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I N D E P E N D E N S I  -  I N T E G R I T A S  -  P R O F E S I O N A L I S M EIhwal akuntabIlItas

T opik akuntabilitas, 
suka-tidak-suka, menjadi 
sebuah keharusan di 
tengah tuntutan zaman. 

Tidak heran jika Badan pemeriksa 
keuangan (Bpk) menaruh konsen 
yang besar terhadap “akuntabilitas”. 

Untuk mewujudkan akuntabilitas, 
perlu meningkatkan  kesadaran 
tentang akuntabilitas publik dengan 
mengedukasi politisi, public account, 
committee dan pihak lain yang 
berkepentingan.   Bpk punya 
peran penting dalam meningkatkan 
akuntabilitas publik.  

Untuk itulah, sebagai tindak 
lanjut dari penandatangan komitmen 
bersama peningkatan akuntabiltas 
keuangan negara, ke depan Bpk 
akan memberikan penghargaan 
kepada instansi  yang memiliki 
akuntabilitas terbaik. 

Sehubungan hal tersebut, 
Bpk beberapa waktu juga telah 
menggelar seminar mengenai 
strategi peningkatan akuntabilitas 
untuk mewujudkan good governance 
dan clean government. Melalui 
seminar yang diselenggarakan 20 
Januari lalu itu, dapat menjadi ajang 
tukar pengalaman  dan berbagai 
pengetahuan  mengenai bagaimana 
menciptakan akuntabilitas yang lebih 
baik.

Mengingat pentingnya tema 
tersebut,  dua edisi berturut-
turut (Januari – Februari 2014), 
majalah Warta BPK menyoroti topik 
akuntabilitas. Harapannya, sajian ini 
paralel dengan upaya Bpk menjadi 
lokomotif di bidang akuntabilitas.
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A kuntAbilitAs keuangan 
negara sedang menjadi 
sorotan. Maklum, praktek 
akuntabilitas di negeri 

ini memang masih jauh dari yang 
diharapkan.  tengok saja pada 
mekanisme  pengadaan barang 
dan jasa.  seperti diketahui badan 

StRAtegi Menuju 
AkuntAbilitAS Publik
UntUk mewUjUdkan akUntabilitas, perlU meningkatkan  
kesadaran tentang akUntabilitas pUblik dengan  
mengedUkasi politisi, public accountS committEE dan 
pihak lain yang berkepentingan. karena itU badan 
pemeriksa keUangan (bpk) pUnya peran penting dalam  
meningkatkan akUntabilitas pUblik.  

Pemeriksa keuangan (bPk)   banyak 
menemukan  kasus terkait  pengadaan 
barang dan jasa yang nilainya cukup 
signifikan. 

karena itu bPk  menghimbau 
kepada pemerintah untuk menambah 
enam persyaratan  dalam proses 
pengadaan barang  dan jasa. salah 
satunya  pembayaran ke kontraktor  
dan dari kontraktor  secara non 
cash transaction. Dengan begitu  
mekanisme barang dan jasa  dapat 
lebih akuntabel dan mengurangi 
penyimpangan. tidak ada pilihan 
kedepan, sepertinya akuntabilitas  
harus diperbaiki dan ditingkatkan, 
tidak hanya bagi pemerintah tapi juga 
stakeholder. 

terkait dengan hal itu, badan 
Pemeriksa keuangan  (bPk) 
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mempunyai peran penting dalam 
meningkatkan akuntabilitas baik 
akuntabilitas pelaporan keuangan 
maupun akuntabilitas kinerja.  
untuk itulah, sebagai tindak lanjut 
dari penandatanganan komitmen 
bersama peningkatan akuntabilitas 
keuangan negara, kedepan bPk akan 
memberikan penghargaan kepada 
instansi  yang memiliki  akuntabilitas 
terbaik. 

sehubungan dengan hal tersebut, 
bPk telah menggelar seminar 
mengenai strategi peningkatan 
akuntabilitas  untuk mewujudkan 
good governance dan clean 
government. Melalui seminar 
yang di selenggarakan pada 20 
Januari lalu itu dapat menjadi ajang 
tukar pengalaman dan berbagai 
pengetahuan mengenai bagaimana 
menciptakan akuntabilitas yang 
lebih baik. 

Direktur Jenderal  
Perbendaharaan kementerian 
keuangan, Marwanto Harjowiryono, 
saat menyampaikan paparannya 
mengungkapkan apa yang 
dilakukan pemerintah dalam 
pengelolaan keuangan negara 
tidak terlepas dari reformasi fiskal 
yang dilakukan pada tahun 2000. 
selain itu juga tidak terlepas dari 
3 paket undang-undang keuangan 
negara. tiga paket undang-undang 
tersebut yakni  undang-undang 
no. 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara, undang-undang 
no. 1 tahun 2004 mengenai 
Perbendaharaan negara dan 
undang-undang no. 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 

sedangkan berkaitan dengan 
perencanaan dan penganggaran  
terdapat dua undang-undang yang 
memayunginya. Yakni uu no.17 
tahun 2003 dan uu no.1 tahun 
2004. Dengan adanya uu no. 17  
tahun 2003,  menjadi ujung tombak  
sejarah  beralihnya pemikiran  dalam 
mengelola APbn. 

sebelum reformasi lanjut 

Marwanto, belum ada undang-undang  
yang digunakan sebagai  landasan 
dalam reformasi keuangan negara. 
saat itu tanggungjawab  kementerian 
terhadap penggunaan anggaran belum 
cukup tegas. namun setelah reformasi 
akuntabilitas dan transparansi menjadi 
bagian  yang sangat penting. Oleh 
sebab itu  setiap pengguna atau 
kuasa pengguna anggaran wajib 
menyelenggarakan  akuntansi. “tentu 
ini sebuah pemikiran dan sebuah 
kebijakan  yang kemudian sampai 
dengan  saat ini  terus dikembangkan 
dan sempurnakan,”tanda Marwanto. 

Marwanto menjelaskan sebelum 
tersedianya standar akuntansi bagi 
pelaporan keuangan pemerintah  
ditentukan sistem akuntabilitas yang 
berdasarkan suatu sistem akuntansi 
pemerintah yang disusun oleh sebuah 
komite yang independen. karena itu 
laporannya terbatas pada laporan  
realisasi anggaran. namun dalam 
akuntansi  pertanggungjawaban yang 
dibangun saat ini laporan keuangan 
disampaikan secara komprehensif. 

Yakni menyangkut laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan arus kas 
dan Calk. “ini dihasillkan dari sebuah  
proses dari awal tahun sampai dengan 
akhir tahun,”kata Marwanto. 

sebelum reformasi, laporan  
pelaksanaan anggaran negara dibuat  
dengan penundaan antara 2 sampai 
dengan 3 tahun. namun saat ini  
kalender  akuntansi  pelaporan telah 
disusun dengan baik, 6 bulan setelah 
tahun  anggaran berakhir pemerintah 
harus menyampaikan laporan kepada 
DPR setelah melalui audit dari bPk . 
selain itu juga adanya tanggung jawab 

satker  dan menteri yang mengelola 
anggaran tersebut. 

Akuntabilitas Pengelolaan 
APBN 

lebih lanjut Marwanto 
mengungkapkan lkPP merupakan 
bentuk  akuntabilitas pengelolaan 
APbn. untuk memberikan  
akuntabilitas pada publik dan 
seluruh stakeholder, ada 2 konsep 
yang dilaksanakan. Yakni prinsipal 
yang tentunya adalah rakyat yang 
diwakili oleh lembaga perwakilan, 
sementara agen dalam hal ini 
diwakili oleh pemerintah.

setiap tahun dibuat Rencana 
Anggaran dan Rencana kerja 
yang dilakukan untuk semua 
satker yang dibawah pengelolaan 
lembaga dan kementerian. 
laporan pertanggungjawaban 
pelaksana APbn tersebut di 
susunlah laporan keuangan 
Pemerintah Pusat (lkPP). Dengan 
demikian lkPP merupakan bentuk 

pertanggungjawaban akuntabilitas 
bagi pemerintah kepada rakyat melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat atas 
pengelolaan APbn. ini bagian dari 
proses akuntabilitas dari setiap rupiah 
yang dikelola oleh pemerintah dalam 
APbn. 

Menurut Marwanto  alur 
penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah Pusat (lkPP)  dibagi 
menjadi 2 kelompok. Menteri 
keuangan sebagai pengelola bun 

Marwanto Harjowiryono
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diserahi tugas oleh Presidean 
dalam mengatasi kebijakan fiskal. 
berdasarkan sistem Akuntansi 
instansi (sAi), dari semua satker yang 
ada yang jumlahnya sekitar 24.925, 
kemudian satker blu yang jumlahnya 
sekitar 141 dikompilasikan dalam 
wilayah,kemudian dikompilasikan 
ke eselon 1 masing-masing untuk 
selanjutnya dikompilasi di k/l. 
“Jadilah laporan keuangan 
kementerian lembaga (lkkl) 
yang berisi laporan Realisasi 
Anggaran, neraca  Calk,”kata 
Marwanto.

namun pada  sisi yang lain, 
Menteri keuangan sebagai 
pengelola bun juga harus 
menatabukukan dan kemudian 
memberikan laporan atas hal-
hal yang terkait dengan hutang, 
bank untuk investasi dan urusan 
pinjaman, dan lain-lain. “ini 
selanjutnya dituangkan dalam 
laporan keuangan dalam bentuk 
laporan Arus kas, laporan 
Realisasi Anggaran, neraca dan 
Calk.,”kata Marwanto 

sejak tahun 2012, sesuai 
dengan uu no. 17 tahun 
2003, laporan keuangan harus 
menerapkan basis akrual untuk 
menyusun semua laporan yang 
ada.  Apabila  membandingkan 
antara laporan keuangan 
sebelum 2012 dan 2015, maka 
pada tahun 2015 telah menganut 
prinsip-prinsip pengelolaan 
accrual basis. “Dengan  begitu 
diharapkan telah memenuhi standar 
yang digunakan secara luas di dunia 
internasional dan sekaligus akan 
menambah akuntabilitas pada sistem 
kita,”kata Marwanto.

Menyinggung mengenai kesiapan 
Pemerintah dalam menerapkan 
Akuntansi Akrual, menurut Marwanto, 
pihaknya pada tahun 2013,telah 
melakukan uji coba implementasi 
konsolidasi laporan keuangan,juga 
termasuk didalamnya adalah 
penyempurnaan system dan capacity 
building penyusunan peraturan-

peraturan dan dalam laporan 
keuangan juga diberi opini berbasis 
pada cash towards accrual basis. 

selanjutnya tahun 2014 ini, 
implementasi secara paralel dan 
konsolidasi laporan kl dan bun, 
evaluasi dan finalisasi sistem, dan 
data yang akan diberikan ini adalah 
berbasis pada cash towards accrual 

basis. sedangkan tahun 2015, yang 
diperlukan dukungan dari semua 
level kementerian lembaga, karena 
melibatkan lebih dari 24.000 satker 
dan melibatkan sekitar 179 kPPn.   

untuk mengimplementasikan 
proses pelaporan keuangan dalam 
accrual basis yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2015, kementerian 
keuangan telah menyusunan 
kebijakan akuntansi dan perangkat 
hukum telah dilakukan. selain itu juga 
mengembangankan sistem akuntansi 
dan mengembangkan it, khususnya 
mengenai sPAn dan sAkti yang 

merupakan program dan sistem, yang 
akan melibatkan semua satker pada 
seluruh kementerian dan lebaga. 

sekalipun begitu Marwanto 
mengakui, laporan keuangan 
Pemerintah Pusat yang selama ini 
dilakukan tentu harus disempurnakan 
dan merupakan  bentuk akuntabilitas 
pengelolaan APbn pada masa 

mendatang.
sementara Direktur 

Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban 
keuangan Daerah, kementerian 
Dalam negeri, syarifuddin, 
mengungkapkan kondisi 
pengelolaan keuangan Daerah 
sampai saat ini masih adanya 
keterlambatan penetapan 
Perda APbD dan penyusunan 
keuangan Pemerintah daerah 
(lkPD).  Antara lkPD dan 
penetapan Perda APbD terdapat 
korelasi. Akibatnya ketika 
APbD terlambat disahkan, 
membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk menyusun lkPD itu 
sendiri.

selain itu, sampai dengan 
saat ini, capaian opini WtP atas 
lkPD masih rendah.  Pemda 
yang memperoleh opini WtP  
dari bPk baru sekitar 17 provinsi 
dan 112 kabupaten/kota. “ ini 
sekitar kurang dari 30 persen 
yang mendapatkan WtP,”kata 
syarifuddin.

Permasalahan lain yakni 
masih adanya keterbatasan sDM di 
bidang akuntansi pada skPD maupun 
PPkD. berdasarkan catatan dari 539 
entitas pelaporan provinsi/kabupaten/
kota di seluruh indonesia, jika 
seandainya setiap entitas pelaporan 
memiliki 50 skPD maka berarti tidak 
kurang terdapat 26.950 skPD.  ini 
mulai dari yang terkecil yaitu 32 skPD 
dalam satu Pemda sampai dengan 
730 skPD yaitu untuk wilayah Dki 
Jakarta. “Pada tahun 2009 yang lalu, 
sempat dievaluasi, ternyata banyak 
yang menjabat sebagai PPk(Pejabat 
Pembuat komitmen) skPD merupakan 

Tan Sri Dato Setia Haji Ambrin Bin Buang
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sarjana Hukum. Padahal sekurang-
kurangnya minimal 2(dua)orang 
sarjana Akuntansi dalam 1(satu)
skPD,”jelas syarifuddin.

lebih lanjut syarifuddin  juga 
mengungkapkan, belum sepenuhnya 
skPD/PPkD memanfaatkan aplikasi 
akuntansi berbasis teknologi 
informasi. karena itu ada ada 
diperlukan aplikasi sistem informasi 
Akuntansi yang seragam. Hanya saja 
saat ini masih dalam bentuk kajian.  

Menurut syarifuddin, saat ini  
banyak skPD yang menggunakan 
aplikasi yang dikembangkan oleh 
bPkP, dan ada juga skPD yang 
menggunakan aplikasi yang lain. 
kondisi tentu sangat menyulitkan 
pada saat pemeriksaan. “karena itu 
perlu penyeragaman aplikasi sistem 
informasi Akuntansi,”kata syarifuddin.  

Akuntabilitas dalam 
Pengelolaan APBD

terkait upaya mendorong 
peningkatan akuntabilitas dan 
penerapan sAP berbasis Akrual 
dalam Pengelolaan APbD,  menurut 
syarifuddin berbagai upaya dilakukan 
kementerian Dalam negeri. 
Diantaranya melakukan pembinaaan 
peningkatan kualitas lkPD menuju 
opini WtP. seperti melakukan 
asistensi  kepada seluruh daerah  
yang belum memperoleh opini WtP. 
selain itu juga memfasilitasi Pemda 
Provinsi dalam melakukan action plan 
atas laporan  Hasil Pemerikasaan 
(lHP)bPk. 

selain itu, kementerian Dalam 
negeri juga memperkuat peran 
Gubernur selaku wakil Pemerintah 
dalam memfasilitasi Pemda 
kabupaten /kota dalam meningkatkan 
kinerja pengelolaan keuangan Daerah 
menuju opini WtP. upaya lainnya 
yakni memfasilitasi peran Pemda 
dalam penerapan standar Akuntansi 
Pemerintah (sAP) berbasis Akrual.

Dengan berbagai upaya tersebut, 
tren kualitas Opini bPk juga semakin 
membaik. tren opini bPk tahun 
2009 hingga 2012 untuk provinsi se-

indonesia semakin baik. Pada tahun 
2009 misalnya satu provinsi yang 
mendapat opini WtP. selanjutnya 
pada tahun 2010 ada 6 provinsi. 
Pada tahun 2011 meningkat menjadi 
10 provinsi dan pada tahun 2012 
meningkat 17 provinsi. Peningkatan 
serupa  juga terjadi pada perolehan 
opini bPk pada kabupaten/kota 
yang semakin meningkat dari tahun 
ketahun. Pada tahun 2012 ada  
sebanyak 112 kabupaten /kota. “kami 
mengharapkan jumlah opini didaerah 
akan semakin meningkat lagi,”kata 
syarifuddin. 

Menyinggung mengenai kesiapan 
Pemerintah Daerah dalam Penerapan 
standar Akuntansi Pemerintahan 
berbasis Akrual.  syarifuddin mengaku 
masih tahap implementasi. Pada tahun 
2013 lalu misalnya dimulai dengan 
penyusunan pedoman Penerapan 
standar akuntansi Pemerintah 
berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah. “Diharapkan panduan ini 
dapat digunakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kesiapan menghadapi 
penyusunan laporan keuangan 
Daerah,”kata syarifuddin.

sedangkan tahun 2014, akan 
dimulai uji coba penerapan sAP 
berbasis Akrual pada beberapa 
Daerah tertentu. sementara 
padatahun 2015, diharapkan 
Pemerintah Daerah sudah mulai 
menerapkan sistem Akuntansi 
berbasis Akrual sesuai peraturan per-
undang-undangan yang ada.

karena itu tambah syarifuddin, 
ada beberapa hal yang disiapkan oleh 
Pemerintah Daerah terkait penerapan 
sAP berbasis Akrual. seperti aspek 
kelembagaan yaitu adanya penataan 
sOtk khususnya terkait dengan tugas 
dan fungsi akuntansi pada skPD dan 
PPkD untuk mendukung penerapan 
sAP berbasis  Akrual, serta penyiapan 
sOP penerapan sAP berbasis Akrual 
pada skPD dan PPkD.

kesiapan lain, aspek Regulasi 
yaitu adanya penyesuaian regulasi 
Pemerintah Daerah dibidang 
Pengelolaan keuangan Daerah dan 

Saat ini  banyak 

SKPD yang 

menggunakan 

aplikasi yang 

dikembangkan 

oleh BPKP, dan 

ada juga SKPD 

yang menggunakan 

aplikasi yang lain. 

Kondisi tentu 

sangat menyulitkan 

pada saat 

pemeriksaan.
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Penerbitan Peraturan kepala  Daerah 
(Gubernur, bupati atau Walikota) 
terkait dengan kebijakan Akuntansi 
atau sistem Akuntansi Pemerintah 
Daerah.

tidak ketinggalan, lanjut 
syarifuddin aspek sDM yaitu dengan 
adanya peningkatan kompetensi 
tenaga akuntansi yang menangani 
pengelolaan keuangan daerah,serta 
peningkatan komitmen aparatur 
Pemerintah Daerah dalam 
penerapan sAP berbasis Akrual.

Peran ASEANSAI 
Meningkatkan 
Akuntabilitas

tentu saja untuk mewujudkan 
akuntabilitas juga bukan perkara 
yang mudah. karena itu menurut 
Head of Jabatan Audit negara 
Malaysia,  tan sri Dato setia Haji 
Ambrin bin buang, ada sejumlah 
hambatan dalam meningkatkan 
akuntabilitas publik. Diantaranya 
yakni kelemahan dalam 
penegakan hukum, kordinasi 
dan kerjasama  yang tidak efektif 
antara sAi dan entitas dan 
tidak adanya kewajiban laporan 
akuntabilitas untuk dipublikasikan. 

selain itu lanjut tan sri, 
tidak adanya mekanisme untuk 
membuat entitas mengikuti 
prosedur sAi. kelemahan lain 
kurangnya sumberdaya untuk 
melaksanakan  pemeriksaan 
dan kurangnnya kesadaran  
masyarakat  tentang akuntabilita 
pemerintah. 

sekalipun begitu lanjut tan sri ada 
sejumlah strategi  untuk mengatasi 
hambatan tesebut. Diantaranya 
yakni  mengubah peraturan yang 
ada atau mengembangkan peraturan 
baru untuk memperkuat institusi dan 
kapasitas organisasi dari sAi. selain 
itu juga meningkatkan kesadaran 
tentang akuntabilitas publik dengan 
mengedukasi politisi, public account 
committee dan pihak lain yang 
berkepentingan. strategi lain yakni 
meningkatkan kapasitas sAi dalam 

menjalankan fungsi pemeriksaan dan 
mengembangkan  kerja sama yang 
profesional dengan komite audit dan 
internal audit. 

sAi memiliki peran penting dalam  
meningkatkan akuntabilitas publik.  
Seperti mengidentifikasi mekanisme 
yang efektif untuk mengawasi tindak 
lanjut rekomendasi pemeriksaan. 
untuk meningkatkan akuntabilitas, sAi 

juga bekerja sama dengan penegak 
hukum dalam memberantas korupsi. 
lebih penting sAi juga selalu mereviu 
metodologi dan proses audit  yang 
digunakan. selain itu dalam melakukan 
audit juga dilaksanakan sesuai 
standar international. sAi juga dapat 
mengeluarkan peraturan baru dan 
terlibat dalam berbagai kerja sama dan 
pertemuan tingkat tinggi. 

Menurut tan sri, kerjasama 
regional dan international  dapat 
memperkuat sAi dalam  meningkatkan 
akuntabilitas  publik. seperti dalam 
AsEAnsAi,  memformulakan strategi 

pengembangan kapasitas dan rencana 
aksi. Melalui kerjasama regional 
tersebut seperti AsEAnsAi juga 
dapat meningkatkan kualitas  dan 
nilai audit. Dengan membangun kerja 
sama tersebut juga dapat melakukan 
pertukaran  pengetahuan melalui 
konferensi, symposium  dan seminar 
untuk meningkatkan  kompetensi 
auditor. 

Peer review  
sementara untuk memastikan  

akuntabilitas menurut mantan 
ketua sAi Polandia, Jacek 
Jazierski, selain peer review 
ada beberapa hal untuk menilai 
akuntabilitas dari sebuah sAi 
yaitu penggunaan audit eksternal, 
kewajiban untuk membuat laporan  
kepada parlemen dan publikasi dari 
laporan sAi.

lebih lanjut Jacek Jazierski 
menjelaskan peer review  
bermanfaat untuk membuktikan 
atau meningkatkan akuntabilitas 
dari sebuah sAi. Peer review  
bermanfaat karena dilakukan oleh 
seorang atau beberapa partner 
dari sebuah sAi, memberikan 
pengamatan yang lebih baik atas 
pekerjaan sAi dan memberikan 
kesempatan kepada sAi untuk 
mengidentifikasikan perbaikan 
yang dapat dilakukan. 

sedangkan penggunaan audit 
eksternal menurut Jacek Jazierski  
untuk memeriksa penggunaan 

dan pengelolaan anggaran oleh  nik 
dilakukan paling sedikit dalam tiga 
tahun. “Audit eksternal tidak memeriksa 
metodologi atau prosedur yang 
digunakan nik,”kata Jacek Jazierski.

 sementara komunikasi dengan 
media juga  merupakan salah satu 
agar sAi akuntabel. Publik akan 
diberitahu  mengenai kondisi negara, 
pelaksanaan tugas pelayanan untuk 
publik, bagaimana sumber daya 
digunakan. “Di Polandia  laporan 
audit harus dipublikasikan kepada 
masyarakat,”jelas Jacek Jazierski. 
(bw)  

Jacek Jezierski
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A wAl kepemimpinan 
BPK periode 2009-2014, 
diapungkan sebuah 
kebijakan yang masih 

di awang-awang. Membangun 
pusat data, link and matching data, 
untuk keperluan pemeriksaan yang 
dilakukan secara elektronik. Dikenal 
dengan nama e-Audit.

E-Audit ini didefinisikan sebagai 
sistem yang membentuk sinergi 
antara sistem informasi di BPK 
dengan sistem informasi yang 
dimiliki entitas pemeriksaan yang 
menggunakan komunikasi data untuk 
secara sistematis membentuk pusat 
data pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara di BPK. Singkatnya, 
inilah yang dikenal dengan 
pemeriksaan secara elektronik. 

Tujuan utama kebijakan itu adalah 
mengantisipasi permasalahan dasar 
yang dihadapi BPK dengan mengikuti 
perkembangan zaman. Sejak era 
reformasi dimulai dengan perubahan 
konstitusi dan peraturan perundang-
undangan terkait BPK dengan 
keuangan negaranya, BPK menjadi 
lembaga negara yang besar dan vital. 

Di sisi lain, dengan perubahan 
tersebut, BPK menghadapi 
kenyataan, dimana sumber daya 
manusia (SDM) yang terbatas, 
sementara entitas yang diperiksa 
begitu besar. Semua hal yang berbau 
keuangan negara harus diperiksa 
BPK. Kenyataan yang dilematis 
lainnya, di samping SDM yang 
terbatas, waktu pemeriksaan pun 
terbatas. 

Di sisi lain, teknologi informasi 
berkembang sedemikian majunya. 
Meniadakan hambatan jarak dan 
waktu, serta memudahkan pekerjaan 
yang dilakukan manusia. Ini yang 
coba dibidik BPK melalui e-Audit. 

Paradigma pemeriksaan pun 
berubah. Sebelumnya, pemeriksaan 
lebih banyak dilakukan secara 
manual. Bertumpuk-tumpuk kertas, 
berkas data yang harus diperiksa. 
Mondar-mandir pemeriksa ke 
kantor entitas yang diperiksa, untuk 

E-Audit MulAi 
MEMbuMi
Secara reSmi, ide e-audit diperkenalkan pada pertemuan 
yang pertama kali para pimpinan lembaga negara di 
iStana bogor, awal 2010. awal tahun 2014 Sudah mulai 
kelihatan haSilnya.

konfirmasi, cross check, maupun 
meminta data untuk dianalisa. Secara 
garis besar alur pemeriksaan itu yang 
biasa dilakukan.

Ketika gagasan e-Audit digulirkan, 
mau tidak mau, penggunaan teknologi 
informasi akan lebih dikedepankan. 
Perlu kesiapan dari Biro Teknologi 
Informasi dan satuan kerja terkait, 
khususnya satuan kerja teknis 
pemeriksaan. Belum lagi kesiapan 
dari entitas yang diperiksa. Butuh 
effort lebih menuju pemeriksaan 
yang bermodelkan paperless dengan 
perangkat teknologi informasi sebagai 

alat pentingnya.
Perubahan paradigma 

pemeriksaan dan mindset tidaklah 
mudah. Tapi, berbagai upaya 
dilakukan terus dilakukan untuk coba 
membawa ide yang masih di awang-
awang itu untuk membumi. Dapat 
diaplikasikan pada tataran praktis.

BPK mulai menggenjot 
sosialisasi agar e-Audit mudah 
dipahami sehingga timbul kesadaran 
pentingnya pemeriksaan secara 
elektronik itu, bukan hanya bagi 
BPK tetapi juga bagi negara. Para 
pimpinan lembaga negara, termasuk 

11 - 19 laporan KHUSUS REVISI.indd   11 4/21/14   2:20 PM



LAPOR AN KHUSUS

12 Warta BPK      FEBRUARI 2014

pemerintah pun mendukung apa 
yang tengah diusahakan BPK. Trickle 
down effect pun cukup berhasil. Pada 
akhirnya,  kementerian/lembaga di 
pusat, maupun pemerintah daerah 
dan entitas lainnya mendukung 
penerapan e-Audit. Efek domino 
dukungan eksternal atas penerapan 
e-Audit pun terjadi. 

Di internal BPK pun terus 
diupayakan pemahaman mengenai 
pemeriksaan semacam ini. Dimulai 
dengan sosialisasi juga. Membuat 
grand design serta konsep dasar 
implementasi. lalu, memasukkan 
ke dalam rencana kerja BPK 
lima tahunan: Rencana Strategis 
(Renstra) BPK periode 2011-2015. 
Sarana prasana untuk mendukung 
penerapan e-Audit pun terus 
diupayakan pengadaannya, baik itu 
sarana sarana berupa fisik maupun 
tata aturan. Agar lebih mengetahui 
bagaimana e-Audit dilaksanakan, 
piloting di beberapa satuan kerja 
pemeriksa baik di pusat maupun di 
BPK Perwakilan pun dilakukan. 

 Penandatanganan nota 
kesepahaman telah dilakukan 
dengan ratusan entitas. Baik dalam 
bentuk dukungan dan penerimaan 
positif entitas untuk akses data 
maupun petunjuk teknis akses 
datanya. Selanjutnya kesepakatan 
bersama dengan entitas sudah 
masuk ke tataran implementasi. 

Pada 4 Februari misalnya, di 
Kantor BPK Perwakilan Provinsi 
Bali, dilakukan penandatangan 
kesepakatan bersama antara BPK 
dengan PT Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Bali dan pemerintah 
daerah se-Provinsi Bali. 
Penandatanganan kesepakatan 
bersama ini terkait dengan akses 
data transaksi rekening pemerintah 
kabupaten/kota se-Provinsi Bali 
secara online pada BPD Bali.  

Penandatanganan dilakukan oleh 
Kepala Perwakilan BPK Provinsi 
Bali Arman Syifa, Direktur PT BPD 
Bali I Made Sudja, beserta walikota 
Denpasar, Bupati Badung, Bupati 

Tabanan, Bupati Gianyar, Bupati 
Bangli, Bupati Klungkung, Bupati 
Karangasem, Bupati Buleleng, serta 
Bupati Jembrana. Ketua BPK Hadi 
Poernomo, Anggota BPK Rizal 
Djalil, serta Gubernur Bali Made 
Mangku Pastika, menyaksikan 
penandatanganan tersebut.

Pada acara penandatanganan 
tersebut, Gubernur Bali Made 
Mangku Pastika menyatakan 
bahwa kesepakatan ini penting 
karena merupakan bagian dari 
keputusan strategis dalam bidang 
penyelenggaraan pemerintah daerah, 
sekaligus menjamin transparansi 
pengelolaan keuangan daerah. Hal 
ini diharapkan mampu mengantisipasi 
dan meminimalisasi terjadinya 
kesalahan administrasi pengelolaan 
keuangan, bahkan penyimpangan.

Penandatanganan ini merupakan 
tindak lanjut pertemuan antara 
Ketua BPK Hadi Poernomo  dengan 
Gubernur Bali Made Mangku Pastika 
dan seluruh Bupati dan walikota 

se-Provinsi Bali pada 30 Desember 
2013. Dilanjutkan pertemuan 
pembahasan teknis pada 23 Januari 
2014 di Kantor BPK Perwakilan Bali. 
Pada pertemuan tersebut disepakati 
mekanisme akses data transaksi 
keuangan daerah di tingkat provinsi/
kabupaten/kota secara online melalui 

BPD Bali yang perlu dituangkan 
dalam kesepakatan bersama yang 
ditandatangani pada acara itu.

Pada 20 Januari 2014, hal yang 
sama juga dilakukan BPK dengan 
pimpinan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur, dan Sulawesi Selatan. 
Penandatanganan kesepakatan 
bersama dilakukan di Kantor Pusat 
BPK, Jakarta. 

Sebelumnya, penandatanganan 
kesepakatan bersama 
dilakukan antara BPK dengan 
Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Penandatanganannya 
dilaksanakan pada 24 Desember 
2013, di Kantor Gubernur DKI 
Jakarta. Kesepakatan bersama 
tersebut ditandatangani oleh 
Kepala Perwakilan BPK Provinsi 
DKI Jakarta Blucer w. Rajagukguk, 
Gubernur Jakarta Joko widodo 
serta Direktur Utama PT Bank DKI 
Eko Budiyanto.

Pada kesempatan itu, Kepala 
Perwakilan BPK RI Provinsi DKI 
Jakarta Blucer w. Rajagukguk 
mangatakan bahwa proses akses 
transaksi kas di Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta telah melalui proses 
pengujian pengaman data. Selain itu, 
BPK juga telah meminta lembaga 
Sandi Negara untuk memberi bantuan 
agar tidak terjadi pemotongan data 
oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Dijelaskan juga bahwa akses 
online ini tidak sekadar transfer data, 
tetapi terjadi juga harmonisasi data. 
Data yang datang dari Bank DKI ke 
BPK RI selalu ter-update. “Setiap 
pengeluaran dan penerimaan kas 
di DKI Jakarta dapat diketahui BPK 
secara realtime,” ujar  Blucer.  (and)

Pada akhirnya, 
kementerian/
lembaga di 

pusat, maupun 
pemerintah 
daerah dan 

entitas lainnya 
mendukung 
penerapan 

e-Audit. Efek 
domino dukungan 

eksternal atas 
penerapan e-Audit 

pun terjadi.
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w AlAU sudah pada 
tahapan implementasi, 
peran penting e-Audit 
terus-menerus bergaung. 

Sosialisasi ke berbagai pihak tetap 
dilakukan. Bahkan, di lingkungan dunia 
internasional, manfaat e-Audit ini juga 
disuarakan.   

Pada 22 Januari 2014, BPK dan 
Kementerian/lembaga melakukan 
penandatanganan komitmen bersama 
untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan 
negara di Auditorium Kantor Pusat BPK, 
Jakarta. 

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua 
BPK Hadi Poernomo, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian  Hatta Rajasa, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, 
Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan Kepala 
UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. Disaksikan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakil 
Presiden Boediono. Hadir dalam acara ini antara lain wakil 
Ketua BPK, Anggota BPK, Pimpinan lembaga-lembaga 
negara lain, para menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu 
Jilid II, para gubernur, serta para pejabat di lingkungan BPK 
Pusat dan Perwakilan.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Kementerian dan 
lembaga yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan 
negara. BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah; 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku 
pengendali penyelenggaraan kementerian bidang 
perekonomian; Kementerian Dalam Negeri selaku 
koordinator pembinaan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintah daerah; Kementerian PAN dan RB selaku 
pengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 
Kementerian BUMN selaku pembina BUMN; dan UKP4 
selaku pelaksana pengawasan dan pengendalian 
pembangunan.

Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya, kembali 
menjelaskan, BPK sebelumnya melakukan pemeriksaan 
dengan lingkup dan sumber daya yang terbatas, dan volume 
keuangan negara yang relatif besar. Sementara itu, sistem 
informasi masing-masing kementerian/lembaga berdiri 

sendiri dan tidak ada link and match karena monitoring 
yang lemah. Dengan kondisi tersebut, BPK menyampaikan 
gagasan pembangunan pusat data untuk melakukan e-Audit 
untuk monitoring yang kuat.

“Melalui e-Audit, BPK bisa memeriksa secara populasi 
sehingga mencakup hampir seluruh jumlah keuangan 
negara. Melalui sistem ini juga, BPK bisa mengakses 
dan menguji rekening semua rekening pengelola dan 
penanggung jawab keuangan negara. BPK juga bisa 
menelusuri transaksi yang dilakukan pengelola keuangan 
negara untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran 
jumlahnya, kelengkapan rinciannya, dan kejelasan sumber 
keuangannya,” jelas Hadi Poernomo.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menyatakan penting untuk meneguhkan komitmen 
dan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas dan 
akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara. 

“Yang dilakukan BPK selama ini nyata dan benar-benar 
bisa meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara Indonesia. Terima kasih pada BPK atas 
inisiatif pengenalan dan pemberlakuan sistem e-audit serta 
berbagai sistem baru yang memungkinkan pemeriksaan dan 
pengawasan keuangan negara dapat lebih baik dibanding 
sebelumnya,” ujar Presiden.

Sudah tahap implementaSi, 
e-audit tetap digaungkan

Ketua BPK Hadi Poernomo menandatangani komitmen bersama peningkatan 
akuntabilitas keuangan negara di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 22 Januari 2014.
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Presiden juga berpendapat, 
sistem e-Audit BPK akan lebih objektif 
dalam memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Menurutnya, tugas dan tantangan 
BPK makin besar di masa mendatang 
karena ekonomi yang terus tumbuh, 
penerimaan negara meningkat, serta 
memastikan keuangan negara dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pada saat membuka Seminar 
Internasional bertema “Strategi 
Peningkatan Akuntabilitas Publik 
Untuk Mewujudkan Good Governance 
dan Clean Government” di Auditorium 
Kantor BPK, Jakarta, 20 Januari 2014, 
Ketua BPK kembali menjelaskan 
pentingnya e-Audit. 

“Pusat data keuangan negara 
dibentuk dengan menghubungkan 
data yang dimiliki BPK dengan data 
entitas (auditee) secara online dan real 
time. Selanjutnya pusat data tersebut 
digunakan BPK dalam pemeriksaan 
secara elektronik (e-Audit),” jelas Hadi 
Poernomo didampingi wakil Ketua 
BPK Hasan Bisri dan para Anggota 
BPK.

Melalui terbentuknya pusat data 
yang bermanfaat sebagai CCTV 
terhadap seluruh transaksi keuangan 
negara, lanjut Hadi Poernomo, 
BPK dapat mengakses transaksi 
keuangan yang berasal dari APBN, 
APBD, dan BUMN. Semua rekening 
para pengelola keuangan negara 
dan pertanggungjawabannya diuji 
secara sistem sehingga BPK bisa 
men-trace dan men-tracking transaksi-
transaksinya.

Seminar Internasional ini 
menghadirkan narasumber Menteri 
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Auditor General of Malaysia, mantan 
Auditor General of Polandia, para 
Direktur BUMN, dan Pemimpin 
Redaksi Koran Tempo.

Pentingnya e-Audit juga 
disampaikan dalam acara Pertemuan 
Puncak Pemimpin Redaksi Tahun 
2013 dengan tema “Kongres 

Kebangsaan: Menggagas Kembali 
Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun 
Indonesia Merdeka” di Birawa 
Assembly Hall, Hotel Bidakara 
Jakarta, 10 Desember 2013. 
Gelaran pertemuan para pemimpin 
redaksi media massa ini dihadiri 
pimpinan lembaga negara, pimpinan 
kementerian/lembaga, para ketua 
partai, pejabat daerah, akademisi, 
serta pemimpin redaksi media massa.

Dalam acara tersebut Ketua BPK 
Hadi Poernomo kembali menuturkan 
inisiatif BPK menciptakan sistem 
monitoring yang kuat terhadap 
keuangan negara melalui Sinergi 
Sistem Informasi, pembentukan Pusat 
Data Nasional serta elektronik audit 
(e-audit). Melalui sistem monitoring 
yang kuat, diyakini BPK dapat 
menekan praktik Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) dan meningkatkan 
penerimaan negara secara sistemik 
menuju kesejahteraan rakyat.

Menurut Hadi, e-audit akan 
menghasilkan, antara lain, kepastian 
hukum, menghapus KKN secara 
sistemik serta meningkatkan 
penerimaan negara. “KKN terjadi 
karena adanya niat dan kesempatan. 
Jika kesempatannya kita tutup, maka 
niatnya terpaksa berhenti, sehingga 
KKN-nya tidak terjadi,” ujar Hadi 
Poernomo.

Dijelaskan juga bahwa secara 
sistem, BPK dapat membuat laporan 
keuangan tandingan kementerian/

lembaga/pemerintah daerah. 
“Ini idealnya, karena APBN yang 
berjumlah sekitar Rp1.500 triliun 
hanya berada di 177 kantor pelayanan 
perbendaharaan negara. Jika data 
dari 177 kantor tersebut dapat ditarik, 
maka BPK bisa membuat laporan 
keuangan tandingan sebelum entitas 
melaporkannya ke BPK. Begitu juga 
dengan APBD yang ada di 33 Bank 
Pembangunan Daerah. Ini upaya 
preventif BPK,” jelas Hadi.

