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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Pendapat BPK kepada Pemerintah
bertepatan dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II
Tahun 2016.
Pendapat BPK ini disampaikan kepada Pemerintah karena dalam hasil
pemeriksaan BPK selama ini, BPK masih menjumpai adanya permasalahanpermasalahan yang berulang dan/ atau terjadi pemerintah daerah. Pendapat
BPK yang dimuat dalam buku ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah serta pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).
Akhir kata, Pendapat BPK ini diharapkan dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk
memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian,
perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan,
sekaligus untuk memperkuat upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta,

Maret 2017

Pendapat BPK

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

v

RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan
usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan
lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat
yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran,
pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah,
pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester
dan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya, juga kepada pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan
BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan
adanya permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang berulang dan belum terselesaikan.
Terhadap permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan tersebut, BPK
memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya
dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah serta pembinaan dan pengelolaan BUMD
yang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut.

A. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah meliputi:
1. Perangkat regulasi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah sudah tidak relevan dan tidak
lengkap.
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Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemda
masih mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sudah tidak relevan karena
permendagri tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku,
sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pemda tidak
sejalan dengan agenda prioritas Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.
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Selain itu, Kementerian Dalam Negeri belum menyusun dan menetapkan
pedoman baku yang menjadi acuan dalam melakukan koordinasi teknis
pembangunan antara pemerintah pusat dan pemda, sehingga mempersulit
pemerintah pusat dan pemda untuk saling menyelaraskan agenda dan
program pembangunannya.

2. Beragamnya penggunaan nomenklatur Program Strategis Nasional di
dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan.
Penggunaan nomenklatur yang berbeda-beda tersebut telah menimbulkan
kerancuan bagi pemda dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah,
serta menyulitkan pemerintah pusat untuk mengukur tingkat keberhasilan
Program Strategis Nasional, yang pada gilirannya juga menghambat
pencapaian Nawa Cita sebagai agenda prioritas Presiden, melalui indikator
penilaian kinerja yang telah ditetapkan.
BPK berpendapat bahwa Pemerintah harus mengintegrasikan
perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dengan
daerah untuk mendukung pencapaian Nawa Cita dan tujuan pembangunan
nasional, melalui penyusunan seperangkat peraturan perundang-undangan
yang lengkap dan terintegrasi disertai dengan peraturan pelaksanaan yang
terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebagai acuan
bagi pemda dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.

B. Pembinaan dan Pengelolaan BUMD
Permasalahan pembinaan dan pengelolaan BUMD yang perlu
mendapatkan perhatian Pemerintah adalah perangkat regulasi pengelolaan
BUMD tidak lengkap dan tidak relevan.
Sampai dengan saat ini, Pemerintah belum menetapkan peraturan
pemerintah terkait dengan pengelolaan BUMD yang diamanatkan oleh UU
Nomor 23 Tahun 2014, serta belum memutakhirkan dan/atau menyelaraskan
peraturan-peraturan yang terkait dengan BUMD. Hal ini mengakibatkan
pemerintah daerah tidak dapat memutakhirkan peraturan daerah dan
ketentuan lain yang terkait dengan BUMD, sehingga menghambat upaya
pemda dalam melakukan pembinaan BUMD untuk mencapai tujuan
pendirian BUMD.
BPK berpendapat Pemerintah harus memperbaiki pola pembinaan
dan pengelolaan BUMD sesuai dengan tujuan pendirian BUMD, melalui
penyusunan seperangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap
dan terintegrasi disertai dengan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan
pengelolaan BUMD sebagai acuan bagi pemda dan BUMD dalam rangka
memperbaiki pola pembinaan dan pengelolaan BUMD.
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PENDAPAT BPK
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
I.

Latar Belakang
BPK telah memeriksa efektivitas tata kelola pemerintah daerah (pemda)
dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 20142016. Sesuai hasil pemeriksaan, BPK menemukan permasalahan terkait
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, di antaranya: (1)
hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
belum diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (2)
program, tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum
sepenuhnya konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan (3) program prioritas dan kegiatan dalam Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/ PPAS-Perubahan Anggaran (PA)
tidak konsisten dengan RKPD/ RKPD-Perubahan.1 Seharusnya, perencanaan
dan penganggaran pembangunan sinkron dan terintegrasi antara pusat dan
daerah. Hal ini untuk menjamin bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai
melalui program-program pembangunan yang dituangkan dalam dokumen
perencanaan dan/atau penganggaran pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf
a Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait
dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif,
efisien dan bersasaran, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU)
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN). SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan
masyarakat baik di pusat maupun daerah.2
1
2

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 Halaman 156-160
Pasal angka 3 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa
tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah menuangkan program-program
pembangunan yang akan dilaksanakan dalam dokumen perencanaan dan/
atau penganggaran jangka panjang, menengah dan tahunan yang sinkron
dan terintegrasi pada tingkat pemerintah pusat dan pemda.
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Dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, UU SPPN memiliki
karakteristik yang berbeda dengan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN). Perencanaan pembangunan tidak lagi dilaksanakan secara
sentralistik, namun desentralistik, di mana pemda memiliki kewenangan
untuk melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu UU
SPPN juga menempatkan agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/
Kepala Daerah pada saat kampanye, seperti Nawa Cita, ke dalam rencana
pembangunan.
Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut dan mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus sebagai konsekuensi pembagian
tugas antara Pemerintah dan pemda, serta menjamin tercapainya tujuan
pembangunan nasional, pemerintah pusat menyediakan sumber-sumber
pendanaan kepada pemda dalam bentuk pemberian dana perimbangan
(transfer ke daerah).
Setiap tahun, anggaran belanja transfer ke daerah mencapai lebih dari
30% dari APBN dan cenderung meningkat. Pada tahun 2017, alokasi belanja
transfer ke daerah bahkan mencapai 37% dari APBN. Hal ini merupakan
perwujudan nyata dari desentralisasi fiskal dengan harapan pemda dapat
melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk
mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan pembangunan, setiap tahun pemda menyusun
RKPD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.3 Untuk itu, kesesuaian perencanaan dan penganggaran
pembangunan antara pusat dan daerah sangat diperlukan dalam rangka
menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

II. Pokok Masalah
POKOK masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK tentang
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah:
1. Perangkat regulasi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah sudah tidak relevan dan tidak
lengkap.

