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DARI REDAKSI

T

ak terasa kita telah sampai di pengujung tahun 2018. Banyak hal yang
telah kita lalui sepanjang tahun ini. Begitu pun dengan Warta Pemerik
sa yang juga terus berdinamika sepanjang Januari-Desember 2018.
Edisi Desember 2018 ini merupakan terbitan khusus yang sengaja kami sajikan sebagai rangkuman dari perjalanan Warta Pemeriksa sepanjang tahun ini. Informasi yang kami paparkan bisa dikatakan sebagai
intisari dari seluruh 11 edisi sebelumnya. Di edisi ini, kami menampilkan highlight
dari BPK Bekerja dan Sorotan yang telah ditampilkan sebelumnya.
Informasi per edisi pun disajikan dalam tiap bulan sehingga semakin memudahkan pembaca. Pada Januari, kami menyajikan semangat BPK dalam menyambut hari ulang tahun yang ke-71. Kemudian pada Februari dipaparkan mengenai
dana desa yang sudah bergulir sejak 2015.
Kemudian pada Maret, kami menyajikan informasi mengenai laporan keuang
an penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Sedangkan pada April, pembaca dapat
menikmati informasi mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II. Dalam
IHPS kali ini, BPK melakukan pemeriksaan tematik terhadap empat hal. Empat pemeriksaan tematik yang dilakukan mencakup pemenuhan kebutuhan guru, pengelolaan obat dalam penyelenggaraan JKN, adminduk, dan PTSP belum efektif.
Berlanjut ke Mei, Warta Pemeriksa menulis mengenai kinerja BPK di kancah internasional. Yaitu, antara lain memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas laporan keuangan dan kinerja Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) tahun 2017.
Bulan selanjutnya, yaitu Juni, kami menyajikan cerita mengenai catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017. Kemudian pada Juli, Warta
Pemeriksa menyajikan informasi mengenai andil BPK untuk memastikan bahwa
pemerintah juga sukses administrasi dalam penyelenggaraan Asian
Games. Yaitu dengan mengawal penggunaan dan pengelolaan anggaran.
Pada Agustus, kami mengungkap mengenai peran BPK dalam membantu
perbaikan penyelenggaraan haji melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan
BPIH. Dipaparkan juga di sini bahwa BPK mengeluarkan pendapat untuk pemerintah agar segala permasalahan dapat dibenahi.
Kemudian pada September, kami mengangkat mengenai isu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda
perekonomian. Edisi selanjutnya, mengupas mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester I 2018 yang mencantumkan 12 pemeriksaan kinerja. Dua di antaranya
mengenai hortikultura dan biaya kuliah.
Selanjutnya, pada November, dijelaskan mengenai pemeriksaan BPK terha
dap penilaian kembali atau revaluasi barang milik negara (BMN). Sedangkan
khusus untuk Desember, kami menyajikan mengenai beberapa agenda penting
BPK. Antara lain, kehadiran Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di sidang
tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
ke-59 untuk yang ketiga kalinya. Kami angkat juga mengenai partisipasi BPK dalam peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun 2018. Ini merupakan
acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
pada 4–5 Desember 2018.
Kami berharap, apa yang telah kami sajikan selama satu tahun ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Semoga saja, kami dapat terus memberikan yang
terbaik untuk tahun-tahun selanjutnya.
Akhir kata, kami juga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semoga
kita semua mendapat keberkahan dan kebahagiaan, terutama pada tahun baru
yang akan datang.
Salam Redaksi
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Semangat
Kebersamaan
Badan Pemeriksa
Keuangan
Pada tahun-tahun sebelumnya, tema dan fokus serta koordinator Auditorat
Keuangan Negara (AKN) bekerja sendiri-sendiri. Tahun ini, semua perangkat
yang ada di BPK bekerja dengan lebih bersinergi.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
memasuki tahun 2018 dengan semangat kebersamaan. Hal ini sesuai
dengan tema besar BPK di usianya
ke-71 tahun, yaitu “BPK Merajut Kebersamaan”.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat
perayaan HUT BPK ke-71 menekankan, dengan
adanya kebersamaan, BPK dapat mengatasi semua tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan negara,
yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
“Pada usia 71 tahun, telah banyak sumbangan
BPK bagi kemajuan negara dan bangsa kita. Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL, dan LKPD
merupakan kontribusi besar BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara,” katanya.
BPK juga terus mendorong penggunaan
keuangan negara benar-benar ditujukan untuk
pencapaian tujuan bernegara. BPK berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas proses
pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya
serta terus memperbaiki diri dan meningkatkan
kapasitasnya.
“Dengan demikian, diharapkan BPK dapat meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa,
dan negara,” lanjutnya.
Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, BPK
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telah menyelamatkan keuangan negara sebesar
Rp132,16 triliun yang berasal dari rekomendasi
hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindak
lanjuti. Tak hanya itu, BPK telah membantu aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan
Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
proses penegakan hukum.
Selama periode 2003-2017, BPK menyerahkan
447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74
triliun. Selama periode 2013 sampai dengan
2017, BPK menerbitkan laporan hasil penghitung
an kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai
Rp56,93 triliun.
BPK pun terus berupaya menyinergikan strategi pemeriksaan dengan agenda pembangunan

JANUARI

5

n Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara

Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL,
dan LKPD merupakan kontribusi besar BPK
dalam memperbaiki transparansi dan akun
tabilitas pengelolaan keuangan negara.
nasional selama periode rencana strategis (renstra) 2016-2020. BPK melaksanakan pemeriksaan
sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) untuk dapat menyim

pulkan atau menilai lebih dalam pencapaian pemerintah dalam melaksanakan RPJMN tersebut.
“Oleh karena itu, kita harus memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi
setiap satuan kerja dalam melaksanakan strategi
pemeriksaan ini. Strategi pemeriksaan yang kita
laksanakan diharapkan meningkatkan nilai dan
manfaat lembaga pemeriksa terhadap kehidupan
rakyat,” tuturnya.
BPK menyiapkan dua misi untuk mencapai
visi BPK guna menjadi pendorong pengelolaan
keuangan negara untuk mencapai tujuan negara
melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misi yang pertama memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
bebas dan mandiri. Sedangkan yang kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018
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Kepala Direktorat Perencanaan Strategis
dan Manajemen Kinerja BPK Dali Mulkana
mengatakan, untuk mencapai target-target,
BPK pun menyusun Peta Strategis yang meng
gambarkan sasaran-sasaran strategis yang
ingin diwujudkan dalam kurun periode Renstra
2016-2020. Rencana Strategis 2016- 2020 juga
memuat strategi pemeriksaan BPK berupa penetapan tema dan fokus pemeriksaan.
Penetapan tema dan fokus pemeriksaan
bertujuan agar BPK dapat memberikan penilaian atas program pembangunan nasional
yang dilaksanakan pemerintah secara lebih
terinci dan mendalam.
Sepanjang 2016-2020, tema dan fokus
pemeriksaan BPK terbagi menjadi 12 tema
dan 18 fokus. Pada tahun-tahun sebelumnya,
tema dan fokus serta koordinator Auditorat
Keuangan Negara (AKN) bekerja sendiri-sendiri.
Tahun ini, semua perangkat yang ada di BPK
bekerja dengan lebih bersinergi. “Secara umum,
strategi pemeriksaan dengan tema dan fokus
yang tertuang dalam Renstra 2016-2020 adalah
untuk memberikan penilaian yang mendalam
terhadap implementasi RPJMN 2015-2019 yang
dilaksanakan pemerintah,” katanya.
Dengan demikian, BPK mendorong pening
katan kualitas pengelolaan keuangan negara
sekaligus mengawal pencapaian tujuan bernegara. Untuk bisa melakukan hal tersebut,
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strategi pemeriksaan BPK dilakukan secara
berkelanjutan selama periode renstra dan memerlukan keterlibatan antar satuan kerja agar
program nasional yang diperiksa bisa dinilai
secara kebih komprehensif,” jelas Dali.
Dali menjelaskan, 2018 adalah tahun implementasi untuk pemeriksaan tema dan fokus,
maupun inisiatif strategi. Karena, hampir semua
yang ada di dalam Renstra BPK bisa mulai dilakukan pada tahun ini.
“Tahun ini BPK sudah bisa dijadikan contoh
lembaga yang bisa menerapkan e-Govt karena
Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan juga telah bekerja
keras,” ungkap Dali.
Selain itu, BPK berusaha melakukan pening
katan kualitas komunikasi untuk meningkatkan

JANUARI
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n Anggota II BPK Agus Joko Pramono

Kita mulai sejak
MDGs dan ditambah lagi kita
terlibat di dalam
organisasi BPK
sedunia yang di
dalamnya membuat panduan
bagaimana cara
BPK masingmasing negara
melakukan
pemeriksaan.

kepuasan para pemangku kepentingan.
Untuk itu, BPK melaksanakan berbagai
strategi komunikasi untuk mendapatkan
masukan isu strategis pemeriksaan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, BPK meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern melalui
empat langkah, yaitu pengendalian mutu pada tim pemeriksa, reviu silang oleh
tim pemeriksa lainnya sebelum laporan
hasil pemeriksaan diterbitkan, penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh
pejabat fungsional pemeriksa dan Inspektorat Utama, serta peer review yang
dilakukan oleh SAI negara lain.
Dia menambahkan, BPK juga ber
upaya memberikan inovasi-inovasi pemeriksaan yang benar-benar menyentuh
kebutuhan masyarakat luas dan dapat
berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Tahun ini, BPK juga memiliki peran
penting di kancah internasional. BPK sebagai salah satu penggagas pemeriksaan
Sustainable Development Goals (SDGs),
berperan dalam memberikan tuntunan.
Anggota II BPK Agus Joko Pramono
menjelaskan, SDGs adalah tujuan semua
negara. Keterlibatan BPK pun cukup ting-

gi dalam hal ini.
“Kita mulai sejak MDGs dan ditambah
lagi kita terlibat di dalam organisasi BPK
sedunia yang di dalamnya membuat
panduan bagaimana cara BPK masing-masing negara melakukan pemeriksaan,” kata pria yang biasa dipanggil AJP
tersebut.
Sejak diluncurkannya SGDs, BPK ikut
serta dalam mengembangkan panduan
untuk mengaudit persiapan pemerintah
dalam pelaksanaan hingga sekarang
ini. Tidak tanggung-tanggung, BPK juga
terus mengikuti pertemuan tingkat dunia, salah satunya pertemuan di Korea
Selatan pada November 2017. Agus Joko
Pramono hadir di pertemuan tersebut.
“Pada pertemuan itu yang menjadi
poin adalah apakah sumber daya milik
suatu negara sudah digunakan dengan
baik untuk kepentingan masyarakat dan
itu merupakan kriteria untuk tujuan poin
nomor 16, terutama 16.5,” ungkapnya.
Tujuan ke-16 dari SDGs adalah Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang
Tangguh. Secara khusus, BPK berperan
penting pada tujuan 16.5 yang secara sub
stansial untuk mengurangi korupsi dan
penyuapan dalam segala bentuknya. l
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018
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Bersinergi
Mengawal
Dana Desa
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Pemeriksaan BPK bukan
bertujuan mencari
kesalahan, melainkan
untuk memastikan dana
desa digunakan sesuai
kebutuhan warga desa.

FEBRUARI
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B

adan Pemeriksa Keuangan mem
bentuk tim gabungan dari tiga auditorat untuk melakukan pemeriksaan
dana desa. Ketiga auditorat itu adalah
Auditorat Keuangan Negara (AKN) III,
V, dan VI.
Auditor Utama Keuangan Negara III Blucer Wellington Rajagukguk menjadi penanggung jawab
pemeriksaan tematik ini. AKN III bertanggung
jawab pada pemeriksaan di Kementerian Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. AKN V berfokus melakukan pemeriksaan pada
Kementerian Dalam Negeri dan beberapa laporan
keuangan daerah untuk pemerintah daerah di Indonesia Barat. Adapun AKN VI bertanggung jawab
pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) di Indonesia Timur.
Ada 28 kementerian dan lembaga yang terlibat pada dana desa ini. Semua kementerian dan
lembaga itu menjadi objek pemeriksaan yang
dilakukan pada semester II 2018.
Ada tiga laporan pemeriksaan yang disusun
AKN III. Blucer mengatakan, pemeriksaan menyo
roti laporan keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan pemeriksaan kinerja.
Untuk pemeriksaan laporan keuangan dan
PDTT, AKN III telah merampungkan laporan hasil
pemeriksaan. Adapun untuk kinerja, penyusunan
laporan hasil pemeriksaan sedang berlangsung.
Saat ditemui di ruangan kerjanya di kantor
pusat BPK, Blucer menunjukkan tumpukan lapor
an pemeriksaan tenaga pendamping desa yang
sedang dikoreksinya. Mantan kepala BPK Perwakilan Jakarta itu menceritakan kisi-kisi temuan
BPK, salah satunya mengenai program yang tidak
tepat sasaran.
Pemeriksaan BPK tahun ini bukan yang pertama. BPK telah memeriksa dana desa sejak dua
tahun terakhir. AKN VI pernah melakukan PDTT
Dana Desa di Kabupaten Karangasem, Tabanan,
dan Buleleng di Provinsi Bali. Pemeriksaan itu berlangsung 2015-2016.
Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa mengatakan, PDTT dana desa yang pernah
dilakukan pada tiga kabupaten di Bali, akan menjadi salah satu acuan menyusun strategi pemeriksaan program dana desa pada tahun ini. Berbeda
dengan sebelumnya, dalam pemeriksaan kali ini,
pemeriksa memperbanyak jumlah sampling.
Para anggota BPK pun aktif melakukan per
siapan hingga sosialisasi terkait pemeriksaan
dana desa. Anggota III BPK Achsanul Qosasi,
misalnya, rutin berkeliling ke sejumlah kemen-

n Anggota III BPK Achsanul Qosasi

Saya pastikan mindset
pemeriksaan BPK
tidak mencari salah.
terian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah
kabupaten. Safari Achsanul ke pemerintah pusat
bertujuan agar pemerintah dan BPK bersepakat
menyusun kriteria keberhasilan program dana
desa yang sudah bergulir sejak 2015. Kriteria ini
yang dijadikan acuan pemeriksa BPK pada saat
pemeriksaan.
Adapun, kunjungan ke pemerintah daerah
dilakukan untuk menyampaikan kepada gubernur dan bupati bahwa prinsip pemeriksaan BPK
bukan mencari kesalahan. Pemeriksaan BPK, ia
menegaskan, bertujuan mengonfirmasi bahwa
dana desa digunakan sesuai kebutuhan warga
desa. “Saya pastikan mindset pemeriksaan BPK
tidak mencari kesalahan,” ujarnya.
Pada awal tahun, Anggota VI BPK Harry Azhar
Azis hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan LKPD, Dana Desa dan Bantuan Partai
Politik, di Balikpapan, Jumat, 26 Januari 2018.
‘’BPK menekankan pentingnya pemanfaatan
dana desa. BPK harus bisa menyampaikan fakta
ke publik sudah menjadi apa dana desa, sudah
sampai mana manfaatnya dapat dirasakan oleh
masyarakat,’’ ujar Harry dalam acara tersebut.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018
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n Anggota VI BPK Harry Azhar Azis

Dia menjelaskan, pemeriksaan dana desa dalam kerangka pemeriksaan LKPD berfokus pada
beberapa hal. Pertama, BPK menguji pengendalian
terkait penyaluran dana desa. Kedua, menguji asersi
keterjadian penerimaan dana desa dari pemerintah
pusat dan penyalurannya ke pemerintah desa.
BPK, ujar Harry, juga menguji ketepatan nilai
dan waktu penerimaan dana desa. Selain itu, kepatuhan tata cara penyaluran dana desa oleh pemda
ke pemerintah desa.
Kelima, BPK juga menguji ketertiban pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertang
gungjawaban kepada pemerintah kabupaten.
Terakhir, pemeriksa menguji kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan PP Nomor
12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah, dan SE Men
dagri No.700/1281/A.1/J tentang Pengawasan Dana
Desa yang mensyaratkan inspektorat melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dana desa.