Pada 20 November 2013, 
pentingnya penerapan e-Audit juga 
disampaikan di Sidang Umum PBB 
Sesi ke-68, yang diselenggarakan 
di Markas Besar PBB, New York, 
Amerika Serikat. Pada acara penting 
internasional itu, Ketua BPK Hadi 
Poernomo menyampaikan bahwa 
Indonesia sepenuhnya mendukung 
PBB menjadi suatu organisasi yang 
kredibel dan akuntabel. Sidang Umum 
PBB memiliki peran penting untuk 
mendukung transparansi anggaran 
di tingkat global melalui penetapan 
standar akuntabilitas di dalam sistem 
PBB. Usaha memperkuat PBB 
untuk melaksanakan mandat dan 
memastikan efektivitas pelaksaaan 
program harus didukung, yaitu seperti 
penguatan fungsi pengawasan 
internal dan pemeriksaan eksternal. 
Transparansi dan akuntabilitas 
merupakan syarat adanya efektivitas 
tata kelola (effective governance).

Untuk mencapai tata kelola yang 
baik, perlu adanya data dan informasi 
yang akurat melalui cara yang efisien 
dan hemat, yaitu pemanfaatan 
teknologi informasi (IT). Indonesia 
telah menetapkan suatu strategi 
nasional untuk mengintegrasikan 
output dari sistem IT. Pengintegrasian 
tersebut memungkinkan data disimpan 
pada pusat data nasional, yang dapat 
diakses secara online, di-link and 
match-kan oleh BPK melalui e-audit. 
Dengan e-audit, diharapkan dapat 
mencegah dan memberantas korupsi 
secara sistemik dan merealisasikan 
mimpi Indonesia menjadi negara yang 
bebas korupsi.  (and/humas)

kkn terjadi karena 
adanya niat dan 
kesempatan. Jika 

kesempatannya kita 
tutup, maka niatnya 
terpaksa berhenti, 
sehingga kkn-nya 

tidak terjadi.
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I MPlEMENTASI e-audit 
sepertinya menjadi program 
prioritas Kantor Perwakilan 
Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Jawa Timur. Karena itu 
berbagai upaya telah dilakukan untuk 
mendukung program yang digagas 
Ketua BPK Hadi Poernomo sejak 

tahun 2009 tersebut. Salah satunya 
menurut Kepala Perwakilan BPK 
Jawa Timur, Muzakkir, pihaknya telah 
melakukan penandatanganan MoU 
dengan 39 entitas. “Yang belum MoU 
hanya Kabupaten Suramadu,” ujar  
Muzakkir ketika ditemui WARTA BPK 
di Jakarta.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir:

implementaSi e-audit 
menJadi prioritaS
program e-audit di kantor perwakilan badan 
pemerikSa keuangan (bpk) provinSi Jawa timur 
kini Sudah memaSuki tahap implementaSi. 
Salah Satunya bpk provinSi Jawa timur telah 
melakukan pemerikSaan dengan e-audit pada 
perJalanan dinaS. ke depan Semua laporan 
keuangan akan dilakukan pemerikSaan berbaSiS 
elektronik. 

Selain itu lanjut Muzakkir, 
pihaknya juga telah melakukan 
penandatanganan Petunjuk Teknis 
Pengembangan dan Pengelolaan 
Sistem Informasi untuk Akses 
Data Dalam Rangka Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara e-audit untuk 
pengelolaan data dan dokumen 
dengan 33 entitas. Bahkan lanjut 
Muzakkir, pihaknya juga telah 
melakukan pemasangan Agen 
Konsolidator (AK) di 34 entitas. 
“Kalaupun ada entitas yang belum 
menandatangani MoU maupun 
Juknis karena hanya terkendala 
waktu. Namun secara keseluruhan 
pelaksanaan program e-audit 
sudah berjalan di Jawa Timur,” jelas 
Muzakkir. 

lebih lanjut Muzakkir 
mengungkapkan proses e-audit telah 
dilakukan di Perwakilan BPK Provinsi 
Jawa Timur. Menurut Muzakkir, 
setelah dilakukan MoU e-audit antara 
BPK dan 39 entitas pada tanggal 17 
Mei 2011, Perwakilan Jawa Timur 
telah melakukan IT Assessment 
pada 39 entitas dan semuanya telah 
memberikan feedback. Bahkan 
Perwakilan Jawa Timur juga telah 
melakukan uji coba e-audit pada 
pemeriksaan lKPD TA 2011 atas 
Provinsi Jawa Timur. 

Sekalipun begitu diakui Muzakkir, 
sejumlah kendala memang masih 
dihadapi dalam implementasi 
e-audit. Salah satunya yakni masih 
adanya entitas yang belum percaya 
mengenai keamanan data dalam 
pelaksanaan pemeriksaan berbasis 
elektronik tersebut. Padahal menurut 
Muzakkir, pihaknya juga telah 
berupaya menjelaskan bahwa e-audit 
ini aman. Artinya pihak BPK tidak 
akan menggunakan data entitas 
selain untuk keperluan pemeriksaan. 
“Bahkan yang bisa menggunakan data 
harus ada surat dari Kepala Kantor 
Perwakilan BPK,” kata Muzakkir. 

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Muzakkir
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Sekalipun begitu tambah Muzakkir, 
secara keseluruhan, entitas di Provinsi 
Jawa Timur sangat mendukung 
program e-audit. Apalagi menurut 
Muzakkir , e-audit tidak hanya 
bermanfaat bagi BPK tapi juga entitas. 
Sebab dengan adanya e-audit entitas 
dapat secara real time mengecek  
kemungkinan adanya penyimpangan 
penggunaan anggaran. Dengan 
begitu, mereka dapat   mengantisipasi 
adanya pelanggaran dan dapat 
mengatasinya sedini mungkin. 
“Entitas di Provinsi Jawa Timur sudah 
memahami manfaat e-audit dan 
menyadari pentingnya e-audit dalam 
rangka  pengelolaan keuangan yang 
transparan dan akuntabel,” tandas 
Muzakkir. 

Untuk itulah, lanjut Muzakkir, 
implementasi e-audit di Provinsi 
Jawa Timur telah dilaksanakan 
secara bertahap. Salah satunya 
beberapa waktu lalu, BPK Perwakilan 
Jawa Timur telah dapat melakukan 
pemeriksaan dengan e-audit pada 
perjalanan dinas. “Dengan adanya 
pemeriksaan e-audit ini, kami dapat 
membandingkan boarding pass 
Garuda dengan harga tiket yang 
sebenarnya,” kata Muzakkir. 

Selain itu yang lebih penting 
lagi, menurut Muzakkir, dengan 
pemeriksaan e-audit ini BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga 
menemukan sejumlah temuan terkait 
perjalanan dinas tersebut. “Ternyata 
temuan kami terkait perjalan dinas 
sangat banyak,” kata Muzakkir. 

Dengan adanya temuan tersebut, 
Muzakkir berharap dapat menjadi 
warning bagi Provinsi Jawa Timur 
untuk melakukan pembenahan dan 
perbaikan dalam perjalan dinas. Selain 
itu temuan tersebut juga menjadi 
catatan agar lebih berhati-hati supaya 
temuan serupa tidak terjadi di tahun 
mendatang. Hanya saja, diakui 
Muzakkir, saat ini pihaknya baru dapat 
membandingkan dengan maskapai 
penerbangan Garuda. Belum dapat 
membandingkan dengan perusahaan 
penerbangan lainnya. “Karena itu 

e-audit sangat bermanfaat dan dapat 
mempercepat proses audit,” kata 
Muzakkir. 

Untuk itu, dalam implementasi 
e-audit ini, Muzakkir, juga berharap 
mendapat dukungan sepenuhnya dari 
Biro TI BPK. Dengan adanya dukungan 
tersebut, data yang ada dapat 
diperbandingkan. Dukungan lain dapat 
berupa forum FGD dalam implementasi 
e-audit. Apalagi, ia menyadari e-audit 
merupakan program prioritas BPK. 
Dalam setiap kesempatan Ketua 
BPK Hadi Poernomo senantiasa 
memberikan pengarahan dan target 
untuk mempercepat implementasi 
e-audit. “Kita menargetkan tahun 
depan, semua persoalan dalam 
implementasi e-audit sudah dapat 
diatasi,” kata Muzakkir.

Sebab diakui Muzakkir, dalam 
implementasi e-audit, secara internal 
juga masih menghadapi sejumlah 
kendala yang membutuhkan 
pembenahan. Salah satunya yakni 
meningkatkan kemampuan auditor 
untuk melakukan pemeriksaan 
berbasis elektronik ini. Sebab saat ini 
menurutnya, kemampuan auditor di 
BPK Perwakilan Jawa Timur, untuk 

kemampuan melakukan pemeriksaan 
masih belum merata. Karena itu 
untuk meningkatkan kemampuan 
para auditor ini, ia mengharapkan 
adanya pelatihan bagi auditor dalam 
pemeriksaan e-audit. “Saya berharap 
Biro TI dapat memfasilitasi pelatihan 
tersebut,” kata Muzakkir. 

Selain itu menurut Muzakkir, 
kendala lain, yakni ada sejumlah 
entitas di Jawa Timur yang belum 
memiliki infrastuktur TI yang memadai. 
Karena itu juga dibutuhkan kesiapan 
untuk melengkapi perlengkapan 
IT-nya. Sekalipun begitu bagi 
Muzakkir, komitmen kepala daerah 
dalam mendukung e-audit dapat 
menjadi modal dalam mempercepat 
pelaksanaan e-audit. “Komitmen 
kepala daerah menjadi modal besar 
bagi kami,” tegas Muzakkir. 

Sekalipun begitu, Muzakkir 
mengakui, ada sejumlah kendala 
lain. Yakni masih belum  seragamnya 
aplikasi yang digunakan entitas. 
Seperti ada entitas yang menggunakan 
SIMDA,  tapi ada juga yang 
menggunakan SIMKADA. Untuk 
itu pihaknya perlu melakukan 
penyesuaian aplikasi yang digunakan 

Muzakkir
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entitas. “Kami perlu menyesuaikan 
aplikasi yang kita pakai dengan 
entitas,” kata Muzakkir. 

Ke depan, Muzakkir juga akan 
mempercepat penandatanganan 
Juknis. Selain itu yang lebih penting, 
ia juga akan terus mensosialisasikan 
e-audit kepada entitas. Sebab 
menurutnya sosialisasi ini penting, 
karena untuk memberikan jaminan 
kepada entitas, bahwa data yang 
diberikan akan aman. 

Diakui Muzakkir, dengan adanya 
pemeriksaan e-audit, banyak manfaat 
yang diperoleh. Salah satunya 
efesiensi. Apalagi waktu pemeriksaan 
lKPD, hanya dua bulan. Sudah begitu 
jumlah entitas juga lumayan besar 
yakni sebanyak 40 entitas. “E-audit 
membantu kami dalam soal efisiensi,” 
tegas Muzakkir.

Muzakkir juga menilai selama ini 
jumlah auditor di BPK Perwakilan Jawa 
Timur masih  kurang. Saat ini kantor 
perwakilan yang dipimpinnya hanya 
memiliki 150 auditor. Jumlah tersebut 

menurutnya masih kurang. Idealnya 
sekitar 180 orang. 

Karena itu saat melakukan 
pemeriksaan lKPD, berbagai 
terobosan dilakukan untuk menyiasati 
minimnya jumlah auditor. Salah 
satunya membuat tim minim yang 
hanya berjumlah 4 orang. “Tapi dengan 
adanya e-audit minimnya jumlah 
auditor dapat tertolong karena dapat 
mengidentifikasi temuan dan dapat 
dengan mudah mencari sampling,” 

kata Muzakkir. 
Karena itu program ke depan yang 

akan dilakukan adalah meningkatkan 
kapasitas auditor mengenai 
pemeriksaan e-audit. Selain itu para 
auditor juga perlu mendapat tambahan 
pengetahuan, baik soal penulisan 
laporan hasil pemeriksaan maupun 
ketepatan waktu  hasil pemeriksaan. 
“Kita akan melakukan peningkatan 
SDM, sehinga proses kerja lapangan 
akan lebih cepat,” jelas Muzakkir. 

Terkait program e-audit, 
Muzakkir, berjanji akan mempercepat 

pelaksanaan e-audit. Sebab secara 
formalitas seperti penandatanganan 
MOU sudah dilakukan. Untuk itu 
ia akan melakukan pemantauan 
pelaksanaan e-audit. lebih penting 
lagi, Muzakkir juga akan mendorong 
entitas memasukkan data melalui 
e-audit. Dengan begitu nantinya setiap 
entitas akan ikhlas memasukkan 
datanya. “Ke depan kita akan 
sosialisasikan terus,” jelas Muzakkir. 

 (bw)

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya 

pemeriksaan 

e-audit, banyak 

manfaat yang 

diperoleh. Salah 

satunya efesiensi. 

Apalagi waktu 

pemeriksaan LKPD, 

hanya dua bulan. 

Sudah begitu 

jumlah entitas juga 

lumayan besar 

yakni sebanyak 40 

entitas.

Dengan adanya 

pemeriksaan 

e-audit, banyak 

manfaat yang 

diperoleh. Salah 

satunya efesiensi. 

Apalagi waktu 

pemeriksaan LKPD, 

hanya dua bulan. 

Sudah begitu 

jumlah entitas juga 

lumayan besar 

yakni sebanyak 40 

entitas.
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U NTUK pertama 
kalinya BPK 
RI Perwakilan 
Provinsi Jawa Barat 

menggunakan metode e-audit 
untuk pemeriksaan tahun 2012. 
Seperti pemeriksaan atas 
anggaran perjalanan dinas.

“Yang sudah digunakan 
untuk keperluan pemeriksaan 
misalnya atas perjalanan 
dinas, karena data dari Garuda 
sudah bisa. Hanya memang 
baru Garuda kan. Nah, 
maskapai lainnya yang perlu 
dirintis terus. Ya, makanya kita 
mengharapkan institusi lain, 
seperti kereta api, itu kan bisa, 
karena tidak semuanya naik 
pesawat terbang. Tapi, mudah-
mudahan kereta api bisa. Itu 
yang kita usulkan. Karena itu kan 
adanya di BUMN,” papar Kepala BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat R. 
Cornell Syarief Prawiradiningrat.

Sebelum e-audit diterapkan, 
pemeriksaan atas anggaran 
perjalanan dinas juga dapat 
diketahui ketidaktepatan waktu dan 
ketidaktepatan jumlahnya. Tapi, 
prosedur pemeriksaannya cukup 
panjang dan memakan waktu. Harus 
terlebih dahulu mengajukan surat 
permintaan data, menunggu, dan baru 
disampaikan. Setelah disampaikan 

data pun, ada beberapa hal yang 
harus dikonfirmasi lagi.

Pada saat e-audit diterapkan, 
untuk memastikan waktu dan jumlah 
tersebut; berapa yang dikirimkan dan 
berapa yang diterima, lebih mudah 
lagi. Data dari Garuda sudah lancar 
masuk dan tersedia di portal. Datanya 
pun dapat dianggap sebagai data yang 
sudah valid.

“Kalau penerapan e-audit untuk 
perjalanan dinas, memang temuannya 
semakin banyak. Semakin banyak 
permasalahan yang terkait dengan 
tiket atau perjalanan dinas. Itu yang 

Implementasi e-Audit di Jawa Barat

JukniS untuk tiga 
pemda belum 
ditandatangani
bpk ri perwakilan provinSi Jawa barat Sudah mulai 
menerapkan e-audit. tapi, maSih terdapat hambatan. 
implementaSi e-audit maSih terbataS.

bisa ditemukan oleh tim, oleh temen-
temen. Dengan e-audit ini,” ungkap 
Cornell. 

Selain pemeriksaan melalui e-audit 
atas anggaran perjalanan dinas, 
BPK RI Perwakilan Jawa Barat juga 
melakukan pada objek pemeriksaan 
lainnya. Ada pemeriksaan dana 
perimbangan dari Kementerian 
Keuangan ke pemerintah provinsi 
Jawa Barat atau transfer data 
perimbangan, dari kementerian 
keuangan ke pemerintah daerah 
(pemda).

Dua objek pemeriksaan itu yang 
selama ini efektif. BPK RI Perwakilan 
Jawa Barat salah satu BPK perwakilan 
yang juga sempat melakukan uji 
coba e-audit pada Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Sebelum ujicoba dilakukan proses 
persiapan terlebih dahulu. Dimana, 
BPK Perwakilan menghubungi terlebih 
dahulu Kantor Samsat dan Kepolisian. 
Setelah mendapatkan ijin, baru e-audit 
dilakukan. Hasil ujicoba menunjukkan 
bahwa e-audit bisa dilakukan atas 
BBNKB. 

Pada dasarnya, penerapan 
e-audit di BPK RI Perwakilan Jawa 
Barat melalui serangkaian proses. 
Cornell menyebutnya sebagai empat 
tahapan. Pertama, melakukan jalinan 
kesepakatan atau Memorandum of 
Understanding (MoU) terkait akses 
data secara elektronik dengan entitas 
di perwakilan.  

Untuk akses data ini, kesepakatan 
dengan seluruh entitas di Provinsi 
Jawa Barat sudah dilakukan. Tapi, 
kesepakatan pada tataran petunjuk 
teknis (juknis) akses data entitas 
masih tertinggal pada tiga pemda: 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Subang, Pemkab Bogor, dan Pemkab 
Indramayu. walau belum ada ‘hitam 
di atas putih’, dengan ketiga Pemkab 
tersebut sudah dilakukan pembahasan 
mengenai juknis akses data secara 
elektronik. Sudah clear.

Pemkab Subang sendiri masih 
tertunda karena ada pergantian 
kepala daerah. Setelah dikonfirmasi 

Cornell Syarief Prawiradiningrat
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lagi, mereka sudah menyatakan 
siap. Tinggal mencari waktu untuk 
penandatangan MoU Juknis akses 
datanya.

Pada Pemkab Bogor, masih 
digodok di Biro Hukumnya. Sedangkan 
Pemkab Indramayu masih belum 
diketahui posisi draf Juknis akses 
datanya berada dimana.“Tinggal kita 
terus mengingatkan lagi ke mereka. 
Kita coba kejar lagi, supaya bisa 
secepatnya selesai,” ujar Cornell. 

Selain jalinan kesepakatan 
dengan entitas terkait akses data 
dan juknisnya, pada tahap ini juga 
sudah dilakukan konsolidasi data 
dengan memasang perangkat agen 
konsolidator. Kegiatan konsolidasi data 
yang berasal dari berbagai entitas 
dengan berbagai macam platform 
dan struktur data dikerjakan secara 
sistemik oleh aplikasi konsolidasi 
data. Aplikasi tersebut terdiri dari 
2 komponen yaitu komponen Agen 
Konsolidator dan Master Konsolidator. 
Agen konsolidator terpasang di 
perangkat entitas sementara Master 
Konsolidator terpasang di data center 
BPK. Untuk keperluan konsolidasi 
data secara elektronik, entitas minimal 
harus mempersiapkan satu perangkat 
komputer yang dapat melakukan 
akses internet untuk dipasang Agen 
Konsolidator yang berfungsi sebagai 
pengirim data. Agen konsolidator dan 
Master Konsolidator adalah sepasang 
aplikasi yang berfungsi sebagai 
ETl (extract, transform, load) dari 
sumber data yang ada di database 
entitas ke pusat data BPK. Saluran 
yang digunakan adalah lewat internet 
maupun saluran komunikasi lain yang 
lebih ekonomis dan efisien.Ini semua 
sudah terpasang.   

Tahap kedua, merupakan tahap 
pengambilan data dari pemda. 
Pengambilan data ini pada prinsipnya 
sudah berjalan. Dalam juknis akses 
data setiap entitas beragam rentang 
waktu pengambilannya. Ada yang 
disepakati per triwulan, ada juga yang 
disepakati per semester. 

walau sudah berjalan, tetapi 

pihak BPK Perwakilan tetap harus 
memonitor dan mengecek lagi apakah 
data sudah masuk atau belum. 
“Informasi kemarin sewaktu saya dari 
lO (Liason Officer) TI di Jawa Barat, 
sampai semester I 2013 sudah masuk 
semua. Ya, dengan catatan tadi, itu 
selalu ada monitoring, selalu kita 
menagih,” kata Cornell. 

Tahap ketiga adalah tahap 
implementasi penggunaan e-audit 
dalam proses pemeriksaan. Pada 
tahap ini, BPK RI Perwakilan Jawa 
Barat sudah melaksanakannya. Tapi, 

masih terbatas. Untuk perjalanan 
dinas, dipadukan dengan data dari 
Garuda sudah lancar tersedia di 
portal. Begitu juga dengan data dana 
perimbangan dari Pemerintah Pusat 
ke Pemerintah Provinsi.  Hanya saja, 
data lainnya belum tersedia. Cornell 
berharap data penting seperti data 
dari PlN, BBNKB, bagi hasil pajak 
dari pemprov ke pemkab/pemkot, dan 
lainnya juga tersedia. Dengan kata 
lain, belum banyak informasi yang 
betul-betul bisa dimanfaatkan oleh 
auditor di portal. 

Senada dengan Cornell, Kepala 
Sub Auditorat Jabar III Thomas 
Ipoeng Andjar wasita menyatakan 

bahwa saat ini aplikasi data masih 
dominan terkait keuangan. Hal ini juga 
dipengaruhi dengan sistem elektronik 
yang digunakan di pemda sudah 
berjalan baik, seperti SIMDA (Sistem 
Informasi Manajemen Keuangan 
Daerah) dan SIPKD (Sistem Informasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah). 
Padahal, auditor juga tidak hanya 
memerlukan data keuangan saja, tetapi 
juga non keuangan.

“Nah, aplikasi itu belum online dan 
belum tersedia datanya di portal. Tadi 
seperti yang dicontohkan, misalnya 
BBNKB, datanya ada, terus PlN tadi, 
PlN kan sudah terhubung kan ke 
BPK, cuma belum ada di portal. Di 
portal BPK-nya belum bisa. Informasi 
terakhir karena Biro TI masih belum 
menemukan solusi untuk bagaimana 
menyajikan di portal tadi. Padahal data 
itu sangat diperlukan selain SIMDA dan 
SIPKD,” papar Ipoeng.

Di sisi lain, pada tahap penggunaan 
ini, Cornell berharap langkah-langkah 
pemeriksaan yang harus dilalui auditor 
bisa lebih simpel dan cepat. Dari 
langkah-langkah pemeriksaan yang 
panjang dan memakan waktu berubah, 
hanya tinggal buka komputer saja. 
langsung mendapatkan data, tanpa 
perlu lagi surat tugas dan sebagainya. 

Hal yang disoroti Cornell juga 
soal sistem yang dipakai di pemda 
dengan BPK kerap berbeda. Belum lagi 
belum semua pemda menggunakan 
sistem elektronik pada pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN). Baru 
Pemprov Jawa Barat saja yang sudah 
melakukannya.  

“Yang sudah dikonversi oleh Biro TI 
itu kan baru SIMDA (Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Daerah) dan 
SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah) sementara di 
daerah banyak, pemerintah daerah 
yang menggunakan software-software 
yang lain. Nah, ini perlu menjadi 
pemikiran juga. Kalau data sudah 
dimasukkan, tetapi Biro TI yang belum 
bisa menggunakan data itu karena 
software-nya berbeda,” ungkap Cornell. 

 (and)

Untuk keperluan 
konsolidasi 
data secara 

elektronik, entitas 
minimal harus 

mempersiapkan 
satu perangkat 
komputer yang 

dapat melakukan 
akses internet untuk 

dipasang Agen 
Konsolidator yang 
berfungsi sebagai 

pengirim data.
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P utusan penting baru 
saja diketuk Majelis 
Hakim Konstitusi pada 
pertengahan Februari 

lalu. Majelis hakim yang diketuai 
Hamdan Zoelva mengabulkan 
seluruh permohonan uji materi uu 
nomor 4 tahun 2014 tentang Perppu 

Batal PerPPu 
“Penyelamatan” mK
Majelis HakiM konstitusi MeMbatalkan uu noMor 4 
taHun 2014 tentang Peraturan PeMerintaH Pengganti 
undang-undang (PerPPu) tentang MaHkaMaH 
konstitusi. dengan begitu seluruH ketentuan 
dalaM PerPPu yang Mengatur Pelibatan ky dalaM 
Pengajuan calon HakiM konstitusi Melalui Panel aHli 
dan Pengawasan HakiM konstitusi Melalui Majelis 
keHorMatan HakiM konstitusi (MkHk) terMasuk 
syarat HakiM konstitusi, tidak berlaku lagi.

nomor 1 tahun 2013 menyangkut 
persyaratan dan pengawasan 
hakim konstitusi. “Mengabulkan 
permohon untuk seluruhnya dan 
menyatakan uu Penetapan Perppu 
MK bertentangan dengan uuD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. uu no. 24 tahun 
2003 tentang MK sebagaimana telah 
diubah dengan uu no. 8 tahun 
2011 berlaku kembali,” kata Hamdan 
Zoelva saat membacakan putusan. 

Dengan putusan tersebut, yang 
berlaku kembali adalah uu nomor 
24 tahun 2003 tentang MK yang 
sebelumnya telah digantikan uu 
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nomor 4 tahun 2014. selain itu 
putusan  tersebut juga  menyebabkan 
undang-undang “penyelamatan” 
MK yang dibuat berdasarkan Perppu 
yang di tandatangani Presiden 
susilo Bambang Yudhoyono pada 
pertengahan Oktober 2013 menjadi 
tidak berlaku. 

Dalam amar putusannya, Majelis 
Hakim Konstitusi menilai, materi uu 
no.4 tahun 2014 yang mengatur 
proses pengangkatan hakim 
konstitusi bertentangan dengan Pasal 
24C ayat (3) uuD 1945. Disana 
disebutkan MK mempunyai sembilan 
orang anggota hakim konstitusi 
yang ditetapkan oleh Presiden, yang 
diajukan masing-masing tiga orang 
oleh Ma, DPR, dan Presiden. 

Dengan begitu  majelis hakim 
berpandangan  pengajuan calon 
hakim konstitusi melalui Panel 
ahli yang dibentuk oleh KY 
bersama perwakilan Ma, DPR, dan 
Presiden dianggap telah nyata-
nyata mereduksi kewenangan 
konstitusional ketiga lembaga 
tersebut.

selain itu Majelis Hakim juga 
mempertanyakan penggunaan kata 
“ahli” pada kata “panel”. sebab 
menurut majelis hakim konstitusi, 
syarat keahlian pada panel ahli 
haruslah terukur secara rasional. Hal 
ini  karena hakim konstitusi memiliki 
karakteristik khusus. seperti seorang 
negarawan. 

sedangkan terkait  pelibatan 
Komisi Yudisial (KY) dalam 
pembentukan Majelis Kehormatan 
Hakim Konstitusi (MKHK), menurut 
Mahkamah, checks and balances 
suatu mekanisme yang diterapkan 
untuk mengatur hubungan antara 
kekuasaan legislatif dan eksekutif. 
namun, checks and balances 
tidak ditujukan kepada kekuasaan 
kehakiman karena antara kekuasaan 
kehakiman dan cabang kekuasaan 
yang lain berlaku pemisahan 
kekuasaan.

Lebih jauh Majelis Hakim 
menjelaskan, prinsip utama yang 

harus dianut oleh negara hukum 
maupun rule of law state adalah 
kebebasan kekuasaan yudisial 
atau kekuasaan kehakiman. Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 24 
ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan 
kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
terlebih lagi, Mahkamah  Konstitusi 
telah memutus perkara nomor 005/
Puu-IV/2006, bertanggal 23 agustus 
2006. Di sana disebutkan Hakim MK 
tidak terkait dengan ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 24B uuD 1945.

sementara terkait syarat 
persyaratan menjadi hakim konstitusi 
dari latar belakang parpol yang 
diharuskan terlebih dulu non aktif 
minimal tujuh tahun dari partainya, 
MK juga menolaknya, karena 
dianggap sebagai “generalisasi 
yang berlebihan”. Penangkapan 
akil Mochtar menjadi stigma yang 
dijadikan dasar setiap anggota 

partai politik pastilah tidak pantas 
menjadi hakim konstitusi atau dicap 
calon koruptor. stigmatisasi tersebut 
mencederai hak-hak konstitusional 
seorang warga negara yang terkena 
stigmatisasi tersebut. Padahal, hak 
menjadi Hakim Konstitusi bagi setiap 
orang adalah hak dasar untuk ikut 
dalam pemerintahan yang dijamin 
uuD 1945. 

Perppu Penyelamatan MK
sebelumnya diketahui, pada 

17 Oktober 2013, Presiden 
susilo Bambang Yudhoyono 
menandatangani Peraturan 
Pemerintah Pengganti undang-
undang atau Perppu tentang 
Mahkamah Konstitusi. Kelahiran 
Perppu tentang MK ini tidak 
terlepas dari kasus dugaan suap 
yang melibatkan Ketua Mahkamah 
Konstitusi akil Mochtar dalam 
sengketa Pilkada di Kabupaten 
Gunung Emas, Kalteng, dan 
Kabupaten Lebak, Banten.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
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sejatinya ada tiga subtansi 
dalam dalam Perppu tersebut. 
Pertama yakni menyangkut 
syarat hakim konstitusi. Dalam 
Perppu tersebut disebutkan 
untuk mendapatkan hakim 
konstitusi  yang dipercaya, 
hakim konstitusi dengan latar 
belakang Partai Politik harus 
tidak menjadi partai politik 
paling singkat tujuh tahun 
sebelum diajukan sebagai 
hakim konsitusi. 

selanjutnya subtansi 
kedua, Perppu itu  juga 
memperjelas mengenai 
mekanisme proses seleksi 
dan pengajuan hakim 
konstitusi. Mekanisme 
proses seleksi hakim 
konstitusi disempurnakan 
untuk memperkuat prinsip 
transparansi, partisipasi dan 
akuntabilitas sesuai harapan 
dan opini publik. Berangkat dari 
sinilah Perppu menetapkan agar 
proses seleksi hakim konstitusi, 
terlebih dahulu melalui uji kelayakan 
dan kepatutan. 

Pelaksanaan uji kelayakan dan 
kepatutan ini  dilaksanakan oleh 
panel ahli yang dibentuk Komisi 
Yudisial. Panel ahli ini terdiri tujuh 
orang yang masing-masing diusulkan 
Mahkamah agung, DPR, pemerintah, 
dan 4 orang lainnya dipilih Komisi 
Yudisial. selanjutnya empat orang 
yang dipilih KY berdasarkan usulan 
masyarakat yang terdiri atas mantan 
hakim konstitusi, tokoh masyarakat, 
akademisi hukum maupun praktisi 
hukum. 

Perppu juga mengatur tentang 
pengawasan hakim konstitusi.
Pengawasan ini dilakukan dengan 
membentuk Majelis Kehormatan 
Hakim Konstitusi (MKHK) yang 
“sifatnya permanen, dan tidak 
adhoc. Majelis Kehormatan  MK 
dibentuk bersama oleh MK dan 
Komisi Yudisial. sedangkan susunan  
keanggotaan  MKHK ini terdiri lima 
orang. Mereka terdiri dari mantan 

hakim MK, praktisi hukum dan 
akademisi yang berlatar di bidang 
hukum serta tokoh masyarakat. 

Kehadiran Perppu tersebut 
mengundang kontroversi. sejumlah 
hakim konstitusi dan praktisi hukum 
melayangkan uji meteriil uu nomor 4 
tahun 2014 tentang Perppu nomor 1 
tahun 2013 menyangkut persyaratan 
dan pengawasan hakim konstitusi. 
Para pemohon menganggap uu no. 
4 tahun 2014 bertentangan dengan 
uuD 1945. sebab, uuD 1945 tak 
mengamanatkan pelibatan KY dalam 
pengajuan calon hakim konstitusi 
melalui panel ahli dan pengawasan 
hakim konstitusi. Penambahan syarat 
calon hakim konstitusi tidak menjadi 
anggota parpol dalam waktu tujuh 
tahun pun tidak dikenal dalam uuD 
1945. selain itu, syarat anggota tim 
panel ahli berpendidikan minimal 
magister pun dipersoalkan pemohon 
II. 

Mengundang Pro Kontra 
Kontan saja putusan tersebut 

disambut gembira para pemohon. 
salah satu pemohon andi M asrun 
misalnya mengungkapkan  putusan 

MK ini mengembalikan marwah 
MK dan tegaknya konstitusi. 
sebab, konstitusi harus dijaga 
semua pihak dari serangan 
manuver politik yang bertujuan 
untuk memperlemah MK 
sebagai upaya inkonstitusional.  

selain itu menurut asrun, 
melalui putusan itu semua 
materi uu no. 4 tahun 2014 
bertentangan dengan semangat 
menegakkan kekuasaan 
kehakiman yang mandiri. 
Karena itu kata asrun, putusan 
ini untuk semua pihak, bukan 
untuk kepentingan para 
pemohon dan MK.  “Jangan 
hanya karena satu orang 
semua parpol dianggap korupsi. 
Padahal demokrasi dibangun 
oleh parpol. Karena itu, putusan 
MK ini sudah tepat,” tandas 
asrun.

namun pendapat berbeda 
diungkapkan Direktur Eksekutif 
Constitutional and Electoral Reform 
Centre (CORRECT) Refly Harun. 
Menurutnya  seharusnya MK tidak 
membatalkan keseluruhan dari uu 
Penetapan Perppu MK itu. Baginya, 
keberadaan MKHK seharusnya masih 
bisa dipertahankan untuk menjamin 
hak masyarakat. “Kalau MKHK tidak 
ada, kita sebagai masyarakat, kalau 
ada perilaku hakim yang menyimpang 
mau lapor kemana,” kata Refly. 

Begitu pula dengan keberadaan 
panel ahli sebenarnya tidak 
mengambil wewenang dari lembaga 
Ma, DPR dan Presiden. Menurut 
Refly, panel ahli bentukkan KY itu 
justru sifatnya hanya membantu 
ketiga lembaga itu untuk melakukan fit 
and proper test. Baginya, jika MK 
perhatian terhadap kualitas hakim 
konstitusi seharusnya ketentuan 
panel ahli tidak perlu dibatalkan. 
“uuMK mensyaratkan seleksi 
hakim konstitusi harus transparan, 
akuntabel, objektif, dan partisipatif. 
tetapi, selama ini prinsip ini tidak 
pernah dilakukan,”tambah Refly.  
(bw)

Ketua MK, Hamdan Zoelva
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Meskipun indonesia telah mencapai 
banyak kemajuan dalam pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara, namun 
berbagai penyimpangan masih banyak 

ditemukan. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, harus ada 
langkah bersama untuk meningkatkan akuntabilitas 
keuangan negara di indonesia bisa mewujudkan 
kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan ketua Bpk Ri, 
Hadi poernomo dalam sambutannya pada upacara Bendera 
peringatan HuT Bpk Ri ke-67, selasa (28/1).

Hal tersebut jugalah, kata Hadi poernomo, yang 
mendasari ditandatanganinya komitmen Bersama 
‘peningkatan Akuntabilitas keuangan negara’  antara 
Bpk dan kementerian perekonomian, kementerian 
Dalam negeri, kementerian pAn dan Reformasi Birokrasi, 
kementerian BuMn, kpk dan ukp4. “sebagai kelanjutan 
dari penandatanganan komitmen bersama ini, ke depan Bpk 
bersama dengan semua penandatangan akan memberikan 
penghargaan kepada instansi yang memiliki akuntabilitas 
terbaik,” ucap ketua Bpk.

sebelumnya, Bpk juga 
telah menyelenggarakan 
simposium Bpk negara-
negara anggota AseAn 
atau AseAnsAi  yang 
mengambil topik ‘peningkatan 
Akuntabilitas keuangan 
negara’. Dalam simposium 
tersebut, tutur Hadi, semua 
Bpk anggota AseAnsAi 
mengakui pentingnya 
akuntabilitas keuangan 
negara. Dalam komunike 
AseAnsAi yang dihasilkan 
dari simposium AseAnsAi 
yang dilaksanakan pada 19 
Januari 2014, AseAnsAi 
mengakui bahwa akuntabilitas 
keuangan negara penting 
untuk mendorong tata kelola 
pemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih. 
AseAnsAi juga setuju 

menetapkan ‘Hari Akuntabilitas nasional’. 
Di bagian lain pidatonya, Hadi poernomo mengatakan, 

pihaknya telah menjelaskan kepada presiden dan Wakil 
presiden serta para pimpinan lembaga negara, para 
menteri, gubernur serta pimpinan Lembaga negara 
non-kementerian, bahwa Bpk telah memiliki pusat data 
keuangan negara atau pusat data Bpk yang dibentuk 
dengan menghubungkan secara online dan realtime antara 
data Bpk dan data entitas. selanjutnya, pusat data tersebut 
dimanfaatkan dalam pemeriksaan secara elektronis atau 
e-audit.

Dengan adanya pusat data tersebut berarti Bpk sudah 
memiliki ‘CCTV’ terhadap seluruh transaksi keuangan 
negara, baik yang berasal dari ApBn, ApBD dan BuMn/
BuMD. “Dengan ‘CCTV’ tersebut, setiap saat Bpk bisa 
memonitor transaksi keuangan negara, sehingga setiap saat 
Bpk ada di mana-mana, dan, di mana-mana ada Bpk,” 
ucapnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, lanjut Hadi poernomo, 
presiden susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya 

BerBagai PenyimPangan 
masih Ditemukan

KETUA BPK RI: HADI POERNOMO

Ketua BPK RI Hadi Poernomo
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menyatakan bahwa selama sembilan 
tahun lebih memimpin negara, 
presiden melihat, merasakan dan 
menilai bahwa apa yang dilakukan 
Bpk itu nyata dan benar-benar 
bisa meningkatkan kualitas dan 
akuntabilitas keuangan negara. 
“presiden juga mengucapkan terima 
kasih kepada Bpk atas inisiatif dan 
pengenalan, sekaligus pemberlakuan 
sistem e-audit dan berbagai 
sistem baru yang memungkinkan 
pemeriksaan dan pengawasan 
keuangan negara dapat dilaksanakan 
dengan lebih baik,” tambahnya,

presiden juga menekankan, 
tantangan yang dihadapi sekarang ini 
adalah besarnya ApBn dan ApBD, 
termasuk transfer dana ke daerah 
yang jumlahnya lebih dari Rp600 
triliun. “seluruh dana tersebut 
memerlukan pemeriksaan dan 
pengawasan yang lebih baik, lebih 
efektif dan lebih objektif. Hal tersebut 
tidak cukup dilakukan dengan 
cara manual tetapi harus beralih 
menggunakan system yang sudah 
dikenalkan oleh Bpk yaitu e-audit. 
Dengan e-audit pemeriksaan lebih 
objektif dan terbebas dari kekeliruan 
atau penyimpangan dalam 
pemeriksaan,” jelasnya panjang-
lebar.

Atas sambutan presiden 
tersebut, kata Hadi, kita patut 
bersyukur bahwa pemerintah 
menyambut baik apa yang telah 
dilakukan Bpk selama ini. Termasuk, 
penilaian dari presiden bahwa 
untuk mengawasi dan memeriksa 
keuangan negara yang sudah 
sangat besar, tidak mungkin 
dilakukan secara manual tetapi 
dengan e-audit.