Pendapat BPK

2. Beragamnya penggunaan nomenklatur Program Strategis Nasional di
dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan.

2

3

Pasal 263 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

III. Analisis Masalah
1. Perangkat regulasi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah sudah tidak relevan dan tidak
lengkap
Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 410 UU Nomor 23 Tahun 2014
mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan atas UU tersebut harus
ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkan tanggal 2
Oktober 2014. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, sampai dengan
saat ini pemerintah pusat baru menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Pasal 277 dan Pasal
326 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan penetapan Permendagri
tentang:
1) Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah.
2) Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD.
3) Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
4) Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang perubahan APBD,
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran
APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD,
dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan
rancangan Perda tentang retribusi daerah.

Sesuai hasil pemeriksaan, BPK mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian
antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan UU Nomor 23
Tahun 2014, di antaranya terkait dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa rancangan
awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi
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Sampai saat ini, peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
tersebut belum selesai disusun dan ditetapkan. Sehubungan dengan
hal tersebut, dalam menyusun dan melakukan evaluasi dokumen
perencanaan pembangunan daerah, pemda dan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) masih memedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
meskipun Permendagri tersebut sudah tidak relevan lagi karena disusun
berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang dinyatakan sudah tidak berlaku.
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dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Sedangkan menurut Pasal 263 ayat (4) UU Nomor
23 Tahun 2014 bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program
Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Perbandingan antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan UU Nomor
23 Tahun 2014 disajikan pada Lampiran A.
Ketidaksesuaian berbagai ketentuan dan dokumen acuan perencanaan
pembangunan ini berakibat dokumen perencanaan pembangunan yang
disusun pemda tidak sejalan dengan agenda prioritas Presiden yang
tertuang dalam Nawa Cita.
Selain itu, Kemendagri belum memiliki pedoman baku yang dapat
dijadikan acuan dalam melakukan koordinasi teknis pembangunan, baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi
pembangunan daerah. Pedoman tersebut diperlukan untuk menghindari
kesimpangsiuran dan duplikasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan serta menjamin kesesuaian perencanaan pembangunan
antara pusat dan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 258 ayat (3)
dan Pasal 259 ayat (1) dan (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, kementerian
atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan
nasional dengan melakukan koordinasi teknis pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dan daerah dikoordinasikan oleh Mendagri
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan, dhi Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas).4
Tidak adanya pedoman baku yang menjadi acuan dalam melakukan
koordinasi teknis pembangunan itu telah mempersulit pemerintah
pusat dan pemda untuk saling menyelaraskan agenda dan program
pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
hingga evaluasi pembangunan di daerah.

Pendapat BPK

2. Beragamnya penggunaan nomenklatur Program Strategis Nasional di
dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan
dan penganggaran pembangunan
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Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyatakan
bahwa tujuan SPPN di antaranya adalah untuk menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4

Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan tujuan SPPN tersebut, konsistensi penggunaan
nomenklatur mutlak diperlukan dalam perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional. Hal ini bertujuan agar kegiatan evaluasi dapat
dilakukan secara optimal serta memudahkan pengukuran keberhasilan
Program Strategis Nasional melalui indikator penilaian kinerja yang telah
ditetapkan.
Terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, kepala daerah
dan wakil kepala daerah berkewajiban antara lain untuk melaksanakan
Program Strategis Nasional.5 Program Strategis Nasional adalah program
yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis
secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.6
Sesuai hasil pemeriksaan, BPK mengidenti ikasi adanya nomenklatur
Program Strategis Nasional yang berbeda-beda dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pembangunan
nasional, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Nomenklatur yang digunakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah adalah Program Strategis Nasional.
2) Dokumen RPJMN tidak menggunakan nomenklatur Program
Strategis Nasional, namun nomenklatur yang ada adalah Agenda
Pembangunan Nasional dan Program Lintas/Program/Kegiatan
Prioritas Nasional. Agenda pembangunan nasional disusun sebagai
penjabaran operasional dari Nawa Cita.7
3) Dokumen RKP 2016 tidak menggunakan nomenklatur Program
Strategis Nasional, namun nomenklatur yang ada adalah Agenda
Pembangunan 2016, dan Program Lintas/Program/Kegiatan Prioritas
Nasional
Perincian perbedaan penggunaan nomenklatur Program Strategis
Nasional disajikan pada Lampiran B.
Hal tersebut menimbulkan kerancuan bagi pemda dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu juga menyulitkan
pemerintah pusat untuk mengukur tingkat keberhasilan Program
Strategis Nasional, yang pada gilirannya juga menghambat pencapaian
Nawa Cita sebagai agenda prioritas Presiden, melalui indikator penilaian
kinerja yang telah ditetapkan.

1) Kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan
program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/ atau wakil gubernur serta
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/ atau
wakil bupati atau wali kota dan/ atau wakil wali kota.
5
6
7

Pasal 67 huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penjelasan Pasal 67 huruf f UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Paragraf 1 Bab  VI Buku I RPJMN 2015-2019 – Agenda Pembangunan Nasional
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Di lain pihak, Pemerintah tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal
68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menetapkan bahwa:
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2) Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturutturut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/ atau wakil
kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
3) Dalam hal kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah telah selesai
menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan
program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai
kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah.