Hasil pemeriksaan dana desa 2016-2017
Pemerintah bukan pertama kali membuat de
sain program untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Di era pemerintahan Susilo Bam-
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n Anggota V BPK Isma Yatun

bang Yudhoyono, ada satu program desa yang
dikenal sebagai Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM). Program desa lainnya berupa
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur lewat Per
aturan Menteri Dalam Negeri. ADD masih bergulir
sampai sekarang.
Di era Presiden Joko Widodo, pemerintah mendesain program dana desa yang merupakan perintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Dana Desa ditransfer langsung Kementerian
Keuangan ke pemerintah desa lewat rekening pemerintah kabupaten.
BPK telah memeriksa sebagian pelaksanaan
dana desa pada 2015, 2016, dan 2017. Pemeriksaan
ini belum menyeluruh dan terpisah-pisah. Hasil
temuan BPK pada pelaksanaan dana desa oleh pemerintah desa belum maksimal, mulai dari perencanaan hingga laporan.
“Penyusunan rencana dan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa dan pelaporan realisasi
penggunan dana desa tidak tertib,” begitu bunyi salah satu temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Belanja Dana Desa di Kabupaten
Karangasem Bali yang diterbitkan November 2016.
Setali tiga uang, temuan pemeriksa dalam

FEBRUARI

membelanjakan dana desa di Kabupaten
Buleleng dan Tabanan tak jauh dari temuan
di Kabupaten Karangasem. BPK menemukan
penghitungan dana desa yang tidak sesuai
formula yang sah, pengadaan barang dan
jasa yang karut-marut, pembangunan yang
tidak sesuai prioritas, hingga tenaga pendamping yang melenceng dari tugasnya.
Penggunaan dana desa untuk pemba
ngunan yang tidak prioritas ditemukan di
Desa Telaga dan Desa Pelapuan Kecamatan
Busungbiu Kabupaten Buleleng. Di dua desa
tersebut, pemeriksa menemukan penggunaan dana desa untuk membangun taman
dan gedung kantor atau balai serbaguna.
Ironisnya, jalan usaha tani, jalan desa, hingga
kebutuhan air minum yang menjadi prioritas
dana desa justru kondisinya mengenaskan.
Blucer Wellington Rajagukguk bercerita
hal serupa. AKN III telah menggelar pemeriksaan dana desa untuk pendamping dan
pemeriksaan PDTT dana desa di Kementerian
Desa. Blucer menceritakan secuil temuan BPK
yang menggambarkan penggunaan dana desa tidak tepat sasaran. Pembangunan embung
desa dan tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan dua program primadona mayoritas pemerintah desa yang mendapat jatah dana desa. Padahal tidak semua desa membutuhkan
embung dan TPI. “Masak desa yang tidak ada
produksi ikan membangun TPI?” katanya.
Permasalahan dana desa juga ditemukan
BPK pada pelaksanaan tenaga pendamping.
Blucer mengatakan, temuan pemeriksaan
menunjukkan banyak tenaga pendamping

11

yang tidak bisa dibuktikan. Nama dan nomor
rekening tenaga pendamping gagal disetorkan Kementerian Desa saat diminta BPK pada
Oktober 2016.
Rekrutmen tenaga pendamping juga bermasalah. Tenaga pendamping banyak yang
tidak tahu perannya. Akibatnya, tenaga pendamping yang seharusnya meringankan justru
merepotkan kepala desa. Temuan BPK itu ditanggapi Kementerian Desa dengan mencoret
tenaga pendamping hingga 2.000 orang.
Seperti diketahui, jumlah dana desa terus
meningkat. Setiap desa kini bisa menerima
dana hingga Rp1 miliar dari awalnya hanya
Rp280 juta. Bahkan, pemerintah menargetkan
setiap desa menerima Rp1,5 miliar pada 2019.
Peningkatan anggaran dana desa itu wajib
disertai pula dengan peningkatan pengawas
an. Tujuannya, agar dana desa benar-benar
bermanfaat untuk memakmurkan masyarakat
desa. Oleh karena itu, BPK pada 2018 memprioritaskan pemeriksaan pada pembangunan
desa dan kawasan perdesaan. l

ANGGARAN DANA DESA

2015

2016

2017

2018

Rp20,76
Triliun

Rp46,9
Triliun

Rp60
Triliun

Rp60
Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan
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Pemeriksaan
Pilkada
Serentak
Badan Pemeriksa Keuangan ikut
aktif mengawal penyelenggaraan
Pilkada Serentak.

freepik.com
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emilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 tak luput dari perhatian
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK memeriksa laporan keuangan
penyelenggaraan pesta demokrasi
daerah yang digelar pada Juni lalu.
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna
mengatakan, pemeriksaan pilkada serentak 2018
berbeda dengan 2015. Pemeriksaan pilkada
serentak tahun ini hanya memeriksa laporan ke
uangan.
Pemeriksaan juga tidak dilakukan pada 171
daerah yang menggelar pilkada melainkan de
ngan sampling. “Tidak ada strategi khusus untuk
pemeriksaan pilkada tahun ini,” katanya.

Pemeriksaan pilkada serentak
2018 berbeda dengan 2015.
Pemeriksaan pilkada serentak
tahun ini hanya memeriksa
laporan keuangan.
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Agung masih ingat betul proses pemeriksaan
pilkada serentak 2015. BPK, ujar Agung, kala
itu memilih memeriksa kesiapan pemerintah
menyelenggarakan pilkada yang pertama kali
digelar secara serentak. Pemeriksaan BPK benar-benar ketat.
Sebanyak 269 daerah yang menggelar pilkada, semuanya diperiksa. Pemeriksaan melibatkan
sumber daya manusia di kantor pusat dan BPK
perwakilan. Karena ini pilkada serentak pertama
kali, berarti pemeriksaan BPK juga yang pertama
kali.
Dalam prosesnya, ada kendala terkait koordinasi pemeriksa di pusat dengan daerah. Agung
beberapa kali harus menelepon kepala perwakil
an untuk memastikan proses pemeriksaan. “Saya
sering menelepon saat sahur,” katanya kepada
Warta Pemeriksa di ruangan kerjanya di BPK Pusat Jakarta, awal Maret.
Agung harus menghubungi kepala BPK
perwakilan karena mendapatkan keluhan dari
Kepala Kepolisian Republik Indonesia waktu itu
Jenderal (Purnawirawan) Badrodin Haiti. Keluhan
Badrodin berkaitan dengan kecilnya anggaran
pengamanan pilkada di Nusa Tenggara Timur.
NTT adalah salah satu daerah yang diidentifikasi
sebagai daerah rawan konflik pilkada. Di provinsi
ini ada sembilan daerah yang menggelar pilkada
serentak.
Dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,
usulan dana pengamanan yang diajukan Polri
untuk sembilan pilkada di NTT sebesar Rp28 miliar. Adapun yang disetujui dalam APBD Provinsi
NTT sebesar Rp500 juta. Inilah yang dikeluhkan
Badrodin. Dana Rp500 juta mustahil untuk operasional pengamanan di NTT.
Tak hanya di NTT, kecilnya anggaran peng
amanan juga terjadi di Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Munculnya masalah anggaran di pengaman
an merupakan dampak dari belum maksimalnya
penganggaran pilkada. Temuan BPK terkait masalah penganggaran dipicu oleh terlambatnya pemerintah pusat menetapkan sumber pendanaan
pilkada. Semula, pilkada serentak akan dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belakangan, pemerintah pusat dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi sumber
anggaran pilkada serentak berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Masalahnya APBD sudah disusun terlebih dulu sebelum undang-undang tentang pemilihan
kepala daerah berlaku.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018
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Akibatnya, dalam APBD tidak ada pos ang
garan untuk pilkada. Gelombang masalah
penganggaran terjadi di 269 daerah yang
akan menggelar pilkada. Pada umumnya, masalah timbul karena lemahnya koordinasi Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Kepolisian
Daerah (Polda), serta Kepolisian Resor (Polres).
Masalah-masalah dalam pilkada serentak
terangkum dalam temuan BPK yang disajikan
dalam Laporan Hasil Pemeriksan atas kesiapan
pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak 2015. Dalam pemeriksaan itu, BPK memerik
sa Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu,
Mahkamah Konstitusi, dan Pemerintah Daerah.
Tahun ini, penganggaran Pilkada jauh lebih

baik, meskipun ada beberapa daerah yang
telat dalam mencairkan anggaran. Akan tetapi,
Pilkada Serentak 2018 pada akhirnya sukses
terlaksana.

Hasil pemeriksaan Pilkada Serentak
2015
Pilkada Serentak 2015 menjadi agenda pertama setelah Undang-Undang tentang Pemilih
an Gubernur, Bupati dan Wali Kota diterbitkan
Februari di tahun yang sama. Pilkada serentak
digelar di 269 pemerintah daerah yang terdiri
dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selang dua bulan setelah terbitnya regulasi pemilihan pemimpin daerah, pemerintah mengganti
menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Perubahan regulasi dalam jangka waktu yang
pendek ini menggambarkan level kesiapan

freepik.com
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Permasalahan
anggaran
disebabkan
perubahanperubahan
ketentuan
perundangundangan.

pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada
serentak.
Untuk mengukur kesiapan pemerintah,
Badan Pemeriksa Keuangan ikut aktif dalam
mengawal penyelenggaraan Pilkada Serentak. Caranya dengan menggelar pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT). Tujuan pemeriksaaan adalah mengukur kesiapan instansi
penyelenggara dan pengawas pilkada hingga
kesiapan Mahkamah Konstitusi mengadili
sengketa pilkada.
Pemeriksaan dilakukan oleh BPK Pusat selama 25 hari dan 32 BPK Perwakilan selama 15
hari. Pemeriksaan yang digelar pada Juni-Juli
2015 itu memeriksa kesiapan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) pusat hingga daerah, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mah
kamah Konstitusi, dan instansi terkait lainnya.
Aspek yang diperiksa adalah kesiapan
tentang anggaran dan sumber daya manusia
penyelenggara pilkada serentak. Pemeriksaan
dilakukan dengan metodologi pengujian berupa kesesuaian terhadap kriteria lewat telaah
dokumen, analisis data, hingga wawancara.
Hasil pemeriksaan menyebutkan ada 10
temuan permasalahan seperti anggaran yang
tidak direncanakan dengan matang, penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan
nya, serta sumber daya manusia penyelenggara pilkada yang tidak sesuai standar ketentuan.
Soal anggaran, hulu persoalan ada di pemerintah pusat. Apa pasal? Karena undang-undang yang memerintahkan anggaran pilkada
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang terbit belakangan setelah
pembahasan APBD disusun.
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Undang-undang yang menyatakan ang
garan pilkada serentak berasal dari APBD
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
yang terbit April 2015. Undang-undang ini
mengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 yang me
nyebutkan anggaran pilkada serentak berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Inilah yang membuat pemerintah daerah tidak menganggarkan pilkada serentak pada saat penyusunan APBD 2015 yang dibahas pada
akhir 2014.Dalam pertemuan antara KPU Pusat
dengan BPK pada Juli 2015, persoalan anggar
an ini menjadi bahasan utama. “Permasalahan
anggaran disebabkan perubahan-perubahan
ketentuan perundang-undangan,” begitu kutipan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
yang terbit Juli 2015.
Simpang siur regulasi ini berdampak
adanya 11 pemerintah daerah yang belum
menganggarkan penyelenggaraan pilkada
serentak dalam APBD. Selain alasan ketentuan
anggaran, ada juga pemerintah daerah yang
beralasan karena ketidakjelasan waktu pilkada
serentak hingga klaim bahwa kepala daerah
nya belum selesai masa jabatannya.
Proses penganggarannya pun bermasalah.
Di tengah pemerintah daerah berkejaran waktu untuk menyusun anggaran, ternyata pemerintah daerah dan DPRD belum menerbitkan
peraturan daerah yang mengatur penganggar
an Pemilihan Kepala Daerah.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian
Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 yang
menyebutkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa menyusun anggaran pemilihan
kepala daerah meskipun peraturan daerahnya
belum terbit.
Anggaran Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.
Penggunaan dana hibah perlu penerbitan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ini
juga bermasalah di beberapa pemerintah daerah. Nilai anggaran pemilihan yang ditetapkan
pada NPHD lebih tinggi dari yang dianggarkan
APBD.
Temuan ini didapatkan di 9 KPU Kabupaten dan Kota, dan 12 Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) Kabupaten dan Kota. Tingginya
NPHD ketimbang anggaran APBD, menurut
KPU dan Panwaslu, disebabkan karena NPHD
disepakati setelah APBD disahkan. l
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Temuan BPK
dalam IHPS II
Tahun 2017

Yang paling mendominasi adalah permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan jumlah 2,820
permasalahan (48 persen) senilai Rp2,67 triliun.

