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Para pembaca setia,
Siapa bilang kalau ingin sejahtera harus hijrah 

ke ibukota? Itu gaya lama. Yang sudah pasti, saat ini 
pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian 
desa melalui Padat Karya Tunai di Desa (Cash for 
Work). Pemerintah ingin masyarakat desa sejahtera 
di desanya sendiri, tidak perlu mengadu nasib ke 
ibukota.  

Mendapat upah harian dengan membangun 
irigasi sembari menunggu masa tanam, misalnya, 
salah satu berkah yang dirasakan petani penerima 
P3-TGAI dari Kementerian PUPR. Tidak hanya 
pembangunan irigasi, pembangunan jalan desa, 
pengembangan kewirausahaan lokal, pembangunan 
embung, dan kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan 
untuk mendongkrak perekonomian warga desa di 
seluruh Indonesia.

Program ini begitu spesial, mengapa? Pembaca 
yang budiman dapat mendapatkan jawabannya di 
artikel-artikel Majalah Warta Pengawasan Edisi 
I 2018 ini.

Pembaca, personil yang silih berganti sudah 
biasa dalam sebuah organisasi, begitu juga redaksi 
Warta Pengawasan. Yang pasti, Tim Warta 
Pengawasan tetap solid menyajikan artikel dan 
berita pengawasan untuk Pembaca setia.  

Tiga reporter Warta Pengawasan yang merupa-
kan pegawai re-entry tugas belajar yaitu Karneji, 
Frans, dan Tri Sutrisno dipercaya untuk bertugas 
ke unit kerja lain. Semangat berkarya di unit kerja 
yang baru ya.

Tiga pegawai re-entry lainnya yaitu Suryo 
Cahyo Putro, Ayu Isni Arum, dan Nadia Khaerunisa 
ditetapkan oleh Sekretaris Utama sebagai Reporter 
Warta Pengawasan. Awal tahun ini redaksi Warta 
Pengawasan juga sedang bergelora menyambut 
dua adik baru, CPNS muda BPKP yaitu Hanna 
Octoviani dan Halim Prawiranata. 

Bagaimana dengan Pembaca? Semoga setelah 
menikmati Warta Pengawasan edisi ini Pembaca 
semakin bergelora ikut mengawal Padat Karya 
tunai di Desa ya.

Gelora Sejahterakan Desa
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ROUND UPROUND UP

Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo yang akhir-akhir ini semakin 
gencar blusukan ke desa meninjau 
pelaksanaan program padat karya tunai 

(cash for work), tentu mempunyai banyak alasan 
mengapa program tersebut dirasa penting. Selain 
terus berjalannya berbagai proyek infrastruktur di 
seantero negeri ini yang dikebut pengerjaannya, 
pemerintah menilai padat karya tunai berpotensi 
menaikkan daya beli masyarakat desa alias 
menengah ke bawah. Syaratnya, benar-benar 
dapat menyentuh langsung masyarakat yang 
menganggur atau setengah menganggur di desa. 

Sejak intens diangkat dalam rapat terbatas 
akhir tahun lalu dan dibahas dalam rapat 
koordinasi tingkat menteri, pemerintah sepakat 
program padat karya tunai pada tahun 2018 akan 
dilaksanakan pada 100 kabupaten dan 1000 desa 
percontohan. Tidak tanggung-tanggung, dana yang 
digelontorkan mencapai sekitar Rp18 triliun atau 
30 persen dari anggaran dana desa yang sebesar 
Rp60 triliun. Selain dari anggaran desa, padat 
karya tunai juga memiliki sumber pendanaan 
lainnya yang berasal dari anggaran kementerian/
lembaga.

Pemerintah berkomitmen terus mendorong 
optimalisasi dana desa demi mendukung per-
cepatan pengentasan kemiskinan yang menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 
sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Sementara 
persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 
sebesar 13.47 persen.  Salah satunya dengan 
program padat karya ini. Harapan pemerintah 
dengan pemberdayaan masyarakat marjinal/miskin 
yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan 
sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal, angka kemiskinan dan pengangguran dapat 
berkurang serta angka stunting dapat turun. 

Seluruh pihak perlu untuk serius membangun 
komitmen keberhasilan program ini. Meskipun 
diawali hanya empat kementerian yang 
memprakarsai lahirnya program ini dengan 
menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 
yaitu Menteri Da lam Negeri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional, namun sektor  pengawasan 
juga menjadi titik kritis tolok ukur keberhasilan 
program padat karya tunai.  

Kita patut berharap dan mendukung 
perencanaan hingga pelaksanaan program ini 
dapat berjalan baik dan sukses, sehingga manfaat 
program dapat segera dirasakan masyarakat desa. 
Jangan sampai muncul kembali istilah yang kaya 
semakin kaya, dan yang miskin semakin miskinn

(Dony)

Mari Dukung Pelaksanaan 
Skema Cash For Work
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Pada dasarnya padat 
karya  bukanlah 
is t i lah  baru di 
bangsa Indonesia. 

Bahkan sejarah mencatat 
padat karya merupakan salah 
satu pilar yang menyukseskan 
pembangunan Indonesia pada 
masa sebelumnya khususnya 
da lam pro gram swa sembada 
pangan. Saat ini pun, padat 
karya masih dilaksanakan pada 
berbagai program peme rintah 
dalam bentuk pemberdayaan 
masya rakat yang banyak 
menghasilkan infrastruktur 
kebutuhan dasar bagi 
masyarakat, khususnya 
di pe desaan. Ke suk sesan 
ini pula yang men jadi 
daya pikatnya sehingga 
Pemerintah Indonesia 
meng giatkan dan men -
canangkan kembali padat 
karya pada program 
p e m b a n g u n a n 

nasional di tahun 2018 dengan 
nama Padat Karya Tunai.

Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia (KBBI) mende fini sikan 
padat karya sebagai (1) peker-
jaan yang berasaskan pe-
manfaatan tenaga kerja yang 
tersedia (dalam jumlah 
besar) dan (2) kegiatan 
p e m b a n g u n a n 
proyek yang 
l e b i h 
b a n y a k 

menggunakan tenaga manusia 
jika dibandingkan dengan 
modal atau mesin. Kedua 
definisi tersebut menitikberatkan 
adanya suatu pekerjaan yang 

Padat Karya
 Suatu Solusi?

ilust: Nurul Ashari
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mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya manusia dalam 
kuantitas yang besar. Artinya, 
padat karya menciptakan suatu 
lapangan kerja, apakah itu 
baru atau sifatnya perluasan, 
yang benar-benar dapat me-
nyerap potensi tenaga kerja 
yang ada sehingga tingkat 
pengangguran berkurang dan 
ting kat kemiskinan dapat di-
tekan. Itu pulalah harapan yang 
hendak dicapai oleh Peme-
rintah di tahun 2018 dalam 
rangka merealisasikan target 
per tumbuhan ekonomi di 
angka 5,6%. Namun seperti 
halnya sarang lebah, untuk 
mendapatkan manisnya madu 
terkadang sakitnya sengatan 
lebah tak terhindarkan. Padat 
karya juga membawa isu dan 
problematika sensitif di seputar 
ketenagakerjaan, yaitu upah.

Pada awal mulanya, padat 
karya berasal dari kebijakan 
peme   rintah dalam rangka 
menggiatkan Industri Substitusi 
Impor (ISI), yang membatasi 
impor dan meng gantikannya 
dengan barang produksi dalam 
negeri. Tujuan nya adalah untuk 
membangun industri dalam 
negeri yang kuat dan berfokus 
ke dalam mela lui pengembangan 
industri-industri hulu. Namun 
seiring merosotnya harga 

minyak, pemerintah menempuh 
kebi jakan pengembangan 
industri yang berorientasi 
ekspor/Industri Orientasi Ekspor 
(IOE). Tujuannya hampir sama 
de ngan ISI, namun IOE lebih 
ber fokus pada pemanfaatan 
potensi tenaga kerja yang besar 
dan meminimalisir penggunaan 
mesin sebagai efisiensi opera-
tional cost. Di sinilah lahir 
ber bagai program pemerintah 
berbasis padat karya pada masa 
itu.

Program padat karya pada 
masa itu dapat dikatakan ber-
hasil. Apabila kita menelisik 
pada masa awal REPELITA II 
berjalan, angka kemiskinan di 
Indonesia berada di atas 40%. 
Kemudian, angka tersebut 
secara berangsur-angsur turun 
hingga mencapai 11,34% pada 
tahun 1996 sebagai efek positif 
dari terciptanya lapangan kerja 
baru yang menghasilkan lapisan 
buruh industri secara signifikan, 
khususnya di sektor manufaktur. 
Namun, jumlah tenaga kerja 
buruh yang melimpah ini kemu-
dian menjatuhkan nilai upah 
buruh. Pada era padat karya 
saat itu, upah pekerja padat 
karya berada di angka USD1,4 
per hari yang disebut-sebut 
sebagai upah terendah di dunia. 
Oleh karenanya, banyak yang 

mengkritik padat karya pada 
pemerintahan saat itu sebagai 
eksploitasi sumber daya manusia 
demi efisiensi biaya operasional 
yang mengarah ke kerja paksa.

Pemerintah ingin meng-
aplikasi kan kembali padat 
karya di tahun 2018. Isu upah 
pun kem bali mengemuka. Lalu 
apa beda program-program 
pemberdayaan masyarakat, dan 
padat karya tunai pada tahun 
2018 ini?

Pertama, padat karya  
sebelumnya dan program 
pemberdayaan masyarakat 
yang ada saat ini, jenis kegiatan 
atau pembangunan yang 
dipadatkaryakan pada umum nya 
homo gen se suai dengan jenis-
nya. Sebagai con toh, padat karya 
sebelumnya menitik beratkan 
pada industri manu faktur. 
Kemudian, program-program 
pemberdayaan yang ada saat ini 
berfokus pada pembangunan 
infra struktur sesuai dengan 
jenis dan pendanaan kon trak 
programnya seperti Pro  gram 
PAMSIMAS untuk penyediaan 
sarana air minum dan sanitasi, 
PNPM untuk infrastruktur 
desa sebagaimana ditentukan 
oleh program dan lainnya. 
Artinya, desa dibatasi dalam 
opsi pembangunan yang dapat 
dilaksanakan, tergantung 
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program apa yang saat itu 
mereka terima. Sedang-
kan padat karya tunai yang 

dicanangkan di tahun 2018 
ini, lebih komprehensif, 
holistik, dan integratif. 
Komprehensif dan holistik 
artinya desa (dalam hal ini 
masyarakat), pembangunan 
y a n g  d i l a k s a n a k a n 
di desa diren  canakan 
dan dilaksanakan oleh 

desa sendiri serta meng-
akomodir berbagai pilihan dan 
kesempatan bagi masyarakat 
ber basis kearifan lokal yang 
produktif dan bernilai eko-

nomis. Integratif berarti 
pem bangunan padat karya 

yang dilak sanakan melibatkan 
koor dinasi dari ber bagai 
pihak, baik desa sendiri, 

pemerintah daerah, dan 
pemerintah pusat 

(kementerian/lembaga) Hal 
ini terlihat dari penganggaran 
untuk mendukung kegiatan 

padat karya tunai yang 
tidak hanya bersumber dari 
dana desa saja, melainkan 

dari anggaran pemda, dan 
kementerian/lembaga terkait. 
Selain itu, kementerian/lembaga 
diwajibkan untuk melaksanakan 
padat karya tunai di desa.

Kedua, padat karya tunai 
yang dilaksanakan pada tahun 
2018 ini bersifat multi outcome 
yang mendorong tercapainya 
tujuan makro yaitu peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan 
sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 (UU 6/2014) 
tentang Desa. Multi outcome 
dapat tercapai karena di padat 
karya tunai ini selain mengatasi  
ketercapaian pembangunan 
infrastruktur, program padat 
karya 

t u n a i 
juga menciptakan lapangan 

kerja baru yang menyasar 
kepada kelompok penganggur. 
Upah yang diterima pekerja 
dari padat karya tunai ini 
akan meningkatkan daya beli 
masyarakat yang kemudian 
meningkatkan konsumsi 
rumah tangga secara kumulatif. 
Dengan lapangan kerja baru ini, 
maka Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) dan tingkat 

kemiskinan akan turun. Selain 
itu, peningkatan daya beli 
masyarakat akan menurunkan 
angka ketimpangan pendapatan 
di masyarakat (Gini Ratio). 
Di sisi lain, infrastruktur yang 
terbangun mengundang investor 
swasta untuk berani berinvestasi 
di wilayah padat karya. 
Optimal nya investasi swasta 
dan investasi pemerintah dari 
perputaran ekonomi konsumsi 
rumah tangga akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara 
nasional.

Terkait dengan isu upah yang 
merupakan risiko bawaan 
(inherent risk) dari 
program 

padat 
karya, Pemerintah 

telah menetapkan kebijakan 
pe ngupahan untuk program 
padat karya sebagai komitmen 
dalam meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. Hal itu di wu-
judkan mela lui Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Empat Menteri 
tentang Penyelarasan dan 
Penguatan Kebijakan Per cepatan 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa yang menyebutkan bahwa 
desa wajib memenuhi minimal 

ilust: Nurul Ashari
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30% dari keseluruhan alokasi 
kegiatan pembangunan untuk 
membayar upah masyarakat 
dalam rangka menciptakan 
lapangan kerja di desa, di mana 
besaran upah ditentukan dengan 
musyawarah (bukan sepihak).

Sejauh ini, Pemerintah 
telah berada di jalur yang tepat 
dalam pencapaian kesejahteraan 

negara. Jika kita melihat 
statistik, upaya Pemerintah untuk 
merealisasikan pe ning  katan 
kualitas hidup dan kehidupan 
tersebut mem per lihatkan progres 
yang menjanjikan. Sebagai 
contoh, Pemerintah berhasil 
menekan tingkat kemiskinan 
dari angka 11,13 di tahun 2015 

berturut-turut menjadi 
10,70 di tahun 

2 0 1 6  d a n 
10,12 di 

t ahun 

2 0 1 7 . 
Angka tingkat 

pengang guran Ter buka juga 

berangsur-angsur turun dari 6,18 
di tahun 2015 menjadi 5,61 di 
tahun 2016 dan 5,50 di tahun 
2017. Kemudian, tingkat ke tim-
pangan pen dapatan juga turun 
dari angka 0,402 di tahun 2015 
menjadi 0,394 di tahun 2016 dan 
0,391 di tahun 2017. Angka ini 
berpotensi untuk 

dapat terus ditekan turun, namun 
juga tidak menutup kemungkinan 
dapat menanjak naik. Di sinilah 
pentingnya sebuah pengawasan 
terhadap akuntabilitas program 
padat karya untuk memastikan 
k e t e  p a t a n 
sasaran, 

ketepatan 

pelaksanaan, 
dan ketepatan 
manfaatnya.

Pengawasan Padat Karya
Pengawasan terhadap kete-

patan sasaran dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa pro-
gram memang dilaksanakan 
pada desa-desa dengan tingkat 
stunting (angka gizi buruk) 
yang tinggi, desa-desa kantong 
kemis kinan, dan desa-desa 

dengan angka pengang 
gur yang tinggi, 
sehingga pada akhir-
nya pem bangunan 
da pat dilakukan 
dan dirasakan 
secara merata 
di seluruh desa 
di Indonesia 

tanpa ter-
kecuali. 

P e -
nga wasan 
t e r  hadap 
ke tepatan 

pelaksanaan 
d i m a k  s u d -

k a n  u n t u k 
memas t i kan 
bahwa pelak-
sanaan pro-
gram sesuai 
d e n g a n 
aturan dan 
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tata cara yang berlaku dan 
tidak cacat hukum. Titik kritis 
dalam pengawasan terhadap 
ketepatan pelaksanaan ini yaitu 
pada pelaksanaan di tingkat 
masyarakat. Program padat 
karya melibatkan masya-
rakat desa dengan berbagai 
tingkat pendidikan yang belum 
merata. Dengan kata lain, ada 
risiko ketidaksesuaian pe    lak    -
sanaan pekerjaan di la pangan 
dengan aturan dan keten-
tuan yang berlaku karena 
kekurang pahaman masyarakat 
terhadap regulasi tersebut. Oleh 
karena itu, pengawasan pada 
tahap pelaksanaan ini juga 
menitikberatkan pada pembinaan 
terhadap sumber daya manusia 

yang terlibat di dalamnya (dalam 
hal ini masyarakat), baik melalui 
sosialisasi, pelatihan, bimbingan 
teknis, dan lainnya. 

