasio defisit yang diung
kapkan di LKPP seharusnya mempertimbangkan komponen defisit
yaitu pendapatan negara dan belanja
negara berbasis akrual. Hal tersebut
sesuai dengan definisi pada UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Pendapatan
Negara sebagai hak pemerintah pusat
yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih, sedangkan Belanja
Negara adalah kewajiban pemerintah
pusat yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.
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Permasalahan tersebut tidak sesuai
dengan:
a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 1:
1) Angka 13 yang menyatakan bah
wa pendapatan negara adalah
hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan
bersih, dan
2) Angka 14 yang menyatakan bah
wa belanja negara adalah kewa
jiban pemerintah pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 21 ayat (1)
yang menyatakan bahwa kegiatan
pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c
dilakukan untuk memastikan akurasi
dan kelengkapan informasi.
c. PMK Nomor 9/PMK.09/2014 tentang
Standar Reviu atas Laporan Keuang
an Pemerintah Pusat pada Lampiran
angka 11 yang menyatakan bahwa
penelaahan dilaksanakan dengan
teknik antara lain: penelusuran ang
ka, permintaan keterangan dan prosedur analitis.
Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Indikasi terjadinya risiko salah saji laporan keuangan dan informasi yang
diungkapan pada LKPP 2018 belum
dapat diandalkan oleh pembaca dan
pengguna laporan keuangan; dan
b. Perhitungan rasio defisit pemerintah
belum menunjukkan nilai sebenarnya.
Permasalahan itu disebabkan pemerintah dhi. Kementerian Keuangan:
a. Belum memiliki sistem informasi
yang memadai untuk menelusuri
hubungan antar akun LKPP, LKBUN,
dan LKKL; dan
b. Belum menentukan penyesuaian
atas komponen perhitungan rasio
defisit dalam rangka penerapan
akuntansi berbasis akrual.
Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah
menanggapi bahwa Kementerian

Keuangan dalam hal ini Direktorat APK
sudah berusaha menelusuri selisih analisis hubungan antar akun LKPP yaitu
hubungan LRA dan Neraca; hubungan
LRA, LO, dan Neraca; dan hubungan LRA
dan LPE. Namun masih terdapat beberapa koreksi/penyesuaian akun-akun
yang belum dapat dijelaskan. Pihak Direktorat APK memerlukan kehati-hatian
dan waktu yang lama untuk menelusuri
koreksi/penyesuaian pada analisis ketiga hubungan antar LK tersebut, karena
nilai koreksi/ penyesuaian akun-akun
tersebut merupakan hasil konsolidasi
seluruh Kementerian/Lembaga atau
Satuan Kerja. Analisis hubungan antar
LK tersebut seharusnya lebih tepat
dilakukan pada tingkat K/L atau Satker
terlebih dahulu, sehingga nilai koreksi/
penyesuaiannya dapat teridentifikasi
dan dikonsolidasi di tingkat LKPP.

Rekomendasi BPK
a. Membangun sistem informasi
untuk menganalisis hubungan
antar akun-akun LKPP, LKBUN,
dan LKKL pada tingkat satker,
tingkat kementerian/lembaga,
dan tingkat konsolidasi LKPP; dan
b. Membuat kajian dan menetap
kan komponen perhitungan rasio defisit sesuai dengan definisi
Pendapatan dan Belanja yang
diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Atas rekomendasi tersebut,
Menteri Keuangan selaku wakil
Pemerintah menerima dan akan
menindaklanjuti dengan:
a. Menganalisis dan mengkaji kemungkinan penerapan analisis
hubungan antar komponen
laporan keuangan mulai dari
tingkat Satker, K/L, BA BUN, BUN
dan pada akhirnya ke LKPP; dan
b. Menyusun kajian tentang pe
nyusunan rasio defisit sesuai
dengan definisi Pendapatan
dan Belanja yang diatur dalam
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kebijakan penetapan tarif
tenaga listrik nonsubsidi
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat TA 2018 (Audited) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar
Rp156,2 triliun dengan realisasi sebesar
Rp216,8 triliun atau 138,82 persen dari
anggaran. Dalam realisasi belanja subsidi tersebut terdapat belanja subsidi
listrik sebesar Rp56,5 triliun atau 118,56
persen dari APBN sebesar Rp47,6 triliun
atau melebihi pagu sebesar Rp8,8 triliun yang terdiri atas pelampauan pagu
karena adanya pembayaran kurang bayar subsidi listrik Tahun Anggaran Yang
Lalu (TAYL), penambahan pembayaran
subsidi listrik Tahun 2018 dampak per
ubahan Indonesian Crude Price (ICP)
dan nilai tukar, dan kelebihan pembayaran Tahun 2018.
Subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh pemerintah
dalam APBN dan/atau APBN-P sebagai
bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari
PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau. Pada Tahun 2016, Pemerintah
menerbitkan Permen ESDM Nomor 28
Tahun 2016 yang mengatur tentang
pelaksanaan tariff adjustment bagi 13
golongan tarif tenaga listrik. Namun
sejak Tahun 2017 hingga 2018, pemerintah melaksanakan kebijakan untuk
menerapkan tariff adjustment sesuai
dengan tariff adjustment sebelumnya.
Anggaran
subsidi
APBN
2018:
RP156,2
TRILIUN

Realisasi:

Persentase:

RP216,8
TRILIUN

138,82
PERSEN

Hasil pemeriksaan terkait pe
nyelesaian kompensasi atas dampak
penerapan tariff adjustment sesuai
dengan tariff adjustment sebelumnya
menunjukkan bahwa kompensasi atas
beban yang ditanggung PT PLN (Persero) terkait penetapan tarif golongan
nonsubsidi, belum ditetapkan dasar
hukum, metode perhitungan dan mekanisme penyelesaiannya.
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Pada 2017, PT PLN (Persero) meng
alami kekurangan pendapatan karena
penerapan tariff adjustment sesuai
dengan tariff adjustment sebelumnya.
Pemerintah melalui Surat Menteri Ke
uangan Nomor S-440/MK.02/2018
tanggal 28 Juni 2018, berkomitmen
untuk melakukan penggantian kekurangan pendapatan tersebut sesuai
dengan kemampuan keuangan negara. Komitmen Pemerintah tersebut
belum didukung peraturan yang menjadi dasar hukumnya.
Sementara, terkait pendekatan
perhitungan nilai kompensasi pada Tahun 2017, pemerintah menggunakan
pendekatan perhitungan subsidi yang
mempertimbangkan adanya allowable
cost dan non-allowable cost yang dapat
diperhitungkan sebagai komponen
BPP tenaga listrik. Sedangkan pada
Tahun 2018, perhitungan nilai kompensasi menggunakan pendekatan
selisih tarif tenaga listrik per golongan
tarif antara tarif usulan PT PLN (Persero) dengan tarif tenaga listrik yang
ditetapkan Pemerintah. Ketidakkonsistenan metode perhitungan nilai kompensasi golongan listrik nonsubsidi
tersebut akan mempengaruhi besaran
nilai kompensasi yang menjadi beban
Pemerintah. Pengujian selanjutnya
tentang formula tariff adjustment menunjukkan bahwa terdapat kebijakan
Pemerintah dan PT PLN (Persero) yang
belum dipertimbangkan dalam perhitungan tariff adjustment.
Kemudian, komitmen pemerintah
untuk melakukan penggantian atas
beban PT PLN (Persero) yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuang
an Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal
28 Juni 2018 mengakibatkan adanya
ketidakjelasan pos belanja dan beban
untuk pengeluaran tersebut. Pengeluaran atas beban tersebut tidak tepat
menggunakan pos belanja dan beban
subsidi karena golongan tarif yang
nilai tarifnya di bawah Biaya Pokok
Penyediaan (BPP) tenaga listrik tersebut bukan merupakan golongan tarif
bersubsidi. Berdasarkan Permen ESDM
Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana
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terakhir diubah dengan Permen ESDM
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tarif
Tenaga Listrik yang disediakan oleh
PT PLN (Persero), golongan tarif listrik
dimaksud seharusnya menggunakan
tariff adjustment. Golongan tarif listrik
yang akan dilakukan penggantian,
bukan merupakan golongan tarif listrik
bersubsidi.
Atas permasalahan tersebut, BPK
merekomendasikan Menteri Keuangan
agar berkoordinasi dengan Menteri
ESDM untuk menetapkan peraturanperaturan sebagai landasan hukum
perlakuan atas tidak diterapkannya
tariff adjustment. Adapun Menteri
Keuangan menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk
membahas peraturan perundangan
yang akan dijadikan landasan hukum
perlakuan atas tidak diterapkannya
tariff adjustment dengan merujuk pasal
14 ayat 10 Perpres 43 Tahun 2018.

Pengalokasian dana desa
Laporan realisasi anggaran pada
LKPP Tahun 2018 (audited) menyajikan
anggaran Dana Desa sebesar Rp60
triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp59,8 triliun atau sebesar 99,77
persen. Ada beberapa permasalahan

BPK merekomendasikan
Menteri
Keuangan agar
berkoordinasi
dengan Menteri
ESDM untuk
menetapkan
peraturan- per
aturan sebagai
landasan hukum perlakuan
atas tidak dite
rapkannya tariff
adjustment.
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yang ditemukan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) pada Auditorat Utama Keuangan Negara V terkait Kinerja
atas Efektivitas Pembinaan dan Peng
awasan Pengelolaan Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2015-Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait
Lainnya Nomor 33/LHP/XVIII/12/2018
tanggal 26 Desember 2018 serta Hasil
Pemeriksaan pada Auditorat Utama
Keuangan Negara III terkait Kinerja
atas Program Pembangunan Desa dan
Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d
Semester I 2017 pada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 59/HP/
XVI/02/2018 tanggal 15 Februari 2018.
Permasalahan yang ditemukan,
pertama adalah Permendagri Nomor
1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
belum secara lengkap dan jelas meng
atur penataan desa, yakni mengenai
pengaturan data yang akurat terkait
persyaratan pembentukan desa dan
sumber data/instansi yang berwenang
mengeluarkan data tersebut, di antaranya data Jumlah Penduduk (JP) dan
Luas Wilayah (LW).
Kedua, proses verifikasi terkait
penambahan desa yang telah berdiri
sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa hanya berupa pengujian
kelengkapan dokumen, namun tidak
dilakukan verifikasi substansi data
dalam dokumen. Ketiga, verifikasi

persyaratan pembentukan desa serta
penetapan dan penegasan batas desa
tidak sesuai ketentuan yang berlaku
sehingga pembentukan 24 desa tidak
memenuhi persyaratan dan basis data
luas wilayah desa yang akurat dan sah
belum tersedia. Keempat, pengukuran
status desa belum berdasarkan satu indeks desa dengan elemen pengukuran
yang disepakati oleh Kementerian/
Lembaga (K/L) yang berkepentingan
terhadap pembangunan desa, sesuai
amanat RPJMN.
Sedangkan yang kelima, Data
Potensi Desa (Podes) 2014 belum
mencakup keseluruhan elemen peng
ukuran status klasifikasi desa yang
mengakibatkan pengukuran status
desa belum jelas dan data yang digunakan untuk pengukuran status desa
tidak valid.
Hasil-hasil pemeriksaan tersebut
juga berdampak pada keandalan data-data sumber yang digunakan oleh
Kementerian Keuangan dalam hal ini
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam melakukan perhitungan alokasi dana desa Tahun 2018.
PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa
Setiap Kabupaten/Kota dan Peng
hitungan Rincian Dana Desa Setiap
Desa serta Nota Keuangan Tahun 2018
telah mengatur data sumber yang
digunakan dalam pengalokasian Dana
Desa secara rinci sebagai berikut.

Data Sumber yang Digunakan
dalam Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2018
No

Jenis Data

Sumber Data

K/L Penyedia Data

1

Status desa
tertinggal dan
sangat tertinggal

Indeks Desa
Membangun

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2

Jumlah Penduduk
Miskin

Basis Data Terpadu
untuk Program Pena
nganan Fakir Miskin

Kementerian Sosial

3

Jumlah Penduduk
Desa dan Wilayah
Desa

a. Potensi Desa; dan
b. Data Penduduk
dan Catatan Sipil

1. Badan Pusat Statistik;
dan
2. Kementerian
Dalam Negeri

Hasil analisis perhitungan kertas
kerja pengalokasian Dana Desa Tahun
2018 menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut.
a. Data sumber berupa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Jumlah Penduduk (JP) yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Alokasi Afirmasi
dan Alokasi Formula Dana Desa Tahun 2018 tidak andal.
l Perhitungan alokasi afirmasi
dan alokasi formula pada 698
desa dengan total pagu alokasi
Dana Desa sebesar Rp507,6
miliar tidak menggunakan data
yang andal.
l Terdapat data JPM yang melebihi JP pada 729 desa dengan
total pagu Dana Desa sebesar
Rp654 miliar.
b. Data sumber berupa Jumlah Penduduk (JP) dan Luas Wilayah (LW)
yang digunakan sebagai dasar
perhitungan alokasi formula Dana
Desa Tahun 2018 belum sepenuh
nya andal.
Atas permasalahan tersebut, BPK
merekomendasikan Menteri Keuangan
untuk menetapkan kebijakan analisis
konsistensi dan anomali data sumber
pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut.
Selain itu, menyelenggarakan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD
secara periodik antar Kementerian/
Lembaga teknis, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri,
Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menteri Keuangan menyatakan
menerima dan akan menindaklanjuti
rekomendasi dengan menyusun SOP
mengenai analisis konsistensi dan
anomali data sumber pengalokasian
TKDD. Kemudian, melakukan rekonsiliasi data sumber pengalokasian dana
transfer secara periodik antar Kementerian/Lembaga teknis, di antaranya
Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. l
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Hasil Pemeriksaan
Atas Kepatuhan
Terhadap Ketentuan
Perundang-Undangan
BPK menemukan adanya
enam permasalahan
ketidakpatuhan dalam
pengujian kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

B

PK telah menerbitkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2018
yang memuat opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebagai bagian pemerolehan keyakin
an yang memadai tentang apakah
laporan keuangan bebas dari salah
saji material, sesuai dengan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
BPK melakukan pengujian kepatuhan
pemerintah pusat terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang
berpengaruh langsung dan material
terhadap penyajian laporan keuangan.
Namun, pemeriksaan yang dilakukan
BPK atas LKPP tidak dirancang khusus
untuk menyatakan pendapat atas
kepatuhan terhadap keseluruhan per
aturan perundang-undangan.
BPK menemukan adanya enam
permasalahan ketidakpatuhan dalam
pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertama, pengelolaan penerimaan
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negara bukan pajak (PNBP) pada 36
kementerian/lembaga (K/L) minimal
sebesar Rp352,38 miliar dan 78,07 juta
dolar AS, serta pengelolaan Piutang
pada 18 K/L sebesar Rp675,34 miliar
dan 341,41 ribu dolar AS belum sesuai
ketentuan.
Kedua, Tarif bea keluar dalam nota
kesepahaman antara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) dengan PT Freeport Indonesia
(FI) bertentangan dengan tarif bea
keluar yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat
potensi pengembalian Bea Keluar
sebesar Rp1,82 triliun atas ekspor konsentrat tembaga PT FI. Ketiga, Direk-

torat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum
mengenakan bea masuk tambahan di
antaranya bea masuk anti dumping
terhadap pengeluaran barang Hot Rol
led Plate dari Kawasan Bebas Tujuan
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
(TLDDP) sebesar Rp34,05 miliar.
Temuan keempat berupa ketidak
konsistenan pembebanan atas
golongan tarif 900 VA-RT< (R-1/TR)
menimbulkan ketidakpastian dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban belanja subsidi
listrik. Kelima, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 67 k/l sebesar Rp19,94 triliun tidak sesuai ketetentuan. Adapun
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temuan terakhir yakni pengalokasian
dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun
anggaran 2018 sebesar Rp15,51 triliun
belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan
tidak didukung dengan dokumen
sumber yang memadai.