IV. Simpulan
BERDASARKAN hasil analisis masalah di atas, disimpulkan sebagai
berikut:
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selama
ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunannya sudah tidak relevan karena permendagri
tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang dinyatakan sudah tidak berlaku. Belum
adanya revisi permendagri tersebut berakibat dokumen perencanaan
pembangunan yang disusun pemda tidak sejalan dengan agenda prioritas
Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.
Selain itu, Kemendagri belum menyusun dan menetapkan pedoman baku
yang menjadi acuan dalam melakukan koordinasi teknis pembangunan
antara pemerintah pusat dan pemda, baik pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi pembangunan daerah,
sehingga mempersulit pemerintah pusat dan pemda untuk saling
menyelaraskan agenda dan program pembangunannya.
2. Penggunaan nomenklatur yang berbeda-beda untuk Program Strategis
Nasional di dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen
perencanaan dan penganggaran pembangunan telah menimbulkan
kerancuan bagi pemda dalam menyusun perencanaan pembangunan
daerah. Hal tersebut juga menyulitkan pemerintah pusat untuk mengukur
tingkat keberhasilan Program Strategis Nasional, yang pada gilirannya
juga menghambat pencapaian Nawa Cita sebagai agenda prioritas
Presiden, melalui indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan.
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BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa Pemerintah
harus mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan
antara pusat dengan daerah untuk mendukung pencapaian Nawa Cita dan
tujuan pembangunan nasional, melalui penyusunan seperangkat peraturan
perundang-undangan yang lengkap dan terintegrasi disertai dengan
peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran
pembangunan sebagai acuan bagi pemda dalam menyusun dokumen
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Lampiran A
Tabel Perbandingan Ketidaksesuaian Implementasi Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014

1.

UU 23 Tahun 2014
Pasal 263
Ayat (3)

Pasal 263
Ayat (4)

RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN

RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c
merupakan penjabaran
dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional
yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat

Permendagri 54 Tahun 2010
Pasal 54
Ayat (1)

Rancangan awal RPJMD provinsi
disusun:
a. memuat visi, misi dan program
Gubernur dan wakil Gubernur
terpilih;
b. berpedoman pada RPJPD dan
RTRW provinsi; dan
c. memperhatikan RPJMN, RPJMD
dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 55
Ayat (2)

Memperhatikan RPJMN
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf c, dilakukan
melalui penyelarasan pencapaian
visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah
daerah provinsi dengan arah,
kebijakan umum, serta prioritas
pembangunan nasional, arah
kebijakan, dan prioritas untuk
bidang-bidang pembangunan, dan
pembangunan kewilayahan sesuai
dengan kewenangan, kondisi, dan
karakteristik daerah.

Pasal
Rancangan awal RKPD provinsi
103 Ayat disusun:
(1)
a. berpedoman pada RPJMD
provinsi; dan
b. mengacu pada RPJMN.

Keterangan
memperhatikan
menjadi
berpedoman
pada RPJMN

Permendagri
Nomor 54
Tahun 2010
belum mengatur
“berpedoman
pada Rencana
Kerja
Pemerintah
dan program
strategis
nasional yang
ditetapkan oleh
Pemerintah
Pusat”
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Pasal 268
Ayat (1)
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Pasal 269
Ayat (1)
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Evaluasi terhadap rancangan
Perda Provinsi tentang RPJPD
yang dilakukan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 267 ayat (1)
dilaksanakan untuk menguji
kesesuaian dengan RPJPN dan
rencanatata ruang wilayah
provinsi, kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi

Evaluasi terhadap rancangan
Perda Provinsi tentang RPJMD
yang dilakukan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan
untuk menguji kesesuaian
dengan RPJPD Provinsi dan
RPJMN, kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi

Permendagri 54 Tahun 2010
Pasal 33
Ayat (1)

Gubernur mengkonsultasikan
rancangan akhir RPJPD provinsi
kepada Menteri
Dalam Negeri

Pasal 35
Ayat (1)

Konsultasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1), untuk
memperoleh saran pertimbangan
meliputi landasan hukum
penyusunan, sistematika dan
teknis
penyusunan, konsistensi
menindaklanjuti hasil musrenbang
RPJPD provinsi, sinkronisasi dan
sinergi dengan RPJPN, RTRW
provinsi dan RPJPD dan RTRW
provinsi lainnya

Pasal 44
Ayat (1)

Menteri Dalam Negeri
melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah melakukan
klarifikasi Peraturan Daerah RPJPD.

Pasal 68
Ayat (1)

Gubernur mengkonsultasikan
rancangan akhir RPJMD provinsi
kepada Menteri Dalam Negeri

Keterangan
Konsultasi
menjadi evaluasi

Konsultasi
menjadi evaluasi

UU 23 Tahun 2014

Permendagri 54 Tahun 2010
Pasal 70
Ayat (1)

Konsultasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1), memastikan pertimbangan
landasan hukum penyusunan,
sistematika dan teknis
penyusunan, konsistensi
menindaklanjuti kesepakatan
hasil musrenbang RPJMD provinsi,
serta sinkronisasi dan sinergitas,
harmonisasi, keserasian,
keselarasan dengan RPJPD
provinsi, RTRW provinsi, RPJMN
dan RPJMD dan RTRW provinsi
lainnya.

Pasal 79
Ayat (1)

Menteri Dalam Negeri melakukan
klarifikasi Peraturan Daerah RPJMD

Keterangan

Belum
dilaksanakan

Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan
Daerah, tata cara evaluasi
rancangan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD, serta tata
cara perubahan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 268
Ayat (4)

Apabila hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD serta gubernur
menetapkan rancangan
Perda Provinsi tentang RPJPD
menjadi Perda, Menteri
membatalkan Perda dimaksud

Pasal 48
Ayat (2)

Peraturan Daerah tentang RPJPD
kabupaten/kota yang tidak
menindaklanjuti hasil konsultasi
atau tidak dikonsultasikan,
dibatalkan oleh Presiden
berdasarkan usulan Gubernur
melalui Menteri Dalam Negeri

Pasal 269
Ayat (4)

Dalam hal hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur
menetapkan rancangan Perda
Provinsi tentang RPJMD
menjadi Perda, Menteri
membatalkan Perda dimaksud

Pasal 83
Ayat (1)

Peraturan Daerah tentang
RPJMD provinsi yang tidak
menindaklanjuti hasil konsultasi
dan tidak dikonsultasikan,
dibatalkan oleh Presiden
berdasarkan usulan Menteri
Dalam Negeri
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Ketentuan lebih lanjut
mengenai Tata cara evaluasi
rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD,
rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, rancangan
Perkada tentang penjabaran
APBD, rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan
APBD, dan rancangan
Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, serta
rancangan Perda tentang pajak
daerah dan rancangan Perda
tentang retribusi daerah diatur
dengan Peraturan Menteri.