Pengawasan terhadap kete-
patan manfaat dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa 
kete  patan sasaran dan pe lak -
sanaan dari program padat 
karya telah dapat mem be ri    kan 
manfaat, bukan ha nya dengan 
ter bangunnya infra struktur, 
namun juga de ngan terbangun-
nya ekonomi masya rakat yang 
fundamental melalui penurunan 
jumlah penganggur dan mening -
kat nya produktivitas dan daya 
beli dari masyarakat desa (lihat 
grafik tingkat pengguran terbuka 
di bawah)

Dengan adanya program 
padat karya tunai yang terkawal 
efekttif, diharapkan  padat 
karya tunai ini dapat menjadi 
solusi untuk menekan tingkat 
pengangguran dan tingkat 
kemiskinan n

(karneji)

Referensi:
Pedoman Umum Pelaksanaan Padat 

Karya Tunai di Desa Tahun 2018 
(Paparan).
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Indonesia Membangun Ekonomi. 
J a k a r t a :  P T .  E l e x  M e d i a 
Komputindo.

Rochadi, Sigit. 2014. Kebijakan 
Indutrial(isasi) dan Kontinyuitas 
Konflik Industrial Pasca Krisis 
Ekonomi 1997/1998. Jakarta: 
Masyarakat, Kebudayaan, dan 
Politik Vol. 27, No. 2 tahun 2014 
hal 91-103.

Sumber: Diolah dari data www.bps.go.id
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Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh 
Widodo mengawali wawancara menguraikan pengertian Skema Cash For Work sebagai 
pola pelaksanaan dana desa yang berbentuk padat karya, yaitu bisa menyerap tenaga 
kerja dalam jumlah besar dengan memberikan upah langsung dibayar tunai kepada 

Implementasi dana desa sejak tahun 2015 telah banyak memperlihatkan 
kemajuan pembangunan di desa, seperti membaiknya infrastruktur dasar, 

fasilitas irigasi, pembangunan embung hingga fasilitas olah raga. Namun 
demikian, angka kemiskinan di desa masih cukup tinggi sekitar 13,47 % dari 

total penduduk pedesaan. Presiden Joko Widodo menggagas Skema Cash 
For Work/ padat karya tunai sebagai upaya terobosan untuk mengatasi 

hal tersebut. Kementerian Keuangan mendapat mandat untuk mengatur 
regulasi penyaluran dana desa, khususnya Skema Cash For Work.

Skema Cash For Work 
Dorong Percepatan Penyaluran dan 
Pelaksanaan Dana Desa

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo
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tenaga kerja yang terlibat baik 
secara harian maupun mingguan, 
dalam rangka meningkatkan 
penghasilan, memperkuat daya 
beli masyarakat, sehingga dapat 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, dan kesejahteraan 
masyarakat.

“Sasaran program Cash 
For Work terutama ditujukan 
untuk kelompok masyarakat 
desa yang termasuk ke dalam 
kategori penganggur, setengah 
penganggur, penduduk miskin, 
penerima Program Keluarga 
Harapan dan penduduk yang 
memiliki balita dengan masalah 
gizi”, imbuhnya.

Selanjutnya Boediarso men-
je laskan landasan hukum Skema 
Cash For Work, antara lain Pasal 
22 Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, pasal 
127 PP nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan 
UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, PMK Nomor 50/
PMK.07/2017 jo. PMK Nomor 
225/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa serta Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 13/2013 
jo Peraturan Kepala LKPP 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa. “Seluruh 
aturan tersebut menekankan 

pentingnya pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat 
dengan mengutamakan prin-
sip swakelola dengan memak-
simalkan penggunaan material/
bahan dari wilayah setempat”, 
ungkap Boediarso.

Presiden pada Rapat Ter-
batas Kabinet tanggal 18 
Oktober 2017 di Istana Bogor 
mem berikan arahan agar 
pelak sanaan Dana Desa benar-
benar fokus kepada pekerjaan 
Labor Intensive dengan me-
nyerap sebanyak mungkin 
tenaga kerja untuk mengurangi 
pengangguran di desa melalui 
program padat karya tunai atau 
cash for work. Arahan tersebut 
selanjutnya ditindaklanjuti 
dengan diterbitkannya Surat 
Keputusan Bersama 4 Menteri 
Tahun 2017 (Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, 
dan Menteri Desa PDTT) 
tentang Penyelarasan dan 
Penguatan Kebijakan Percepatan 
Pelaksanaan UU Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, yang 
di dalamnya mengatur tentang 
pelaksanaan Dana Desa melalui 
program padat karya tunai.

Boediarso yang mengawali 
karirnya di Kementerian 
Keuangan pada tahun 1982 

menyatakan, “Selama tiga 
tahun terakhir, dana APBN 
yang mengalir ke desa men-
capai Rp287,4 triliun, yang 
terdiri dari Dana Desa Rp127,8 
triliun, Alokasi Dana Desa 
(ADD)   Rp103, 4 triliun, 
Pro   gram Keluarga Harapan 
(PKH) Rp16,5 triliun dan Beras 
Sejahtera (Rastra) Rp39,9 triliun. 
Dana tersebut telah efektif 
menurunkan angka kemiskinan 
di pedesaan sebanyak 1,58 juta 
dari 17,89 juta orang penduduk 
miskin (14,09%) di tahun 
2015, mejadi 16,31 juta orang 
(13,47%) pada tahun 2017”.

“Namun demikian, PR 
(pekerjaan rumah) kita masih 
besar karena jumlah penduduk 
miskin dan persentase angka 
kemiskinan di pedesaan masih 
cukup tinggi, yaitu 16,31 juta 
pen duduk atau 13,47% dari 
total penduduk di pedesaan”, 
ungkapnya. Pemerintah berharap 
pelaksanaan dana desa melalui 
skema Padat Karya Tunai dapat 
memberikan dampak antara 
lain menyerap tenaga kerja 
antara 9,04 juta jiwa-11,8 juta 
jiwa, meningkatkan pendapatan 
masyarakat secara agregat 
antara Rp13,12 triliun-Rp17,5 
triliun, meningkatkan daya beli 
masyarakat antara Rp9,1 triliun- 
Rp12,2 triliun, meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi 0,09%-
0,12% serta menurunkan 
kemiskinan minimal 355 ribu 
jiwa.

“Capaian saat ini menun-
jukkan Skema Cash For Work 
telah mendorong percepatan 
penyaluran Dana Desa dan 
pelaksanaan Dana Desa di desa, 
per 12 Maret 2018 realisasi 
penyaluran dana desa mencapai 
Rp7 triliun atau 11,67% dari 
total pagu sebesar Rp60 triliun, 
di mana pada tahun sebelumnya 
belum terdapat penyaluran 
Dana Desa pada bulan Januari 
s.d. awal Maret”, ujar pria yang 
menyandang  gelar Doktor Studi 

Ilmu Ekonomi dari Universitas 
Indonesia.

Pendanaan bagi kegiatan 
padat karya tunai selain dengan 
Dana Desa, juga dilaksanakan 
secara terintegrasi baik mela-
lui pendanaan anggaran ke-
men  terian/lembaga yang ber-
bentuk Bantuan Pemerintah, 
Tugas Pembantuan maupun 
Bantuan Sosial, serta anggaran 
Pemerintah Daerah dalam bentuk 
Alokasi Dana Desa (ADD), 
bagian pendapatan pajak daerah 
dan retribusi daerah, bantuan 
keuangan APBD baik Provinsi 
dan atau APBD Kabupaten/
Kota. Mekanisme penyaluran 

diuraikan di infografis dibawah.
“Kegiatan padat karya tunai 

yang bersumber dari Dana Desa 
harus dilakukan secara swakelola 
sejak tahap perencanaan hingga 
pelaksanaan dengan tidak 
dikontrakkan kepada pihak 
ketiga/kontraktor; dilaksanakan 
oleh  Tim Pengelola Kegiatan 
(TPK) dan di dalam penetapan 
harga satuan kegiatan/hari 
orang kerja (HOK); mengacu 
pada peraturan Bupati/Walikota 
tentang Harga Satuan Biaya 
Setempat serta pemenuhan 30% 
HOK dari keseluruhan alokasi 
kegiatan pembangunan Desa; 
dilaksanakan oleh seluruh Desa 
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penerima Dana Desa”, jelas 
Boediarso lebih lanjut.

Boediarso tidak menampik 
adanya kendala-kendala yang 
ditemui pada saat pencairan, 
hal tersebut terutama disebabkan 
adanya keterlambatan penyam-
paian dokumen yang menjadi 
persyaratan dalam penyaluran, 
baik oleh pemerintah daerah 
maupun pemerintah desa. 
“Kemen terian Keuangan me -
la ku  kan upaya antara lain, 
melakukan koordinasi intensif 
dengan KPPN untuk per-
cepatan penyaluran, bersama 
Kemen dagri dan Kemendes 
PDTT melakukan bimbingan 
teknis dan pelatihan kepada 
aparat Pemerintah Daerah 
dan Perangkat Desa serta 
melakukan monitoring dan 
evaluasi penyusunan Perkada 
pengalokasian Dana Desa”, 
ungkap pria kelahiran Rembang 
ini. 

Selain itu, pihaknya juga 
telah melaksanakan workshop 
Penghitungan Dana Desa kepada 
seluruh pemda penerima dana 
desa dan 100 daerah yang 
menjadi prioritas pelaksanaan 
program padat karya tunai, 
menyampaikan surat kepada 
seluruh kepala daerah mengenai 
langkah-langkah percepatan 
penyaluran dana desa, melaku-

kan koordinasi dengan Kemen-
terian Dalam Negeri terkait 
pe nyam paian surat kepada 
gubernur dan bupati/walikota 
serta melakukan diseminasi dana 
desa di 71 daerah.

Boediarso menegaskan, 
“Kemen terian Keuangan juga 
berupaya keras agar pelaksanaan 
skema cash for work berjalan 
lancar dan tepat sasaran. Ke-
giatan diseminasi difokuskan 
pada empat perubahan kebijakan 
utama, yaitu perbaikan cara 
pem  bagian atau distribusi 
dana desa agar lebih pro pada 
akse lerasi upaya pengentasan 
kemiskinan, kebijakan peng-
gunaan agar fokus pada lima 
kegiatan pembangunan infra-
struktur dan sarana prasa rana 
desa, serta kegiatan pember-
dayaan masyarakat desa melalui 
program kemitraan,  pelaksanaan 
penggunaan dana desa untuk 
pembangunan yaitu melalui pola 
swakelola dengan skema padat 
karya tunai, serta perubahan 
pola penyaluran dari dua tahap 
menjadi tiga tahap dimana 
penyaluran dilakukan sejak awal 
tahun anggaran”.

Boediarso juga menyam-
paikan pentingnya me-review 
kembali standar akuntansi 
pemerintah desa yang saat ini 
dinilai sudah out of date karena 

masih menggunakan bagan 
akun mengacu pada pedoman 
penyusunan APBDes yang lama, 
tentunya akan disesuaikan agar 
tidak terlalu complicated. Selain 
itu, Kementerian Keuangan 
terus menekankan pentingnya 
transparansi dan akuntabilitas 
Dana Desa. “Hal tersebut sudah 
dilakukan hampir seluruh desa 
dengan memaparkan rincian 
APBDes di Kantor Desa agar 
seluruh masyarakat mengetahui 
setiap informasi yang ada”, ujar 
Boediarso.

Pada akhir wawancara, 
Boediarso menguraikan harapan 
ter hadap peran pengawas in-
ternal, “Peran APIP termasuk 
BPKP sangat penting, antara 
lain dengan memperkuat pe-
ngawasan pengelolaan dana 
desa, memfasilitasi bantuan pe-
ngamanan antara lain melalui 
tindak lanjut laporan atas 
pengaduan masyarakat, tindak 
lanjut pemberian informasi ke 
Polri. Pendapat APIP harus 
berdasarkan profesionalitas dan 
dalam melakukan pengumpulan 
data/keterangan. APIP harus 
menggunakan standar yang 
berlaku, serta memfasilitasi 
penanganan masalah dan 
penegakan hukum”n

Tim Humas Pusat (Catur, 
Endang, Dian dan Dony)
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“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi 
Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”, - Bung Hatta.

Begitu pentingnya pemberdayaan desa hingga seorang 
proklamator bangsa menyebutkan bahwa kejayaan 
Indonesia tidak bisa lepas dari peran serta 74.957 desa yang 
ada di dalamnya. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa 

menyimpan roda ekonomi yang siap digerakkan. Komitmen Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun 
Indonesia dari pinggiran didukung oleh beragam program yang 

Foto: dok. Humas Pusat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi - Eko Sandjojo
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semakin menjadikan desa 
sebagai prioritas pembangunan. 
Sebut saja, Produk Unggulan 
Kawasan Perdesaan (Prukades), 
Pembangunan Embung, Pem-
bentukan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), dan Sarana 
Olah Raga. Selain itu, lahirnya 
Surat Keputusan Bersama 
(SKB) 4 Menteri Tahun 2017 
tentang Penyelarasan dan 
Penguatan Kebijakan Percepatan 
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, semakin 
mendorong kemandirian desa 
dengan adanya skema Padat 
Karya Tunai.

Ditemui di ruang kerjanya, 

Menteri Desa, PDT, dan Trans-
migrasi Eko Sandjojo berbagi 
kepada tim Warta Pengawasan 
(WP) mengenai skema yang lebih 
sering dikenal dengan Program 
Padat Karya Tunai tersebut. 
Membuka perbincangan, Eko 
menyebutkan bahwa kini desa 
tidak lagi sekedar objek dan 
lokus pembangunan. Penentuan 
kegiatan secara top-down tidak 
lagi efektif sehingga desa perlu 
diberikan keleluasaan untuk 
menentukan kebutuhannya. Hal 
ini sejalan dengan tujuan UU 
Desa untuk mewujudkan desa 
mandiri yang mampu mengatur 
dan membangun daerahnya 

dengan memaksimalkan potensi 
yang ada di mana bantuan peme-
rintah hanya sebagai stimulan. 

Filosofi dana desa adalah 
penyaluran uang ke desa yang 
bukan hanya untuk pemba-
ngunan, melainkan sebesar-
besarnya dimanfaatkan untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan begitu, 
daya beli dan pertumbuhan 
ekonomi di desa bisa meningkat. 
Selain itu, pembangunan yang 
dibiayai oleh dana desa wajib 
dilakukan secara swakelola. Hal 
ini pula yang melatarbelakangi 
penandatanganan SKB 4 Menteri 
antara Kementerian Desa, PDT, 

do
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Pelaksanaan padat karya tunai di papua
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dan Transmigrasi, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam 
Negeri, dan Kementerian PPN/
Bappenas, serta revisi Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 
2013. “Juknisnya (Padat Karya 
Tunai) sudah dibuatkan oleh 
Dirjen Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
(PPMD). Sebetulnya Dana 
Desa pada dasarnya sudah Cash 
for Work, cuma ada beberapa 
bupati atau kepala desa yang 
menggunakan kontraktor. Jadi 
peraturan ini untuk memastikan 
tidak ada lagi yang pakai 
kontraktor”, ujar Menteri yang 
sudah menjabat sejak tahun 2016 
ini. 

Di dalam SKB 4 Menteri 
tersebut juga diatur bahwa paling 
sedikit 30% dari proyek dana 
desa wajib digunakan untuk 
membayar upah masyarakat 
yang dibayar secara harian atau 
paling lambat mingguan. 