Rekomendasi BPK kepada
Menteri Keuangan
l

l

l

l

l

l

Menyusun rencana penyelesaian
peraturan pelaksanaan atas UU
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
penerimaan bukan pajak (PNBP).
Menyampaikan surat kepada
Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan
dalam menyusun nota kesepahaman dengan pihak lain yang
berdampak terhadap penerimaan perpajakan untuk meng
hindari terjadinya perbedaan
perlakuan dan tarif.
Melaksanakan penelitian ulang
dan/atau audit kepabeanan
untuk menagih potensi penerimaan dari pendapatan bea masuk anti dumping sebesar Rp34
triliun terhadap 163 dokumen
PPFTZ-01 tujuan TLDDP.
Berkoordinasi dengan Menteri
ESDM untuk menyusun roadmap
tariff adjusment berikut tahapan
pelaksanaannya, pertimbangan
pelaksanaan ataupun penundaannya, serta tindakan yang
harus dilakukan apabila tariff
adjusment tersebut ditunda
ataupun tidak dilaksanakan.
Meminta menteri/pimpinan
lembaga untuk meningkatkan
kepatuhan dalam proses perencanaan, penganggaran/
perubahannya dan pelaksanaan
belanja, serta menindaklanjuti
penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja.
Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK fisik.

Pengelolaan PNBP
Jika ditelisik lebih dalam, terdapat
sejumlah permasalahan terkait pe
ngelolaan PNBP yang dinyatakan BPK
belum sesuai ketentuan perundangundangan.
LHP BPK atas LKPP Tahun 2017
telah mengungkapkan permasalahan
mengenai pengelolaan PNBP dan
piutang pada K/L yaitu PNBP telah
memiliki dasar hukum, namun terlambat/belum disetor ke kas negara atau
belum/tidak dipungut minimal sebesar Rp451 miliar, PNBP belum memiliki
dasar hukum dan digunakan langsung
sebesar Rp99 miliar, PNBP telah memiliki dasar hukum namun digunakan
langsung sebesar Rp187 miliar, kekurangan pembayaran PNBP minimal
sebesar Rp185 miliar, potensi kekurangan dan kehilangan penerimaan
sebesar Rp295 miliar, permasalahan
PNBP lainnya sebesar Rp32 miliar, dan
permasalahan pengelolaan piutang
sebesar Rp3,3 triliun.
Atas permasalahan tersebut, BPK
merekomendasikan kepada Menteri
Keuangan untuk meninjau dan meng
kaji kembali sistem dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan berulang
dalam pengelolaan PNBP, meminta
seluruh menteri/pimpinan lembaga
untuk meningkatkan pengendalian
dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian Piutang pada K/L, dan menginstruksikan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara untuk mengoptimalkan koordinasi dengan K/L dalam pengurusan
piutang negara.
Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan
menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak dan meminta seluruh K/L untuk
meningkatkan pengendalian dalam
pengelolaan PNBP dan penyelesaian
Piutang pada K/L.
Namun demikian, pada pemerik
saan LKPP Tahun 2018, BPK masih
menemukan beberapa permasalahan
terkait pengelolaan PNBP pada 36 K/L
sebesar Rp352 miliar dan 78 juta dolar
AS, terdiri atas:

a. PNBP terlambat/belum disetor
ke kas negara atau kurang/tidak
dipungut.
l PNBP terlambat disetor terjadi
pada 11 K/L sebesar Rp38,4
miliar.
l PNBP belum disetor terjadi
pada enam K/L sebesar Rp8,4
miliar.
l PNBP kurang dipungut terjadi
pada tujuh K/L sebesar Rp1.4
miliar dan 78 juta dolar AS.
l PNBP tidak dipungut terjadi
pada sembilan K/L sebesar
Rp21 miliar.
b. Pungutan yang belum memiliki
dasar hukum dan digunakan
langsung sebesar Rp28,8 miliar.
c. Pungutan yang telah memiliki
dasar hukum namun digunakan
langsung sebesar Rp1,1 miliar.
d. Permasalahan lainnya terkait
PNBP sebesar Rp252 miliar.

Terdapat sejumlah
permasalahan terkait pengelolaan
PNBP yang belum
sesuai ketentuan per
undang-undangan.
Ketidakkonsistenan
pembebanan atas golongan
tarif 900 VA-RTM (R-1/TR)
Belanja subsidi listrik tahun 2018
sebesar Rp56,5 triliun, terdiri atas
belanja subsidi tahun 2018 sebesar
Rp51,2 triliun dan belanja subsidi TAYL
sebesar Rp5,3 triliun. Realisasi belanja
subsidi tahun 2018 sebesar Rp51,2
triliun, termasuk pembayaran subsidi
listrik untuk golongan tarif 900 VA Rumah Tangga Mampu pada Tegangan
Rendah (900 VA-RTM (R-1/TR)) sebesar
Rp5,3triliun yang tidak direncanakan
dalam APBN 2018.
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Hasil pemeriksaan menunjukkan
bahwa terdapat ketidakkonsistenan
pembebanan atas Golongan Tarif 900
VA-RTM (R-1/TR) pada tahun 20172019. Pada tahun 2017 dan tahun
2019, golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/
TR) diusulkan sebagai golongan tarif subsidi, namun pada tahun 2018
golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR)
diusulkan sebagai golongan tarif nonsubsidi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

A

B

Pemerintah tidak menerap
kan Tariff Adjustment pada
Golongan Tarif 900 VA- RTM
(R-1/TR) sesuai amanat Permen ESDM Nomor 28 Tahun
2016 sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 41
Tahun 2017.
Permen ESDM Nomor 32
Tahun 2018 menimbulkan
ketidakpastian kategori
golongan tarif 900 VA-RTM
(R-1/TR).
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Tahun 2018, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 32
Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri ESDM Nomor 29
Tahun 2016 tentang Mekanisme
Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik
Untuk Rumah Tangga, dengan pokok
perubahan dalam hal tarif tenaga listrik konsumen golongan rumah tang
ga daya 900 VA-RTM (R-1/TR) belum
diberlakukan penyesuaian tarif tenaga
listrik (tariff adjustment) diberikan
subsidi listrik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Terbitnya peraturan tersebut menjadi landasan hukum pembayaran subsidi
listrik golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/
TR) di tahun 2018, namun juga menimbulkan ketidakpastian perlakuan atas
golongan tarif 900 VA-RTM (R-1/TR)
karena golongan tarif tersebut telah
diatur pada Permen ESDM Nomor 28
Tahun 2016 beserta perubahannya sebagai golongan tariff adjustment. Sesuai
PMK Nomor 44/PMK.02/2017 tentang
Tata Cara Penyediaan, Penghitung
an, Pembayaran, dan Pertanggung
jawaban Subsidi Listrik sebagaimana
terakhir diubah dengan PMK Nomor

19/PMK.02/2019 mengatur bahwa
subsidi listrik diberikan kepada pelang
gan dengan golongan tarif yang tarif
tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah
dari BPP tenaga listrik pada tegangan
di golongan tarif tersebut. Pelanggan
dimaksud tidak termasuk pelanggan
yang sudah menerapkan mekanisme
penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
atau pelanggan yang tidak dikenakan
tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
Pengaturan golongan tarif 900 VARTM (R-1/TR) sebagai golongan yang
dilakukan penyesuaian tarif tenaga
listrik (tariff adjustment), kebijakan
penerapan tariff adjustment yang tidak
sesuai dengan ketentuan, dan pemberian kembali subsidi kepada golongan
tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) merupakan
kebijakan Pemerintah yang berdampak pada kebijakan subsidi listrik serta
amanat UU APBN untuk melaksanakan
program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran tidak tercapai dan
menimbulkan ketidakpastian dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban belanja subsidi
listrik. l
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Wakil Ketua BPK
Wakili ASEANSAI
ke Afrika Selatan
BPK akan berkontribusi kepada IDI melalui penyediaan fasilitas
pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya
di kawasan Asia Tenggara terkait SAI profesionalisation.

S

ebagai Sekretariat ASEANSAI, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diundang
menghadiri 2nd Meeting of INTOSAI
and INTOSAI Regions’ Coordination
Platform (IRCP) di Cape Town, Afrika Selatan. Ini merupakan forum koordinasi
antara INTOSAI dan organisasi SAI tingkat regional
untuk memantapkan sinergi antara badan pemeriksaan keuangan di seluruh dunia.
Delegasi BPK RI dipimpin langsung oleh Wakil
Ketua BPK Bahrullah Akbar yang didampingi kepala
bagian Kerja Sama Internasional Wahyudi. Kegiatan
ini berlangsung pada 21–23 Mei 2019.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi BPK turut
berkontribusi menyampaikan pandangan terkini
terkait implementasi ISSAI, SAI PMF, dan praktik
quality assurance pada organisasi SAI regional. Nantinya, pandangan itu akan menjadi masukan untuk
perbaikan program INTOSAI berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, delegasi BPK
mengadakan pertemuan bilateral dengan Director
General Einar Gørrissen dan Deputy Director General
INTOSAI Development Initiative (IDI) Archana Shirsat. “Pertemuan membahas progres pelaksanaan
IDI-ASEANSAI Cooperative Financial Audit Program
2018–2019 dan berdiskusi terkait kemungkinan
membuka kerja sama di area lain,” jelas Bahrullah
Akbar.
Bahrullah saat berbicara di dalam forum menga
takan, pertemuan ini sangat bermanfaat bagi
ASEANSAI karena dapat mengkonsolidasikan ke
giatan-kegiatan yang dilakukan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahrullah sempat

mengingatkan ihwal hasil pertemuan bilateral antara ASEANSAI dan IDI pada 1st Meeting of INTOSAI
and INTOSAI Regions’ Coordination Platform di Oslo,
Norwegia, tahun lalu. Saat itu, kata Bahrullah, IDI setuju mendukung ASEANSAI terkait ISSAI Program on
Cooperative Financial Audit.
Ia menyampaikan, program yang diikuti 8 SAI
tersebut berjalan dengan baik. Kegiatan terakhir
yang dilakukan adalah kunjungan langsung mentor
dari Maret hingga Mei 2019. Mentor mengunjungi
tim pemeriksa dan membimbing mereka secara
langsung dalam melaksanakan pemeriksaan.
“Saat ini, semua tim pemeriksa sedang menyiap
kan laporan hasil pemeriksaan. Akan ada pertemuan
untuk meninjau quality assurance pada akhir program ini,” ujar Bahrullah.
Bahrullah merasa sangat senang karena IDI
memberikan dukungan kepada ASEANSAI sehingga
program kerja sama ini berjalan dengan baik. “IDI juga memberikan kesempatan kepada fasilitator bersertifikat kami dari program ASEANSAI sebelumnya
yang didukung oleh GIZ dan Bank Dunia. Saya berharap, setelah IDI dan ASEANSAI menyelesaikan program ini, kami dapat kembali diberikan kesempatan
untuk berkolaborasi lebih jauh,” kata Bahrullah.
Dalam pertemuan ini disepakati juga kerja sama
IDI-BPK untuk dukungan IDI dalam pengembangan
kapasitas BPK di bidang implementasi International
Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI), Auditing the implementation of SDGs; SAI PMF; blended
learning solutions (kombinasi e-learning dan pertemuan tatap muka) dan pengembangan kapasitas
Sekretariat ASEANSAI.
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n Wakil Ketua BPK dalam diskusi pada hari pertama IRCP 2019.