“Atas penilaian presiden sBY 
tersebut, marilah kita sebagai 
warga Bpk semakin memantapkan 
diri, mengokohkan diri, dan semakin 
terpacu semangatnya untuk terus 
menyempurnakan pusat data Bpk dan 
e-audit. kita tidak mungkin mundur 
lagi dengan cara-cara manual karena 
sudah pasti tidak akan bisa menjawab 

tantangan besar yang ada di depan 
mata kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ketua Bpk 
juga mengajak seluruh jajaran Bpk 
dari pimpinan dan anggota Bpk serta 
seluruh pelaksana Bpk, untuk sama-
sama mempunyai rasa memiliki (sense 
of belonging) e-audit tersebut. Agar, 
e-audit bisa terlaksana penuh pada 
tahun 2014 dan tahun selanjutnya. 
“saya mengajak kepada semuanya 
agar tidak bosan mencari cara untuk 
mengembangkan e-audit,” serunya.

selama empat setengah tahun 
di Bpk, aku Hadi poernomo, dirinya 
tidak pernah bosan menyosialisasikan, 
meminta dukungan, dan mencari jalan 
untuk mengembangkan pusat data 

Bpk dan e-audit. Tercatat, ucapnya, 
dirinya telah berbicara sebanyak 157 
kali di forum-forum resmi, seperti 
pertemuan pimpinan lembaga negara, 
kunjungan ke kampus, ceramah di 
kementerian dan lembaga, di kalangan 
media, dalam pertemuan organisasi 

Bpk di tingkat internasional hingga di 
forum resmi sidang umum pBB.

pada 22 november 2013, jelasnya, 
pada sesi ke-68 sidang umum pBB 
di new York, Amerika serikat, dirinya 
mewakili indonesia mengatakan 
bahwa usaha memperkuat pBB dalam 
memastikan efektivitas pelaksanaan 
resolusi dan program pBB dapat 
dilakukan melalui penguatan fungsi 
pengawasan internal dan pemeriksaan 
eksternal. untuk itu diperlukan strategi 
untuk mengintegrasikan output dari 
sistem iT sehingga membentuk pusat 
data nasional yang dapat diakses 
secara online dan bermanfaat untuk 
e-audit. 

Gagasan mengenai e-audit juga 
telah menarik perhatian seorang 
mahasiswa dari universitas Wien, 
Austria, katharina noussi yang 
menulis disertasinya tentang e-audit. 
Dalam simpulannya, ia menulis, 
sistem elektronis sangatlah penting 
terutama bagi negara yang besar 
dan tersebar seperti indonesia. 
Dalam disertasinya, tutur Hadi 
poernomo, ia menulis,”proyek 
ini akan memperkuat Bpk dan 
saya pikir ini merupakan suatu 
proyek yang baik bagi masyarakat 
indonesia untuk melihat bahwa 
keuangan publik telah diperiksa 
dengan baik. Jadi pengenalan 
e-audit dan penguatan Bpk 
merupakan suatu proyek yang 
sangat penting bagi negara”.

Dalam kesempatan itu, ketua 
Bpk juga mengucapkan terima 
kasih atas dukungan dan kerja keras 
semua Akn, perwakilan, dan satker 
terkait sehingga e-audit semakin 
maju dan mendapat apresiasi. 
“saya merasa yakin dan tidak 
ragu-ragu, jika kita bekerja keras, 
terus menyempurnakan pusat data 

Bpk dan e-audit, maka e-audit bisa 
berjalan dengan baik dan menjadi 
pekerjaan sehari-hari yang biasa 
dilakukan di Bpk. ke depan, e-audit 
bukan suatu hal yang luar biasa tetapi 
sudah menjadi hal yang biasa di Bpk,” 
tegasnya.  (dr)

Ketua BPK RI Hadi Pernomo saat penyampaian 
Pernyataan Indonesia pada Sesi ke-68 Sidang Umum PBB 
Rabu, 20 November 2013 lalu di United Nation - New 
York, Amerika Serikat.
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u pACARA bendera 
memperingati HuT Bpk 
ke-67 yang digelar pada 
selasa 28 Januari lalu 

itu, merupakan upacara terakhir yang 
diikuti oleh pimpinan dan Anggota Bpk 
periode 2009-2014. Dari sembilan 
Anggota, ada lima Anggota yang akan 
berakhir masa jabatannya pada tahun 
2014 ini. Dalam kesempatan itu, ketua 
Bpk Ri, Hadi poernomo, memaparkan 
sejumlah capaian yang diraih selama 
4,5 tahun kepemimpinannya. 

“Dalam empat setengah tahun 

masa jabatan kami, alhamdulillah, 
telah banyak prestasi yang berhasil 
kita capai. prestasi tersebut baik di 
bidang pemeriksaan maupun non 
pemeriksaan,” ujar ketua Bpk Hadi 
poernomo dalam sambutannya pada 
upacara Bendera peringatan HuT 
Bpk ke-67.

prestasi tersebut adalah; pertama, 
dalam pemeriksaan keuangan, Bpk 
berhasil mendorong peningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. sejak 
tahun buku 2009, Lkpp sudah 

Prestasi BPk Di 
usia 67 tahun

memperoleh opini Wajar Dengan 
pengecualian (WDp) setelah 
sebelumnya selalu disclaimer. 

pada tahun buku 2012 LkkL dan 
LkpD yang memperoleh opini Wajar 
Tanpa pengecualian juga semakin 
banyak. pada tahun 2012, dari 92 
LkkL sebanyak 68 atau 74% sudah 
WTp; sedangkan LkpD dari 415 yang 
diperiksa sebanyak 113 atau 27% 
sudah WTp. Opini WTp merupakan 
salah satu indikator keberhasilan suatu 
entitas menciptakan transparansi dan 
akuntabilitas keuangan negara.

Hal kedua, dalam pemeriksaan 
kinerja, Bpk terus meningkatkan 
kualitas dan jumlah pemeriksaan 
kinerja. Bpk terus menyempurnakan 
metodologi pemeriksaan kinerja dan 
meningkatkan kualitas auditor melalui 
pendidikan dan pelatihan. saat ini, 
Bpk sudah memiliki dua orang auditor 

Ketua BPK RI Hadi Poernomo sebagai inspektur upacara pada upacara HUT BPK ke-67.
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bersertifikat internasional dalam 
pemeriksaan kinerja, yaitu; Yudhi 
Ramdan dan Ria Anugriani. 

ke depannya, ujar Hadi 
poernomo, Bpk akan memperbanyak 
jumlah auditor bersertifikat 
internasional dalam sejumlah 
keahlian pemeriksaan. Jumlah objek 
pemeriksaan kinerja pada tahun 2012 
sebanyak 168 objek, jauh meningkat 
dibanding tahun 2009 sebanyak 84 
objek pemeriksaan. Rekomendasi 
Bpk dalam pemeriksaan kinerja 
telah banyak membantu pemerintah 
mengambil kebijakan yang lebih baik 
dalam mengelola suatu program atau 
kegiatan.

Hal ketiga, dalam pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu, Bpk banyak 
menemukan kasus terkait pengadaan 
barang dan jasa, perjalanan dinas, 
bantuan sosial, Jamkesmas, 
pelaksanaan ujian nasional, dan 
lain-lain. Atas kasus-kasus tersebut, 
Bpk telah mendorong perbaikan 
dalam penanganan program dan 
kegiatan tersebut. untuk kasus yang 
berindikasi kerugian negara, Bpk juga 
telah menyampaikan kepada penegak 
hukum untuk ditindaklanjuti.

sebagai contoh, pDTT yang 
banyak mendapat perhatian adalah 
pemeriksaan investigatif atas pT 
Bank Century dan pemeriksaan 
investigatif atas proyek Hambalang. 
LHp Bpk atas dua kasus tersebut 
dan perhitungan kerugian negaranya 
menjadi rujukan utama para penegak 
hukum dalam menangani kasus 
tersebut. “Dari kalangan media massa 
juga mengakui bahwa LHp dua kasus 
tersebut telah ‘terang benderang’ 
mengungkap fakta yang terjadi atas 
kasus tersebut,” tandasnya.

prestasi lainnya, lanjut Hadi, dari 
hasil pemeriksaan tahun 2009-2012, 
Bpk telah berhasil menyelamatkan 
keuangan negara sebesar Rp33,88 
triliun. “prestasi ini mungkin selama ini 
tidak kita sadari karena tidak pernah 
dihitung sebagai sebuah prestasi,” 
tambahnya.

Jumlah tersebut berasal dari 

penyetoran kerugian negara selama 
proses pemeriksaan sebesar Rp1,48 
triliun; penyetoran uang selama 
proses tindak lanjut hasil pemeriksaan 
sebesar Rp14,51 triliun; pengurangan 
hutang dari koreksi subsidi 
sebesar Rp15,45 triliun dan koreksi 
perhitungan cost recovery sebesar 
Rp2,44 triliun. “ini jelas prestasi 
sangat membanggakan. Jumlah 
uang yang bisa kita selamatkan pun 
sangat signifikan untuk membiayai 
pembangunan,” tegasnya.

Dikatakannya, dalam hal 
perbaikan pengelolaan anggaran di 
lingkungan kementerian pertahanan 
dan Tni yang selama 20 tahun 
berjalan sentralistis, Bpk telah 
mendorong perbaikannya untuk 
menjadi desentralisasi. kemhan dan 
Tni sepakat untuk menyesuaikan 
mekanisme pengelolaan anggaran 
secara sentralistis menjadi 
desentralisasi seperti kementerian dan 
lembaga lain.

penjelasan prestasi-prestasi 
tersebut, kata Hadi poernomo lebih 

lanjut, bukan dimaksudkan untuk 
mengajak membusungkan dada 
dan merasa sombong, namun 
dimaksudkan agar kita harus yakin 
dengan kemampuan dan hasil kerja 
kita

.
Prestasi Di Bidang Non 
Pemeriksaan

selain prestasi di bidang 
pemeriksaan, Bpk juga meraih 
prestasi di bidang non pemeriksaan 
yang patut dibanggakan. semua 
prestasi tersebut, katanya, merupakan 
hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja 
ikhlas dari seluruh jajaran Bpk, serta 
peduli dan menghormati senior Bpk. 

prestasi tersebut adalah; pertama, 
Laporan keuangan Bpk yang 
diperiksa kantor Akuntan publik 
yang ditunjuk oleh DpR secara 
terus menerus memperoleh opini 
WTp. perolehan opini tersebut harus 
terus dipertahankan melalui praktik 
pengelolaan keuangan yang baik 
dan benar, serta penyusunan laporan 
keuangan yang sesuai dengan 

Ketua BPK dan Anggota BPK usai Upacara HUT BPK

23 - 30 AGENDA.indd   26 4/4/14   12:58 PM



AGENDA

27FEBRUARI 2014      Warta BPK

standar akuntansi pemerintah.
kedua, Laporan Akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (LAkip) 
Bpk Tahun 2012, memperoleh 
penghargaan dari Menteri pAn dan 
Reformasi Birokrasi dengan nilai 
79,54 dengan predikat A atau ‘sangat 
Baik’. Bpk menempati peringkat 
pertama dari semua kementerian dan 
lembaga.

ketiga, Bpk menerima 
penghargaan dari komisi informasi 
pusat sebagai Badan publik pusat 
terbaik ke-4 dalam pelaksanaan 
uu no 14 Tahun 2008 tentang 
keterbukaan informasi publik. “ke 
depan, saya meminta pelayanan 
informasi kepada publik, baik di 
kantor pusat maupun perwakilan, bisa 
berjalan lebih baik lagi,” ucapnya,

keempat, pelaksaan reformasi 
birokrasi di Bpk pada akhir tahun 
2011, telah direviu oleh Tim Quality 
Assurance (Tim QA) Reformasi 
Birokrasi dan memperoleh nilai 85,67 
dengan predikat ‘Baik’ . sebagai 
hadiah atas prestasi tersebut, 
sejak Januari 2012 Bpk mendapat 
remunerasi menjadi 100% untuk grade 
1 s/d 19, dan 87% untuk grade 20 s/d 
27. pada tahun 2012, berdasarkan 
penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi, Bpk memperoleh 
nilai 92,43 atau masuk pada level 
tertinggi yaitu level 5. 

kelima, pada tahun 2011 Bpk 
telah membangun gedung baru di 
kantor pusat yang diresmikan pada 
16 Mei 2013. Gedung baru 19 lantai 
tersebut untuk mendukung kelancaran 
tugas Bpk. selain itu, saat ini Bpk 
sudah memiliki gedung sendiri di 
seluruh perwakilan di 33 provinsi 
berserta sarana dan prasarana mess 
karyawan. Gedung-gedung tersebut 
untuk mendukung kelancaran tugas 
Bpk.

keenam, tahun 2012 sistem 
Manajemen Mutu pusdiklat Bpk 
memperoleh Sertifikat ISO 9001. 
Dengan perolehan sertifikat tersebut, 
berarti pelaksanaan diklat oleh 
pusdiklat Bpk diyakini memiliki mutu 

yang baik.
ketujuh, dalam hubungan 

internasional, Bpk memprakarsai 
pembentukan AseAnsAi pada 
bulan november 2011 dan terpilih 
sebagai ketua AseAnsAi yang 
pertama. Dalam proses pembentukan 
AseAnsAi tersebut, semua Bpk 
anggota AseAn sejak awal, langsung 
bergabung dalam AseAnsAi. Hal 
ini berbeda dengan pembentukan 
inTOsAi dimana singapura menjadi 
anggota setelah 54  tahun.  kemudian 
pada pembentukan AsOsAi, 
singapura menjadi anggota setelah 
31 tahun. “Tetapi pada pembentukan 
AseAnsAi, Bpk singapura langsung 
menjadi anggota sejak awal,” 
tambahnya.

selama dua tahun menjadi 
ketua AseAnsAi, tuturnya, Bpk 
telah berhasil memimpin organisasi 
dengan berbagai kegiatan. Antara 
lain; memprakarsai penyusunan 
Rencana strategis AseAnsAi, 
pembuatan website AseAnsAi, 
pembuatan logo dan lagu AseAnsAi, 
serta berbagai kegiatan peningkatan 

kapasitas anggota AseAnsAi. “Bpk 
juga dengan mulus memimpin estafet 
kepemimpinan AseAnsAi dari 
Bpk kepada Jabatan Audit Brunei 
Darussalam pada 7 november lalu,” 
katanya.

kedelapan, Bpk resmi menjadi 
ketua WGeA inTOsAi pada tahun 
2013. Dengan demikian Bpk akan 
memimpin berbagai kegiatan di 
bidang pemeriksaan lingkungan 
hidup. Bpk akan menjadi salah satu 
lembaga pemeriksa yang penting di 
tingkat internasional dalam menjaga 
kelestarian lingkungan hidup.

kesembilan, Bpk terlibat 
penuh dalam pembuatan pedoman 
pemeriksaan yang digunakan 
oleh inTOsAi. pedoman tersebut 
adalah Auditing Forests; Guidance 
for Supreme Audit Institution yang 
penyusunannya diketuai oleh Bpk 
telah dipublikasikan sebagai dokumen 
resmi inTOsAi WGeA. selain itu, 
Audit Guidance on Disaster-related 
Aid telah ditetapkan menjadi issAi 
no 5520 di inCOsAi, Beijing pada 
november 2013.  (dr)

Ketua BPK Hadi Poernomo menyalami tamu mantan Ketua BPK dan Pejabat BPK.
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k eTuA Bpk Hadi poernomo menanggapi 
secara positif kritikan dari stakeholder maupun 
masyarakat secara umum terkait terjadinya 
kasus-kasus pada entitas yang memperoleh 

opini Wajar Tanpa pengecualian (WTp) atas pemberian opini 
Bpk. Menurutnya, kritikan tersebut bisa menjadi masukan 
untuk perbaikan tugas pemeriksaan Bpk. 

“kita harus menjadikan kritik tersebut sebagai masukan 
untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan 
pemeriksaan tahun 2013, khususnya dalam mendisain 

pemeriksaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau 
korupsi,” ucap Hadi.

untuk itu, menurut Hadi, penilaian terhadap risiko 
kecurangan harus menjadi pertimbangan pada perencanaan 
pemeriksaan ini. pendekatan risk based audit harus 
dilaksanakan secara maksimal dalam pemeriksaan Tahun 
2013. 

selain itu, dalam pemeriksaan, diharapkan para 
pemeriksa Bpk tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas 
atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang diberikan 

Workshop PersiaPan Pemeriksaan 
LkPP/LkkL Ta 2013 “Jadikan 
kriTikan sebagai masukan unTuk 
Perbaikan”

Ketua BPK Hadi Poernomo menyampaikan pengarahan pada workshop persiapan pemeriksaan LKPP/LKKL TA 2013.
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oleh entitas. pemeriksa juga harus 
melakukan pengujian lebih mendalam 
atas subtansi dari transaksi yang 
tercantum dalam dokumen formal itu.

Atas dasar itu, pemeriksa harus 
memastikan keberadaan kegiatan 
atau barang yang dibiayai dari 
belanja yang dicantumkan dalam 
bukti tersebut. Apabila pemeriksa 
menemukan belanja fiktif dalam 
jumlah yang material dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, maka 
permasalahan ketidakpatuhan tersebut 
harus menjadikan pertimbangan dalam 
menetapkan opini.

Dalam pemeriksaan Lkpp/LkkL 
ini juga hendaknya para pemeriksa 
memberikan perhatian yang lebih 
pada sisi pemeriksaan penerimaan 
negara, tidak hanya dari sisi belanja 
negara. Hal lainnya yag perlu menjadi 
perhatian, pemeriksa diharapkan pula 
untuk lebih cermat dalam pemeriksaan 
penerimaan dari sektor pajak maupun 
nonpajak.

Tahun 2014 merupakan tahun 
politik, karena pemilu legislatif dan 
presiden diselenggarakan di tahun 
ini. ini juga disadari betul pimpinan 
Bpk. Oleh karena itu, Hadi meminta 
para pemeriksa untuk waspada 
terhadap kemungkinan penggunaan 
uang negara yang disalahgunakan 
untuk membiayai kepentingan politik 
seseorang atau suatu partai dalam 
ajang pemilu tersebut. Contoh pos 
anggaran yang rawan disalahgunakan 
adalah pos belanja hibah dan bantuan 
sosial.

kepada seluruh pemeriksa, 
diharapkan untuk melakukan 
pemeriksaan secara mendalam 
terhadap pos belanja ini. Lakukan 
konfirmasi terhadap penerima 
hibah dan bansos. pemeriksa 
perlu memastikan apakah yang 
bersangkutan berhak menerima sesuai 
aturan; jelas keberadaan penerimanya 
dan tidak fiktif; jumlah yang diterima 
sesuai dengan yang dilaporkan; dan 
dana tersebut digunakan sesuai 
dengan peruntukannya.

Oleh karena itu, pemeriksa 

harus melakukan cek fisik untuk 
meyakini kebenaran penggunaannya. 
pemeriksa jangan hanya melihat 
proposal yang diajukan dan faktur-
faktur bukti penggunaannya telah 
lengkap kemudian menyimpulkan 
tidak ada masalah. sebab, proposal 
dan faktur sangat mudah dibuat dan 
dipalsukan.

Dari sisi opini sendiri, dalam 
beberapa tahun terakhir terdapat 
peningkatan opini atas Lkpp/LkkL 

yang diberikan oleh Bpk. sejak tahun 
anggaran 2009 sampai 2012, Bpk 
memberikan opini Wajar Dengan 
pengecualian (WDp) atas Lkpp. 
sebelumnya, dalam lima tahun 
berturut-turut, Bpk memberikan opini 
Tidak Memberikan pendapat (TMp). 
peningkatan opini juga terjadi pada 
LkkL. Dalam beberapa tahun terakhir, 
opini WTp pada entitas-entitas LkkL 
terus bertambah jumlahnya. 

perbaikan opini yang diberikan 
Bpk pada Lkpp dan LkkL ini 
menunjukan adanya perbaikan 
kualitas penyajian laporan keuangan 
oleh pemerintah. Bagi Bpk 
peningkatan opini Lkpp dan LkkL 
tersebut, menambah tanggung jawab 
Bpk terhadap opini yang diberikan. 
Bpk harus dapat membuktikan 
kepada pemilik kepentingan bahwa 

opini tersebut diberikan oleh Bpk 
setelah melalui penilaian yang objektif 
dan profesional.

“Oleh karena itu, terkait dengan 
proses pemberian opini atas Lkpp/
LkkL, saya minta hendaknya benar-
benar berdasarkan pada prosedur 
pemeriksaan yang memadai, yaitu 
melalui penilaian atas keandalan 
sistem pengendalian intern; penilaian 
atas kebenaran pelaporan akuntansi; 
pengujian subtantif secara memadai; 
dan penilaian kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
selain itu, kecukupan bukti yang 
kompeten harus diperoleh dan di 
dokumentasikan untuk mendukung 
hasil pemeriksaan Lkpp/LkkL,” ujar 
Hadi. 

Hal itu disampaikan pada saat 
pembukaan Workshop persiapan 
pemeriksaan Laporan keuangan 
pemerintah pusat/Laporan keuangan 
kementerian-Lembaga (Lkpp/
LkkL) untuk Tahun Anggaran (TA) 
2013. Workshop diselenggarakan di 
Auditorium kantor pusat Bpk, Jakarta, 
pada Rabu (15/1/2014) lalu. 

Hadir dalam pembukaan workshop 
tersebut Wakil ketua Bpk Hasan Bisri, 
para Anggota Bpk dan pejabat eselon 
i, ii, iii, iV  di lingkungan Bpk. Baik 
ketua, Wakil ketua, dan para Anggota 
Bpk menyampaikan pengarahannya 
kepada para peserta. pengarahan 
berupa kebijakan Bpk terhadap 
pemeriksaan Lkpp/LkkL dan Lk 
Bun TA 2013, serta  menetapkan 
usulan harapan penugasan dan fokus 
pemeriksaan tingkat Lkpp sesuai 
dengan arahan Badan dan hasil 
pemeriksaan interim dari seluruh 
Auditorat keuangan negara (Akn).

kegiatan workshop sendiri 
dilaksanakan selama tiga hari: 15-
17 Januari 2014. Diikuti seluruh 
pemeriksa Lkpp/LkkL. Jumlahnya 
sekitar 279 pemeriksa. Terdiri 
dari penanggung Jawab, Wakil 
penanggung Jawab, pengendali 
Teknis dan seluruh ketua Tim yang 
berasal dari Akn i sampai Akn Vii, 
dan Bpk perwakilan.

kita harus menjadikan 
kritik tersebut 

sebagai masukan 
untuk memperbaiki 

perencanaan 
dan pelaksanaan 

pemeriksaan tahun 
2013, khususnya dalam 
mendisain pemeriksaan 

atas kemungkinan 
terjadinya kecurangan 

atau korupsi.
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pembekalan dan workshop 
yang rutin dilaksanakan Bpk 
setiap tahunnya ini diharapkan 
agar pelaksanaan  pemeriksaan 
lapangan dan laporan pemeriksaan 
atas Lkpp/LkkL dan Lk Bendahara 
umum negara (Bun) TA 2013 dapat 
diselesaikan sesuai dengan standar 
dan peraturan yang berlaku.

selain itu, workshop kali ini 
setidaknya memiliki tiga tujuan. 
pertama, mengembangkan kebijakan 
dan prosedur pemeriksaan atas 
akun-akun yang menjadi fokus 
pemeriksaan. kedua, memperoleh 
informasi mutakhir mengenai 
kebijakan keuangan negara dan 
kebijakan akuntansi Tahun 2013 dari 
pemerintah. ketiga, mendapatkan 
informasi mengenai hasil evaluasi 
pengendalian mutu pemeriksaan 
Lkpp/LkkL dan Lk Bun untuk bahan 
perbaikan.

Koordinasi Persiapan 
Pemeriksaan LKKL 

selang dua minggu kemudian, 
pada 30 Januari 2014 lalu, 
terkait dengan pemeriksaan 
LkkL tahun anggaran 2013, Bpk 
menyelenggarakan koordinasi untuk 
persiapan pemeriksaan entitas LkkL 
yang berada di bawah Akn iii. 

Rapat koordinasi yang 

dilaksanakan di kantor pusat Bpk. 
Dari pihak Bpk dihadiri Anggota Bpk 
Agus Joko pramono, Auditor utama 
(Tortama) keuangan negara iii Bpk 
Johanes Widodo Hario Mumpuni, 
dan staf Ahli Bidang pemeriksaan 
investigasi Bpk i nyoman Wara. 
sementara dari pihak entitas, dihadiri 
oleh para sekretaris Jenderal dan 
inspektorat Jenderal dari kementerian 
Tenaga kerja dan Transmigrasi, 
kementerian komunikasi dan 
informatika, kementerian pemuda dan 
Olah Raga, kementerian perumahan 
Rakyat, kementerian pariwisata dan 
ekonomi kreatif, serta Lpp TVRi dan 
Lpp RRi.

koordinasi yang dilakukan oleh 
Bpk dengan kementerian/Lembaga 
tersebut bertujuan untuk menggali 
hal –hal yang telah dilakukan oleh 
kementerian/Lembaga dalam konteks 
perbaikan laporan keuangan, baik 
secara sistemik maupun kasuistik 
terhadap proses penyusunan laporan 
keuangan dan proses akuntabilitas di 
instansi masing-masing.

Dengan adanya koordinasi ini, 
diharapkan temuan-temuan mengenai 
hal-hal yang bersifat kasuistik 
tidak terjadi lagi di pemeriksaan 
tahun berikutnya. sedangkan hal-
hal yang bersifat sistemik, dapat 
dilihat seberapa dalamnya sistemik 

itu serta seluas apa dampak dari 
ketidaksistemikan penyusunan laporan 
keuangan yang dapat mengakibatkan 
opini kementerian/Lembaga 
dikualifikasikan.

Dalam pengarahannya, Anggota 
Bpk Agus Joko pramono mengatakan 
bahwa sebagai salah satu rangkaian 
kinerja Bpk Ri adalah melakukan 
sosialisasi dan pembinaan yang 
menjadi tugas pokok Bpk. Tugas 
pokok Bpk tersebut dalam konteks 
memperbaiki akuntabilitas keuangan 
negara di kementerian/Lembaga.

“salah satu yang menjadi 
tolak ukur dan sangat penting dari 
akuntabilitas tersebut adalah opini. 
Yang diukur dalam pemberian opini 
adalah adanya kesesuaian antara 
laporan yang dibuat dengan standar 
Akuntansi pemerintahan (sAp),” 
ungkap Agus Joko. 

selain itu, lanjut Agus Joko, 
tata kerja yang baik dalam proses 
penetapan opini dilakukan dengan 
cara menilai internal control di dalam 
(auditee), sehingga opini apapun 
yang diberikan seharusnya dapat 
mengeleminir adanya bias dalam 
konteks pelaporan.

sementara itu, Tortama iii Bpk 
Johanes Widodo Hario Mumpuni 
menyampaikan paparan mengenai 
hasil pemeriksaan LkkL yang 
dilakukan pada Tahun 2013 untuk 
tahun anggaran yang berakhir pada 
Tahun 2012. Hasil pemeriksaan ini 
terdapat temuan-temuan Bpk yang 
dikelompokkan menjadi dua bagian 
besar yang menjadi pengecualian 
laporan keuangan.

Dua bagian besar temuan tersebut 
yaitu temuan yang bersifat sistemik 
dan temuan yang bersifat kasuistik. 
Temuan yang bersifat sistemik pada 
umumnya terjadi karena kelemahan 
sistem pengendalian intern (spi). 
sementara temuan yang bersifat 
kasuistik, pada umumya merupakan 
temuan-temuan yang terkait dengan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan.  and/humas

Anggota BPK Agus Joko Pramono menyampaikan pengarahan terkait persiapan pemeriksaan 
LKKL TA 2013 di lingkungan AKN III.
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Pemkot Bandung mulai 
gerah dengan hasil Laporan 
keuangan Pemerintah 
Daerah (LkPD)  kota 

Bandung  yang selama ini selalu 
mendapatkan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dari BPk RI. 
meski hasil audit laporan keuangan 
itu masih dalam tataran yang  wajar, 
Walikota Bandung Ridwan kamil, 
menganggap opini WDP yang sudah 
melekat bertahun-tahun itu sebagai 
tantangan yang harus diselesaikan. 

menurutnya opini Wajar 
tanpa Pengecualian (WtP) yang 
diberikan BPk RI  merupakan bukti 
sekaligus refleksi akuntabilitas 
suatu  pemerintahan. karena itu tak 
berlebihan bila belakangan ini Pemkot 
Bandung di bawah kepemimpinan 
Ridwan kamil mulai serius melakukan 
berbagai pembenahan dengan 

Pemkot Bandung 
targetkan 2014 
raih WtP
Setelah bertahun-tahun mendapat opini Wajar dengan 
pengecualian (Wdp) dari badan pemerikSa keuangan 
(bpk), pemkot bandung canangkan program Road 
to Wtp. Setiap Satker diberi Waktu Satu tahun untuk 
memperbaiki kekurangan yang direkomendaSikan bpk.

mencanangkan program “Road to 
WtP” dengan berbagai rencana 
aksinya. 

 Aksi untuk menuju ke arah WtP 

ini diawali Ridwan kamil dengan 
penandatanganan komitmen Road 
to WtP, sejumlah satuan kerja 
perangkat daerah (SkPD) dan 
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Badan Pengawasan keuangan dan 
Pembangunan (BPkP) perwakilan 
Jabar. “targetnya, hasil pemeriksaan 
Laporan keuangan Pemerintah 
Daerah (LkPD) di 2014 Pemkot 
Bandung harus mendapatkan opini 
WtP,” tegasnya. 

Ridwan kamil mengakui, hingga 
saat ini ada beberapa hal yang 
masih menjadi ganjalan bagi  Pemkot 
Bandung untuk meraih WtP. Di 
antaranya pengelolaan aset dan 
keuangan Pemkot Bandung belum 
optimal. 

“oleh karena itu kita langsung 
aksi. Dalam upaya kita mengejar WtP, 
semua Satker diberi waktu setahun 
saja untuk memperbaiki semua 
kekurangan yang masih menjadi 
catatan BPk,” ujar Ridwan kamil 
usai penandatanganan komitmen 
Road to WtP di Balai kota, jalan 
Watukancana, Bandung.

kegiatan dan program dalam 
mendapatkan WtP ini, kata Ridwan, 
sudah didistribusikan pada dinas-
dinas. Di antaranya membentuk 
sistem akuntabilitas yang terbaik, 
reformasi sumber daya manusia, up 
grade sistem dan validasi data, serta 
membentuk tim aset kota Bandung. 
Sebab selama ini diduga untuk aset ini 
banyak yang tidak jelas keberadaan.

“Dengan kombinasi ini, kita 
harapkan target kita mendapatkan 
opini WtP bisa kita capai. kalau kita 
sudah dapat WtP, itu memudahkan 
Pemkot untuk mengakselerasi 
pembangunan dengan cara baru,” 
tandas Ridwan.

Sementara itu menurut kepala 
Perwakilan BPkP Jabar, Abi 
Rusman tjokronolo, Abi Rusman, 
untuk meraih WtP tidak sulit, yang 
penting memperhatikan empat 
hal. Yakni, laporan keuangan 
disusun sesuai standar akutansi 
pemerintahan, masing-masing SkPD 
menyelenggarakan pengendalian 
intern memadai, ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan 
pengungkapan yang memadai.

“Perlu empat hal saja yang 

diperhatikan. Namun, laporan 
keuangan kota Bandung ini 
merupakan kompilasi keuangan 
SkPD, sehingga tanggung jawabnya 
di kepala SkPD,” tandas Abi.

Hal senada disampaikan 
Inspektorat kota Bandung koswara 
dalam acara media Workshop dengan 
tema ‘Peran BPk RI dalam mendorong 
terwujudnya Akuntabilitas Laporan 
keuangan Pemerintah Daerah’. 
koswara membenarkan adanya 
empat hal yang menjadi masalah di 
kota Bandung sehingga menghambat 

keberhasilan Pemkot Bandung   
mendapatkan opini WtP. 

masalah tersebut yaitu aspek aset 
(barang milik daerah), pengelolaan 
piutang daerah, persediaan dan 
hibah bansos. “mengelola aset 
tidak sesederhana itu. kami pun 
mengidentifikasi ada 10 masalah 

di aspek aset saja. kami saat ini 
memiliki program Road to WtP. Ini kita 
canangkan supaya bisa terlaksana 
opini WtP di 2014 atau 2015,” ujar 
koswara.

misalnya saja menyangkut 
masalah aset. Permasalahan yang 
sering dihadapi di antaranya, hingga 
saat ini masih banyak aset yang belum 
diinventarisir dengan benar hingga 
pemanfaatan aset yang tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku.

karena itu action yang dilakukan 
adalah mendorong dinas-dinas untuk 

melakukan pencatatan 
dan pengelolaan dengan 
benar, di antaranya 
banyak barang milik 
daerah (BmD) yang belum 
diinventarisasi sesuai 
ketentuan, pencatatan 
belum up to date dan 
benar, pengelolaan hibah 
belum sesuai ketentuan, 
dan lainnya.

“Dari permasalahan-
permasalahan yang 
sudah diinventarisasi itu, 
kita buat rencana aksi. 
Untuk BmD yang belum 
diinventarisasi sesuai 
ketentuan, di antaranya kita 

lanjutkan inventarisasi fisik yang belum 
sempurna, meng-input ulang BmD 
yang belum di-input secara benar,” 
tandas koswara. 

Selain itu masih banyak rencana 
aksi lainnya, seperti membuat SoP 
piutang pajak daerah yang detail atau 
penghapusan pajak daerah.  (bd)

untuk meraih Wtp tidak sulit, yang penting 
memperhatikan empat hal. yakni, laporan keuangan 

disusun sesuai standar akutansi pemerintahan, masing-
masing Skpd menyelenggarakan pengendalian intern 
memadai, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan pengungkapan yang memadai.

Ridwan Kamil, Bupati Bandung
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yang terjadi di tataran legal yuridis 
seperti penerapan Jabatan Fungsional 
Pemeriksa (JFP), serta peraturan 
perundang-undangan baru lainnya, 
membuat lingkungan internal BPK tidak 
dapat lagi diakomodir dengan SOTK 
lama. 

Di sisi lain, tuntutan besar dari 
masyarakat dan para pemangku 
kepentingan terhadap BPK saat ini 
juga perlu diakomodir. Dengan SOTK 
yang lama, tuntutan eksternal tersebut 
juga belum terakomodir seluruhnya. 

“Kalau kita nggak berubah, nggak 
mengikuti dinamika di lapangan, kita 
akan ditinggal,” ujar Kepala Direktorat 
Litbang BPK Hery Subowo yang 
menjadi Ketua Tim penyempurnaan 
SOTK BPK. 

Proses penyusunan SOTK baru 
sendiri tidaklah sebentar. Bahkan, 
setahun setelah disahkan SOTK yang 
saat ini masih berlaku, yang disahkan 
pada tahun 2007, Direktorat Litbang 
rutin mengevaluasinya. Baru sejak 
Maret 2012, disusunlah tim kelompok 

BPK AKAn PunyA 
SOTK BAru
BPK aKan Punya StruKtur OrganiSaSi dan tata 
Kerja (SOtK) Baru. Saat ini, naSKah aKademiS 
SOtK Baru BerSama draf KePutuSan BPK Sudah 
diSamPaiKan KePada Pemerintah.

S OTK BPK saat ini masih 
mengacu pada Surat 
Keputusan Ketua BPK RI 
No.34/K/I-VIII.3/6/2007 

tentang Organisasi BPK RI dan 
Surat Keputusan BPK RI No.39/K/I-
VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Kedua 
keputusan legal mengenai SOTK 
BPK tersebut sedianya akan segera 
diganti dengan keputusan legal yang 
baru. Artinya, SOTK BPK yang sampai 

saat ini masih digunakan akan segera 
diperbarui.

Pembaharuan SOTK BPK atau 
lebih kepada penyempurnaan 
tersebut, pada dasarnya mengikuti 
perkembangan yang terjadi dewasa 
ini, baik di lingkungan internal BPK 
sendiri, maupun lingkungan eksternal 
BPK. Tujuan intinya, agar kinerja 
BPK semakin baik dengan mengikuti 
dinamika jaman. 

 Dengan berbagai perubahan 
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kerja (pokja) untuk penyempurnaan 
SOTK yang sifatnya besar. Tim 
inilah yang merumuskannya melalui 
penyusunan naskah akademis, 
sekaligus draf Keputusan BPK tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia yang baru. 
Naskah akademis inilah yang menjadi 
dasar kenapa BPK perlu melakukan 
penyempurnaan SOTK. 

”Jadi, kita secara rutin melakukan 
semacam telaahan di tahun 2008, 
apakah ada masalah pelaksanaan 
(SOTK tahun 2007) di lapangan. Kalau 
dirasakan ada yang kurang, baru kita 
kumpulkan, lalu dilakukan klasifikasi 
mana saja yang majeur, mana yang 
minor dalam penyempurnaan SOTK. 
Setelah dilakukan kajian dan analisa, 
kita jadikan kajian akademis, baru 
diusulkan secara berjenjang ke Badan 
untuk disetujui,” papar Hery. 

 Pada tahun 2013 lalu, setelah 
beberapa kali diberikan arahan 

dari Sidang Badan, BPK telah 
menyerahkan naskah akademis yang 
memuat segala hal terkait SOTK baru 
dan draf revisi Keputusan BPK terkait 
SOTK baru kepada Kementerian PAN 
dan RB. Setelah itu, pihak kementerian 
akan mempelajarinya. Seterusnya, 
BPK bersama Kementerian PAN dan 
RB akan membahasnya. Nantinya, 
pihak Kementerian PAN dan RB akan 
mengirimkan surat jawaban terkait 
rencana penetapan SOTK baru ini. 

Surat jawaban pihak Kementerian 
PAN dan RB itulah yang akan menjadi 
dasar BPK untuk mengeluarkan 
Keputusan BPK tentang SOTK yang 
baru tersebut. Maka, dari situlah 
secara resmi BPK akan memiliki SOTK 
baru dan mengimplementasikannya. 

Walau BPK merupakan lembaga 
negara yang independen, lepas dari 
pengaruh pemerintah, tetapi, untuk 
penyusunan SOTK yang baru ini, 
BPK tetap perlu berkonsultasi dengan 
pemerintah, yang dalam hal ini 

adalah Kementerian PAN dan RB. Ini 
dikarenakan,pihak Kementerian PAN 
dan RB juga memiliki norma-norma 
organisasi Kementerian dan Lembaga; 
pelaksana BPK merupakan pegawai 
negeri sipil; pejabat eselon I melalui 
keppres; serta anggarannya juga 
masuk dalam APBN. 

SOTK yang baru
Secara umum penyempurnaan 

SOTK Pelaksana BPK mencakup 
pembentukan unit kerja baru setingkat 
eselon I/II; penguatan unit kerja 
dengan menambah unit kerja setingkat 
eselon III atau eselon IV yang 
strategis; dan pengkayaan dengan 
menambah unit kerja setingkat eselon 
eselon IV atau menyempurnakan 
tugas fungsi yang sudah ada. 

Salah satu pembaruan dalam 
pembentukan unit kerja baru yang 
penting adalah pembentukan 
Auditorat Keuangan Negara (AKN) 
VIII Bidang Pemeriksaan Investigatif. 