“Jadi langsung ada income, 
langsung ada daya beli, ekonomi 
di desa berputar, karena efek 
dari setiap income itu kan 5x 
lipat. Kalau dana desa tahun ini 
60 triliun dan 30% buat bayar 
upah, berarti efek daya beli di 
desa tahun ini dari dana desa 
saja bisa sampai 90 triliun. Nah, 
diharapkan 90 triliun ini bisa 
mengungkit daya beli di desa,” 

jelas Eko. Meski begitu, alokasi 
upah sebesar 30% tersebut tidak 
berlaku bagi pembangunan jalan 
dan jembatan yang sebagian 
besar dana terserap untuk 
pembelian material dan sewa 
alat.

Selain untuk melengkapi 
sasa ran dana desa, seperti infra-
struktur, skema Padat Karya 
Tunai ditargetkan menyerap 
5-6,6 juta lapangan kerja. 

“Kita tidak mau proyek 
ini menggunakan masyarakat 
yang sudah bekerja. Jadi kita 
sarankan, upahnya itu sampai 
dengan 80% Upah Minimum 
Regional (UMR),” ujar pria 
lulusan University of Kentucky, 
Lexington ini.

Agar pengelolaan dana 
desa berjalan efektif dan 
trans     paran, Eko mengatakan 
bahwa kuncinya ada dua, yaitu 
pendampingan dan pengawasan. 
Terkait pendampingan, pihaknya 
melakukan kerja sama dengan 
Kepolisian RI, Kejaksaan, dan 
Kementerian Dalam Negeri 
dengan membentuk Satgas 
Dana Desa yang dapat dihubungi 
melalui nomor 1500040. Setiap 
laporan penyelewengan atau 
upaya kriminalisasi kepala 
desa akan ditindaklanjuti dalam 
3x24 jam. Eko mengharapkan 
agar institusi tersebut bersi-

nergi untuk mengantisipasi 
kekhawatiran kepala desa 
yang dapat menyebabkan tidak 
terealisasinya dana desa. 

Dalam pengawalan akunta-
bilitas keuangan dan pem ba-
ngunan, Eko menilai BPKP 
sangat membantu dalam hal pe-
ngawasan, baik melalui aplikasi 
Siskeudes maupun bentuk 
pengawasan lainnya di tingkat 
kementerian. “Tahun lalu, 93% 
desa sudah memakai Siskeudes. 
Tahun ini kita targetkan 100%,” 
tegasnya.

Keterlibatan masyarakat 
dalam pengawasan penggunaan 
dana desa juga krusial. Oleh 
karena itu, Kementerian Desa, 
PDT, dan Transmigrasi meng-
gandeng sejumlah media untuk 
turut serta menyebarkan infor-
masi terkait dana desa dan 
kegiatannya. Dengan adanya 
kesa daran dan kepedulian  
dari masyarakat, akan timbul 
kesadaran untuk ikut mengawasi 
efektivitas pelaksanaan program 
pemerintah. 

Dana Desa, Sebuah Solusi 
Penguatan Desa 

Dikucurkan sejak tahun 
2015, penyerapan dana desa 
semakin optimal setiap tahunnya. 
Berdasarkan rekapitulasi 
pemanfaatan dana desa hingga 
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tahun 2017, terdapat peningkatan 
status desa dan penurunan 
angka kemiskinan. Menengok 
sasaran RPJMN Kementerian 
Desa, PDT, dan Transmigrasi, 
pengentasan desa tertinggal telah 
melebihi target, yaitu 11 ribu 
desa tertinggal telah berubah 
menjadi desa berkembang dan 
7 ribu desa berkembang menjadi 
desa mandiri. Hal tersebut 
diikuti dengan penurunan rata-
rata jumlah penduduk miskin 
sebesar 1,33%.

Selain untuk menunjang 
efektivitas ekonomi masyarakat, 
seperti 123.145 km jalan desa, 
791.258 m jembatan, 5.220 

unit pasar desa, dana desa 
juga dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Pembangunan 
38.217 km drainase, 11.424 unit 
Posyandu, 6.504 unit Polindes, 
dan 37. 496 unit sarana air 
bersih dinilai turut mendukung 
penurunan angka stunting dalam 
tiga tahun ini hingga hampir 
10%. “Sarana air bersih kita 
sediakan, ekonomi masyarakat 
kita tingkatkan, ada MCK, 
jadi angka stunting bisa turun. 
Untuk menyiapkan Indonesia 
menjadi negara maju, angka 
stunting ini perlu diturunkan 
karena yang terganggu tidak 

hanya pertumbuhan fisik saja. 
Pertumbuhan otak juga tidak 
maksimal, jadi tidak bisa sekolah 
lebih dari kelas 6 SD”, tutup Eko 
di akhir sesi wawancara sore itu. 

Atas pengelolaan Dana 
Desa yang dianggarkan sebesar 
10% dari dan di luar Dana 
Transfer ke Daerah, dituntut 
adanya akuntabilitas dan 
transparansi agar pembangunan 
dapat selaras dengan Tri Sakti 
proklamator kita terdahulu, yaitu 
menjadikan Indonesia berdaulat 
secara politik, berdikari secara 
ekonomi, dan berkepribadian 
secara budayan 

(nad/end/adi/catur)
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“BPKP memberi pedoman agar hasil pengawasan dapat dikompilasi dan 
pada titik tertentu BPKP juga mungkin turun ke desa secara sampling. 

Dengan begitu program padat karya tunai di desa secara nasional dapat 
tergambar”.

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana
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Tahun ini dipastikan 
desa-desa di pelosok 
Indonesia akan 
semakin  s ibuk 

dengan pelbagai kegiatan. 
Pemerintah baik kementerian/
lembaga (K/L) berkomitmen 
untuk melakukan skema padat 
karya tunai (cash for work) 
sesuai arahan Presiden Joko 
Widodo yang harapannya akan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. Menyasar 
1.000 desa di 100 kabupaten/
kota, padat karya tunai dilandasi 
masih tingginya angka gizi 
buruk/stunting, pengangguran, 
kemiskinan, kesenjangan 
pendapatan, desa tertinggal, 
dan urbanisasi. Data Badan 
Pusat Statistik (BPS) 2017 
menunjukkan penduduk miskin 
di desa 27,7 juta orang (10,2 
juta orang tinggal di kawasan 
hutan), 2,39 juta orang pedesaan 
menganggur, 10,58 juta orang 
pekerja tak dibayar di pedesaan, 
dan 37,2 persen status gizi 
masyarakat stunting.

Se la in  pembangunan 
infra struktur, padat karya 
tunai diharapkan juga untuk 
pember dayaan produktif 
dan berkelanjutan dengan 
melibatkan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes)/Koperasi/
Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) tidak hanya bersumber 
dari dana desa. Presiden turut 
menegaskan pemerintah pusat 
yaitu kementerian/lembaga 
(K/L), pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintah desa perlu penguatan 
koordinasi dan sinergi untuk 
mengkonsolidasikan kembali 
baik perencanaan dan anggaran.

Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Ardan Adiperdana 
mengatakan jika instansinya 
juga ikut berperan dalam 
pengawasan pelaksanaan pro-
gram padat karya tunai di desa 
tersebut. Sesuai pedoman, 
BPKP dan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) 
melaksanakan koordinasi dan 
sinergi (korsin) pengawasan 
intern  melalui pendampingan 
dan bimbingan teknis pelaporan 
keuangan dan pengawasan tata 
kelola desa.

Ardan menyebutkan, ber-
sama dengan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri), 
BPKP secara tidak langsung 
memfasilitasi melalui aplikasi 
sederhana agar proses penca-
tatan hingga pelaporan ke-
uangan kegiatan padat karya 
tunai dapat berfungsi sesuai 
prinsip tata kelola yang baik. 
Pembagian peran juga sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), Dana Desa yang berasal 
dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
inspektorat kabupaten/kota 
yang melakukan pengawasan, 
jika Dana Desa dari anggaran 
K/L, maka inspektorat jenderal 
K/L yang mengawasi.

“BPKP memberi pedoman 
agar hasil pengawasan dapat 
dikompilasi dan pada titik 
tertentu BPKP juga mungkin 
turun ke desa secara sampling. 
Dengan begitu program padat 
karya tunai di desa secara 
nasional dapat tergambar,” 
ucapnya.

...“BPKP memberi 
pedoman agar hasil 
pengawasan dapat 

dikompilasi dan 
pada titik tertentu 

BPKP juga mungkin 
turun ke desa secara 

sampling. Dengan 
begitu program padat 

karya tunai di desa 
secara nasional dapat 

tergambar ...

‘‘

‘‘
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Program padat karya 
tunai sendiri didasarkan 
Surat Keputusan Bersama 
(SKB) empat menteri, yakni 
Menteri  Dalam Negeri , 
Menteri Keuangan, Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi, 
dan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 
Tahun 2018 pemerintah 
mengalokasikan sekitar Rp18 
triliun atau 30 persen dari 
anggaran dana desa yang 
sebesar Rp60 triliun. Sebagai 
tambahan informasi, tahap 

pertama program ini akan 
dilakukan di 10 kabupaten 
untuk 100 desa.

Dari hasil wawancara, 
Ardan menegaskan terdapat 
beberapa titik kritis pengawasan 
padat karya, seperti kegiatan 
padat karya yang belum 
terdapat aturan yang mengatur 
jelas pelaksanaan di lapangan. 
Dikhawatirkan pihak terkait 
bekerja sendiri-sendiri, sehingga 
target pemerintah terkait 
program padat karya tunai 
tidak tercapai. Selain itu, Ardan 
juga menekankan perencanaan 

yang harus sangat detail, agar 
alokasi dana baik peruntukan 
dan lokasi dapat tepat sasaran. 
“Mekanisme musyawarah 
desa harus mampu membuat 
perencanaan yang tajam dan 
prioritas,” tambahnya.

Titik kritis lain yang 
patut diwaspadai terletak 
pada pemahaman peran para 
pemangku kepentingan, agar 
jangan sampai terdapat pekerjaan 
yang tidak tertangani atau 
tumpang tindih. Keterpaduan 
K/L baik dalam perencanaan 
melalui musrenbang hingga 
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Pelaksanaan padat karya tunai di desa cikumurang
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pelaksanaan melalui korsin 
perlu diperkuat untuk memi-
nimalisir risiko tersebut. Di 
tahap pelaksanaan, Ardan 
menegaskan jika pemotongan 
maupun penyalahgunaan dana 
desa juga patut diwaspadai 
selain tenaga kerja yang melak-
sanakan tidak selayaknya.

Saat diwawancarai redaksi 
Warta Pengawasan awal Maret 
lalu, peraih gelar Doktor 
Universitas Indonesia tersebut 
menjelaskan jika transaksi-
transaksi belanja dalam 
program padat karya, dengan 
entri yang sederhana akan 
menghasilkan laporan melalui 
Aplikasi Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes) yang di-
rancang BPKP bekerjasama 
dengan Kemendagri. Desa-
desa penerima program 
padat karya tunai dihimbau 
untuk menggunakan aplikasi 
Siskeudes, karena telah 
disesuaikan dengan Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

Data  internal  BPKP 
menunjukkan bahwa sampai 
dengan akhir Januari 2018, 
sebanyak 87 persen desa 
sudah menggunakan aplikasi 
Siskeudes mencakup 65.473 
desa di 465 kabupaten. Keba-
nyakan desa yang belum meng-

gunakan umumnya desa yang 
terpencil atau di pelosok, namun 
demikian Ardan menargetkan 
tahun ini semua desa sudah 
mengimplemntasikan aplikasi 
tersebut.

Akuntabiltas pelaksanaan 
program padat karya tunai 
tentu menjadi perhatian serius 
pemerintah mengingat dana 
yang digelontorkan tidak 
kecil. Koordinasi menjadi hal 
utama yang dilakukan BPKP 
dengan mengikuti berbagai 
rapat yang dipimpin Kemen-
terian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan ataupun rapat 
sesama APIP. Masukan yang 
ada diharapkan menjadi 
sarana mengawal akuntabilitas 
program padat karya tunai. Saat 
ini, Ardan mengatakan jika 
sedang intens berkoordinasi 
dengan Inspektorat Jenderal 
Kemen dagri untuk membuat 
sistem pengawasan desa. 
Aplikasi ini nantinya akan 
mampu menyimpulkan desa 
mana saja yang baik atau butuh 
pembinaan. “Semoga satu atau 
dua bulan ke depan aplikasi ini 
hadir agar dapat memudahkan 
pengawasan. Meskipun seder-
hana, tapi berbasis IT,” imbuh 
Ardan.

Di lapangan, kendala 
yang dihadapi BPKP diakui 
Ardan umumnya keterbatasan 
personil maupun anggaran 
untuk dapat terjun ke seluruh 
desa. Saat ini pelaksanaan 
program padat karya tunai 
baru berjalan, koordinasi 
dengan APIP terutama di 
daerah sangat diharapkan 
berjalan baik. Ardan sekali lagi 
menekankan sembari berharap 
kepada semua pihak terkait 
benar-benar memperhatikan 
prinsip akuntabilitas, sehingga 
pelaksanaan program dapat 
berkelanjutan dan tujuan 
program dapat tercapai. 

Dirinya juga mengajak 
agar masyarakat turut me-
nga wasi langsung program, 
tidak mengandalkan aparat 
pengawasan yang ada, 
agar transparansi terwujud. 
“Transparansi penting, agar 
untuk program padat karya 
tunai masyarakat desa tahu 
jumlah anggaran hingga tenaga 
kerja yang diperlukan,” tutup 
Ardann

(dony)
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Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang 
reformasi di bidang irigasi yang melahirkan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 
pada tahun 1999. P3A adalah semua 

petani yang mendapat manfaat secara langsung dari 
pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi 
pompa yang meliputi  pemilik sawah, penggarap 
sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang 
mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang 
pertanian yang memanfaatkan air irigasi. 

Tahun 2018, P3A kembali menuai berkah. 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) 
sebagai pelaksana Program Padat Karya Tunai di Desa 
memilih 5000 lokasi kawasan pertanian yang akan di-

Irigasi, 
untuk Sekarang dan Nanti

Irigasi ibarat 
pembuluh nadi 
dalam jasad petani. 
Membelah bukit 
berbatu pun pasti 
rela dilakukan 
petani demi irigasi, 
demi kelangsungan 
produksi pangan, 
demi kelangsungan 
hidupnya dan 
kehidupan seluruh 
rakyat Indonesia.

dok: Harnas.co
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support kebutuhan penyediaan 
airnya melalui pemeliharaan; 
rehabilitasi; dan peningkatan 
jaringan irigasi kecil di bawah 
150 hektare (ha), irigasi tersier, 
dan irigasi desa.

Ditemui oleh awak Warta 
Pengawasan di ruang kerjanya, 
Direktur Jenderal SDA, Imam 
Santoso menjelaskan bahwa 
tahun ini anggaran Rp1,125 
triliun akan dialokasikan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
petani  dalam Program 
Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Tahun 2018 merupakan 
tahun keempat Ditjen SDA 
melaksanakan program pem-
bangunan infrastruktur ber-
basis masyarakat ini. Tahun 
2015 P3-TGAI terlaksana pada 
1.505 lokasi dengan pencapaian 
99,47 persen dari target 1.513 
lokasi. Tahun 2016 P3_TGAI 
terlaksana pada 897 lokasi 
dengan pencapaian 99,67  persen 
dari target 900 lokasi. Tahun 
2017 P3_TGAI terlaksana 
pada 3000 lokasi atau dengan 
pencapaian 100  persen.

Dikutip dari laman pu.go.id, 
lingkup kegiatan P3-TGAI antara 
lain : (1) perbaikan jaringan 
irigasi untuk mengembalikan 
kondisi dan fungsi saluran 
dan/atau bangunan irigasi 

seperti semula secara parsial; 
(2) rehabilitasi jaringan irigasi 
guna mengembalikan fungsi 
dan pelayanan irigasi seperti 
semula; dan (3) peningkatan 
kondisi dan fungsi jaringan 
irigasi atau kegiatan menambah 
luas areal pelayanan pada 
jaringan irigasi eksisting dengan 

sudah disahkan oleh keputusan 
kepala desa, akan kami pilih,” 
tutur Imam. 