Permendagri 54 Tahun 2010

Keterangan
Belum
dilaksanakan

Lampiran B
Matrik Perbedaan Nomenklatur dan Substansi Program Strategis Nasional
RPJMN 2015-2019

RKP 2016

Nomenklatur yang digunakan
adalah Program Strategis
Nasional.

Tidak ditemukan nomenklatur Program Tidak ditemukan nomenklatur Program
Strategis Nasional.
Strategis Nasional.
Nomenklatur yang ada adalah Agenda
Pembangunan Nasional dan Program
Lintas/Program/Kegiatan Prioritas
Nasional.

Nomenklatur yang ada adalah Agenda
Pembangunan Nasional dan Program
Lintas/Program/Kegiatan Prioritas
Nasional.

Penjelasan Pasal 263 huruf f

Buku I – Agenda Pembangunan
Nasional. Agenda pembangunan
nasional disusun sebagai penjabaran
operasional dari Nawa Cita yaitu:

Pasal 7 Perpres No.60 Tahun 2015
tentang RKP Tahun 2016 :
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas melakukan
monitoring dan evaluasi atas kesesuaian
pelaksanaan kegiatan prioritas tahun
2016, baik sasaran dan lokasi dengan
menggunakan dokumen anggaran
kementerian/lembaga.

Program Strategis Nasional
adalah program yang
ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat
strategis secara nasional
dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga
pertahanan dan keamanan
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

1. Menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga Negara
2. Membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar
internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial
Indonesia
Masing-masing agenda dijabarkan
menurut prioritas-prioritas yang
dilengkapi dengan uraian sasaran, arah
kebijakan dan strategi.

Buku 4 – Tema dan Agenda
Pembangunan 2016.
Tema RKP 2016 : Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur Untuk
Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang
Berkualitas.
Bab 2 point 2.1. Nawa Cita dalam
Dimensi Pembangunan.
Semua agenda pembangunan nasional
yang merupakan penjabaran Nawa
Cita telah tertuang dalam prioritas
pembangunan yang terkandung baik
dalam ketiga dimensi pembangunan
(pembangunan manusia, sektor unggulan,
dan pemerataan dan kewilayahan)
maupun pembangunan kondisi perlu yang
akan dilaksanakan tahun 2016.
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UU No.23 Tahun 2014

RPJMN 2015-2019

RKP 2016

Matrik Bidang Pembangunan – Matrik Matrik Rencana Tindak Pembangunan
Pengarusutamaan dan Lintas Bidang – Lintas Bidang – Lintas Bidang Perubahan
Iklim
Matrik Bidang Perubahan Iklim
Tabel ke 2 kolom 2 tentang Program
Lintas/Program/Kegiatan Prioritas
Nasional.
Bidang Sarana & Prasarana

Pendapat BPK

1. Pengelolaan dan konservasi
sungai, waduk, embung, situ serta
bangunan penampung air lainnya.
2. Pengembangan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa
dan Tambak.
Pada kolom ini tidak dijelaskan mana
yang merupakan program lintas/
Program/Kegiatan Prioritas Nasional
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Kolom 2 tentang Program Lintas/
Program/Kegiatan Prioritas Nasional.
Bidang Sarana & Prasarana  
Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
1.
2.
3.

Pengelolaan waduk, embung, situ
serta bangunan penampung air
lainnya.
Konservasi, pengendalian
banjir, lahar gunung berapi, dan
pengamanan pantai
….dst

DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2016
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan
Kinerja atas Pengendalian dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014-2016
---------, 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola
Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah Tahun 2014-2016
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PENDAPAT BPK
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BUMD
Latar Belakang
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah (pemda).
Sesuai dengan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD bertujuan untuk:
(1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada
umumnya; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3) memperoleh laba
dan/ atau keuntungan. Dalam pelaksanaannya, tujuan pendirian BUMD
tersebut ditetapkan dalam setiap peraturan daerah (perda) tentang BUMD
terkait.
Pada periode 2013-2015, BPK telah melakukan pemeriksaan atas
pengelolaan BUMD, yaitu 97 BUMD pada tahun 2013, 26 BUMD pada
tahun 2014 dan 17 BUMD pada tahun 2015 yang disajikan pada Lampiran
A. Sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengidentifikasi bahwa
tujuan pendirian BUMD belum dapat tercapai seluruhnya, baik terkait
dengan manfaatnya bagi perkembangan perekonomian daerah, perolehan
keuntungan maupun penyelenggaraan kemanfaatan umum. Pada periode
2011-2015 porsi BUMD perbankan dan jasa keuangan yang mencatat
kerugian naik dari 4% menjadi 17% dari 192 BUMD. Begitu pula untuk
BUMD aneka usaha, yang meningkat dari 34% menjadi 41% dari 147 BUMD.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 BPK melakukan
pemeriksaan atas tata kelola Kementerian Dalam Negeri dalam membina
pemda, dan pemeriksaan atas efektivitas pemda dalam melakukan
pembinaan terhadap BUMD. Pemeriksaan dilakukan terhadap 71 pemda
yang memiliki 392 BUMD atau 33% dari jumlah keseluruhan BUMD yaitu
sebanyak 1.199 BUMD. Komposisi jumlah BUMD tahun 2015 menurut jenis
usaha disajikan pada Lampiran B.
BPK juga mengidentifikasi beberapa permasalahan yang berulang dan
belum terselesaikan di antaranya:
1. Tata kelola dan kinerja BUMD belum memadai, sehingga BUMD
belum dapat melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada publik
secara optimal, serta belum melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi
pendapatan. Misalnya, cakupan pelayanan air PDAM belum mencapai
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta
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kualitas air belum memenuhi standar kesehatan, Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian
kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kegiatan pertambangan
di kawasan hutan oleh BUMD Pertambangan belum dilengkapi Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan kewajiban reklamasi serta
pascatambang belum dikelola dengan baik.8
2. Pemda tidak menuangkan peran dan arah pengembangan BUMD dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik pada RPJMD maupun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga pemda tidak
memiliki pedoman untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan
dan pembinaan BUMD dalam mendukung upaya pemerintah untuk
mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan
bahwa pemda memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di antaranya terkait
dengan penanaman modal dalam hal ini penanaman modal pada BUMD.
Permasalahan dalam pembinaan yang telah dilakukan pemda terhadap
BUMD antara lain:
1. Ketidakjelasan visi dan misi pemda terkait tujuan pembentukan BUMD,
sehingga BUMD sulit untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
Misalnya, BUMD tidak dapat memenuhi tujuan penyediaan barang/jasa
kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan. Di sisi lain, jika
BUMD merugi terus menerus dan/atau sudah tidak beroperasi pemda
tidak berani mengambil keputusan dan memproses pembubarannya.
2. Rekruitmen Dewan Komisaris/Badan Pengawas, Direksi dan karyawan
BUMD tidak melalui proses yang terbuka dan transparan, sehingga
kompetensinya diragukan.
3. Respon atau ijin pemda atas keputusan bisnis seringkali lamban, sehingga
BUMD tidak mampu bersaing dengan sektor swasta yang pada gilirannya
mengalami kebangkrutan.
4. Kurangnya perhatian pemda dalam hal permodalan, sehingga BUMD
memanfaatkan aset yang ada sehingga tidak mampu bersaing.
Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya peran
dan keseriusan pemda selaku pendiri, pemilik dan pembina BUMD.
Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memandang perlu untuk
memberikan pendapat dalam rangka memperbaiki pola pembinaan dan
pengelolaan BUMD, sehingga BUMD dapat mencapai tujuannya.
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Pokok masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK tentang
pembinaan dan pengelolaan BUMD adalah perangkat regulasi pengelolaan
BUMD tidak lengkap dan tidak relevan.
8
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halaman 108-112