P

ada awal April 2018, Badan
Pemeriksa Keuangan menerbit
kan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester (IHPS) II Tahun 2017.
IHPS II Tahun 2017 berisi ring
kasan 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 239 LHP
kinerja, 204 LHP dengan tujuan tertentu, dan
enam LHP Keuangan.

Terkait hasil pemeriksaan atas kinerja,
BPK menilai pelaksanaan pelayanan, kegiat
an, hingga program belum efektif karena
terdapat permasalahan yang memengaruhi
pencapaian tujuan. Adapun untuk hasil PDTT memuat kesimpulan penerapan sistem
pengendalian internal belum memadai dan
terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018
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n Anggota IV BPK Rizal Djalil

Dalam ikhtisar ini diuraikan temuan BPK yang
mencapai 4.430 dengan jumlah permasalahan
sebanyak 5.852. Permasalahan itu terdiri atas
1.082 (19 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, 1.950 (33 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56
triliun. Yang paling mendominasi adalah permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan dengan jumlah 2,820 permasa
lahan (48 persen) senilai Rp2,67 triliun.
Ketidakpatuhan terhadap perundangundangan menimbulkan permasalahan yang
bisa berujung pada kerugian, potensi kerugian,
hingga kekurangan penerimaan negara. Permasalahan tersebut di antaranya 840 permasalahan
(58 persen) yang dapat menimbulkan kerugian
senilai Rp1,46 triliun, 253 permasalahan (17 persen) yang dapat menimbulkan potensi kerugian
senilai Rp5,04 triliun, dan 359 permasalahan (25
persen) yang dapat mengakibatkan negara kekurangan penerimaan senilai Rp4,06 triliun.
Adapun masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, perinciannya adalah
69 permasalahan ketidakhematan Rp285,54
miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan Rp51,06
miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan
sebesar Rp2,33 triliun.

Pemeriksaan tematik
Selain mengurai permasalahan akibat ketidakpatuhan dan penyelewengan, IHPS II Tahun
2017 juga memuat hasil pemeriksaan tematik
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018

BPK menemukan banyak guru dan
tenaga pendidik yang belum
memenuhi kualifikasi hingga belum
bersertifikasi pada periode 2015
semester I-2017.

terhadap empat hal. Keempat hal tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan yang profesional, pengelolaan
obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta pelayanan perizinan terpadu
satu pintu (PTSP).
Dari hasil pemeriksaan tematik, pemenuhan
kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang profesional, BPK menemukan banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi
hingga belum bersertifikasi pada periode 2015
semester I-2017. Laporan tersebut diperoleh BPK
setelah melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 63 pemerintah daerah terdiri atas 22
pemerintah provinsi, 36 pemerintah kabupaten,

APRIL
dan lima pemerintah kota.
Pemerintah pusat dan pemda secara
umum belum sepenuhnya efektif dalam
pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan database.
Masih terdapat pemasalahan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian.
Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah
belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang
disyaratkan, yakni S1 atau D4 bagi semua
guru dan pengawas SD, serta S2 bagi peng
awas SMP, SMA dan SMK. Kemudian, ada
1.596.968 orang guru dan kepala sekolah
yang belum bersertifikasi pendidik.
Selain itu, program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dari
Kemendikbud belum sepenuhnya didukung
oleh pemda. Terdapat pula permasalahan
terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru
dan tenaga kependidikan yang profesional,
salah satunya adalah Kemendikbud dan
pemda belum memiliki analisis atau perhitungan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memadai.
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Pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga
tidak luput dari pemeriksaan BPK atas JKN
tahun 2016 dan semester I 2017. Ada empat objek pemeriksaan, yakni Kementerian
Kesehatan, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo,
RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD)
Harapan Kita, dan Badan pengawas Obat
dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan
menyimpulkan keempat entitas tersebut
belum sepenuhnya efektif mengelola obat
dalam penyelenggaraan JKN.
Kesimpulan ini didasarkan atas skor efek
tivitas pada empat entitas tersebut sebesar
50, 01-75 (belum sepenuhnya efektif ). Hal itu
disebabkan oleh proses perencanaan kebutuhan obat di Kemenkes dan di RSUPNCM
yang belum memadai.
Selain itu, pengadaan obat khusus/
SAS di RSJPD Harapan Kita belum sepenuh
nya berpedoman pada Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/2002
tentang jenis-jenis obat khusus. Tak hanya
itu, Pengawasan obat JKN pada Badan POM
belum dilakukan secara memadai.
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Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan
obat dalam penyelenggaraan JKN pada Kementerian Kesehatan, RSUPN-CM, RSJPD Harapan Kita, dan Badan POM mengungkapkan 13 temuan
yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan
dan satu permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
senilai Rp 1,75 miliar.
Terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk), BPK melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan adminduk periode
Tahun 2015-semester I 2017 pada Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil
Kemendagri) dan 62 pemda meliputi 1 Pemprov,
45 Pemkab, dan 16 pemkot.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyim
pulkan penyelenggaraan adminduk masih
dijumpai permasalahan signifikan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data
dan informasi kependudukan, serta pemanfaat
an data kependudukan pada pemerintah pusat
dan daerah yang dapat memengaruhi efektivitas
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Terakhir, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 14 dinas penanaman modal PTSP atau
DPMPTSP pada satu pemerintah provinsi, enam
pemerintah kabupaten, dan tujuh pemerintah
kota. Sebanyak 12 dari 14 DPMPTSP yang diperiksa belum memiliki standar pelayanan publik
yang mendukung pelayanan yang mudah, murah cepat, dan tepat, dan belum memiliki maklumat pelayanan.
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Kenaikan tarif harus disandarkan pada
kualitas pelayanan. Pelayanan ini
diukur dengan terpenuhinya standar
pelayanan minimal (SPM).
Selain itu, perizinan pada 14 DPMPTSP tersebut belum dilaksanakan sesuai regulasi yang
berlaku. Pada 14 DPMPTSP itu juga belum tersedia SDM yang cukup dan berkompeten.
BPK merekomendasikan adanya revisi standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan
dan pengendalian yang memadai terhadap tim
teknis perizinan. Selain itu, BPK merekomendasikan perlu adanya analisis beban kerja dan analisis jabatan, peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan perizinan.

Pemeriksaan kinerja
Dalam pemeriksaan kinerja, hasil pemerik
saan yang signifikan antara lain pengelolaan
operasional jalan tol, perizinan kapal perikanan
dan alat penangkap ikan, serta penyediaan dan
pengelolaan rumah susun sederhana sewa.
Mengenai pengelolaan operasional jalan tol,
BPK memeriksa Kementerian Pekerjaan Umum

APRIL

Rekapitulasi Hasil
Pemeriksaan BPK
Semester II 2017
JUMLAH
PERMASALAHAN:
5.852

19%

Permasalahan
kelemahan SPI:
1.082

48%
33%

Ketidakhematan,
ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan: 2.820

Ketidakpatuhan
terhadap
undang-undang:
1.950

dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelola Jalan
Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai
pengelolaan operasional berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol.
Berkaitan dengan tarif tol, BPK menemukan
fakta bahwa formula penetapan tarif tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Temuan BPK
yaitu kenaikan tarif tol belum mempertimbang
kan pemenuhan pelayanan atas kelancaran lalu
lintas dan kondisi daya beli masyarakat, dan terdapat kenaikan yang melebihi laju inflasi.
Menurut BPK, kenaikan tarif harus disandar
kan pada kualitas pelayanan. Pelayanan ini
diukur dengan terpenuhinya standar pelayanan
minimal (SPM). SPM adalah ukuran kualitas
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pelayanan dasar yang harus dicapai dalam
penyelenggaraan jalan tol.
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas, tingkat pelayanan di jalan tol sekurang-kurangnya adalah B. Adapun menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor16/PRT/M
Tahun 2014 tentang SPM Jalan Tol ditentukan
bahwa kecepatan tempuh rata-rata di jalan tol
minimal 40 km/jam untuk dalam kota dan 60
km/jam untuk luar kota.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen, tercatat
adanya arus kendaraan yang tertahan, antrean
panjang dengan kecepatan kurang dari 30
km/jam, tingginya kepadatan lalu lintas, serta
kemacetan dengan durasi yang lama. Artinya,
pelayanan operator jalan tol tidak mencapai SPM
dengan tingkat pelayanan adalah F.
Temuan lain yang menjadi perhatian BPK
adalah pembebanan biaya-biaya atau ongkos
operasional yang tidak berhubungan dengan
pelayanan jalan tol, dihitung dan dimasukkan ke
dalam formula kenaikan tarif tol. Ini terjadi pada
biaya overhead kantor Pusat PT Jasa Marga yang
dibebankan pada tarif di 13 ruas jalan tol yang
dikelola Jasa Marga. Bagi BPK, pembebanan itu
tidak tepat dan merugikan pengguna jalan tol. l
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n Delegasi Seminar on Environmental Auditing and 6th Working Meeting of ASOSAI WGEA di Thailand

Kiprah BPK
di Forum
Internasional
BPK memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan
internasional yang diselenggarakan.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin diakui di dunia internasional.
Tahun ini, BPK banyak mengikuti dan
menyelenggarakan kegiatan bertaraf
internasional baik di dalam negeri
maupun di luar negeri.
BPK bahkan memiliki peran yang penting
dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
Pada bulan Mei, BPK sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA),
menyerahkan hasil pemeriksaan pada Programme
and Budget Committee (PBC) Meeting. BPK tidak
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hanya memeriksa laporan keuangan, tapi juga
melakukan pemeriksaan kinerja. Kegiatan tersebut diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun ini,
PBC Meeting diselenggarakan di Wina, Austria.
Kegiatan besar internasional BPK lainnya
adalah INTOSAI Working Group on Environmental
Auditing (WGEA) yang digelar pada Juli 2018 di
Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, BPK menjadi ketua pada working group di bidang pemeriksaan
lingkungan. Setiap tahun, INTOSAI WGEA meng
adakan pertemuan yang membahas isu terkini
dan proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

MEI
Kemudian pada Agustus, diadakan kegiatan
WGEA International Forestry Audit Training. Kegiat
an ini merupakan pelatihan untuk pemeriksaan
kehutanan yang dilakukan di Pusdiklat BPK pada
6 Agustus 2018. Pelatihan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai negara.
BPK masih memiliki kegiatan besar lainnya pada tahun ini. Pada November 2018, ada kegiatan
Steering Comittee WGEA. Pertemuan ini dilangsungkan di Ceko. BPK berperan sebagai pimpinan
sidang pada Steering Committee WGEA.
Kepercayaan dunia terhadap kinerja BPK tidak hanya sampai di situ. Di komunitas regional
ASEANSAI, BPK juga dipercaya untuk memperpanjang sekretariat ASEANSAI (longer term Secretariat of ASEANSAI). Pengukuhan ini ditetapkan
pada ASEANSAI Summit ke-4 November 2017 di
Laos. Sebagai wujud komitmen BPK menjalankan
amanah tersebut, BPK telah membangun kantor
Sekretariat ASEANSAI di Jakarta yang diresmikan pada 2 April 2018 oleh Ketua BPK dan Ketua
ASEANSAI. Sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK
akan menjadi driving force kegiatan-kegiatan
ASEANSAI dan menjadi pintu masuk kolaborasi
dengan development partners.