Dalam memilih lokasi 
yang tepat, Dirjen SDA aktif 
berkoordinasi dengan pemerintah 
desa. Koordinasi dilakukan 
secara berjenjang. Petani desa 
mengusulkan kebu tuhan irigasi 

mempertimbangkan perubahan 
kondisi lingkungan daerah 
irigasi. 

“Karena ini uang negara, 
pengelolaannya tidak boleh 
sembarangan. Kami harus 
selektif memilih P3A mana 
yang tahun ini berhak menerima 
Rp225 juta untuk peningkatan 
irigasi. P3A yang berbadan 
hukum, sudah disahkan oleh 
keputusan kepala daerah, sudah 
disahkan oleh akta notaris, atau 

ke kepala desa, kemudian kepala 
desa menyampaikan ke camat, 
dan dari camat diteruskan ke 
bupati setempat. 

“Balai Wilayah Sungai 
yang ada di daerah akan terjun 
ke lapangan untuk untuk 
mengetahui kondisi dan perma-
salahan jaringan irigasi yang 
ada, kemudaian memu tuskan 
apakah di lokasi tersebut dapat 
dilaksanakan P3_TGAI atau 
tidak. Penilaian didasarkan 

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso

LAPORAN UTAMA



WARTA PENGAWASAN
VOL XXV/ NOMOR 1/TAHUN 2018 23

LAPORAN UTAMA

pada kondisi pertanian, misal 
kondisi lahan dan jumlah 
petani,” terang Imam.

Imam melan jutkan, 
P3A yang terpilih 
akan menerima 
transfer Rp225 
juta, langsung di 
reke ning P3A, 
bukan rekening 
per orangan. Kemu-
dian dana ini dibagi 
dua alokasi yaitu untuk 
pembangunan fisik irigasi 
sebesar Rp195 juta dan untuk 
Tim Pendamping Masyarakat 
sebesar 30 juta.

“Satu sen pun harus diper-
tang gungjawabkan. Oleh karena 
itu kami butuh bantuan Tim 
Pendamping Masyarakat untuk 
mengawal pekerjaan teknis 
di lapangan dan administrasi 
penggunaan dana,” tegas Imam. 
Tim Pendamping Masyarakat 
adalah orang-orang terpilih 
yang kompeten di bidang teknik 
sipil dan administrasi keuangan. 
Mereka membantu petani dari 
sisi teknis pembangunan irigasi 
dan  membantu menyusun 
laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana.

Ditjen SDA terus melakukan 
pendekatan ke desa-desa untuk 
memastikan program ini betul-
betul menyasar kesejahteraan 

ekonomi 
m a s y a  r a k a t  s e t e m p a t , 
baik petaninya maupun 
pendampingnya. Pem   bangunan 
irigasi ini untuk sekarang dan 
nanti. “Manfaatnya tidak hanya 
dirasa kan multi years, tapi 
juga saat ini. Pem bangunan 
dilak sanakan secara swa kelola 

melalui pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat se tempat. 

Petani membangun sendiri 
irigasi di sela-sela waktu 

menanti masa panen 
atau masa tanam. 
Mereka mendapat 
upah harian,” jelas 
Imam.

Me nurut Imam, 
selama dua bulan 

penger jaan irigasi, 
petani digaji harian 

dengan besaran sesuai 
Upah Minimum Regional 

(UMR) setempat atau bahkan 
lebih. Di Tuban kemarin, 
Imam mencontohkan, pekerja 
mendapat Rp90 ribu dan tukang 
mendapat Rp125 ribu perhari. 
Nilai ini lebih tinggi daripada 
UMR setempatn

(ayu)
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...Manfaatnya tidak hanya 
dirasakan multi years, tapi 

juga saat ini. Pembangunan 
dilaksanakan secara swakelola 

melalui pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat setempat. 

Petani membangun sendiri 
irigasi di sela-sela waktu menanti 
masa panen atau masa tanam. 

Mereka mendapat upah harian...
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Desa yang mem punyai 
luas wilayah 1.903 
Ha ini merupakan 
Desa  Swakarya 

dengan kondisi geografis berupa 
perbukitan yang dapat ditempuh 
kendaraan kurang lebih 1,5 jam 
perjalanan dari pusat kota Cianjur. 
Kondisi masyarakat sebagian 
besar masih berprofesi sebagai 
petani, buruh tani serta penangkap 
ikan mengingat desa Kamurang 
berdekatan dengan Waduk Cirata 
yang berada di aliran sungai 

Program Cash For Work/ padat karya 
tunai yang saat ini menjadi salah satu 

gebrakan Presiden Joko Widodo untuk 
mempercepat pengentasan kemiskinan 

mencuri perhatian berbagai pihak. 
Bagaimana kondisi sesungguhnya 

implementasi program ini, mendorong 
tim WP melakukan reportase langsung 
ke salah satu desa pelaksana kegiatan 

Cash For Work di Desa Kamurang, 
Cikalongkulon Cianjur.

Potret Pelaksanaan Kegiatan Cash For Work 
di Desa Kamurang, Cikalongkulon Cianjur

Foto: Humas Pusat
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Citarum. 
Kepala Desa 

K a m u r a n g , 
Didi Sudrajat 
menyatakan, 
“Walaupun 
kondisi desa 
t e r -

masuk desa tertinggal dengan 
tam bahan ada penderita 
stunting, namun berkahnya 
akhirnya terpilih menjadi desa 
pelaksana kegiatan padat karya 
tunai yang berasal dari Dana 
Desa dan juga terdapat program 
lain yang berasal dari Kemen-
terian PUPR. Program  berupa 
Pengembangan Infrastruktur 
Sosial dan Ekonomi Wilayah 
(PISEW), program percepatan 
peningkatan tata guna air irigasi 
(P3-TGAI) berupa  program 
Citarum Harum, dan ada juga 
program Sanitasi Berbasis 
Masyarakat (Sanimas) serta 
pembangunan rumah tidak layak 
huni (rutilahu)”.

Terkait  penentuan prioritas 
ke giatan padat karya tunai, 

Didi menjelaskan, ”Melalui 
Musya warah Perencanaan 
Pembangunan Desa, warga 
desa Kamurang sepakat 
bahwa pada tahap I ini 
digunakan untuk perbaikan 

fasilitas jalan desa sepanjang 
270 meter, pada tahap 

II merencanakan 
p e m b a n g u n a n 
Posyandu, PAUD 
dan Penyediaan 
Mobil Ambulan 
m e n g i n g a t 
t i n g g i n y a 
k e b u t u h a n 

sarana transportasi  untuk 
m e n d u k u n g  k e s e h a t a n 
masyarakat karena keberadaan 
Puskesmas terdekat masih 
tergolong jauh (± 5 km)”. Ketika 
ditanya mengapa lebih memilih 
penyediaan mobil Ambulan, 
Didi menyatakan, “Sebenarnya 
ada keinginan untuk membangun 
Puskesmas Pembantu namun 
terkendala tidak adanya lahan 
yang tersedia”. Sedangkan pada 
tahap III, Didi menyatakan 
pihaknya merencanakan akan 
membangun fasilitas mandi cuci 
kakus (MCK).

“Proses pencairan dana desa 
tahap 1 dilakukan setelah belanja 
barang mencapai kurang lebih 
50%, kemudian mengajukan 
pengajuan ke kecamatan, 

Kepala Desa Kamurang, Didi Sudrajat
...Walaupun kondisi 
desa ter masuk desa 
tertinggal dengan 

tam bahan ada 
penderita stunting, 
namun berkahnya 

akhirnya terpilih 
menjadi desa 

pelaksana kegiatan 
padat karya tunai 
yang berasal dari 

Dana Desa dan juga 
terdapat program 
lain yang berasal 
dari Kemen terian 

PUPR....

‘‘

‘‘

Foto: Humas Pusat
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dan selanjutnya ke Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa baru diproses ke BPKAD 
dan dicairkan melalui Bank 
BJB. Pencairan per tanggal 27 
Februari 2018 sebesar 20% dari 
pagu”, tambah Didi. Namun 
pihaknya mengaku belum 
mendapat sosialisasi untuk 
proses pencairan tahap II. 

Pria kelahiran Bogor ini 
juga mengaku sulit memenuhi 
ketentuan 30% HOK untuk 
semua kegiatan. “Seperti 
kegiatan pembangunan jalan 
dan jembatan memang dapat 
memenuhi ketentuan tersebut 
namun untuk kegiatan lain 
seperti pembangunan Posyandu, 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) maupun penyediaan 
MCK akan sulit memenuhi 
syarat 30%”, keluh Didi.

Kegiatan perbaikan fasilitas 
jalan desa sepanjang 275 meter 
saat ini telah mulai dikerjakan 
dan direncanakan akan berjalan 
kurang lebih satu bulan. “Pekerja 
yang dipilih dari warga setempat 
yang memenuhi kriteria, 
bervariasi terkadang 15 orang,  
kadang juga mencapai 30 orang. 
Pembangunan berjalan lancar, 
namun kadang terkendala cuaca 
seperti hujan sehingga truk sulit 
mencapai lokasi”, ungkap Didi.

Tak lupa Didi menyampaikan 

rasa terima kasihnya kepada 
pemerintah atas program 
padat karya tunai, karena 
manfaatnya sangat terasa bagi 
masyarakat miskin sehingga 
dapat menikmati kenaikan 
penghasilan dan pembangunan 
dapat berjalan lebih cepat. 
Namun Didi berharap program 
ini terus berkesinambungan 
tidak hanya bersifat sesaat 
sehingga mampu mendorong 
perce patan pengentasan 
kemiskinan di desanya.

Rohman salah satu pekerja 
pada kegiatan perbaikan 
fasilitas jalan desa, mengaku 
sangat bahagia dengan adanya 
tambahan lapangan kerja. 
“Biasanya saya hanya bekerja 
serabutan dan tidak menentu 
penghasilannya, biasanyanya 
hanya sekitar Rp50.000 per 
hari. Dengan ikut program 
ini saya mampu mendapat 
penghasilan Rp75.000 per hari 
dan dibayarkan setiap hari”, 
ucapnya.

Rohman mengaku diri-
nya mendapat informasi 
mengenai pelaksanaan dana 
desa melalui MusrenbangDes, 
dan seluruh warga memang 
sepakat bahwa prioritas saat 
ini adalah perbaikan jalan yang 
kondisinya sangat rusak padahal 
naik turun dan cukup curam. 

“Informasi selalu disampaikan 
oleh pihak desa sehingga kami 
tidak ketinggalan informasi,”  
imbuhnya.

“Kondisi desa sebelum ada 
program dana desa memang 
memprihatinkan karena keba-
nyakan warga kesulitan ekonomi 
baik yang melakukan usaha 
pertanian maupun mengolah 
hasil perikanan karena terken-
dala permasalahan modal, 
terlebih lagi yang hanya sebatas 
buruh serabutan seperti saya. 
Selain itu juga banyak anak 
putus sekolah karena kesulitan 
ekonomi”, tambah Rohman. Ia 
juga berharap ke depan tidak 
berhenti hanya pada program 
padat karya tunai, “Kami sudah 
mengusulkan pembentukan 
BUMDes untuk membantu 
permodalan warga, karena 
di sini juga terdapat produk 
unggulan berupa ikan pepetek 
maupun potensi desa wisata 
karena letaknya dekat dengan 
waduk Cirata”.

Semoga suara masyarakat 
dari pedalaman Cianjur ini 
mampu menggambarkan 
kondisi pelaksanaan program 
padat karya tunai dan menjadi 
masukan bagi pemerintah 
untuk perbaikan program ini ke 
depann

Tim Humas Pusat (Catur, 
Endang, Dian, Dony dan Suryo)



WARTA PENGAWASAN
VOL XXV/ NOMOR 1/TAHUN 2018 27

NASIONAL

Adalah pertemuan yang dikemas dengan 
ringan, namun sangat esensial karena 
menjadi ruang tukar pikiran dan 
pengalaman tentang implementasi 

SPIP. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama 
kementerian/lembaga selama dua jam berbincang 
tentang bagaimana mewujudkan harapan Presiden 
Jokowi, yaitu Maturitas SPIP level 3 pada tahun 
2019.

 Mengapa harus target level 3, pertanyaan ini 
selalu menjadi pembuka Kepala BPKP Ardan 
Adiperdana pada setiap Bincang Pagi SPIP. Ya, 
Bincang Pagi SPIP telah diselenggarakan tiga kali, 

dan pada setiap kesempatan tersebut Ardan selalu 
menekankan pentingnya level 3 

Maturitas SPIP karena pada 
level ini organisasi mampu 

mendeteksi, memitigasi, 
mencegah, 

d a n 

Secangkir kopi menemani 
perbincangan yang 

dinamis, hangat, dan 
bermakna; barangkali ini 
yang dirasakan oleh para 
hadirin Bincang Pagi SPIP.  
Lalu apa sih Bincang Pagi 

SPIP? 

Bincang - Bincang
Kisah Pencapaian 

Maturitas Level 3
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mengatasi penyimpangan-
penyimpangan. Dengan kata 
lain, organisasi mampu menjaga 
diri dari fraud.

Bincang Pagi SPIP pertama 
dihadiri oleh 24 K/L lingkup 
Perekonomian dan Maritim, 
sedangkan Bincang Pagi 
SPIP kedua dihadiri oleh 28 
K/L lingkup Politik, Hukum, 
Keamanan, Pembangunan 
Manusia, dan Kebudayaan. 
Tujuannya, untuk meningkatkan 
kesadaran tentang tanggung 
jawab penyelenggaraan SPIP 
pada setiap K/L serta knowledge 
sharing strategi pencapaian 
Maturitas SPIP level 3.

Ketiga kesempatan tersebut 
digunakan Ardan untuk berbagi 
resep untuk meraih level 3. 
Pertama, membangun SPIP 
yang dimulai dari perumusan 

peraturan mengenai SPIP, 
dilanjutkan dengan internalisasi 
SPIP secara terus menerus, 
menyusun Rencana Tindak 
Pengendalian (RTP), dan selalu 
memonitor dan mereviu RTP 
tersebut. 

Kedua, mengukur Maturitas 
SPIP secara self assessment. 
Melalui pengukuran ini, 
organisasi akan mengetahui 
mana saja area of improvement 
dan bagaimana menyusun tindak 
lanjut perbaikannya. Ketiga, 
memperkuat efektivitas SPIP 
melalui pengawasan oleh APIP. 
Keempat, mengembangkan 
SPIP tematik misalnya pada 
kegiatan-kegiatan yang berisiko 
tinggi seperti pengadaan barang 
dan jasa.

Salah satu instansi yang aktif 
berkoordinasi dengan BPKP 

dan berhasil menduduki level 3 
adalah Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (Bapeten). “Kami sangat 
peduli terhadap risiko baik risiko 
di bidang ketenaganukliran, 
maupun di bidang pengelolaan 
keuangan negara. Proses 
manajemen risiko selalu kami 
laksanakan dan tingkatkan 
secara berke lanjutan. Selain itu, 
peran APIP selalu kami dorong 
untuk mengawal manajemen 
risiko ini. APIP pun telah 
melakukan evaluasi pelaksanaan 
rencana tindak pengendalian,” 
ujar Sekretaris Utama Bapeten 
Hendriyanto Hadi Tjahyono 
yang berkesempatan menjadi 
narasumber pada Bincang Pagi 
SPIP Februari lalu. 

Hendriyanto juga men-
ceritakan beberapa manfaat 
penerapan SPIP yang telah 
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dirasa kan oleh Bapeten 
sejak 2015. “Pertama, SPIP 
bisa menjadi early warning 
system terhadap kelemahan 
pengendalian. Kedua, SPIP 
mendorong perbaikan proses 
bisnis Bapeten. Ketiga, SPIP 
mendukung terwujudnya 
Good Governance dan Clean 
Government.  Dan terakhir, 
SPIP menyokong Bapeten dalam 
mempertahankan opini WTP,” 
papar Hendriyanto.  