Struktur Organisasi BPK Setelah Penyempurnaan 
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Pembentukan AKN VIII ini merupakan 
respon BPK atas tingginya komplain 
dari para pemangku kepentingan 
terkait penghitungan dan penetapan 
kerugian negara yang memakan 
waktu lama; semakin kritisnya para 
pemangku kepentingan terhadap hasil 
pemeriksaan BPK khususnya yang 
berhubungan dengan tindak pidana 
korupsi; serta tingginya permintaan 
pemeriksaan investigatif. 

Melalui pembentukan AKN VIII 
ini diharapkan dapat menjawab 
permasalahan tersebut.  Sehingga, 
BPK dapat menjalankan tugas 
pemeriksaan investigatif; 
penghitungan dan penetapan kerugian 
negara; serta pemberian keterangan 
ahli secara lebih optimal.   

Berdasarkan amanat konstitusi dan 
undang-undang, dimana BPK memiliki 
perwakilan di setiap provinsi, BPK juga 
merespon pemekaran daerah tingkat 
provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. 
Dengan telah disahkannya provinsi 
baru tersebut, maka melalui SOTK 
BPK yang baru, pembentukan BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 
diakomodir. 

 Kemudian, pengadaan Staf Ahli 
Bidang Kebijakan Publik. Kebijakan 
publik sendiri semakin relevan untuk 
dikaji karena banyaknya persoalan-
persoalan aktual yang menyangkut 
hajat hidup masyarakat luas yang 
ditimbulkan oleh berbagai kebijakan 
atau program pemerintah. Selain 
itu, ini juga merupakan respon dari 
harapan pemangku kepentingan agar 
BPK mampu meningkatkan perannya 
dalam melakukan penilaian dan 
memberikan masukan atas kebijakan 
publik pemerintah. Dalam praktik, 
struktur BPK yang ada saat ini belum 
cukup mendukung terlaksananya 
fungsi kajian atas kebijakan publik 
secara umum, oleh sebab itu 
diperlukan seorang Staf Ahli Bidang 
Kebijakan Publik.

Terkait dengan penguatan 
terhadap fungsi pada proses 
pemeriksaan di BPK, dalam SOTK 
yang baru, BPK Perwakilan akan 

diperkuat. Sebelumnya, BPK 
Perwakilan hanya berwenang 
memeriksa keuangan daerah saja: 
APBD dan BUMD. 

Dengan SOTK yang baru nanti, 
penguatan Perwakilan dilakukan 
dengan memberikan penugasan baru, 
dimana BPK Perwakilan seharusnya 
memiliki informasi yang memadai 
mengenai seluruh pengelolaan 
Keuangan Negara dan Keuangan 
Daerah yang ada di wilayahnya. 
Pemberian penugasan ini juga akan 
menambah kecepatan respon BPK 
atas permasalahan pengelolaan 
keuangan negara yang terjadi di 
daerah. 

Nantinya, BPK Perwakilan 
akan berwenang dalam melakukan 
pemeriksaan atas entitas yang 
memiliki instansi vertikal di daerah, 
seperti Polri, TNI, Kejaksaan, 
Mahkamah Agung, Kementerian 
Agama, dan entitas vertikal lainnya. 
Selain itu juga, BPK Perwakilan 
berwenang melakukan pemeriksaan 
proyek-proyek pemerintah pusat yang 

ada di daerah-daerah.
Selama ini BPK perwakilan tidak 

memiliki wewenang itu. Itu wewenang 
BPK pusat. Nanti akan dialihkan 
kewenangannya ke perwakilan. Di sisi 
lain, kalau ada masalah, misalnya, 
ketidakpuasan masyarakat terhadap 
proyek-proyek daerah, maka BPK 
di perwakilan lah yang berkompeten 
nantinya untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat. Koordinasi 
dengan entitas vertikal juga bisa 
lebih cepat, ketimbang berhubungan 
dengan BPK Pusat. Belum lagi 
lebih efisien dalam hal anggaran 
pemeriksaan, karena BPK Pusat tidak 
lagi perlu mengirimkan pemeriksa ke 
daerah.  

Sementara, untuk penguatan 
terhadap proses penunjang 
pemeriksaan, antara lain, 
pembentukan sub direktorat baru yang 
khusus menangani pengembangan 
pemeriksaan kinerja pada Direktorat 
Litbang. Dengan pembentukan ini 
diharapkan Direktorat Litbang dapat 
melakukan pengembangan yang 
optimal terkait tiga jenis pemeriksaan: 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT).

 Penguatan juga dilakukan 
terhadap beberapa unit kerja di 
lingkungan Sekretariat Jenderal yang 
ditujukan untuk mengoptimalkan 
fungsinya dalam mendukung kegiatan 
utama BPK. Penguatan Biro SDM 
dilakukan dalam rangka optimalisasi 
pelaksanaan assessment yang 
sangat diperlukan dalam mengukur 
kompetensi pegawai. Sementara, 
Pusdiklat BPK yang sebelumnya 
berada di bawah Ditama Revbang, 
direposisi menjadi di bawah 
Sekretariat Jenderal.

Di samping itu, konsekuensi BPK 
sebagai Pembina JFP, dibutuhkan 
penambahan struktur pada Biro 
SDM yang khusus menangani 
JFP. Pada jabatan struktural di unit 
kerja pemeriksaan sendiri, untuk 
memperlancar implementasi JFP ini, 
beberapa jabatan struktural yang 

Sebagai dampak 

e-BPK, penguatan 

Biro Teknologi 

Informasi mutlak 

diperlukan agar 

implementasinya 

dapat berjalan 

dengan lancar dan 

sesuai dengan yang 

direncanakan.
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selama ini masih duplikasi dengan 
JFP saat ini sudah dialihkan. Seperti 
Kepala Seksi misalnya, sudah 
dialihkan menjadi peran dalam JFP 
yaitu Ketua Tim Senior. Tapi, pada 
SOTK yang saat ini masih digunakan, 
secara struktur organisasi jabatan 
struktural kepala seksi masih ada 
walau orang yang mengisinya sudah 
dialihkan pada peran JFP. Dengan 
SOTK yang baru nanti, jabatan 
struktural tersebut akan dihilangkan 
dalam struktur organisasi.   

Selanjutnya, sebagai dampak 
e-BPK, penguatan Biro Teknologi 
Informasi mutlak diperlukan agar 
implementasinya dapat berjalan 
dengan lancar dan sesuai dengan 
yang direncanakan. Penguatan 
yang terakhir dilakukan terhadap 
Kesekretariatan Perwakilan 
dengan memisahkan fungsi hukum 
dan humas, serta memastikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi terkait 
pengelolaan Teknologi Informasi di 
daerah.

Untuk pengkayaan unit kerja, 
dilakukan dengan menyempurnakan 

tugas fungsi yang sudah ada. Seperti, 
pengalihtugasan Pejabat Struktural 
eselon IV pada unit kerja pemeriksaan 
menjadi Ketua Tim Senior (KTS). 
Pengalihtugasan ini bertujuan 
agar KTS dapat lebih fokus dalam 
melaksanakan tugas pemeriksaan, 
sedangkan tugas manajerial 
dilaksanakan oleh Kepala Sub 
Auditorat dan Kepala Seksi MIA. 

Pengkayaan lainnya, di bidang 
penunjang pemeriksaan, dengan 
mereposisi struktur Pusdiklat dan 
Direktorat PSMK berdasarkan fungsi, 
menurunkan fungsi penyiapan bahan 
pendapat dari eselon II kepada 
eselon di bawahnya pada Direktorat 
ePP; pemastian fungsi pada Ditama 
Binbangkum; dan pembagian struktur 
Itama berdasarkan fungsi. 

Dengan pengkayaan ini 
diharapkan dukungan pemeriksaan 
dalam hal pengembangan 
kompetensi, perencanaan strategis 
dan operasional, manajemen kinerja, 
penyiapan bahan pendapat, dukungan 
hukum, dan penjaminan kualitas 
pemeriksaan dapat berjalan lebih 

optimal. Pengkayaan juga dilakukan 
pada beberapa unit kerja kesetjenan 
yaitu pemastian tugas dan fungsi di 
Biro Keuangan; penguatan fungsi Biro 
Umum juga diperlukan dalam rangka 
mendukung proses manajemen aset 
yang berkaitan dengan pelaporan 
BMN BPK; penggabungan Bagian 
Hubungan LN dan Bagian Kerja 
sama LN menjadi satu bagian untuk 
optimalisasi fungsi hubungan dan 
kerja sama LN pada Biro Humas; serta 
penambahan Sub Bagian Sekretariat 
Ketua pada Biro Setpim agar 
pelayanan kepada Pimpinan dapat 
dilakukan dengan prima.

Secara umum, penyempurnaan 
SOTK Pelaksana BPK ini akan 
berakibat pada jumlah struktur yang 
ada. Secara keseluruhan akan 
menambah dua jabatan struktural 
setingkat eselon I, empat jabatan 
struktural setingkat eselon II, dan 49 
jabatan struktural setingkat eselon 
III. Tapi, di sisi lain mengurangi 191 
jabatan struktural setingkat eselon IV 
sebagai akibat pemberlakukan JFP.  

 (and)

Struktur	  organisasi	  BPK	  yang	  saat	  ini	  masih	  berlaku	  
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K isruh beras impor asal 
Vietnam membuat geger. 
sejumlah menteri terkait 
saling melempar tanggung 

jawab, bahkan terkesan saling 
menyalahkan. Mereka saling menuding 
soal pihak-pihak yang harusnya 
bertanggung jawab. Padahal masalah 
ini bisa diatasi apabila instansi terkait 
mau berkoordinasi dan kementerian 
perdagangan bisa saja melakukan 
investigasi untuk mengetahui asal 
muasal merembesnya beras tersebut 
di pasar induk beras Cipinang, Jakarta 
Timur. 

Terkuaknya, impor beras asal 
Vietnam ini bermula dari inspeksi 
Menko Perekonomian hatta rajasa, 
akhir Januari lalu. saat rombongan 
hatta bersama Wakil Menteri 
Perdagangan Bayu Krisnamurthi 
menyambangi pasar induk beras di 
Cipinang, mereka menemukan adanya 
beras impor asal vietnam.  

salah seorang padagang beras 
menyatakan kepada hatta rajasa, 
beras itu adalah beras yang baru 
datang pada pekan ketiga Januari 
2014. Beras itu memiliki spesifikasi 
sama dengan yang didatangkan 
pada 2013 dari Vietnam. Bahkan 
salah seorang pedagang juga sempat 
menunjukkan beras asal Vietnam itu 
kepada Bayu Krisnamurthi. Pedagang 
tersebut  mengklaim, beras yang 
diperolehnya telah melalui prosedur 
yang benar. Bahkan, memiliki  surat 
Persetujuan impor (sPi) dari Ditjen 
Perdagangan Luar Negeri.  

Kontan, Bayu kaget bukan 
kepalang. Pasalnya menurut Bayu, 
pihaknya tidak pernah mengeluarkan 
surat Persetujuan impor (sPi) untuk 
beras medium. sebaliknnya, izin untuk 
impor beras jenis medium hanya 
dikeluarkan untuk Perum Bulog, 
bukan importir swasta. “Kami tidak 
pernah mengeluarkan sPi untuk beras 
medium. izin untuk impor beras jenis 
itu hanya dikeluarkan untuk Perum 
Bulog, bukan importir swasta,” tegas 
Bayu.

selama ini menurut Bayu, 

Menanti Hasil audit 
iMpor Beras
KebijaKan impor beras memang Kerap mengundang 
polemiK. TidaK TerKecuali Kisruh beras impor asal 
VieTnam. Karena iTu badan pemeriKsa Keuangan (bpK) 
Tengah melaKuKan audiT Terhadap KebijaKan impor 
beras. ada sejumlah TiTiK lemah dari meKanisme 
impor beras selama ini. seperTi peraTuran menTeri 
perdagangan (permendag) nomor 12/m-dag/per/42008 
TenTang KeTenTuan impor dan eKspor beras.

Kementerian Perdagangan hanya 
memberikan izin kepada pihak swasta 
untuk beras khusus pada tahun 
2013. Jenis beras yang diizinkan 
pemasukannya adalah beras jenis 
Basmati dan Japonica. rinciannya, 
sebanyak 1.835 ton beras jenis 
Basmati dan 14.997 ton beras jenis 
Japonica. 

Menindaklanjuti temuan itu, hatta 
langsung meminta Kementerian 

Perdagangan menindaklanjuti 
temuan tersebut. selain itu hatta juga 
meminta Kementerian Perdagangan 
berkoordinasi dengan Direktorat 
Jenderal Bea Cukai, Kementerian 
Keuangan. 

hatta rajasa memang pantas 
gusar dengan adanya beras impor 
Vietnam ini. Pasalnya dalam 
pandangan hatta, impor beras umum 
atau sering disebut medium, biasanya 
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dilakukan oleh Perum Badan urusan 
Logistik (Bulog). Karena, izin impor 
hanya diberikan kepada Bulog.  
sementara, pada 2013, Bulog tidak 
mengimpor sama sekali, karena 
produksi cukup. “Bila ada impor dari 
Vietnam dilakukan selain oleh Bulog, 
harus diklarifikasi,” kata Hatta.  

Menanggapi adanya impor beras 
tersebut, akhir Januari lalu, Ditjen 
Bea Cukai, Kementerian Keuangan 
mengeluarkan siaran pers. Dalam 
siaran pers tersebut, Ditjen Bea dan 
Cukai  menjelaskan, beras Vietnam 
yang beredar di Pasar induk Beras 
Cipinang bukan beras selundupan. 
Bea dan Cukai menunjukkan, beras 
asal Vietnam tersebut memang 
berizin Kementerian Perdagangan. 
Bahkan dalam keterangan pers 
tersebut, Ditjen Bea Cukai mengklaim 
importasi beras itu masuk melalui 
proses resmi.”Benar-benar 
diimpor melalui Tanjung Priok 
dan Belawan. Ada perizinannya 
dari Kementerian Perdagangan,” 
tulis keterangan resmi Ditjen Bea 
Cukai. 

Dasar hukum impor beras 
adalah peraturan tentang 
pembatasan importasi beras, yakni 
Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 12/M-DAG/PEr/4/2008, 
sebagaimana diperbarui dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor: 35/M-DAG/PEr/8/2009 
dan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor : 06/ M-DAG/
PEr/2/2012

Ketentuan tersebut di antaranya 
mengatur bahwa impor beras untuk 
keperluan tertentu bagi kesehatan 
dan konsumsi khusus, hanya dapat 
dilakukan oleh importir terdaftar yang 
telah mendapat persetujuan impor 
(kuota) dari Menteri Perdagangan. 
impor beras untuk keperluan 
stabilisasi harga, penanggulangan 
keadaan darurat, masyarakat miskin 
dan kerawanan pangan (Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor: 06/ 
M-DAG/PEr/2/2012) adalah beras 
dengan pos tarif 1006.30.99.00 

dengan ketentuan tingkat kepecahan 
paling tinggi 25 persen.

Beras jenis ini hanya dapat 
diimpor di luar masa satu bulan 
sebelum panen raya, masa panen 
raya, dan dua bulan setelah panen 
raya. Penentuan waktu panen raya 
oleh Menteri Pertanian, pelaksana 
impornya Bulog, setelah mendapat 
persetujuan impor dari Menteri 
Perdagangan berdasarkan hasil 
kesepakatan tim koordinasi.

selama 2013, Ditjen Bea Cukai 
mencatat adanya 83 kali importasi 
beras yang berkode 1006.30.99.00 
itu. selain itu, importasi beras ini 
dilengkapi dengan surat Persetujuan 
impor (sPi) dari Kementerian 
Perdagangan kepada 58 importir 
selain Perum Bulog. Total kuota 
yang diberikan sebanyak 16.900 ton 

dan importasi ini melalui Pelabuhan 
Tanjung Priok dan Pelabuhan 
Belawan.

seperti dikutp dalam keterangan 
pers itu, Ditjen Bea Cukai juga 
menjelaskan impor beras tersebut 
telah dilengkapi perizinan yang 
diperlukan (sPi dari Kemendag), 
walaupun semestinya perizinan itu 
tidak sesuai ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
No. 06/M-DAG/PEr/2/2012.

selanjutnya, Ditjen Bea Cukai juga 
menjelaskan, ketentuan impor beras 

dan pelaksanaannya di lapangan 
merujuk aturan mengenai jenis beras 
yang dapat diimpor. Ketentuan itu 
diatur dalam Lampiran ii Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 
12/M-DAG/PEr/4/2008. 

untuk beras lain-lain (kode hs 
1006.30.90.00 yang sesuai BTKi 2012 
berubah ke kode hs 1006.30.99.00), 
hanya bisa diimpor dengan tingkat 
kepecahan 5-25 persen. Beras jenis 
ini hanya bisa diimpor Bulog, sehingga 
semestinya tidak akan ada importasi 
beras tersebut. Bahkan, tidak 
akan beredar di Pasar induk Beras 
Cipinang. “Keseluruhan importasi 
beras dengan Kode hs dimaksud 
telah dilengkapi dengan laporan 
surveyor (total sebanyak 83 dokumen 
PiB dan 83 laporan surveyor) yang 
telah diterbitkan dan dikirimkan oleh 

Kementerian Perdagangan melalui 
Portal indonesia National Single 
Window (NsW),” jelas Ditjen Bea 
Cukai.

Izin Impor Beras Premium 
Menanggapi kekisruhan 

beras impor asal Vietnam itu, 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
Kementerian Perdagangan, 
Bachrul Chairi, mengakui adanya 
importasi beras pada 2013. Tapi, 
menurut Bachrul Chairi yang 
dikeluarkan adalah izin impor 
beras premium, bukan beras 
medium. “Dua izin impor dari 
Vietnam itu terkait beras Basmati, 
beras india dan Japonica dari 

Jepang,” kata Bachrul.
Bachrul Chairi menilai, izin yang 

diberikan itu telah sesuai ketentuan 
yang dikeluarkan Kementerian 
Perdagangan. izin tersebut didasarkan 
pada rekomendasi yang diberikan 
Direktorat Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran hasil Pertanian 
Kementerian Pertanian. “Jadi, 
dengan dasar rekomendasi itu, kami 
mengeluarkan izin,” tandas Bachrul 
Chairi. 

Justru Bachrul Chairi heran, kalau 
beras yang ditemukan di Pasar induk 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa
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Cipinang bukan beras premium, 
melainkan beras medium. Padahal 
menurutnya tidak ada beras medium 
yang masuk ke indonesia.

Lebih jauh, Bachrul Chairi 
menjelaskan, total impor dua beras 
jenis premium selama 2013 sebanyak 
16.690 ton. Angka ini hampir sama 
dengan keterangan tertulis Ditjen Bea 
Cukai. untuk beras jenis Basmati, 
ada sekitar 50 perusahaan importir 
yang diberikan rekomendasi oleh 
Kementerian Pertanian. sementara 
itu, untuk beras Japonica sebanyak 
14.990 ton yang diberikan kepada 114 
importir. “Proses perizinan yang kami 
keluarkan, hanya untuk beras khusus,” 
tandas Bachrul Chairi.

Karena itu Bachrul Chairi 
menegaskan, hingga kini belum dapat 
memastikan apakah beras Vietnam 
yang masuk Pasar induk Cipinang itu 
adalah beras medium legal atau ilegal. 
ia juga belum dapat memastikan, 
apakah ada dugaan penyelewengan 
importasi beras, saat importir 
mendapatkan surat Persetujuan impor 
dan memasukkan nomor Harmonized 
System (hs). sekadar informasi, 
importir swasta hanya diizinkan 
mengimpor beras jenis tertentu, seperti 
beras Taj Mahal (india) dan jenis beras 
ketan.

sejatinya menurut Bachrul Chairi, 
jika mengacu aturan mengenai jenis 
beras yang dapat diimpor sesuai 
Lampiran ii Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 12/M-DAG/
PEr/4/2008, semestinya tidak ada 
importasi beras medium dan beredar 
di Pasar induk Beras Cipinang.  
Namun, sesuai surat rekomendasi 
Direktorat Jenderal Pengolahan dan 
Pemasaran hasil Pertanian (P2hP) 
Kementerian Pertanian di pos tarif 
yang sama, yaitu 1006.30.99.00, 
tertulis jenis beras khusus yaitu beras 
Basmati (india) dan Thai hom Mali 
(Thailand). 

Bachrul Chairi  menduga ada 
tiga jenis beras yang memiliki kode 
sama, yaitu beras medium dan dua 
jenis beras khusus, yaitu Basmati dan 

Thai hom Mali. Namun ia belum bisa 
memastikan kebenarannya. Karena itu 
saat ini , Kementerian Perdagangan 
telah menyelidiki persoalan ini. ia tidak 
ingin berspekulasi.  “Tim eksternal dan 
internal kami sedang bekerja,” tandas 
Bachrul.

sekalipun begitu Bachrul Chairi 
menambahkan, pihaknya telah 
melakukan pemeriksaan terhadap 
165 importir. hasilnya, ada 3 importir 
yang akan difokuskan pemeriksaan. 
Diduga ada 3 importir yang melakukan 
kesalahan prosedur. Dua dari tiga 
importir itu diklaim telah melakukan 
kesalahan prosedur perizinan. 
sedangkan satu importir diduga 
memberikan izin rekomendasi impor 
untuk perusahaan lain. sementara itu, 
pihak Kemendag juga akan menelusuri 
si pelapor atau pedagang beras 
yang menyatakan ada rembesan 
beras medium impor asal Vietnam. 
“Pokoknya semuanya kita akan tindak 
lanjuti dan fisik beras kita teliti lewat 
jalur laboratorium,” kata Bachrul. 

Kecurangan Beras Ilegal 
Menindaklanjui temuan beras 

impor tersebut, Menteri Keuangan 
(Menkeu) Chatib Basri langsung 
melakukan inspeksi ke Pelabuhan 

Tanjung Priok, Jakarta utara. 
Tujuannya untuk meninjau kinerja 
kementeriannya termasuk Ditjen Bea 
Cukai berkaitan kisruh beras impor 
asal Vietnam. hasilnya, Chatib Basri 
mengklaim tidak ada kerugian yang 
ditimbulkan dari kisruh beras impor 
ilegal asal Vietnam yang marak 
belakangan ini. hal ini karena menurut 
Chatib, para importir beras tetap 
masuk dengan membayar bea masuk 
yang telah ditetapkan. 

Justru  Chatib Basri, menduga, 
adanya kemungkinan terjadinya 
kecurangan dalam kasus beras 
ilegal asal Vietnam. Misalnya 
dengan memanipulasi pos tarif atau 
Harmonized System (HS). Caranya 
dengan menyelewengkan izin beras 
premium, dengan mendatangkan 
beras medium. 

sekalipun begitu Chatib Basri 
memandang kasus impor beras ini 
intinya berawal dari rekomendasi 
dan izin impor beras. selama ini 
yang mengeluarkan izin impor beras 
adalah Kementerian Perdagangan 
(Kemendag), setelah mendapat 
rekomendasi impor dari Kementerian 
Pertanian (Kementan). 

Lebih jauh Chatib Basri 
menjelaskan suatu instansi tak bisa 

 Menteri Keuangan Chatib Basri
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memberikan sebuah izin apabila masih 
ada keraguan. Apalagi sudah diketahui 
ada importir yang kecenderungan 
melakukan pelanggaran izin. Karena 
itu kata Chatib, intinya di rekomendasi 
dan izinnya. “serahkan kepada Bulog 
agar bisa dikontrol,” kata Chatib. 

Terkait peran Bea dan Cukai dalam 
impor beras, Chatib Basri menjelaskan 
Ditjen Bea Cukai hanya menjalankan 
aturan. Para petugas Bea Cukai hanya 
akan memastikan beras yang diimpor 
sesuai dengan kode yang yang telah 
direkomendasikan.”Kalau Bea Cukai  
hanya melihat di ujung saja, hanya 
melihat hs,” tegas Chatib. 

sebaliknya, Kementerian Pertanian 
membantah pernah mengeluarkan 
rekomendasi tersebut. Bantahan itu 
juga disampaikan Menteri Pertanian 
suswono. Menurutnya pihaknya tidak 
pernah mengeluarkan rekomendasi 
terkait impor beras dari Vietnam 
tersebut. sekalipun begitu suswono 

siap menindak jika ada pelanggaran 
yang dilakukan di kementerian yang 
dipimpinnya.

suswono menjelaskan jika beras 
yang beredar di Pasar induk Cipinang 
bukan kategori beras khusus atau 
beras tertentu, maka masuk kategori 
beras medium. Jika hal itu benar, 

maka yang boleh mengimpor beras 
medium hanya Perum Bulog. itu 
pun setelah dibicarakan pada rapat 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian. 

Namun kenyataannya, menurut 
suswono, sejauh ini tidak ada rapat 
yang memerintahkan Bulog untuk 
impor, karena produksi tahun 2013 
sangat cukup dan serapan Bulog 
juga baik. Pada tahun 2013, Bulog 
bisa menyerap hingga 3,8 juta ton 
beras. “Jadi tidak ada alasan untuk 
mengimpor beras,” kata suswono.

Menanggapi kekisruhan beras 
impor tersebut, Wakil Ketua Komisi iV 
DPr Firman subagyo meminta KPK 
melakukan investigasi atas carut marut 
kasus impor beras Vietnam yang 
dilakukan Kementerian Perdagangan. 
selain itu ia juga meminta BPK dan 
Komisi Pengawas Persaingan usaha 
(KPPu) mengawasi impor beras.

Menurut Firman, beras yang 

diimpor Kementerian Perdagangan 
merupakan beras kelas premium, 
namun fakta di lapangan beras itu 
kelas medium. Padahal, kata Firman, 
Kementerian Pertanian dan Bulog 
menyatakan stok pangan nasional 
khususnya beras medium masih 
tercukupi. “impor dilakukan di saat 

stok pangan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan nasional,” kata Firman.

Politisi Partai Golkar itu mengaku 
kecewa dengan pemerintah. 
Pemerintah dinilai tidak memberikan 
perhatian penuh kepada kaum petani 
yang dilanda berbagai bencana.  
Akibatnya, petani gagal panen. 
Atas dasar itulah ia meminta 
Kementerian Perdagangan dapat 
memberikan pertanggungjawaban 
untuk menyelesaikan persoalan carut 
marutnya impor beras. “siapa pun 
yang terlibat harus diusut tuntas dan 
transparan agar masyarakat tidak 
kecewa,” katanya. 

Audit BPK
Tidak bisa dipungkiri, selama 

ini kebijakan impor beras memang 
kerap mengundang polemik. Nah, 
untuk mengetahui apakah terjadi 
penyimpangan atau tidak terhadap 
kebijakan tersebut, kini Badan 
Pemeriksa Keuangan  (BPK) 
melakukan audit terhadap kebijakan 
impor beras .

hal tersebut dibenarkan Ketua 
BPK hadi Poernomo. Menurutnya 
lembaga yang di pimpinmnya kini 
tengah melakukan pemeriksaan 
terhadap skandal impor beras 
Vietnam. “BPK tengah melakukan 
pemeriksaan. sekarang, kami sedang 
melakukan pengumpulan data,” tandas 
hadi. 

Meski belum selesai dengan audit 
importasi beras, Badan Pemeriksa 
Keuangan sudah menyoroti tiga titik 
lemah dari mekanisme yang ada 
selama ini. Ada beberapa lubang 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) Nomor 12/M-DAG/
PEr/42008 tentang Ketentuan impor 
dan Ekspor Beras, termasuk konflik 
kepentingan surveyor beras.

Ketua BPK hadi Poernomo 
menjelaskan lubang itu ada di Pasal 
11 Permendag ayat 4 yakni surveyor 
yang ditunjuk menteri perdagangan 
dapat memungut imbalan jasa yang 
diberikan dari importir atau eksportir 
yang besarannya ditentukan dengan 

Menteri Pertanian Suswono.

37 - 41 AKSENTUASI.indd   40 4/4/14   1:21 PM



AKSENTUASI

41FEBRUARI 2014      Warta BPK

memerhatikan asas manfaat. “surveyor 
ditunjuk Kemendag tapi biaya verifikasi 
di luar itu dibayar importir. ini kan 
conflict of interest dengan importir. 
harusnya yang bayar itu negara,” ujar 
hadi Pernomo.

Catatan kedua BPK ialah 
yang diverifikasi surveyor pada 
importasi beras. Dalam Pasal 
6 beras impor untuk keperluan 
tertentu harus diperiksa jenis dan 
volume berasnya, negara asal, 
nama dan alamat importir, serta 
tingkat kepecahan. Namun, tingkat 
kepecahan beras diperiksa apabila 
dipersyaratkan. “harusnya ‘apabila 
dipersyaratkan’ ini dibuang. Yang 
benar tingkat kepecahan wajib 
diperiksa sehingga diketahui dengan 
nyata,” kata hadi.

Catatan ketiga BPK ialah 
pada pengenaan bea masuk 
beras. Bea masuk untuk semua 
jenis beras ialah rp450 per kg 
tanpa peduli jenisnya. Bahkan, 
beras yang diimpor Perum Bulog 
untuk stabilisasi harga pun harus 
membayar bea masuk yang sama.

sementara Anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali 
Masykur Musa, menilai  munculnya 
kasus beras impor Vietnam begitu 
mengejutkan. Apalagi ketika 
pemerintah saat ini masih sibuk 
dengan penyelidikan impor beras 
medium sepanjang 2013. Karena 
itu Ali Masykur Musa menyarankan 
agar kisruh beras impor mendapat 
perhatian serius.  “Lembaga 
pemerintah terkait agar segera 
berembuk dan mencari solusi 
bersama untuk mengatasi masalah 
ini,” tutur Ali Masykur Musa.

Ali Masykur menyarankan untuk 
mengatasi beras impor tersebut, 
jalan keluar jangka pendek yang dapat 
dilakukan yakni kementerian dan 
lembaga terkait harus duduk bersama 
serta berkoordinasi. Menteri Pertanian 
dan Menteri Perdagangan semestinya 
segera duduk bersama untuk mencari 
solusi. Bea dan Cukai juga tak bisa 
lepas tangan, karena mereka yang 

mengawasi barang impor. “saling 
lempar tanggung jawab tak akan 
menyelesaikan masalah,”kata Ali. 

Ali Masykur berpandangan ada 
tiga aspek yang harus ditempuh dalam 
menyikapi persoalan  beras impor ini. Di 

antaranya yakni penelusuran regulasi 
terhadap pengadaan beras tersebut 
apakah legal atau sebaliknya. selain itu 
juga adanya penerimaan negara dan 
kebijakan produksi beras di indonesia. 
Menurut dia, jika pengelolaan padi di 
indonesia sudah cukup, maka impor 
akan merugikan rakyat banyak.

sekalipun begitu  lanjut Ali, agar 
kasus tersebut lebih terang benderang,  
BPK juga tengah melakukan 
pemeriksaan terhadap pengadaan 
beras impor pada 2012. Audit 
tersebut kata Ali, dimaksudkan untuk 

menganalisa beberapa komponen 
dalam kebijakan impor beras, 
terutama masalah pengadaan, 
kesesuaian impor dengan kebijakan 
ketahanan pangan, serta peran 
importir di balik impor beras. “Kita 
lihat saja nanti hasilnya, apakah ada 
penyimpangan,” tandas Ali.  

Menurut Ali Masykur, audit impor 
beras ini, bukan atas permintaan 
pihak tertentu tapi inisiatif BPK. BPK 
perlu mengaudit kebijakan impor 
beras karena kebijakan tersebut 
berkaitan dengan stabilitas harga 
dan suplai beras dalam negeri. 
Maklum, setiap tahun pemerintah 
mengeluarkan kebijakan impor 
beras sekitar 1,9 juta ton. Karena itu 
lanjut Ali Masykur Musa, fokus audit 
mencakup penerapan kebijakan 
impor beras oleh pemerintah 
sepanjang tahun 2012.

Lebih jauh Ali Masykur Musa 
menjelaskan, dalam melakukan 
audit BPK akan mencari tahu 
dan menghitung kerugian negara 
akibat impor beras Vietnam 
tersebut.  hingga kini BPK 
telah melakukan pemeriksaan 
pendahuluan dan pengumpulan 
data. BPK memerlukan waktu untuk 
mengungkap semua fakta. Bila 
tak ada aral melintang, BPK akan 
menyelesaikan auditnya Maret 2014 
ini. 

Karena itu ia juga tak ingin 
terlalu dini menyimpulkan ada 
penyelewengan di balik impor 
beras tersebut. hanya saja dari 

pengalaman sebelumnnya pernah 
ditemukan motif penyalahgunaan 
Peraturan Menteri Perdagangan yang 
mengimpor beras premium dengan 
izin beras miskin. “Tahun dulu kita 
menemukan adanya penyalahgunaan 
peraturan Menteri Perdagangan, “ kata 
Ali.  (bw)

meski belum selesai 
dengan audit importasi 
beras, badan pemeriksa 

Keuangan sudah 
menyoroti tiga titik 

lemah dari mekanisme 
yang ada selama ini. 
ada beberapa lubang 

dalam peraturan 
menteri perdagangan 
(permendag) nomor 

12/m-dag/per/42008 
tentang Ketentuan 
impor dan ekspor 

beras, termasuk konflik 
kepentingan surveyor 

beras.
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JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

S ejak dirilisnya 
beberapa ketentuan 
mengenai penerapan 
jabatan Fungsional 

Pemeriksa (jFP), BPk mulai 
mengimplementasikannya. Salah 
satunya, dengan melakukan survei 
pemantauan petunjuk teknis (juknis) 
jFP. 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan survei pemantauan juknis 
jFP melalui pengisian kuesioner. 
Pengisian kuesioner ini didistribusikan 
melalui email dan disampaikan 

langsung kepada responden, pegawai 
BPk. 

Untuk memperkuat hasil survei, 
sejumlah responden yang mengisi 
kuesioner diwawancarai. Hasil survei 
berupa kuesioner yang telah diisi, 
selanjutnya diolah berdasarkan jenis 
pertanyaan yang sama dan dibuatkan 
persentase serta diagramnya. 
Sedangkan hasil wawancara 
dikumpulkan berdasarkan jenis 
pertanyaan dan jawaban yang sama.

Survei sendiri dilaksanakan 
di kantor Pusat dan Perwakilan. 

BPK LaKuKan 
Survei Pemantauan 
JuKniS JFP

Pada kantor pusat, objek surveinya 
melibatkan seluruh auditorat keuangan 
Negara (akN), yaitu: akN I, akN II, 
akN III, akN IV, akN V, akN VI, dan 
akN VII. Responden yang dipilih 
meliputi seluruh Pemeriksa dengan 
peran Pengendali Mutu, Pengendali 
Teknis, ketua Tim Senior, ketua Tim 
Yunior, anggota Tim Senior, dan 
anggota Tim Yunior, Tim Penilai 
Pemeriksa serta Sekretariat Tim Penilai 
Pemeriksa pada Biro SDM.

Pada perwakilan BPk, dipilih 
tujuh kantor perwakilan yang 
merepresentasikan setiap tipe kantor 
Perwakilan. Perwakilan Tipe a diwakili 
oleh kantor BPk Perwakilan Provinsi 
Papua, aceh dan Sumatera Utara. 
Perwakilan Tipe B diwakili kantor BPk 
Perwakilan Provinsi Bali dan Bengkulu. 
Lalu, Perwakilan Tipe C diwakili kantor 
BPk Perwakilan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo.

adapun responden yang dipilih 
meliputi seluruh pemeriksa dengan 
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peran Pengendali Mutu, Pengendali 
Teknis, ketua Tim Senior, ketua Tim 
Yunior, anggota Tim Senior, dan 
anggota Tim Yunior serta kasubag 
SDM/kasubag SDM, Hukum dan 
Humas, Tim Penilai Pemeriksa dan 
Sekretariat Tim Penilai Pemeriksa. 

jumlah total responden yang 
dipilih dalam survei mencapai 3.501 
responden. Dari 3.501 Pemeriksa 
di BPk, yang menjadi responden 
tersebut, sebanyak 1.468 Pemeriksa 
atau sebesar 41,92%. Berdasarkan 
teori yang dikemukakan oleh Slovin 
untuk skala pengukuran variabel 
penelitian, jumlah sampel dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut:

Dalam teori statistik, terdapat 
istilah taraf signifikansi yaitu 
kesalahan taksiran dan dinyatakan 
dalam peluang yang berbentuk 
persentase. Umumnya yang 
digunakan adalah 5% dan 1%. Dalam 
hal ini, apabila peluang kesalahan 
yang digunakan adalah 5% maka taraf 
kepercayaan adalah 95%. 

Dengan jumlah populasi 3.501 
Pemeriksa di BPk, dan tingkat 
kesalahan yang dikehendaki adalah 
5%, maka jumlah sampel yang 
digunakan minimal 358,9 atau 
dibulatkan menjadi 359. Sehingga, 
jumlah responden dalam pemantauan 
juknis jFP sebanyak 1.468 
Pemeriksa telah memadai. 

kegiatan survei pemantauan 
juknis jFP sendiri dilaksanakan mulai 
tanggal 18 Februari 2013 sampai 
dengan 11 april 2013. kegiatan 
survei melibatkan responden yang 
mewakili seluruh peran dalam jFP, 
seluruh akN pada kantor Pusat dan 

kantor Perwakilan Tipe a, B dan C. 
Tapi, dalam pelaksanaannya ditemui 
kendala dan hambatan. Hambatan 
tersebut di antaranya, pada saat 
survei dilaksanakan, sebagian 
besar responden pada kantor Pusat 
maupun kantor Perwakilan sedang 
melaksanakan tugas pemeriksaan. 
Sehingga, dari 1.468 kuesioner yang 
dibagikan, hanya 216 responden 
atau 14,71% yang mengembalikan 

kuesioner. Dan, dari 216 responden 
tersebut, hanya 107 responden atau 
7,29% yang dapat diwawancarai 
karena keterbatasan waktu 
Pemeriksa. 

Berdasarkan hasil survei 
pemantauan juknis jFP, terdapat 
hal signifikan yang dapat 
disimpulkan guna penyempurnaan 
juknis jFP. Pertama, penjelasan 
lebih rinci mengenai definisi 
kompleksitas tinggi dan rendah 
terkait dengan tugas pemeriksaan 
serta mekanisme penugasannya. 
Kedua, penyeragaman pemberian 
angka kredit dengan menggunakan 
koefisien untuk kegiatan pemeriksaan 
pendahuluan maupun terinci dan 
pemantauan kerugian negara/daerah. 

Ketiga, penambahan butir-butir 
kegiatan pada unsur pengembangan 
profesi. Keempat, perlu disusun 
pedoman karya tulis ilmiah sebagai 
pedoman dalam penyusunan dan 
penilaian karya tulis ilmiah. Dan, 
kelima, perlunya penghitungan ulang 
pemberian angka kredit dalam tugas 
limpah untuk masing-masing peran 
agar tidak ada Pemeriksa yang 
dirugikan.  (and)

 

Kegiatan survei 
pemantauan Juknis 
JFP dilaksanakan 
mulai tanggal 18 
Februari 2013 sampai 
dengan 11 April 2013. 
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Tipe A, B dan C.