Pemeriksaan laporan keuangan IAEA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan dan kinerja Badan Energi Atom
Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) tahun 2017. Hasil pemeriksaan tersebut
disampaikan Ketua BPK Moermahadi Soerja Dja-
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negara saat memberikan pidato penyampaian
hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan
dan kinerja IAEA tahun 2017 di depan sidang
Programme and Budget Committee (PBC) 2018 di
Wina, Austria.
Sidang PBC tahunan dihadiri perwakilan dari
169 negara anggota IAEA dipimpin Duta Besar
Austria dan Slovenia, Darmansjah Djumala, sekaligus sebagai Head of Board of Governors of IAEA
2017-2018. Mary Alice Hayward, Deputy Director
General, dan personil Management Team of Budget and Finance ikut mendampingi pelaksanaan
sidang tahunan ini. Selain Moermahadi, salah
satu delegasi BPK lainnya adalah Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sebagai Penanggung Jawab
Pemeriksaan.
Dalam pemeriksaan laporan keuangan IAEA
tahun 2017, BPK berpedoman pada International
Standards on Auditing (ISA). Tujuannya memberikan keyakinan independen secara memadai
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material. Salah saji material dapat disebabkan kesalahan atau kecurangan.
Sepanjang 2017, IAEA meraup pendapatan
Rp9,98 triliun dan membelanjakan Rp9,13 triliun.
Adapun aset yang dikelola sebesar Rp19,37 triliun
dengan jumlah utang sebesar Rp10,02 triliun. Inilah objek yang diperiksa BPK.
Hasilnya, menurut pemeriksaan BPK, posisi
keuangan dan laporan realisasi anggaran dan
arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2017
meraih opini WTP. “Tujuan dari pemeriksaan ini
tercapai,” kata Ketua BPK.

n Programme and Budget Committee Meeting di Wina, Austria
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n The 7th Seminar on Environmental Auditing and 6th Working Meeting of ASOSAI WGEA di Thailand.

n Tim Kinerja IAEA 2017-2018

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK berpedoman pada International Standards for Supreme
Audit Institutions (ISSAI). Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai efektivitas manajemen prog
ram IAEA untuk meningkatkan layanan kepada
negara anggota. Dalam pemeriksaan kinerja ini,
area kunci yang telah disepakati meliputi manajemen bahan bakar terpakai pada pembangkit tenaga nuklir, laboratorium hidrologi isotop, layanan
analitis safeguards (verifikasi nuklir), dan kerja
sama teknis.
Kendati IAEA meraih opini WTP dan mengelola
program dengan hasil yang memadai, Ketua BPK
menyampaikan beberapa saran penting yang
perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan
oleh manajemen untuk tata kelola IAEA yang
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018

lebih baik. BPK menyarankan IAEA mempercepat
pengesahan kerangka akuntabilitas dan pengen
dalian internal. Perbaikan di bagian ini akan
memperkuat pengendalian internal yang sudah
dilaksanakan secara memadai.
Saran lainnya berkaitan dengan isu umum
yang mencuat pada agensi-agensi di PBB terkait
asuransi kesehatan pascakerja. Menurut Ketua
BPK, IAEA wajib membentuk rencana pendanaan
yang mengurangi risiko ketidakcukupan pembayaran atas utang asuransi tersebut.
Pemeriksaan BPK juga menyoroti sistem informasi tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu
dengan rencana di masa mendatang.
Sistem informasi ini harus diupayakan mampu mengintegrasikan pembelajaran di masa lalu
(lessons learned) dengan perencanaan program.
Tujuannya, untuk mengidentifikasi risiko, perencanaan yang lebih matang, serta penyusunan dan
pemilihan program yang paling rasional untuk
dicapai.
Terkait dengan manajemen laboratorium dan
layanan analitis, IAEA harus meningkatkan proses
dokumentasi pemeliharaan alat, memonitor dan
mengevaluasi efisiensinya, serta memperlancar
knowledge transfer management saat melakukan
rotasi pegawai. Selain itu, untuk kerja sama teknis,
IAEA perlu memperbaiki tahap perencanaan dan
ketersediaan dana untuk proyek kerja sama. Perbaikan itu terutama pada prediksi atas kerja sama
yang dijalin berkaitan dengan hasil dan risikonya.
Ketua BPK juga mengingatkan IAEA atas tindak

MEI
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Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai efektivitas manajemen
program IAEA untuk meningkatkan layanan kepada negara anggota.
lanjut rekomendasi pemeriksaan IAEA tahun 2016
yang harus dilaksanakan secara seksama dan tepat waktu. Tindak lanjut atas rekomendasi adalah
bagian dari komitmen menjaga keberlangsungan
proses bisnis, pencapaian tujuan, serta menentukan rencana pemeriksaan BPK atas laporan ke
uangan dan kinerja IAEA di tahun 2018.
Negara anggota IAEA mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK dan pidato yang disampaikan Ketua
BPK. Tanggapan positif disampaikan atas temuan
dan rekomendasi yang disusun BPK. Manajemen
IAEA diharapkan menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar pelayanan IAEA kepada negara anggota
semakin membaik.

Kembali Dipercaya IACA
Pemeriksa BPK sudah dua kali dipercaya untuk
menjadi anggota pemeriksa eksternal independen
IACA (the International Anti Corruption Academy).
Kali ini, pemeriksa BPK yang terpilih menjadi pemeriksa eksternal IACA adalah Thomas Gatot Hendarto. Berdasarkan keputusan IACA’s Board of Governors tanggal 7 Maret 2018, BPK akan melakukan
pemeriksaan selama tiga periode atas Laporan
Keuangan IACA tahun buku 2018 - 2020.
Penunjukan Thomas Gatot Hendarto sebagai
bagian dari tim Independent External Auditor IACA
merupakan penunjukan kedua bagi BPK.
Sebelumya, pemeriksa BPK yakni Amri Lewa

telah menjalankan pemeriksaan atas Laporan Ke
uangan IACA tahun buku 2015–2016. IACA memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja Amri Lewa
sebagai pemeriksa dan atas kecakapannya sebagai
juru bicara Independent External Auditor IACA.
Penunjukan untuk menjadi anggota Independent External Auditor IACA tidak mudah. Setiap
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) meng
usulkan satu nama. Dari seleksi yang dilakukan
oleh BPK berdasarkan pengalaman dan kinerja,
Thomas yang terpilih untuk diajukan menjadi pemeriksa eksternal IACA.
IACA atau Akademi Anti Korupsi International
adalah organisasi internasional yang berbasis di
Laxenburg, Austria. IACA didirikan oleh United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), INTERPOL, European Anti-Fraud Office (OLAF), dan
Negara Austria pada 8 Maret 2011.
Akademi ini didedikasikan untuk peningkatan
pengetahuan dan kemampuan praktek di bidang
antikorupsi dan pemberdayaan para profesional
untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Akademisi ini menawarkan pelatihan yang
terstandardisasi, program gelar akademik, serta kegiatan benchmarking untuk berbagi pengetahuan
dan pengalaman di bidang antikorupsi.
Penunjukan kembali BPK semakin meningkat
kan peran dan keberlangsungan keterwakilan Indonesia di organisasi-organisasi internasional. l

n Pertemuan dengan Manajemen IACA di Wina, Austria
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Catatan
dalam
LKPP 2017
Untuk memperbaiki sistem pelaporan, Ditjen
Perbendaharan Kemenkeu menyusun strategi
dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan
mengembangkan aplikasi digital E-Rekon.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada
pertengahan tahun, tepatnya 4 Juni
2018, menyerahkan Laporan Keuang
an Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), ada berbagai catatan dalam
LKPP 2017 yang perlu diperbaiki pemerintah.
Dalam LKPP 2018, sebanyak 79 laporan keuang
an kementerian dan lembaga (LKKL) dan 1 laporan
keuangan bendahara umum negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP, 6 LKKL meraih opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL diganjar
opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Kendati
masih ada LKKL yang tidak meraih WTP, hal tersebut tidak memengaruhi kesimpulan BPK dalam
memberikan opini WTP terhadap keseluruhan LKPP.
Masalah pada enam LKKL yang meraih WDP
bersumber pada penerimaan negara bukan pajak,
belanja barang, belanja modal, piutang bukan pajak, persediaan, aset tetap, aset lainnya, dan utang
kepada pihak ketiga. Salah satu yang disoroti BPK
adalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan.
Permasalahan di Kementerian Pertahanan berkaitan dengan persediaan, mekanisme pelaksanaan
anggaran secara khusus yang berbeda dengan
kementerian/lembaga lainnya. Ini berdampak pada
kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan Kementerian Pertahanan terkait belanja, persediaan, aset tetap, dan dana yang dibatasi
penggunaannya.
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n Penyerahan LKPP Tahun 2017 kepada Presiden

Dalam pengadaan barang, sebagian barang
yang telah dibeli oleh Satuan Kerja tidak tercatat
oleh institusi di bawah Kementerian Pertahanan
yang menerima barang tersebut. Ketidaksinkronan
ini terjadi secara masif. Jika dihitung, valuasinya
mencapai triliunan rupiah. Inilah yang membuat
BPK menjadikan permasalahan pada Kementerian
Pertahanan sebagai temuan. BPK merekomendasikan agar proses pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan sesuai dengan mekanisme di
banyak Kementerian/Lembaga.
Adapun 2 LKKL yang BPK memberikan opini
TMP adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan Badan Keamanan Laut. Alasan pemberian opini
TMP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di
antaranya karena pembatasan lingkup pada be-
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lanja modal dan belanja barang. Sementara, alasan
opini TMP pada Badan Keamanan Laut disebabkan
aset tetap konstruksi dalam proses tidak dapat diyakini keberadaannya, serta pembatasan lingkup
pemeriksaan.

Catatan untuk Kemenhan
BPK memberi perhatian khusus terhadap la
poran keuangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) karena ditemukan triliunan rupiah anggaran
yang mismatch atau tidak sinkron. Anggota II BPK
Agus Joko Pramono mengatakan, mismatch terjadi
karena catatan yang dikeluarkan pengelola anggar
an di pusat tidak sama dengan catatan penerima
barang atau aset. Jumlahnya mencapai triliunan
rupiah.
Menurut Agus Joko, mismatch terjadi karena
metode pengelolaan anggaran di Kementerian
Pertahanan berbeda dengan kementerian dan
lembaga lain. Kekhususan ini dipayungi hukum
lewat peraturan bersama antara Menteri Keuangan
dan Menteri Pertahanan sejak era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Mismatch yang mencapai triliunan rupiah ini terus diminta untuk dikurangi oleh
pemeriksa BPK.
Belakangan, upaya untuk mengurangi angka
mismatch dihentikan setelah dihitung cukup untuk
tidak memengaruhi laporan keuangan pemerintah
pusat secara keseluruhan. “Angka mismatch masih
triliunan rupiah tetapi tidak signifikan memenga
ruhi LKPP, tetapi mempengaruhi di lingkup internal
Kementerian Pertahanan,” kata Agus kepada Warta
Pemeriksa.
Akibat permasalahan ini, BPK menyarankan
mencabut peraturan bersama itu. Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto
Harjowiryono mengatakan, filosofi metode khusus
di Kementerian Pertahanan karena belanja di kementerian ini unik dibandingkan yang lain.

Mismatch terjadi karena
catatan yang dikeluarkan
pengelola anggaran di
pusat tidak sama dengan
catatan penerima barang
atau aset. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.
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Ia mengakui adanya mismatch tersebut memang tidak pantas dibiarkan di tengah prestasi pemerintah memperoleh opini WTP. Tim Kementerian
Keuangan pun berkomitmen merumuskan formula
baru berupa peraturan menteri keuangan sesuai
rekomendasi BPK.

Kepatuhan terhadap perundangundangan
Berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK menyoroti permasalahan
pada belanja subsidi listrik. Pemeriksaan BPK menemukan adanya pembayaran subsidi listrik melebihi pagu anggaran subsidi yang telah ditetapkan
dalam APBN maupun APBN Perubahan 2017. Ini
adalah satu dari lima temuan atas ketidakpatuhan
pada perundang-undangan.
Berdasarkan pemeriksaan BPK, pembayaran
subsidi listrik lebih bayar Rp5,22 triliun. Adapun total subsidi listrik 2017 mencapai Rp45 triliun. Ang
gota II BPK Agus Joko Pramono mengatakan, setelah diperiksa ternyata pembayaran Rp5,22 triliun
merupakan pembayaran utang subsidi pemerintah
kepada PLN pada tahun-tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Ke
uangan Askolani mengatakan, anggaran sebesar
Rp5,22 triliun itu untuk menjaga neraca keuangan

PLN. “Pembayaran itu untuk menjaga supaya kewajiban perbandingan dengan beban utang tetap 1
persen. Ini pernah dilakukan pada 2003-2004 untuk menjaga kalau kredibilitas terganggu,” kata Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.
PLN yang saat itu tengah diterpa kabar keuang
an yang memburuk, membutuhkan dana segar
untuk menjaga rasio cakupan layanan utang atau
debt service coverage ratio (DSCR). DSCR merupakan
indikator kebugaran keuangan perusahaan. Untuk
tetap menjaga kebugaran keuangan PLN, pemerintah perlu membayarkan Rp5,22 triliun yang merupakan hak PLN.
Namun, Agus Joko menilai keliru metode
pembayaran utang subsidi oleh Kementerian Ke
uangan. Seharusnya, pembayaran itu juga dibahas
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan langsung
membentuk daftar isian pelaksanaan anggaran
(DIPA) baru.
Selain subsidi listrik, ada beberapa temuan
berkaitan ketidakpatuhan pemerintah terhadap
peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut
berupa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada 35 instansi senilai Rp1,25 triliun, penge
lolaan piutang pada 18 instansi senilai Rp3,31 triliun, hingga pertanggungjawaban belanja pada 84
kementerian dan lembaga sebesar Rp25 triliun.

PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2017
Obyek pemeriksaan :
87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Hasil:
A. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : 80 LKKL (90,9%)
B. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : 6 LKKL (6,8%)
1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Komnas HAM
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
5. TVRI
6. RRI
C. Tidak Menyatakan Pendapat/Disclaimer : 2 LKKL (2,3%)
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Badan Keamanan Laut

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan, dan Rekomendasi
1. Kelemahan sistem informasi penyusunan LKPP 2017 dan sistem pengendalian piutang perpajakan.
2. Kelemahan pelaporan dan penyelesaian Utang/Piutang atas selisih harga jual penyaluran minyak solar dan premium.
3. Permasalahan defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan penyajiannya sebagai kewajiban belum disajikan LKPP.
4. Permasalahan penatausahaan dan pencatatan PNBP Belanja, Piutang PNBP, Persediaan, Aset Tetap, dan Utang.
5. Permasalahan Penambahan pagu anggaran subsidi listrik 2017 tidak sesuai UU APBN Perubahan.
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018