III. Analisis Masalah
Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
dinyatakan tidak berlaku.9 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pendirian BUMD
(Pasal 331), organ perusahaan umum daerah (Pasal 335), laba perusahaan
umum daerah (Pasal 336), restrukturisasi perusahaan umum daerah (Pasal
337), pembubaran perusahaan umum daerah (Pasal 338), organ perusahaan
perseroan daerah (Pasal 340), pembubaran perusahaan perseroan daerah
(Pasal 342), dan pengelolaan BUMD (Pasal 343). UU Nomor 23 Tahun 2014
juga mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan atas undang-undang
tersebut harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak diundangkan
tanggal 2 Oktober 2014.10
Saat ini Pemerintah dalam hal ini Kemendagri sedang menyusun
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUMD yang memuat
unsur-unsur pengelolaan BUMD sebagaimana diamanatkan UU Nomor
23 Tahun 2014. PP tentang BUMD tersebut seharusnya sudah diterbitkan
paling lambat 2 Oktober 2016. Namun sampai Januari 2017, Pemerintah
belum dapat menyelesaikan PP tentang BUMD, sehingga terjadi kekosongan
peraturan tentang BUMD karena UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan hal
tersebut, pemda dan BUMD tidak memiliki pedoman yang lengkap dalam
melakukan pengelolaan dan pengembangan BUMD.
Selain belum diterbitkannya PP tentang pengelolaan BUMD, regulasi
terkait dengan BUMD juga tidak relevan. Hal ini antara lain ditunjukkan
oleh:
1. Pasal 402 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMD yang
telah ada sebelum UU tersebut wajib menyesuaikan dengan ketentuan
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam jangka waktu paling lama 3
tahun.

3. Permendagri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masih
mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang dinyatakan
sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 409 huruf a UU
Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 1984
Kemendagri memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan secara
langsung kepada BUMD, sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014
kewenangan pembinaan dan pengawasan Kemendagri kepada BUMD
melalui pemda. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor
9
10

Pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 410 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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2. Sampai saat ini, sebagian besar pemda belum melakukan penyesuaian
regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan BUMD. Pada umumnya,
perda tentang BUMD masih mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah. Namun, pemda belum bisa serta merta
memutakhirkan perda tentang BUMDnya masing-masing karena PP
tentang pengelolaan BUMD belum diterbitkan.
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1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah juga sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Perincian selengkapnya
disajikan pada Lampiran C.
BPR merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang kegiatan
operasionalnya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
pengelolaan BPR tidak relevan dengan peraturan OJK dan peraturan
perundang undangan lainnya. Misalnya, berdasarkan Permendagri Nomor
22 Tahun 2006 jumlah modal disetor untuk mendirikan BPR paling sedikit
sebesar Rp500 juta, sedangkan menurut Peraturan OJK Nomor 20/
POJK.03/2014 jumlah modal disetor untuk mendirikan BPR paling sedikit
sebesar Rp4 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada Lampiran D.
Ketiadaan PP tentang BUMD dan adanya berbagai ketentuan terkait
dengan pengelolaan BUMD yang tidak relevan ini menjadi kendala bagi
pemda dalam melakukan pembinaan BUMD untuk mencapai tujuan
pendirian BUMD.

IV. Simpulan
Berdasarkan analisis atas permasalahan di atas disimpulkan bahwa
pemerintah pusat belum menetapkan peraturan pemerintah terkait dengan
pengelolaan BUMD yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, serta
belum memutakhirkan dan/atau menyelaraskan peraturan-peraturan yang
terkait dengan BUMD. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat
memutakhirkan peraturan daerah dan ketentuan lain yang terkait dengan
BUMD, sehingga menghambat upaya pemda dalam melakukan pembinaan
BUMD untuk mencapai tujuan pendirian BUMD.