      

 
 
 
 
 

 
 
 

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan  
No AKN/Perwakilan Tanggal Pelaksanaan 
1. AKN I 18 Februari 2013 
2. AKN II 20 dan 21 Februari 2013 
3. AKN III 18 s.d 23 April 2013 
4. AKN IV 15 Februari 2013 
5. AKN V 4 Maret 2013 
6. AKN VI 17 April 2103 
7. AKN VII 9 s.d 11 April 2013 
8. Perwakilan Sumatera Utara 16 s.d 19 Februari 2013 
9. Perwakilan Yogyakarta 25 s.d 28 Februari 2013 
10. Perwakilan Bali 5 s.d 8 Maret 2013 
11. Perwakilan Gorontalo 13 s.d 16 Maret 2013 
12. Perwakilan Aceh 20 s.d 22 Maret 2013 
13. Perwakilan Bengkulu 18 s.d 21 Maret 2013 
14. Perwakilan Papua 24 s.d 28 Maret 2013 
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H ubungan bPK RI dan 
Jan Malaysia dimulai 
dengan pelaksanaan 
Pertemuan Teknis 

pertama di Indonesia pada saat 
ulang Tahun bPK RI ke-60 pada 
Januari 2007. Hubungan ini berlanjut 
menjadi hubungan kerja sama dengan 
pelaksanaan pertemuan teknis kedua 
pra-Mou di Malaysia pada tanggal 
16 agustus 2007. Kerja sama kedua 
institusi kemudian disahkan dengan 
penandatanganan Mou Kerja Sama 
bilateral pada 4 november 2007 saat 
InCOSaI di Mexico.

Sebagai implementasi kerja sama 

bilateral bPK RI dengan Jan Malaysia, 
kedua badan pemeriksa mengadakan 
Pertemuan Teknis ke-12 yang kali ini 
diselenggarakan di Hotel grand Royal 
Panghegar, bandung, Jawa barat, 
pada tanggal 16 sampai dengan 18 
Februari 2014. Pertemuan ini dihadiri 
oleh anggota IV, DR. H. ali Masykur 
Musa, S.H., M.Hum. anggota V, DR. 
agung Firman Sampurna, Tortama IV, 
Saiful anwar nasution, dan Tortama 
V, Heru Kreshna Reza. Sementara 
itu, 12 orang delegasi Jan Malaysia 
dipimpin oleh Deputy Auditor General 
of Jan Malaysia Datuk Haji anwari 
bin Suri dan Director Zulkipli bin 

Pertemuan teknis ke-12 BPk ri 
dengan Jan malaysia

abdullah. Delegasi dari bPK RI sendiri 
diwakili oleh perwakilan dari auditorat 
IV.a, auditorat V.a, auditorat VII.a, 
Direktorat Litbang, dan biro SDM, serta 
biro Humas dan Ln.

Pada pertemuan teknis ini, 
dalam empat pertemuan yang 
diselenggarakan secara paralel, kedua 
belah pihak bertukar pengalaman 
mengenai pemeriksaan bidang 
kehutanan dan perubahan iklim, 
pemeriksaan pengelolaan haji, 
pemeriksaan minyak dan gas, serta 
manajemen sumber daya manusia 
(SDM). Di bidang kehutanan dan 
perubahan iklim, bPK RI dan Jan 
berbagi pengalaman mengenai 
metodologi dan hasil pemeriksaan 
pada masing-masing institusi. Selain 
itu, kedua badan pemeriksa juga 
menjajaki rencana pemeriksaan paralel 
atas Rencana Tata Ruang Wilayah 
Hutan terkait Mitigasi Perubahan Iklim. 

Di bidang pengelolaan haji, 
untuk menindaklanjuti Attachment 
Program bidang pemeriksaan 
manajemen haji oleh delegasi bPK 
RI ke Jan pada Juni 2013, kedua 
badan pemeriksa mendiskusikan 
rencana pemeriksaaan paralel atas 
pengelolaan haji dan menjajaki topik 
pemeriksaan atas pemondokan dan 
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(SISKOHaT). 

Sementara itu, sebagai kelanjutan 
program Secondment bidang 
pemeriksaan manajemen minyak dan 
gas bumi oleh delegasi Jan di bPK 
RI pada Juni 2013, bPK RI dan Jan 
berbagi pengalaman di bidang yang 
sama untuk mendiskusikan bentuk 
implementasi kerja sama berikutnya. 

bidang yang terakhir, yaitu 
manajemen SDM, merupakan bidang 
baru yang dijajaki dalam kerja sama 
bilateral bPK RI dengan Jan. bPK RI 

Pidato Pembukaan Pertemuan Teknis oleh Anggota IV
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berharap dapat mempelajari praktik 
terbaik pengelolaan SDM yang 
komprehensif dari badan pemeriksa 
negara lain.

Pada penandatanganan Technical 
Agreement di akhir pertemuan, bPK 
RI dan Jan menyepakati pelaksanaan 
audit paralel bidang kehutanan 
dengan topik “Forestry, Land Use 
Planning and Its Impact to Climate 
Change”; pelaksanaan audit paralel 
bidang pengelolaan haji dengan 
topik “Hajj Registration, Forecasting 
and Segregation of Implementation 
Policy”; dan pelaksanaan pertukaran 
pengalaman dalam pemetaan prioritas 
pengembangan serta kebijakan dan 
better practice manajemen SDM oleh 
biro SDM ke Jan Malaysia. adapun 
Pertemuan teknis bPK RI dan Jan 
selanjutnya akan diadakan di Malaysia 
pada agustus 2014. 

Delegasi bPK dan Jan juga 
berkesempatan mengunjungi gedung 
Sate, sebagai landmark Kota bandung, 
untuk ramah tamah dengan gubernur 
Jawa barat, ahmad Heryawan pada 17 
Februari 2014.  (***) KRA

Di bidang pengelolaan 
haji, untuk 
menindaklanjuti 
Attachment Program 
bidang pemeriksaan 
manajemen haji oleh 
delegasi BPK RI ke JAN 
pada Juni 2013, kedua 
badan pemeriksa 
mendiskusikan 
rencana pemeriksaaan 
paralel atas 
pengelolaan haji 
dan menjajaki topik 
pemeriksaan atas 
pemondokan dan 
Sistem Komputerisasi 
Haji Terpadu 
(SISKOHAT).

Penandatanganan Technical Agreement

Diskusi Finalisasi Technical Agreement

Foto Bersama seluruh delegasi BPK RI – JAN Malaysia
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan 
Layanan Informasi

Wujudkan IndonesIa Baru 
dengan MeMIlIh PeMIMPIn Baru

R efoRmasi yang 
dicetuskan sejak tahun 
1998, sampai tahun 2014, 
belum menunjukkan 

perubahan yang berarti. Bahkan 
banyak yang menilai bahwa 
bukannya terjadi kemajuan, malahan 
kemunduran pada hampir semua 
bidang kehidupan masyarakat, bangsa 
dan negara. 

Dalam bidang politik masih 
diwarnai persaingan, perseteruan 
dan konflik tidak sehat antar pejabat 
publik dan politikus yang diikuti 
konflik antar pendukung masing-
masing di akar rumput. Pembodohan 
masyarakat dengan money politics 
dalam proses pemilihan bupati, 
walikota, dan gubernur masih marak 
terjadi. masih banyak kepala daerah, 
anggota legislatif, dan pejabat publik 
lainnya yang terlibat kasus korupsi dan 
penyelewangan uang rakyat dan uang 
negara. Dan akhirnya, kepercayaan 
publik kepada partai politik mengalami 

kemerosotan tajam. 
Tertangkapnya Ketua mahkamah 

Konstitusi, akil mochtar, dalam 
kasus suap penyelesaian sengketa 
pilkada membuka mata bahwa mafia 
hukum dan peradilan di negeri ini 
memang masih marajalela. Bukan 
saja melibatkan kejaksaan, kepolisian 
dan aparat penegak hukum lainnya 
di lapisan bawah, akan tetapi perilaku 
suap-menyuap itu telah menjadi 
penyakit kronis yang menggerogoti 
institusi hukum tertinggi di negeri 
ini. Tidaklah mengherankan jika 
sampai saat ini keadilan tidak dapat 
dirasakan oleh seluruh rakyat karena 
memang hukum belum ditegakkan 
sebagaimana mestinya.

Kondisi ekonomi bangsa kita 
juga tidak kunjung membaik setelah 
bergulirnya reformasi 1998. Hal 
ini ditunjukkan dengan rendahnya 
indikator ekonomi bangsa kita, 
seperti pertumbuhan ekonomi yang 
masih rendah, income perkapita 
yang rendah, tingkat pengangguran 
yang tinggi, angka kemiskinan yang 
semakin besar, jumlah hutang luar 
negeri yang terus menggunung, tingkat 
inflasi yang tinggi, dan indikator-
indikator lainnya yang menunjukkan 
bahwa tingkat ekonomi kita masih jauh 
dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga kita.

Begitu juga dalam bidang 
keamanan, masyarakat saat ini 
merasa kurang aman dan nyaman 
bertempat tinggal di wilayah 
indonesia. Pasalnya berbagai 
macam tindak kejahatan/kriminal 
baik itu penjambretan, pencurian, 
pemerkosaan, perampasan, 
perampokan maupun pembunuhan 
setiap hari terjadi di mana-mana. 

Di bidang sosial-budaya pun, 
bangsa ini mengalami degradasi 

yang cukup memprihatinkan. Budaya 
dan budi pekerti yang baik, sopan 
dan santun seolah-olah sudah sirna 
dari bumi tercinta ini. arogansi, 
bergaya hidup mewah, masa bodoh, 
mementingkan diri sendiri, saling 
menghina dan menjatuhkan, dan 
sikap-sikap buruk lainnya sudah 
membudaya dalam kehidupan 
masyarakat dan bangsa kita.

apakah kondisi seperti ini akan 
terus dipertahankan? adakah 
keinginan dalam diri kita untuk 
mengubahnya menjadi lebih baik? 
apa kontribusi yang dapat kita berikan 
untuk memperbarui kondisi Republik 
ini, sehingga terwujud indonesia 
baru yang lebih bermartabat, aman, 
makmur, damai, adil dan sejahtera?

Pada tahun 2014 inilah momentum 
perbaikan untuk mewujudkan 
indonesia baru bisa kita mulai. Karena 
di tahun inilah kita akan memilih wakil-
wakil rakyat yang duduk di lembaga 
legislatif, dan pemilihan presiden untuk 
periode 2014-2019. Kenapa dikatakan 
sebagai peristiwa besar? Karena 
di tahun inilah kita akan memilih 
pemimpin baru yang masih fresh, 
pemimpin muda yang lebih energik 
dan visioner. Pemimpin-pemimpin 
yang sekarang gencar diiklankan di 
media cetak, media sosial dan media 
elektronik adalah muka-muka lama 
yang sudah berumur di atas 60 bahkan 
70 tahun. 

Pemimpin bagi sebuah negara 
bukan saja suatu keharusan, akan 
tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan, 
karena pemimpin negara adalah salah 
satu faktor yang sangat  penting untuk 
membawa negara lebih baik. Jika 
pemimpin negara itu jujur, baik, cerdas 
dan amanah, niscaya negara dan 
rakyatnya akan makmur dan sejahtera. 
Namun jika pemimpin negara tidak 

KO LO M
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Wujudkan IndonesIa Baru 
dengan MeMIlIh PeMIMPIn Baru

jujur, tidak baik, tidak cerdas, dan 
zalim, niscaya negara dan rakyatnya 
akan sengsara. 

Dengan melihat betapa pentingnya 
seorang pemimpin bagi suatu negara, 
di mana baik-buruknya, maju-
mundurnya, sejahtera-sengsaranya, 
adil atau tidaknya, dan kuat-lemahnya 
negara ditentukan juga oleh kualitas 
pemimpinnya, maka memilih pemimpin 
negara menjadi kewajiban sekaligus 
kebutuhan seluruh warga negara. 
inilah kontribusi yang 
dapat kita berikan.

agar kita tidak salah 
dalam memilih pemimpin 
atau pilihan kita paling 
mendekati pemimpin 
yang ideal, sedikitnya ada 
tujuh kriteria yang dapat 
kita jadikan acuan dalam 
menentukan pilihan calon 
pemimpin negara kita agar 
negara kita nanti menjadi 
indonesia baru sesuai 
dengan kita harapkan 
semua.

Pertama, pilih 
pemimpin yang beriman. 
inilah adalah syarat 
mutlak. Bangsa dan negara kita adalah 
bangsa/negara yang berketuhanan 
Yang maha esa. Tidak ada tempat 
bagi orang yang tidak beriman, atheis, 
untuk menjadi pemimpin indonesia. 
Untuk itu, kita sebagai warga negara 
yang menginginkan indonesia baru 
yang maju, mesti menjadikan kriteria 
ini (beriman) menjadi kriteria pertama 
dan utama yang dipertimbangkan 
dalam memilih pemimpin kita nanti.  

Kedua, pilih pemimpin yang adil. 
seorang pemimpin yang adil adalah 
pemimpin yang selalu berusaha 
sungguh-sungguh menegakkan 
supremasi hukum; memandang dan 
memperlakukan semua manusia sama 
di depan hukum, tanpa pandang bulu. 
Hal inilah yang telah diperintahkan 
Al-Qur’an dan dicontohkan oleh 
Rasulullah ketika bertekad untuk 
menegakkan hukum walaupun 

pelakunya adalah putri beliau sendiri, 
fatimah. Hukum harus dijadikan 
panglima, bukan dijadikan komoditas 
yang dapat diperjualbelikan untuk 
kepentingan tertentu dan memperkaya 
diri sendiri. 

Ketiga, pilih pemimpin yang 
jujur. Pemimpin yang sinkron antara 
isi hati, ucapan lisan dan perilaku 
anggota tubuhnya. Pemimpin yang 
tidak hanya mementingkan citra atau 
image dengan tipu muslihat, tetapi 

pemimpin yang rendah hati, apa 
adanya, dan bekerja ikhlas untuk 
rakyat, bangsa dan negara indonesia. 
Pemimpin yang tidak aji mumpung, 
tidak menggunakan kekuasaannya 
untuk berbuat sewenang-wenang, 
dan tidak mengeruk kekayaan negara 
untuk kepentingan diri, keluarga dan 
kelompoknya. 

Keempat, pilih pemimpin yang 
siap beramar ma’ruf nahi munkar. 
Pemimpin yang siap terus berusaha 
mengajak kepada kebaikan (amar 
ma’ruf), dan berusaha mencegah/
memberantas kemungkaran (nahi 
munkar) seperti kesewenang-
wenangan, korupsi, nepotisme, 
manipulasi, dan lain sebagainya. 

Kelima, pilih pemimpin yang bisa 
mempersatukan bangsa. indonesia 
adalah bangsa yang besar, baik luas 
wilayahnya, jumlah penduduknya, 

kekayaan alamnya, maupun 
golongan, suku, ras dan agamanya. 
Untuk itu dibutuhkan pemimpin 
yang negarawan, berjiwa besar, dan 
yang mengutamakan persatuan dan 
kesatuan bangsa, bukan yang fanatik 
terhadap kelompok, agama, partai, 
atau golongannya sendiri. 

Keenam, pilih pemimpin yang 
amanah. Kepemimpinan adalah 
amanah, bukan kemuliaan atau 
kehormatan, sehingga seorang 

pemimpin harus 
berintegritas dan 
bertanggung jawab 
akan tugas dan 
kewajibannya. Bukan 
saja bertanggung 
kepada rakyat yang 
dipimpinnya, tetapi 
bertanggung jawab 
kepada Tuhan yang 
telah menciptakannya. 

Ketujuh, pilih 
pemimpin yang 
cerdas. Pemimpin 
yang cerdas adalah 
pemimpin yang berhati 
bersih dan berpikiran 
jernih, sehingga dia 

akan berhati-hati untuk melangkah 
sehingga tidak merugikan rakyat dan 
negara. Pemimpin yang cerdas adalah 
pemimpin yang memiliki visi dan misi 
yang jelas, memiliki ide yang kreatif, 
dan menyusun perencanaan yang 
tepat dan akurat untuk memajukan 
dan mensejahterakan rakyat dan 
negaranya. 

akhir kata, sekali lagi jangan 
golput. Gunakanlah hak pilih kita. 
Pilihlah dari calon-calon yang 
ada, calon pemimpin yang paling 
mendekati ketujuh kriteria tersebut 
di atas, yaitu beriman, berlaku adil, 
jujur, siap beramar ma’ruf nahi 
munkar, mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa, amanah, dan 
cerdas. semoga di tahun 2014 ini kita 
mampu memilih pemimpin baru yang 
mampu mewujudkan indonesia Baru. 
aamiin. 
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Lintas Peristiwa

Rp 341 TRILIUN, BUkaN haNya UNTUk PeRjaLaNaN DINas

BPk  akaN TeLUsURI DaNa hIBah 5 TRILIUN PemDa DkI

JAKARTA - Pemerintah pusat 
menyiapkan Dana Alokasi Umum 
(DAU) Rp 341,2 triliun untuk daerah. 
Dari jumlah itu, untuk daerah provinsi 
ditetapkan sebesar 10% atau Rp34,1 
triliun, sementara untuk daerah 
kabupaten/kota ditetapkan sebesar 
90% atau Rp 307,1 triliun. Dana 
tersebut diharapkan tak hanya habis 
untuk belanja pegawai dan perjalanan 
dinas, melainkan jalan dan rumah sakit 
serta fasilitas umum lainnya.

“Kita harus katakan, belanja perjalanan dinas itu 
harusnya bisa ditekan dengan lebih baik. Kalau volume 
itu dikurangi, harusnya kan bisa bikin jalan, rumah sakit. 
Kalau sekolah itu daerah memang wajib 20% dari APBD 
untuk pendidikan,” ungkap Direktur Evaluasi Pendanaan 
dan Informasi Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan 
Yusrizal Ilyas kepada detikFinance. 
Yusrizal menuturkan, dalam penggunaan DAU, kepala 
daerah diberikan kewenangan menetapkan alokasi 
anggarannya. Sebab daerah dianggap sudah paham 
kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Namun penekanannya adalah, alokasi harus 
dioptimalkan untuk fasilitas umum. Setelah kebutuhan 
wajib seperti belanja pegawai dianggarkan. Bukan untuk 

perjalanan dinas dan anggaran 
tidak penting lainnya.”Kalau belanja 
pegawai itu kan memang sudah 
wajib. Itu kan bernama pemenuhan 
urusan wajib. Tapi berbeda dengan 
perjalanan dinas yang itu kan 
tergantung kegiatan. Kadang ada 
perjalanan dinas yang seharusnya 
tidak perlu,” paparnya.

Hal itu pun menurutnya akan 
masuk dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) yang tengah disusun. Sebagai tindak 
lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 yang 
telah ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu. 

Terbesar dari dana tersebut adalah provinsi Papua 
dengan Rp 1,9 triliun dan kabupaten Bogor sebesar 
Rp 2,05 triliun. Kemudian adalah Jawa Tengah Rp 1,8 
triliun, Jawa Barat Rp 1,6 triliun, Jawa Timur Rp 1,8 triliun 
Sumatera Utara Rp 1,3 triliun dan Kalimantan Barat Rp 
1,3 triliun.

Daerah kabupaten/kota yang memperoleh alokasi 
DAU Tahun Anggaran 2014 tersebut di antaranya Kab. 
Deli Serdang Rp 1,4 triliun, Kota Medan Rp 1,4 triliun, 
Kab. Garut Rp 1,7 triliun, Kota Bandung Rp 1,6 triliun, 
Kab. Sukabumi Rp 1,5 triliun, Kab. Jember Rp 1,5 triliun 
dan Kab. Malang Rp 1,6 triliun.  ***

JAKARTA - Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta 
bakal menelusuri dana hibah Pemprov 
DKI tahun 2014 yang nilainya mencapai 
Rp5 triliun. Jumlah tersebut melonjak 
tajam dibanding dana hibah tahun 
sebelumnya yang hanya senilai Rp3,7 
triliun. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI 
Jakarta, Blucer Wellington Rajagukguk 
mengatakan, pihaknya akan membentuk 
tim khusus untuk menelusuri dana hibah 
yang selisihnya mencapai Rp1,3 triliun 
tersebut. “Akan dilihat berapa dana 
hibah yang akan diterima, berapa yang 
digunakan, satuan kerja mana yang dapat, digunakan 
dalam bentuk apa, dan siapa yang menerima. Itu nanti 

dicek semua,” ujar Blucer, di Balaikota, 
sebagaimana dilansir berita jakarta.

Diakui Blucer, tim khusus baru akan 
dibentuk setelah dilakukan penelusuran 
oleh Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DKI 
Jakarta. Jika diketahui aliran dana tersebut 
memiliki resiko tinggi, maka pemeriksaan 
akan dilakukan dengan investigasi.  
Ia pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI 
Jakarta untuk mengawasi anggaran dengan 
sistem e-budgeting. Blucer berharap, melalui 
sistem yang baru diterapkan tahun ini, dapat 
membatasi pengeluaran anggaran dengan 
kegiatan yang tidak jelas. Terlebih, Pemprov 

DKI juga melakukan pengadaan barang dan jasa melalui 
e-procurement dan e-catalog.  *** 
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R angkaian bencana 
alam yang silih berganti 
melanda sejumlah 
daerah di indonesia 

telah menimbulkan kerugian negara 
yang tidak sedikit. Letusan gunung 
Sinabung, erupsi gunung kelud, 
banjir bandang di Manado, banjir 
di ibukota Jakarta, serta rob di 

sepanjang jalur Pantura, merupakan 
puncak-puncak bencana yang tak 
hanya memakan korban jiwa, tapi 
juga meluluh-lantakkan harta benda 
serta mata pencaharian masyarakat.

Celakanya, baik  Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah 
Daerah (Pemda), tidak terlalu siap 
menghadapi bencana yang tiap tahun 

Perbaikan Pasca 
bencana MencaPai 
rp50 TriLiUn
Menurut BnPB sejak 1 januari hingga 16 FeBruari 
2014 tercatat 282 Bencana Melanda BerBagai 
daerah di indonesia. Biaya PerBaikan Pasca Bencana 
diPerkirakan Bisa MencaPai rp50 triliun leBih. BPk 
dan kPk diMinta ikut Mengawasi Penggunaan dana 
Pasca Bencana.

selalu  menyambangi  negeri kita 
yang secara geografis berada dalam 
pusaran “ring of fire”. Akibatnya tentu 
bisa diduga. Bencana adalah salah 
satu ancaman serius yang harus 
selalu diantisipasi.  

Sebagaimana dikatakan  kepala 
Pusat Data informasi dan Humas 
Badan nasional Penanggulangan 
Bencana (BnPB) Sutopo Purwo 
nugroho, hingga kini tingkat 
kewaspadaan masyarakat 
menghadapi bencana alam masih 
sangat rendah. Padahal, bencana 
adalah suatu keniscayaan dan akan 
terus meningkat di masa mendatang. 

Menurut data Badan nasional 
Penanggulangan Bencana, sejak 
1 Januari hingga 16 Februari 2014 
tercatat ada 282 bencana. Dampak 
bencana ini sebanyak 197 orang 
tewas, 64 luka-luka, 1,6 juta jiwa 
mengungsi dan menderita, serta 
puluhan ribu rumah mengalami 
kerusakan. 

Tak hanya kerugian fisik, dampak 
ekonomi akibat bencana ini, kata 
Sutopo, juga sangat besar. Perkiraan 
awal kerugian dan kerusakan akibat 
bencana banjir bandang di Sulawesi 
Utara mencapai Rp 1,87 triliun, 
erupsi gunung Sinabung Rp 1 triliun, 
banjir Pantura Rp 6 triliun, dan banjir 
Jakarta Rp 5 triliun. 

Penelitian tentang kesiap-siagaan 
masyarakat indonesia menghadapi 
bencana tahun 2006, 2012 dan 2013 
menunjukkan  bahwa tingkat kesiap-
siagaan masyarakat dan Pemerintah 
Daerah belum memadai. Semua 
masih terhenti pada wacana belaka.

artinya, kata Sutopo, bila dilihat 
dari pengetahuan masyarakat akan 
bahaya dan cara menyikapi bencana 
dan dampaknya terlihat adanya 
peningkatan. Tapi dari segi perilaku 
dan praktek tanggap bencana  
masih sangat kurang. Peningkatan 
pengetahuan itu menurut dia belum 
menjadi perilaku (attitude) dan 
budaya bagi masyarakat untuk 
mengantisipasi sejak dini. 

Di sisi lain, beberapa pemerintah 

Sutopo Purwo Nugroho
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daerah pun, belum terlalu peduli 
dan waspada menghadapi bencana. 
indikatornya, kata Sutopo, tercermin 
dari alokasi dana penanggulangan 
bencana yang rata-rata kurang 
dari 0,5 persen dari aPBD. 
Banyak Pemda belum menjadikan 
penanggulangan bencana 
sebagai prioritas dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah lima tahunan. Bencana tidak 
menjadi roh dalam pembangunan 
sektor.

 “ini adalah tantangan bersama. 
Pemerintah Pusat dan Pemda 
menjadi penanggung jawab utama. 
Pengurangan risiko bencana harus 
dijadikan prioritas. Di amerika, 1 USD 
untuk kegiatan pengurangan bencana 
mampu mengurangi kerugian 7 
USD. Begitu juga dengan Eropa. 
Dengan alokasi anggaran USD 1 bisa 
mengurangi risiko bencana hingga 
USD 40,” papar  Sutopo.

apabila pemerintah mulai  
menyadari pentingnya alokasi dana 
pencegahan bencana maka  menurut 
Sutopo hal itu bisa mendatangkan 
manfaat yang lebih besar ke 
depannya.  Bahkan untuk indonesia 
manfaatnya lebih besar dibanding 
negara lain karena indonesia  
mempunyai kapital sosial yang besar. 

Manado
Terkait bencana di Sulawesi Utara, 

Badan nasional Penanggulangan 

Bencana (BnPB) memperkirakan 
kerugian akibat banjir bandang dan 
longsor di Sulawesi Utara mencapai 
Rp 1,87 triliun. Hingga Minggu, 19 
Januari 2014 malam, bencana ini telah 
menewaskan 19 orang di Manado, 
Tomohon, dan Minahasa.

kepala Pusat Data informasi 
dan Humas BnPB Sutopo Purwo 
nugroho mengatakan banjir dan 
longsor mengakibatkan kerusakan 
rumah, kerusakan fasum, pertanian 
dan peternakan, kantor, infrastruktur 
dan sebagainya. Sedikitnya ada 15 
ribu jiwa mengungsi.  Bencana terjadi 
di delapan kabupaten/kota yaitu kota 
Manado, kota Tomohon, Minahasa, 
Minahasa Utara, Minahasa Selatan, 
Minahasa Tenggara, kep Sangihe dan 
kep Sitaro. 

Pantura Jateng 
Sementara itu gubernur Jawa 

Tengah ganjar Pranowo mengatakan 
jumlah kerugian materiil yang 
ditimbulkan berbagai bencana 
alam di provinsi ini mencapai Rp2 
triliun. Jumlah tersebut berdasarkan 
pendataan di berbagai sektor yang 
telah dilakukan oleh semua pihak 
terkait. 

ganjar menjelaskan, kerugian 
terbesar akibat banjir dan tanah 
longsor di Jateng terdapat pada 
sektor ekonomi pertanian yakni 
Rp 872,7 miliar, kerugian di sektor 
infrastruktur Rp 690 miliar, kerugian 
di sektor perumahan Rp 424,8 miliar, 
dan di sektor sosial pendidikan 
Rp19,4 miliar. 

Menurut dia, kerugian akibat 
bencana alam di Jateng saat ini 
merupakan nilai yang terbesar di 
provinsi ini. “Prioritas penanganan 
akan dilakukan pada sektor 
infrastruktur sesuai dengan komitmen 
saya,” ujar politisi PDI Perjuangan itu. 

Terkait jumlah kerugian akibat 
bencana alam tersebut, kata ganjar, 
dibutuhkan dana sebesar Rp3,5 
triliun untuk pemulihan pasca-
bencana. Pemprov Jateng juga telah 
mengajukan bantuan ke pemerintah 
pusat sebesar Rp3,1 triliun serta 
menganggarkan Rp400 miliar untuk 
pemulihan pasca-bencana dari aPBD 
Perubahan 2014. Banjir bandang dan longsor di Sulawesi Utara

Banjir Pantura Jateng
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Terkait pengajuan bantuan dana 
ke pemerintah pusat tersebut, ganjar 
mengaku telah menyampaikan 
secara langsung kepada Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono saat 
berkunjung ke Pekalongan, Rabu 
(5/2).

Pantura Jabar 
Banjir yang melanda Pantura dan 

sejumlah kota lain di Jawa Barat Juga 
mengakibatkan kerugian material 
yang tidak sedikit. Menurut gubernur 
Jawa Barat ahmad Heryawan, 
diperkirakan mencapai Rp 2 triliun 
lebih. kerugian ini berupa kekayaan 
yang hilang, rumah, kerusakan 
infrastruktur, lahan pertanian, 
perikanan dan lain sebagainya. 

kerugian ini di antaranya dialami 
kabupaten indramayu mencapai 
Rp600 miliar, dan kabupaten Cirebon 
Rp10 miliar. Sedangkan kerugian 
di kabupaten Subang, Bekasi, dan 
Purwakarta masih dalam pendataan. 
akan halnya dengan banjir yang 
melanda kawasan Jawa Barat 
lainnya, seperti Bandung, Tasik, 
garut dan lain-lain.   

Jakarta
Hujan lebat yang terus mengguyur 

daerah-daerah penjangga ibu kota, 
seperti Bogor, Sukabumi, Puncak 
sepanjang awal tahun 2014 yang 
sempat menggenangi sejumlah  

kawasan ibukota Jakarta, berdampak 
pada rusaknya konstruksi jalan. 

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro 
Jaya mencatat, ada 619 lokasi jalan 
rusak di wilayah Jakarta dan 29 
titik di daerah Bekasi, Depok serta 
Tangerang.”Pasca genangan air di 
mana-mana menimbulkan jalan rusak 
atau berlubang, dengan diameter 
kecil hingga besar,” ujar Direktur Lalu 
Lintas Polda Metro Jaya, kombes Pol 
R nurhadi Yuwono.

karena itu nurhadi mengatakan, 
pihaknya akan melakukan rapat 
koordinasi dengan Dinas Pekerjaan 
Umum untuk perbaikan jalan rusak 
akibat genangan air. Menurut 
nurhadi, Jakarta Selatan ada 157 titik 
jalan yang rusak. Di Jakarta Utara, 

ada 136 lokasi, Jakarta Pusat ada 
120 jalan berlubang. Sementara di 
Jakarta Timur kerusakan jalan ada 
pada 115 lokasi.

Jawa Timur
kerugian akibat bencana banjir 

dan tanah longsor di beberapa 
wilayah Jawa Timur (Jatim) 
diperkirakan mencapai Rp300 miliar. 
Menurut ketua Satuan koordinasi 
Penanggulangan Bencana alam 
(Satkor PBa) Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Jatim Soenarjo di 
Surabaya kerugian terbesar terjadi 
pada kerusakan puluhan jembatan 
dan rumah. 

itulah sebabnya, kata Soenarjo, 
penanganan kerusakan fisik akan 
diprioritaskan karena menyangkut 
kepentingan masyarakat umum. 
Terkait dana untuk perbaikan 
Pemprov Jatim kini telah 
menganggarkan dana sebesar Rp40 
miliar, dan Rp10 miliar di antaranya 
akan segera dicairkan.

Selain itu Soenarjo juga 
mengatakan, biaya perbaikan 
yang dianggarkan dari dana aPBD 
itu masih kurang. Oleh karena 
itu, Pemprov Jatim kini tengah 
mengajukan tambahan dana kepada 
pemerintah pusat sebesar Rp79 
miliar.

‘’Jika permintaan dikabulkan, 
dana dari pusat akan kita gabungkan 
dengan milik pemprov serta milik 

Banjir Pantura Jabar

Bencana longsor di Jombang, Jatim.
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kabupaten dan kota. Saya rasa 
cukup untuk menanggulangi kerugian 
akibat bencana tersebut. Jadi jangan 
selalu mengharapkan dari pemprov, 
mari kita selesaikan secara gotong 
royong,’’ ujarnya.

Kalimantan Selatan. 
kerugian akibat bencana banjir 

di kalimantan Selatan (kalsel) 
diperkirakan mencapai Rp75 miliar. 
Sedangkan untuk memperbaiki 
aliran sungai dan jaringan drainase 
di provinsi ini, Dinas Permukiman 
dan Prasarana Wilayah (kimpraswil) 
mengajukan bantuan dua unit kapal 
keruk.

kepala Dinas kimpraswil 
kalsel Sefek Effendi, mengatakan 
pihaknya telah membentuk tim 
khusus untuk menginventarisasi 
angka kerugian akibat banjir. 
‘’Perkiraan angka kerugian akibat 
banjir saat ini sebesar Rp75 
miliar, namun angka ini dapat saja 
bertambah karena penghitungan 
belum selesai,’’ katanya.

Menurut Sefek, perbaikan 
atau rehabilitasi sarana dan 
prasarana pasca-banjir akan 
diprioritaskan pada sarana dan 
prasarana vital. ‘’Langkah pertama 
adalah perbaikan jalan dan jembatan 
yang benar-benar rusak parah,’’ 
katanya.

Menurut dia, panjang ruas jalan 
yang rusak akibat banjir mencapai 
sekitar 87 kilometer (km) dan 
jembatan yang putus sepanjang 398 
meter. kerusakan jalan terparah 
berada di kabupaten Banjar, yaitu 
ruas jalan Martapura-Banjarmasin 
sepanjang 11,5 km. 

Kerugian Rp 50 Triliun
Menanggapi terjadinya 

rangkaian bencana ini partai golkar 
mendesak pemerintah pusat segera 
meningkatkan kualitas infrastruktur 
di seluruh wilayah indonesia. akibat 
banjir yang melanda banyak daerah 
di indonesia pada Januari 2014, 
diperkirakan perbaikan infrastruktur 

akan menelan biaya hingga Rp 50 
triliun.

“kami mendesak pemerintah 
mengawasi dan meningkatkan 
kualitas infrastruktur di seluruh 
wilayah Indonesia,” ujar Wakil Ketua 
komisi Xi DPR Ri dari Fraksi golkar 
Harry azhar azis.

Menurut Harry, upaya 
meningkatkan kualitas infrastruktur 
itu mulai dilakukan sejak tahap 
awal pemerintah melakukan tender. 
karena itu, proses waktu tender 
harus dilakukan minimal 3 bulan, 
sebelum tahun anggaran baru 
dimulai.

Harry mengakui bahwa 
pemerintah terus melakukan 
pembenahan dari sisi pelaksanaan 
tender untuk proyek-proyek 
infrastruktur. Bahkan beberapa 
kementerian/lembaga juga telah 
melaksanakannya sejak 2-3 bulan 
sebelum dimulainya tahun anggaran 
baru. akibatnya, praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (kkn) yang 
terjadi dalam proses tender proyek 
pemerintah, berkurang.

namun realitanya, kata Harry, 
ruang terjadinya praktik kkn ternyata 
masih tersisa. Pasalnya, terlihat jelas 
banyak infrastruktur yang dikelola 
pemerintah, tidak tahan terhadap air. 
Meskipun air menggenang hanya 
beberapa centimeter tingginya, tetap 
mengakibatkan infrastruktur, seperti 
jalan dan jembatan, rusak.

Dia menjelaskan, sistem tender 
proyek infrastruktur pemerintah sudah 

membaik karena menggunakan 
e-procurement. namun, pemerintah 
tetap harus melakukan pengecekan 
ke lapangan untuk melihat kualitas 
bahan-bahan yang digunakan oleh 
kontraktor pemenang tender.

Saat ini, papar Harry, terdapat 
sekitar ratusan daerah yang 
mengalami musibah banjir, baik di 
Jakarta maupun di luar Jakarta. 
Diasumsikan, setiap daerah 
memerlukan dana perbaikan dan 
pemulihan pasca banjir mencapai 
Rp 50-100 miliar. kerugian itu, 
lanjut dia, telah memperhitungkan 
beberapa sarana infrastruktur lainnya. 

Di antaranya, perbaikan dan 
pembenahan infrastruktur untuk 
pengairan serta irigasi.

Harry menambahkan, asumsi 
kerugian akibat banjir di seluruh 
indonesia mencapai Rp 50 
triliun itu, juga memperhitungkan 
multiplier effects dari banjir, 
seperti dampak sosial, kerugian 
yang dialami sektor industri dan 
dunia usaha, serta terhentinya 
pelayanan sosial bagi masyarakat. 
Bahkan lebih jauh, kata Harry, 
adanya korban jiwa akibat banjir 

yang terjadi akibat buruknya kualitas 
infrastruktur.

“intinya, kami mendesak 
pemerintah untuk meningkatkan 
kualitas infrastruktur di seluruh 
indonesia, sesuai peruntukannya. 
Biaya sudah dikeluarkan, maka harus 
diawasi secara serius. Sehingga tidak 
ada ruang apa pun untuk praktik-
praktik ‘nakal’ yang mengurangi 
kualitas bahan. karena akibatnya, 
pasti negara akan mengalami 
kerugian lebih besar lagi,” tegas 
Harry.

karena itu, dia juga minta agar 
Badan Pemeriksa keuangan (BPk) 
dan komisi Pemberantasan korupsi 
(kPk) mulai fokus mengawasi 
kualitas proyek-proyek infrastruktur 
apakah sesuai dengan spesifikasi 
dan harga yang wajar atau harga 
tidak di-mark-up yang menyebabkan 
kerugian negara tersebut.  (bd)

Bencana banjir Kalimantan Selatan
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P RESiDEn Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dalam 
kunjungannya ke lokasi bencana 
meminta warga tidak terburu-

buru pulang ke rumah dan harus lebih dahulu 
menunggu status aman yang diumumkan 
pemerintah. SBY juga menjanjikan perbaikan 
rumah warga yang rusak.

“Bagi rumah yang rusak parah, 
pemerintah akan membantu,” kata SBY 
di hadapan para pengungsi di Balai 
Pamitran Desa Segaran, kecamatan 
Wates, kabupaten kediri, kemarin. Menurut 
data pemerintah, kementerian Sosial 
mengalokasikan anggaran Rp 6 miliar untuk 
rehabilitasi rumah rusak. 

“Saya ingin semua selamat. Jangan 
sampai ketika pemerintah belum menyatakan 
status aman, lalu ada yang nekat 
menerobos, seperti di gunung Sinabung, sehingga 
tak bisa diselamatkan,” kata SBY yang didampingi Ibu 
negara ani Yudhoyono.

Wakil Bupati kediri Masykuri mengungkapkan, 
pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan 
pemerintah pusat mengenai rehabilitasi rumah warga 
yang rusak. Perhitungan kerugian material karena 
bencana tersebut memang belum selesai.

Menurut data sementara, sebanyak 3.292 bangunan 
rusak berat dan 2.192 bangunan rusak ringan. Bila 
status kelud sudah dinyatakan aman, pihaknya akan 
melakukan pendataan lebih detail, termasuk rusaknya 
lahan pertanian dan rusaknya fasilitas publik sehingga 
jumlah kerugian bisa lebih dipastikan.

Pemkab kediri sudah mengusulkan kepada 
pemerintah pusat bahwa warga tidak perlu diberi 
bantuan perbaikan rumah dalam bentuk uang. 
namun, bantuan akan lebih bermanfaat bila berupa 
bangunan. Selama ini, lanjut Masykuri, pihaknya 
sudah mendapatkan bantuan 12 ribu sak semen untuk 
perbaikan rumah. Juga, 12 ribu genting yang akan 
segera didistribusikan kepada warga.

