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Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Buru Selatan (Bursel) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugasnya di Kabupaten 

tersebut tidak menerima fasilitas dari pihak Pemerintah Kabupaten setempat. 

Dari hasil  konfirmasi dan klarifikasi kepada  Tim  Pemeriksa  Laporan Keuangan  

Pemerintah  Kabupaten  Bursel TA 2012, dan Pemerintah  Kabupaten  Buru, diperoleh  

informasi bahwa  tim  tidak  pernah menerima  fasilitas  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bursel  

Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Drs. Darwin 

Wibawa, M.M. dalam hak jawabnya yang disampaikan ke Siwalima, Selasa (21/8). 

Menurut Drs. Darwin Wibawa,M.M., BPK dalam melaksakana tugas  dimaksud  telah 

berpedoman  pada ketentuan  yang berlaku di BPK RI antara  lain Peraturan BPK No.2  Tahun 

2007 tentang  Kode Etik BPK RIi. 

Hal ini diungkapkan Drs. Darwin Wibawa,M.M. mengklarifikasi dugaan yang 

disampaikan oleh Ketua Pergerakan Pelajar Pemuda Indonesia Raya (PARINDRA) Kabupaten 

Bursel, Saiful Loilatu yang menduga, Tim Pemeriksa BPK yang melakukan tugas Pemeriksaan 

Keuanganii Bursel menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh Pemkab Bursel. Saiful 

Loilatu saat itu meminta, Pemeriksaiii  BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk transparan dalam 

memeriksa keuangan kabupaten ini. Hal ini penting, sehingga sistim pengelolaan keuangan 

Kabupaten Bursel dapat tertata dengan baik dan menghindari adanya praktek yang berhubungan 

dengan korupsi. Saiful Loilatu Ia 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, karena hal tersebut 

termasuk sebagai pemberian suapiv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b  UU No. 20 Tahun 

2001v. Selain itu, secara internal dengan diundangkannya Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007  



pada tanggal 22 Agustus 2007 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). 

Saiful Loilatu berharap, Hasil Pemeriksaan BPK tersebut dapat diketahui oleh publik, 

sekaligus menjadi cacatan penting bagi Pemkab Bursel untuk menata kelola pengelolaan 

keuangan secara baik dan benar, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
 

Sumber Berita : 

Siwalima, 21 August 2013. 

                                                           
i
 Saat ini telah diganti dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
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 Auditor/Pemeriksa/Pemeriksa Keuangan Negara, orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 
iv
 Suap (bribe), pemberian sesuatu secara terpaksa, sifatnya melawan hukum, dengan tujuan melancarkan 

pengurusan suatu kepentingan. 
v
 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”. 