V. Pendapat

Pendapat BPK

Berdasarkan simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa Pemerintah
harus memperbaiki pola pembinaan dan pengelolaan BUMD sesuai dengan
tujuan pendirian BUMD, melalui penyusunan seperangkat peraturan
perundang-undangan yang lengkap dan terintegrasi disertai dengan
peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan BUMD sebagai
acuan bagi pemda dan BUMD dalam rangka memperbaiki pola pembinaan
dan pengelolaan BUMD.
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Lampiran A
BUMD yang Diperiksa BPK Periode 2013 s.d 2015

25

17

15

9

10

9

9
6

6
3
Bank

1

1
PDAM

Lainnya

Bank

BUMD Diperiksa
2013

2

1
PDAM

Lainnya

BUMD Diperiksa
2014
Provinsi

Kabupaten

4

Bank

6
2

1 1
PDAM

1
Lainnya

BUMD Diperiksa
2015
Kota

Pendapat BPK

11
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Lampiran B
KOMPOSISI BUMD TAHUN 2015 MENURUT JENIS USAHA
BUMD PERBANKAN
Komposisi BUMD Perbankan Menurut Pemerintah Daerah
Total = 444
Kota

9% (38)
Provinsi

10% (46)

Kabupaten

81% (360)

BUMD PDAM
Komposisi BUMD PDAM Menurut Pemerintah Daerah
Total = 280
Kota

20% (57)

Provinsi

2% (4)

Kabupaten

Pendapat BPK

78% (219)
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BUMD LAINNYA
Komposisi BUMD Lainnya Menurut Pemerintah Daerah
Total = 475
Kota

17% (79)

Provinsi

21% (100)
Kabupaten

Pendapat BPK

62% (296)
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Lampiran C
Pengaturan Pengelolaan BUMD Dalam Permendagri No. 1 Tahun 1984 yang
Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
No.
1

2

Perihal

Pengaturan Dalam Permendagri No. 1
Tahun 1984

Kewenangan
Pasal 4 pada ayat:
melaksanakan
1. Pembinaan umum terhadap Perusapembinaan
haan Daerah dilakukan oleh Menteri
dan perubahan
Dalam Negeri.
nomenklatur unit
2. Dalam melaksanakan Pembinaan
kerja eselon I
sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) Pasal ini, Menteri Dalam Negeri
dibantu oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah sesuai
dengan bidang kegiatannya melakukan pembinaan terhadap Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan Direksi
Perusahaan Daerah.
4. Dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(2) dan (3) Pasal ini, Direktur Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah menerima petunjuk dari dan
melaporkan segala sesuatunya kepada
Menteri Dalam Negeri.

Pengangkatan
Dewan Direksi
dan Pengawas

Pasal 9 pada ayat:
1.

Pendapat BPK

2.
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Uraian Ketidaksesuaian Dengan
Peraturan Perundangan Lainnya
•

•

•

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1)
menyatakan Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
Perpres No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 3 huruf f
menyatakan bahwa Kemendagri menyelenggarakan fungsi pengoordinasian,
pembinaan dan pengawasan umum,
fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Perpres No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 4 telah
menetapkan susunan organisasi Kemendagri dan merubah nomenklatur Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan
Kemendagri atas pembinaan dan pengawasan pada pemerintah daerah secara
khusus pada pemerintah provinsi dan bukan
kepada BUMD secara langsung. Selain itu
pembinaan dan pengawasan oleh Kemendagri sesuai nomenklatur dalam Perpres
No. 11 Tahun 2015 dilaksanakan oleh Ditjen.
Bina Keuda.

Bagi Perusahaan Daerah yang berbentuk
Perseroan Terbatas, pengangkatan Direksi
Kepala Daerah mengangkat dan
dan Dewan Pengawas telah diatur dalam
memberhentikan Ketua dan Anggota Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pada
Badan Pengawas Perusahaan Daerah. Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa
Kepala Daerah mengangkat dan mem- anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Selanberhentikan Anggota Direksi Perusajutnya pada Pasal 111 ayat (1) menyatakan
haan Daerah.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
RUPS.

No.
3

Perihal
Penetapan Susunan Organisasi

Pengaturan Dalam Permendagri No. 1
Tahun 1984
Pasal 12 menyatakan Kepala Daerah
menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

Uraian Ketidaksesuaian Dengan
Peraturan Perundangan Lainnya
•

•

Permendagri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian PDAM
pada Pasal 9 menyatakan Direksi dalam
melaksanakan tugas mempunyai wewenang menetapkan susunan organisasi
dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas
Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah pada
Pasal 10 ayat (2) menyatakan susunan
organisasi dan tata kerja BPR Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Direksi
dengan persetujuan Dewan Pengawas/
Dewan Komisaris.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di
atas yang berwenanga menetapakan susunan organisasi adalah Direksi.
Tanggung jawab
direksi dalam hal
likuidasi

Pasal 17

Permendagri No. 1 Tahun 1984 tidak
memisahkan pengaturan atas Perusahaan
1. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas
Daerah tentang Pembubaran Peruseharusnya mengacu pada Undang-undang
sahaan Daerah dan berlaku setelah
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
mendapat pengesahan dari Pejabat
Terbatas. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU tersebut
yang berwenang serta menunjukkan
menyatakan pemegang saham Perseroan
likwidaturnya dengan persetujuan
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan
2. Kepala Daerah memberikan pemdan tidak bertanggung jawab atas kerugian
bebasan tanggung jawab tentang
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh likwidatur.
Dengan demikian dalam hal terjadi likuidasi,
3. Dalam hal likuidasi, Pemerintah Dae- seharusnya Pemerintah Daerah tidak berrah bertanggung jawab atas kerugian tanggung jawab atas kerugian yang diderita
yang diderita oleh pihak ketiga.
oleh pihak ketiga melebihi saham yang
dimiliki.
Dalam Pasal 1 telah menjelaskan definisi
Perusahaan Daerah yaitu semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1962, yang
modalnya untuk seluruhnya atau untuk
sebahagian merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain
dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pendapat BPK

4
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No.
5

Perihal
Pemindahtanganan  Aset

Pengaturan Dalam Permendagri No. 1
Tahun 1984
Pasal 18
Kepala Daerah memerlukan persetujuan
dari Pejabat yang berwenang (dhi Menteri
Dalam Negeri) terhadap hal-hal sebagai
berikut:
•

•

Uraian Ketidaksesuaian Dengan
Peraturan Perundangan Lainnya
Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian PDAM, Pasal 9 menyatakan Direksi dalam melaksanakan tugas
mempunyai wewenang diantaranya:
•

Semua kegiatan penyerahan dan atau
pemindahtanganan, pembebanan
dan atau penghapusan aktiva tetap
•
perusahaan.
Mengadakan usaha kerjasama dengan
pihak ketiga untuk jangka waktu yang
melebihi 5 (lima) tahun.