Sedangkan dalam kunjungannya ke daerah 
erupsi gunung Sinabung, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono sepakat jika warga desa dalam radius 3 
kilometer dari puncak gunung Sinabung direlokasi. 
Presiden juga meminta jangan sampai terjadi  

kekurangan logistik dan air bagi pengungsi akibat 
letusan gunung Sinabung yang berlangsung lebih dari 
empat bulan itu.

Presiden menjelaskan, warga yang tinggal dalam 
radius 3 km dari puncak Sinabung itu berada dalam 
bahaya. karena itu tak ada cara lain yang lebih aman 
kecuali mereka harus direlokasi. namun demikian 
presiden menegaskan, warga boleh tetap berkebun di 
lokasi itu, tetapi mereka harus tinggal di tempat yang 
aman. 

Presiden juga menegaskan, pemerintah tengah 
mencari lokasi yang tepat. Yang jelas kawasan relokasi 
itu tidak boleh merusak hutan lindung. Sebelum warga 
direlokasi, menurut Presiden, pemerintah juga akan 
menyiapkan hunian sementara. Desa yang berada 
dalam radius 3 km dari puncak Sinabung adalah Desa 
Bekerah, Simacem, Sigarang-garang, Sukameriah, dan 
Mardinding. Jumlah warga di desa itu mencapai 3.437 
jiwa.

gubernur Sumut gatot Pujo nugroho 
menambahkan, relokasi bagi warga dalam radius 3 km 
dari puncak Sinabung adalah prioritas. Tahap kedua, 
relokasi bagi warga di desa radius 5 km dari puncak 
Sinabung. kerugian akibat erupsi Sinabung diperkirakan 
mencapai Rp 1 triliun. Sektor pertanian merugi hingga 
Rp 712 miliar. kerugian akibat kerusakan rumah 
mencapai Rp 234 miliar.  (bd)

KUNJUNgaN PreSideN Ke 
SiNaBUNg daN KelUd

Bencana gunung Sinabung
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PANTAU

W anita tua itu tengah 
menjemur nasi basi 
di rumah bilik yang 
hampir roboh. Setiap 

hari, ia mengumpulkan nasi ‘bekas’ 
dari tetangga. Sementara sang 
suami yang juga sudah renta bekerja 
serabutan, kadang menjadi buruh tani, 
kadang buruh panggul: membawa 
buah-buahan, atau apa saja yang bisa 
dipanggul. Ketika berada di rumah, 
keduanya makan nasi ‘aking’ yang 
asin karena dicampur garam. Potret 
kehidupan ini merupakan salah satu 
puzzle kecil dari gambaran besar 
fenomena kemiskinan di indonesia.

Kemiskinan sejatinya merupakan 
‘musuh’ utama sebuah negara. 
Dari tingkat kemiskinan lah muncul 
gambaran bagaimana kondisi negara 
dan rakyatnya. Mulai dari korupsi 
merajalela; pembangunan ekonomi 
yang yang tidak berkeadilan; lapangan 
kerja yang menyempit sehingga 
pengangguran dimana-mana; 
kesempatan mendapatkan pendidikan 
yang terbatas dan sulit; kesehatan 
masyarakat yang buruk, serta hal 
buruk lainnya. 

Para founding fathers menyadari 
bagaimana kemiskinan akan 
membawa akibat yang sangat buruk 

Jalan Berliku 
Pengentasan 
kemiskinan
Sejatinya, kemiSkinan menjadi muSuh utama 
dari tujuan Sebuah negara. Pemerintah 
menggelontorkan anggaran beSar untuk itu. taPi, 
haSilnya maSih jauh dari haraPan. 

bagi sebuah negara. tak heran 
jika UUD 1945 mengamanatkan 
perlunya pengentasan kemiskinan 
sebagai salah satu tujuan negara: 
“mengantarkan rakyat indonesia ke 
depan pintu gerbang kemerdekaan 
negara indonesia, yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Upaya pemerintah dalam 
pengentasan kemiskinan ini 
dikenal juga dengan program 
penanggulangan kemiskinan. Program 
ini merupakan program yang selalu 
berkesinambungan sejak indonesia 
memproklamirkan kemerdekaannya 
sampai saat ini. 

Secara sederhana, program 
ini memiliki arti kegiatan untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat miskin melalui bantuan 
sosial, pemberdayaan masyarakat, 
pemberdayaan usaha ekonomi 
mikro dan kecil, serta program lain 
dalam rangka meningkatkan kegiatan 
ekonomi. 

Pemerintah terus berupaya 
untuk menjalankan tugasnya sesuai 
amanat konstitusi negara dalam hal 
mengentaskan kemiskinan. anggaran 
untuk pengentasan kemiskinan 
terus meningkat. Walau bicara 
angka mengalami penurunan, tetapi 
tetap saja, jalan masih berliku untuk 
mengentaskan kemiskinan yang 
terjadi. 

Pada awal Januari 2014 
misalnya, Badan Pusat Statistik 
(BPS) melaporkan bahwa harapan 
pemerintah untuk menekan inflasi 
sepanjang 2013 tidak berhasil. ini 
menyebabkan tingkat inflasi tahun 
kalender 2013 mencapai 8,38 persen 
dan mendorong angka kemiskinan.

Kepala BPS Suryamin 
mengatakan, sejak Maret 2013, inflasi 
terus terjadi karena harga berbagai 
komoditas  naik, menyusul kenaikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) 
bersubsidi. Kenaikan harga tidak 
terkendali terutama terjadi hingga 
September 2013. Kondisi tersebut, 
ujar Suryamin, menyebabkan angka 
kemiskinan periode Maret hingga 
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September 2013 meningkat sebesar 
11,47 persen. Padahal, target 
penurunan tingkat kemiskinan sampai 
akhir 2014 dipatok pemerintah pada 
kisaran 9-10,5 persen.  

BPS mencatat angka kemiskinan 
meningkat terbesar di pulau Jawa, 
kemudian Sumatera, Sulawesi, Bali, 
nusa tenggara, Maluku, Papua 
serta Kalimantan. “Jumlah penduduk 
miskin pada September 2013 sebesar 
28,55 juta orang atau 11,47 persen, 
dibandingkan Maret 2013 meningkat 
480 ribu orang,” ujarnya. 

Sementara itu, pengamat 

ekonomi dari Universitas Paramadina 
Wijayanto, sektor pertanian 
merupakan sektor yang dapat 
membantu pemerintah menurunkan 
angka kemiskinan. Jika pemerintah 
serius terhadap sektor pertanian, 
lapangan kerja akan terbuka dan 
otomatis tingkat pengangguran dan 
tingkat kemiskinan dapat ditekan.

“Karena sektor pertanian ini 
kantung-kantung dimana kemiskinan 
itu berada. Sektor pertanian ini 
mempekerjakan sekitar 40 persen 
tenaga kerja indonesia,” ujarnya.

terkait investasi dari luar, 

Wijayanto sepakat bahwa itu ada 
pengaruhnya, tetapi tergantung 
investasi itu akan kemana arahnya. 
Jika mengarah pada industri tambang, 
dan semacamnya akan meningkatkan 
Gross Domestic Product (GDP), 
tetapi tidak akan secara signifikan 
mengurangi kemiskinan. Sebab, 
sektor-sektor itu merupakan sektor 
capital intensive. Dimana, hanya 
mempekerjakan sedikit orang dan 
dananya sendiri jika mengharapkan 
ada trickle down effect ke bawah itu 
agak sulit diharapkan, paling hanya 
melalui mekanisme pajak.  (and)

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan 
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan 
makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). 
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis 
Kemiskinan pada Maret 2013 tercatat sebesar 73,52 persen, 
kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 
yang sebesar 73,50 persen. 

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap 
nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di 
perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur 
ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, dan bawang merah. 
Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah 
biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin. (Sumber: 
Badan Pusat Statistik/BPS)

KeMiSKinan  dipandang sebagai 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar makanan 
dan bukan makanan yang diukur dari sisi 
pengeluaran. Sementara yang disebut 
Penduduk Miskin adalah penduduk yang 
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 
perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan sendiri dibagi 
menjadi dua: garis kemiskinan makanan 
dan garis kemiskinan non makanan. Garis 
kemiskinan merupakan penjumlahan dari 
kedua jenis garis kemiskinan tersebut. 

Garis Kemiskinan Makanan 
merupakan nilai pengeluaran kebutuhan 
minimum makanan yang disetarakan 
dengan 2100 kilo kalori perkapita per 
hari. Paket komoditi kebutuhan dasar 
makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi 
(padi-padian, umbi-umbian, ikan, 
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-
kacangan, buah-buahan, minyak dan 

lemak, dll).
Sedangkan Garis Kemiskinan non 

Makanan adalah kebutuhan minimum 
untuk perumahan, sandang, pendidikan 
dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan 
dasar non makanan diwakili oleh 51 
jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis 
komoditi di pedesaan. 

Pengertian kemiskinan di indonesia 
dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut 
mendefinisikan kemiskinan dengan 
membuat kriteria besarannya pengeluaran 
per orang per hari sebagai bahan acuan. 
Dalam konteks itu, pengangguran 
dan rendahnya penghasilan menjadi 
pertimbangan untuk penentuan kriteris 
tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut 
adalah
1. Tidak miskin, mereka yang 

pengeluaran per orang per bulan 
lebih dari rp350.610;

2. Hampir Tidak Miskin, dengan 

pengeluaran per bulan per kepala 
antara rp280.488.s/d. –rp350.610.- 
atau sekitar antara rp9.350 s/d. 
rp11.687.- per orang per hari. 
Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa;

3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran 
per bulan per kepala antara 
rp233.740.- s/d rp280.488.- atau 
sekitar antara rp7.780.- s/d 
rp9.350.- per orang per hari. 
Jumlahnya mencapai 30,02 juta;

4. Miskin, dengan pengeluaran 
per orang perbulan per kepala 
rp233.740.-kebawah atau sekitar 
rp7.780.- kebawah per orang per 
hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.

5. Sangat Miskin (kronis), tidak ada 
kriteria berapa pengeluaran per 
orang per hari. Tidak diketahui 
dengan pasti berapa jumlah pastinya. 
namun, diperkirakan mencapai 
sekitar 15 juta.  (and)

Konsep Kemiskinan Menurut BPS
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PeMerinTaH dalam melakukan upaya pengentasan 
kemiskinan menggunakan strategi percepatan penanggulangan 
kemiskinan dengan empat prinsip. Pertama, memperbaiki 
dan mengembangkan sistem perlindungan sosial. Tujuannya, 
untuk membantu individu dan masyarakat dalam menghadapi 
goncangan hidup agar tidak jatuh miskin.

Kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, 
seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, pangan, dan 
gizi. Tujuannya untuk membantu mengurangi biaya yang harus 
dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. 

Ketiga, memberdayakan penduduk miskin agar penduduk 
miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh 
kembali dalam kemiskinan. Dan, keempat, pembangunan 
inklusif. Pembangunan model ini sangat diperlukan karena 
kemiskinan hanya dapat berkurang dakam suatu perekonomian 
yang tumbuh secara dinamis dan mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, 
diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan 
pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan 
pengurangan angka kemiskinan.

imam Sugema:
anggaran besar, hasil kecil

TerKaiT dengan anggaran yang setiap tahun meningkat 
tajam untuk pengentasan kemiskinan, dikritik pengamat 
ekonomi dari iPB, imam Sugema, ketika menjadi pembicara di 
rapat kerja pelaksana BPK, beberapa waktu lalu. Menurutnya, 
walau anggaran setiap tahun meningkat, tetapi output-nya 
kurang. Sehingga biaya pengentasan kemiskinan dinilainya 
terlalu mahal. 

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2004, anggaran 
untuk pengentasan kemiskinan sebesar rp23 triliun. 
Sementara, pada tahun 2012 menjadi rp99 triliun. Tahun 2013 
meningkat lagi, mencapai rp105 triliun. Jadi, dalam 10 tahun 
kira-kira naik empat kali lipat. Tapi, dengan program atau 
proyek yang disusun dengan anggaran yang semakin besar itu 
dibandingkan output-nya tidak seimbang. Output-nya masih 
sangat kecil dibandingkan anggaran yang digelontorkan. 

Pada tahun 2012 misalnya, jika dihitung, anggaran 
pengentasan kemiskinan sebesar rp3,5 juta per orang miskin 
per tahun. Jika dalam satu keluarga, misalkan ada empat 
orang, maka terdapat anggaran sebesar rp14 juta per keluarga 
miskin, per tahun. Bandingkan dengan garis kemiskinan pada 
tahun 2012 saja, kira-kira rp3 juta per orang per tahun. Maka, 
anggaran untuk berbagai program pengentasan kemiskinan 
sudah lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan. Garis 
kemiskinannya sendiri sekitar rp248 ribu per orang, per bulan. 

“Kalau kita membuat anggaran program anti kemiskinan, 
dan itu lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan, mestinya, 
semua orang miskin sudah tidak ada dong. Teorinya kan begitu. 
Kalau itu tidak tercapai, mestinya ada sesuatu yang membuat 
itu tidak tercapai,” ungkap imam.

Hal yang mengejutkan, dengan anggaran yang begitu besar, 
jumlah orang miskin yang terentaskan hanya sekitar 1,6 sampai 
2 juta orang per tahun. Kalau dalam statistik saat ini, dimana 
terdapat 28 juta orang miskin, sementara, yang terentaskan 
sekitar 2 juta orang saja, berarti hanya 7-8 persen orang miskin 
yang terentaskan. Padahal anggaran yang digunakan mencapai 

116 persen di atas garis kemiskinan. 
“Jadi, sekarang ini biaya 

pengentasan kemiskinan, kalau kita 
bagi ya, jumlah dana per orang yang 
telah terentaskan, itu dari 2004 
hanya 14 juta per orang per tahun, 
sekarang menjadi 48 juta per orang 
per tahun. Jadi kalau satu keluarga 
itu 200 juta per keluarga per tahun, 
itu sudah lebih mewah. Masuk akal 

nggak? Tidak masuk akal pasti,” ungkap imam. 
Lebih lanjut dikatakannya bahwa hal ini bisa terjadi karena 

beberapa faktor, di antaranya: korupsi, tidak tepat sasaran, 
salah program, dan lainnya. Dan, dana tersebut juga, sebagian, 
bisa jadi tidak sampai ke orang miskin. 

Dosen ekonomi iPB yang menyelesaikan program 
doktoralnya di Australian National University ini juga 
menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang paling tinggi 
berada pada masyarakat pedesaan dibandingkan perkotaan. 
Mestinya, pemerintah juga lebih memperhatikan pengentasan 
kemiskinan masyarakat di pedesaan. apalagi jika inflasi 
tinggi, masyarakat yang paling menderita adalah masyarakat 
pedesaan. Sehingga, dari sisi anggaran tidak efisien dan efektif, 
dari sisi kebijakan makro juga tidak pro poor. 

Terkait dengan gelontoran anggaran yang sangat besar 
tetapi hasilnya kurang kelihatan, imam melihat bahwa BPK 
punya peran di situ. Kalau BPK bisa membuktikan bahwa biaya 
pengentasan kemiskinan itu terlalu mahal dibandingkan yang 
seharusnya, maka pemerintah akan sangat hati-hati dalam 
mendesain program pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut dikatakannya, begitu besar dana-dana 
pengentasan kemiskinan, mestinya banyak hal yang bisa BPK 
ungkap di sini. apalagi jika program anti kemiskinan itu lebih 
banyak biaya yang hilang daripada yang sampai kepada orang 
miskin. ini bisa ditemukan buktinya dengan audit yang lebih 
detail.  

“Tahun depan saya harapkan semua program anti 
kemiskinan itu diaudit habis. Karena inefisiensinya kira-kira 
sekitar 61 persen,” pungkas imam.  (and)
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Hendri Saparini:
Pembangunan ekonomi harus inklusif

HenDri Saparini melihat bahwa 
Pemerintah masih memisahkan antara 
mendorong kemajuan ekonomi dengan 
upaya meningkatkan kesejahteraan 
rakyat atau mengentaskan kemiskinan. 
Dengan kata lain, program pengentasan 
kemiskinan tidak terintegrasi di dalam 
program pembangunan ekonomi. Padahal, 
keduanya tidak bisa dipisahkan. 

Oleh karena itu, jika ingin mendorong 
pertumbuhan ekonomi, maka semestinya 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 
artinya, memberikan kesejahteraan bagi 
masyarakat. “Kalau akan mendorong 
investasi, maka investasi itu semestinya 
adalah investasi yang juga dinikmati oleh 
sebagian besar masyarakat,” ujar Hendri.

Terkait investasi ini, di indonesia, 
cenderung tumbuh pesat. Tapi, investasi 
yang tumbuh pesat itu sebagian besar 
adalah komunikasi dan transportasi. 
Kedua bidang ini hampir semuanya 
terotomatisasi. investasi ini justru kurang 
mendorong ke arah kesejahteraan 
masyarakat, maka sulit untuk mengatasi 
permasalahan kemiskinan struktural yang 
dihadapi. 

Mengacu pada tingkat 
kemiskinan yang tinggi di 
masyarakat pedesaan, Hendri 
mempertanyakan kenapa tidak 
ada strategi pembangunan yang 
fokus untuk pembangunan 
pedesaan. ia mencontohkan 
Vietnam yang memangkas 50 
persen angka kemiskinan dengan 
membangun pertanian. Cina juga 
memangkas angka kemiskinan 
dengan membangun pertanian dan 
membangun pedesaan.  

“Jadi ini yang harus kita lakukan 
evaluasi, mengapa sih kita tidak 
melakukan strategi untuk melakukan 
pembangunan di pedesaan kalau 
tahu sebagian besar orang miskin 
ada di desa. Kita tidak hanya 
bicara angka kemiskinan turun, 
seberapa turunnya, tetapi kira-kira 
kita punya harapan nggak bahwa 

kita bisa melakukan angka kemiskinan 
sebagaimana yang dilakukan oleh negara-
negara lain, nah ini yang harus menjadi 
masukan yang nanti alasannya bisa dicari 
BPK,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kalau 
bicara pengentasan kemiskinan, maka 
tidak hanya bicara melulu soal orang 
miskin, tetapi juga bagaimana dengan 
yang mendekati miskin. Orang-orang yang 
mendekati miskin inilah yang nantinya 
bisa terjerumus dalam kemiskinan jika 
harga-harga pangan terus merangkak 
naik. Permasalahan ini yang tidak di-
publish, yang di-publish justru hanya 
angka kemiskinan. Padahal, golongan 
yang mendekati miskin ini justru jauh 
lebih besar. 

Menurut data dari Bank Dunia untuk 
tahun 2011, golongan masyarakat yang 
mendekati kemiskinan mencapai 42,6 
persen. Sementara tahun 2012, sekitar 40 
persen. artinya, 40 persen dari penduduk 
indonesia ini miskin atau rawan untuk 
miskin. 

Masalahnya kemudian, kebijakan 

apa yang disiapkan pemerintah dengan 
menggunakan anggaran yang setiap tahun 
terus meningkat itu. Kalau misalnya, 
kemiskinan itu salah satu penyebabnya 
adalah dari harga pangan atau makanan, 
Hendri mempertanyakan kenapa tidak 
ada upaya dari pemerintah untuk 
mengendalikan harga pangan. 

“Bahan makanan sendiri, rata-
rata inflasi setiap tahunnya sekitar 
11-14 persen. Dengan rata-rata inflasi 
itu, seharusnya ada koreksi upaya 
pengendalian harga pangan yang 
selama ini tidak dilakukan pemerintah. 
Pertanyaannya, apakah kita tidak perlu 
menggunakan cara-cara sebagaimana 
yang dilakukan Malaysia, yang melakukan 
kontrol lebih besar terhadap harga 
pangan karena harga pangan itulah yang 
akan menyebabkan kemiskinan,” ujar 
Hendri.

Dengan kebijakan untuk mengontrol 
secara lebih besar harga pangan, maka 
penggunaan anggaran juga berbeda. 
anggaran besar dengan program-program 
pengentasan kemiskinan, sebagian bisa 
dialihkan untuk pengendalian harga 
pangan. Menurut Hendri, ini yang 
seharusnya dikoreksi. Sebab, anggaran 
untuk pengentasan kemiskinan yang dari 
tahun ke tahun meningkat tajam tersebut 
hasilnya minimal. Jadi, harus ada koreksi 
terhadap pilihan kebijakan. 

“nah, sekarang ini, Bulog kan nggak 
melakukan kontrol harga. Dia tidak 
didukung dengan anggaran dan dia tidak 
diberikan kewenangan untuk lebih leluasa 
membeli beras dari petani, misalnya,” 
ucap Hendri. 

Kebijakan pemerintah lain yang 
dianggap Hendri perlu dikoreksi adalah 
terkait kebijakan pemerintah yang 
dicetuskan pada agustus 2013 lalu. 
Dimana, untuk mengendalikan inflasi 
pangan, yang dilakukan pemerintah 
adalah mengganti dari sistem kuota 
menjadi bebas impor hanya dengan 
tarif. Bahkan, beberapa bulan yang lalu, 
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Menteri Perdagangan mengeluarkan 
peraturan bahwa ijin impor diperbolehkan 
sampai jumlah berapapun asal didasarkan 
pada realisasi impor tahun lalu. 

Seharusnya, lanjut Hendri, 
pengendalian pangan itu jangan bias 
konsumen terus-menerus. Mestinya, 
pemerintah juga harus adil kepada 
produsen. Jadi, akan ada anggaran 
yang diperlukan untuk menjamin bahwa 
produsen itu mendapatkan harga yang 
layak. Komponen anggaran semacam ini 
tidak ada di dalam aPBn. Padahal itu 
adalah salah satu cara pemerintah untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan produk 
dalam negeri sehingga pengendaliannya 
bukan mempermudah impor. 

“Dengan banjir impor maka tidak 
ada pemberian insentif kepada para 
petani untuk menanam bahan pangan. 
Kita bandingkan dengan Vietnam yang 
begitu memanjakan petani, dia dijamin 
keuntungan 30 persen. Di Thailand 
dijamin keuntungan di atas harga pasar. 
Kita kenapa tidak begitu. Kenapa kita 
hanya mengontrol harga tadi dengan 
mempermudah impor?” ungkapnya.

Hal yang sama juga dengan subsidi 
pangan dan pupuk. Subsidi bukannya 

diberikan kepada petani tetapi kepada 
importir. Tujuan pemerintah diharapkan 
agar harganya lebih murah ketika sampai 
konsumen. 

Padahal dengan anggaran 100 triliun 
lebih untuk pengentasan kemiskinan 
jika dialihkan pada pengerahan produksi 
pangan di dalam negeri, khususnya di 
pedesaan tentu akan lebih berdayaguna. 
Terlebih penduduk miskin justru lebih 
banyak di pedesaan. Walau begitu, ini 
bukan berarti melupakan sektor yang lain, 
tetapi lebih kepada skala prioritas. 

Menurut Hendri, ada beberapa hal 
kenapa fokus kebijakan pembangunan 
ditujukan kepada wilayah pedesaan. 
Pertama, sebagian besar orang miskin 
berada di pedesaan, sekitar 65 persen dari 
total orang miskin di indonesia. Kedua, 
kalau dikaitkan dengan pembangunan 
sektor pangan dan pertanian, maka ini 
akan mengurangi permintaan impor. 
Ketiga, kalau orang miskin, petani, mereka 
diberikan lapangan pekerjaan; mereka 
menanam apapun kemudian dibeli; 
mereka punya pendapatan; mereka akan 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 
maka ini juga akan menggerakkan sektor 
industri yang lain, khususnya sektor yang 

terkait pemenuhan kebutuhan hidup. ada 
multiplier effect.  

“Sehingga paradigma dalam 
menyelesaikan kemiskinan kita tinggal 
pilahkan. Orang miskin yang tidak 
produktif secara ekonomi menjadi 
kewajiban bagi pemerintah untuk 
memberlakukan pasal 34 (UUD 1945), 
tetapi orang miskin yang produktif secara 
ekonomi dia wajib terkena pasal 27 (UUD 
1945), diberikan lapangan pekerjaan 
sehingga mereka dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan. nah, kalau ini 
yang dilakukan, maka tidak perlu ada 
program pengentasan kemiskinan yang 
memerlukan dana luar biasa besar,” 
ungkap Hendri. 

Hendri berharap BPK melakukan 
pemeriksaan kinerja atau kebijakan 
pemerintah, khususnya terkait dengan 
pengendalian pangan dan sektor-
sektor lain yang menyangkut dengan  
pengentasan kemiskinan. adapun jenis 
pemeriksaan yang bisa dilakukan BPK, 
menurut Hendri adalah pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu, karena itu 
bisa digunakan untuk menganalisa 
soal kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah.  (and)

MelalUi kewenangannya, BPK berencana akan 
melakukan pemeriksaan di bidang penanggulangan 
kemiskinan. Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan 
adalah pemeriksaan kinerja. Hal ini disampaikan 
anggota BPK agus Joko Pramono dalam rapat kerja 
pelaksana BPK yang lalu. Rencananya, masing-masing 
auditorat Keuangan negara (aKn) akan melakukan 
pemeriksaan atas program penanggulangan kemiskinan 
yang dimiliki entitas yang diperiksa. 

Penentuan program yang akan diperiksa 
berdasarkan identifikasi risiko. Sehingga nanti akan 
ditentukan uji petik yang representatif. ini dimaksudkan 
agar hasil pemeriksaan nantinya mewakili kondisi riil 
yang terjadi di lapangan. 

adapun program yang dipilih untuk diperiksa BPK 

adalah pemeriksaan kinerja atas program beras untuk 
rumah tangga miskin (Raskin) pada Semester ii tahun 
2014. Pemilihan program Raskin untuk diperiksa ini 
karena nilai anggarannya yang paling signifikan di 
antara program lainnya. 

“Selain itu, adanya peralihan anggaran dari 
Kementerian Sosial di tahun 2013, sebelumnya 
anggaran langsung dikelola oleh Bulog,” ucap agus 
Joko, sambil menambahkan untuk pemeriksaan ini, 
aKn yang dipimpinnya akan melakukan uji petik pada 
10 provinsi. Selain pemeriksaan atas program Raskin, 
BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan atas 
dana bencana oleh Badan nasional Penanggulangan 
Bencana (BnPB) di beberapa provinsi.   (and) 

Pemeriksaan bidang Penanggulangan kemiskinan
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J aksa agung Basrief arief  
bisa sedikit bernapas lega. 
sekalipun dengan cara 
mengangsur, akhir Januari 

2014, asian agri Grup (aaG) sudah 
mulai menggelontorkan pembayaran 
denda termin pertama sebesar Rp 
719, 95 miliar lebih, dari jumlah  
keseluruhan denda yang ditetapkan 
Makamah agung yaitu Rp2,5 triliun.

Mekanisme pembayaran 
denda yang disepakati aaG dan 

kejagung tersebut memang sempat 
mengundang pertanyaan sejumlah 
LsM. Namun Jaksa agung dan 
jajarannya   tampaknya memiliki 
alasan yang kuat dalam menyepakati 
skema pelunasan denda itu. 

”silakan dilihat apakah ini suatu 
prestasi atau tidak. Tetapi, yang pasti 
untuk kepentingan negara, kami 
sudah melaksanakan tugas kami 
sebaik-baiknya,”  ujar Jaksa agung 
Basrief arief dalam jumpa pers, usai 

AsiAn Agri gElontorkAn CiCilAn 
DEnDA PAjAk rp719 MiliAr
KejaKsaan agung berhasil melaKuKan eKseKusi 
denda pajaK asian agri grup. direKtur jenderal 
pajaK Kementerian Keuangan, Fuad rachmany 
mengapresiasi hasil Kerja KejaKsaan agung dan 
jajarannya. asian agri belum memastiKan langKah 
huKum yang aKan diambil selanjutnya.

pelaksanaan pembayaran cicilan 
denda pajak termin pertama 30 
Januari lalu. 

Basrief arief pun mengakui, waktu 
yang diberikan pengadilan kepada 
aaG untuk membayar denda itu 
sesungguhnya sudah cukup panjang. 
Namun, kejagung tidak ingin 
gegabah dalam melakukan eksekusi 
karena menyangkut 14 perusahaan 
yang menaungi 25.000 karyawan dan 
29.000 petani plasma. 

karenanya dalam pelaksanaan 
eksekusi itu, selain proses 
penegakan hukum yang 
mengedepankan asas kepastian dan 
keadilan, Basrief arief menegaskan 
kejaksaan juga   memperhatikan 
asas kemanfaatan, termasuk nasib 
perusahaan, karyawan, petani 
plasma dan perkebunannya.

“Perusahaan jangan terganggu 
tapi negara pun harus bisa 
mendapatkan denda yang telah 
ditetapkan Mahkamah agung,”  tegas 
Basrief.

Pelaksanaan eksekusi denda 
terhadap Grup asian agri ini 
didasarkan putusan kasasi Ma 
No 2239.k/Pid.sus/2012 tanggal 
18 Desember 2012 atas nama 
terpidana suwir Laut alias Liu Che 
sui alias atak. atak dalam putusan 
telah dinyatakan terbukti bersalah 
sebagaimana dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dengan pidana 
penjara selama 2 tahun percobaan 
3 tahun serta terhadap korporasi, 
yaitu terhadap 14 perusahaan di 
bawah asian agri dijatuhi pidana 
denda sebesar Rp2.516.955.391.304 
dengan batas waktu pembayaran 
selama 1 tahun. 

“Putusan Mahkamah agung RI 
No. 2239.k/PID.sUs/2012, tanggal 
18 Desember 2012 itu diterima 

Jaksa Agung Basrief Arief dalam jumpa pers tentang Asian Agri
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kejaksaan pada tanggal 1 Februari 
2013. Oleh karenanya batas waktu 
1 tahun tersebut terhitung sejak 1 
Februari 2014. Jika tidak dibayar 
hingga tenggat 1 Februari 2014, 
maka aset asian agri, yang di 
antaranya adalah 14 perusahaan 
kelapa sawit, terancam disita,”  tegas 
Basrief.

Meski pembayaran denda 
dilakukan secara bertahap, Jaksa 
agung menganggap mekanisme 
pembayaran eksekusi denda ini 
sebagai salah satu bentuk kerja sama 
yang baik antara kejagung dan aaG, 
serta khususnya antara kejagung 
dan Direktorat Jenderal Pajak, 
kementerian BUMN, kementerian 
Hukum dan HaM, kementerian 
Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan 
dan analisis Transaksi keuangan 
(PPaTk).

Menyinggung soal pembayaran 
pertama Basrif  menegaskan 
pembayaran pertama telah  dilakukan 
tanggal 28 Januari 2014, dan sudah 
dicairkan melalui rekening kejaksaan 
agung di Bank Mandiri. selanjutnya, 
uang tersebut ditransfer ke kas 
negara sekitar pukul 16.00 WIB. 

Upaya kejaksaan mengeksekusi 
denda aaG sudah dirintis sejak 
kejaksaan menerima putusan Ma. 
Menurut kapuspenkum kejaksaan 
agung, setia Untung arimuladi, 
begitu mendapat salinan putusan dari 
Ma, kepala kejaksaan Negeri (kejari) 
Jakarta Pusat  telah melakukan 
pemanggilan 14 perusahaan yang 
berada di bawah aaG. Namun 
mereka tidak hadir. 

kemudian tanggal 8 Januari 2014 
kejaksaan melakukan pemanggilan 
kedua kalinya, dan  dihadiri oleh para 
penasihat hukum asian agri Grup. 
Dalam pertemuan itu, kata Untung, 
mereka menyatakan keberatan atas 
pelaksanaan eksekusi pembayaran 
denda tersebut.  

Tapi karena menyangkut denda 
yang cukup besar, dan putusan 
telah berkekuatan hukum tetap 
maka eksekusi mau tidak mau harus 

dilakukan walaupun terdapat upaya 
hukum Peninjauan kembali (sesuai 
Pasal 270 kUHaP).

sebagai antisipasi atas 
pembayaran denda agar dapat 
diwujudkan, kejaksaan pun telah 
melakukan pelacakan aset ke 14 
perusahaan yang tergabung dalam 
asian agri Grup bersama-sama 
dengan Ditjen Pajak, PPaTk, 
BPN, kemenkumham, kemenlu, 
dan kementerian BUMN dan 
ditemukan antara lain di Provinsi 
sumatera Utara 37.848,964 Ha, 
di Provinsi Jambi 31.488,291 Ha, 
di Provinsi Riau 98.209,09 Ha, 19 
Pabrik pengolahan sawit tersebar di 
Indonesia, dan 14 kantor perusahaan, 
yang semuanya secara apresial telah 
dinilai sebesar Rp5,3 triliun.

Untuk pengamanan aset-
aset yang telah dilacak, semua 
dilakukan pemblokiran agar 
tidak dipindahtangankan 
antara lain kepada BPN, dan 
untuk perusahaannya kepada 
kemenkumham.

kapuspenkum membenarkan, 

selama proses pelacakan berjalan 
ditemukan adanya aset perusahaan 
yang telah diagunkan di Credit 
Suisse International Bank (Bank 
swiss Cabang London). karenanya 
kejaksaan pun menurunkan tim 
untuk berkoordinasi dengan Otoritas 
Penegak Hukum terkait Money 
Laundering, Asset Recovery, 
kejahatan Perbankan, korupsi dan 
Penipuan di Inggris. Hasilnya positif. 
Mereka siap menindak-lanjuti aset-
aset tersebut.

“semua tindakan tersebut 
didasarkan pada surat dari 
Mahkaman agung tertanggal 26 
Maret 2013, dimana Ma tetap 
berpendapat bahwa amar putusan 
pembayaran denda terhadap ke-
14 Perusahaan asian agri Grup 
membayar secara tunai. apabila tidak 
membayar secara tunai, jaksa selaku 
eksekutor dapat melakukan upaya 
paksa,” tegas Untung.

Ternyata sebelum jatuh tempo, 
upaya pencairan denda asian agri 
Grup mulai menemui  titik terang. 
Pada 9 Januari 2014, pihak Grup 

Jaksa Agung Basrief Arief diserbu wartawan
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asian agri menemui Jaksa agung 
dan menyatakan sanggup membayar 
denda kasus pajak sebagaimana 
keputusan Mahkamah agung No 
2239k/PID.sUs/2012 sebesar Rp2,5 
triliun yang terdiri dari kekurangan 
bayar pajak pada periode 2002-2005 
senilai Rp1,25 triliun dan denda 
Rp1,25 triliun.  

Namun begitu, mengingat 
besarnya uang yang harus 
dibayarkan, asian agri Grup 
berharap agar teknis pembayaran 
dapat dilaksanakan secara bertahap.  
setelah mempertimbangkan 
berbagai hal, termasuk proses 
penegakan hukum yang 
mengedepankan asas kepastian 
dan keadilan, serta memperhatikan 
asas kemanfaatan bagi perusahaan, 
karyawan, petani plasma dan 
perkebunannya, Jaksa agung 
akhirnya menyepakati keinginan 
asian agri Grup.

Teknis pembayaran, untuk 
tahap pertama adalah sebesar 
Rp719.955.391.304 dan pada tanggal 
28 Januari 2014 telah disetor ke 
kas Negara. sisa denda sebesar 
Rp1.797.000.000.000  akan dicicil 
sebesar Rp200.000.000.000 per 
bulan. Hingga bulan Oktober 2014 
seluruh denda akan terlunasi.

Apresiasi Dirjen Pajak
General Manager asian agri, 

Freddy Wijaya, yang ikut hadir dalam 
jumpa pers yang  berkangsung di 
kejaksaan agung 30 Januari lalu 
membenarkan, salah satu komitmen 
dan pertimbangan kejaksaan agung 
maupun asian agri Grup dalam 
memenuhi keputusan itu adalah 
kepastian kerja 25.000 karyawan 
dan nasib 29.000 keluarga petani 
plasma.   Pasalnya bila sampai 
terjadi penyitaan, hal itu justru sangat 
merugikan semua pihak.

Menyangkut sumber dana 
yang digunakan untuk melakukan 
pembayaran denda tersebut Freddy 
Wijaya hanya menjelaskan, pihaknya 
telah mengupayakan segala sumber 

internal dan eksternal. Namun 
demikian Freddy enggan menyebut 
rincian sumber internal dan eksternal 
untuk membayar hukuman denda 
tersebut.   

“Yang jelas sebelum jatuh 
tempo 1 Februari Grup asian agri 
telah mentransfer uang sejumlah 
Rp719.955.391.304 sebagai 
pembayaran pertama ke rekening 
kejaksaan agung melalui Bank 
Mandiri,” ujarnya.

Pada kesempataN itu Freddy 
juga enggan menjelaskan dampak 
pengeluaran yang begitu besar bagi 
operasional perusahaan. Ia hanya 
mengomentari soal pemblokiran 
aset asian agri yang menurut dia 
bisa sedikit mengganggu, terutama 
pada saat pergantian direksi yang 
secara teknis harus sepengetahuan 
kementerian Hukum dan HaM.

“kalau diblokir, proses seperti 
itu tertunda. Itu contoh kongkret 
(dampaknya). Perubahan susunan 
direksi harus melalui kemenhuk dan 
HaM. kalau itu ter-pending, susah 
juga,” ujar Freddy. 

sementara itu Direktur 
Jenderal Pajak, Fuad Rachmany 

mengapresiasi hasil 
kerja kejaksaan agung, 
dan tim yang menangani 
kasus pengemplangan 
pajak asian agri Group 
(aaG). sehingga, pada 
akhirnya grup perusahaan 
milik soekanto Tanoto 
itu menyanggupi untuk 
membayar denda pidana 
sebesar Rp2,5 triliun, 
meskipun harus mencicil. 

“kami sampaikan 
apresiasi pada kejaksaan 
agung yang telah berhasil 
meyakinkan asian 
agri untuk memenuhi 
kewajibannya membayar 
sanksi pidana,” kata Fuad 
di kejaksaan agung. 

Dia pun menambahkan, 
kekurangan pembayaran 
denda pidana, pihak asian 
agri telah membuat skim 

cicilan Rp200 miliar per bulan, dan 
akan berakhir Oktober 2014. Fuad 
yakin asian agri akan memenuhi 
cicilan. Dengan dieksekusinya 
putusan Ma, kata Fuad, hal ini 
semakin menunjukkan bahwa 
penegakan hukum di Indonesia 
dilakukan secara serius dan efektif.

“Persiapan penyitaan aset, kita 
melakukan identifikasi asetnya di 
mana, bersama BPN, PPaTk, semua. 
Jadi ini memang serius, Jaksa agung 
dan seluruh jajaran pemerintah. 
Melihat itu, alhamdulillah asian agri 
akan membayar,” kata Fuad. 

Menyangkut utang pajak pokok 
yang sebesar Rp1,9 triliun, Fuad 
menambahkan asian agri telah 
membayar separuhnya. asian agri, 
lanjut dia, akan melunasi utang pajak 
pokok mereka setelah ada putusan 
dari pengadilan pajak.