JUNI

29

n Anggota II BPK Agus Joko Pramono

Strategi Kemenkeu menyusun LKPP
Opini WTP pemerintah pusat diraih bukan
hanya karena mengeluarkan revaluasi aset yang
seharusnya memang baru bisa disajikan dalam
LKPP 2018. Ada faktor lain yang jauh lebih penting
mengapa pemerintah berhasil mempertahankan
prestasi WTP.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan,
salah satu faktor yang membuat BPK mengganjar pemerintah dengan opini WTP adalah selisih
catatan Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga bisa ditekan hingga tersisa Rp240.
Sebelumnya, selisih catatan ini menjadi temuan
menahun.
Saat opini atas laporan keuangan pemerintah
pusat masih WDP, selisih catatan ini mencapai triliunan rupiah. Selisih ini juga indikator banyaknya
kementerian dan lembaga yang mengantongi
opini WDP maupun disclaimer pada waktu itu.
Marwanto menilai sempat kurang baiknya kualitas
laporan keuangan pemerintah karena tahap laporan keuangan dianggap sepele oleh pengelola
anggaran. Mayoritas pengelola anggaran lebih
perhatian pada saat pengalokasian. “Padahal
alokasi dan laporan sama pentingnya dalam siklus
keuangan,” katanya.
Untuk memperbaiki sistem pelaporan, Ditjen Perbendaharan menyusun strategi dengan
membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force
dan mengembangkan aplikasi digital E-Rekon.
Satgas bertujuan mendampingi tim penyusun
laporan keuangan dari kementerian/lembaga. Kementerian dan lembaga yang memperoleh opini

disclaimer, ketua satgasnya dipimpin langsung
dari Kementerian Keuangan. Adapun kementerian
yang memperoleh opini WDP, ketua satgas berasal
dari kementerian bersangkutan.
Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia tim penyusun laporan keuangan di kementerian dan lembaga, Ditjen Perbendaharaan
kerap menggelar focus group discussion (FGD)
setiap ada persoalan. Ditjen Perbendaharaan
juga melibatkan Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memfasilitasi forum dalam
rangka mengingatkan kementerian dan lembaga
terkait laporan keuangan. Forum koordinasi ini digelar dalam dua hingga empat pekan sekali.
Aplikasi E-rekon juga diklaim berhasil menye
lesaikan masalah perbedaan data Kementerian
Keuangan dengan kementerian dan lembaga.
Lewat aplikasi elektronik itu, Kementerian Ke
uangan bisa memonitor setiap saat. Jika ada
indikasi masalah, tim Kementerian Keuangan
segera mengklarifikasi dan menyusun jalan keluar.
Hasilnya, jumlah kementerian dan lembaga yang
mendapatkan disclaimer turun dari enam menjadi
dua instansi.
Akibat langkah yang disusun anak buahnya,
Marwanto menambahkan, tak sedikit pengelola
anggaran menyebut tim Kementerian Keuangan
sebagai pegawai yang cerewet karena berulang
kali mengingatkan dan mengundang FGD. Namun tim Ditjen Perbendaharaan tak bergeming
dan melanjutkan langkah yang disusunnya. “Karena diopyak- opyak (diingatkan berulang kali),
mereka nesu (marah) dan menyebut Kementerian
Keuangan cerewet,” katanya sembari tertawa. l
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BPK Kawal
Sukses Administrasi
Asian Games
Kurangnya perhatian terhadap olahraga bisa dilihat dari aspek anggaran.

M

emasuki tahun 2018,
Indonesia terbilang
sukses menjadi tuan rumah Asian Games, pesta
olahraga terbesar di
Asia. Akan tetapi, sukses
pelaksanaan juga harus dibarengi dengan
sukses administrasi, khususnya soal laporan
keuangan.
Triliunan rupiah uang negara digelontorkan untuk penyelenggaraan Asian Games
2018 yang dilaksanakan pada Agustus-September. Karena itu Badan Pemeriksa Keuang
an (BPK) punya andil memastikan bahwa
pemerintah juga sukses administrasi dengan
mengawal penggunaan dan pengelolaan
anggaran.
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
Blucer Wellington Rajagukguk menjelaskan,
BPK tak hanya memeriksa dana yang ber
asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Semua dana yang diperoleh
panitia diperiksa. Dana dari sponsor juga jadi
objek pemeriksaan karena merupakan bagian
dari keuangan negara.
Anggaran yang diterima dan yang dikeluarkan untuk Asian Games harus jelas pencatatannya. “Yang diterima lewat negara dan
sponsor berapa dan digunakan untuk apa, itu
yang kita periksa,” kata Blucer kepada Warta
Pemeriksa, pertengahan Juli.
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN
III) BPK bertugas melakukan pemeriksaan
di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) atau Panitia
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Penyelenggara Asian Games. Blucer menjelaskan, beberapa hal utama yang diperiksa AKN
III adalah pengadaan barang dan jasa untuk
bidang teknologi dan informasi, serta spon
sorship. “Ini yang paling penting buat kita,”
katanya.
Peran aktif BPK tidak hanya dilaksanakan
oleh AKN III yang membawahi pemeriksaan
atas Kementerian Pemuda dan Olahraga. AKN
IV juga turut membantu mengawal anggaran
untuk penyelenggaraan Asian Games, namun
berfokus pada infrastruktur yang dibangun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah
an Rakyat. BPK menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam
memeriksa Asian Games. BPK menelusuri halhal paling berisiko, salah satunya dalam hal
pengeluaran anggaran.
Apalagi, kegiatan sosialisasi Asian Games
2018 yang digelar akhir 2015 di enam kota
oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) ditemukan adanya indikasi penyimpangan dana
belasan miliar, yang kasusnya ditangani aparat penegak hukum. BPK sendiri telah menetapkan kerugian negara atas kasus tersebut.
Ada berbagai macam bentuk penyimpangan
dana sosialisasi.
Blucer menjelaskan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertera dalam kontrak, ternyata
di lapangan tidak ada kegiatannya. Saat pertama kali melakukan pemeriksaan, dia juga
menemukan banyak penggunaan anggaran
dilakukan secara tunai. BPK kemudian meminta agar penggunaan anggaran seperti
pembayaran barang dan jasa, dilakukan de
ngan sistem transfer melalui rekening bank.

Yang diterima
lewat negara
dan sponsor
berapa dan
digunakan
untuk apa,
itu yang kita
periksa.

JULI
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Dengan sistem transfer, kata Blucer, penggunaan anggaran menjadi lebih jelas dan lebih
mudah terlacak. “Rekening atas nama siapa dan
angkanya berapa bisa terlihat. Sekarang sudah
berubah menjadi nontunai,” ujar dia.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Achsanul Qosasi menambahkan, pemerintah harus
mau menambah anggaran untuk bidang olahraga
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pembinaan atlet. Itu jika pemerintah ingin terus
berprestasi di kancah internasional.
Achsanul menuturkan, kurangnya perhatian
terhadap olahraga bisa dilihat dari aspek anggaran.
Pemerintah dianggap belum serius menggelontorkan dana. Untuk seluruh cabang olahraga dengan
operasional yang melekat dalam pengurus besar
cabang olahraga, pemerintah hanya menggelontorkan dana Rp700 miliar. “Itu sudah semua termasuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)
dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia),” ujarnya.
Bagi Achsanul, anggaran yang proporsional dalam olahraga sangat penting. Politik anggaran pada olahraga, lanjut dia, tak mendudukkan olahraga
sebagai agenda penting. Padahal, olahraga adalah
salah satu faktor bendera Merah Putih berkibar di
luar negeri selain kedatangan Presiden Republik Indonesia. Mantan anggota Komisi Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat ini membandingkan anggaran
untuk olahraga yang jauh dari anggaran dana desa
dan bantuan sosial.
Hitungan kasar Achsanul, jika setiap cabang
dianggarkan Rp100 miliar, maka 40 cabang olahraga hanya membutuhkan suntikan Rp4 triliun. “Saya
kira kurang dari angka itu karena ada cabang yang

n Anggota III BPK Achsanul Qosasi

kebutuhannya hanya belasan dan puluhan miliar,”
katanya.
Selain soal anggaran, masalah lainnya yaitu
manajemen pengelolaan dan pembinaan olahraga
yang tidak profesional. Achsanul menyoroti peng
urus besar cabang olahraga yang bertahun-tahun
bertahan menjadi pengurus. Jika eksistensinya
disorot, para pengurus itu kerap menjawab tidak
dibayar, kerap mengeluarkan dana pribadi untuk
kemajuan cabang olahraganya. Anehnya, sudah
berkorban banyak tapi betah. “Ini tidak masuk akal,
pasti ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Ketidakberesan inilah yang tengah dibongkar
BPK. Hasilnya puluhan miliar barang milik negara
berupa peralatan atlet tidak diketahui keberadaan
nya. Alat-alat penunjang atlet berprestasi itu dibeli
saban tahun, namun begitu diperiksa keberadaannya, semua pemangku kepentingan cuci tangan.

kemenpora.go.id
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Untuk seluruh cabang olahraga dengan
operasional yang melekat dalam pengurus
besar cabang olahraga, pemerintah hanya
menggelontorkan dana Rp700 miliar.
Achsanul menduga ada belanja fiktif setiap tahun, padahal alatnya dari tahun ke tahun itu-itu
saja.
Achsanul mengatakan, buruknya pengelolaan
di pengurus cabang olahraga tetap subur karena
pemeriksa BPK jarang turun memeriksa sampai ke
cabang olahraga. Achsanul yang pernah menjadi
bendahara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tahu betul karakter para pengurus yang
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kurang menerapkan pola kerja transparan dan
akuntabel.
Itulah sebabnya sebagai Anggota III BPK yang
membawahi pemeriksaan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga, Achsanul berkomitmen untuk membenahi pengelolaan di tingkat
cabang olahraga lewat pemeriksaan BPK. “Agar
penyelenggaran cabang olahraga ini lebih transparan dan bertanggung jawab,” katanya.
Achsanul Qosasi mengatakan, mulanya ada
beberapa birokrasi yang mengurusi atlet yaitu
deputi Kemenpora, Satlak Prima, dan KONI. Pola
penggunaan anggaran dalam rangka menunjang
atlet, rencana belanja dibuat KONI, yang berbelanja adalah Satlak Prima. Kemudian yang membayar adalah pengguna anggaran di Kemenpora.
Pemeriksaan BPK menemukan ada kejanggalan
dalam belanja alat-alat di Satlak Prima. Satuan
Tugas ini memiliki mitra sebagai vendor seba
nyak 84 perusahaan. Namun setelah ditelusuri
84 perusahaan ini hanya berbelanja pada dua
perusahaan. l

Tekad Kemenpora Perbaiki Laporan Keuangan

n Gatot Sulistianto Dewabroto

D
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ua kali berturut-turut diganjar opini disclaimer
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Sulistianto Dewabroto gelisah. Dia bertekad
memperbaiki opini tersebut pada Laporan Keuangan
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 2017.
Alasannya Kemenpora tengah menyiapkan pesta akbar
olahraga Asian Games 2018.
Meskipun panitia penyelenggara Asian Games berasal dari beragam instansi, Kemenpora adalah shohibul
bait (tuan rumah) di internal pemerintah. “Mau menggelar event besar, masa laporan keuangan kita masih disc
laimer? Kami tidak mau hattrick,” katanya kepada Warta

Pemeriksa di kantornya, Gedung Kemenpora, Senayan,
Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.
Gatot mengapresiasi komitmen BPK yang gesit
memandu Kemenpora. Situasi pemeriksaan tahun ini,
dianggap berbeda dengan pemeriksaan saat dia baru
bertugas di Kemenpora pada 2014. Saat itu, Gatot menilai tak ada gairah baru dalam pemeriksaan. Pemeriksaan,
lanjut Gatot, juga membutuhkan kepemimpinan yang
kuat. “Nah, pemeriksaan sebelumnya seperti tak ada kapten,” ujarnya.
Gatot yang diangkat sebagai sekretaris Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) pada Februari 2017
ingin segera melakukan pembenahan. Namun ia menilai
kedatangannya sebagai terbilang sesmenpora terlambat
karena pemeriksaan BPK saat itu sudah berjalan. “Saya
masuk di injury time.”
Tekad Gatot memperbaiki laporan keuangan mulai terwujud pada pemeriksaan 2018 untuk Laporan
Keuangan Kemenpora 2017. Gatot menggebrak dengan
gaya baru. Pada akhirnya, langkah Sesmenpora Gatot S
Dewabroto Sesmenpora yang tak pandang bulu membuahkan hasil. BPK mengganjar opini Wajar Dengan Pe
ngecualian (WDP) untuk laporan keuangan Kemenpora
2017. Meski tak mendapat WTP, Gatot lega karena ada
perbaikan. “Satu tahap lagi kita akan WTP,” ujarnya. l
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BPK Awasi
Pengelolaan BPIH
BPK menemukan hasil dari penempatan setoran awal pada
instrumen investasi masih belum transparan dan akuntabel.

K

elancaran penyelenggaraan ibadah
haji berkaitan erat dengan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah
haji (BPIH). Oleh karena itu, BPK
turut membantu perbaikan penye
lenggaraan haji dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pengelolaan BPIH. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014 dan
2015, BPK menemukan beberapa permasalahan.
BPK pun mengeluarkan pendapat untuk peme-

rintah agar segala permasalahan dapat dibenahi.
BPK berpendapat pemerintah harus menetapkan BPIH secara transparan dan berkeadilan.
Caranya dengan menyusun kebijakan pengelolaan dan penetapan BPIH yang komprehensif
serta membangun sistem informasi yang andal.
Alasannya, kebijakan penetapan BPIH belum memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta
asas keadilan. Sebab, BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan BPIH per jamaah
(unit cost).

britishhajtravel.com
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n Anggota V BPK Isma Yatun

Selain itu, jenis indirect cost (biaya
tidak langsung) yang dibebankan sebagai
bagian dari biaya operasional penyeleng
garaan ibadah haji belum jelas. Pembagian nilai manfaat atas setoran awal
jamaah haji pun tidak memperhitungkan
masa tunggu jamaah. Nilai manfaat
yang diperoleh jamaah yang berangkat
pada tahun tersebut lebih kecil daripada
nilai manfaat yang dipergunakan untuk
membiayai indirect cost pada tahun yang
bersangkutan. Hal ini mengakibatkan nilai manfaat yang diperoleh jamaah belum
berangkat digunakan untuk menutup
atau mensubsidi selisihnya.
BPIH terdiri atas setoran awal, pelunasan BPIH, dan nilai manfaat atas setor
an awal. BPIH yang diterima dari jamaah
haji digunakan untuk membayar biaya
transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan umum, dan biaya hidup di
Arab Saudi. Baik berupa biaya langsung
(direct cost) maupun indirect cost. Direct
cost meliputi biaya penerbangan haji,
biaya pemondokan di Makkah, dan biaya
hidup (living cost). Sedangkan, indirect
cost meliputi belanja langsung jamaah,
seperti pelayanan jamaah di Arab Saudi
dan dalam negeri. Kemudian belanja
tidak langsung jamaah, seperti operasional haji di Arab Saudi dan dalam negeri.
Serta biaya pengamanan/darurat.
Anggota V BPK Isma Yatun mengatakan, BPK melakukan dua jenis pemeriksaan setiap tahun, yaitu pemeriksaan
keuangan atas Laporan Keuangan Badan
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Pembagian
nilai manfaat
atas setoran
awal jamaah
haji pun tidak
memperhitungkan
masa tunggu
jamaah.