Huruf g: menjual, menjaminkan atau
melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas
pertimbangan Dewan Pengawas;
Huruf h: melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan
melakukan kerjasama dengan pihak lain
dengan persetujuan Kepala Daerah atas
pertimbangan Dewan Pengawas dengan
menjaminkan aset PDAM.

Berdasarkan ketentuan tersebut penghapusan Aset Tetap cukup dengan persetujuan
Kepala Daerah.
6

Perangkapan
Jabatan Kepala
Daerah

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Kepala Daerah secara ex-officio menjabat Milik Pemerintah Daerah, Pasal 24 Ayat (4)
sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur,
menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Badan Pengawas.
Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.
Pasal 43 Ayat (2):

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas
Kepala Daerah tidak boleh menjabat sebagai
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris
7

Jumlah Dewan
Pengawas

Pasal 45
1.

Anggota Badan Pengawas berjumlah
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
yang terdiri dari Ketua dan Anggota
Badan.

•

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan
Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal
24 ayat (1) menyatakan Anggota Dewan
Pengawas/Dewan Komisaris paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak
3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya
diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas atau Komisaris Utama.

Pendapat BPK

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang.
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Lampiran D
Pengaturan Pengelolaan BUMD Dalam Permendagri No. 22 Tahun 2006 yang
Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
No.
1

Perihal

Pengaturan Dalam Permendagri
No. 22 Tahun 2006

Uraian Ketidaksesuaian Dengan Peraturan
Perundangan Lainnya

Kegiatan Usaha

Pasal 2 huruf e menyatakan Kegiatan
usaha BPR Daerah di antaranya membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas
daerah sesuai peraturan perundangundangan

Pasal 18 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah menyatakan: Gubernur/bupati/walikota menunjuk
Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan
Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka BPR tidak
dapat melaksanakan sebagain fungsi pemegang
kas pemerintah daerah.

Permodalan BPR Pasal 7 ayat (2) modal untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor
sebesar:
a.

b.

c.

d.

e.

Rp 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah) untuk BPR Daerah yang
didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
Rp 2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah) untuk BPR Daerah yang
didirikan di ibukota provinsi di
pulau Jawa dan Bali dan di wilayah
kabupaten/kota Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi;
Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) untuk BPR Daerah yang
didirikan di ibukota provinsi di luar
wilayah Jawa dan Bali;
Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) untuk BPR Daerah yang
didirikan di wilayah pulau Jawa
dan Bali di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c; dan
Rp500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) untuk BPR Daerah yang
didirikan di Iuar wilayah huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf d.

POJK No. 20/POJK.03/2014 Pasal 5 ayat (1): Modal
disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling
sedikit:
a.
b.
c.
d.

Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar
rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),
bagi BPR yang didirikan di zona 2;
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),
bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),
bagi BPR yang didirikan di zona 4.

Berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2006
jumlah modal disetor untuk mendirikan BPR paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan
POJK No. 20/POJK.03/2014 jumlah modal disetor untuk mendirikan BPR paling sedikit sebesar
Rp4.000.000.000,00.

Pendapat BPK
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No.

Perihal

Pengaturan Dalam Permendagri
No. 22 Tahun 2006

Uraian Ketidaksesuaian Dengan Peraturan
Perundangan Lainnya

3

Jumlah Dewan
Direksi

Pasal 44 ayat (1) menyatakan Anggota POJK No. 20/POJK.03/2014 Pasal 25 ayat (2)
Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan menyatakan dalam rangka penerapan tata kelola
paling banyak 3 (tiga) orang.
yang baik pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat
menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2
(dua).

4

Jumlah Dewan
Pengawas

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa
Anggota Dewan Pengawas/Dewan
Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 3 (tiga) orang
dan salah satu diantaranya diangkat
sebagai Ketua Dewan pengawas atau
Komisaris Utama.

•

•

POJK No. 20/POJK.03/2014 Pasal 28 ayat (1)
Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama
dengan jumlah anggota Direksi, serta salah
satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris
Utama.
POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
Pasal 24 menetapkan kriteria jumlah Dewan
Pengawas untuk BPR yang memiliki modal inti
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit
3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan
paling banyak sama dengan jumlah anggota
Direksi. Sedangkan untuk BPR yang memiliki
modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki
paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris dan paling banyak sama dengan
jumlah anggota Direksi.

Dengan demikian sesuai Permendagri No. 22 Tahun 2006 jika jumlah Direksi sebanyak satu orang
maka dimungkinkan jumlah Dewan Pengawas melebihi jumlah Direksi yaitu dua orang atau lebih.
Sementara dalam POJK No. 20/POJK.03/2014
telah membatasi jumlah Dewan Komisaris yang
tidak boleh melebihi jumlah Direksi.
Terkait jumlah Dewan Pengawas sesuai POJK
No. 4/POJK.03/2015 jumlah Dewan Pengawas
dimungkinkan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang
sepanjang tidak melebihi jumlah Direksi.
5

Perangkapan
Jabatan Dewan
Pengawas/

Pendapat BPK

Komisaris
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Pasal 24 ayat (3) menyatakan anggota
Dewan Pengawas/Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan
sebagai Pengawas/Komisaris paling
banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu)
Bank Umum.

POJK No. 20/POJK.03/2014 Pasal 28 ayat (7) menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris hanya
dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling
banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS.
Dengan demikian Dewan Pengawas/ Dewan
Komisaris tidak diperbolehkan menjadi Dewan
Pengawas/Dewan Komisaris pada Bank Umum.