Sementara itu, Sekretaris 
Jenderal Kementerian Luar 
Negeri Mayerfas saat didaulat 
sebagai narasumber pada Bin-
cang SPIP Maret lalu men-
ceritakan bagaimana inter-
nalisasi SPIP yang dilakukan 
secara intens di Kemenlu dapat 

meningkatkan awareness 
setiap individu untuk ber-SPIP. 
“Kemenlu adalah organisasi 
kecil dengan rotasi yang sangat 
cepat. Ini menjadi peluang dan 
tantangan. Solusinya adalah 
internalisasi,” jelas Mayerfas.

Menurut data yang dirilis 
pada Bincang Pagi SPIP Maret 
lalu, dari 628 populasi K/L/
pemda, 25 berada di level 1, 261 
berada di level 2, 258 berada di 
level 3, dan 1 berada di level 4. 
Adapun 5 lainnya masih dalam 
proses penilaian oleh BPKP.

BPKP terus mendorong 
akselerasi pencapaian level 3 
dengan fokus pada perbaikan 
enam area of improvement. 
“Ada enam area yang men-
jadi fokus perbaikan yaitu 

penegakan integritas dan etika, 
identifikasi dan penilaian 
risiko, perwujudan APIP yang 
efektif, pengendalian atas aset, 
dokumentasi atas penyeleng-
garaan SPIP, dan pemantauan 
yang berkelanjutan,” jelas 
Ardan. 

Melalui kegiatan ini, BPKP 
berharap kesadaran ber-SPIP 
semakin tinggi, kesadaran 
bahwa SPIP adalah amanat 
dalam UU Perbendaharaan 
Negara. Presiden dan segenap 
pimpinan K/L/pemda wajib 
menyelenggarakan pengendalian 
intern untuk tujuan mulia 
yaitu peningkatan kinerja, 
transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negaran 

(ayu)
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Acara Penyerahan 
P e n g h a r g a a n 
Wilayah Bebas 
da r i  Korups i 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBBM) 
merupakan rangkaian kegiatan 

dalam peringatan Hari Anti 
Korupsi Sedunia. Acara yang 
terselenggara di Ruang Kunthi, 
Hotel Bidakara, Jl. Jenderal 
Gatot Subroto Kav. 71-73, 
Pancoran, Jakarta Selatan 
tersebut merupakan hasil kerja 

sama antara Kementerian 
PANRB dengan KPK. 

Deputi Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur dan 
Pengawasan Kementerian 
PANRB M. Yusuf Ateh 
mengungkapkan bahwa untuk 
tahun 2017 ada 485 unit kerja 
yang mengusulkan untuk 
mendapat predikat Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM). Setelah 
dilakukan evaluasi oleh 
Kementerian PANRB, hasilnya 
sebanyak 77 unit kerja berhak 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi tanggal 12 Desember 
2017 lalu memberikan penghargaan Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBBM) kepada  beberapa K/L/

Pemda yang konsisten dalam pembangunan 
Zona Integritas di lingkungan masing-masing. 
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“ untuk tahun 2017 ada 
485 unit kerja yang 

mengusulkan untuk 
mendapat predikat 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM). Setelah 

dilakukan evaluasi oleh 
Kementerian PANRB, 

hasilnya sebanyak 77 unit 
kerja berhak memperoleh 
predikat WBK dan 6 unit 

kerja berhak memperoleh 
predikat WBBM. “Jumlah 

itu menunjukkan 
perkembangan yang luar 
biasa karena meningkat 

empat kali dibanding 
tahun sebelumnya.. 

terang M. Yusuf Ateh. 

memperoleh predikat WBK dan 
6 unit kerja berhak memperoleh 
predikat WBBM. “Jumlah itu 
menunjukkan perkembangan 
yang luar biasa karena 
meningkat empat kali dibanding 
tahun sebelumnya”, ujar Ateh.

Dua unit kerja BPKP yaitu 
Deputi Pengawasan Penye-
lenggaraan Keuangan Daerah 
dan Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Auditor Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan menerima 
pengahargaan Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK). 

Direktur Pengawasan 
Penye  leng   garaan Keuangan 
Daerah Wilayah II Bea Rejeki 
Tirtadewi dan Inspektur 
Buntoro hadir langsung untuk 
menerima penghargaan tersebut 
mewakili Deputi Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah dan Kepala Pusbin 
JFA. Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Menter i 
Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Asman 
Abnur dengan didampingi oleh 
Wakil Ketua KPK La Ode M. 
Syarif. 

Unit-unit  kerja yang 
memperoleh predikat WBK dan 
WBBM secara resmi menjadi 
percontohan bagi unit-unit 
kerja lainnya. Hingga 2017 
lalu, telah ada 109 unit kerja 
percontohan WBK dan 18 unit 
kerja percontohan WBBM. 

Diharapkan pemberian 
penghargaan semacam ini akan 
memacu unit-unit kerja lainnya 
meniru perbaikan-perbaikan 
yang telah dilakukan oleh unit 
kerja percontohan, sehingga 
tujuan reformasi birokrasi dapat 
tercapain

(end/glg)

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh
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Badan Pengawasan 
Keuangan dan 
P e m b a n g u n a n 
(BPKP) bersama 

Komite IV DPD RI menyeleng-
garakan Rapat dengar Pendapat 
Senin pada 5 Februari 
2018. Rapat  membahas 
mengenai aplikasi Siskeudes 
yang telah dikembangkan 
oleh BPKP bekerjasama 
dengan Kemendagri untuk 
mempermudah pemerintah desa 

..Selain mengembangkan sistem untuk 
memudahkan pengelolaan dana desa yaitu 

Siskeudes dan Sistem Informasi Akuntansi  
BUMDes (SIA BUMDes), BPKP juga memfasilitasi 

peningkatan SDM Pemda dan desa, berperan 
aktif dalam memberi masukan dan saran 

kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, 
dan Kemendes PDTT, serta Pemkot/Pemkab), 
dan mengadakan bimbingan dan konsultasi 

pengelolaan keuangan desa.
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dalam menjalankan tugasnya 
mengelola keuangan desa secara 
lebih akuntabel.

Rapat yang berlangsung 
di Kantor Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia, Jl. 
Gatot Subroto No. 6, Senayan 
tersebut dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi IV DPD Ayi 
Hambali. Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah Gatot 
Darmasto dan Deputi Bidang 
Akuntan Negara (AN) Bonny 
Anang Dwijanto dan jajarannya.

D a l a m  p a p a r a n n y a , 
Deputi Bidang PPKD Gatot 
Darmasto, menjelaskan bahwa 
pengembangan apl ikasi 
Siskeudes ini merupakan salah 
satu peran BPKP dalam rangka 
pengawalan preventif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa.

Selain mengembangkan 
sistem untuk memudahkan 
penge  lolaan dana desa 
(Siskeudes dan SIA BUMDes), 
BPKP juga memfasilitasi 
peningkatan SDM Pemda dan 
desa, berperan aktif dalam 
memberi masukan dan saran 
kepada regulator (Kemenkeu, 
Kemendagri, dan Kemendes 
PDTT, serta Pemkot/Pemkab), 
dan mengadakan bimbingan dan 
konsultasi pengelolaan keuangan 

desa.
Deputi Bidang AN Bonny 

Anang Dwijanto dalam paparan-
nya menjelaskan bahwa dalam 
strategi percepatan implementasi 
SIA BUMDes, BPKP berencana 
meningkatkan koordinasi 
dengan Kemendes PDTT terkait 
pengelolaan keuangan dan 
implementasi SIA BUMDes.

Selain itu, BPKP juga 
mengoptimalkan bimbingan 
teknis bekerja sama dengan 
pemerintah provinsi/kabupaten/
kota. BPKP juga menyediakan 
fasilitas coaching clinic/help 
desk di Kantor Perwakilan 
BPKP seluruh Indonesia 
untuk penyelesaian masalah 
yang dihadapi oleh pengelola 
keuangan BUMDes.

Daryati Uteng anggota 
komite IV yang berasal dari 
Provinsi Jambi mengapresiasi 

adanya SISKEUDES karena 
dapat mencegah adanya 
korupsi dan permasalahan 
desa lainnya. Namun ia me-
nyam paikan kesulitan dari 
daerah-daerah terpencil 
untuk mengimplementasikan 
SISKEUDES karena keterba-
tasan sumber daya seperti listrik, 
internet, dan lain lain.

Pada kesempatan yang sama 
Budiono Anggota Komite IV asal 
Jawa Timur juga memaparkan 
minimnya pengawasan dana desa 
di saat dana desa semakin besar. 
Ia juga menyampaikan bahwa 
permintaan pendampingan 
untuk peningkatan tata kelola 
yang lebih baik oleh BPKP dari 
pemerintah daerah masih sangat 
tinggin.  

(glg/end)
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Sejak terbitnya Perpres 
192 tahun 2014 pada 
masa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla, berarti BPKP selama 
tiga tahun telah melakukan 
pengawasan dengan versi baru, 
yaitu BPKP versi Perpres 192 

tahun 2014. Seiring waktu 
tentunya diperlukan evaluasi 
terhadap kinerja yang sudah 
dilakukan BPKP. Dengan 
evaluasi ini diharapkan akan 
diketahui hambatan-hambatan 
yang menjadi kendala dalam 
berkinerja, sehingga dapat 
dirumuskan strategi yang akan 

dilakukan untuk mewujudkan 
misi organisasi. Oleh Karena itu 
dilaksanakan kegiatan bertajuk 
Evaluasi Kinerja BPKP 2017 
pada desember lalu.

Kegiatan Evaluasi Kinerja 
BPKP 2017 yang diseleng-
garakan di Aula Kantor Per-
wakilan BPKP Provinsi DIY 

Evaluasi untuk Bangun Strategi 
Mencapai Kinerja Unggul

“...jika kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan masih rendah, kita 
harus tahu dan menemukan apa penyebabnya, sehingga kita mencari langkah 
dan strategi apa untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

pembangunan...”

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (tengah) bersama jajaran eselon 1 memberikan pengarahan pada Kegiatan Evaluasi Kinerja BPKP 2017
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ini diikuti oleh Sekretaris 
Utama, para Deputi Kepala 
BPKP, Kepala Biro, Direktur, 
Inspektur, Kepala Pusat dan  
Kepala Perwakilan BPKP 
seluruh Indonesia  

Pada saat membuka acara 
tersebut, Kepala Badan Pe-
nga wasan Keuangan dan 
Pem bangunan (BPKP) Ardan 
Adiperdana mengemukakan 
bahwa evaluasi dilakukan 
bukan dari masing-masing 
unit, akan tetapi evalusi kinerja 
keseluruhan BPKP.

“Apa yang diharapkan dari 
BPKP kita coba untuk dibedah, 
apa hasilnya dan dampaknya, 
apabila men-define pengawalan 
akun tabilitas pengelola ke-
uangan dan pembangunan 
dengan segala bentuk aktivitas, 
tentu nya kita ingin tahu pe-
ngawalan akuntabilitas pe-
nge  lo laan keuangan dan pem-
bangunan ini apakah sudah 
cukup berkualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut Ardan men-

jelaskan, “Jika kualitas pe-
nge   lolaan keuangan dan pem-
bangunan masih rendah, kita 
harus tahu dan menemukan apa 
penyebabnya, sehingga kita 
mencari langkah dan strategi apa 
untuk memperkuat akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dan 
pembangunan,” paparnya.  

Terkait dengan tugas-tugas 
yang diberikan kepada BPKP, 
Ardan menambahkan, bahwa 
tugas dan fungsi BPKP dalam 
pengawasan intern lintas 

sektoral, peningkatan maturitas 
SPIP, dan kapabilitas APIP 
adalah dalam rangka mengawal 
akuntabilitas keuangan dan 
pembangunan. 

Demikian pula Ardan juga 
me nyampaikan perlunya mem-
bedah hal-hal terkait kualitas 
akuntabilitas penge lolaan 
keuangan dan pem bangunan di 
program-program utamanya di 
program lintas sektoral, kese-
hatan, pendidikan, infrastruktur, 
kemaritiman, kelautan, pa ngan, 

...Apa yang diharapkan dari BPKP kita coba untuk dibedah, 
apa hasilnya dan dampaknya, apabila men-define pengawalan 
akun tabilitas pengelola keuangan dan pembangunan dengan 

segala bentuk aktifitas, tentunya kita ingin tahu pe ngawalan 
akuntabilitas pe nge  lo laan keuangan dan pem bangunan ini 

apakah sudah cukup berkualitas...
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perlindungan sosial, perhu-
bungan, pariwisata dan lain-
lain. Hal ini diperlukan untuk 
mengetahui apakah sudah bisa 
dinyatakan cukup accountable di 
program-program tersebut.

Demikian pula Kepala 
BPKP juga memandang perlu 
dilakukan evaluasi terkait penu-
gasan presiden dalam program 
PSN, kemiskinan, pilkada 
serentak,  Asian Games, dan 
penu gasan-penugasan lainnya. 
“Kita perlu evaluasi juga, 
apakah hal ini sudah tepat 
infor masinya seperti yang 
diinginkan stakeholder kita, 
apa yang menjadi hambatan-
hambatan bila dirasa belum 
cukup cepat, atau hasilnya belum 
cukup punya daya dorong dan 
menjadi nilai tambah dalam 

pengambilan keputusan. 
Selanjutnya pertanyaan yang 
penting,  langkah apa yang akan 
ditempuh ke depan terkait de-
ngan hal-hal di atas,” paparnya.  
Dengan tantangan tersebut 
Kepala BPKP memandang 
perlu  nya melihat kembali bisnis 
proses internal BPKP untuk 
melakukan pengawasan.

Kepala BPKP juga meli hat 
perlunya melakukan eva luasi 
terhadap dukungan IT. Menu-
rutnya IT bukan ha nya untuk 
mempercepat pro   ses-proses 
pengawasan namun juga peran 
IT untuk mengakumulasikan 
hasil pe ngawasan yang sifatnya 
parsial, sektoral maupun makro.

Terkait dengan SDM, BPKP 
baru saja menerima calon PNS 
sebanyak 398 orang sesuai 

dengan alokasi formasi. Menurut 
Kepala BPKP, SDM tersebut 
untuk memperkuat kinerja BPKP 
yang perlu dikem bangkan sesuai 
dengan jati diri BPKP, jangan 
sampai keluar dari jati diri dan 
kompetensi yang sudah lama 
dipupuk. Men   jadi tanggung 
jawab kita semua bagaimana 
agar tenaga-tenaga baru da-
pat memberikan value bagi 
BPKP. Demikian juga dengan 
pega   wai-pegawai yang di-
berikan penugasan pendidikan 
ditempatkan di perwakilan-
per wakilan untuk memperkuat 
ujung tombak mengawal 
akuntabilitas.

Mengakhiri arahannya, 
Ardan berharap apa yang 
dikerjakan dan misi BPKP 
berhasil. Artinya kehadiran 
BPKP benar-benar dapat 
mengawal akuntabilitas, 
memperkuat kualitas akun-
tabilitas, mem pertinggi akun-
tabilitas dari pengelolaan 
keuangan dan pembangunan, 
sehingga menjadi organisasi 
yang terus menerus diperlukann

(end/cip)
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Pr e s i d e n  J o k o 
W i d o d o  t e l a h 
menginstruksikan 
s e lu ruh  dae r ah 

d i  I n d o n e s i a  u n t u k 
mengimplementasikan 100% 

aplikasi Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes) dalam 
pengelolaan keuangan desa. 
Aplikasi Siskeudes merupakan 
aplikasi yang digunakan 
untuk membantu desa dalam 

melakukan pengelolaan 
keuangan desa, mulai dari 
perencanaan, penatausahaan 
sampai dengan pelaporan. 
Namun sampai saat ini banyak 
yang belum mengenal siapakah 
yang mula-mula menggagas 
aplikasi yang sekarang sudah 
diimplementasikan di berbagai 
daerah di Indonesia itu.