Pengelola Ibadah Haji (LK BPIH) dan Laporan
Keuangan Dana Abadi Umat (LK DAU). Sementara pemeriksaan yang lain adalah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
atau pemeriksaan kinerja. Dalam dua tahun
terakhir, opini BPK atas LK BPIH dan LK DAU
adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
“Sementara dalam beberapa tahun
terakhir, kami juga melakukan Pemeriksaan PDTT dan pemeriksaan atas kinerja
penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014,
pemeriksaan PDTT atas Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus tahun 2015, dan peman-
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tauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dalam memperbaiki akomodasi,
katering dan transportasi haji reguler,” ucap
Isma Yatun.
BPK telah melakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja
penyelenggaraan kesehatan haji semester
I tahun anggaran (TA) 2017 pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya
di Jakarta dan Arab Saudi. Hasilnya menunjukkan, ada ketidakpatuhan terhadap per
aturan perundangan maupun kelemahan
pengendalian internal, baik pada tahap
perencanaan maupun pelaksanaan.
Untuk pemeriksaan yang dilakukan
BPK di Arab Saudi, BPK menemukan bahwa
keputusan tidak memperpanjang Klinik
Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Khalidiyah
di Makkah tidak cermat dan menimbulkan
permasalahan hukum. Selain itu, pembayaran sewa dan penyerahan gedung untuk
KKHI Makkah TA 2017 tidak sesuai ketentuan. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, Puskeshaji
Kementerian Kesehatan mengalokasikan
anggaran untuk sewa KKHI ke Arab Saudi
sebesar Rp30,43 miliar dan telah direalisasikan per 27 Oktober 2017 sebesar Rp27,82
miliar atau 91,45 persen dari anggaran.
Anggaran tersebut di antaranya digunakan
untuk sewa KKHI Makkah.
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Hasil pemeriksaan dokumen pembayaran sewa KKHI Makkah TA 2017
diketahui bahwa cara pembayarannya
dilakukan dengan menggunakan mekanisme uang persediaan (UP). Dasar
pembayaran tersebut berdasarkan surat
dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor s-2051/
PB/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Dispensasi Pembayaran di Atas
Rp50 juta melalui Mekanisme UP Satker
BPK RI 56 Puskeshaji TA 2017.
Dalam surat Kepala Puskeshaji tersebut menyatakan, alasan permohonan
dispensasi karena ketentuan dan praktik
pembayaran yang ada di Arab Saudi
tidak melalui jasa perbankan. Sehingga
tidak dapat dilakukan pembayaran melalui mekanisme transfer langsung (LS).
Dengan kata lain, pembayaran uang
sewa dilakukan secara tunai kepada
pihak penyedia. Dalam lampiran surat
tersebut juga disampaikan bahwa untuk
pembayaran secara tunai kepada penye
dia gedung tanpa melalui perbankan.
Menurut Isma Yatun, nilai aset
dan kewajiban BPIH per 31 Desember
2017 masing-masing adalah sebesar
Rp100,24 triliun dan Rp99,50 triliun.
Kalau dilihat dari nilai kas atau setara
kas dan investasi dari keuangan BPIH
sebesar Rp100,17 triliun. “Besarnya dana kelola haji perlu diatur ketat dalam
undang-undang yaitu Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,” ujarnya.
Auditor Utama Keuangan Negara V
BPK RI Bambang Pamungkas mengatakan, pemeriksaan BPK menemukan
hasil dari penempatan setoran awal
pada instrumen investasi masih belum
transparan dan akuntabel. Penempatan
dana haji pada instrumen investasi disebut sebagai optimalisasi. Hasil optimalisasi dimanfaatkan untuk menambah
BPIH. BPIH terdiri atas setoran awal
jamaah, hasil optimalisasi, dan setoran
lunas. Setoran lunas dibayarkan menjelang keberangkatan. Jamaah haji hanya
dibebani setoran awal dan setoran
lunas. Setoran awal dan setoran lunas
ini diperuntukkan biaya penerbangan,
pemondokan dan biaya hidup di Arab
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Saudi. Ada komponen biaya lain yang
disebut sebagai indirect cost, yaitu biaya-biaya untuk pelayanan dan administrasi. Biaya indirect cost diambilkan dari
hasil optimalisasi.
Bambang mengilustrasikan, jamaah
haji Si Fulan menyetor dana awal Rp25
juta. Masa tunggu selama 7 tahun.
Ongkos haji sebenarnya berkisar Rp60
juta. Artinya Si Fulan kurang 35 juta.
Hasil optimalisasi dan setoran lunas
menjelang Si Fulan berangkat mencapai
Rp30 juta. Masih selisih Rp5 juta. Hasil
pemeriksaan BPK ternyata dana Rp5
juta ini diambil dari hasil optimalisasi
jamaah haji yang belum berangkat. “Ini
tidak adil,” kata Bambang kepada Warta
Pemeriksa akhir Juli lalu. l

Besarnya dana kelola haji perlu diatur
ketat dalam undang-undang yaitu
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan
Keuangan Haji.
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BAGI HASIL
DANA HAJI
TAK JELAS

W
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aktu tunggu yang lama membuat Septi Muria mendaftar haji
lebih awal. Septi mendaftar haji
saat usinya 27 tahun, sekaligus saat usia
pernikahannya baru dua tahun. Namun
karena prinsip hidup yang mendahulu
kan ajaran agama di atas kepentingan
lain membuatnya mengutamakan untuk
mendaftar haji dibanding mementingkan
kebutuhan finansial untuk membangun
mahligai rumah tangganya.
Septi mendaftar haji di salah satu
cabang Bank Syariah Mandiri di Solo. Ia
menyetorkan dana awal haji sebesar Rp25
juta. Septi hanya tahu setoran awal haji
masuk dalam beberapa akad investasi
syariah. Septi ingat satu akad yaitu wadiah.
Wadiah adalah nasabah menempatkan dana tertentu dan pengelola berhak meng
gunakan dana tersebut untuk investasi lain
dalam jangka waktu tertentu.
Tapi selama dua tahun setoran awalnya Septi tidak mendapatkan laporan
berkaitan bagi hasil. “Saya tidak bertanya
bagi hasil, dapat laporan juga tidak ada,”
katanya kepada Warta Pemeriksa, Senin, 13
Agustus 2018.
Setelah menyetor dana awal, Septi ha
nya mendapatkan buku tabungan beserta
nomor rekeningnya. Bukti setoran haji itu
dia bawa ke Kementerian Agama untuk
registrasi ulang. Pegawai Kementerian
Agama memasukkan nama Septi ke dalam
sistem daring pendaftaran haji. Hasilnya
jadwal berangkat haji jatuh pada tahun
2038.
Menurut Septi jadwal tunggu sebenarnya tidak selama masa tunggu hasil
perhitungan sistem daring. Septi membandingkan dengan pengalaman orangtuanya
yang mendaftar pada 2009 dan berangkat
haji pada 2015. “Realitasnya masa tunggu
berkisar enam tahun, mungkin sekarang
lebih lama,” ungkap Septi. l
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Tugas Berat
Menanti
BUMN
Pemeriksaan diarahkan pada efisiensi, produktivitas,
efektivitas pengelolaan, dan peran BUMN sebagai
agen pembangunan.

P

pertamina.com
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erusahaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.
Perusahaan BUMN didirikan
tak hanya untuk menambah penerimaan negara melalui dividen.
BUMN juga mendapatkan sejumlah penugasan dari pemerintah guna melayani
masyarakat sesuai dengan bidangnya.
Tak jarang, penugasan tersebut sulit
untuk dilakukan karena tantangannya
sangat berat. Misalnya, penugasan kepada
PT Pertamina (Persero) untuk menjalankan program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Program ini jadi tantang
an tersendiri bagi Pertamina, khususnya
dalam hal distribusi. Maklum, pemerintah
tak memberikan subsidi kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM ke
pelosok-pelosok daerah dalam program
BBM Satu Harga. Padahal selama ini, biaya
distribusilah yang membuat harga BBM di
wilayah Indonesia Timur jauh lebih mahal
dibandingkan di Pulau Jawa.
Pemerintah juga menugaskan holding
tambang yang diinduki PT Inalum (Persero) untuk mengambil alih 51 persen
saham PT Freeport Indonesia. Tugas-tugas
berat untuk menguatkan peran negara
tak akan bisa dilakukan jika perusahaan
BUMN tak sehat. Atas alasan itu, Kementerian BUMN sangat fokus dan berkomitmen

SEPTEMBER
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n Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi

untuk terus menyehatkan perusahaan BUMN.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut berperan mengawal kinerja BUMN. Anggota VII BPK Eddy
Mulyadi Soepardi mengatakan, dalam memeriksa
perusahaan BUMN, BPK melakukan kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dan kinerja.
Dengan dua jenis pemeriksaan tersebut, pengelolaan
BUMN diharapkan semakin transparan dan akuntabel.
“Sehingga, tujuan pembentukan BUMN dapat dicapai
secara optimal,” kata Eddy kepada Warta Pemeriksa,
akhir September 2018.
Eddy menjelaskan, sesuai dengan Renstra BPK
2016-2010, pemeriksaan diarahkan pada efisiensi, produktivitas, efektivitas pengelolaan, dan peran BUMN
sebagai agen pembangunan. Pemeriksaan berfokus
pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas,
penyediaan energi dan ketenagalistrikan, subsidi, PSO

pln.co.id

serta konektivitas nasional. Pemeriksaan BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan
investasi BUMN tahun 2015-2017.
Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, pada
umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang sistem pengendalian intern yang memadai dan masih
terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan per
aturan perundang-undangan. Permasalahan utama
pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan
investasi BUMN adalah SOP belum berjalan optimal,
pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkat
an belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan
hilangnya potensi penerimaan, dan kelemahan SPI
lainnya.
BPK merekomendasikan beberapa hal kepada direksi BUMN. Beberapa di antaranya adalah melakukan
upaya penagihan atas piutang, kekurangan penerimaan, dan kelebihan pembayaran perusahaan serta
mengupayakan penyelesaian kredit/pembiayaan
bermasalah. Kemudian, meningkatkan pengawasan
dan pengendalian dalam kegiatan operasional pe
usahaan. Selain itu, memberikan sanksi sesuai dengan
peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum
optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam
melaksanakan tugas.
Eddy mengatakan, dalam IHPS II 2017, BPK menemukan permasalahan-permasalahan terkait investasi
yang tidak tepat dan pengadaan barang/jasa yang tak
sesuai ketentuan. “Ini mengakibatkan ketidakhematan
dan kerugian keuangan perusahaan serta pembeban
an perhitungan subsidi yang tidak sesuai dengan
ketentuan,” ujar dia.
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Pemerintah juga memberikan subsidi kepada
perusahaan BUMN untuk menjaga agar mereka
tetap sehat. Namun, pembayaran subsidi yang
dilakukan pemerintah maupun yang diterima
perusahaan BUMN haruslah tepat jumlahnya.
Melalui Auditorat Keuangan Negara VII, BPK telah
melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(PDTT) kepada PT Pertamina (Persero) atas pendistribusian dan perhitungan subsidi jenis BBM tertentu (JBT), LPG tabung 3 kg, serta penyaluran jenis
BBM khusus penugasan tahun 2016. PDTT juga
dilakukan atas subsidi listrik tahun anggaran 2016
pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Sedangkan terkait penyaluran subsidi pupuk,
BPK memeriksa lima anak perusahaan BUMN. Kelima entitas itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur
(PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
(PT PSP), dan PT Petrokimia Gresik (PT PG).
Auditor Utama Keuangan Negara VII Akhsanul
Khaq menjelaskan, dalam memeriksa penyaluran
subsidi JBT yaitu minyak tanah dan solar, BPK
mereviu harga jual eceran (HJE) dengan membandingkan antara harga formula dan harga penetap
an. Ahsan menceritakan, BPK menemukan fakta
bahwa harga penetapan lebih tinggi ketimbang
harga formula. Artinya, harga jual BBM, khususnya
solar, saat itu lebih murah dari harga yang dipatok
pemerintah.
Ketidaksesuaian tersebut harus dikoreksi. Karena, setiap liter solar disubsidi oleh pemerintah.