Bahrullah Akbar menjelaskan bahwa BPK akan
berkontribusi kepada IDI melalui penyediaan
fasilitas pelatihan dan kegiatan pengembangan
di kawasan Asia Tenggara terkait kapasitas SAI
profesionalisation. Oleh karena itu, BPK membangun balai pendidikan internasional di Bali untuk
penyelenggaraan pelatihan internasional. Rencananya, fasilitas tersebut akan diresmikan dalam
beberapa bulan ke depan untuk digunakan sebagai
tempat pelatihan audit Sustainable Development
Goals (SDG’s). IDI akan menyediakan Subject Matter
Expert (SME), keahlian teknis, panduan, dan materi
pelatihan.
Perlu diketahui, pertemuan yang dihadiri 54
peserta dari delapan region dan INTOSAI bodies ini
dibuka oleh Auditor-General of South Africa Kimi
Makwetu sekaligus ketua INTOSAI Capacity Build
ing Committee.
Inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini disetujui
oleh INTOSAI Governing Board pada 2017. Pertemuan pertama diselenggarakan pada Juni 2018
di Oslo, Norwegia. Platform ini berfungsi sebagai
forum koordinasi antara INTOSAI dan organisasi SAI
WARTA PEMERIKSA | Edisi 6 | Vol. II - Juni 2019

regional agar lebih bersinergi.
Agenda kegiatan meliputi sesi paralel di antara
regional bodies untuk information sharing dan INTOSAI global bodies pada 21 Mei.
Kemudian joint coordination platform discussions untuk mengkoordinasikan upaya-upaya
mengimplementasikan renstra INTOSAI. Kegiatan
ini melibatkan INTOSAI global bodies dan regional
bodies dan diselenggarakan pada 22–23 Mei.
Terkait hal ini, kontribusi dan peran BPK yaitu
sebagai Sekretariat ASEANSAI yang melakukan
pertemuan bilateral dengan IDI untuk finalisasi rencana kerja sama dalam cooperative financial audit
program pada 2018.
Pada tahun ini, BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI akan bertemu dengan IDI untuk membahas
perkembangan pelaksanaan cooperative audit dimaksud dan berdiskusi terkait kemungkinan untuk
membuka kerja sama di area yang lain.
Lebih lanjut, dimungkinkan juga untuk berdiskusi dengan IDI terkait rencana kerja sama bilateral
dalam bidang pengembangan kapasitas pemeriksaan melalui dukungan IDI. l
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EDWARD GANDA HASIHOLAN SIMANJUNTAK,
STAF AHLI BPK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Auditor yang Jatuh Cinta
Pada Lingkungan

E

dward Ganda Hasiholan Simanjuntak punya satu
pengalaman pemeriksaan yang tak pernah ia
lupakan. Yaitu ketika melakukan pemeriksaan
di tengah hutan dan melihat air sungai di hutan
tersebut mengering. Sejak saat itu, rasa cintanya
terhadap kelestarian lingkungan tumbuh.
“Di situ hati saya terbuka, bahwa pemeriksaan harus
melihat ke dimensi yang lain, bukan hanya ekonomi atau
keuangan. Kalau sungai kering efeknya adalah berkurangnya

Bagaimana kisah bapak meniti
karier hingga sekarang dipercaya
menjadi staf ahli?
Ketika lulus dari STAN, saya masuk ke
BPK itu sebagai lulusan SMA. Jadi ketika
kuliah di STAN, sudah menjadi pegawai
BPK tingkat II. Di tengah perjalanan, saya
mengambil kuliah S1 Fakultas Ekonomi
UI jurusan manajemen. Kemudian, lanjut
lagi mengambil S2 di Drexel University,
Philadelphia, jurusan akuntansi. Waktu
itu saya dapat beasiswa dari kantor. Setelah itu, jenjang karier saya meningkat
menjadi pejabat eselon IV.
Di awal saya lebih banyak melakukan pemeriksaan di Auditorat
Keuangan Negara (AKN) II, saya membidangi antara lain pajak serta bea
dan cukai. Setelah itu saya masuk ke
subauditorat AKN IV kehutanan. Tapi,
bidang kehutanan waktu itu masih bagian dari AKN II. Ketika saya masuk di
subaud kehutanan, berpisah menjadi
di bawah AKN IV. Sejak itu saya di AKN
IV menjadi Kasubaud Kehutanan, pertama kali dipercaya menjadi Plt Kepala
Auditorat IV.A membawahi kehutanan
dan pekerjaan umum.

pengairan. Masyarakat atau petani-petani pasti terdampak,”
kata Edward.
Edward yang kini menjabat sebagai Staf Ahli BPK Bidang
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, bertekad mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga
lingkungan di Tanah Air melalui pemeriksaan-pemeriksaan
yang dilakukan BPK. Kepada Warta Pemeriksa, Edward berkisah panjang lebar mengenai kisahnya memulai karier hingga
sisi-sisi lain kehidupannya. Berikut petikan wawancaranya.

Setelah menjadi plt, saya dipercaya
menjadi Kepala Auditorat IV.A selama
2 tahun. Lalu pindah menjadi Kepala
Direktorat EPP selama dua tahun.
Pindah lagi menjadi Kepala Auditorat
II.A membidangi pajak dan bea cukai.
Sebelum dilantik menjadi staf ahli, saya menjadi Kepala Perwakilan BPK NTT
selama dua tahun empat bulan.
Bagaimana membagi waktu kerja dengan kuliah?
Saya sekarang sudah selesai S3 di
Universitas Indonesia. Pada intinya, tu-

juan itu bisa membuat segala sesuatu
nya menjadi tersedia, termasuk waktu.
Tujuan itulah yang menentukan waktu
kita bagaimana, kalau kita tak punya
tujuan, kita berpikir terlalu sibuk melakukan apapun selain pekerjaan. Tapi
kalau ada tujuan, kita pasti bisa.
Mungkin di kala orang lain tidur, kita
belajar. Ketika orang lain memiliki waktu
kosong di pekerjaannya, kita mengerjakan PR. Saya lebih cenderung melihat,
waktu tersedia atau tidak tergantung
prioritas kita. Kalau kita punya tujuan,
pasti kita punya waktu yang tersedia.
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Saat bapak menjadi Kepala Perwakilan di NTT, bagaimana kualitas la
poran keuangan pemda di sana?
Ada 23 pemda, terdiri atas provinsi,
kabupaten/kota. Waktu saya masuk
masih sedikit yang WTP. Pada waktu
itu kita dorong peningkatan kualitas
laporan keuangan melalui peningkatan
tindak lanjut rekomendasi BPK dan perbaikan pengelolaan keuangan. Ketika
saya meninggalkan NTT, baru 2 pemda
yang opini laporan keuangannya WTP,
yang lain WDP. Tapi yang WDP itu pe
ngecualiannya semakin sedikit.
Di sana, saya juga kembangkan
audit kinerja. Kita sudah mulai melihat
tiga dimensi, yaitu, sosial, ekonomi dan
lingkungan. Pada waktu itu kita meng
audit pariwisata di Labuan Bajo. Kita
melihat tiga aspek. Kita bukan hanya
melihat aspek keuangan saja, tapi juga
melihat aspek sosial yaitu dampak
nya kepada masyarakat juga dampak
kepada lingkungan. Kemudian, untuk
pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(PDTT) kita mulai fokus pada anggar
an-anggaran belanja yang terkait
dengan masyarakat. Kita mulai fokus
audit ke sana. Kita mengembangkan
audit yang tidak hanya satu perspektif.
Soal perspektif ini, saya ingat dulu
saat melakukan pemeriksaan kehutan
an, saya pernah masuk ke tengah hutan. Waktu itu kami naik jembatan yang
di bawahnya ada semacam jalan kering.
Pendamping kami waktu itu bilang, ‘Ini
dua minggu yang lalu masih ada airnya,
tapi sekarang sudah habis’. Kita waktu
itu memeriksa hak pengusahaan hutan
(HPH). Saat itulah saya berpikir bahwa
dalam pemeriksaan itu kita harus melihat dimensi lain, yaitu dimensi sosial
dan lingkungan.
Itu salah satu hal yang menarik,
sehingga saya berpikir kita melihat dimensi itu sudah agak lebih luas. Bukan
hanya dimensi keuangannya saja. Juga
dimensi sosial, karena itu lebih meng
arah pada bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Menurut pendapat
saya hasil pemeriksaan yang berper
spektif lingkungan atau pembangunan
berkelanjutan dapat memperkaya proWARTA PEMERIKSA | Edisi 6 | Vol. II - Juni 2019

ses pengambilan keputusan sehingga
lebih komprehensif, efisien, dan efektif.
Pengalaman apa yang paling
berkesan selama berkarier di BPK?
Yang paling berkesan ya saat melakukan pemeriksaan di tengah hutan
itu. Di situ hati saya terbuka, bahwa
pemeriksaan harus melihat ke dimensi
yang lain, bukan hanya ekonomi atau
keuangan. Misalnya, ada permasalah
an sungai kering. Kalau sungai kering
berarti efeknya adalah berkurangnya
pengairan. Masyarakat atau petani-petani pasti terdampak, gak dapat air,
dan bertambah miskin. Ada korelasi
langsung dan tidak langsung.
Hutan itu punya dampak kepada
yang lain. Itulah kenapa saya meskipun orang akuntansi, tapi saya sangat
tertarik ke bidang lingkungan. Karena
saya pernah melihat permasalahan
lingkungan seperti di hutan tersebut
secara langsung.
Pengalaman berkesan kedua
adalah ketika ditugaskan pimpinan
menyusun guidelines audit kehutanan
untuk WGEA (Working Group on Environmental Auditing). Saya bersama
teman-teman mencoba merumuskan
itu. Sekarang banyak negara menggunakan guidelines itu untuk mengaudit
kehutanan. Jadi, dampaknya besar. Ini
sekarang saja mereka masih rutin datang ke pusdiklat. Saya waktu itu menjadi bagian dari POKJA pemeriksaan
berperspektif LH BPK RI.
Sebagai staf ahli, apa yang sedang
menjadi fokus perhatian bapak?
Kita sekarang sedang melakukan
pemeriksaan implementasi dari SDGs.
BPK sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan preparedness audit dan itu
diapresiasi. Saya bersama tim pemerik
sa ditugaskan untuk meneruskan pemeriksaan implementasi SDGs. Seperti
kita ketahui, pendekatan pemeriksaan
SDGs dari INTOSAI itu ada empat, yaitu
preparedness, implementasi, gover
nance, dan role model.
Keempat pendekatan ini kita mau
coba terapkan, tapi sekarang di tahap

pemeriksaan implementasi. Di samping
pemeriksaan, pada saat ini juga sedang
mengkaji pola pemeriksaan SDGs yang
dapat diterapkan BPK. Kita lagi coba
bagaimana konsep pemeriksaan SDGs
dan pemeriksaan yang berperspektif
SDGs, ini yang harus kita kembangkan.
Bagaimana pemeriksaan SDGs dan
terkait pembangunan berkelanjutan
ini bisa masuk ke dalam ketiga jenis pemeriksaan kita yang reguler, sehingga
bisa mewarnai hasil pemeriksaan kita
dan bisa mendorong pemerintah membangun secara berkelanjutan sekaligus
mengimplementasikan SDGs.
Pemeriksaan yang berkaitan de
ngan SDGs dan fokus ke SDGs, sama
saja mendorong tercapainya tujuan
negara. Karena 17 tujuan SDGs itu kan
ada berupa antara lain pengentasan
kemiskinan, soal kesehatan, pendidik
an, air bersih, hingga infrastruktur.
Awal mula berkarier kan memeriksa di bidang ekonomi, lalu kemudian di lingkungan. Menurut bapak,
bidang pemeriksaan apa yang paling bapak sukai?
Secara keseluruhan, saya lebih ba
nyak memeriksa di bidang lingkungan.
Jatuh cinta pertama saya itu ke pemeriksaan lingkungan, khususnya kehutanan. Cobalah masuk tengah hutan,
dengerin suara burung, angin, wih enak
sekali. Nikmat. Oleh karena itu, hutan
dan juga sumber daya lainnya harus
kita jaga dengan konsep berkelanjut
an, yaitu apa yang kita manfaatkan
sekarang, apa yang kita dapat sekarang, harus didapat dan diperoleh juga
dengan cara yang hampir sama dan
kualitas yang sama oleh keturunan kita
di masa yang akan datang.
Saya waktu itu pernah jadi instruktur dan SME audit kehutanan yang
diadakan IDI dan pusdiklat untuk
WGEA. Saya selalu bilang bahwa audit
kehutanan itu berbeda dengan audit
yang lain. Kalau audit keuangan, kita
menemukan temuan seperti kurang
bayar, bisa diganti dan diperbaiki
dengan menyerahkan kekurangan
tersebut, lalu selesai. Coba kalau kita
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Saya sukanya jalan kaki dan naik
sepeda sama istri dan nonton film atau
acara tv yang bertema lingkungan.
Pokoknya memanfaatkan akhir pekan. Tapi saya lebih cenderung sering
membaca. Tujuannya ya untuk mengetahui perkembangan-perkembangan
yang ada.
Menurut bapak, apa suka dan
duka selama bekerja di BPK?
Mungkin bukan duka, tapi lebih ke
tantangan. Yaitu ketika ada permintaan baru dari pimpinan, itu bisa membuat kita gak tidur. Kita harus berusaha
memberikan yang terbaik. Kalau
sukanya ya banyak. Kita di BPK punya
kesempatan menginternalisasi ide-ide
kita ke dalam pemeriksaan. Kemudian,
kita bisa mengunjungi daerah-daerah
yang tidak kita ketahui sebelumnya.
Termasuk masuk ke hutan dan lainnya.

Pemeriksa jangan
hanya melakukan
tugas sebagai business
as usual, kita harus
bisa memikirkan apa
yang bisa kita kembangkan dan antisipasi apa yang akan
terjadi di Indonesia.
gagal memeriksa kehutanan, hutan
akhirnya ditebang habis. Harimaunya
hilang, burungnya hilang, bagaimana
cara menumbuhkannya lagi? Anak
cucu kita nantinya akan sulit atau tidak
bisa melihatnya lagi. Indahnya konsep
pembangunan berkelanjutan, pemeriksaan keuangan tentu juga penting,
namun saling mendukung dan dijaga
keseimbangannya.
Di saat senggang, aktivitas apa
yang biasanya sering bapak lakukan?