Sejarah Siskeudes
Pengembangan aplikasi 

Siskeudes diawali dengan 
adanya proyek perubahan 
Kepala Perwakilan BPKP 
Sulawesi Barat, yang waktu 
itu dijabat oleh Gilbert A.H. 
Hutapea. Saat Diklat PIM II, 
Gilbert mendapatkan tantangan 
membuat aplikasi sederhana 
untuk membantu pengelolaan 
keuangan desa. Tantangan ini 
sebagai tindak lanjut hasil Rapat 
Dengar Pendapat Kepala BPKP 
dengan Komisi XI DPR-RI pada 
bulan Maret 2015 silam. Gilbert 
menyambut baik tantangan 
tersebut. Namun yang menjadi 
pemikiran siapakah yang 
dapat diberikan tugas untuk 

Mendulang Kesuksesan dari 
Sebuah Inovasi  
...Pengembangan aplikasi bukanlah sesuatu yang 

mudah. Proses pengerjaannya membutuhkan 
kesabaran dan konsentrasi penuh karena harus 

menulis kode-kode program dalam jumlah 
ribuan bahkan jutaan baris. Alur dan pola atau 

perilaku program harus sesuai dengan grand 
design yang telah ditetapkan, di mulai dari proses 

desain database, desain form entri data hingga 
desain laporan-laporan..

Fo
to

: d
ok

. A
hm

ad
 B

as
or

i

Pelaksaan QA aplikasi Siskeudes oleh World Bank oleh Tim BPKP Pusat di Kantor Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat



WARTA PENGAWASAN
VOL XXV/ NOMOR 1/ TAHUN 201838

INOVASI

mengerjakan tantangan yang 
diberikan oleh Deputi Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Keuangan Daerah Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) saat itu. 

Akhmad Basori, yang 
pada bulan April 2015 silam 
mulai menjalankan tugas di 
Perwakilan BPKP Sulawesi 
Barat, terpilih untuk membuat 
apli kasi yang dapat membantu 
pengelolaan keuangan desa. 
Saat itu Basori diharapkan dapat 
menye lesaikan aplikasi sebagai 
proyek perubahan dalam waktu 
maksimal 2 bulan. Diperlukan 
disiplin dan kerja keras untuk 
mewujudkan pengembangan 
aplikasi tersebut. 

Sebelum proses pembuatan 
aplikasi, Auditor Muda kela-
hiran Jombang itu merasa 
perlu mempelajari regulasi 
ter kait dengan pengelolaan 
keuangan desa dan alur proses 
sistem sederhana yang ada 
dalam Pedoman Bimbingan 
dan Konsultasi, sebagai acuan 
asistensi pengelolaan keuangan 
desa oleh BPKP. Proses pem-

buatan aplikasi kemudian 
dimulai pada awal bulan Mei 
2015.

Pengembangan aplikasi 
bukan  lah sesuatu yang 
mudah. Proses pengerjaannya 
membutuhkan kesabaran dan 
konsentrasi penuh karena 
harus menulis kode-kode pro-
gram dalam jumlah ribuan 
bahkan jutaan baris. Alur dan 

....Gagasan aplikasi yang hemat biaya dan dapat 
disosialisasikan dengan cepat inilah yang men-

dapat nilai positif saat presentasi di hadapan 
Deputi PKD  yang saat itu dijabat Dadang Kurnia, 

sehingga Dadang Kurnia tidak ragu lagi untuk 
memilih pengembangan aplikasi desa dari 

Perwakilan BPKP Sulawesi Barat yang akan dirilis 
secara nasional.

Fo
to

: d
ok

. A
hm

ad
 B

as
or

i

Pelaksaan ekpose aplikasi Siskeudes dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP BIdang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia (Saat itu) dan dihadiri oleh Deputi 
Investigasi - Iswan Elmi
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pola atau perilaku program 
harus sesuai dengan grand 
design yang telah ditetapkan, 
dimulai dari proses desain 
database, desain form entri data 
hingga desain laporan-laporan. 
Program aplikasi sederhana 
ditulis Basori dengan bahasa 
program Borland Delphi dan 
dengan pola antar muka identik 
dengan Simda. Tujuannya jika 
nanti dirilis secara nasional 
dan dipergunakan oleh seluruh 
Perwakilan BPKP, aplikasi ini 
tidak akan memerlukan lagi 
biaya pembe lajaran. Diharapkan 
cukup dengan sosialisasi satu 
sampai dua  hari, aplikasi ini 
sudah dapat didistribusikan 
secara cepat, sehingga meng-
hemat biaya. 

Dengan kerja keras dan 

tidak mengenal lelah, sosok 
yang memang punya hobi dalam 
software programming ini, 
akhirnya mampu menyelesaikan 
tugasnya membuat sebuah 
aplikasi dalam waktu 40 hari. 
Aplikasi yang dibuatnya telah 
siap untuk dipaparkan dan di 
QA oleh tim Deputi PKD BPKP 
Pusat. Proses QA dan pengujian 
aplikasi BPKP Sulbar dilakukan 
pada tanggal 17 s.d.18 Juni 
2015 di Jakarta. 

Gagasan aplikasi yang hemat 
biaya dan dapat disosialisasikan 
dengan cepat inilah yang 
men dapat nilai positif saat 
presentasi di hadapan Deputi 
PPKD  yang saat itu dijabat 
Dadang Kurnia, sehingga 
Dadang Kurnia tidak ragu lagi 
untuk memilih pengembangan 

aplikasi pengelolaan keuangan 
desa dari Perwakilan BPKP 
Sulawesi Barat yang akan dirilis 
secara nasional.

Tidak hanya sampai di 
situ, sebuah inovasi perlu 
dilakukan pengujian lebih 
lanjut. Usai proses QA dan 
paparan di hadapan Deputi 
PPKD dan mentor Diklat PIM 
II, aplikasi diujicobakan di 
Kabupaten Mamasa, sebuah 
kabupaten terpencil di wilayah 
Sulawesi Barat dengan jarak 
270 km dari Mamuju, ibukota 
Provinsi Sulawesi Barat. Waktu 
perjalanan yang dibutuhkan ke 
daerah tersebut membutuhkan 
waktu tempuh kurang lebih 
14 jam dan harus menempuh 
jalan tanah berlumpur. Memilih 
daerah terpencil, medan berat 
dan tertinggal sebagai tempat 
uji coba bukan tanpa alasan. 
Pemikiran jika aplikasi ini 
berhasil diuji coba di daerah 
seperti Mamasa, maka akan 
memberikan keyakinan bahwa 
aplikasi ini bisa diterapkan 
di daerah terpencil di seluruh 
Indonesia. 

Selain masalah kondisi 
geografis, SDM perangkat desa 
yang rata-rata berpendidikan 
SMP dan tidak dapat meng-
operasikan komputer menjadi 
tantangan tersendiri bagi 

do
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Bupati Mamasa - Ramlan Badawi
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Basori dan tim. Berbekal 
semangat, pantang menyerah, 
serta selalu berkeyakinan 
proyek akan berhasil, Basori 
dan tim bersabar menghadapi  
berbagai situasi yang di-
alami, untuk mewujudkan ter-
capai nya target  agar semua 
desa di Kabupaten Mamasa 
dapat membuat APBDes de-
ngan menggunakan apli kasi 
keuangan desa. Dukungan 
Bupati Mamasa Ramlan Badawi 
yang menekankan bahwa apli-
kasi dibagikan secara gratis 
dan semua desa harus dapat 
mengoperasikannya, mendorong 
semangat para perangkat desa 
dari 168 desa untuk mempelajari 
dan berkonsultasi terkait 
penyusunan APBDes kepada 
tim. 

Keberhasilan uji coba di 168 
desa di Kabupaten Mamasa,  
mengantarkan tim QA dari 
BPKP Pusat bersama tim 
World Bank hadir ke Mamuju 
pada tanggal 29 s.d 30 Juni 
2015. Kehadiran tim dari Pusat 
tersebut untuk menyakinkan 
apakah aplikasi benar-benar 
dapat diterapkan. Tim meminta 
laporan hasil uji coba dan 
meminta Kepala Perwakilan, tim 
pengembang mempresentasikan 
hasil pelaksanaan bimtek di 
Kabupaten Mamasa. Demi-

kian pula perangkat desa 
diminta melakukan presentasi 
atas hasil pelatihan dari Ka-
bu paten Mamasa. Saat pre-
sen tasi inilah benar-benar 
diyakini jika aplikasi telah 
berhasil dikembangkan dan 
disosialisasikan. 

Setelah kedatangan tim QA 
dan tim World Bank, akhirnya 
diputuskan aplikasi keuangan 
desa dari hasil proyek perubahan 
Perwakilan BPKP Sulawesi 
Barat yang akan dirilis oleh 
Kepala BPKP dengan nama 
“Simda Desa”. Basori dan tim 
kemudian terbang ke Jakarta 
untuk melakukan persiapan 
peluncuran aplikasi di BPKP 
Pusat.

 Akhirnya, pada tanggal 13 
Juli 2015 Simda Desa diresmikan 
Kepala BPKP sebagai aplikasi 
nasional yang digunakan BPKP 
untuk melakukan pengawalan 
keuangan desa di seluruh 
wilayah Indonesia. Peresmian 
di kantor BPKP Pusat dihadiri 
Ketua Komisi XI DPR-RI, 
KPK, Kemendagri, Kemendes 
PDTT, Kementerian Keuangan, 
Gubernur Sulbar, Gubernur 
Jabar, Bupati Mamasa, World 
Bank dan beberapa undangan 
lainnya. Peresmian tersebut 
sekaligus sebagai bentuk 
penyerahan resmi aplikasi 

dari Perwakilan BPKP Sulbar 
kepada BPKP Pusat untuk 
dipergunakan dalam skala 
nasional.  Kemudian, bulan 
berikutnya dilakukan diseminasi 
dan sosialisasi Simda Desa 
dengan peserta Perwakilan 
BPKP seluruh Indonesia. 

Sebagai langkah awal 
pene  rapan Simda Desa se-
cara nasional, Deputi PKD 
mem berikan arahan perlunya 
berkoordinasi ke Kementerian 
Dalam Negeri. Hal ini dilakukan 
mengingat hasil RDP bersama 
Komisi XI DPR RI dan Surat 
Reko men dasi KPK menunjuk 
BPKP dan Kemendagri agar 
mengem bangkan aplikasi tata 
kelola keuangan desa. Dari hasil 
koordinasi disepakati bahwa 
aplikasi Simda Desa diuji dan  
dibandingkan dengan aplikasi 
yang telah dikembangkan di 
balai-balai diklat PMD Dirjen 
Bina Pemerintahan Desa 
Kemendagri, untuk dipilih 
aplikasi yang terbaik yang 
akan digunakan bersama-sama 
dalam melakukan pengawalan 
keuangan desa. Akhirnya 
dipilihlah aplikasi Simda Desa 
BPKP diantara aplikasi-aplikasi 
yang ada.

Salah satu keunggulan 
Aplikasi Simda Desa yaitu 
dibuat standar pada level kabu-
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paten/kota dengan dukungan 
Perbup yang mengatur pedoman 
pengelolaan keuangan desa 
seba gai penjabaran atas 
Permendagri 113 Tahun 2014.
Sehingga aplikasi Simda Desa 
sudah mengakomodir Permen-
dagri tersebut. Kemudian bulan 
September 2015 ditambahkan 
modul perencanaan, sehingga 
pada Simda Desa versi 
baru telah mengakomodir 
Permendagri 114 Tahun 2014.

 Selanjutnya, Tanggal 
6 November 2015 Kepala 
BPKP. Ardan Adiperdana 
dengan Mendagri Tjahjo 
Kumolo menandatangani MoU 
tentang Peningkatan Pengelo-
laan Keuangan Desa. Setelah 
penandatangan MoU, pada 
tanggal 27 November 2015 

terbit surat edaran Ditjen Bina 
Pemdes Kemendagri yang me-
nyatakan bahwa aplikasi yang 
digunakan secara nasional 
di seluruh Indonesia adalah 
Siskeudes, yang dulunya 
dikenal  kan oleh BPKP dengan 
nama Simda Desa. Melalui 
surat ini nama Simda Desa 
diganti dengan “Siskeudes” dan 
diluncurkan secara bersama-
sama oleh BPKP dengan 
Kemendagri. Setelah itu, 
pengembangan dan sosialisasi 
Siskeudes dilakukan bersama 
oleh Kemendagri dan BPKP.

Perkembangan Implementasi 
Siskeudes

Dalam perkembangannya, 
aplikasi ini sudah disosia-
li sasikan dan dibimtekkan 

bersama di seluruh Indonesia 
dengan target implementasi 
100%. Melaui dokumen “Grand 
Design Pengawalan Keuangan 
Desa”, mulai tahun 2016 aplikasi 
Siskeudes dikibarkan ke seluruh 
Indonesia. Sampai dengan 19 
Januari 2018, jumlah desa 
yang sudah mengaplikasikan 
Siskeudes sebanyak 65.460 dari 
74.954 desa atau sekitar 87,33 
% (sebanyak 405 dari 434 kab/
kota). Capaian yang sukses 
luar biasa. Berkat inovasi dari 
pegawai BPKP yang berse-
mangat, tidak mengenal lelah 
dan pantang menyerah. Semoga 
menyusul Basori Basori lain 
yang selalu berinovasi  meng-
harumkan nama BPKPn

(Endang)
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Ma s i h  i n g a t 
p i l  p a h i t 
yang ditelan 
oleh  Enron? 

Perusahaan komoditas energi 
terbesar di Amerika Serikat 
ini pernah membukukan profit 
$979 million pada tahun 2000 
(Forbes.com), namun lengser 
karena angka  tersebut diraih 
dengan praktik-praktik yang 
tidak bersih. Kisah Enron 
ini dapat menjadi cerminan, 
tidak hanya untuk korporasi 
sejagat raya, tetapi juga untuk 
pengelolaan keuangan negara.

Kepala BPKP Ardan 
Adiperdana pernah mengatakan, 
“Uang negara dipakai untuk 

mencapai tujuan bernegara. 
Pengelo laannya harus me-
ngikuti praktik-praktik yang 
terbaik. Mulai dari perencanaan, 
penggunaan, hingga bagaimana 
hasil penggunaan uang tersebut 
harus dikendalikan melalui 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP).”

SPIP merupakan turunan 
dari Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan negara. Pasal 55 
Ayat 4 menyatakan, “Menteri/
Pimpinan Lembaga selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang memberikan pernyataan 
bahwa pengelolaan APBN telah 
diselenggarakan berdasarkan 
Sistem Pengendalian Intern 
yang memadai dan akuntansi 
keuangan telah diselenggarakan 

sesuai dengan Standar Akun-
tansi Pemerintah (SAP). 

Kabar baiknya, pada peme-
rintahan Jokowi-JK ini, kualitas 
SPIP lebih terukur. Maturitas 
SPIP mengukur kualitas SPIP 
dengan skala 1 sampai dengan 
5. Sadar akan pentingnya SPIP, 
Presiden Jokowi mengharapkan 
K/L/D mencapai Maturitas 
SPIP level 3 pada tahun 
2019. Pada level ini SPIP 
telah diimplementasikan dan 
didokumentasikan dengan 
baik, meskipun evaluasi atas 
pengendalian intern belum 
didokumentasikan dengan 
memadai. Data penilaian 
Maturitas SPIP s.d. Maret 2018 
mencatat, dari 628 K/L/D, baru 
79 K/L/D yang mencapai level 
3. 

Jaga Organisasi 
dengan

Maturitas SPIP yang baik tidak hanya berujung pada akuntabilitas 
keuangan, tetapi juga akuntabilitas kinerja. Salah satu dari sasaran 
Reformasi Birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel di 

mana kematangan implementasi SPIP menjadi salah satu indikator 
kesuksesannya.