Tapi pada 2017, yang rugi
tinggal 13 perusahaan saja.
“Pertamina saat itu dapat kelebihan pembayaran
subsidi dan kami langsung meminta Pertamina
mengembalikan uang tersebut,” kata Ahsan kepada
Warta Pemeriksa.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri
Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar
Harry Sampurno justru mengatakan bahwa per
usahaan BUMN semakin sehat. Hal ini ditandai
dengan berkurangnya jumlah perusahaan BUMN
yang merugi setiap tahun. Dia membeberkan, ada
sekitar 30 perusahaan pelat merah yang kinerja
keuangannya merugi pada 2014. “Tapi pada 2017,
yang rugi tinggal 13 perusahaan saja,” kata Fajar.
Fajar menjelaskan, BUMN memiliki empat pilar
arah kebijakan yang dibuat pada 2014. Keempat
pilar tersebut adalah sinergi BUMN, hilirisasi dan
kandungan lokal, pembangunan daerah, dan kemandirian keuangan. Pilar ini, lanjut dia, bertujuan
menyehatkan perusahaan BUMN. Sedangkan lang
kah konkretnya, ada beberapa hal yang dilakukan
Kementerian BUMN. Pertama, Kementerian BUMN
melakukan reaktualisasi perusahaan BUMN.
Dia menjelaskan, reaktualisasi adalah memper-

pln.co.id
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pupuk-indonesia.com

annualreport.id

tajam dan memfokuskan bisnis utama perusahaan
BUMN. Contohnya adalah Balai Pustaka. Reaktualisasi Balai Pustaka berhasil dijalankan dan menghasilkan keuntungan. Balai Pustaka, kata dia, tidak
selalu membuat buku lagi. Urusan percetakan diserahkan kepada Percetakan Negara. “Balai Pustaka
hanya menjadi penerbit dan terpenting lagi dia
berubah menjadi rumah sastra Indonesia,” katanya.

ptfi.co.id

Langkah kedua dilakukan dengan sinergi
BUMN. Intinya, kata dia, sinergi BUMN mendorong
perusahaan BUMN untuk berkolaborasi dengan
perusahaan BUMN lainnya dalam mengerjakan
suatu proyek. Adapun langkah ketiga adalah konsolidasi. Fajar menuturkan, langkah ini merupakan
strategi jangka panjang yang gampang diucapkan
tapi susah untuk dilakukan. l

PLN Kelebihan Subsidi

S

elain soal subsidi BBM, BPK juga mengawasi pembayaran subsidi listrik oleh pemerintah kepada PLN.
Pemeriksaan dilakukan pada tahun anggaran 2016.
Pemeriksaan ini bertujuan menguji dan menilai besarnya
subsidi listrik tahun anggaran 2016 yang layak dibayar
pemerintah kepada PLN. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai
dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.
Pagu murni subsidi listrik tahun anggaran 2016 sesuai
Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2016 dan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebesar
Rp38,3 triliun. Sedangkan anggaran perubahan menurut
UU No12 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun 2016, pagu subsidi listrik menja-

di sebesar Rp63 triliun.
Selama tahun 2016, PLN telah menerima subsidi listrik
dari pemerintah sebesar Rp63 triliun. Jumlah tersebut
terdiri atas kekurangan subsidi listrik tahun 2014 sebesar
Rp12,2 triliun serta pembayaran subsidi listrik murni tahun
anggaran 2016 sebesar Rp50,8 triliun. Perhitungan subsidi
listrik 2016 yang dilakukan oleh PLN adalah sebesar Rp59,6
triliun (dengan asumsi susut sebesar 8,81 persen).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, telah dilakukan
koreksi kurang sebesar Rp1,6 triliun. PLN menyetujui ko
reksi tersebut. Sehingga, nilai subsidi listrik tahun anggaran
2016 yang layak dibayar pemerintah kepada PLN sebesar
Rp58 triliun. Hal ini dengan memperhitungkan penetapan
susut sebesar 8,7 persen). PLN masih dapat menerima kekurangan pembayaran subsidi listrik murni TA 2016 sebesar
Rp7,2 triliun. l
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Program Hortikultura
dan Biaya Pendidikan
Harus Dibenahi
Selama ini PTN belum
melakukan perhitungan dan
verifikasi atas pengelompokan
UKT (uang kuliah tunggal).

D

i dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester I 2018, ada 12 pemeriksaan
kinerja. Dua di antaranya mengenai
hortikultura dan biaya kuliah. Terkait
program hortikultura, pemeriksaan
BPK menyimpulkan bahwa Kementerian Pertanian belum sepenuhnya efektif melaksanakan program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, khususnya komoditas cabai, bawang
dan buah-buahan. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Kinerja atas Program Peningkatan Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Tahun Anggaran 2014-Semester I 2017.
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Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi,
dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
Slamet Kurniawan mengatakan, secara umum ada
tiga temuan utama dalam pemeriksaan hortikultura.
Pertama, produksi cabai dan bawang pada Direktorat
Jenderal Hortikultura belum memadai. Penetapan
angka target produksi dalam Renstra Ditjen Hortikultura belum didukung dengan data dan informasi yang
valid.
Kedua, manajemen pola tanam untuk mewujud
kan kestabilan produksi cabai dan bawang belum
optimal. “Akibatnya, terdapat potensi ketidakstabilan
harga karena ketidakstabilan produksi,” kata Slamet.

OKTOBER
Sedangkan yang ketiga, kegiatan pengembangan buah lokal yang dilaksanakan Direktorat
Jenderal Hortikultura belum dapat menggantikan kebutuhan buah impor. Hal ini menyebab
kan pencapaian program pemerintah tidak
dapat terukur dan berkelanjutan dalam rangka
penganekaragaman buah-buahan. Secara lebih
detail, BPK menemukan permasalahan bahwa
manajemen pola tanam yang diturunkan ke dalam target luas tambah tanam sebagai bentuk
pemetaan terhadap kebutuhan dan pemenuhan
kebutuhan hortikultura secara nasional, tidak dijadikan acuan budi daya hortikultura nasional.
Target luas tambah tanam untuk cabai besar,
cabai rawit, dan bawang merah tahun 2017 sebesar 156.548 hektare (ha), 193.452 ha, dan 168.400
ha juga belum tercapai. Karena sampai September 2017, target yang terealisasi baru mencapai
82.385 ha (52,62 persen), 96.122 ha (49,68 persen), dan 107.054 ha (63,57 persen). Direktorat
Jenderal Hortikultura

45

Kementan juga dinilai belum optimal dalam melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas
hortikultura dan praktik ekonomi biaya tinggi.
Hal ini berpotensi merugikan petani.
Selain itu, pemerintah belum sepenuhnya
efektif mengupayakan pengurangan ketergantungan impor bawang putih yang berpotensi
menghambat upaya peningkatan produksi dalam negeri. Ini karena bawang putih lokal tidak
dapat bersaing dari segi harga dengan bawang
putih impor.
Permasalahan lain yang terjadi adalah pe
nyediaan sarana pertanian untuk komoditas hortikultura kurang optimal. Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan
dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai
alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan
produksi pertanian. Sarana produksi merupakan
bahan yang sangat menentukan di dalam budi
daya tanaman pada suatu wilayah tertentu. Sehingga, berperan penting dalam usaha mencapai
produksi sesuai tujuan yang diinginkan.
Direktorat Jenderal Hortikultura
pada tahun 2014 sampai 2017 sebenarnya telah memberikan fasilitas
berupa bantuan sarana produksi
pertanian kepada kelompok tani.
Pemberian bantuan sarana produksi
itu berupa benih, pupuk organik, pupuk anorganik, bahan pengendalian
OPT ramah lingkungan, alat pengolah
tanah sederhana, sarana irigasi sederhana dengan pilihan sesuai kondisi di
lapangan, netting house, shading net, rumah plastik UV, rainshelter, alat budi daya
sederhana, dan lainnya.
Hasil uji petik kepada kelompok tani (poktan) komoditas hortikultura atas
penggunaan sarana pertanian pada 12
provinsi dan 23 kabupaten/kota meng
ungkapkan, benih bersertifikat belum
sepenuhnya digunakan oleh poktan dalam
membudidayakan cabai dan bawang. Padahal, ketersediaan benih bermutu sangat
strategis sebab merupakan tumpuan utama
untuk mencapai keberhasilan dalam usaha
budi daya hortikultura. Potensi hasil suatu
varietas unggul ditentukan oleh kualitas benih
yang digunakan. Untuk menghasilkan produk
hortikultura yang bermutu prima, dibutuhkan
benih bermutu tinggi, yaitu benih yang mampu
mengekspresikan sifat-sifat unggul dari varietas
yang diwakilinya.
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Sementara untuk biaya pendidikan, BPK telah
melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas
Pengelolaan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2016 dan 2017.
Pemeriksaan dilakukan terhadap Kementerian
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta instansi lainnya di beberapa daerah. BPK menyimpulkan pengelolaan BKT-UKT
oleh Kemenristekdikti cukup efektif. Namun, BPK
menemukan permasalahan yang masih perlu
diperbaiki.
Biaya pendidikan di suatu program studi di
PTN (perguruan tinggi negeri) menggunakan
model BKT (biaya kuliah tunggal). BKT adalah
keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Ini digunakan
sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan
kepada masyarakat dan pemerintah. Namun, selama ini PTN belum melakukan perhitungan dan
verifikasi atas pengelompokan UKT (uang kuliah
tunggal). Yaitu sebagian BKT yang ditanggung
setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan
ekonomi orang tua atau penanggung biaya
pendidikan mahasiswa.
Sementara, UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT. Sehingga, proses perhitungan UKT
tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kelompok
tarif UKT kemudian berkembang menjadi maksimal delapan kelompok yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 22 Tahun
2015 tentang BKT dan UKT di lingkungan Kemenristekdikti. Perbedaannya, pemberlakuan UKT
Kelompok I-Kelompok VIII kepada mahasiswa
didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang
membiayai.
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Peraturan kemudian berubah lagi melalui
Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 39 Tahun
2017. Perubahannya yakni UKT yang ditetapkan
dengan memperhatikan BKT. Ini terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan
kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua
mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Pengelompokan diusulkan PTN kepada menteri
untuk ditetapkan.
Kelompok tarif UKT masing-masing PTN dihitung oleh masing-masing program studi fakultas
berdasarkan standar biaya pendidikan per mahasiswa untuk tiap-tiap program studi. Dalam
menentukan kelompok UKT mahasiswa, PTN melakukan perhitungan dengan menggunakan formula atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria tersebut diberikan atas indeks dan
bobot berdasarkan rentang atau range yang
telah dikaji secara ilmiah. Hasil pemeriksaan BPK
pada 10 PTN yang dilakukan uji petik, menunjukkan bahwa proses perhitungan dan verifikasi
dalam menentukan kelompok tarif UKT mahasiswa belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan. l

Selama ini PTN belum melakukan perhitungan dan verifikasi atas pengelom
pokan UKT (uang kuliah tunggal).
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Pengelolaan Anggaran Kemenhan Harus Diubah

l

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan IHPS I BPK Tahun 2018 kepada Presiden RI Joko Widodo,
4 Oktober 2018.

kemhan.go.id

kemhan.go.id

aporan keuangan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi salah satu sorotan Ketua BPK Moer
mahadi Soerja Djanegara dan Presiden Joko Widodo dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
I 2018. BPK memberikan rekomendasi kepada Presiden
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengubah
pengelolaan anggaran di Kemenhan.
Kemenhan yang memiliki anggaran terbesar kedua
pada 2017, harus puas memperoleh predikat Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). “Saat bertemu Pak Presiden, kita bahas mengenai laporan dalam IHPS. Tapi, di
dalamnya kami membahas bersama mengenai permasalahan di Kemenhan,” kata Moermahadi kepada Warta
Pemeriksa.
Moermahadi mengatakan, pengelolaan anggaran
di Kemenhan masih menggunakan pola lama. Yaitu

melalui SKOM (surat keputusan otorisasi menteri) dan
SKOP (surat keputusan otorisasi panglima). Sistem ini
kemudian diusulkan diubah. Usulan tersebut juga di
sampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang
ikut hadir menerima rombongan BPK.
Sebab, seingat Moermahadi, sistem SKOP dan SKOM
Kemenhan saat ini, diberlakukan oleh Sri Mulyani saat
menjabat Menkeu era pemerintahan Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono. BPK menyarankan agar pengelolaan anggaran Kemenhan dilakukan seperti di Polri. Daftar isian pelaksanan anggaran (DIPA) Kemenhan direkomendasikan BPK untuk disebar hingga ke level satuan
kerja (satker). “Sehingga, bukan hanya menteri yang
menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA). Kalau di TNI
Angkatan Darat, DIPA itu harus sampai tingkat korem,
AL sampai lantamal, dan AU sampai armada,” katanya. l

L
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Aset
Pemerintah
Ditakar
Ulang
BPK mengingatkan
pemerintah untuk
segera memperbaiki jika
ada permasalahan yang
teridentifikasi dalam
proses pemeriksaan
penilaian kembali BMN.
Adhitya Andanu - Pexels.com
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Revaluasi aset, kata dia, dilakukan agar pemerintah
emerintah telah merampungkan penilaian
bisa mengetahui nilai BMN terkini. Apalagi, inventarikembali atau revaluasi barang milik negasasi dan penilaian BMN sebelumnya dilakukan pada
ra (BMN). Laporan hasil revaluasi aset su2007 hingga 2010. Sehingga, ada jeda waktu sekitar 10
dah diserahkan kepada Badan Pemeriksa
tahun sejak penilaian awal terhadap BMN yang sangat
Keuangan (BPK) untuk diperiksa. Berdasarmungkin terjadi perubahan nilai karena berbagai hal.
kan laporan Menteri Keuangan (Menkeu)
Kegiatan penilaian kembali BMN yang dimulai seSri Mulyani dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan
jak 29 Agustus 2017 rampung dilaksanakan pada 12
Atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 di kanOktober 2018. Revaluasi dilakukan kepada aset-aset
tor BPK, Senin (22/10), nilai aset pemerintah setelah
yang dimiliki pemerintah hingga Desember 2015. Sri
dilakukan penilaian kembali naik hingga 272,4 persen
menyadari, hasil revaluasi aset
menjadi Rp5.728,49 triliun.
yang dilakukan pemerintah harus
Jumlah nilai aset tercatat naik sediperiksa kewajarannya sehingga
besar Rp4.190,31 triliun dari nilai buku
tidak ada nilai aset yang dikurangi
atas penilaian BMN yang pertama kali
atau dilebihkan. Oleh karena itu,
dilakukan pada periode 2007-2010. Revaperlu peran Badan Pemeriksa Ke
luasi dilakukan pada 945.460 aset. MenNilai atas BMN
uangan (BPK) untuk memastikan
teri Keuangan Sri Mulyani mengatakan,
kewajaran nilai aset. Laporan hasil
kenaikan nilai aset didorong oleh jenis
sangat penting
revaluasi diserahkan kepada BPK
BMN yang merupakan aset tetap. Aset
karena akan berpada 15 Oktober 2018.
tetap mencakup tanah, peralatan, mesin,
Dia menambahkan, nilai
gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan,
dampak positif
atas BMN sangat penting karena
serta aset tetap lainnya. Selain itu, termasuk konstruksi yang masih dalam pengerbagi perekonomi- akan berdampak positif bagi
perekonomian suatu negara. Ia
jaan. Seluruh aset tetap itu memiliki porsi
an suatu negara.
menjelaskan, hasil studi Dana
signifikan ketimbang aset lancar maupun
Moneter Internasional (IMF)
aset lainnya dalam neraca keuangan pemenyebutkan, penggunaan aset suatu negara yang
merintah pusat.
baik bisa meningkatkan penerimaan hingga 1,5 perSri bercerita, penilaian kembali terhadap BMN bersen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga,
mula dari pembahasan pemerintah bersama Komisi XI
BMN yang ada jangan hanya digunakan untuk meDPR RI pada 23 Mei 2016. Pemerintah bersama Komisi
laksanakan tugas dan fungsi pelayanan umum. BMN
XI saat itu sedang membahas BMN sebagai underlying
juga diharapkan dapat dikelola dengan maksimal dan
asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk
(SBSN). Dari situ, muncul gagasan untuk melakukan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
revaluasi aset.