Apa kiat-kiat bapak dalam
mengemban setiap amanah? Dan
apa saran yang ingin bapak sampaikan kepada para pemeriksa di BPK?
Kita sebagai auditor bukan hanya
melihat kondisi sekarang, bukan hanya
kondisi masa depan yang dekat. Kita
harus bisa melihat agak lebih jauh lagi
ke depan. Karena persiapan kita itu
tidak bisa buru-buru. Karena kalau ada
perkembangan baru tapi kita tidak bisa mengantisipasi dengan cepat, maka
perkembangannya bisa lewat. Kita jadi
tidak bisa menangkap kesempatan itu.
Yang saya maksud adalah, sebagai
auditor kita harus melihat dua langkah
ke depan apa yang menjadi tantangan
BPK. Contoh sederhana, orang masih
berpikir masalah lingkungan hidup terkait masalah sampah. Kita harus sudah
mulai berpikir soal perubahan iklim.
Sekarang isunya soal SDGs (Sustainable
Development Goals/Tujuan Pemba
ngunan Berkelanjutan). Jadi, kalau kita
berpikir hanya sampah dan sampah
kita tidak maju namanya. Karena yang
menjadi tantangan ke depan bukan
hanya sampah. Tapi sampah juga harus
dikaitkan dengan perubahan iklim.
Sehingga, bukan hanya mengelola

sampahnya supaya tidak mengganggu
lingkungan, tapi sampah itu berperan
terhadap perubahan iklim. Artinya, kita
sebagai auditor harus bisa melihat ke
depan. Dan itu juga yang memotivasi
kita untuk mempersiapkan diri, kita
harus banyak baca, kuliah, cari ilmu
yang lain sehingga kita siap pada saat
tantangan itu datang ke BPK.
Jangan menunggu tantangan
datang baru kita mempersiapkan diri.
Kalau bisa kita prediksi tantangan
nya. Kita bisa memprediksi tantangan
yang akan kita hadapi. Kita bisa lihat
dari lingkungan negara-negara lain,
negara-negara maju, perkembangan
di sana pasti akan mempengaruhi kita.
Pemeriksa jangan hanya melakukan
tugas sebagai business as usual, kita
harus bisa memikirkan apa yang bisa
kita kembangkan dan antisipasi apa
yang akan terjadi di Indonesia.
Kedua, jangan pernah merasa
puas. Selalu mencari lebih baik, tapi
dalam konotasi yang benar. Pengembangan ilmu, banyak baca. Jangan
tunggu datang masalah dulu baru
mempersiapkan diri. Tapi siapkan. Sehingga, ketika ada masalah, kita sudah
berkompeten untuk menyelesaikan
masalah tersebut.
Misalnya ketika ditempatkan di suatu daerah, pasti pertanyaan saya apa
yang bisa saya peroleh dan lakukan
selama berada di sana. Saya kerja iya,
terima gaji, tapi apa hanya itu? Nah,
di sinilah kita harus bisa melihat sisi
lain. Misalnya selama dua tahun kita
bisa menyelesaikan kuliah S2 misalnya.
Kita bisa ngambil sertifikasi. Kita bisa
mengembangkan ilmu apa selama
dua tahun. Sehingga, ketika kita meninggalkan satu daerah ke daerah
lain, kita naik pesawat kita melihat ke
belakang bukan hanya tabungan kita
yang bertambah dari sisa gaji yang bisa
kita hemat, tapi kita juga sudah punya
ilmu tambahan. Di samping itu kita
juga bisa berkontribusi meningkatkan
kualitas audit dan dampaknya. Jadi kita
punya nilai tambah dan berkontribusi
memberikan nilai tambah bagi BPK RI
dan lingkungan kita. l
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Kata Mereka

D

ari sebanyak 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Ke
uangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun anggaran 2018, sebanyak 81 LKKL dan
1 LKBUN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Sisanya, sebanyak 4 LKKL meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1
LKKL mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.
Sejumlah menteri dan kepala lembaga memberikan komentar beragam atas opini
LKKL dan juga opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018. Mereka pun berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Berikut petikan wawancara para menteri dan kepala
lembaga dengan awak media, termasuk Warta Pemeriksa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani
GEDUNG NUSANTARA II DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, 28 MEI 2019

Bagaimana pendapat ibu atas opini WTP yang
diraih pemerintah untuk LKPP 2018?
Pertama kita menyambut positif hasil audit BPK
karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Kementerian
Keuangan mendapatkan opini WTP. Ini merupakan status yang bisa kita pertahankan untuk tiga tahun berturut-turut. Saya rasa ini positif dan baik.
Apa saja yang menjadi perhatian ibu dari hasil
pemeriksaan BPK?
Mengenai isu-isu yang disampaikan oleh BPK, sebetulnya juga jadi perhatian kita bersama. Pertama, tentu
dr sisi komposisi belanja dimana sepertiga dari belanja
kita yang dibelanjakan melalui transfer ke daerah itu ti-
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dak tercatat di neraca pemerintah. Sehingga, tentu saja
ini akan memengaruhi dari sisi kemampuan kita untuk
menunjukkan belanja pemerintah terlihat di dalam neraca keuangan pemerintah pusat. Karena memang prinsip daerah belum terkonsolidasi laporan keuangannya.
Sehingga, kalau misalkan ada concern, seperti utang,
tentu akan dipengaruhi oleh apakah belanja pemerintah menciptakan apa yg disebut belanja modal yang
akan memengaruhi ekuitas pemerintah. Itu sangat
dipengaruhi oleh sebagian belanja ke daerah, sebagian
belanja lebih banyak untuk membiayai personel, upah
gaji. dan belanja barang, yang bentuknya jadi belanja
operasional. Dengan begitu, dari keseluruhan belanja
APBN, kita harus mulai memikirkan secara serius bagaimana neraca itu betul-betul mencerminkan bagaimana policy dan undang-undang kita dalam mengatur
belanja pemerintah. Itu yang mungkin jadi salah satu
pekerjaan rumah kita bersama BPK yang juga sudah
kami bahas bersama pada saat pembahasan audit ini.
Tapi, secara keseluruhan saya rasa yang disampaikan
BPK positif.
Seberapa serius pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK?
Temuan-temuan akan kita tindak lanjuti sesuai
mekanisme yang selama ini juga kita atur. Kita sangat
serius untuk menindaklanjuti temuan. Buktinya, beberapa kementerian dan lembaga yang sebelumnya masih
mendapatkan opini disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat/TMP), sudah lebih baik. l
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Darmin Nasution
ISTANA NEGARA, JAKARTA, 29 MEI 2019
Pemerintah sudah tiga kali berturut-turut meraih opini WTP.
Bagaimana tanggapan bapak dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mempertahankan capaian tersebut?
Tentu semua sudah berjalan baik. Kedepan mestinya harus lebih
baik pengelolaan anggaran negara. Kalau mau liat satu per satu di
dalam LKPP, agaknya semakin banyak yang benar, yang kurang-kurang semakin sedikit. Artinya apa? Semakin baik.
BPK mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga rasio
utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Bagaimana pendapat bapak?
Pada intinya, tahun lalu itu rasio utang kita turun. Sebelumnya
kan sempat naik. l
lpem.org

Ketua KPU,
Arief Budiman

Menteri Pemuda dan
Olahraga, Imam Nahrawi

ISTANA NEGARA, JAKARTA, 29 MEI 2019

ISTANA NEGARA, JAKARTA, 29 MEI 2019

tempo.co
suara.com

Bagaimana penjelasan bapak mengenai opini
WDP yang diraih KPU? Padahal KPU pada 2017
meraih WTP. Apakah hal ini ada pengaruhnya
dengan penyelenggaraan Pemilu serentak?
Kan yang diperiksa bukan hanya anggaran rutinnya, tapi juga anggaran tahapan Pemilu-nya. Anggaran tahapan Pemilu, kalau KPU kan menyangkut
laporan dari banyak tempat, menyangkut laporan
penggunaan anggaran dari kabupaten/kota, juga
dari provinsi. Kan kita punya 514 kabupaten/kota,
34 provinsi. Belum lagi juga pertanggungjawaban
anggaran untuk membayar honor-honor. Selain
nominalnya meningkat, jenis anggaran yang dicatat
dan digunakan juga lebih banyak. l

Laporan Keuangan Kemenpora 2018 meraih opini
WDP. Apakah bapak sudah mempelajari faktor-faktor
yang membuat Kemenpora meraih WDP?
Saya akan pelajari lebih lanjut. Saya akan panggil
inspektorat untuk melihat apa yang harus dibenahi kedepannya, terutama soal persediaan. Hal ini akan menjadi
perhatian selama 60 hari kedepan. Harus dilakukan perbaikan demi perbaikan.
Saya akan melihat lagi nanti apa yang menjadi
concern dari BPK, itu yang pertama. Yang kedua, kami
ingin terus memperbaiki opini atas laporan keuangan,
sehingga pada tahun anggaran 2019 semoga bisa lebih
baik. Untuk penyebab mengapa meraih opini WDP, saya
belum tahu. Yang pasti kami akan melihat nanti, terutama terkait masalah persediaan. l
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Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf
ISTANA NEGARA, JAKARTA, 29 MEI 2019
Bagaimana tanggapan bapak
atas opini WTP yang diraih Badan
Ekonomi Kreatif? Langkah-lang
kah apa yang akan dilakukan untuk dapat mempertahankan WTP?
Walaupun kita sudah WTP, namun saya merasa masih banyak
yang bisa disempurnakan lagi. Jadi
kita jangan karena sudah mendapat
WTP, lalu merasa puas. Karena ba
nyak prosedur-prosedur dari kegiat
an-kegiatan yang ada di Badan
Ekonomi Kreatif itu memang tidak
atau belum sejalan dengan praktik-praktik normal. Ini kan lembaga
baru terkait dengan seniman, terkait dengan pembiayaan mereka pergi kemana-mana. Nah ini masih rawan
menurut saya. Namun, tentu kita berterima kasih pada
semua yang telah bekerja keras. Akan ada terus hal-hal
baru yang juga membuat para pengelola keuangan kami
jadi harus lebih antisipatif.

Apa tantangan bagi Badan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas ke
uangan?
Kita memberikan banyak du
kungan kepada para pelaku ekonomi
kreatif yang belum tentu mengerti
tentang keuangan negara. Kami
maunya mereka lebih mau belajar
memahami dan mau memenuhi permintaan-permintaan kita terhadap
dokumen-dokumen yang diperlukan
untuk mem-backup sebuah pekerjaan.
Soal itu saja kadang-kadang mewikimedia.org
reka berkata ‘ngapain sih harus ada
ini, sampai-sampai boarding pass saja harus disimpan
dan diberikan. Selama ini dalam kesehariannya mungkin
mereka gak pernah memperhatikan itu. Jadi hal-hal kecil
itu yang memengaruhi. Tapi Alhamdulillah, sekarang
sudah lebih baik. Kami masih terus berhati-hati apalagi
nanti anggaran kami bertambah. l

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang
GEDUNG NUSANTARA V BPK RI, SENAYAN, JAKARTA, 28 MEI 2019
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kembali meraih opini WTP. Apa komentar bapak?
DPD RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018 dari 79 LKKL dan 1 LKBUN (91 persen) pada
tahun 2017 menjadi 81 LKKL dan 1 LKBUN (95 persen)
pada tahun 2018. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018
dalam laporan keuangan secara material telah disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Apa yang menjadi concern DPD terkait penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat?
Mencermati dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
BPK, DPD RI akan fokus melakukan pengawasan terhadap
alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa. Pengawasan
terhadap anggaran tersebut harus terus dilakukan karena
jumlahnya cukup besar, lebih dari Rp690 triliun dan dana
desa Rp59 triliun. DPD tentu sudah mengawasi dan melaksanakan tugas sesuai perintah undang-undang.
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Bagaimana kerja sama BPK dengan DPD selama
ini dalam mengawal keuangan negara?
Sangat bagus. Sejak awal, BPK dan DPD selalu bersinergi, bagus kerja sama antara BPK dan DPD. l
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Auditor BPK di AO NSW
Adaptasi dalam melakukan
pemeriksaan di AO NSW
terasa menyenangkan karena
dukungan pimpinan dan rekanrekan AO NSW serta dari BPK.

T

n Office Event bersama Manager, Susanti Tedja

n Farewell Party dengan Pimpinan AO NSW

n Dinner out dengan tim
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antangan BPK RI dalam
melakukan pemeriksaan
keuangan negara semakin meningkat. Tingginya
ekspektasi pemangku
kepentingan mendorong
BPK untuk menjawab tantangan melalui
peningkatan kapasitas. Salah satu program peningkatan kapasitas BPK RI dilaksanakan lewat kerja sama dengan Audit
Office of New South Wales (AO NSW)
dalam kerangka kerja sama Pemerintah
RI dan Australia melalui Government
Partnership Fund (GPF) dalam bentuk
secondment.
Seorang pemeriksa muda Perwakil
an Jambi bernama Igna Dias Agustavia
merupakan salah satu pegawai BPK yang
pernah mendapat kesempatan untuk
melakukan studi banding ke AO NSW.
Kepada Warta Pemeriksa, ia menceritakan
pengalamannya beserta rekannya, Pemeriksa Muda dari Perwakilan Gorontalo,
Yusmaidhar Saint Parlin dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan atas Lapor
an Keuangan Pemerintah di New South
Wales, Australia yang yang menggunakan
sistem akuntansi berbasis akrual.
Wanita lulusan Australian National
University tersebut memaparkan bahwa
pengalaman yang didapat dari kegiatan
secondment diantaranya berupa pe
ngembangan dari sisi kompetensi teknis,
personal dan juga organisasi. Contoh
sederhananya mungkin kita bisa belajar
dari teknik pemeriksaan berupa analisa
risiko, konsep materialitas baru termasuk
De minimis dan materialitas khusus, tehnik sampling, identifikasi prosedur kunci
beserta dokumentasi pemeriksaan. Selain
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n Igna Dias Agustavia

itu, Igna mempelajari mengenai cara
AO NSW melaksanakan manajemen
pemeriksaan dari tahap perencanaan
sampai dengan pelaksanaan, pelapor
an dan evaluasi. Adapun dukungan
organisasi yang dapat diobservasi
berupa budaya organisasi, kebijakan
organisasi dan bagaimana IT dan pemeriksa saling berinteraksi, seperti ekspektasi apa yang mereka bangun dan
bagaimana melakukan evaluasi. Sebagai tambahan, Ia beserta rekannya Pemeriksa Muda Yusmaidhar Saint Parlin
juga berkesempatan untuk mendiskusikan topik Sustainable Development
Goals (SDGs) dengan AO NSW, sebagai
salah satu topik potensial yang dapat
dikembangkan kedepannya.
Dari ilmu yang didapat selama di AO NSW, Igna ingin meng
aplikasikannya untuk memberikan
dukungan bagi BPK untuk dapat
berkembang sebagai organisasi yang
memiliki kelincahan (agility) dalam
menghadapi perubahan lingkungan.
Melalui kegiatan diskusi dan pelapor
an, Ia dan rekan-rekan secondee juga
ingin mengusulkan penyederhanaan
sistem pemeriksaan yang dapat memudahkan proses kerja dengan tetap
menjaga kualitas pemeriksaan. AO
NSW, kata Igna, memiliki pengaturan
untuk memungkinkan organisasi dan
pemeriksa saling mendukung satu
sama lain, misalnya dukungan teknis
teknologi dan manajemen yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses
pemeriksaan. Pembelajaran dari prak-

n Kehebohan turis mancanegara

tik tersebut salah satunya disampaikan
dalam bentuk usulan masukan dalam
rangka penyempurnaan aplikasi SiAP.
Selain itu, pengembangan relasi yang
jelas dan terukur antara pemeriksaan
IT dengan pemeriksaan keuangan dan
kinerja dapat menjadi fokus area pe
ngembangan berikutnya.
Menurut Igna, pengalaman menimba ilmu di AO NSW sangat berkesan. Beradaptasi dengan budaya baru
dan cara pemeriksaan yang berbeda
merupakan suatu kesempatan luar
biasa baginya. Adaptasi dalam melakukan pemeriksaan di AO NSW terasa menyenangkan karena dukungan

n Angel Place, hidden spot CBD

pimpinan dan rekan-rekan AO NSW
serta dari BPK. Tantangan melakukan
pemeriksaan di AO NSW terletak pada
perbedaan kebiasaan, cara komunikasi
dan pendekatan pemeriksaan yang
ada. Namun tantangan tersebut dapat
dilalui dengan baik melalui diskusi
dengan manajer dan coaching dalam
tim dengan pola komunikasi yang
kasual.
Disela-sela kesibukan pemeriksaan,
Igna berkesempatan menikmati tim
bounding dengan rekan-rekan AO
NSW. “Di sana bisa dibilang pekerjaan
terasa terencana dengan relatif baik
dan cukup seimbang antara pekerjaan
dan hiburan. Suatu tim biasanya me
nyempatkan diri untuk bersama-sama
sekadar makan di luar, main bowling,
belanja, hingga karaoke.” Tak lupa, saat
weekend, Igna juga menyempatkan
untuk mencoba festival lokal, pasar kaget, mengeksplorasi ke tempat wisata,
dan bersilaturahmi dengan rekan BPK
yang sedang tugas belajar. Ia berpesan
kepada seluruh pegawai BPK untuk
dapat mengikuti program secondment
ini. Program Secondment ini selain
memberikan kesempatan belajar
teknis juga memberi peluang bagi
secondee untuk dapat berkontribusi
pada organisasi host sembari menemukan kekuatan kompetensi pribadi
melalui evaluasi personal dalam tim.
Hal ini ke depannya dapat menjadi dasar arah pengembangan untuk dapat
selalu menciptakan nilai tambah baik
untuk personal maupun untuk BPK. l
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Berdagang dan Berbagi
Lewat Bazar Ramadan
Produk yang dijajakan dalam bazar dijual dengan harga relatif lebih murah
dibandingkan harga yang ada di pasaran. Kegiatan bazar juga diisi dengan pemberian
paket sembako untuk para tenaga kebersihan yang bekerja di kantor BPK.