SPIP

MOU
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untuk mengingatkan pentingnya 
SPIP. “Maturitas SPIP yang 
baik artinya organisasi memiliki 
kemampuan untuk menjaga 
dirinya sendiri”, tutur Ardan 
saat MoU dengan MPR (1 Maret 
2018).

 Ardan juga menekankan, 
dari 5 unsur SPIP, Lingkungan 
Pengendalian dan Penilaian 
Risiko menjadi pusat perhatian. 
“Lingkungan pengendalian 
menjadi landasan pokok. 
Lihat kasus Enron, sistem 
sudah dibangun sedemikian 
rupa, namun fraud terjadi. 
Lingkungan Pengendaliannya 
lah (integritas dan etika) yang 
menjadi problem,” ujar Ardan. 
Sementara itu, Penilaian Risiko 

Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
SPIP, BPKP diberi mandat 
untuk membina pelaksanaan 
SPIP. Kesadaran ber-SPIP terus 
didorong, salah satunya melalui 
MoU.  BPKP telah digandeng 
oleh beberapa kementerian/
lembaga/pemda untuk mem-
bantu penguatan tata kelola 
kepemerintahan yang baik.  
Awal tahun ini, Kepala BPKP 
menandatangani MoU dengan  
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), Dewan Per-
musya waratan Daerah (DPD), 
Mahkamah Konstitusi (MK), 
dan Komisi Yudisial (KY). 

Kesempatan tersebut di-
gunakan oleh Kepala BPKP 

menjadi sesuatu 
yang baru di sektor 
pemerintahan, sehingga 
implementasinya masih lemah.

Maturitas SPIP yang baik 
tidak hanya berujung pada 
akuntabilitas keuangan, tetapi 
juga akuntabilitas kinerja. Salah 
satu dari sasaran Reformasi 
Birokrasi adalah birokrasi yang 
bersih dan akuntabel dimana 
kematangan implementasi SPIP 
menjadi salah satu indikator 
kesuksesannya. “Maturitas 
SPIP menjadi wujud dari 
Reformasi Birokrasi, untuk sub 
tujuan akuntabilitas,” ungkap 
Ardan saat menandatangani 
nota kesepahaman di MK dan 
KY (6 Maret 2018)n

(Ayu)

Foto: dok. Humas Pusat

1 2 3
Foto 1. Penandatangan MoU BPKP dan DPD. Foto 2. Penandatanganan MoU BPKP dengan KY.  Foto 3 . Penandatangan  MoU BPKP dan DPR RI

MOU
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Setiap hari, baik individu maupun 
organisasi melakukan berbagai usaha 
untuk mencapai tujuan mereka masing-
masing, termasuk anda semua. Namun, 

untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan 
menghadapi risiko yang tak terhitung banyaknya 
(innumerable risks). Karena karakteristik risiko 
yang bersifat tidak pasti (uncertainty) dan 
memiliki konsekuensi (consequence), maka 
kita perlu mengelola risiko yang ada agar tidak 
menghambat pencapaian tujuan. Hillson dan 
Murray-Webster dalam buku mereka yang 
berjudul “Understanding and Managing Risk 
Attitude”. Menegaskan bahwa manajemen risiko 
adalah ilmu manajemen yang akan membedakan 
antara keberhasilan dan kegagalan. Sebagai 
langkah pertama untuk dapat mengelola risiko 
pribadi masing-masing, kita perlu memahami 

jenis risiko-risikonya. Namun, sebelum itu, kita 
perlu terlebih dulu mengetahui bagaimana kita 
berperilaku terhadap risiko, atau lebih dikenal 
dengan sebutan risk attitude. Risk attitude 
memiliki pengaruh penting terhadap proses 
manajemen risiko karena untuk bisa menguasai 
manajemen risiko, seseorang perlu terlebih dulu 
mengetahui risk attitude-nya.

Setiap orang menghadapi berbagai risiko 
dalam hidupnya. Namun, risiko-risiko pribadi 
yang bervariasi tersebut dapat diklasifikasikan 
dalam enam klasifikasi, yaitu risiko pendapatan, 
risiko biaya pengobatan, risiko hutang, risiko 
aset fisik, risiko aset keuangan, dan risiko umur 
panjang (longevity risk). Kita perlu mengetahui 
risk attitude kita karena dalam mengelola risiko 
individu diharuskan membuat keputusan dan 
penilaian. Dalam sebuah penelitian ditemukan 

Oleh: Betrika Oktaresa
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bukti bahwa risk attitude memiliki efek penting 
dalam menentukan confidence judgements 
seseorang. Risk attitude dapat diartikan sebagai 
respon yang dipilih terhadap ketidakpastian yang 
memiliki konsekuensi, baik positif atau negatif, 
yang dapat berefek pada pencapaian tujuan baik 
dalam lingkup individu maupun organisasi. 
Seseorang bisa memiliki risk attitude yang 
berbeda dengan orang lain meskipun mereka 
berdua menghadapi situasi yang sama, karena 
hal itu tergantung pada bagaimana individu 
merasakan ketidakpastian. Sebagai catatan, 
sebuah kesalahan jika kita kemudian melabeli 
seseorang pada suatu risk attitude tertentu. 
Akan tetapi, mayoritas orang akan memiliki 
kecendurangan pada suatu risk attitude yang 
disukainya, yang akan menunjukkan bagaimana 
respon asli kita yang akan muncul pertama kali 
jika berhadapan dengan ketidakpastian. Hal itu 
karena risk attitude menciptakan perilaku risiko 

(risk behaviour) seseorang. Perlu juga dicatat, 
risk attitude bukanlah satu-satunya elemen 
yang mendorong perilaku jika seseorang berada 
dalam situasi yang tidak menguntungkan, 
karena sebagian besar keputusan yang diambil 
akan didorong oleh respon langsung seseorang 
tersebut terhadap suatu kondisi saat itu. Namun, 
dalam situasi yang menguntungkan atau netral 
tanpa tekanan, risk behaviour akan secara 
dominan dipengaruhi oleh risk attitude. Sebelum 
pembahasan dilanjutkan, isilah tabel risk attitude 
di bagian bawah halaman ini. (pembahasan atas 
hasil isian akan dilakukan di bagian akhir artikel):

 Risk attitude sangat bervariasi karena 
berbentuk spectrum. Namun terdapat empat risk 
attitude yang diketahui dan telah didefinisikan 
secara luas, yaitu risk averse, risk tolerant, risk 
neutral, dan risk seeking/risk taking. Jika anda 
adalah seseorang yang menghindari risiko (risk 
averse) maka anda akan merasa tidak nyaman 
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dengan ketidakpastian, hanya memiliki sedikit 
toleransi terhadap ambiguitas (dalam konteks ini, 
ambiguitas memiliki arti adanya sudut pandang 
atau perspektif yang beragam dalam mengevaluasi 
apakah atas hal yang dilakukan akan diperoleh 
dampak negatif atau apakah suatu risiko dapat 
ditoleransi atau bahkan diterima), dan mencari 
keamanan dalam menghadapi risiko. Anda akan 
cenderung lebih memilih opsi yang kurang 
m e n g u n t u n g k a n 
namun tidak/
k u r a n g 
b e r i s i k o . 
Seseorang yang menghindari 
risiko lebih memilih 
m e n d a p a t k a n 
j u m l a h  n i l a i 

t e r t e n t u 
yang pasti (certain 
value) pada situasi 
yang berisiko 
tinggi. Sebaliknya, 
seseorang yang risk averse lebih rela membayar 
premi atas risiko (risk premium) untuk mengurangi 
risiko, contohnya adalah ketika anda membeli 
asuransi untuk mengurangi risiko.

Berkebalikan dengan risk averse, seseorang 
yang risk seeking cenderung cepat beradaptasi 
dan tidak ragu-ragu untuk bertindak. 
Orang yang bertipe seperti ini akan sangat 
antusias untuk menangani ketidakpastian. 
Namun kadang antusiasme itu malah dapat 

menghalangi pandangannya terhadap potensi 
bahaya. Sehingga menyebabkan keputusan dan 
tindakan yang tidak tepat. Risk seeking person 
melihat ancaman dan peluang secara terbalik, 
cenderung meremehkan ancaman, baik terhadap 
probabilitas dan konsekuensinya, dan menilai 
terlalu tinggi pentingnya sebuah peluang, yang 
dapat memancing orang tersebut untuk mengejar 
peluang dengan sangat agresif dan bersedia 
menoleransi kemungkinan hasil yang merugikan. 

Sebaliknya, 
risk averse 

p e r s o n .
Akan cenderung bereaksi 

ber lebihan  te rhadap 
ancaman 

d a n 
k u r a n g 

d a p a t 
m e r e s p o n 

terhadap adanya 
peluang. Di antara 

risk-averse dan risk-
seeking, ada dua klasifikasi risk attitude 

lainnya yaitu risk tolerant dan risk neutral. 
Secara umum, keduanya memiliki unsur yang 
sama yaitu tidak terpolarisasi ke salah satu kutub, 
risk-averse ataupun risk-seeking. Perbedaannya 
adalah seseorang yang toleran terhadap risiko 
merasa bahwa ketidakpastian itu normal dalam 
kehidupan sehari-hari di mana sikap tersebut 
dapat menyebabkan orang gagal dalam mengelola 
risiko dengan tepat, membawa mereka pada lebih 
banyak masalah yang timbul dari dampak suatu 
risiko dan berpotensi kehilangan kesempatan 
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yang mereka miliki. Sedangkan orang yang 
netral (risk neutral person), memiliki strategi 
untuk mendapatkan future pay-offs. Dalam 
menghadapi ancaman dan peluang, orang 
yang berisiko netral sangat dewasa, hanya akan 
mengambil tindakan saat secara jelas memiliki 
potensi untuk memberikan manfaat. 
Bisa dibilang, risk neutral person 
merupakan sikap ideal dari risk attitude, 
yang cenderung hanya ada di teori saja.

Jadi, melalui deskripsi masing-masing tipe 
risk attitude tersebut, anda dapat meraba-raba 
dimanakah posisi anda dalam melihat adanya 
suatu risiko. Alat ukur lain yang dapat anda 
gunakan untuk mengetahui apakah risk 
attitude anda adalah menggunakan variabel 
personality yang sudah sangat populer di 
dunia yaitu Myers–Briggs Type Personality 
Indicator, yang bisa anda dapatkan di sini 
https://www.16personalities.com/free-
personality-test. Melalui hasil tes tersebut, 
anda dapat mengukur apakah risk attitude anda. 
Seseorang yang memiliki skor sensing/judging 
yang tinggi, cenderung merupakan orang yang 
risk averse. Sebaliknya, orang yang memiliki skor 
yang tinggi intuition and prospecting cenderung 
merupakan tipe orang yang risk seeking.

Penilaian lain yang dapat anda gunakan 
adalah dengan menjawab beberapa pilihan terkait 
pengambilan keputusan pada tabel yang telah anda 
isi di bagian tengah tulisan ini. Jika dari 10 pilihan 
di atas anda memilih option A sebanyak empat 
kali, maka anda dapat dikategorikan sebagai risk 
neutral. Lalu, jika anda memilih option A kurang 
dari empat kali, maka anda merupakan seorang 

r i sk  seek ing . 
Sebaliknya, jika 
anda lebih banyak 
memilih option A 
yaitu lebih dari 
empat kali, maka 

a n d a 
adalah seorang 
risk averse. 

Nah, jika anda 
sudah memahami 
a p a k a h  r i s k 
attitude  anda, 
a r t i n y a  a n d a 
bisa lebih mudah 
dalam mengelola 

risiko-risiko dalam hidup anda. Selain itu, 
pada skala yang lebih luas, risk attitude anda 
akan berpengaruh juga pada bagaimana anda 
memandang dan mengelola risiko di organisasi 
anda. Sehingga segala hal terkait manajemen 
risiko di organisasi anda harus disesuaikan 
dengan risk attitude anda, terutama jika anda 
berada di level pimpinan organisasi.

“karena risiko tidak dapat anda hilangkan, 
namun harus anda kelola”

*Penulis adalah Re-entry pada Deputi Akuntan Negara



WARTA PENGAWASAN
VOL XXV/ NOMOR 1/ TAHUN 201848

WARTA PUSAT

Me n g i n g a t 
pentingnya hal 
tersebut, BPKP 
m e n g u s u n g 

tema Peningkatan Kompetensi 
SDM dalam Pengelolaan 
Kearsipan Menjadi Kunci 
Penting untuk Mewujudkan 
Tata Kelola Kearsipan yang 
Handal, dalam kegiatan Forum 
Kearsipan dan Kepustakaan 
BPKP berlangsung di Kantor 
Pusat BPKP sejak tanggal 5 s.d. 
7 Februari 2018.

Sekretaris Utama BPKP, 
Dadang Kurnia saat membuka 
kegiatan yang diikuti oleh 
Arsiparis dan Pengelola Arsip 
dari seluruh perwakilan BPKP 
ini,  menyatakan harapannya 

agar pengelolaan arsip BPKP 
ke depan semakin baik. Hal 
tersebut  menindaklanjuti hasil 
audit kearsipan yang dilakukan 
ANRI, dimana masih banyak hal 
yang harus terus ditingkatkan.

Menurutnya terdapat 
beberapa hal yang harus diper-
hatikan antara lain peningkatan 
kualitas SDM, sarana prasarana 
khususnya penyediaan gedung 
arsip dan peralatan untuk 
mendukung digi ta l isas i 
kearsipan maupun tata kelola 
berupa SOP, jadwal retensi dsb. 
Sebagai lembaga pengawasan, 
pengelolaan kearsipan BPKP 
menjadi vital untuk mendukung 
penugasan sehari-hari.

Kegiatan ini juga meng-
hadirkan narasumber dari 
Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI), Kasubdit 
Kearsipan I ANRI, Yayan 
Daryan menguraikan strategi 
keberhasilan pengelolaan arsip 
dengan menekankan pentingnya 
pemahaman Arsiparis mengenai 
ketentuan baru pengelolaan 
kearsipan yang mengacu 

Wujudkan Tata Kelola 
Kearsipan yang Handal

Semua penugasan 
kedinasan sangat 

erat berhubungan 
dengan kearsipan. 

Sedemikian berartinya 
pengelolaan kearsipan 
untuk mendukung dan 

menyelesaikan tugas-
tugas pengawasan 

yang diemban, 
BPKP memandang 

perlunya peningkatan 
kompetensi SDM 

dalam pengelolaan 
kearsipan. 
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Para peserta forum menyimak paparan dari Narasumber Arsip Nasional RI - Yayan Daryan
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pada UU No 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan. UU tersebut 
mengubah fokus pengelolaan 
arsip, dahulu lebih menekankan 
pengelolaan arsip statis, namun 
sekarang lebih fokus pada 
pengelolaan arsip dinamis.

Yayan lebih lanjut men-
jelaskan instrumen penting 
penge lolaan arsip dinamis 
meliputi Tata Naskah Dinas, 
Klasifikasi Arsip, Jadwal 
Retensi Arsip dan Sistem 
Klasifikasi Keamanan dan 
Akses Arsip. Untuk mencapai 

pengelolaan arsip dinamis yang 
efektif, efisien dan sistematis 
juga memerlukan dukungan 
sumber daya kearsipan berupa 
SDM, Organisasi, Sarana dan 
Prasarana serta Pendanaan.

Narasumber Siti Nurhayati 
yang menjabat sebagai Arsiparis 
Madya ANRI menyampaikan 
materi terkait Pelaksanaan 
Tugas Jabatan fungsional 
Arsiparis yang mengacu kepada 
Perka ANRI No 4 Tahun 2017 
dan Standar Kualitas Hasil 
Kerja Arsiparis sesuai Perka 

...instrumen penting pengelolaan arsip dinamis meliputi 
Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Untuk mencapai 
pengelolaan arsip dinamis yang efektif, efisien dan sistematis 

juga memerlukan dukungan sumber daya kearsipan berupa 
SDM, Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Pendanaan...