Cicilan dan bunga
Di sisi lain, koordinator Divisi 

Monitoring dan analisis anggaran 
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
Firdaus Ilyas menilai, mekanisme 
mencicil denda hanyalah alasan yang 

General Manager Asian Agri Group Freddy Widjaya 
(kanan), Kuasa hukum Asian Agri Group Luhut 
Pangaribuan dan Muhammad Dja’far Assegaf memberi 
penjelasan mengenai sejumlah denda pajak yang diberikan 
kepada Asian Agri Group di Jakarta, Selasa (15/1). Kuasa 
hukum Asian Agri Group Muhammad Dja’far Assegaf 
memastikan akan mengajukan peninjauan kembali (PK) 
menyusul putusan Mahkamah Agung.
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dicari-cari.
 ”Mekanisme mencicil denda 

bakal menjadi preseden buruk. 
Bahkan, preseden buruk dalam 
penegakan hukum di bidang pidana 
pajak. apalagi, hanya diberikan 
komitmen berupa 126 bilyet 
giro sebagai jaminan besarnya 
cicilan. Negosiasi ini akan ditiru 
pengemplang pajak,” katanya.

Lain halnya dengan pendapat 
pemerhati hukum, abdul Fickar 
Hadjar dari Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti. Dia mengatakan, 
eksekusi denda atau tunggakan 
pajak bersifat hukum administratif 
yang mengarah pada kecenderungan 
hukum perdata. 

karena itu, tambahnya, 
kesepakatan menjadi hukum tertinggi 
(pacta sunt servanda).  Jadi menurut 
dia sah saja bila dilaksanakan 
secara perdata dengan segala 
konsekuensinya, termasuk bunga jika 
dibayar mencicil.

”karena menggunakan 
konstruksi perdata, sesungguhnya 
ada keuntungan negara yang 
hilang jika tidak ada perhitungan 
pembayaran bunganya. Walau jumlah 
kerugian negara sudah ditetapkan 
sebagaimana putusan pengadilan, 
tetap saja bunganya menjadi milik 
negara dan harus masuk kas 
negara. Tidak boleh sepeser pun 
jadi milik orang perorangan pribadi di 
kejaksaan,” tegas abdul Fickar.

sementara itu penasihat 
hukum aaG, Yusril Ihza Mahendra 
mengatakan, asian agri sudah 
mematuhi putusan pengadilan dan 
menghormati jaksa agung sebagai 
eksekutor pengadilan. Namun 
demikian, asian agri sebagai pihak 
yang dikenakan hukuman denda 
tentu juga mempunyai hak untuk 
menempuh upaya hukum biasa dan 
upaya hukum luar biasa. 

“kepastian hukum denda 
sudah dibayar. Bagaimana dengan 
keadilan? Menurut hukum tidak 
dapat orang dihukum tanpa diadili. 
Oleh karena itu badan hukum 

berhak menempuh upaya hukum 
biasa maupun luar biasa.

Ia memisalkan hak peninjauan 
kembali (Pk) tidak bisa dihalang-
halangi pihak mana pun karena 
dilindungi undang-undang. 
kendati demikian, pihkanya belum 
memutuskan langkah apa yang akan 
diambil atas eksekusi Putusan kasasi 
Mahkamah agung No.2239k/PID.
sUs/2012 tanggal 18 Desember 

2012. 
Menurut Yusril celah 

tetap ada. Pasalnya, 
putusan tersebut 
merupakan putusan 
hukum pidana dengan 
terpidana suwir Laut, 
manajer perpajakan 
asian agri.  sementara 
itu hingga hari ini asian 
agri tidak pernah diadili. 

Tapi  faktanya, 
tegas Yusril,  asian agri 
dihukum denda yang 
juga disebutkan dalam 
putusan Ma itu, sebesar 
Rp 2,5 triliun.  “Prinsip 
dalam hukum adalah 

seseorang tidak dapat dihukum tanpa 
diadili,” ujarnya. 

Peninjauan kembali,   menurut 
Yusril adalah  upaya hukum luar 
biasa yang  diajukan pihak terpidana. 
“kalau misal besok asian agri 
mengajukan Pk, nanti pengadilan 
bilang anda kan bukan terpidana. 
Nah bagaimana nanti? Ini yang masih 
akan kita pecahkan” katanya.  (bd)  
 

Firdaus Ilyas

Yusril Ihza Mahendra
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kONTROveRsI  Rancangan 
Undang Undang (RUU)   
kitab Undang-Undang  
Hukum acara Pidana 

(kUHaP) dan kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (kUHP) terus bergulir. 
Tak hanya komisi Pemberantasan 
korupsi (kPk)  yang  menolak. 
Institusi penegak hukum lainnya 
dan  Pusat Pelaporan dan analisis 
Transaksi keuangan (PPaTk)  
juga  keberatan terhadap sejumlah 
substansi  materi  yang ada dalam  
RUU tersebut.

Penolakan mulai mencuat  sejak 
(27/2)  lalu, setelah komisi III DPR 
kembali membahas Rencana Undang 
Undang (RUU) tersebut. Meski tak 
seluruh materi  ditolak,  kPk dan 
sejumlah lnstitusi penegak hukum  
meyakini penyempurnaan RUU 
itu  masih memerlukan waktu yang 
panjang. 

Bila  revisi dipaksakan selesai 
hanya untuk mengejar target DPR 
yang masa baktinya akan berakhir 
1 Oktober 2014, dikhawatirkan  
hasilnya  justru dapat mengurangi 
atau melemahkan kekuasaan aparat 
penegak hukum. “kalau pembahasan 
RUU kUHaP dan kUHP diteruskan, 
berarti  pemerintah  telah mengingkari 
komitmennya dalam melaksanakan  
pemberantasan korupsi dan kejahatan 
lain,” kata salah satu Wakil kPk, 
Bambang Widjojanto. 

Itulah sebabnya kPk pun 
menyurati Presiden susilo Bambang 
Yudhoyono, ketua DPR Marzuki alie, 
pimpinan komisi III, Menteri Hukum 
dan HaM amir syamsuddin, serta 
Panja RUU kUHP dan kUHaP agar 
menunda  pembahasan  draf RUU 
tersebut.

Terkait keberatan Mahkamah 
agung (Ma), Gayus Lumbuun 
menegaskan, bila draf rancangan 
kUHaP itu disetujui, maka  yang 
paling dirugikan  adalah Ma.  
Pasalnya kewenangan Ma sebagai 
judex juris untuk meninjau penerapan 
hukum dalam putusan bebas yang 
dijatuhkan pengadilan tingkat pertama 

rEvisi kUHAP DAn 
kUHP tAk MUngkin  
DisElEsAikAn  DPr 
PErioDE 2009-2014
revisi Kuhap dan Kuhp taK mungKin diselesaiKan oleh 
dpr periode 2009-2014. KemenKumham amir samsudin 
telah bertemu pimpinan KpK guna mencari solusi yang 
tepat. KemungKinan hanya sebagian Kuhp yang bisa 
diselesaiKan.

akan tercabut. Bahkan Ma juga 
dilarang untuk menjatuhkan hukuman 
yang lebih berat dari pengadilan di 
bawahnya (judex facti).

”kalau dakwaannya tunggal, oke-
oke saja. Namun, bagaimana kalau 
dakwaannya bersifat subsidaritas 
atau alternatif? apa kita tidak boleh 
memilih dakwaan kedua atau ketiga? 

kalau dakwaan subsider yang 
lebih benar, apa tetap tidak boleh?” 
kata ketua Ikatan Hakim Indonesia 
Cabang Ma tersebut.

Menurut Gayus, pasal yang 
mengatur dua hal tersebut sangat 
mengganggu dan merugikan 
kepentingan penegakan hukum. 
kUHaP sebenarnya mengatur 
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tentang putusan bebas yang tidak 
boleh dikasasi. Namun, setahun 
setelah pemberlakuan kUHaP 
tahun 1983, Menteri kehakiman 
mengeluarkan surat keputusan yang 
memperbolehkan putusan bebas 
untuk dikasasi. Hal ini dilakukan demi 
kepentingan hukum dan kebenaran. 
”Dengan keadaan sekarang, apa bisa 
PN dipercaya untuk membebaskan 
orang,” ujar Gayus.

karena itulah  kerugian yang 
diderita Ma  menurut  Gayus lebih 
besar dibandingkan kPk karena 
keberatan kPk sebenarnya bisa 
dijawab dengan mempertahankan 
ketentuan lama atau mencantumkan 
pasal peralihan tentang UU yang 
bersifat lex specialist. Pasal 63 
ayat (2) kUHP memberi jaminan 
bahwa UU yang bersifat khusus 
harus didahulukan. UU kPk dan 
UU Pemberantasan Tindak Pidana 
korupsi merupakan lex specialist.

sementara itu kepala Polri 
Jenderal Pol sutarman mengatakan, 
dalam hal  kewenangan,  pihaknya 
menyerahkan sepenuhnya 
pembahasan revisi kUHaP dan 
kUHP kepada DPR  dan pemerintah. 
Namun demikian, Polri tetap akan 
menyatakan keberatannya  terhadap 
substansi RUU kUHaP, terutama 
menyangkut adanya hakim pemeriksa 
pendahuluan. 

Menurut sutarman, dilihat dari 
segi geografis  hakim pemeriksa 
pendahuluan sulit diterapkan 
di Indonesia. selama  ini  Polri 
memiliki banyak pengalaman dalam 
menangkap pelaku kejahatan di 
lokasi yang sulit dijangkau. Jika setiap 
penahanan harus meminta ijin  maka 
penahanan terhadap pelaku tidak 
dapat segera dilaksanakan karena 
kedudukan hakim pemeriksa yang 
berada di pusat kota.

“Itu tidak akan mungkin bisa 
dilakukan di Indonesia, karena 
geografis kita seperti ini. Polri punya 
pengalaman sekian puluh tahun 
berada di pelosok-pelosok wilayah 
sehingga kita mengerti betul bahwa 

itu tidak mungkin dilakukan,” kata 
sutarman

Namun demikian sutarman 
menambahkan, pihaknya tidak 
dapat mengintervensi terhadap 
pembahasan revisi kUHaP. Polri 
hanya dapat memberikan masukan 
kepada DPR dan pemerintah jika 
keberadaan hakim pemeriksa 
pendahuluan sulit diterapkan. karena 
itulah   sutarman meminta kepada 
pihak lain berperan aktif agar revisi 
kUHaP itu dapat mewakili seluruh 
aspirasi semua pihak.

Lain lagi pendapat kepala PPaTk,  
M Yusuf. Dia justru mengkhawatirkan  
adanya muatan dalam RUU kUHaP 
yang mengharuskan tindakan 
penyadapan harus melalui penetapan 
hakim. 

Jika penyadapan oleh kPk, 
misalnya, harus melalui penetapan 
hakim, dia mengkhawatirkan  
informasi terkait penyadapan itu  bisa 
bocor. akibatnya kewenangan atau 
kekuasaan untuk menangkap koruptor 
makin kecil.

anang Iskandar  selaku kepala 
BNN juga mengungkapkan hal 
senada.  Menurut dia dalam 
konvensi internasional tentang 
narkotika, proses penyelidikan 
berupa pengawasan terhadap 
proses penyerahan narkotika (control 
delivery) dan pembelian narkotika 
secara tertutup (undercover buy) 

diakui.
Oleh karena itu, anang 

mengingatkan, jangan sampai ada 
ketentuan yang dapat menghilangkan 
proses penyelidikan yang diatur 
dalam UU Narkotika, termasuk 
proses penyelidikan yang diakui 
konvensi internasional. ”Penyelidikan 
merupakan bagian penting dari 
penyidikan,” tegas anang pula.

Parpol Hampir Seragam
sementara itu sikap partai-

partai politik terhadap persoalan ini 
umumnya masih ingin melanjutkan 
pembahasan. Mereka tidak ingin 
RUU ini ditarik oleh pemerintah. Wakil 
ketua Umum Partai Golkar Fadel 
Muhammad, misalnya, mengatakan, 
Partai Golkar mendukung 
pembahasan lebih lanjut RUU kUHaP 
dan RUU kUHP.

Tapi Fadel mengaku telah 
meminta ketua DPP Golkar Bidang 
Hukum dan HaM Muladi agar 
memberikan perhatian terhadap 
masukan dari kPk. Muladi juga 
merupakan ketua Tim Perumus RUU 
kUHP. ”Pada prinsipnya, Golkar juga 
akan mendengar suara rakyat,” kata 
Fadel.

ketua DPP Partai keadilan 
sejahtera al Muzzammil Yusuf 
juga  berpendapat pentingnya 
pembahasan tersebut. Pasalnya, kata 
al Muzzammil,  RUU kUHaP dan 

Ketua KPK Abraham Samad bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
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RUU kUHP  tidak hanya mengatur 
soal pemberantasan korupsi. ”Jadi, 
jangan direduksi hanya soal korupsi 
atau kPk saja,” tutur dia.

apabila pembahasan dibatalkan, 
rakyat harus kembali menunggu 
relatif lama untuk memiliki kUHaP 
dan kUHP baru yang sesuai dengan 
budaya dan perkembangan zaman. 
sebab, jika pembahasan tak selesai 
di akhir masa jabatan DPR, proses 
penyusunan, pengajuan, dan 
pembahasan harus diulang dari awal.

Partai kebangkitan Bangsa 
juga menginginkan agar DPR terus 
melanjutkan pembahasan RUU 
kUHaP dan RUU kUHP sampai 
akhir masa kerjanya, Oktober 
2014. Namun, dalam 
pembahasan itu  diharapkan 
DPR  tetap mempertahankan 
kewenangan kPk. ”RUU 
ini sudah lama dikaji sejak 
bertahun-tahun lalu sehingga 
sudah sepatutnya kita 
lanjutkan pembahasannya,” 
kata ketua Fraksi PkB di DPR 
Marwan Jafar.

ketua Fraksi Partai 
Gerindra di DPR ahmad 
Muzani memastikan 
bahwa fraksinya tidak akan 
melakukan upaya pelemahan 
terhadap kPk. alasannya, 
saat ini, kebutuhan bangsa untuk 
mencegah dan menanggulangi 
korupsi sangat tinggi.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra 
menolak isi dalam RUU kUHP 
dan kUHaP yang mengandung 
perubahan untuk memperlemah kPk 
atau fungsi kPk. ”kPk masih perlu 
diberikan kewenangan lebih, walau 
tidak tetap,” katanya.

Partai Nasdem memiliki 
pandangan berbeda. ketua Bidang 
Hukum Partai Nasdem Taufik Basari 
menegaskan, persoalan utama 
pembahasan revisi kUHaP dan 
kUHP adalah tidak tepat waktunya. 
Menurut dia, penundaan pembahasan 
oleh pemerintah dan DPR merupakan 
salah satu solusi yang baik. Dia 

mengingatkan, revisi kUHaP dan 
kUHP harus menjadi ukuran bagi 
tegaknya negara hukum. 

Sikap Pemerintah
Menangapi adanya silang  

pendapat tentang RUU kUHaP 
dan kUHP tersebut,  Menteri 
koordinator Bidang Politik Hukum 
dan keamanan Djoko suyanto secara 
tegas  membantah jika revisi kUHP-
kUHaP yang tengah dibahas di DPR 
bertujuan untuk mengebiri wewenang 
kPk dalam pemberantasan korupsi.

Tidak ada keinginan pemerintah 
untuk memperlemah kPk. Hilangkan 
pemikiran itu. “Jadi jangan sampai 

ada anggapan seperti itu, terutama 
dari teman-teman kPk,” kata Djoko 

Djoko mengatakan, pembahasan 
RUU kUHaP-kUHP sudah dilakukan 
sejak beberapa tahun sebelum 
kPk dibentuk. Dalam pembahasan 
tersebut, kata dia, turut dilibatkan 
sejumlah pakar hukum. karena itu  
Djoko mempersilahkan kPk dan 
lembaga penegak hukum lainnya  
menyampaikan daftar inventaris 
masalah (DIM) ke DPR jika memang 
merasa keberatan dengan sejumlah 
pasal dalam RUU tersebut.

secara tegas Djoko suyanto 
menolak  adanya pernyataan 
yang  menganggap pemerintah 
dan DPR tidak mendukung upaya 
pemberantasan korupsi. “Yang 

bilang kongkalikong siapa? Ini 12 
tahun dipersiapkan. sementara itu, 
kita didorong-dorong kapan kUHaP 
kita direvisi karena itu produk jaman 
Belanda,” kata DJoko. 

Menteri Hukum dan HaM 
amir syamsuddin pun demikian. 
Dia kembali menegaskan bahwa 
tidak ada niatan  pemerintah untuk 
melemahkan komisi Pemberantasan 
korupsi melalui RUU kUHP dan 
kUHaP. Bahkan amir menyatakan 
siap mundur jika rancangan dua RUU 
itu disusupi kepentingan koruptor. 

“Yang sangat melukai perasaan 
adalah pembahasan ini kesannya 
disponsori koruptor. Waduh, kalau 

seandainya itu benar, tak usah 
melalui proses hukum, ada data 
saja, saya akan meletakkan 
jabatan hari ini juga,” ujar amir, 
di kantor Presiden, kamis 
(27/2).

Menurut amir, polemik 
RUU kUHP/kUHaP sudah 
berkembang terlalu liar. Ia 
mengatakan, tak ada faktor 
ketergesa-gesaan dalam 
pembahasan kedua RUU 
tersebut. Pasalnya, masa kerja 
anggota DPR masih berjalan 
sampai bulan september 2014.

selain itu, amir juga 
mengingatkan bahwa 

pembahasan RUU kUHP ini sudah 
disusun sejak 12 tahun lalu. Bahkan, 
RUU kUHaP sudah dibahas 40 tahun 
lalu. “Jadi jauh sebelum kPk hadir. 
Profesornya bahkan sudah 3 orang 
meninggal dunia,” kata amir.

amir menilai, keberatan kPk 
atas beberapa pasal adalah hal yang 
wajar. Tetapi, ia meminta kPk tidak 
“membunuh” 700 pasal yang ada 
dalam RUU itu. Dia menekankan, 
masih terbuka kesempatan untuk 
melakukan harmonisasi.

Terkait kewenangan khusus kPk 
seperti penyadapan dan penyitaan 
tetap akan berlaku. Oleh karena itu, 
amir mengajak kPk duduk bersama 
dengan tim penyusun RUU kUHP/
kUHaP.  (bd)

Amir Syamsuddin
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PEMENANG ‘LHP 
BERKUALITAS’  
DIDOMINASI  LKPD

L omba ‘LHP berkualitas’ dalam rangka HUT bPK 
ke-67 telah selesai digelar. berbeda dengan tahun 
sebelumnya, maka penilaian pada lomba kali ini 
bukan hanya LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 

Keuangan,  tapi juga  LHP Kinerja. Yakni, Laporan 
Keuangan Tahun 2011 dan Laporan Kinerja tahun 2012. 
Rencananya, unsur penilaian akan dikembangkan lagi pada 
lomba 2014 yakni; Laporan Keuangan, Kinerja dan PDTT. 

menarik dicatat, hasil lomba LK tahun ini pemenang 
tiga teratas didominasi LHP LKPD,  sedang  di urutan 4 dan 
5 adalah LHP Kementerian/Lembaga. Tahun lalu, ranking 
pertama LHP terbaik adalah LK Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian, sedang LHP LK mahkamah 
Konstitusi yang  tahun lalu menempati  urutan ketiga terbaik, 

tahun ini melorot ke urutan kelima. 
Total 42 LHP yang dinilai dengan rincian; 21 LHP atas 

Pemeriksaan Keuangan, 10 LHP dari auditorat KN (LKKL) 
dan 11 LHP dari Perwakilan (LKPD); dan, 21 LHP atas 
Pemeriksaan Kinerja (4 LHP dari auditorat KN dan 17 LHP 
dari Perwakilan). 

Kegiatan ini merupakan salah satu yang diamanatkan 
Rencana Implementasi Renstra (RIR) tahun 2011-2015 yang 
dituangkan dalam Inisiatif Strategis tentang Peningkatan 
mutu Pelaporan Hasil Pemeriksaan pada butir ‘e’ yaitu 
pemberian reward atas kualitas hasil pemeriksaan.  Selain 
itu, lomba ini juga dimaksud memberi apresiasi dan motivasi 
pada mereka yang telah membuat laporan dengan baik.

Terkait LHP Pemeriksaan Keuangan, maka yang 

Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan penghargaan pada perwakilan pemenang ke-III LHP terbaik atas pengelolaan 
sumber daya air wilayah sungai Citarum TA 2009 s/d Semester I TA 2012 (AKN IV) dengan nilai 75,125.
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dinilai adalah hubungan opini dengan kualitas LHP antara 
lain kesesuaian/akurasi angka dalam laporan keuangan, 
kecukupan pengungkapan, penentuan opini, format laporan 
yang meliputi kelengkapan laporan, format opini dan 
pengelolaan KKP. Juga, ketepatan penulisan, penjumlahan, 
kesesuaian angka serta, korelasi unsur temuan. 

Sedang hal-hal yang dinilai dalam LHP Pemeriksaan 
Kinerja antara lain; kualitas LHP yang meliputi ketetapan 
waktu, kelengkapan, akurasi, objektivitas, jelas dan 
ringkas. Juga, dukungan kertas kerja pemeriksaan (KKP) 
yang meliputi; kelengkapan KKP, kebenaran indeks KKP, 
dukungan KKP dan reviu berjenjang. Unsur-unsur lainnya 
adalah, tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan dan 
metodologi pemeriksaan. 

Syukuran Hut Bpk Ri ke-67
Penyerahan penghargaan bagi para pemenang lomba 

dilakukan pada saat syukuran peringatan HUT bPK RI 
ke-67 yang berlangsung di auditorium Kantor Pusat bPK 
RI, 28 Januari 2014 lalu. Selain lomba ‘LHP Terbaik’ 
pada kesempatan itu juga diumumkan para pemenang 
lomba lainnya  seperti; hasil pemilihan satker dengan 
perencanaan implementasi 
komprehensif, satker dengan 
komitmen pengembangan 
e-audit, satker dengan 
pemanfaatan portal e-audit 
dalam kegiatan pemeriksaan, 
dan pemeriksa aktif 
mendukung e-audit.

Selain itu, diumumkan 
pula hasil penilaian satuan 
kerja terbaik Tahun 2013 yang 
terbagi dalam tiga kategori. 
Satker terbaik kategori 
satker pemeriksaan pusat 
(auditorat) diberikan kepada 
auditorat IV. b, satker terbaik 
kategori satker pemeriksaan 
daerah (perwakilan) diberikan 
kepada Perwakilan bPK RI 
Provinsi Lampung, dan satker 
terbaik kategori satker setjen/
penunjang diberikan kepada 
Pusdiklat.

Tidak hanya lomba-
lomba di lingkungan bPK RI, 
tapi dalam kesempatan itu 
juga diberikan penghargaan 
pada pemenang lomba yang 
diikuti masyarakat umum. 
Di antaranya, lomba karya 
tulis jurnalistik dan karya tulis 

populer BPK RI Tahun 2013, lomba fotografi dengan tema 
“bPK dalam Lensa”, dan lomba video satu menit bPK 
dengan tema “bersama Perangi Korupsi”.

Ketua bPK, Hadi Poernomo dalam sambutannya 
menyerukan agar seluruh warga bPK terus menghimpun 
semangat dan tetap konsisten dengan tugas utama bPK 
dengan tetap memegang teguh Independensi, Integritas, 
dan Profesionalisme. Ia juga berharap agar seluruh warga 
bPK RI terus termotivasi untuk senantiasa bersemangat 
dalam mengukir prestasi yang penuh warna serta 
membanggakan di masa mendatang.

apa yang diserukan Ketua bPK ini sejalan dengan 
tema yang diusung dalam peringatan HUT bPK yakni, 
‘bersama meningkatkan akuntabilitas’. Tema ini dapat 
menjadi sumber inspirasi dan mendorong insan bPK 
RI untuk selalu melahirkan karya dan prestasi yang 
membanggakan dalam setiap pelaksanaan tugas bPK RI. 
Juga, memberi motivasi semangat kerja dan kebersamaan 
dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian, 
memperkokoh jiwa korps, dan kebanggaan menjadi insan 
bPK RI.  (dr)

i.  pemeriksaan keuangan
a. Peringkat I: LHP LKPD Kabupaten 

bondowoso Ta 2011 (Perwakilan 
bPK RI Prov. Jawa Timur) dengan 
nilai 352;

b. Peringkat II: LHP LKPD Kabupaten 
muaro Jambi Ta 2011 (Perwakilan 
bPK RI Prov Jambi) dengan nilai 
346;

c. Peringkat III: LHP LKPD 
Kabupaten Pinrang Ta 2011 
(Perwakilan bPK RI Prov Sulawesi 
Selatan) dengan nilai 337;

d. Peringkat IV: LHP LK Kelautan 
dan Perikanan Ta 2011 (aKN IV) 
dengan nilai 311;

e. Peringkat V: LHP LK mahkamah 
Konstitusi Ta 2011 (aKN III) 
dengan nilai 299.

ii.  pemeriksaan kinerja
a. Peringkat I: LHP Kinerja atas 

Efektivitas Pelayanan Rawat 
Inap dan Pengelolaan Sarana/
Prasarana dan Peralatan pada 
RSUD Prof Dr Hm Chatib Quzwain 

di Sarolangun (Perwakilan bPK RI 
Prov Jambi) dengan nilai 77,625;

b. Peringkat II: LHP Kinerja PDam 
Kota malang Tahun 2011 
dan Semester I Tahun 2012 
(Perwakilan bPK RI Prov Jawa 
Tengah), dengan nilai 76,425;

c. Peringkat III:LHP Kinerja atas 
Pengelolaan Sumber Daya air 
Wilayah Sungai Citarum Ta 2009 
s/d Semester I Ta 2012 (aKN IV) 
dengan nilai 75,125; 

d. Peringkat IV: LHP Kinerja atas 
Pengelolaan Pelayanan Rawat 
Inap pada RSUD Larantuka 
Kabupaten Flores Timur Ta 2011 
dan 2012 (Perwakilan bPK RI Prov 
NTT), dengan nilai 74,342;

e. Peringkat V: LHP Kinerja atas 
Efektivitas Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) dan 
Surat Izin Perdagangan minuman 
beralkohol (SIUP-mb) Ta 2012 
(Perwakilan bPK RI Prov DKI 
Jakarta) dengan nilai 74,329.  ***

Daftar pemenang Lomba ‘LHp terbaik’
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P U S T A K A

 
Koleksi Majalah dan Jurnal Perpustakaan BPK RI 

                       Januari 2014 

 

No Judul Sampul Topik Utama Terbitan Kala 
Terbit Keterangan 

1 Harvard 

Business Review 
                             

 

Contents 
Analytics 3.0 

We're entering an era when data will enrich 
not just a company's operations but also its 
products and services. To prosper, 
organizations will need new capabilities, 
positions, and prioroties. 
 (Hal. 64) 
 

December 
2013 

Bulanan Langganan 

2 Journal of 

Accountancy 

 

Contents 
How to conduct a risk workshop 

To make its risk management function work 
from the bottom up in addition to the top 
down, one health care company deployed a 
strategy that helped spread the word about 
risk, one department at a time. 

 (Hal. 24) 

December 
2013 

Bulanan Langganan 

3 Msdn Magazine 
                             

 

 

Aktual 
CORS Support in ASP.NET Web API 2 

With Web API 2, you can configure policy to 
allow JavaScript clients from a different origin 
to access your APLs. 
(Hal. 30) 

December 
2013 

Bulanan Langganan 

4 CHIP 
                             

 

 

Aktual 
Multi media melalui jaringan rumah 
Hadirnya berbagai perangkat jaringan yang 
minimalis membuatnya cocok digunakan untuk 
mewmbangun jaringan rumahan, Dengan 
perangkat yang saling terhubung, anda dapat 
memanfaatkannya untuk memutar file 
multimedia tanpa harus memindahkannya. 
 
(Hal. 38) 
 

Januari 
2014 

Bulanan Langganan 

5 TIME 
                             

 

Features 
Closer to the Edge 
Iraq is on the verge of another civil war as 
sectarian violence abounds. 
 
(Hal. 24) 
 

20 January 
2014 

Mingguan Langganan 
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6 TIME 
                             

 

Features 
2014: User’s guide 
From the ski jump to the produce aisle, our 
predictions for the people, places and things 
you'll need to know about this year. 
 
(Hal. 15) 
 

13 January 
2014 

Mingguan Langganan 

7 Fortune 
                             

 

OPINION 
The future issue 
For today's innovators the technological 
advances consumers now enjoy (e.g.,access to 
much of the world's information in the palm of 
your hand) is old new. They've moved on to 
developing the next generation of life-changing 
products. 
 
 (Hal. 35) 
 

12 January 
2014 

Mingguan Langganan 

8 Bloomberg 
BusinessWeek 
                             

 

Features 
A love to big banks 

"I can't convey to you how angry I get," 
Richard X. Bove says. "What we're doing is 
wrong, and it's going to hurt everyone in this 
country." One of the most visible bank 
analysts in the U.S. is sitting in his library at 
home, describing the anguish he feels when 
big banks are in the headlines. 
 (Hal. 47) 
 

5 January  
2014 

Mingguan Langganan 

9 Warta BPK 
                             

 

Laporan Utama 
Banyak temuan BPK minim tindak lanjut 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
melaporkan Hasil Pemeriksaan yang 
mengandung indikasi unsur tindak pidana 
kepada aparat penegak hukum. Sejak Tahun 
2003 hingga Semester I Tahun 2013, tercatat, 
BPK telah menyampaikan sebanyak 425 temuan 
senilai Rp40.522,64 Miliar. Tapi tindak lanjut 
Laporan BPK oleh penegak hukum masih 
rendah. Padahal BPK sudah melakukan MOU 
dengan penegak hukum. 
 
 (Hal. 06) 
 

November 
2013 

Bulanan Hadiah 

10 Warta BPK 
                             

 

Laporan Utama 
BPK temukan kerugian Negara Rp56,98 
Triliun 

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menemukan sebanyak 13.969 kasus 
kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
dan ketidakpatuhan terhadap Perundang-
undangan senilai Rp56,98 Triliun. 
(Hal. 06) 
 

Oktober 
2013 

Bulanan Hadiah 
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11 Tempo 
                             

 

Laporan Utama 
Seleksi amburadul pengatur penyiaran 
Komisi Penyiaran Indonesia sejak awal sudah 
digembosi. Anggotanya diduga kepanjangan 
tangan para pemilik stasiun televise dan 
pemimpin pucuk partai politik untuk 
“pertempuran” pemilihan umum dan pemilihan 
presiden mendatang. 
 
(Hal. 50) 
 

26 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

12 Tempo 
                             

 

Laporan Utama 
Menyibak dalang peristiwa Malari 
Empat dasawarsa terlampaui, tapi sejarah 
kelam Malapetaka 15 Januari  dikenal sebagai 
peristiwa Malari masih belum sepenuhnya 
terang. Hari itu kerusuhan besar mengguncang 
Ibu Kota. Setelah mahasiswa turun ke jalan, 
gelombang massa membakar puluhan mobil, 
sepeda motor, dan pabrik. Tragedi pada awal 
kekuasaan panjang Orde Baru itu 
menggambarkan dengan jelas kekerasan yang 
disponsori alat-alat Negara. 
 
(Hal. 50) 
 

19 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

13 Tempo 
                             

 

Laporan Utama 
Calon Presiden dari ‘Kandang Banteng’ 
Melambung di berbagai survey calon presiden 
2014 tidak otomatis menjadi karpet merah bagi 
Joko Widodo untuk diusung PDI Perjuangan. 
Sejumlah partai politikus bergerak menyiapkan 
calon alternative. Megawati Sukarnoputri, Ketua 
Umum PDI Perjuangan, membentuk Tim 
sebelas yang khusus ditugasi menyiapkan 
scenario memenangi pemilu presiden. Duet 
Mega – Jokowi mengemuka. Siapa yang bakal 
dipilih? 
 
(Hal. 30) 
 

12 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

14 Tempo 
                             

 

Laporan Utama 
Gebrakan Artidjo Alkostar 
Inilah sosok hakim agung yang membuat keder 
para terpidana kasus korupsi dan narkotik 
karena putusannya yang melipatgandakan 
hukuman mereka di Mahkamah Agung. Ketua 
Kamar Pidana Mahkamah Agung ini pun 
mengkritik keras Komisi Pemberantasan Korupsi 
yang ikut-ikutan menarik kembali permohonan 
kasasi yang telah mereka ajukan. 
 
(Hal. 102) 
 

05 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

P U S T A K A
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15 Sindo Weekly 

 

Mainreview 
Bumper Sang Presiden 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk 
Palmer Situmorang sebagai pengacara pribadi. 
Sebagian besar tugas sang pengacara ternyata 
memonitor berita miring di media. 
 
 (Hal. 18) 
 

01 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

16 Sindo Weekly 

 

Mainreview 
Calon pemimpin didetik terakhir 
Harga mahal tiket pencalonan presiden dan 
wakil presiden memaksa partai-partai 
menunggu hingga detik terakhir untuk 
mengusung pasangan jagoan mereka. 
 
 (Hal. 13) 
 

15 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

17 Konstan 
                             

 

Laporan Utama 
Tahun Pemilu 
Tahun perampokan Bank? 
Menjelang Pemilu 2014, berbagai modus 
operandi untuk merampok keuangan melalui 
jalur perbankan menjadi atensi Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK 
mensinyalir ada skenario lima tahunan untuk 
membobol perbankan.  
 
(Hal. 9) 
 
Century oh..Century.. 
Kisah kasus Century terus berlanjut bagai tak 
berujung. Meski proses hukum terhadap kasus 
ini sudah berjalan di KPK, DPR bersikeras 
memanggil Wakil Presiden Boediono untuk 
mengklarifikasi terkait kasus Century. Kapan 
kasus ini akan mencapai klimaks? 
 
 (Hal. 21) 
 

02 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

18 Infobank 
 

 

Contents 
Awas! Migrasi dana di musim kering 
Peta likuiditas kini dipengaruhi perilaku deposan 
yang mengejar suku bunga tinggi. Bank-bank 
kian menghadapi ujian berat untuk menjaga 
loyalitas deposan besar yang  cenderung 
mencari untung. Penabung tidak dipengaruhi 
suku bunga dan loyalitasnya terjaga, tapi 
deposito bernilai di atas Rp 2 miliar di bank 
menyusut. Pemegang kartu kredit makin 
bersifat transaksional. Seperti apa peta loyalitas 
nasabah menurut ”Indonesian Bank Loyalty 
Index (IBLI) 2014”? 
 
(Hal. 20) 
 

Januari 
2014 

Bulanan Langganan 
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19 Business News 

 

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH : 
Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, 
pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan 
pajak penjualan atas barang mewah, pajak 
ekspor dan pajak penghasilan yang berlaku 
Tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 14 
Januari 2014 (Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia) 
 

10 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

20 Business News 

 

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH : 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang 
pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 
sehubungan dengan pembayaran atas 
penyerahan barang dan kegiatan di bidang 
impor atau kegiatan usaha di bidang lain 
(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 
146/PMK.011/2013) 
 

08 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

21 Business News 

 

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH : 
Tata cara pembayaran kembali 
(Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atas 
perolehan barang kena pajak dan/atau jasa 
kena pajak kepada pengusaha panas bumi 
untuk pembangkitan energi/listrik (Peraturan 
Menteri Keuangan R.I Nomor 
142/PMK.02/2013) 
 

06 Januari 
2014 

Mingguan Langganan 

22 Dokter Kita 
                             

 

Fokus Kita 
Merambah kaum muda 
Anda tentu masih ingat berita kematian 
mendadak artis dan politisi Adjie Massaid kala 
tengah bermain futsal. Duka kehilangan juga 
datang dari presenter bola, Ricky Johannes. 
Penyebabnya tak terduga, serangan jantung 
mendadak. 
 
(Hal. 12) 
 

Januari 
2014 

Bulanan Langganan 

23 Trubus 
                             

 

Topik 
Peluang pasar Hidroponik 

Bagitu mudahkah mengebunkan sayuran 
hidroponik? Rakit instalasi, semai, tanam, 
panen, lalu mendapat laba besar? Ternyata 
banyak aral menghadang para pekebun sejak 
di lahan hingga di pasar. Apalagi pekebun 
hidroponik di lahan terbuka terbuka, tanpa 
greenhouse, cuaca mendung saja, menjadi 
hambatan besar. 
(Hal. 12) 
 

Januari 
2014 

Bulanan Langganan 

P U S T A K A
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D alam melakukan pemeriksaan, pemeriksa 
dapat menggunakan berbagai teknik dan 
prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan 
informasi dalam rangka mengungkap 

kebenaran atas obyek yang sedang diperiksanya. Selain itu, 
pemeriksa harus menggunakan kecurigaan profesionalnya 
(professional skepticism) dalam menganalisis data dan 
informasi yang diperolehnya melalui berbagai teknik dan 
prosedur pemeriksaan tersebut, hingga kebenaran yang 
sesungguhnya dapat diungkap. Dalam kondisi lingkungan 
obyek pemeriksaan dengan kualitas pengendalian internal 
yang rendah, hendaknya pemeriksa tidak cepat percaya 
dengan informasi yang 
tertuang dalam dokumen 
tertulis sebagai output sistem 
pengendalian yang lemah 
tersebut. Jika pemeriksa 
memperoleh dokumen dalam 
situasi seperti itu, hendaknya 
pemeriksa melakukan 
klarifikasi dan konfirmasi 
serta prosedur tambahan 
lainnya untuk meyakinkan 
kebenarannya. Salah satu 
prosedur yang paling banyak 
digunakan untuk itu adalah 
prosedur wawancara atau 
permintaan keterangan. 
Namun, untuk sampai 
pada keyakinan bahwa 
informasi/keterangan yang 
diperoleh dari proses wawancara adalah keterangan yang 
benar dan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan 
pemeriksaan, diperlukan mungkin tidak hanya satu kali 
wawancara pada subyek yang sama. Kecurigaan profesional 
pemeriksa menuntut dilakukannya beberapa kali wawancara 
terhadap subyek yang sama dengan topic yang sama pula. 

Permasalahan berikutnya adalah informasi/keterangan dari 
wawancara yang keberapa yang dapat kita percayai sebagai 
keterangan yang benar dan bukan keterangan rekayasa dari 
subyek terperiksa? apakah keterangan pada wawancara 
pertama lebih mendekati kebenaran daripada keterangan 
pada wawancara terakhir? apa dasarnya kita mempercayai 
keterangan-keterangan tersebut? 

Sebagai pemeriksa, kita tentu seringkali mendapati 
bahwa hasil pemeriksaan kita melalui wawancara 
ternyata tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya 
alias bohong. Jika ini tidak kita sadari, tentu akan sangat 
tidak menguntungkan bagi upaya pengungkapan fakta 

kejadian dan dapat 
mempengaruhi akurasi 
informasi yang hendak 
kita laporkan. Karena itu, 
kemampuan pemeriksa 
meyakini apakah 
suatu informasi yang 
diberikan oleh terperiksa 
melalui wawancara itu 
adalah bohong atau 
jujur adalah sesuatu 
yang sangat penting. 
Pada saat pemeriksa 
melakukan wawancara 
dalam rangka 
pemeriksaan, seringkali 
pemeriksa terkecoh 
oleh keterangan yang 
diberikan subyek 

terperiksa yang sedang pemeriksa wawancarai. Jika 
pemeriksa tak punya bukti lain selain keterangan dari 
si terperiksa, pemeriksa sering merasa kesulitan untuk 
mempercayai isi keterangan mana yang harus dia yakini 
sebagai fakta kejadian, meski wawancara telah dilakukan 
beberapa kali.

mengenali gelagat 
kebohongan subyek 

terperiksa
oleh: Andi r. zubAidi, KTS pada AKN III

73 -  76 TIPS.indd   73 4/4/14   10:54 PM



74 Warta BPK      FEBRUARI 2014

Dalam praktik wawancara 
pemeriksaan, pemeriksa kadang lebih 
memperhatikan komunikasi verbal 
/ lisan yang ditunjukkan terperiksa. 
Gejala non verbal bahkan gaya bahasa 
tulisan dari terperiksa juga penting 
untuk diperhatikan. Hal ini dapat 
membantu pemeriksa untuk mengenali 
terperiksa secara lebih dini.