n

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan hasil revaluasi aset kepada Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dan Anggota II BPK
Agus Joko Pramono di kantor BPK, 22 Oktober 2018.
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Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menkeu memang bertugas
mengatur pengelolaan BMN. Hanya saja, Menteri
Keuangan tidak hanya merencanakan, meng
administrasikan, dan melaporkan. Akan tetapi juga
mendayagunakan sehingga memberikan nilai
tambah bagi pelaksanaan program pemerintah.
“Pemeriksaan atas penilaian kembali BMN oleh BPK
sangat penting agar nilainya valid, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Kami sampaikan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
atas kerja sama BPK,” kata Sri.
Anggota II BPK Agus Joko Pramono, meng
ingatkan pemerintah untuk segera memperbaiki
apabila ada permasalahan-permasalahan yang
teridentifikasi dalam proses pemeriksaan penilaian
kembali BMN. Sebab, permasalahan tersebut berpotensi menjadi permasalahan yang berdampak
pada kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 2018. Dalam dua tahun terakhir,
yakni 2016 dan 2017, LKPP memperoleh opini Wa-

Upaya sungguh-sungguh dari pemerintah
sangat diperlukan untuk dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas
laporan keuangan.

jar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, tegas dia,
perolehan opini WTP tersebut bukan jaminan bah
wa LKPP Tahun 2018 juga akan memperoleh opini
WTP. Karena, revaluasi aset membuat nilai aset pemerintah melonjak signifikan.
“Upaya sungguh-sungguh dari pemerintah
sangat diperlukan untuk dapat mempertahankan,
bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Oleh karena itu, pemerintah agar segera dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak berdampak
lebih masif pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Oleh karena itu, BPK mengerahkan kekuatan
penuh untuk memeriksa hasil penilaian kembali
barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018. Proses
pemeriksaan melibatkan seluruh Auditorat Keuang
an Negara (AKN) demi memastikan hasil revaluasi
yang dilakukan pemerintah tak meleset. Pemeriksaan atas penilaian kembali BMN merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang secara
prinsip dilaksanakan dengan berpedoman pada
Panduan Manajemen Pemeriksaan, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan terkait.
Karena memperhatikan keterbatasan waktu,
jumlah pemeriksa, serta cakupan pemeriksaan
yang luas, metodologi yang diterapkan dalam
melakukan pemeriksaan adalah pendekatan risiko
yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian
atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
pelaksanaan kegiatan penilaian kembali. “Hasil pemahaman dan pengujian pada pemeriksaan pendahuluan tersebut digunakan untuk menentukan

pxhere.com
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risiko, prosedur pemeriksaan dan luas sampling
pemeriksaan,” kata Agus.
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyambut baik langkah pemerintah untuk menghitung BMN yang merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.
Perpres itu merupakan tindak lanjut hasil rapat
DPR dengan Menteri Keuangan agar pemerintah merevaluasi BMN yang digunakan sebagai
underlying asset Surat Berharga Syariah Negara.
Bahrullah mengatakan, penilaian kembali BMN
penting dilakukan untuk mewujudkan penilaian
aset negara yang akuntabel dan sesuai dengan
nilai kewajaran.
Pemeriksaan BPK atas penilaian kembali
BMN akan berdampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018. “Kami
sudah memberikan dukungan kepada Menteri
Keuangan. BPK menyampaikan penilaian kembali BMN ini agar dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku secara nasional sesuai prinsip
akuntansi,” ucap Bahrullah.
Pemerintah mulai menyusun neraca keuang
an dan aset negara untuk pertama kalinya pada
2004 sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan
Negara. Saat itu, nilai aset yang disajikan hanya
sebesar Rp229 triliun. Bahrullah menyatakan,
sebelum pemerintah melaksanakan penilaian
kembali aset tetap, BPK telah mendukung rencana tersebut melalui surat Anggota II BPK kepada Menkeu tentang pendapat atas penilaian
kembali BMN pemerintah pusat. l

Penilaian Terdahulu
Belum Efektif

S

elain memeriksa inventarisasi dan penilaian, BPK juga pernah
memeriksa pengamanan dan pemanfaatan BMN tahun 2013
sampai Juni 2014 pada Kementerian Keuangan dan satuan kerja
vertikalnya serta intansi terkait. LHP terkait pengamanan dan pemanfaatan BMN itu diterbitkan pada 31 Desember 2014. Pemeriksaan
bertujuan untuk menilai efektivitas pengamanan dan pemanfaatan
BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
K/L pada Kementerian Keuangan dan satuan kerja vertikalnya serta
instansi terkait.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi K/L belum efektif. Sebab, pengamanan dan pemanfaatan
BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
K/L khususnya BMN berupa tanah, belum sepenuhnya didukung regulasi, sumber daya dan sistem informasi yang memadai.
Tingkat pengamanan BMN secara administrasi melalui SIMAK
BMN berisiko akan berkurang dengan belum dilakukannya inventarisasi BMN lima tahunan dan belum adanya data BMN yang valid
pada Pengelola Barang serta pengamanan BMN secara hukum belum
efektif yang tercermin dari masih ada 39,10 persen tanah dan/atau
bangunan yang belum didukung bukti kepemilikan.
Selain itu, pengelola barang belum proaktif memastikan bahwa
tanah dan/bangunan yang tidak digunakan telah dikelola seluruhnya
oleh pengelola barang. Sehingga, pemanfaatan tanah dan/bangunan
idle untuk memenuhi kebutuhan K/L dan penetapan pemanfaatan
BMN belum efektif. Terakhir, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN belum dilaksanakan secara efektif. l
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Ketua BPK
Hadir Lagi di PBB
Keikutsertaan kali ini merupakan
bagian dari peran BPK sebagai
pemeriksa eksternal International
Atomic Energy Agency (IAEA).

U

ntuk ketiga kalinya, Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Moermahadi Soerja
Djanegara menghadiri sidang
tahunan Anggota Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) ke-59. Acara tersebut
dilaksanakan di markas besar PBB, New York,
Amerika Serikat, pada 3-4 Desember 2018.
Keikutsertaan kali ini merupakan bagian
dari peran BPK sebagai pemeriksa eksternal
International Atomic Energy Agency (IAEA).
Sidang tahunan dilaksanakan dalam rangka
berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pemeriksaan organisasi PBB, specialized
agencies, dan IAEA.
Panel Pemeriksa Eksternal PBB adalah
forum bagi para pemeriksa eksternal pada 44
organisasi di lingkungan PBB yang terdiri dari
para ketua badan pemeriksa dari 11 negara.
Yaitu Inggris, Jerman, Chile, Prancis, India,
Filipina, Swis, Italia, Ghana, Indonesia, dan
Kanada, serta dihadiri observer Tanzania. Hasil
pertemuan meliputi antara lain penerapan
voluntary atas International Standards on
Auditing (ISA) 701–Key Audit Matters dan penerapan ISA 260 Communication with Those
Charged with Governance sesuai organisasi
yang diperiksa. Kemudian pengaturan yang
seragam terhadap ISA 210 Agreeing the
Terms of Audit Engagement, pendalaman
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 23 Revenue from Non Exchange
Transactions (Taxes and Transfers). Ikut dibahas juga permasalahan lain seperti fraud
prevention and reporting, conflict of interest,
going concern, dan penerapan Enterprise Risk
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Ketua BPK didampingi Sekretaris Jenderal BPK menghadiri Sidang Panel Pemeriksa
Eksternal PBB di New York, 3-4 Desember 2018.

Management.
Hasil tersebut disampaikan dalam Surat
Panel Pemeriksa Eksternal kepada Sekjen
PBB tanggal 4 Desember 2018. Para anggota
panel juga melaksanakan pertemuan dengan
Chef de Cabinet, Executive Office of the UN
Secretary-General, Maria Luiza Ribeiro Viotti.
Dalam pertemuan Panel Pemeriksa Eksternal tersebut, Ketua BPK didampingi delegasi
yang sebelumnya telah mengikuti pertemuan
kelompok teknis selama tiga hari sejak 2830 November 2018 untuk membahas dan
merumuskan bahan Sidang Panel Pemeriksa
Eksternal. Ketua BPK didampingi sekretaris
jenderal BPK Bahtiar Arif, kepala bagian Sekretariat Ketua BPK Firdaus Amyar, dan kepala
subbagian Multilateral pada Biro Humas & KSI
BPK Ade Indra Gumilar. l
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Komitmen BPK Dukung
Pemberantasan Korupsi

Sebagai bangsa yang
penuh keadaban,
Indonesia diyakini akan
berhasil membangun
masyarakat bangsa
nirkorupsi.

B

adan Pemeriksa Keuangan
(BPK) kembali menunjukkan
komitmen untuk mengawal
harta negara dan berperan
aktif dalam pencegahan serta
pemberantasan korupsi di
Indonesia. Ini antara lain diperlihatkan melalui partisipasi BPK dalam peringatan Hari
Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun
2018, yang diselenggarakan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta

pada 4–5 Desember 2018.
Bentuk partisipasi yang dilaksanakan
oleh BPK dalam acara ini adalah dengan
mengikuti pameran. Melalui pameran, BPK
berharap dapat menjelaskan mengenai
visi, misi, tugas dan fungsi, tujuan strategis
serta dokumentasi kegiatannya sebagai
lembaga negara yang melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara kepada masyarakat.
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Booth BPK di Pameran Hakordia di Hotel Bidakara, 4-5 Desember 2018

Booth BPK di Pameran Hakordia

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
yang membuka acara itu juga menegaskan lagi sikap kerasnya terhadap pelaku korupsi. Dia
pun meminta agar Hakordia menjadi momentum untuk mengavaluasi dan melanjutkan
pemberantasan korupsi yang selama ini telah
berjalan. “Tidak ada toleransi sama sekali kepada pelaku korupsi, khususnya pelaku yang
melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri,”
kata Jokowi, Selasa (4/12).
Jokowi meminta gerakan pemberantasan
korupsi menjadi gerakan bangsa secara bersama-sama, baik institusi negara, organisasi
WARTA PEMERIKSA | Edisi 12 | Vol. I - Desember 2018

masyarakat sipil, maupun masyarakat luas.
Negara, lanjut dia, juga telah memaksimalkan
berbagai upaya pencegahan dan penindakan
terkait korupsi. Hal itu dimulai dari layanan
berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat,
e-procurement, e-budgeting serta e-planing.
Bahkan sistem pengaduan Saber Pungli (sapu
bersih pungutan liar) pun mendapat sambut
an dari masyarakat kecil dengan lebih dari 36
ribu aduan yang disampaikan.
Selain itu, lanjut Jokowi, negara telah
menerbitkan Perpres 54 tahun 2018 terkait
strategi nasional pencegahan korupsi untuk
menciptakan sistem penjagaan yang lebih
komprehensif dan sistematis. Dalam strategi
itu, KPK menjadi koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi.
Jokowi menambahkan, seharusnya sistem
demokrasi, hukum, akutansi, dan cara kerja birokrasi bisa mencegah perilaku korupsi. Untuk
itu perlu suatu ekosistem yang mendukung
efisiensi dan inovasi menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi sebagai
agenda bersama antara KPK dan pemerintah.
Menurutnya, jika sistem pelayanan bisa
berjalan secara sederhana, cepat dan transparan, maka tidak akan ada relevansi untuk
menyuap. “Sebab yang menyuap itu pasti
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Registrasi pengunjung di booth BPK
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Pengunjung memainkan games di booth BPK
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Pengunjung mengikuti games di booth BPK
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Pengunjung mengikuti games di booth BPK

n

Salah satu pengunjung booth BPK

pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama,
tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat
dan satu-satunya jalan, ya suap. Ini yang harus
kita benahi. Sistem pelayanan yang sederhana,
cepat, dan transparan,” ujar Jokowi.
Termasuk juga, kata dia, kebijakan terkait
dengan alokasi anggaran negara maupun kebijakan lainnya. Jika sejak awal proses pengambil
an kebijakan bersifat transparan dan partisipatif
dengan parameter yang jelas, tentu tidak ada
relevansi melakukan suap. Jokowi menegaskan,
keberhasilan gerakan antikorupsi bukan diukur
dari berapa banyak orang yang ditangkap dan
dipenjara. Akan tetapi dari ketiadaan orang
yang menjalankan perbuatan korupsi.
Menurut mantan gubenur DKI Jakarta
tersebut, kondisi ideal dari sebuah bangsa antikorupsi adalah ketika disaring dengan hukum
seketat apapun, namun tidak ada lagi orang
yang bisa ditersangkakan sebagai koruptor.
Sebagai bangsa yang penuh keadaban, Jokowi
yakin suatu saat Indonesia akan berhasil membangun masyarakat bangsa nirkorupsi.
Dia mengatakan, Indonesia kini tengah
menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Swiss
terkait upaya mengejar uang hasil korupsi
maupun pencucian uang di luar negeri. Jokowi
menuturkan, itu terjadi setelah pembicaraan
panjang di antara kedua negara. Saat ini, prosesnya sudah sampai pada tahap akhir untuk
penandatanganan Mutual Legal Assignment
(MLA) antara pemerintah Indonesia dan Swiss.
“MLA tersebut akan menjadi legal platform
untuk mengejar uang hasil korupsi dan money
laundry yang disembunyikan di luar negeri,” ujar
Jokowi. l
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Tidak ada
toleransi
sama sekali kepada
pelaku
korupsi,
khususnya
pelaku yang
melarikan
uang hasil
korupsi ke
luar negeri.

Pengunjung cilik booth BPK
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