ANRI No 5 Tahun 2015. 
Regulasi tersebut merupakan 
upaya untuk lebih menghargai 
profesi Arsiparis, sehingga 
diharapkan seorang Arsiparis 
mendapatkan penempatan dan 
penugasan yang ditentukan 
sesuai jenjang jabatannya. 

Dari kegiatan ini diharapkan 
Arsiparis dapat semakin pro-
fesional dan mampu me ngem-
bangkan keahliannya secara 
terus menerusn

     (Dian)
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ki - ka: Kasubag Persuratan, Kearsipan dan Penggandaan pada Biro Umum BPKP - Supriyadi, Kasubdit Kearsipan I 
ANRI- Yayan Daryan, Arsiparis Madya ANRI - Siti Nurhayati

Arsip di Badan Informasi Geospasial
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Sportivitas merupakan 
sikap yang diperlu-
kan dalam sebuah 
pertandingan, para 

pemain dituntut untuk ber-
sikap jujur dan kstaria dalam 
bertanding serta disiplin 
mematuhi ketentuan-ketentuan 
yang sudah ditetapkan dalam 
sebuah pertandingan. 

Hal itulah  yang merupakan 
tagline dari Turnamen Bola 
Voli Junior K-Usia 2003 
Pusdiklatwas BPKP Cup I yang 
berlangsung pada tanggal 13 
Januari 2018 lalu di Lapangan 
Bola Voli Pusdiklatwas BPKP. 

Turnamen ini merupakan 
ajang untuk pencarian atlet 
yang berpotensi dalam rangka 
persiapan Porda Jabar tahun 
2021. Selain untuk memupuk 
bakat para tunas-tunas muda 
di bidang olah raga bola 
voli, turnamen ini juga untuk 
memberikan wahana positif bagi 
perkembangan olahraga bola 
voli. Kegiatan ini juga sebagai 
sarana untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat 
umum mengenai organisasi 
BPKP.

Menanamkan sifat sporti-
vitas sejak dini, akan memacu 

se  mangat anak bertanding 
de ngan lebih keras tanpa 
melakukan perbuatan curang. 
Dengan sportifitas anak belajar 
meng hargai prestasi dan me-
ngakui kemenangan pihak 
lawan serta berani menerima 
kenyataan bila timnya men-
derita kekalahan. Dengan demi-
kian akan terbentuk watak dan 
karakter tunas-tunas baru yang 
berjiwa ksatria.

Penanggung jawab kegiatan 
Fadjar Patriono saat membuka 
turnamen menyampaikan, “para 
peserta selama bertanding agar 
tetap menjunjung sportivitas 
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dan kejujuran. Untuk menjadi 
seorang atlit yang sukses tidak 
dapat dicapai dengan mudah dan 
instan, namun perlu “belatih, 
berlatih, dan berlatih” ujarnya 
sembari memberi semangat para 
peserta. 

Kegiatan ini mendapat 
respon positif dari masyarakat 
luas, sebanyak delapan klub 
bola voli terbaik yang berada di 
wilayah DKI Jakarta, Kabupaten 
Bogor, Bekasi Kota Tangerang 
Selatan, Kota Depok serta Kota 
Bandung ikut meramaikan 
turnamen ini. Klub Bola Voli 
yang ikut serta yaitu, binaan 
Pusdiklatwas BPKP (Kabupaten 
Bogor), Vobgard (DKI Jakarta), 
Bekasi Muda (Kota Bekasi), 
Kabot (Tangerang Selatan), 
Bahana (Kabupaten Bandung), 
Napoleon (Kabupaten Bekasi), 
Ivoko (Kota Bogor), Bivoc 
(Kabupaten Bogor). Masing-
masing klub menampilkan para 
atlet putrinya yang lahir pada 
tahun 2003 dan setelahnya.  

Rahmat Darwis dari klub 
Ivoko (Kota Bogor) menyambut 
baik turnamen ini,  menurutnya 
ajang seperti ini perlu diseleng-
garakan mengingat para atlit 
membutuhkan event untuk jam 
terbang bagi pemain, sebagai 
sarana latihan, dan sparring. 

Rahmat menambahkan, 

“dengan terselenggaranya 
kegiatan ini di BPKP menu-
rutnya  bagus sekali, mengingat 
turnamen seperti ini sangat 
jarang diselenggarakan. Apalagi 
baru sekali dilaksanakan sudah 
banyak tim dari luar yang 
mengikutinya,” paparnya.

Senada dengan pendapat 
Rahmat, Satya Permana dari 
Bivoc Bogor mengemukakan 
bahwa turnamen seperti ini 
sangat penting bagi perkem-
bangan gerenasi muda, karena 
saat ini Indonesia membutuhkan 
bibit-bibit pemain muda yang 
profesional.

Baik Rahmat maupun Satya, 
keduanya berharap kegiatan 

ini dapat terselenggara rutin 
tiap tahunnya, mengingat 
kegiatan ini merupakan sarana 
posi tif bagi pembinaan dan 
perkembangan generasi muda 
Indonesia. 

Dalam turnamen ini akhir-
nya klub Bahana asal Bandung 
berhasil meraih juara I, sete-
lah berhasil mengalahkan 
klub Vobgard (DKI Jakarta) 
yang menjadi juara II dengan 
skor akhir 25-8 dan 25-13 . 
Kegiatan ini direncanakan akan 
dilaksanakan kembali Pusdiklat 
BPKP Cup II pada saat HUT 
BPKP ke-35 nantin 

(endang/suryo)
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Penanganan kasus yang diindikasikan mengandung unsur Tindak 
Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, 
dan KPK) akan meminta kepada instansi yang berwenang dalam 
melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, antara lain 

kepada BPK/BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara terhadap 
instansi yang diduga terdapat tindak pidana korupsi. Secara formal audit 
investigatif dan audit PKKN yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk 
Laporan Hasil Audit Investigasi dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian 
Keuangan Negara (LHPKKN) termasuk dalam kriteria alat bukti surat dan 
keterangan ahli, karena laporan tersebut tidak serta merta diterima oleh hakim, 
sehingga pembuat laporan (auditor) harus menjelaskan perhitungannya kepada 
hakim di persidangan.

Pada dasarnya audit investigatif dan audit PKKN  memiliki persamaan 
dan perbedaan. Persamaan antara keduanya antara lain terletak pada tujuan 

Oleh Nasarudin

Masalah Audit Investigatif dan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara (Audit PKKN) cukup menarik untuk disimak sejalan dengan 

banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap.
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yang sama yaitu untuk membuktikan adanya 
penyimpangan yang mengakibatkan kerugian 
negara, dimana kedua-duanya menjadi bahan bagi 
penyidik dan penuntut umum untuk proses litigasi 
selanjutnya, termasuk pembuktian di persidangan. 
Perbedaanya antara keduanya yaitu pertama, Audit 
investigatif atas permintaan penyidik biasanya 
dilakukan pada tahap penyelidikan dengan 
tujuan mengungkap terjadinya suatu perbuatan 
melawan hukum dan siapa pelakunya guna 
dilakukan tindakan hukum selanjutnya, dengan 
menggunakan semua bukti-bukti audit yang 
diperoleh auditor untuk mendukung simpulannya, 
sedangkan audit PKKN dilakukan saat sudah 
masuk tahap pro justicia karena dilakukan pada 
tahap penyidikan dan telah terpenuhi unsur 
melawan hukumnya. Kedua, pengumpulan data/
bukti/dokumen yang digunakan dalam Audit 
Investigasi diperoleh langsung oleh tim audit, 
sedangkan pengumpulan data/bukti/dokumen 
yang digunakan dalam Audit PKKN  diperoleh 
dari atau bersama dengan penyidik.

Pada prakteknya, mayoritas permintaan 
audit kepada APIP khususnya BPKP yang 
diajukan oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan 
pada tahap penyidikan (pro justicia) yaitu 
pada saat penyidik telah menemukan adanya 
unsur perbuatan melawan hukum yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, bahkan tidak jarang telah ditetapkan 
tersangkanya. Sehingga pada kondisi tersebut, 
BPKP lebih banyak melakukan penugasan audit 
PKKN dibandingkan dengan audit investigasi.

Dasar regulasi yang digunakan oleh 
Aparat Penegak Hukum (APH) atau penyidik 
dalam meminta bantuan audit PKKN kepada 
BPK/BPK/intansi yang berwenang lainnya 



WARTA PENGAWASAN
VOL XXV/ NOMOR 1/ TAHUN 201854

HUKUM

mendasarkan pada Pasal 2  ayat (1) dan Pasal 
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang 
menunjukkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa 
“merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara”menunjukkan bahwa TPK merupakan 
delik formil, yang dapat dipahami bahwa ada 
tidaknya TPK cukup dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan 
dengan timbulnya akibat. Kondisi demikian pada 
akhirnya dikuatkan melalui Putusan Mahmakah 
Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 
2006 yang menyatakan adanya kerugian negara/
perekonomian negara tidak merupakan akibat 
yang harus nyata terjadi, bahkan unsur kerugian 
negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung 
meski sebagai perkiraan atau meskipun belum 
terjadi.

Fakta Hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-
XIV/2016

Tepat sepuluh tahun kemudian, Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan Putusan atas pasal 
permohonan uji materiil yang sama yaitu pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 
UU Nomor 20 Tahun 2001 melalui Putusan MK 
Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 
2017. Dalam putusannya : “Menyatakan kata 
‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 
Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK ini menurut para pakar hukum 
mengubah unsur kerugian negara dalam tipikor 
yang semula delik formil menjadi delik materil. 
Dengan kata lain, unsur merugikan keuangan 
negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan 
(potential loss), tetapi harus dipahami benar-

benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam 
tipikor. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan 
MK antara lain pertama, terjadinya pergeseran 
paradigma penerapan unsur merugikan keuangan 
negara dalam tindak pidana korupsi sejak lahirnya 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, maka penerapan 
unsur merugikan keuangan negara telah bergeser 
dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak 
lagi hanya perbuatan. Sehingga unsur merugikan 
keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai 
perkiraan (potential loss) namun harus dipahami 
benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) 
untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana 
korupsi. Kedua, Penerapan unsur merugikan 
keuangan dengan menggunakan konsepsi actual 
loss  menurut MK lebih memberikan kepastian 
hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya 
sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum 
nasional dan internasional.

Salah satu argumentasinya adalah 
mengaitkannya dengan kelahiran UU Nomor 30 
Tahun 2014, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014 
memberikan hak untuk upaya hukum terhadap 
pejabat pemerintahan apabila yang bersangkutan 
diduga menyalahgunakan wewenang yang 
merugikan keuangan negara. Adanya dugaan itu 
dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan 
ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang 
diduga menimbulkan kerugian negara, akan 
diputuskan berdasarkan hasil pengawasan APIP. 
Ketentuan ini merupakan penegasan terhadap 
pejabat pemerintah karena dengan mekanisme 
itu aparat penegak hukum tidak serta merta dapat 
mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang 
oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau 
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tidaknya kerugian negara.
Ketentuan dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 

UU Nomor 30 Tahun 2014 ini, terutama terkait 
dengan penyalahgunaan wewenang harus 
dipedomani sebagai langkah awal untuk menguji 
ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, namun 
tidak menghalangi penegak hukum lainnya untuk 
memeriksa pejabat pemerintahan. Melalui proses 
di PTUN, bila ternyata terjadi penyalahgunaan 
wewenang yang terindikasi korupsi dapat 
dilanjutkan ke pengadilan negeri atau peradilan 
tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, proses 
di PTUN adalah upaya awal dan administratif, 
sedangkan sifat pidana itu adalah upaya terakhir 
(ultimum remedium). Putusan PTUN juga dapat 
menjadi referensi dalam perkara terkait, misalnya 
perkara korupsi atau pidana. Meskipun selalu 
ada kemungkinan, PTUN menyatakan tidak ada 
penyalahgunaan wewenang, namun saat perkara 
dibawa ke hakim pengadilan negeri digunakan 
pasal lain, misalnya tindak pidana penyuapan.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 
tanggal 25 Januari 2017 tersebut menimbulkan 

konsekuensi hukum baru, khususnya bagi APH 
karena harus membuktikan terlebih dahulu 
unsur kerugian keuangan negara sebelum 
meningkatkan status dugaan korupsi ke tahap 
penyidikan dan penetapan tersangkanya. Hal 
tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yaitu 
sejak tahap penyelidikan, penyelidik harus sudah 
memperoleh jumlah kerugian keuangan negara 
atas suatu penyimpangan tertentu (khususnya 
pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor) sebelum kasus/
perkara tersebut ditingkatkan statusnya ke 
tahap penyidikan. Dengan demikian dengan 
dihapusnya kata “dapat” maka konsekuensinya 
yaitu jika unsur merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara belum atau tidak 
terjadi, sedangkan unsur yang lainnya, seperti 
secara melawan hukum dan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah 
terpenuhi secara nyata, maka hal tersebut berarti 
belum terjadi tindak pidana korupsi. Sehingga hal 
tersebut memberikan dampak pada perubahan 
metode kerja APH dalam pengusutan-pengusutan 
kasus tindak pidana korupsi dikarenakan harus 

dok: www.mahkamahkonstitusi.go.id
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diperlukan pembuktian terlebih dahulu atas 
kerugian negara.

Audit Investigasi 
Auditor dalam institusi APIP yang berperan 

sebagai ahli dalam penghitungan kerugian 
keuangan negara pun akan semakin dilibatkan 
sejak awal atau tahap penyelidikan dalam 
pembuktian unsur kerugian keuangan negara 
perkara tindak pidana korupsi. Sehingga auditor 
dituntut untuk mampu memfilter/menelaah 
lebih awal atas suatu peristiwa hukum dengan 
menggunakan audit investigasi atau audit dengan 
tujuan tertentu yang pada akhirnya auditor akan 
menentukan apakah suatu peristiwa hukum 
tertentu merupakan suatu hal yang bersifat 
administrasi ataukah bersifat pidana, khususnya 
apabila ditemukan adanya kerugian Keuangan 
Negara. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan 
diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategi Nasional oleh Presiden yang 
menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk 
mendahulukan proses administrasi Pemerintahan 
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
sebelum melakukan penyidikan atas laporan 
masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan 
wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional.

Dengan kondisi demikian, pihak yang merasa 
dirugikan akibat laporan hasil audit APIP 
khususnya perkara dugaan tindak pidana korupsi 
akan semakin berusaha untuk melepaskan diri 
dari jeratan hukum dengan melakukan segala 
upaya untuk membatalkan laporan hasil audit 
APIP misalnya dengan mengajukan gugatan 

perdata, dan tata usaha negara atas laporan hasil 
audit APIP. Bahkan tidak jarang mereka akan 
memberikan perlawanan secara pribadi kepada 
auditor misalnya dengan mengajukan pelaporan 
tindak pidana umum terhadap individu atau 
personel tim Audit Investigatif misalnya atas 
dugaan Pencemaran/Penghinaan dalam Pasal 
310 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan Pasal 319 
KUHP, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu di 
atas Sumpah dalam  Pasal 242 ayat (1) KUHP dan 
Pasal 22 UU Nomor 31 1999, serta Pemalsuan 
Surat dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP.

Oleh karenanya momentum ini seyogianya 
menjadi perhatian bagi auditor, sehingga auditor 
harus mulai berbenah dan mengasah diri dengan 
terus menambah pengetahuan dan kompetensinya 
untuk menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan 
maupun profesi di masa yang akan datangn

(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan 
bukan merupakan sikap instansi dimana penulis bekerja)

*Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum 
dan Humas BPKP

 auditor dituntut untuk mampu 
memfilter/menelaah lebih awal atas 

suatu peristiwa hukum dengan 
menggunakan audit investigasi 

atau audit dengan tujuan tertentu 
yang pada akhirnya auditor akan 

menentukan apakah suatu peristiwa 
hukum tertentu merupakan suatu 

hal yang bersifat administrasi 
ataukah bersifat pidana, khususnya 

apabila ditemukan adanya kerugian 
Keuangan Negara
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