Mendeteksi Anomali
Sebelum memulai wawancara, 

pemeriksa hendaknya mengenali 
subyek terperiksanya terlebih dahulu. 
Hal ini dilakukan dengan melakukan 
pemahaman tentang sikap, gaya, dan 
posisi yang ditunjukkan si terperiksa 
dalam kondisi normal, baik verbal, non 
verbal, maupun tulisan. 

Untuk menganalisis gaya bahasa 
tulisan, kita perlu memiliki pemahaman 
bahasa, tata bahasa dan struktur 
kalimat dari suatu subyek terperiksa 
yang sedang  kita teliti. Pemahaman 
ini penting digunakan agar kita dapat 
mendeteksi anomali. Investigator 
berpengalaman terbiasa mempelajari 
perilaku nonverbal subyek pada saat 
wawancara, seperti kontak mata dan 
gerakan tangan. analisis tulisan, di 
sisi lain, hanya mempertimbangkan 
perilaku verbal subyek. Karena 
analisis tulisan hanya mengevaluasi 
kata-kata subyek, maka investigator 
dapat menerapkannya pada 
pernyataan tertulis maupun pernyataan 
lisan. Bahkan, banyak investigator lebih 
memilih untuk menganalisis pernyataan 
tertulis subyek terperiksa terlebih 
dahulu sebelum melakukan wawancara 
agar dapat mendeteksi potensi 
kebohongan sang subyek. analisis 
tulisan didasarkan pada pemeriksaan 
di tahun 1970-an. Psikolog dan ahli 
bahasa telah mempelajari pilihan 
bahasa dan kata subyek dalam suatu 
eksperimen dan menemukan adanya 
perbedaan antara pernyataan jujur   dan 
pernyataan bohong. Susan adams 
(1996), telah menggambarkannya 
sebagai proses dua bagian. Pertama, 
investigator menentukan norma yaitu 
apa yang khas dari sebuah pernyataan 

yang benar. Kedua, mereka mencari 
penyimpangan dari norma tersebut. 

Tanda-Tanda Kebohongan Pada 
Komunikasi Verbal
1. Kurangnya referensi-diri 

Orang jujur sering menggunakan 
kata ganti orang pertama tunggal 
seperti aku, saya, daku, dll untuk 
menggambarkan tindakan mereka. 
Sebagai contoh: “aku tiba di rumah 
pada 6:30. Telepon berdering ketika 
aku membuka pintu depan, jadi aku 
langsung ke dapur untuk menjawab 
telepon. aku berbicara dengan ibuku 
selama 10 menit sebelum sadar 
ternyata TV dan komputer telah hilang 
dari ruang tamu.” 

Para pembohong sering 
menggunakan bahasa yang 
meminimalkan referensi pada diri 
mereka sendiri. Salah satu cara untuk 
mengurangi referensi diri adalah 
dengan menggambarkan peristiwa 
dalam bentuk pasif. Sebagai contoh: 
·	 “Kotak tertinggal dalam keadaan 

tidak terkunci “ daripada 
 “Saya meninggalkan kotak 

dalam keadaan tidak terkunci.” 
·	 “Pengiriman telah diterima” 
 daripada “Saya menerima 

pengiriman” 
 
Cara lain untuk mengurangi 

referensi diri adalah dengan cara 
mengubah kata ganti orang pertama 
tunggal dengan kata ganti orang kedua 
tunggal. Sebagai contoh: 

Pertanyaan: “Bisakah anda 
ceritakan tentang rekonsiliasi bank?” 

Jawaban: “anda tahu, anda 
mencoba untuk mengidentifikasi semua 
outstanding checks dan deposits in 
transit, tapi kadang-kadang ketika anda 
benar-benar sibuk anda hanya akan 
membukukan selisih tersebut pada 
suatu rekening suspense . “ 

Contoh lain: “anda tentu tak akan 
lakukan itu jika anda tidak sedang 
dalam kondisi terdesak bukan?”

Dalam pernyataan lisan dan 
pernyataan tertulis informal, saksi yang 
berbohong kadang-kadang hanya 

menghilangkan kata ganti referensi diri. 
Pertimbangkan pernyataan dari 

suami yang mengaku istrinya tidak 
sengaja terbunuh berikut ini: 
1. “Saya mengambil senapan untuk 

membersihkannya. 
2. memindahkan senapan itu ke 

tangan kirinya untuk mengambil alat 
pembersih. 

3. Sesuatu menarik pelatuk. 
4. Pistolnya meledak, menembus istri 

saya.... “ 

Suami mengakui dalam kalimat 
pertama bahwa ia mengambil 
pistol. Tapi di kalimat kedua secara 
tata bahasa tidak lengkap, subyek 
kalimat telah dihilangkan. Dalam 
kalimat ketiga, “sesuatu” digunakan 
untuk menggantikan “saya” sebagai 
subyek kalimat. Pernyataan tersebut 
juga berisi beberapa kata ganti posesif 
pribadi. Saksi lebih memilih untuk 
menggunakan kata ganti “nya” pada 
pistol dan tangan kiri, di mana kita 
berharap kata ganti “saya” yang akan 
digunakan.

2. Menjawab pertanyaan dengan 
pertanyaan 

Pada umumnya setiap orang akan 
selalu menghindari berkata bohong. 
Bahkan pembohong sekalipun, akan 
lebih memilih untuk tidak berbohong. 
Kebohongan membawa risiko 
deteksi. Sebelum terpaksa menjawab 
suatu pertanyaan dengan kebohongan, 
pembohong biasanya akan mencoba 
terlebih dahulu untuk menghindari 
menjawab pertanyaan tersebut. Salah 
satu metode umum untuk  menghindari 
pertanyaan adalah merespon dengan 
pertanyaan itu sendiri. Pemeriksa   harus 
waspada terhadap respon seperti:
·	“Kenapa saya harus mencuri 

barang milik saudara saya 
sendiri?” 

·	 “apakah saya tampak seperti 
orang yang suka berbuat seperti 
itu?”

·	“Jangan anda pikir seseorang 
akan bertindak cukup bodoh 
dengan mengeluarkan uang dari 
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catatan pengambilan mereka 
sendiri?”

3. Pembohong memberi pagar pada 
pernyataan mereka. 

Ini sering terdengar pada kesaksian 
di pengadilan, tokoh-tokoh publik yang 
sering kita dengar, dan hampir tiap 
saat dalam acara-acara di berbagai 
kesempatan. Para tokoh tersebut 
memberikan pernyataan seperti:
·	“sejauh yang saya ingat…” 
·	“jika anda benar-benar mengerti 

maka…” 
·	“yang saya ingat adalah…” 
 Pernyataan-pernyataan dengan 

“pagar” atau bendungan seperti 
ini tidak sepenuhnya menjadi 
indikator kebohongan, 
namun penggunaan 
yang berlebihan dapat 
menimbulkan kecurigaan 
bahwa seseorang itu tidak 
benar-benar lupa terhadap 
apa yang ia sampaikan, 
namun ia hanya ingin merasa 
aman ketika mengatakan hal 
tersebut. Karena jika kelak 
ada tuntutan, ia dapat dengan 
mudah berkata bahwa dahulu 
ia mengatakan apa yang ia 
ingat pada saat itu.

4. Sumpah
Pada umumnya, para pembohong 

selalu berusaha memberikan sesedikit 
mungkin  informasi/keterangan 
kepada pemeriksa. Namun demikian, 
pada saat yang bersamaan mereka 
akan berusaha sangat keras untuk 
meyakinkan pemeriksa bahwa apa yang 
mereka katakan adalah benar. Para 
pembohong sering menggunakan 
sumpah agar pernyataan mereka 
terdengar lebih meyakinkan, seperti:  
·	 “aku bersumpah,….” 
·	 “demi kehormatan saya, saya 

bersumpah….” 
·	 “allah menjadi saksi….”
Daripada bersumpah, orang yang 

jujur akan lebih percaya diri 
bahwa fakta-fakta lah yang 

akan membuktikan kebenaran 
keterangan mereka.

1. Eufemisme
Dalam ilmu bahasa, dikenal istilah 

gaya bahasa majas yaitu Gaya Bahasa 
dalam bentuk tulisan maupun lisan yang 
dipakai dalam suatu karangan yang 
bertujuan untuk mewakili perasaan dan 
pikiran si pengarang.

Dalam perkembangannya, terdapat 
banyak jenis majas yang digolongkan 
ke dalam 4 golongan besar yaitu majas 
perbandingan, majas pertentangan, 
majas sindiran, dan majas penegasan. 
Di antara golongan majas penegasan 
terdapat satu jenis majas yaitu majas 
eufemisme.

majas eufemisme adalah ungkapan 
yang dihaluskan dalam mengemukakan 
suatu gagasan. Hal ini dilakukan 
apabila ungkapan gagasan tersebut 
secara langsung, bisa menimbulkan 
perasaan yang tidak enak, atau terasa 
agak kasar.

Pernyataan yang dilontarkan 
atau ditulis oleh pihak yang merasa 
bersalah seringkali lebih berupa kata-
kata ringan atau samar daripada kata-
kata keras atau tegas. Eufemisme 
menggambarkan perilaku subyek 
terperiksa dalam perspektif yang lebih 
menguntungkan dan meminimalkan 
kerugian tindakan subyek terperiksa 
yang mungkin akan timbul. Pemeriksa 
perlu mewaspadai penggunaan istilah-

istilah eufemisme seperti:
·	 “hilang” untuk menggantikan 

“dicuri” 
·	 “dipinjam” untuk menggantikan 

“diambil” 
·	 “tersentuh” untuk menggantikan 

“memukul”
·	 “memperingatkan” untuk 

menggantikan “mengancam”

2. Menyebut suatu tindakan yang 
belum tentu dilakukan

Seseorang terkadang menyebut-
nyebut suatu tindakan yang tidak 
benar-benar dilakukannya. Perhatikan 
pernyataan seorang karyawan (sebut 
saja si Fulan) yang mempertanyakan 
tentang hilangnya beberapa data yang 
berharga berikut ini: 

“Saya mencoba untuk mem-
back up isi file di komputer saya dan 
mencoba membenahi surat-surat 
setiap malam sebelum pulang. Selasa 
lalu, saya memutuskan untuk menyalin 
file saya ke drive jaringan dan berniat 
menempatkan surat-surat saya di laci 
meja saya. Saya juga perlu untuk 
mengunci daftar pelanggan di laci 
kantor dengan aman.” 

Dari pernyataan Fulan tersebut, 
menimbulkan beberapa pertanyaan 
penting yaitu:

a. apakah dia benar-benar 
telah mem-back up file di 
komputernya? 

b. apakah dia benar-benar telah 
menyalin file-nya ke drive 
jaringan? 

c. apakah dia benar-benar telah 
meletakkan surat-suratnya di laci 
meja? 

d. apakah dia benar-benar telah 
mengunci daftar pelanggan di 
laci kantor dengan aman? 

Fulan telah menyebut semua 
tindakan itu tanpa mengatakan dengan 
pasti bahwa ia telah menyelesaikan 
salah satunya. Karena itu, Pemeriksa 
hendaknya tidak berasumsi bahwa 
subyek terperiksa telah melakukan 
setiap tindakan yang mereka sebut dan 
katakan.
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1. Kurang Detil
Pernyataan yang jujur biasanya 

mengandung rincian spesifik, beberapa 
di antaranya bahkan mungkin tidak 
relevan dengan pertanyaan yang 
diajukan. 

Hal ini terjadi karena subyek 
terperiksa yang jujur biasanya menggali 
kejadian dalam ingatannya dari memori 
jangka panjang. Dan kenangan kita 
menyimpan banyak fakta tentang 
setiap pengalaman termasuk hal-hal 
yang sepele seperti sepatu baru yang 
dipakai, musik yang terdengar sayup-
sayup, percakapan yang terputus 
ketika alarm kebakaran berbunyi, 
dll. Setidaknya beberapa rincian 
tersebut akan muncul dan terbawa 
dalam pernyataan subyek yang jujur   
tadi.

mereka yang mengarang-
ngarang cerita, biasanya cenderung 
untuk menjaga agar pernyataan 
mereka tetap sederhana dan singkat 
saja. Beberapa pembohong memiliki 
imajinasi yang cukup sempurna 
untuk membuat deskripsi peristiwa 
fiktif secara terinci. Selain itu, 
orang yang berbohong selalu ingin 
meminimalkan risiko bahwa penyidik   
akan menemukan bukti sebaliknya 
atas pernyataan palsunya itu. Semakin 
sedikit pernyataan palsu yang bisa 
dibuktikan, akan semakin baik bagi 
para pembohong.

2. Keseimbangan narasi
Sebuah narasi pada umumnya 

terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
(a) Prologue, berisi informasi latar 

belakang dan menjelaskan 
peristiwa yang terjadi sebelum 
acara penting. Biasanya 
mengambil porsi sebanyak 20% 
- 25%;

(b) Critical event, adalah kejadian 
yang paling penting dalam 
narasi. Biasanya mengambil 
porsi sebanyak 40% - 60%;

(c) Aftermath, menjelaskan apa 
yang terjadi setelah peristiwa 
kritis. Biasanya mengambil porsi 
sebanyak 25% - 35%

Jika salah satu bagian dari narasi 
secara signifikan lebih pendek dari 
yang diharapkan, maka informasi 
penting mungkin telah dihilangkan. Jika 
salah satu bagian dari narasi secara 
signifikan lebih panjang dari yang 
diharapkan, maka mungkin telah diisi 
dengan informasi palsu. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada 
pernyataan pemegang polis asuransi 
kecelakaan saat mengajukan klaim 
berikut: 

“Saya sedang mengemudi ke 
arah timur di Jalan X sekitar pukul 
14.00 pada hari Selasa. Saat itu 
saya sedang dalam perjalanan 
pulang dari supermarket. Lampu lalu 
lintas di persimpangan Jalan X itu 
sedang menyala merah, jadi saya 
berhenti. Setelah lampu hijau, saya 
bergerak perlahan. Tiba-tiba, sebuah 
mobil menabrak saya. Sopirnya 
tidak berhenti, jadi saya pulang lalu 
menghubungi agen asuransi saya.” 

Pernyataan tersebut berisi empat 
kalimat pada prologue, satu kalimat 
pada critical event, dan hanya satu 
kalimat pada aftermath. 

Dalam prologue, subyek 
mengungkapkan sejumlah fakta 
yang detil yaitu hari dan saat 
kecelakaan, tujuan pengemudi, dan 
lokasi kecelakaan. Namun sedikitnya 
penjelasan yang diungkapkan dalam 
bagian critical event (yaitu, dugaan 
kecelakaan) menjadikan cerita 
tersebut mencurigakan. Subyek tidak 
menggambarkan keadaan mobil yang 
disebut menabraknya itu misalnya: 
dari arah mana dia berasal, seberapa 
cepat mobil itu melaju, apakah sopirnya 
mengerem untuk mencoba menghindari 
kecelakaan, atau bagaimana kedua 
kendaraan tersebut bertabrakan. 

Dalam aftermath, subyek juga 
sangat sedikit menjelaskan hal-hal 
yang sewajarnya dapat dijelaskan 
dalam suatu kecelakan mobil, 
misalnya: subyek tidak mengatakan ke 
arah mana mobil penabraknya pergi 
setelah kecelakaan terjadi, subyek juga 
tidak menyebutkan apakah dia keluar 
dari kendaraannya untuk memeriksa 

kerusakan, dia  juga tidak mengatakan 
apakah dia berbicara dengan orang-
orang di sekitar lokasi kejadian yang 
mungkin menyaksikan kejadian 
tersebut.

3. Rata-rata Panjang Ucapan
Jumlah rata-rata kata per kalimat 

disebut “Mean Length of Utterance 
(MLU)”. mlU suatu pernyataan 
dihitung dengan cara membagi jumlah 
kata dengan jumlah kalimat dalam 
pernyataan tersebut.

Hasil penelitian aCFE pada tahun 
2009 menyebutkan bahwa kebanyakan 
orang normal cenderung menggunakan 
10 - 15 kata dalam satu kalimat ketika 
mereka berbicara. Ketika orang merasa 
cemas tentang suatu masalah, mereka 
cenderung untuk berbicara yang secara 
signifikan lebih panjang atau lebih 
pendek dari norma. Pemeriksa harus 
memberi perhatian khusus terhadap 
kalimat yang panjangnya berbeda 
secara signifikan dari MLU subyek 
terperiksa. ***

Sumber Bacaan:
-  aCFE Self-Study CPE 

Course, Analyzing Written 
Statements for Deception and 
Fraud, 2009 sebagaimana 
diadop oleh Don Rabon, CFE.

-  Don Rabon, Interviewing 
and Interrogation, Carolina 
academic Press, Durham, 
North Carolina, 1992.

-  Ekman, Paul, Telling Lies: 
Clues to Deceit in The 
Marketplace, Politics, and 
Marriage, Norton & Company, 
Inc, New York, 1992.

-  Susan adams, Statement 
Analysis: What Do Suspects’ 
Words Really Reveal?, FBI 
law Enforcement Journal, 
Oktober 1996.

-  Zaimar, O. K. S., Majas dan 
Pembentuknya, makara, 
Sosial Humaniora, 2002.
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D alam melakukan pemeriksaan, pemeriksa 
dapat menggunakan berbagai teknik dan 
prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan 
informasi dalam rangka mengungkap 

kebenaran atas obyek yang sedang diperiksanya. Selain itu, 
pemeriksa harus menggunakan kecurigaan profesionalnya 
(professional skepticism) dalam menganalisis data dan 
informasi yang diperolehnya melalui berbagai teknik dan 
prosedur pemeriksaan tersebut, hingga kebenaran yang 
sesungguhnya dapat diungkap. Dalam kondisi lingkungan 
obyek pemeriksaan dengan kualitas pengendalian internal 
yang rendah, hendaknya pemeriksa tidak cepat percaya 
dengan informasi yang 
tertuang dalam dokumen 
tertulis sebagai output 
system pengendalian 
yang lemah tersebut. Jika 
pemeriksa memperoleh 
dokumen dalam situasi 
seperti itu, hendaknya 
pemeriksa melakukan 
klarifikasi dan konfirmasi 
serta prosedur tambahan 
lainnya untuk meyakinkan 
kebenarannya. Salah satu 
prosedur yang paling banyak 
digunakan untuk itu adalah 
prosedur wawancara atau 
permintaan keterangan. 
Namun, untuk sampai 
pada keyakinan bahwa 
informasi/keterangan yang diperoleh dari proses wawancara 
adalah keterangan yang benar dan dapat digunakan untuk 
mengambil kesimpulan pemeriksaan, diperlukan mungkin 
tidak hanya satu kali wawancara pada subyek yang sama. 
Kecurigaan profesional pemeriksa menuntut dilakukannya 
beberapa kali wawancara terhadap subyek yang sama 

dengan topic yang sama pula. Permasalahan berikutnya 
adalah informasi/keterangan dari wawancara yang keberapa 
yang dapat kita percayai sebagai keterangan yang benar dan 
bukan keterangan rekayasa dari subyek terperiksa? apakah 
keterangan pada wawancara pertama lebih mendekati 
kebenaran daripada keterangan pada wawancara terakhir? 
apa dasarnya kita mempercayai keterangan-keterangan 
tersebut? 

Sebagai pemeriksa, kita tentu seringkali mendapati 
bahwa hasil pemeriksaan kita melalui wawancara ternyata 
tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya alias 
bohong. Jika ini tidak kita sadari, tentu akan sangat tidak 

menguntungkan bagi 
upaya pengungkapan 
fakta kejadian dan dapat 
mempengaruhi akurasi 
informasi yang hendak 
kita laporkan. Karena itu, 
kemampuan pemeriksa 
meyakini apakah suatu 
informasi yang diberikan 
oleh terperiksa melalui 
wawancara itu adalah 
bohong atau jujur adalah 
sesuatu yang sangat 
penting. Pada saat 
pemeriksa melakukan 
wawancara dalam 
rangka pemeriksaan, 
seringkali pemeriksa 
terkecoh oleh 

keterangan yang diberikan subyek terperiksa yang sedang 
pemeriksa wawancarai. Jika pemeriksa tak punya bukti lain 
selain keterangan dari si terperiksa, pemeriksa sering merasa 
kesulitan untuk mempercayai isi keterangan mana yang 
harus dia yakini sebagai fakta kejadian, meski wawancara 
telah dilakukan beberapa kali.

mengenali gelagat 
kebohongan subyek 

terperiksa
oleh: Siti Khadijah, Auditor pada AKN II
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Dalam praktik wawancara 
pemeriksaan, pemeriksa kadang lebih 
memperhatikan komunikasi verbal 
/ lisan yang ditunjukkan terperiksa. 
Gejala non verbal bahkan gaya bahasa 
tulisan dari terperiksa juga penting 
untuk diperhatikan. Hal ini dapat 
membantu pemeriksa untuk mengenali 
terperiksa secara lebih dini.

Mendeteksi Anomali
Sebelum memulai wawancara, 

pemeriksa hendaknya mengenali 
subyek terperiksanya terlebih dahulu. 
Hal ini dilakukan dengan melakukan 
pemahaman tentang sikap, gaya, dan 
posisi yang ditunjukkan si terperiksa 
dalam kondisi normal, baik verbal, non 
verbal, maupun tulisan. 

Untuk menganalisis gaya bahasa 
tulisan, kita perlu memiliki pemahaman 
bahasa, tata bahasa dan struktur 
kalimat dari suatu subyek terperiksa 
yang sedang  kita teliti. Pemahaman 
ini penting digunakan agar kita dapat 
mendeteksi anomali. Investigator 
berpengalaman terbiasa mempelajari 
perilaku nonverbal subyek pada saat 
wawancara, seperti kontak mata dan 
gerakan tangan. analisis tulisan, di 
sisi lain, hanya mempertimbangkan 
perilaku verbal subyek. Karena 
analisis tulisan hanya mengevaluasi 
kata-kata subyek, maka investigator 
dapat menerapkannya pada 
pernyataan tertulis maupun pernyataan 
lisan. Bahkan, banyak investigator lebih 
memilih untuk menganalisis pernyataan 
tertulis subyek terperiksa terlebih 
dahulu sebelum melakukan wawancara 
agar dapat mendeteksi potensi 
kebohongan sang subyek. analisis 
tulisan didasarkan pada pemeriksaan 
di tahun 1970-an. Psikolog dan ahli 
bahasa telah mempelajari pilihan 
bahasa dan kata subyek dalam suatu 
eksperimen dan menemukan adanya 
perbedaan antara pernyataan jujur   dan 
pernyataan bohong. Susan adams 
(1996), telah menggambarkannya 
sebagai proses dua bagian. Pertama, 
investigator menentukan norma yaitu 
apa yang khas dari sebuah pernyataan 

yang benar. Kedua, mereka mencari 
penyimpangan dari norma tersebut. 

Tanda-Tanda Kebohongan Pada 
Komunikasi Verbal
1. Kurangnya referensi-diri 

Orang jujur sering menggunakan 
kata ganti orang pertama tunggal 
seperti aku, saya, daku, dll untuk 
menggambarkan tindakan mereka. 
Sebagai contoh: “aku tiba di rumah 
pada 6:30. Telepon berdering ketika 
aku membuka pintu depan, jadi aku 
langsung ke dapur untuk menjawab 
telepon. aku berbicara dengan ibuku 
selama 10 menit sebelum sadar 
ternyata TV dan komputer telah hilang 
dari ruang tamu.” 

Para pembohong sering 
menggunakan bahasa yang 
meminimalkan referensi pada diri 
mereka sendiri. Salah satu cara untuk 
mengurangi referensi diri adalah 
dengan menggambarkan peristiwa 
dalam bentuk pasif. Sebagai contoh: 
·	 “Kotak tertinggal dalam keadaan 

tidak terkunci “ daripada 
 “Saya meninggalkan kotak 

dalam keadaan tidak terkunci.” 
·	 “Pengiriman telah diterima” 
 daripada “Saya menerima 

pengiriman” 
 
Cara lain untuk mengurangi 

referensi diri adalah dengan cara 
mengubah kata ganti orang pertama 
tunggal dengan kata ganti orang kedua 
tunggal. Sebagai contoh: 

Pertanyaan: “Bisakah anda 
ceritakan tentang rekonsiliasi bank?” 

Jawaban: “anda tahu, anda 
mencoba untuk mengidentifikasi semua 
outstanding checks dan deposits in 
transit, tapi kadang-kadang ketika anda 
benar-benar sibuk anda hanya akan 
membukukan selisih tersebut pada 
suatu rekening suspense . “ 

Contoh lain: “anda tentu tak akan 
lakukan itu jika anda tidak sedang 
dalam kondisi terdesak bukan?”

Dalam pernyataan lisan dan 
pernyataan tertulis informal, saksi yang 
berbohong kadang-kadang hanya 

menghilangkan kata ganti referensi diri. 
Pertimbangkan pernyataan dari 

suami yang mengaku istrinya tidak 
sengaja terbunuh berikut ini: 
1. “Saya mengambil senapan untuk 

membersihkannya. 
2. memindahkan senapan itu ke 

tangan kirinya untuk mengambil alat 
pembersih. 

3. Sesuatu menarik pelatuk. 
4. Pistolnya meledak, menembus istri 

saya.... “ 

Suami mengakui dalam kalimat 
pertama bahwa ia mengambil 
pistol. Tapi di kalimat kedua secara 
tata bahasa tidak lengkap, subyek 
kalimat telah dihilangkan. Dalam 
kalimat ketiga, “sesuatu” digunakan 
untuk menggantikan “saya” sebagai 
subyek kalimat. Pernyataan tersebut 
juga berisi beberapa kata ganti posesif 
pribadi. Saksi lebih memilih untuk 
menggunakan kata ganti “nya” pada 
pistol dan tangan kiri, di mana kita 
berharap kata ganti “saya” yang akan 
digunakan.

2. Menjawab pertanyaan dengan 
pertanyaan 

Pada umumnya setiap orang akan 
selalu menghindari berkata bohong. 
Bahkan pembohong sekalipun, akan 
lebih memilih untuk tidak berbohong. 
Kebohongan membawa risiko 
deteksi. Sebelum terpaksa menjawab 
suatu pertanyaan dengan kebohongan, 
pembohong biasanya akan mencoba 
terlebih dahulu untuk menghindari 
menjawab pertanyaan tersebut. Salah 
satu metode umum untuk  menghindari 
pertanyaan adalah merespon dengan 
pertanyaan itu sendiri. Pemeriksa   harus 
waspada terhadap respon seperti:
·	“Kenapa saya harus mencuri 

barang milik saudara saya 
sendiri?” 

·	 “apakah saya tampak seperti 
orang yang suka berbuat seperti 
itu?”

·	“Jangan anda pikir seseorang 
akan bertindak cukup bodoh 
dengan mengeluarkan uang dari 
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catatan pengambilan mereka 
sendiri?”

3. Pembohong memberi pagar pada 
pernyataan mereka. 

Ini sering terdengar pada kesaksian 
di pengadilan, tokoh-tokoh publik yang 
sering kita dengar, dan hampir tiap 
saat dalam acara-acara di berbagai 
kesempatan. Para tokoh tersebut 
memberikan pernyataan seperti:
·	“sejauh yang saya ingat…” 
·	“jika anda benar-benar mengerti 

maka…” 
·	“yang saya ingat adalah…” 
 Pernyataan-pernyataan dengan 

“pagar” atau bendungan seperti 
ini tidak sepenuhnya menjadi 
indikator kebohongan, 
namun penggunaan 
yang berlebihan dapat 
menimbulkan kecurigaan 
bahwa seseorang itu tidak 
benar-benar lupa terhadap 
apa yang ia sampaikan, 
namun ia hanya ingin merasa 
aman ketika mengatakan hal 
tersebut. Karena jika kelak 
ada tuntutan, ia dapat dengan 
mudah berkata bahwa dahulu 
ia mengatakan apa yang ia 
ingat pada saat itu.

4. Sumpah
Pada umumnya, para pembohong 

selalu berusaha memberikan sesedikit 
mungkin  informasi/keterangan 
kepada pemeriksa. Namun demikian, 
pada saat yang bersamaan mereka 
akan berusaha sangat keras untuk 
meyakinkan pemeriksa bahwa apa yang 
mereka katakan adalah benar. Para 
pembohong sering menggunakan 
sumpah agar pernyataan mereka 
terdengar lebih meyakinkan, seperti:  
·	 “aku bersumpah,….” 
·	 “demi kehormatan saya, saya 

bersumpah….” 
·	 “allah menjadi saksi….”
Daripada bersumpah, orang yang 

jujur akan lebih percaya diri 
bahwa fakta-fakta lah yang 

akan membuktikan kebenaran 
keterangan mereka.

1. Eufemisme
Dalam ilmu bahasa, dikenal istilah 

gaya bahasa majas yaitu Gaya Bahasa 
dalam bentuk tulisan maupun lisan yang 
dipakai dalam suatu karangan yang 
bertujuan untuk mewakili perasaan dan 
pikiran si pengarang.

Dalam perkembangannya, terdapat 
banyak jenis majas yang digolongkan 
ke dalam 4 golongan besar yaitu majas 
perbandingan, majas pertentangan, 
majas sindiran, dan majas penegasan. 
Di antara golongan majas penegasan 
terdapat satu jenis majas yaitu majas 
eufemisme.

majas eufemisme adalah ungkapan 
yang dihaluskan dalam mengemukakan 
suatu gagasan. Hal ini dilakukan 
apabila ungkapan gagasan tersebut 
secara langsung, bisa menimbulkan 
perasaan yang tidak enak, atau terasa 
agak kasar.

Pernyataan yang dilontarkan 
atau ditulis oleh pihak yang merasa 
bersalah seringkali lebih berupa kata-
kata ringan atau samar daripada kata-
kata keras atau tegas. Eufemisme 
menggambarkan perilaku subyek 
terperiksa dalam perspektif yang lebih 
menguntungkan dan meminimalkan 
kerugian tindakan subyek terperiksa 
yang mungkin akan timbul. Pemeriksa 
perlu mewaspadai penggunaan istilah-

istilah eufemisme seperti:
·	 “hilang” untuk menggantikan 

“dicuri” 
·	 “dipinjam” untuk menggantikan 

“diambil” 
·	 “tersentuh” untuk menggantikan 

“memukul”
·	 “memperingatkan” untuk 

menggantikan “mengancam”

2. Menyebut suatu tindakan yang 
belum tentu dilakukan

Seseorang terkadang menyebut-
nyebut suatu tindakan yang tidak 
benar-benar dilakukannya. Perhatikan 
pernyataan seorang karyawan (sebut 
saja si Fulan) yang mempertanyakan 
tentang hilangnya beberapa data yang 
berharga berikut ini: 

“Saya mencoba untuk mem-
back up isi file di komputer saya dan 
mencoba membenahi surat-surat 
setiap malam sebelum pulang. Selasa 
lalu, saya memutuskan untuk menyalin 
file saya ke drive jaringan dan berniat 
menempatkan surat-surat saya di laci 
meja saya. Saya juga perlu untuk 
mengunci daftar pelanggan di laci 
kantor dengan aman.” 

Dari pernyataan Fulan tersebut, 
menimbulkan beberapa pertanyaan 
penting yaitu:

a. apakah dia benar-benar 
telah mem-back up file di 
komputernya? 

b. apakah dia benar-benar telah 
menyalin file-nya ke drive 
jaringan? 

c. apakah dia benar-benar telah 
meletakkan surat-suratnya di laci 
meja? 

d. apakah dia benar-benar telah 
mengunci daftar pelanggan di 
laci kantor dengan aman? 

Fulan telah menyebut semua 
tindakan itu tanpa mengatakan dengan 
pasti bahwa ia telah menyelesaikan 
salah satunya. Karena itu, Pemeriksa 
hendaknya tidak berasumsi bahwa 
subyek terperiksa telah melakukan 
setiap tindakan yang mereka sebut dan 
katakan.
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1. Kurang Detil
Pernyataan yang jujur biasanya 

mengandung rincian spesifik, beberapa 
di antaranya bahkan mungkin tidak 
relevan dengan pertanyaan yang 
diajukan. 

Hal ini terjadi karena subyek 
terperiksa yang jujur biasanya menggali 
kejadian dalam ingatannya dari memori 
jangka panjang. Dan kenangan kita 
menyimpan banyak fakta tentang 
setiap pengalaman termasuk hal-hal 
yang sepele seperti sepatu baru yang 
dipakai, musik yang terdengar sayup-
sayup, percakapan yang terputus 
ketika alarm kebakaran berbunyi, 
dll. Setidaknya beberapa rincian 
tersebut akan muncul dan terbawa 
dalam pernyataan subyek yang jujur   
tadi.

mereka yang mengarang-
ngarang cerita, biasanya cenderung 
untuk menjaga agar pernyataan 
mereka tetap sederhana dan singkat 
saja. Beberapa pembohong memiliki 
imajinasi yang cukup sempurna 
untuk membuat deskripsi peristiwa 
fiktif secara terinci. Selain itu, 
orang yang berbohong selalu ingin 
meminimalkan risiko bahwa penyidik   
akan menemukan bukti sebaliknya 
atas pernyataan palsunya itu. Semakin 
sedikit pernyataan palsu yang bisa 
dibuktikan, akan semakin baik bagi 
para pembohong.

2. Keseimbangan narasi
Sebuah narasi pada umumnya 

terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
(a) Prologue, berisi informasi latar 

belakang dan menjelaskan 
peristiwa yang terjadi sebelum 
acara penting. Biasanya 
mengambil porsi sebanyak 20% 
- 25%;

(b) Critical event, adalah kejadian 
yang paling penting dalam 
narasi. Biasanya mengambil 
porsi sebanyak 40% - 60%;

(c) Aftermath, menjelaskan apa 
yang terjadi setelah peristiwa 
kritis. Biasanya mengambil porsi 
sebanyak 25% - 35%

Jika salah satu bagian dari narasi 
secara signifikan lebih pendek dari 
yang diharapkan, maka informasi 
penting mungkin telah dihilangkan. Jika 
salah satu bagian dari narasi secara 
signifikan lebih panjang dari yang 
diharapkan, maka mungkin telah diisi 
dengan informasi palsu. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada 
pernyataan pemegang polis asuransi 
kecelakaan saat mengajukan klaim 
berikut: 

“Saya sedang mengemudi ke 
arah timur di Jalan X sekitar pukul 
14.00 pada hari Selasa. Saat itu 
saya sedang dalam perjalanan 
pulang dari supermarket. Lampu lalu 
lintas di persimpangan Jalan X itu 
sedang menyala merah, jadi saya 
berhenti. Setelah lampu hijau, saya 
bergerak perlahan. Tiba-tiba, sebuah 
mobil menabrak saya. Sopirnya 
tidak berhenti, jadi saya pulang lalu 
menghubungi agen asuransi saya.” 

Pernyataan tersebut berisi empat 
kalimat pada prologue, satu kalimat 
pada critical event, dan hanya satu 
kalimat pada aftermath. 

Dalam prologue, subyek 
mengungkapkan sejumlah fakta 
yang detil yaitu hari dan saat 
kecelakaan, tujuan pengemudi, dan 
lokasi kecelakaan. Namun sedikitnya 
penjelasan yang diungkapkan dalam 
bagian critical event (yaitu, dugaan 
kecelakaan) menjadikan cerita 
tersebut mencurigakan. Subyek tidak 
menggambarkan keadaan mobil yang 
disebut menabraknya itu misalnya: 
dari arah mana dia berasal, seberapa 
cepat mobil itu melaju, apakah sopirnya 
mengerem untuk mencoba menghindari 
kecelakaan, atau bagaimana kedua 
kendaraan tersebut bertabrakan. 

Dalam aftermath, subyek juga 
sangat sedikit menjelaskan hal-hal 
yang sewajarnya dapat dijelaskan 
dalam suatu kecelakan mobil, 
misalnya: subyek tidak mengatakan ke 
arah mana mobil penabraknya pergi 
setelah kecelakaan terjadi, subyek juga 
tidak menyebutkan apakah dia keluar 
dari kendaraannya untuk memeriksa 

kerusakan, dia  juga tidak mengatakan 
apakah dia berbicara dengan orang-
orang di sekitar lokasi kejadian yang 
mungkin menyaksikan kejadian 
tersebut.

3. Rata-rata Panjang Ucapan
Jumlah rata-rata kata per kalimat 

disebut “Mean Length of Utterance 
(MLU)”. mlU suatu pernyataan 
dihitung dengan cara membagi jumlah 
kata dengan jumlah kalimat dalam 
pernyataan tersebut.

Hasil penelitian aCFE pada tahun 
2009 menyebutkan bahwa kebanyakan 
orang normal cenderung menggunakan 
10 - 15 kata dalam satu kalimat ketika 
mereka berbicara. Ketika orang merasa 
cemas tentang suatu masalah, mereka 
cenderung untuk berbicara yang secara 
signifikan lebih panjang atau lebih 
pendek dari norma. Pemeriksa harus 
memberi perhatian khusus terhadap 
kalimat yang panjangnya berbeda 
secara signifikan dari MLU subyek 
terperiksa. ***

Sumber Bacaan:
-  aCFE Self-Study CPE 

Course, Analyzing Written 
Statements for Deception and 
Fraud, 2009 sebagaimana 
diadop oleh Don Rabon, CFE.

-  Don Rabon, Interviewing 
and Interrogation, Carolina 
academic Press, Durham, 
North Carolina, 1992.

-  Ekman, Paul, Telling Lies: 
Clues to Deceit in The 
Marketplace, Politics, and 
Marriage, Norton & Company, 
Inc, New York, 1992.

-  Susan adams, Statement 
Analysis: What Do Suspects’ 
Words Really Reveal?, FBI 
law Enforcement Journal, 
Oktober 1996.

-  Zaimar, O. K. S., Majas dan 
Pembentuknya, makara, 
Sosial Humaniora, 2002.
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GALLERY FOTO 

Ketua BPK 
Hadi Poernomo 
dalam talkshow 
di Bloomberg TV 
Indonesia, pada 23 
Januari 2014.

Wakil Ketua BPK 
Hasan Bisri menerima 
kunjungan Delegasi 
ARK Belanda di Kantor 
Pusat BPK Jakarta, 
pada 8 Januari 2014.
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Family Gathering Keluarga Besar BPK dalam menyambut HUT BPK ke-67 di Ancol, pada 12 Januari 2014.

Ketua BPK Hadi Poernomo di dampingi Kaditama Revbang Bambang Pamungkas saat menyampaikan pengarahan kepada para 
Kepala BPK Perwakilan di Kantor Pusat BPK, pada 20 Januari 2014.
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Forum Silaturahmi Sekretaris Menteri Koordinator, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian dan Lembaga yang 
diadakan di Kantor Pusat BPK, pada 20 Januari 2014.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian 
Pertahanan, pada 7 Januari 2014.
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