B

n Pembukaan Bazar Ramadan BPK.

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) menggelar Bazar
Ramadan Tahun 2019 di
halaman kantor pusat
BPK, Jakarta, Senin (27/5).
Terdapat 130 stand yang
menjajakan beraneka macam produk
mulai dari makanan hingga pakaian.
Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara saat membuka pelaksanaan
bazar mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud peduli dan
saling berbagi antarsemua elemen di
BPK. Bazar Ramadan, kata Ketua BPK,
juga menjadi sarana bagi pedagang
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) dan pegawai BPK untuk mempromosikan usaha dan menyalurkan
jiwa kewirausahaannya.
“Yang tak kalah penting adalah
penyelenggaraan bazar ini untuk
menjalin silaturahim dan menguatkan
ikatan persaudaraan di antara pegawai
BPK,” kata Ketua BPK.
Bazar Ramadan digelar oleh Korps
Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
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n Pembagian hadiah untuk pengunjung bazar yang beruntung.

Sekretariat Jenderal BPK bekerja sama
dengan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal BPK. Auditor Utama
Keuangan Negara VI sekaligus Ketua
Korpri Sekretariat Jenderal BPK, Dori
Santosa, mengatakan, produk yang dijajakan dalam bazar dijual dengan harga relatif lebih murah dibandingkan
harga yang ada di pasaran. “Tujuannya
agar memudahkan pegawai BPK dan
masyarakat sekitar dalam memenuhi
kebutuhan menjelang hari raya Idul
Fitri,” kata Dori.
Kegiatan bazar juga diisi dengan
pemberian paket sembako untuk para
tenaga kebersihan yang bekerja di
kantor BPK. Paket sembako tersebut
diserahkan secara langsung oleh Ketua
BPK sebagai bentuk kepedulian dari
seluruh satuan kerja kepada mereka
yang telah membantu membersihkan
lingkungan kerja di kantor BPK.
Salah satu panitia bazar, Made
Aqualina, menuturkan, antusiasme
peserta terhadap kegiatan bazar sa
ngat tinggi. Sebanyak 130 stand yang

disediakan telah habis terpesan sebelum kegiatan dimulai. Harga stand
bagi pegawai BPK sebesar Rp150 ribu,
sementara bagi peserta dari luar BPK
seharga Rp350 ribu.
Kepala Biro Umum BPK Sudarminto
Eko mengungkapkan, Bazar Ramadan BPK sejatinya digelar pada Jumat
(24/5). Namun, karena sebelumnya
ada pengumuman hasil Pemilu serentak 2019 dan situasi saat itu kurang
kondusif lantaran ada demonstrasi di
dekat area Petamburan, maka pelaksanaan bazar diundur menjadi hari
Senin. Kendati begitu, sejak Jumat
tampak sudah ada beberapa peserta
yang menggelar lapak di area dalam
kompleks gedung BPK. Beberapa
pedagang tersebut merupakan pedagang yang menjual produk makanan
basah. Mengingat makanan basah
masa ketahanannya tidak begitu lama, maka panitia memutuskan tetap
menyediakan stand sementara bagi
peserta yang sudah datang dan membawa produknya.
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“Pelaksanaan bazar kita undur
karena takutnya juga kalau ada demo,
nanti bazar malah sepi dan nanti kita
diprotes peserta. Tapi kami juga ber
inisiatif karena beberapa pedagang sudah ada yang siap produknya seperti
makanan, khawatir kalau makanan itu
tidak akan tahan lama, maka beberapa
kita sediakan stand sementara di area
dalam BPK bagi yang sudah datang
membawa makanan untuk membantu
mereka”.
Bazar Ramadan BPK tahun ini
menawarkan berbagai macam produk, mulai dari makanan, pakaian,
kebutuhan sehari-hari, hingga buku.
Diana, salah satu peserta bazar dari
BPK, menawarkan berbagai macam
jenis makanan mulai dari rendang,
rempeyek, cemilan khas lebaran, pisang hijau, serta makanan kemasan
seperti cokelat, kurma, keripik bawang,
kacang mede goreng, hingga kacang
tanah goreng.
Ia menjajakan beraneka makanan
tersebut bersama-sama dengan rekannya. “Kami kebetulan tim, kami ada

n Pimpinan BPK dalam bazar Ramadan BPK.

n Pimpinan dan para pejabat struktural BPK.

berlima, biar lebih murah harga sewa
stand, kemudian juga biar balik modal. Selain itu, supaya kami juga bisa
menjual barang dengan harga murah,”
ucap Diana.
Peserta Bazar Ramadan tidak ha
nya berasal dari lingkungan pegawai
BPK Pusat. Ada juga yang merupakan
pegawai BPK Perwakilan. Salah satu
nya Eva dari BPK Perwakilan Jabar. Eva
mengaku sejak lama sudah mengikuti
acara Bazar Ramadan yang diselenggarakan setiap tahun oleh BPK Pusat.
Pada bazar kali ini, Eva menyu
guhkan produk oleh-oleh jajanan
khas Kota Bandung. Ia menawarkan
beberapa produk makanan best seller
yang ada di Bandung dengan sistem
pre order (PO). Beberapa produk yang
ia tawarkan adalah kue balok mahkota,
cireng campur, banana crispy, dan beberapa produk-produk kue kering asal
Bandung lainnya.
Menurut Eva, bazar kali ini sangat
menantang baginya, karena produk-produk best seller asal Bandung
yang ia tawarkan kepada konsumen
cukup sulit didapatkan dan butuh
perjuangan ekstra. Sebab, produsen
dari kue-kue yang ia jual membatasi
jumlah pembelian. Ia pun harus datang langsung ke lokasi. Sedangkan
para pelanggan yang telah memesan
untuk Bazar Ramadan jumlahnya
sangat banyak. Hal ini menjadi tan
tangan tersendiri baginya untuk dapat
memenuhi permintaan pemesan.

“Saya di sini jualan oleh-oleh
Bandung yang best seller di Bandung.
Satu orang itu kalau beli hanya dijatah dua buah. Dan saya bawa ke sini
itu dengan pengorbanan yang susah
banget, saya mengantre panjang dan
berebut untuk mendapatkan barang
nya,” ujar Eva.
Eva mengaku telah membuka PO
selama 5 hari terhitung dari tanggal 17
hingga 21 Mei 2019. Ia tidak menyang
ka di tahun ini jumlah pesanan yang
datang di luar ekspektasinya. Ia meng
aku cukup kaget sekaligus senang
dengan capaian penjualan produk
oleh-oleh kali ini, walau ia merasa agak
keteteran dengan jumlah pesanan
yang membeludak.
“Kalau untuk produk makanan, ini
yang kedua kalinya saya ikutan bazar
BPK, tapi kalau untuk produk pakaian
seperti batik saya setiap tahun selalu
ikutan. Namun, produk makanan
tahun ini paling meriah paling laris,
sampai saya kewalahan meladeni
pelanggan, bahkan tadi sampai ada
pelanggan yang kesal karena enggak
kebagian.”
Harga produk oleh-oleh yang
Eva tawarkan mulai dari Rp17.500
hingga Rp85 ribu. Ia mengeluarkan
modal hingga Rp28 juta untuk belanja
produk oleh-oleh khas Bandung dan
semuanya terjual habis sejak Jumat
(24/05). “Untuk keuntungan kami
belum hitung, tapi barang sudah laku
semua,” kata dia. l
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n Komunitas Karate BPK

BPK KARATE CLUB

Berani
Melawan
Kehidupan
Karate bermanfaat untuk kesehatan
dan perlindungan diri.

K

arate dan sejarah kemunculannya di
organisasi Badan Pemeriksa Keuang
an (BPK) RI merupakan informasi
yang kurang banyak diketahui orang
banyak. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat olahraga ini
telah menjadi salah satu komunitas yang sudah
lama ada di BPK. Melihat keadaan ini, tentu menjadi menarik untuk mengulas komunitas karate
yang ada di BPK.
Komunitas karate di BPK yang bernama BPK
Karate Club sejatinya sudah berdiri sejak 1975.
Komunitas ini sempat vakum pada awal 2003 dan
bangkit kembali setelah diprakarsai oleh Wakil
Ketua BPK Bahrullah Akbar pada 2017.
“Sempat vakum, kemudian Pak Barullah setelah dia jadi pejabat, dia bilang sama saya, ‘Ayo kita
bangkitkan lagi, kita mulai lagi karate di BPK’. Atas
prakarsa beliau, karate di sini didirikan lagi. Dia
panggil saya untuk tolong melatih kembali,” ujar
pensiunan BPK yang menjadi salah satu pelatih di
BPK Karate Club, Robert di Jakarta, belum lama ini.
Robert menceritakan bahwa seni bela diri
yang berasal dari Negara Sakura ini sangat diminati oleh para karyawan, terutama dari pihak
keamanan BPK. Para anggota BPK Karate Club
berlatih setiap Jumat pukul 08.00 WIB. Hingga kini, peminatnya sudah mencapai 100 orang lebih,
termasuk karyawan dari perwakilan.

Atlet karate

n Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen BPK bersama anggota komunitas karate.
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Secara tersirat, Robert menceritakan awal
kariernya di BPK dan bisa menjadi pelatih BPK
Karate Club. Robert melatih karate di BPK sejak
1978 lantaran menggantikan pelatih sebelumnya.
Dia masuk BPK pada 1985 melalu jalur prestasi
sebagai atlet, karena sejatinya Robert merupakan
mantan atlet karate Indonesia sejak ‘70an.
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“Saya bisa masuk BPK
menjadi karyawan cukup
mudah walaupun memang tetap tes prosedur.
Memang pada waktu itu
semua instansi pemerintah di Indonesia lebih
membutuhkan atlet. Kebetulan di sini diterima
di karate. Kemudian saya
lihat dari empat orang
yang dites, hanya saya
seorang yang diterima
pada 1985,” kata Robert.
Bicara mengenai
prestasi, capaian Robert terbilang banyak.
Perannya sebagai atlet
n Robert
pun telah mengantarkan
Robert menjadi wasit
internasional pada 2004.
Salah satunya, menjadi
wasit di kancah internasional ASIAN Games di
Indonesia baru-baru ini.
Kita diajari unPencapaian tersebut tidak lepas dari
tuk bagaimana
kegigihannya dalam
berlatih dan dukungan
cara kita hidup,
kantor. Selama berperya harus berani.
gian ke luar negeri untuk
menjadi wasit pertan
dingan karate ataupun
mengikuti ujian kenaikan level, dia rutin melaporkannya
kepada kantor.
“Belum lama saya dari Kinabalu, Malaysia untuk meng
ikuti kejuaraan ASEAN sebagai wasit dan di situ saya diuji lagi. Karena setiap empat tahun sekali kita diuji lagi. Bersyukur
saya bisa lolos mendapat wasit komite dan juri kata. Bisa
sebagai wasit karate jika sudah memiliki dua sertifikat seperti
itu dan hal itu intens saya laporkan ke Pak Wakil Ketua,” ucap
Robert.
Pada dasarnya, menurut Zen-Nippon Karatedo Renmei/
Japan Karatedo Federation (JKF) dan World Karatedo Federation (WKF), yang dianggap sebagai gaya karate yang utama
yaitu Shotokan, Goju-Ryu, Shito-Ryu, dan Wado-Ryu.
Keempat aliran tersebut diakui sebagai gaya Karate yang
utama karena turut serta dalam pembentukan JKF dan WKF.
Akan tetapi, gaya karate yang terkemuka di dunia bukan
hanya empat gaya di atas saja. Beberapa aliran besar seperti
Kyokushin, Wadokai, Shorin-ryu, dan Uechi-ryu tersebar luas
ke berbagai negara di dunia dan dikenal sebagai aliran Karate yang termasyhur. Walaupun, tidak termasuk dalam empat

besar WKF.
Robert memaparkan bahwa untuk BPK sendiri sempat
menganut aliran Wadokai. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Bahrullah Akbar sebagai pembina BPK Karate Club,
kemudian disepakati untuk menganut gaya karate Goju-Ryu.
“Untuk ujiannya sudah disepakati oleh Pak Wakil Ketua
Barullah sebagai dewan pembina Gokasi (Goju-Ryu Karate-do Shinbukan Seluruh Indonesia), alirannya Goju-Ryu,
sih. Jadi kita akhirnya sepakat untuk pelatihan, ya aliran masing-masing. Tapi pas ujian peserta kita arahkan ke Gokasi,”
ujar Robert.
Robert melihat bahwa BPK sangat mendukung keberada
an komunitas ini. Hal itu terlihat dari fasilitas, nutrisi peserta,
dan atribut yang diakomodasi oleh kantor. Karenanya, dia
berharap, semakin banyak pegawai BPK yang ikut berlatih.
Robert menilai karate memang bermanfaat untuk kesehatan dan perlindungan diri. Selain itu, bela diri ini juga memiliki filosofi yang penting, yaitu agar terus berjuang dalam
hidup. Karate mengajarkan seseorang untuk berani menghadapi kehidupan, walau sesulit apapun.
“Karate itu bukan untuk berantem, kita itu melawan kehidupan. Kita diajari untuk bagaimana cara kita hidup, ya harus
berani. Berani itu tidak ada sekolahnya kecuali kita belajar
bela diri. Saya bertarung untuk melawan kehidupan. Toh
semakin banyak teman, semakin bagus, kan? Satu musuh itu
sudah banyak,” tegas Robert. l

n Latihan karate.
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Sembuh Dari Kanker
Paru-Paru Berkat Silat
Latihan silat untuk kebugaran
sangat dianjurkan bagi yang
berusia di atas 50 tahun.

