OPTIMALISASI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DALAM PENCEGAHAN OPERASI TANGKAP TANGAN DALAM PEMBERIAN OPINI BPK
Kabar mengejutkan datang dari lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan, ketika
Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap
Auditor BPK beserta mitranya dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kompas, 13 Juni 2017). Banyak reaksi beragam atas peristiwa OTT tersebut, ada
yang terkejut karena tidak menyangka bahwa lembaga ‘sebersih’ BPK dapat terjebak ke dalam
pusaran korupsi yang kasat mata dalam wujud OTT. Sementara pihak yang lain tidak merasa
terkejut atas peristiwa OTT yang terjadi, sebab berdasarkan data Indonesia Corruption Watch
(ICW) sejak tahun 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat enam kasus suap yang melibatkan
23 Auditor/pejabat/anggota staff BPK (Kompas.com, 27 Mei 2017)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah undang-undanga adalah
lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah. Dalam menjalankan tugasnya BPK dapat mengeluarkan 4 (empat) jenis Opini atas
Laporan Keuangan Pemerintah, diantaranya : Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar
Dengan Pengecualian, Opini tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion).
Wajar Tanpa Perkecualian merupakan tingkat penghargaan tertinggi yang banyak ‘dikejar’ oleh
lembaga/pemerintah daerah untuk meraih sebuah gengsi dalam pengelolaan keuangan, bahkan
opini WTP konon juga akan berimplikasi pada besaran anggaran yang akan diterima sebuah
kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh BPK selaku pemegang lisensi opini keuangan
menambah rawan kemungkinan terjadinya OTT di masa depan. Kalaupun kewenangan
pemberian opini keuangan dilakukan dengan Pelibatan Akuntan Publik dan Akademisi, maka
dikhawatirkan akan membutuhkan waktu dan prosedur yang lama, terlebih lagi dengan
banyaknya jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Oleh karenanya perlu
dirumuskan cara untuk mengantisipasi tidak terulangnya peristiwa OTT di lingkungan BPK.Salah
satu alternatif solusi penyelesaian yang sumbernya berasal dari intern BPK sendiri adalah melalui
optimalisasi Majelis Kehormatan Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selama ini
keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.
Selama ini Majelis Kehormatan Kode Etik ruang lingkupnya sebatas pada temuan terkait
indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan
data terkait penyimpangan tersebut. Terkait dengan pengaduan perilaku anggota BPK dalam
menjalankan tugas dan fungsinya belum diatur di dalamnya. Idealnya, Majelis Kehormatan Kode
Etik BPK seharusnya juga dapat berfungsi preventif terhadap munculnya kasus OTT.
Kondisi saat ini, dalam menjalankan mekanisme pengaduan kepada Majelis Kehormatan
Kode Etik yang terkait indikasi pengelolaan keuangan yang tidak sesuai, proses pengaduannya
sangat rigit (meliputi penguraian kejadian, pemilihan pasal yang sesuai, penyertaan bukti awal
bila ada, serta penyertaan identitas pengadu bila tidak keberatan). Persyaratan yang rigid

tersebut tentu bisa menjadi bibit ketidaknyamanan bahkan menjadi kendala tersendiri bagi si
‘pengadu’ dalam menyampaian pengaduan. Jika persyaratan pengaduan berbasis kelengkapan
yang rigit masih terus terjadi, tentu dapat menghilangkan munculnya para ‘pengadu potensial’
yang akan mengungkap suatu fakta yang sedang terjadi. Dengan demikian, berarti hilang juga
satu kesempatan bagi Majelis Kehormatan BPK untuk menyelesaiakan persolan tersebut. Oleh
karenanya perlu ditetapkan di mekanisme pengaduan selanjutnya oleh Majelis Kehormatan BPK
tentang bagaimana membuat mekanisme pengaduan yang simple, jelas dan mudah diakses.
Untuk lebih memperkuat fungsi preventif terhadap pencegahan OTT, sebaiknya Majelis
Kehormatan Kode Etik di BPK dapat memperkuat fungsi dengan mensingkronisasikan tugasnya
dengan mekanisme whistleblower yang ada di lembaga BPK. Dengan demikian, Majelis Kode Etik
juga dapat menerima pelaporan terkait perilaku anggota BPK yang di ‘sinyalir’ melanggar etika
dalam melaksanakan tugasnya kepada stakeholders. Dengan mekanisme ini, diharapkan jika
sudah terdapat benih-benih aduan mengenai ‘kenakalan’ oknum pemeriksa keuangan BPK, maka
aduan tersebut bisa segera tertangani dengan dilakukannya sidang etik kepada yang
bersangkutan. Dengan demikian, yang bersangkutan akan segera mendapatkan early warning
sehingga tidak terus tanpa sadar melakukan kesalahan hingga terjebak pada tindakan OTT yang
berujung bui.
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