6

Perihal

Pengaturan Dalam Permendagri
No. 22 Tahun 2006

Kewenangan
Pasal 97 ayat (2) Laba bersih BPR DaePembagian Laba rah setelah dikurangi pajak yang telah
disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS
ditetapkan sebagai berikut:
a.

Untuk BPR Daerah yang modalnya
dimiliki oleh 1 (satu) daerah:
• Bagian laba untuk daerah
sebesar 50%
• Cadangan Umum sebesar 15%
• Cadangan Tujuan sebesar 15%
• Dana Kesejahteraan sebesar
10%
• Jasa Produksi sebesar 10%
b. Untuk BPR Daerah yang modalnya
dimiliki oleh lebih dari 1 (satu)
daerah:
• Deviden pemegang saham
sebesar 50%
• Cadangan Umum sebesar 10%
• Cadangan Tujuan sebesar 10%
• Dana Kesejahteraan sebesar
12%
• Jasa Produksi sebesar 12%
• Pembinaan 6%

Uraian Ketidaksesuaian Dengan Peraturan
Perundangan Lainnya
Untuk BPR yang modalnya dimiliki lebih dari 1
daerah kewenangan pembagian laba adalah pada
RUPS. Sedangkan untuk BPR berbentuk Perseroan
penggunaan laba telah diatur dalam UU No. 40
Tahun 2007 Pasal 70 yaitu:
•
•

•

•

ayat (1): Perseroan wajib menyisihkan jumlah
tertentu dari laba bersih setiap tahun buku
untuk cadangan.
ayat (2): Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif.
ayat (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
ayat (4): Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
boleh dipergunakan untuk  menutup kerugian
yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Selanjutnya pada Pasal 71:
•

menyatakan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2) Seluruh
laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang
saham sebagai dividen, kecuali ditentukan
lain dalam RUPS. (3) Dividen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif.

Pendapat BPK

No.
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No.
7

Perihal
Pembebanan
Jasa Produksi

Pengaturan Dalam Permendagri
No. 22 Tahun 2006

Uraian Ketidaksesuaian Dengan Peraturan
Perundangan Lainnya

Pasal 97 ayat (2) Laba bersih BPR Daerah setelah dikurangi pajak yang telah
disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS
ditetapkan di antaranya adalah untuk
pembagian Jasa Produksi yaitu sebesar
10% untuk BPR BPR Daerah yang
modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah
dan sebesar 12% untuk BPR Daerah
yang modalnya dimiliki oleh lebih dari
1 (satu) daerah.

Surat Edaran Bank Indonesi No. 12/14/DKBU
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman
Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat pada Bab V
Akuntansi Kewajiban angka 9 tentang Kewajiban
Imbalan Kerja menyatakan bahwa imbalan kerja
adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan
BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja termasuk di antaranya bagi laba dan bonus terutang.
Lebih lanjut lagi pada poin 23.2 meyatakan entitas
harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja
yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang
diberikan kepada entitas selama periode pelaporan: (a) sebagai kewajiban, setelah dikurang
jumlah yang telah dibayar baik secara langsung
kepada pekerja atau sebagai kontribusi kepada
dana imbalan kerja. Jika pembayaran kontribusi
melebihi kewajiban yang timbul dari jasa sebelum
tanggal pelaporan, maka entitas harus mengakui
kelebihan tersebut sebagai aset dibayar dimuka
yang akan mengurangi pembayaran masa datang
atau sebagai pengembalian kas. (b) sebagai beban, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya tersebut
diakui sebagai bagian biaya perolehan suatu aset
seperti persediaan atau aset tetap. Imbalan kerja
jangka pendek mencakup: (a) upah, gaji, dan iuran
jaminan sosial; (b) cuti-berimbalan jangka pendek
(seperti cuti tahunan dan cuti sakit) dimana
ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu
12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasanya; (c) bagi laba dan
bonus terutang dalam waktu 12 bulan setelah
akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan
jasa terkait; dan (d) imbalan nonmoneter (seperti
perawatan kesehatan, perumahan, mobil serta
barang dan jasa yang diberikan secara cuma-cuma
atau subsidi) untuk pekerja saat ini.

Pendapat BPK

Dengan demikian adanya perbedaan perlakuan
akuntansi untuk pembagian jasa produksi. Menurut Permendagri No. 22 Tahun 2006, jasa produksi
dialokasikan langsung dari pembagian Laba Bersih
sedangkan menurut Pedoman Akuntansi BPR
diakui sebagai biaya tenaga kerja tahun berjalan.
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Perihal
Pembinaan dan
Pengawasan

Pengaturan Dalam Permendagri
No. 22 Tahun 2006
Pasal 98 menyatakan:
a.

b.

c.

d.

ayat (1): Menteri Dalam Negeri
melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BPR Daerah dalam
rangka meningkatkan daya guna
dan hasil guna BPR Daerah;
ayat (2): Pelaksanaan pembinaan
dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
ayat (3): Pembinaan umum dan
pengawasan dilakukan oleh Gubernur - Wakil Gubernur/ Bupati/
Wakil Bupati /Walikota-Wakil
Walikota.
ayat (4): Pembinaan teknis dan
pengawasan dilakukan oleh Bank
Indonesia.

Uraian Ketidaksesuaian Dengan Peraturan
Perundangan Lainnya
•

•

•

•

UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) menyatakan Pembinaan dan pengawasan oleh
Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi
dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.
Perpres No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 3 huruf f menyatakan
bahwa Kemendagri menyelenggarakan fungsi
pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Perpres No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 4 telah menetapkan
susunan organisasi Kemendagri dan merubah
nomenklatur Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan Pasal 5 menyatakan OJK berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan

Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan
Kemendagri atas pembinaan dan pengawasan
pada pemerintah daerah secara khusus pada
pemerintah provinsi dan bukan kepada BPR secara
langsung. Pembinaan dan pengawasan oleh
Kemendagri sesuai nomenklatur dalam Perpres
No. 11 Tahun 2015 dilaksanakan oleh Ditjen. Bina
Keuda.
Sesuai UU No. 21 Tahun 2011 kewenangan dalam
pengawasan BPR dilaksasakan oleh OJK

Pendapat BPK

No.
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