D

i tengah kesibukan sebagai pegawai Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK), kegiatan olahraga menjadi hal yang
seringkali terlupakan
oleh diri sendiri. Padahal tubuh kita juga memerlukan kegiatan jasmani agar
tetap prima saat menjalani aktivitas.
Hal tersebut disadari betul oleh
Maman Abdulrahman, Kepala BPK
Perwakilan Sumatra Selatan (Sumsel).
Maman yang gemar mempelajari pencak silat, sangat merasakan besarnya
manfaat dari seni bela diri tersebut. Ia
bisa sembuh dari penyakit kanker paru-paru yang diidapnya.
Ia sudah sejak lama jatuh cinta pada olahraga yang konon digunakan juga oleh pendekar-pendekar Nusantara
untuk mempertahankan diri dari para
penjajah yang datang ke Tanah Air.
Kepada Warta Pemeriksa, Maman menuturkan ia sudah belajar silat di salah
satu perguruan pencak silat di Garut,
Jawa Barat, sejak masih duduk di kelas
5 sekolah dasar (SD).
Maman mempelajari silat hingga
duduk di bangku sekolah menengah
pertama (SMP). Ketika menginjak
bangku SMA, ia mulai merasa sibuk
dengan padatnya pelajaran di sekolah,
termasuk ketika masuk ke BPK pada
1980. Kegemarannya terhadap silat
terputus juga lantaran tidak menjumpai perkumpulan silat saat itu.
Karena belum ada persatuan silat
di BPK, ia kemudian bergabung de
ngan komunitas karate BPK pada 1981.
Selama 1981 hingga 1987, ia serius
mempelajari karate di BPK. Ia tetap
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aktif melakukan kegiatan di komunitas
karate BPK meskipun dipindahtugaskan ke beberapa perwakilan.
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sekitar 2,5 tahun lalu di BPK Perwakilan
Sumsel, Maman akhirnya bisa bergabung dengan seni bela diri yang
ia geluti hingga sekarang, yaitu Silat
Merpati Putih (MP). Perguruan MP di
BPK Sumsel terbagi atas dua jenis, ada
latihan MP khusus untuk atlet yang diperuntukkan bagi mereka yang mengejar prestasi di perlombaan pencak
silat. Sedangkan yang satu lagi adalah
latihan MP untuk kebugaran.
Ia mulai aktif di Merpati Putih pada
awal 2017. Hingga sekarang, Maman
merasakan banyak sekali manfaat dari
kegiatan silat MP. Di usianya yang kini
tidak lagi muda, Maman tentu saja
lebih mengutamakan kegemarannya
terhadap seni bela diri sebagai sarana
menyehatkan jasmani dibandingkan
untuk mencari prestasi. Menurutnya,
latihan MP untuk kebugaran sangat
dianjurkan bagi yang berusia di atas
50 tahun.
Bagi yang memiliki gangguan
kesehatan, kata Maman, sangat disarankan melakukan aktivitas ini. Bukan
tanpa sebab ia berkata demikian.
Maman bercerita bahwa dirinya sempat mengalami gangguan kesehatan.
Bahkan menurutnya, gangguan kesehatan yang pernah ia alami membuat
gempar orang.
Dahulu, Maman mengidap
penyakit kanker paru-paru. Tidak
tanggung-tanggung kanker yang dideritanya telah mencapai stadium 3.
Ia mengungkapkan, jenis kankernya
ini termasuk jenis yang terberat, yakni
Limfoma Maligna.
“Sakit saya ini membuat gempar
orang. Limfoma itu getah bening saya
sudah divonis umur saya gak akan

n Maman Abdulrahman

sampai 2013 oleh dokter,” kata Maman.
Para dokter sempat menyarankan
Maman untuk menjalankan operasi.
Namun, ia menolak saran tersebut.
Maman bercerita bahwa ia punya keyakinan masih bisa sembuh. Menurutnya, sebagai orang Islam, ia percaya
bahwa Tuhan menghadirkan penyakit
pasti beserta obatnya pula. Semangat
hidup dan keyakinannya untuk menolak menyerah terhadap keadaan membuatnya tidak putus asa.
Hingga akhirnya, ia memutuskan
untuk mengikuti latihan kebugaran
di perguruan silat MP dan ternyata
hasilnya sangat mengejutkan. Ketika
ia masih mengidap kanker paru-paru,
tubuhnya kurus, kulitnya menghitam,
serta batuk terus menerus. Namun, ketika ia mulai berlatih olah nafas di MP,
ia merasakan kebugarannya kembali
dan kesehatannya meningkat. Bahkan
menurutnya ia berani tampil untuk demo aktraksi MP dengan memecahkan
5 batu bata dan semuanya pecah de
ngan sekali pukul.
Kini penyakit yang dideritanya dulu
bahkan sembuh dengan sendirinya
setelah ia berlatih kebugaran silat MP.
Ia mengaku seringkali diwawancarai
media asing dan media lokal mengenai kesembuhan yang ia alami. Maman
mengungkapkan bahwa kini setelah
rutin berlatih kebugaran pernapasan
MP, kondisinya sudah 100 persen sehat.
“Bersih 100 persen ya. Sekarang
saya jadi imam shalat bisa, napas kuat,
main tenis masih berani, Terakhir checkup saya tanya ke dokter, ’Masih ada ini
(kanker) gak?’. Dokter di tempat saya
mengecek kesehatan di Singapura, me
nyatakan saya sudah sehat,” kata dia. l
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Keluarga Besar BPK
Selenggarakan Salat Idul Fitri

n Salat Idul Fitri di halaman Kantor Pusat BPK.

Manusia yang fitrah akan melahirkan
keluarga fitrah. Keluarga fitrah akan
membentuk masyarakat yang fitrah
dan pada akhirnya akan melahirkan
negara dan bangsa yang fitrah pula.

K

etua Badan Pemeriksa Keuangan
Moermahadi Soerja Djanegara
bersama Wakil Ketua BPK Bahrul
lah Akbar dan Anggota V BPK Isma
Yatun melaksanakan salat Idul Fitri
1440 Hijriah di halaman kantor
BPK, Rabu (5/6). Turut hadir beberapa pejabat
struktural di lingkungan BPK, para pegawai
pelaksana, serta masyarakat Pejompongan,
Bendungan Hilir dan sekitarnya.
Salat Idul Fitri kali ini dipimpin Drs. H. Much
yar Hardi MA yang juga bertindak sebagai
khatib. Ia menyampaikan khotbah bertema
“Dengan Semangat Ramadan Kita Songsong
Hari Esok yang Lebih Cerah”.

Dalam khotbahnya, khotib menyampaikan
bahwa setelah menjalankan ibadah puasa
Ramadan, umat Islam selanjutnya merayakan
hari raya Idul Fitri yang mengandung arti bah
wa seseorang kembali kepada fitrah (baru).
Manusia yang fitrah adalah manusia yang iman
dan Islamnya baru, ihsannya baru, tindakannya
pun baru. “Dalam artian semuanya menjadi
lebih baik dan positif dari sebelumnya,” ujar Drs
H Muchyar dalam khotbahnya.
Selain itu, manusia fitrah adalah manusia
yang sehat rohani dan jasmaninya, bersifat
tabah dan sabar dalam menghadapi segala
cobaan, lapang dada dan berjiwa besar meng
hadapi kenyataan, rendah hati, pemaaf dan
tidak serakah kepada dunia. Dengan demikian,
manusia yang fitrah akan melahirkan keluarga
fitrah. Keluarga fitrah akan membentuk masyarakat yang fitrah dan pada akhirnya akan melahirkan negara dan bangsa yang fitrah pula.
Khatib juga menyampaikan pentingnya
iman dan takwa bagi kehidupan seseorang
dan masyarakat. Sebab, iman dan takwa itulah
sumber datangnya pertolongan dari Allah SWT.
Orang yang beriman dan bertakwa akan memperoleh berkah dari langit dan bumi. Sebalik
nya, orang yang mendustakan agama, akan
mendapat azab yang pedih.
“Maka dari itu, marilah kita jaga kesucian
yang sudah diperoleh di bulan suci Ramadan,
jangan sampai dinodai lagi oleh kesalahan dan
dosa. Peliharalah iman dan takwa yang sudah
bersemi di dalam dada, dengan cara perbanyak
amal ibadah, perbaiki akhlak budi pekerti dan
perdalam pemahaman ajaran Islam, sehingga
bisa menjadikan hari esok yang lebih cerah.” l
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AKN VI Bersiap Lakukan
Pemeriksaan Tematik

n Foto bersama peserta rapat evaluasi.

Pada semester II 2019, BPK
akan memprioritaskan
pemeriksaan kinerja, dimana
AKN VI akan melaksanakan
pemeriksaan kinerja tematik
bidang kesehatan dan
pendidikan.

A

uditorat Keuangan
Negara (AKN) VI meng
gelar rapat evaluasi
kegiatan semester I
tahun 2019 di Jakarta,
Rabu (29/5). Kegiatan
ini dilaksanakan untuk mengevaluasi
kekurangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan selama enam bulan
pertama 2019 dan juga mematangkan
persiapan pemeriksaan tematik. Rapat
dihadiri para kepala perwakilan di
wilayah Timur, pemeriksa utama, dan
para pejabat struktural dan fungsional
pemeriksa.
Anggota VI BPK Harry Azhar Azis
yang hadir memberikan pengarahan
saat penutupan acara mengingat
kan bahwa dalam Rencana Strategis
(Renstra) BPK 2016-2020, BPK akan
meningkatkan pemeriksaan kinerja.
Hal ini sejalan dengan upaya BPK
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untuk mengawal program-program
pemerintah yang dapat meningkatkan
kemakmuran rakyat.
“Saya mengharapkan pemeriksaan bidang kesehatan dan bidang
pendidikan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan program pemerintah,” kata Harry.
Pada kegiatan ini, selain mende
ngarkan beberapa paparan dari narasumber, para peserta juga diberikan

kesempatan untuk berdialog dengan
Anggota VI terkait pemeriksaan di wilayahnya masing-masing.
Auditor Utama Keuangan Negara
VI Dori Santosa saat membuka rapat
evaluasi menjelaskan, hingga tanggal
28 Mei 2019, AKN VI telah menyerahkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 18 provinsi
yang berada di wilayah pemeriksaan
AKN VI. Pada semester II 2019, BPK akan
memprioritaskan pada pemeriksaan
kinerja, dimana AKN VI akan melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik
bidang kesehatan dan pendidikan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dori berharap rapat evaluasi dapat digunakan untuk mempelajari kekurangan
yang ada dalam pelaksanaan kegiatan
semester I dan memperbaikinya pada
kegiatan pemeriksaan di semester II.
Selain itu, setiap perwakilan diharap
kan untuk melakukan komunikasi
yang baik dengan entitas dalam
proses pemeriksaan dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan. l

n Anggota V BPK, Harry Azhar Azis dan Tortama KN VI, Dori Santosa
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Belajar dan Berwisata
di Museum BPK

BPK mengangkat konsep museum post-modern
agar museum tak hanya sebagai ajang edukasi,
tapi juga bisa menjadi sarana rekreasi.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran
penting dalam mengawasi keuangan negara.
Namun, tak sedikit yang belum memahami secara luas peran dan fungsi BPK. Bagi Anda yang
ingin mengenal BPK lebih dalam, datanglah ke
Museum BPK RI yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 1 Magelang, Jawa Timur.
Museum pertama BPK RI tersebut diresmikan pada 4 September 1997 oleh ketua BPK periode 1993-1998 JB Sumarlin.
Saat pertama didirikan, Museum BPK menempati ruangan seluas 270 meter persegi. Secara bertahap, Museum BPK terus
dikembangkan. Pada 2016, BPK merenovasi museum.
Museum BPK kembali dibuka pada 9 Januari 2017 dan
diresmikan oleh mantan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dengan menempati lahan seluas 3.880 meter persegi
dan bangunan seluas 1.800 meter persegi.
Pengembangan Museum BPK tak hanya sebatas lahan,
tapi juga konsepnya. BPK mengangkat konsep museum
post-modern agar museum tak hanya sebagai ajang edukasi,
tapi juga bisa menjadi sarana rekreasi.
Di dalam Museum BPK RI terdapat beberapa fasilitas
yang disediakan bagi para pengunjung, di antaranya adalah
ruangan Lobby. Ruangan Lobby merupakan ruangan per-

n Ruangan di dalam Museum BPK.

tama di dalam Museum BPK RI yang menampilkan tag line
BPK, filosofi BPK yang dikemas dalam bentuk lukisan batik.
Terdapat pula interactive floor yang menampilkan kantor BPK
di seluruh perwakilan, dasar pembentukan BPK, dan persembahan Anggota BPK RI.
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n Berbagai fasilitas di dalam Museum BPK.

