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BPK HARUS TRANSPARAN MEMERIKSA KEUANGAN BURU SELATAN 
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Ketua Pergerakan Pelajar Pemuda Indonesia Raya (PARINDRA) Kabupaten Buru 

Selatan (Bursel), Saiful Loilatu meminta Pemeriksai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Perwakilan Provinsi Maluku untuk transparan dalam melakukan pemeriksaan keuanganii di 

kabupaten ini. Hal ini penting, sehingga sistim pengelolaan keuangan Kabupaten Bursel dapat 

tertata dengan baik dan menghindari adanya praktek yang berhubungan dengan korupsiiii . 

Saiful Loilatu kepada Siwalima di Namrole baru-baru ini mengungkapkan, dalam 

melakukan Pemeriksaan Keuangan Pemkab Bursel, tim Pemeriksa BPK harus benar-benar 

independen, tidak akan menerima bentuk bantuan apapun dari pihak Pemkab. Menurut Saiful 

Loilatu, permintaan ini dimaksudkan karena dugaan menerima sejumlah bentuk bantuan yang 

sudah mengarah kepada adanya unsur gratifikasiiv bisa saja terjadi. 

Saiful Loilatu mengemukakan bahwa saat melakukan tugas Pemeriksaanv di Kabupaten 

Bursel, keempat orang Pemeriksa BPK ini diduga menggunakan sejumlah fasilitas yang 

disediakan oleh Pemkab. Walaupun demikian, transparansi menyangkut keuangan daerahvi itu 

penting diungkapkan, sehingga diketahui oleh publik sebagai bagian sosial kontrol yang dapat 

dilakukan. 

Disisi yang lain, menurut Saiful Loilatu, BPK dalam melakukan tugas pemeriksaan 

bukan bertindak sebagai seorang Penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian, sehingga tidak boleh 

menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menakuti-nakuti pejabat. 

Saiful Loilatu menjelaskan, Pemeriksa BPK sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara tegas 

dan jelas tidak dibenarkan menerima pemberian dalam bentuk apapun termasuk tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Hal tersebut termasuk sebagai pemberian suapvii 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b  UU No. 20 Tahun 2001viii . Selain itu, secara internal 

dengan diundangkannya Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007ix pada tanggal 22 Agustus 2007 
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tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk menjamin integritas 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dan seluruh auditor/pemeriksa BPK 

dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung, yang 

diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Pasal 4 

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007)x. 

Saiful Loilatu berharap, hasil pemeriksaan tersebut dapat diketahui oleh publik, sekaligus 

menjadi cacatan penting bagi Pemkab Bursel untuk menata pengelolaan keuangan secara baik 

dan benar, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat menciptakan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 
Sumber Berita : 

Siwalima, 16 August 2013. 

                                                           
i
 Auditor/Pemeriksa/Pemeriksa Keuangan Negara, orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 
ii
 Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang 
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 
iii
 Korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara;      2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) 
untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana 
korupsi. 
iv
 Gratifikasi PNS, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri dan 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada pegawai negeri 
sipil yang dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 
v
 Pemeriksaan, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
vi
 Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala 

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2]. 
vii

 Suap (bribe), pemberian sesuatu secara terpaksa, sifatnya melawan hukum, dengan tujuan melancarkan 
pengurusan suatu kepentingan. 
viii

 Bunyi Pasal 12b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 
atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya”. 
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ix
 Saat ini telah diganti dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa 

Keuangan. 
x
 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik  
Indonesia : 
Pasal 4 Ayat (2) : “Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota 
BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang 
diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.” 
Pasal 7 Ayat (2) Huruf a : “menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak 
langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. “ 