Selain Lobby, ada juga fasilitas Audiovisual yang menam
pilkan film dan video pendek yang diangkat dari tugas dan
hasil pemeriksaan pemeriksa BPK RI selama bertugas. Lalu, ada
Wajah BPK yang mendeskripsikan profil BPK secara umum.
Tak berhenti sampai di situ, masih ada ruangan fasilitas di
dalam museum bernama Titik Nol, Ketua BPK, Rekam Jejak,
Kids Museum, Storage, dan Perpustakaan yang menyajikan
informasi dan sejarah mengenai Ke-BPK-an yang dikemas
secara menarik bagi para pengunjung. Ada pula ruangan
Temporary Exhibition yang merupakan fasilitas ruangan untuk mengadakan pameran ataupun pertemuan di museum
BPK RI.
Semua ruang fasilitas tersebut didesain sedemikian rupa
sehingga menambah ketertarikan calon pengunjung untuk
datang dan mengunjungi Museum BPK RI. Di samping itu,
museum selalu mencoba mengikuti perkembangan zaman,
salah satu usahanya yakni pengunjung dapat memanfaatkan
museum sebagai ajang untuk berswafoto. Disediakan pula
wifi yang dapat diakses secara gratis.
Antusiasme pengunjung Museum BPK RI terus meng
alami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan lonjakan kunjungan museum yang cukup signifikan antara museum saat
sebelum dan sesudah renovasi. Sebelum renovasi, jumlah
kunjungan museum maksimal mencapai 7.000 pengunjung
per tahun. Setelah renovasi, jumlah pengunjung pada 2017
mencapai 44.373 pengunjung. Jumlah itu melampaui target
kunjungan sebanyak 30 ribu pengunjung.
Sedangkan pada 2018, jumlah pengunjung mencapai
46.437 pengunjung dari target kunjungan 2018 sebanyak 33
ribu pengunjung dalam setahun.
Pengunjung Museum BPK RI tidak hanya berasal dari Kota
dan Kabupaten Magelang, namun juga dari beberapa kota di
Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera. Peningkatan jumlah
kunjungan museum ini menunjukkan tingginya antusiasme
pengunjung terhadap Museum BPK.
Tingginya antusiasme pengunjung tidak lantas membuat
Museum BPK RI cepat berpuas diri. Pengelola Museum masih
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akan terus mengembangkan kreativitas kegiatan dan kerja
sama dengan pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan
kenyamanan dan kepuasan pengunjung museum. Selain itu,
meningkatkan lagi jumlah kunjungan dari yang sudah ada
sekarang ini.
Museum BPK RI memiliki beberapa rencana untuk terus
melestarikan eksistensinya, di antaranya adalah meningkat
kan komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja internal
BPK agar lebih melebarkan publikasi museum ke cakupan
yang lebih luas. Kemudian, mendorong dan meningkatkan
lagi publikasi dan kerja sama yang semakin harmonis dengan
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, agen-agen travel,
perhotelan, komunitas, instansi/lembaga pemerintah yang
sudah berjalan dengan baik sehingga lebih baik lagi.
Museum juga akan mengadakan kegiatan kunjungan ke
banyak sekolah serta ke agen travel dan perhotelan. Selain
itu, museum berencana mengikuti beberapa agenda pamer
an baik yang diselenggarakan oleh organisasi permuseuman,
perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Adapun agenda pameran yang akan diikuti pada tahun
2019 adalah Festival Ronggowarsito di Semarang, Museum
Goes To Campus di Universitas Diponegoro Semarang,
Pameran Museum AMIDA Jawa Tengah, dan Pameran Asosiasi Museum Indonesia di Kota Tua Jakarta. Publikasi melalui
media website dan media sosial juga akan selalu ditingkatkan
dan dikembangkan.
Museum BPK juga akan lebih aktif dalam berpartisipasi
di organisasi permuseuman. Saat ini, Museum BPK dipercaya
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untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua AMIDA (Asosiasi Museum Indonesia Daerah) Jawa Tengah. Terkait pelestarian gedung Museum BPK sebagai salah satu cagar budaya
di Kota Magelang, maka akan dilakukan juga pemeliharaan
dan perawatan bangunan.
Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Museum BPK RI
antara lain adalah kegiatan kesekretariatan dan kegiatan
kehumasan. Kegiatan kesekretariatan merupakan kegiatan
pengelolaan musem dalam keseharian, tentu hal ini tidak
lepas dari tanggung jawab kegiatan-kegiatan terkait kegiatan
Keuangan, kegiatan ke-SDM-an, serta kegiatan lainnya seperti bagian Umum, TI, dan juga kegiatan kehumasan.
Kegiatan kehumasan merupakan kegiatan yang mempublikasikan keberadaan, fasilitas-fasilitas dan kegiatan-kegiat
an Museum BPK. Selanjutnya, kehumasan juga mengajak
kepada khalayak luas untuk berkunjung ke Museum BPK RI.

n Fasilitas di dalam Museum.

Kegiatan kehumasan ini dilaksanakan dengan target-target
yang menyasar pada sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD,
SMP, SMA hingga perguruan tinggi, baik yang berada di daerah Magelang maupun di luar daerah Magelang.
Selain itu, Museum BPK RI mengadakan audiensi kepada
para penggiat wisata, seperti hotel dan agen travel. Dalam
beberapa kesempatan Museum BPK RI juga menyelenggarakan kegiatan bersifat tematik dan non tematik. Untuk
kegiatan tematik, selama ini museum selalu berhubungan
dengan perayaan hari besar nasional antara lain seperti, Hari
Kemerdekaan, Hari Museum Nasional dan Hari Pahlawan.
Sedangkan untuk Kegiatan nontematik, merupakan kegiatan
yang tidak berhubungan dengan hari besar namun tetap
mengedepankan nuansa edukasi dalam penyelenggaraannya, antara lain kegiatan bedah buku, belajar Bahasa Aksara
Jawi dan workshop. l

n Kunjungan siswa SD.

FASILITAS MUSEUM BPK
NAMA RUANGAN

KONTEN

Lobby

Ruangan pertama Museum BPK RI yang menampilkan tag line BPK, filosofi BPK yang
dikemas dalam lukisan batik, interactive floor yang menampilkan kantor BPK di seluruh
Perwakilan, dasar pembentukan BPK dan persembahan Anggota BPK RI

Audiovisual

Menampilkan film dan video pendek yang diangkat dari tugas dan hasil pemeriksaan BPK RI

Wajah BPK

Mendeskripsikan profil BPK secara umum

Titik Nol

Rangkuman dan eksistensi BPK di titik awal pendiriannya sampai saat ini

Ketua BPK

Berisi profil Badan berdasarkan periodisasi dan juga sisi humanis dan memorabilia para
Ketua BPK RI

Rekam Jejak

Informasi hasil-hasil pemeriksaan BPK RI yang menjadi sorotan media

Kids Museum

Mengusung konsep penyajian konten ke-BPK-an secara ringan oleh anak-anak

Storage

Menampilkan koleksi-koleksi memorabilia Pimpinan BPK dan sebagai ruang konservasi
koleksi bersejarah Museum BPK

Perpustakaan

Berisi koleksi pustaka tentang sejarah, tugas pemeriksaan BPK dan pustaka non ke-BPK-an

Temporary Exhibition

Ruang serbaguna dapat digunakan sebagai tempat pameran atau pertemuan
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Pengenalan Konsep dan
Strategi Pemeriksaan Kinerja
Public Financial Management
pada Pemerintah Daerah
OLEH IWAN PURWANTO SUDJALI
Staff Direktorat Litbang Kinerja

Tulisan ini akan mengulas secara singkat pengertian PFM,
hubungan PFM dan indikator-indikator pembangunan,
dan topik-topik terkait PFM yang potensial untuk diperiksa.

P

ada tahun anggaran 2019,
BPK akan melaksanakan
pemeriksaan tematik
tentang Public Financial
Management (PFM) pada
Pemerintah Daerah. Sebagian pemeriksa BPK mungkin masih
asing terhadap terminologi PFM,
walaupun sebenarnya setiap hari telah
bergulat dengan PFM. PFM secara bebas dapat diartikan sebagai Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
PFM dapat didefinisikan sebagai
suatu sistem di mana penggunaan
sumber daya keuangan negara direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan untuk menghasilkan pelayanan
publik yang efisien dan efektif (CIPFA,
2010). Menurut Lawson (2015), siklus
PFM terdiri atas enam bagian utama
yaitu (1) penyusunan kebijakan terkait
pengelolaan keuangan negara (termasuk perencanaan strategis jangka
panjang seperti RPJP dan perencanaan
jangka menengah seperti RPJMN), (2)
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penyusunan anggaran, (3) persetujuan
anggaran, (4) pelaksanaan anggaran
(5) pencatatan dan penyusunan la
poran keuangan, dan (6) pemeriksaan
oleh auditor eksternal. Gambar 1 me
nyajikan siklus PFM berdasarkan konsep Lawson (2015).

Berdasarkan definisi PFM yang
diusulkan CIFFA (2010) dan siklus PFM
yang digambarkan Lawson (2015),
maka dapat disimpulkan bahwa PFM
mencakup pendapatan, belanja, dan
utang pemerintah. Tujuan utama dari
pelaksanaan PFM adalah tercapainya

Gambar 1 Siklus PFM menurut Lawson (2015) dikutip dari Bastian (2019)

KOLOM 43

penggunaan keuangan negara untuk
menjalankan program dan kegiatan
pemerintah secara efektif dan efisien.
BPK melalui pemeriksaan keuangan,
kinerja, dan DTT memiliki peran penting dalam PFM untuk memastikan
bahwa pengelolaan keuangan negara
telah dilakukan secara efektif, efisien,
dan sesuai prosedur yang berlaku.
PFM diperlukan untuk memastikan
tercapainya disiplin fiskal, memastikan
alokasi anggaran sesuai kebijakan
pemerintah, dan tercapainya efisiensi
pelaksanaan kegiatan dan program
pemerintah (PEFA, 2016). Disiplin fiskal
dapat dicapai dengan cara menjaga
keseimbangan antara pendapatan,
belanja, dan utang pemerintah. Pagu
anggaran belanja harus dipatuhi dan
tidak boleh dilampaui. Apabila anggaran dirancang defisit maka defisit
anggaran tidak boleh melebihi batas
defisit yang telah ditetapkan. Disiplin
fiskal juga diperlukan agar utang pemerintah tetap berada pada level yang
sustainable. PFM diperlukan untuk
menjaga agar anggaran dialokasikan
secara tepat pada sektor-sektor yang
menjadi prioritas kebijakan pemba
ngunan.
Kehati-hatian dalam alokasi
anggaran sangat diperlukan karena
sebagian besar entitas pemerintah
adalah cost centre dengan banyak
program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Di lain pihak, sumber daya
keuangan negara terbatas sehingga
sumber daya keuangan negara tersebut seharusnya hanya dialokasikan
untuk membiayai kegiatan atau
program yang menjadi prioritas pembangunan. Selain alokasi anggaran
yang tepat, pelaksanaan kegiatan atau
program-program pemerintah untuk
melayani masyarakat harus dilakukan
secara efisien. Kebocoran, pemboros
an dan duplikasi dalam menjalankan
program atau kegiatan harus dicegah
demi tercapainya prinsip value for
money. Segala bentuk inefisiensi dapat
dicegah apabila pengelolaan keuang
an negara dilakukan sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan transparan.

Gambar 2. Tujuh Pilar PEFA (2016)

Pengukuran Kualitas PFM
Pada tahun 2001, Bank Dunia, IMF,
European Commision, dan beberapa
negara maju dari Benua Eropa me
ngembangkan suatu instrumen untuk
menilai kualitas PFM yang disebut
sebagai the Public Expenditure and
Financial Accountability (PEFA). PEFA
telah mengalami beberapa revisi dan
revisi terakhir dilakukan pada tahun
2016. Kerangka PEFA (2016) dapat
digunakan untuk menilai kualitas PFM
baik pada level pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. PEFA
bersifat deskriptif (mengambarkan
praktik-praktik yang berlaku dalam
pengelolaan keuangan negara) dan
diagnostik (mengindikasikan titik-titik
yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara) (Pessoa &
Allen, 2010).
Dari sisi metodologi, penggunaan
PEFA untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan negara atau daerah sudah teruji keandalannya karena telah
digunakan lebih dari 500 kali di 150
negara. Akan tetapi, masih terdapat
beberapa kritik terhadap PEFA, antara lain PEFA tidak bersifat preskriptif
dalam arti bahwa indikator PEFA tidak
dapat menghasilkan rekomendasi
yang diperlukan untuk meningkatkan
kualitas PFM suatu negara atau daerah.
Kelemahan PEFA yang lain adalah PEFA
berasumsi bahwa semua (31) indikator

dan (94) sub indikator sama bobotnya.
Dalam kenyataannya, tingkat kepentingan suatu indikator atau sub indikator akan berbeda-beda antar negara
atau daerah (PEFA Secretariat, 2009).
PEFA terdiri atas indikator keuang
an dan non keuangan yang mencakup
tujuh pilar pengelolaan keuangan negara seperti ditunjukkan pada Gambar
2. Masing-masing pilar PFM tersebut
dirinci lebih lanjut menjadi 31 indikator (komponen) dan 94 sub indikator
(dimensi) kinerja PFM.
Ketujuh pilar PEFA terdiri atas:
1. Keandalan anggaran (budget reliability), diukur dengan membandingkan nilai realisasi pendapatan
dan belanja dengan anggaran
pendapatan dan belanja. Anggaran
dikatakan andal apabila nilai selisih
(variance) antara realisasi dengan
anggaran tidak terlalu besar dan
tidak terjadi pergeseran alokasi dana
antar mata anggaran dalam jumlah
yang material. Nilai variance dan pergeseran mata anggaran yang besar
mengindikasikan bahwa anggaran
tidak direncanakan dengan baik. Anggaran akan andal apabila disusun
secara realistis dan digunakan sesuai
peruntukkannya. Terdapat tiga indikator keandalan anggaran yaitu
realisasi belanja agregat (aggregate
expenditure outturn), realisasi komWARTA PEMERIKSA | Edisi 6 | Vol. II - Juni 2019
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posisi belanja yang menunjukkan
jumlah pergeseran anggaran (expenditure composition outturn), dan realisasi pendapatan (revenue outturn).
2. Tranparansi keuangan negara
(transparency of public finances),
diukur dengan tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan
negara yang lengkap, konsisten,
dan dapat diakses oleh masyarakat
luas. Transparansi diharapkan dapat
membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan negara sehingga dapat menekan peluang terjadinya
kecurangan atau pemborosan.
Indikator untuk mengukur transparansi keuangan negara adalah
pengklasifikasian anggaran (budget
classification) sesuai dengan standar
internasional, dokumen anggaran
(budget documentation) yang leng
kap, tersedianya informasi tentang
pendapatan dan belanja pemerintah yang tidak menjadi bagian dari
laporan keuangan (central govern
ment operations outside financial
reports), informasi transfer ke pemerintah daerah (transfer to subnational governments), informasi tentang
kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
(performance information for service
delivery), dan akses masyarakat terhadap informasi fiskal (public access
to fiscal information).
3. Manajemen aset dan kewajiban
(management of assets and liabilities). Manajemen aset dan kewajiban yang baik tercermin dalam
pencatatan aset yang akurat, risiko-risiko fiskal diidentifikasi dengan
baik, dan utang pemerintah direncanakan, disetujui, dan dimonitor
dengan seksama. Indikator manajemen aset dan kewajiban terdiri
atas pelaporan risiko fiskal (fiscal risk
reporting), manajemen investasi pemerintah (public investment manajement), manajemen aset pemerintah
(public asset manajement), dan manajemen utang (debt management).
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4. Penganggaran dan strategi fiskal
yang berdasarkan kepada kebijakan
negara atau daerah (policy-based
fiscal strategy and budgeting). Peng
anggaran dan strategi fiskal dibuat
dengan mempertimbangkan perencanaan strategis (RPJP/RPJMN),
kebijakan fiskal pemerintah, dan
asumsi kondisi fiskal dan makro
ekonomi yang memadai. Indikator
kinerja terkait policy-based fiscal
strategy and budgeting terdiri dari
perencanaan fiskal dan makroekonomi (macroeconomic and fiscal
forecasting), strategi fiskal (fiscal
strategy), penganggaran pengeluar
an yang berperspektif perencanaan
jangka menengah (medium-term
perspective in expenditure budgeting),
proses penyusunan anggaran yang
melibatkan para pemangku kepentingan (budget preparation process),
dan pembahasan dan pengujian
anggaran secara cermat oleh legislatif (legislative scrutiny of budgets).
5. Prediktabilitas dan pengendalian
atas pelaksanaan anggaran (predictability and control in budget
execution), menunjukkan bahwa
anggaran dilaksanakan mengikuti
prosedur dan pengendalian internal
yang berlaku sehingga sumber daya
keuangan yang didapat digunakan
sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator prediktabilitas
dan pengendalian atas pelaksanaan
anggaran meliputi administrasi penerimaan (revenue administration),
akuntansi pendapatan (accounting
for revenue), prediktabilitas dalam
alokasi sumber daya (predictability
of in-year resource allocation), tung
gakan pembayaran belanja yang
menimbulkan utang atau kewajiban
(expenditure arrears), pengendalian
gaji (payroll controls), pengelolaan
pengadaan (procurement), pengendalian internal atas pengeluaran non
gaji (internal controls on non salary
expenditure), dan audit internal.
6. Akuntansi dan pelaporan (accounting and reporting). Pilar akuntansi
dan pelaporan mensyaratkan

setiap transaksi keuangan dicatat
secara akurat dan dibuat laporan
keuangan secara berkala. Selain
untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan, laporan keuang
an juga berguna sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan
keputusan oleh pemerintah dan legislatif. Indikator pilar akuntansi dan
pelaporan meliputi integritas data
keuangan (financial data integrity),
laporan anggaran (in-year budget
reports), dan laporan keuangan tahunan (annual financial reports).
7. Audit dan pengawasan eksternal
(external scrutiny and audit) atas
pengelolaan keuangan negara.
Salah satu bagian dari pengawasan
atas pengelolaan keuangan negara
adalah pelaksanaan audit oleh auditor eksternal yang independen.
Indikator audit dan pengawasan
eksternal terdiri atas audit eksternal
(eksternal audit) dan penggunaan
laporan hasil pemeriksaan auditor
eksternal oleh lembaga legislatif
dalam kegiatan pengawasan (legislative scrutiny of audit reports).

Hubungan PFM dan Outcome
Pembangunan
Secara teori, PFM yang bagus akan
turut berperan dalam mendorong tercapainya outcome program-program
pembangunan. Akan tetapi, penelitian
empiris belum berhasil membuktikan
bahwa PFM yang bagus akan menjamin
tercapainya program-program pembangunan karena banyak faktor di luar
PFM yang juga turut berperan menentukan keberhasilan program-program
pembangunan seperti kepemimpinan,
kualitas sumber daya manusia, kondisi
sosial dan politik, dan sebagainya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa hasil penelitian empiris tentang
hubungan kualitas PFM dengan tingkat
korupsi, pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan indikator-indikator kesehatan.
l PFM dipercaya dapat menekan peluang timbulnya kecurangan atau
korupsi tetapi tidak dapat mencegah
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Penelitian empiris belum
berhasil membuktikan
bahwa PFM yang bagus
akan menjamin tercapai
nya program-program
pembangunan.

l

l

kecurangan dan korupsi yang melibatkan kolusi antara pejabat-pejabat
tinggi di pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh French
(2013) menunjukkan bahwa tanpa
adanya komitmen yang kuat dari
pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan, PFM hanya dapat mencegah
timbulnya kasus korupsi kecil tetapi
tidak dapat menurunkan tingkat
korupsi secara nasional.
Beberapa penelitian menemukan korelasi positif antara perbaikan kualitas
PFM dan pertumbuhan ekonomi (de
Renzio, 2009; Andrew, 2010). Akan tetapi, penelitian tersebut tidak berhasil menunjukkan adanya hubungan
kausalitas antara perbaikan kualitas
PFM dan pertumbuhan ekonomi karena masalah endogenitas. Endogenitas dalam PFM dapat digambarkan
seperti perdebatan antara “telur dan
ayam”, di mana peneliti tidak berhasil
membuktikan apakah perbaikan PFM
menyebabkan pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya, pertumbuhan
ekonomi yang menyebabkan sebuah
negara memiliki kemampuan untuk
memperbaiki kualitas PFM di negara
tersebut.
Kualitas PFM yang rendah akan
mengganggu kegiatan pelayanan
publik, tetapi kualitas PFM yang baik
tidak menjamin bahwa kegiatan pelayanan publik akan berjalan dengan
baik karena banyak faktor eksternal
yang mempengaruhi kegiatan pela-

yanan publik seperti hambatan-hambatan kelembagaan, birokrasi pemerintahan yang berbelit, motivasi kerja
aparatur sipil negara yang rendah,
dan lain-lain (Rao, 2013; Welham,
Krause, & Heger, 2013).
l Welham, Hart, Mustapha, dan Hadley
(2017) menemukan adanya korelasi
positif antara kualitas PFM yang
diukur dengan PEFA dan CPIA (Country Policy and Institutional Assessment)
dan indikator kesehatan yang diukur
dengan angka kematian balita (under-5 mortality), angka kematian bayi
dibawah satu tahun (infant mortality),
dan angka harapan hidup saat lahir
(life expectancy at birth). Akan tetapi,
penelitian tersebut tidak berhasil
membuktikan hubungan kausalitas
antara kualitas PFM dan indikator
kesehatan karena masalah endogenitas dan keterbatasan data.
Hasil penelitian empiris di atas
menunjukkan bahwa kualitas PFM
berkorelasi dengan indikator-indikator
outcome pembangunan. Akan tetapi,
penelitian-penelitian tersebut belum
berhasil membuktikan hubungan kausalitas bahwa PFM dapat mendorong
tercapainya indikator-indikator out
come pembangunan.

Strategi Pemeriksaan Kinerja
PFM pada Pemerintah Daerah
Pemeriksaan kinerja PFM pada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Alternatif per-

tama adalah melakukan pemeriksaan
kinerja untuk menilai kualitas PFM
pemerintah daerah secara keseluruh
an dengan menggunakan indikator
PEFA sebagai kriteria. Alternatif kedua
adalah hanya melakukan pemeriksaan
kinerja atas salah satu bagian dalam
siklus pengelolaan keuangan daerah.
1. Pemeriksaan kinerja untuk meng
ukur kualitas PFM pada pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan PEFA.
Alternatif pertama yang dapat
dilakukan dalam pemeriksaan kinerja
PFM adalah menilai kualitas PFM pada
pemerintah daerah dengan indikator
PEFA (2016) dengan alasan sebagai
berikut:
l Indikator-indikator kinerja yang
tercantum dalam PEFA (2016) telah
teruji akurasinya dan telah dipakai
diberbagai negara sehingga pemeriksa tidak perlu mengembangkan
kriteria sendiri untuk mengukur kualitas PFM pemerintah daerah.
l Hasil pengukuran kualitas PFM de
ngan indikator PEFA di suatu daerah
dapat diperbandingkan dengan
hasil pengukuran kualitas PFM di
daerah lain.
l Hingga saat ini belum ada gambaran
umum tentang kualitas PFM pemerintah daerah sehingga belum diketahui kelemahan-kelemahan dan
kelebihan-kelebihan yang dimiliki
dalam pengelolaan keuangan daeWARTA PEMERIKSA | Edisi 6 | Vol. II - Juni 2019
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rah. Keterbatasan informasi tentang
kekuatan dan kekurangan dalam
pelaksanaan PFM di tingkat pemerintah daerah menyebabkan tidak
diketahuinya area-area yang perlu
dilakukan perbaikan.
l Terdapat beberapa indikasi awal
yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam PFM pemerintah
daerah seperti nilai SiLPA yang
tinggi di beberapa daerah dan kelemahan dalam pengelolaan aset.
Hasil kajian yang dilakukan oleh
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan total SiLPA Pemerintah
Daerah mengalami peningkatan dari
Rp78,5 triliun di tahun 2011 menjadi
Rp101,6 triliun di tahun 2015 (BKF,
2018). Nilai SiLPA yang tinggi meng
indikasikan permasalahan dalam
budget realibility. Sementara itu, hasil
kajian Sub Direktorat Litbang Kinerja
(2018) tentang PFM pada Pemerintah Daerah menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan
aset daerah, seperti kelemahan dalam pencatatan aset, aset tetap tidak
diketahui keberadaanya atau dikuasai pihak ketiga, dan penghapusan
atau penyusutan aset tetap tidak
sesuai ketentuan (Hasil kajian dapat
diunduh pada Portal Litbang).
l Indikasi-indikasi permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan PFM pada pemerintah daerah. Oleh karena
itu, diperlukan pemeriksaan kinerja
atas penerapan PFM pada pemerintah daerah dengan menggunakan
kerangka PEFA untuk mendapatkan
gambaran umum tentang kekuatan
dan kelemahan PFM pada pemerintah daerah.
Setelah didapatkan mapping
tentang kualitas PFM pemerintah daerah, pemeriksaan dapat dilanjutkan
dengan dua pendekatan. Pertama,
mengambil sampel daerah dengan
kualitas PFM yang bagus dan daerah
dengan kualitas PFM yang kurang bagus. Hasilnya kemudian dibandingkan
agar dapat diidentifikasi faktor-faktor
yang mendorong atau menghambat
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Agar tujuan pembangunan tercapai,
diperlukan PFM
yang berkualitas
walaupun PFM yang
berkualitas tidak
menjamin bahwa
tujuan pembangun
an akan tercapai
sepenuhnya.
terbentuknya PFM yang berkualitas.
Hasil kompilasi dari faktor-faktor yang
mendorong dan menghambat terbentuknya PFM yang berkualitas dapat
menjadi lesson learned dan insight bagi
daerah lain untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan
daerah. Kedua, mengingat PEFA tidak
bersifat preskriptif, pemeriksaan lanjutan dapat difokuskan pada indikator-indikator PFM yang memiliki nilai
rendah sehingga dapat diidentifikasi
kendala-kendala yang dihadapi dan
direkomendasikan langkah-langkah
perbaikan untuk memperbaiki kele
mahan-kelemahan tersebut.
2. Pemeriksaan Kinerja atas Salah
Satu Siklus PFM
Pemeriksaan kinerja juga dapat
langsung dilakukan terhadap salah satu
elemen dari siklus PFM menurut Lawson (2015) tanpa melalui mapping kualitas PFM pemerintah daerah terlebih
dahulu. Berdasarkan hasil kajian Sub Direktorat Litbang Kinerja (2018), salah satu kelemahan dalam pelaksanaan PFM
pada pemerintah daerah terjadi dalam
bidang perencanaan dan penganggar
an, pengelolaan aset, dan pengelolaan
pengadaan barang dan jasa.
Kelemahan dalam perencanaan

penganggaran antara lain diindikasikan
dengan adanya hasil pembangunan
yang tidak dimanfaatkan secara maksimal seperti pembangunan pasar, terminal, dan gedung olah raga yang tidak
digunakan karena jauh dari pemukiman
penduduk atau tidak didukung dengan
infrastruktur penunjang yang memadai.
Kelemahan-kelemahan dalam bidang
penganggaran dan perencanaan lain
nya antara lain juga ditunjukkan dengan
tidak adanya perincian output dan outcome dari suatu kegiatan atau program
dalam dokumen perencanaan atau jenis
output dan outcome yang dicantumkan
dalam dokumen perencanaan tidak
terkait dengan kegiatan atau program
yang akan dilaksanakan (Sub Direktorat
Litbang Kinerja, 2018).
Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa PFM atau pengelolaan keuangan negara/daerah mencakup siklus pengelolaan keuangan
negara/daerah dari tahap perencanaan
dan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian atas
pelaksaanaan program dan kegiatan,
pelaporan, pemeriksaan oleh lembaga
pemeriksa eksternal yang independen
dan evaluasi atas pelaksanaan anggar
an oleh lembaga legislatif. Agar tujuan
pembangunan tercapai, diperlukan
PFM yang berkualitas walaupun PFM
yang berkualitas tidak menjamin bahwa tujuan pembangunan akan tercapai sepenuhnya. Hingga saat ini, belum
ada penilaian yang komprehensif
tentang kualitas PFM di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemeriksaan kinerja atas kualitas PFM pada
pemerintah daerah diharapkan dapat
menghasilkan gambaran umum tentang kelebihan dan kekurangan PFM
Pemerintah Daerah. Setelah diketahui
kelemahan-kelemahan yang ada, maka
pemeriksaan kinerja lanjutan dapat difokuskan pada sektor-sektor PFM yang
masih lemah. Sebagai alternatif, pemeriksaan kinerja juga dapat langsung difokuskan pada sektor PFM yang diduga
banyak kelemahannya seperti bagian
penganggaran, pengelolaan aset, dan
pengadaan barang dan jasa. l
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48 BERITA FOTO

Penyerahan LHP atas LKPP
Tahun 2018 oleh Ketua BPK
Moermahadi Soerja
Djanegara kepada DPR RI,
Gedung Nusantara II DPR RI,
28 Mei 2019.

Penyerahan IHPS II/2018 oleh
Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara kepada
DPD RI, Gedung Nusantara V
DPD RI, 28 Mei 2019.

Ketua BPK Moermahadi
Soerja Djanegara berfoto
bersama Komunitas
Disabilitas saat open house
di kediamannya, 5 Juni 2019.
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Penyerahan LHP atas LK
BUN dan LKKL Tahun 2018
pada Auditorat Keuangan
Negara II oleh Anggota II
BPK RI Agus Joko Pramono
bertempat di Auditorium
BPK RI, 12 Juni 2019.

Pimpinan BPK berfoto bersama Presiden Joko Widodo di
Istana Negara, 29 Mei 2019.

Pimpinan BPK berdiskusi
dengan Presiden Joko
Widodo di Istana Negara,
29 Juni 2019.
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Halal Bihalal Keluarga Besar
BPK RI, 11 Juni 2019.

Halal Bihalal Keluarga Besar
BPK RI, 11 Juni 2019.

Pelantikkan Pejabat Eselon
III, IV, dan Jabatan Fungsional
oleh Sekjen BPK Bahtiar Arif,
21 Mei 2019.
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Majalah Warta Pemeriksa
edisi 7/Vol 1 - Juli 2018
mendapat penghargaan
BRONZE WINNER
PR Indonesia Awards 2019
untuk Kategori
Media Cetak
Sub Kategori Lembaga
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