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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 E

Tahun Kerja Keras!
Sidang pembaca Warta BPK yang mulia… 

AndA tengah menyimak 
majalah Warta BPK edisi awal 
2014. Mengawali tahun 2014, 
segenap kru redaksi tetap semangat 
menyajikan topik-topik aktual, meski 
persiapannya sedikit terkendala 
liburan panjang natal – Tahun Baru. 
di antara sekian banyak agenda 
penting, maka tema akuntabilitas 
publik kami pilih sebagai laporan 
utama.

Memasuki tahun kuda, yang 
memiliki karakter “kerja keras”, maka 
sepertinya tahun ini memang akan 
diwarnai kerja keras, lebih tepatnya, 
“lebih keras” dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Tahun ini, seyogianya 
menjadi tahun tinggal landas atas 
sejumlah pencanangan program, 
seperti e-audit, pusat data, reformasi 

birokrasi, dan 
sebagainya.

Bak gayung 
bersambut. dengan 
makin kuatnya 
positioning BPK di 
antara stakeholder 
pemerintahan 
Republik Indonesia, 
semakin paham 
pula auditee 
atas pentingnya 
akuntabilitas publik. 
Satu per satu, MoU 
seputar akses data 
keuangan antara BPK 

dengan berbagai lembaga terkait, 
mulai direalisasikan. 

Hal itu menunjukkan signal 
positif. Kita semua berharap,  di 
tahun kerja  keras ini pula, BPK 
memiliki “CCTV” yang lebih banyak 
di berbagai kementerian, lembaga, 
pemerintahan daerah, BUMn, dan 
lain-lain. Kerja sama akses data 
keuangan tadi, bukan saja bagus 
dari sisi profesionalisme akuntabilitas 
publik, lebih dari itu, langsung atau 
tidak langsung, akan memberi 
kontribusi pada penekanan angka 
penyelewengan keuangan negara.

Atas itu semua, niscaya Warta 
BPK akan senantiasa menjadi 
pencatat sejarah yang baik. 
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BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN 
(BPK) BERSAMA 
KEMENTERIAN 
DAN LEMBAGA 
MELAKUKAN 
PENANDATANGANAN 
KOMITMEN 
BERSAMA UNTUK 
MENINGKATKAN 
AKUNTABILITAS 
KEUANGAN NEGARA. 
UPAYA MENCEGAH 
TERJADINYA 
PRAKTIK KORUPSI. 
PRESIDEN PUN 
MENILAI BPK 
SEBAGAI PAHLAWAN 
DI BELAKANG LAYAR  
PEMBERANTASAN 
KORUPSI DI TANAH 
AIR.

Presiden: BPK, Pahlawan Pemberantasan Korupsi

BFD@KD<E�9<IJ8D8�
D<E@E>B8KB8E�
8BLEK89@C@K8J�
B<L8E>8E�E<>8I8

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan pada acara 
Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Meningkatkan Akuntabilitas 
Keuangan Negara di Auditorium Kantor Pusat BPK, (22/01).
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� � � � l Sel e) e� r gJr gi e� i K� JSe) o� eSi K.pJKS( � � e) .pJ�
ASl e.� � ei e) � Ag( gJKBl e� � gSe) oe) � � � A� � � 2ei e�

 
 � � e) SeJK� kekS� � AJgl Ki g) �  Sl Kkp� � e( r e) o�
bSi mpWp) p� i e) � n eBKk� AJgl Ki g) � � pgi Kp) p� l gJ.e�

l gPS( kem� ( g) .gJK� � er K) g.� � ) i p) gl Ke� � gJl e.S� � � � � � � PKkKi � i Se�
( g) We( r e) oK� Be) .pJ� � A� � i K� � k� � � e.p.�  Sr Jp.p� � � � eBeJ.e� �
� eBkS( � � 2gJmgke.e) � 2g) .K) o� l gi e) o� i KogkeJ� i K� l e) e� � beB) K�
2g) e) i e.e) oe) � Bp( K.( g) � r gJl e( e� S) .SB� ( g) K) oBe.Be) �
eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) � ) goeJe� �

Ag) e) i e.e) oe) e) � K) K� i KkeBSBe) � pkgm� Bg( g) .gJKe) � i e) �
kg( r eoe� We) o� r gJBeK.e) � i g) oe) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) �
) goeJe� � � K� e) .eJe) We� � g.Se� � A� � � � ei K� ApgJ) p( p� � � g) .gJK�
� ppJi K) e.pJ� � Ki e) o� AgJgBp) p( Ke) � � � e..e� dePel e� � � g) .gJK�
Ag) i eWeoS) ee) � � 2eJe.SJ� � goeJe� i e) � dgtpJ( el K� � KJpBJel K� �
� j h eJ� � r Sr eBeJ� � � g) .gJK� � eke( � � gogJK� � � e( eh e) � � eSj K� �
� g) .gJK� � u � � � � � emke) � � l Be) � � i e) � � g2eke� u � A� � � � S) .pJp�
� e) oBSl Sr Jp.p�

Ag) e) i e.e) oe) e) � We) o� i Kl eBl KBe) � AJgl Ki g) �  Sl Kkp�
� e( r e) o� bSi mpWp) p� � i e) � n eBKk� AJgl Ki g) � � � pgi Kp) p�
K.S� ( g) Pei K� l K) gJoK� e) .eJ2g( e) oBS� Bg2g) .K) oe) � S) .SB�
( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) � ) goeJe� � � ei KJ� i eke( �
edeJe� We) o� i K2JeBeJl eK� � A� � K) K� e) .eJe� keK) � n eBKk� � g.Se�

� A� � � el e) � � Kl JK� � 2eJe� e) oop.e� � A� � � AK( 2K) e) � � g( r eoe�
� goeJe� � � g) .gJK� � � � � � � � � oSr gJ) SJ� � l gJ.e� 2eJe� 2gPer e.� i K�
kK) oBS) oe) � � A� � ASl e.� i e) � AgJh eBKke) �

 ee.� ( g( r gJKBe) � l e( r S.e) ) We� � g.Se� � A� � � ei K�
ApgJ) p( p� � ( g) Pgkel Be) � l gr gkS( ) We� � A� � � ( gkeBSBe) �
2g( gJKBl ee) � .Ki eB� i Ki SBS) o� .gB) pkpoK� � l gmK) ooe�
2g( gJKBl eee) � ( g( gJkSBe) � h eB.S� We) o� ke( e� i g) oe) �
PS( kem� l e( 2kK) o� .gJr e.el � i e) � r gkS( � ( g) deBS2� BgSe) oe) �
) goeJe� We) o� Jgke.Kt� r gl eJ� � Aei emek� i K� l g.Ke2� Bg( g) .gJKe) �
i e) � kg( r eoe� ( g( KkKBK� l Kl .g( � K) tpJ( el K� We) o� ( g( Se.� i e.e�
2g) ogkpkee) � BgSe) oe) � ) geoJe� � � e) We� l ePe� ( el ekem) We� �
( el K) o� ( el K) o� l Kl .g( � K) tpJ( el K� .gJl gr S.� r gkS( � l K) gJoKl�
l gmK) ooe� r gJi KJK� l g) i KJK� i e) � .Ki eB� ei e� � � � � � � � � � � � 
 � � � �
I � p) i Kl K� K.S� ( g( r S.� ( p) K.pJK) o� kg( em� i e) � .gJr SBe�
2g) WK( 2e) oe) � BgSe) oe) � ) goeJe� G� Be.e� � ei K� ApgJ) p( p� �

� g) Wei eJK� Bgkg( eme) � .gJl gr S.� � � A� � ( g( K) .e�
i pBS( g) � i e) � ( g) oeBl gl � l gkSJSm� i e.e� Bg2ei e� 2g) ogkpke�
i e) � 2g) e) ooS) o� Peh er � BgSe) oe) � ) goeJe� � l gl SeK�
Bgh g) e) oe) � We) o� i K( KkKBK) We� � u ) .SB� K.S� 2ei e� .emS) �

 � 	 � � � A� � ( g) We( 2eKBe) � oeoel e) � 2g( r g) .SBe) � ASl e.�
� e.e� � A� � i eke( � Je) oBe� g� eSi K.� � I  eWe� r gJl WSBSJ� �
oeoel e) � 2g( r e) oS) e) � 2Sl e.� i e.e� � A� � S) .SB� ( gkeBSBe) �

Ketua BPK Hadi Poernomo bersama sejumlah Menteri melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kan-
tor Pusat BPK, (22/01).
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2g( gJKBl ee) � r gJr el Kl � gkgB.Jp) KB�
i Kl e( r S.� r eKB� 2Jgl Ki g) � i e) � Bg.Se�
kg( r eoe� ) goeJe� G� Pgkel � � ei K�
ApgJ) p( p� �

� g) K) i eBke) PS.K� oeoel e) � .gJl gr S.� �
� A� � ( gkeBSBe) � � pu � .g) .e) o� eBl gl�
i e.e� l gr e) WeB� �  � � BekK� ( gkK2S.K� �  u �
i g) oe) � eSi K.gg� � A� � We) o� .gJi KJK� i eJK�
2g( gJK) .em� 2Sl e.� � 2g( gJK) .em� i egJem� �
� u � � � � � u � � � i e) � � � � � � g) oe) �
i g( KBKe) � � � A� � i e2e.� ( g) oeBl gl � i e.e�
BgSe) oe) � l gdeJe� � � � � � � � i e) � � � � � � � � � � �
I � gkekSK� � � � � � � � � � � � � 
 � � � A� � PSoe� r Kl e�
( g( 2gJpkgm� ekKJe) � i pBS( g) � i e) �
( g( e) tee.Be) � 2g( gJKBl ee) � g� eSi K.� G�
Be.e� � ei K� ApgJ) p( p� � � �

 gkeK) � K.S� ( gkekSK� g� eSi K.� � ( g) SJS.�
� ei K� ApgJ) p( p� � � A� � r Kl e� ( g( gJKBl e�
l gdeJe� 2p2Skel K� l gmK) ooe� ( g) deBS2�
me( 2KJ� l gkSJSm� PS( kem� BgSe) oe) �
) goeJe� � � gkekSK� l Kl .g( � K) K� PSoe� � � A� �
r Kl e� ( g) oeBl gl � i e) � ( g) oSPK� l g( Se�
JgBg) K) o� 2g) ogkpke� i e) � 2g) e) ooS) o�
Peh er � BgSe) oe) � ) goeJe� � � emBe) � � A� �
PSoe� r Kl e� ( g) gkSl SJK� .Je) l eBl K� We) o�
i KkeBSBe) � 2g) ogkpke� BgSe) oe) � ) goeJe�
S) .SB� ( g( 2gJpkgm� BgWeBK) e) � e.el�
Bgr g) eJe) � PS( kem) We� � Bgkg) oBe2e) �
JK) dKe) ) We� � i e) � BgPgkel e) � l S( r gJ�
BgSe) oe) ) We� � IASl e.� i e.e� � A� � r Kl e�
( g) Pei K� eke.� ( p) K.pJK) o� l g( ede( �
� � s a � We) o� i e2e.� ( g) K) oBe.Be) �
eBS) .er kK.el � BgSe) oe) � ) goeJe� G� .goel�
� ei K� ApgJ) p( p�

AJgl Ki g) � �  � b� � i eke( �
2Ki e.p) We� � ( g) We( r S.� r eKB�
2g) e) i e.e) oe) e) � Bp( K.( g) �
r gJl e( e� 2g) K) oBe.e) � eBS) .er KkK.el�
BgSe) oe) � ) goeJe� K) K� �  gr er � i g) oe) �
ei e) We� 2g) e) i e.e) oe) e) � K) K�
( g) goSmBe) � Bp( K.( g) � r gJl e( e�
S) .SB� ( g) K) oBe.Be) � BSekK.el � i e) �
eBS) .er KkK.el � 2gJ.e) ooS) oPeh er e) �
BgSe) oe) � ) goeJe� � I� 2e� We) o�
i KkeBSBe) � � A� � K) K� ( gJS2eBe) � r eoKe) �
2g) .K) o� i eJK� S2eWe� ) el Kp) ek� S) .SB�
( g( el .KBe) � 2gJ.e) ooS) oPeh er e) �
BgSe) oe) � ) goeJe� Bg� i g2e) � l g( eBK) �
r eKB� G� .e) i el �  � b� �

 � b � � ( g) KkeK� l gke( e� l g( r Kke) �
.emS) � kgr Km� � Ke� ( gJel eBe) � e2e� We) o�
.gkem� i KkeBSBe) � � A� � r g) eJ� r g) eJ�
) We.e� S) .SB� ( g) K) oBe.Be) � BSekK.el�

i e) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) � ) goeJe� �
u ) .SB� K.S� Ke� l e) oe.� r gJ.gJK( eBel Km�
Bg2ei e� � A� � We) o� .gkem� r gJK) Kl e.Kt�
( g) og) ekBe) � l gBekKoSl�
2g( r gJkeBSBe) � l Kl .g( � g� eSi K.� We) o�
( g( S) oBK) Be) � 2g( gJKBl ee) � i e) �
2g) oeh el e) � BgSe) oe) � ) goeJe�
i KkeBl e) eBe) � i g) oe) � kgr Km� r eKB�
i Kr e) i K) oBe) � ( el e� l gr gkS( ) ) We� �
I  eWe� ( g) oSde2Be) � .gJK( e� Bel Km�
Bg2ei e� � A� � We) o� ( g) ooeoel�
2g) e) i e.e) oe) e) � Bp( K.( g) � r gJl e( e�
2g) K) oBe.e) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) �
) goeJe� G� Be.e�  � b� �

� KeBSK�  � b � i eke( � l g2SkSm�
.emS) � .gJeBmKJ� K) K� � 2g( gJK) .em� .gkem�
( gkeBSBe) � r gJr eoeK� S2eWe� 2g) gJ.Kr e) �
2g) ogkpkee) � BgSe) oe) � ) goeJe� �
� el Kk) We� dSBS2� ( g) oog( r KJeBe) � �
� e� ( g) dp) .pmBe) � 2ei e� .emS) � 
 � � � �
( Kl ek) We� � i e.e� ( g) og) eK� el g.�
) goeJe� i e) � Kl S� JgBg) K) o� kKeJ� r gkS( �
l g2g) Sm) We� .gJi e.e� i g) oe) � r eKB� �
� eJg) e� K.S� 2ei e� .emS) � K.S� PSoe� �
AJgl Ki g) � ( g) ogkSeJBe) � K) l .JSBl K�
Bg2ei e� � ( g) .gJK� BgSe) oe) � S) .SB�
( g) gJ.Kr Be) � JgBg) K) o� kKeJ� ( g) Pei K�
JgBg) K) o� We) o� l em� � sSPSe) ) We� eoeJ�
i e2e.� i KBg.emSK� el g.� BgSe) oe) �
i e) � i e2e.� ( gWeBK) Be) � .Ki eB� ei e�
2g) WK( 2e) oe) � i eJK� BgSe) oe) � ) goeJe�
K.S� �

� el Kk) We� ( g) SJS.�  � b� � .gkem�
i K.gJ.Kr Be) � l gr e) WeB� � � �  � � � JgBg) K) o� �
 g.gkem� i K2gkePeJK� ei e� � l gr e) WeB�

 � � � JgBg) K) o� i K.S.S2� i e) � l eki p) We�
i Kl gJemBe) � Bg� Bel � ) goeJe� � � S( kem) We�
( g) de2eK� d2� � 	 � .JKkKS) � i e) � u  � � 	 	 � � �
e.eS� l g) KkeK� d2� � .JKkKS) � � I� l g.� ) goeJe�
l Si em� r e) WeB�We) o� BK.e� .gJ.Kr Be) � �
 eWe� K) oK) � Bg� i g2e) � 2g) gJ.Kr e) � K) K�
.gJSl� i KkeBSBe) � mK) ooe� 2ei e� l ee.) We�
) e) .K� ) goeJe� BK.e� ( g( KkKBK� i e.e�
We) o� YekKi � .Ki eB�me) We� ( g) We) oBS.�
BgSe) oe) � ) goeJe� .e2K� PSoe� el g.� el g.�
) goeJe� G� Pgkel�  � b� �

� gr Km� PeSm�  � b � PSoe� ( g) Pgkel Be) �
l gke( e� l g( r Kke) � .emS) � K) K�
2gJgBp) p( Ke) � l g( eBK) � .S( r Sm� � �
 gkeK) � K.S� 2g) i e2e.e) � ) goeJe� PSoe�
PHQJDODPL�SHQLQJNDWDQ�VLJQL¾NDQ�
l gmK) ooe� � ) ooeJe) � Ag) i e2e.e) �
� gke) Pe� � goeJe� � � A� � � � i e) �
� ) ooeJe) � Ag) i e2e.e) � � gke) Pe�
� egJem� � � A� � � � PSoe� ( g) K) oBe.� 2gl e.� �
� e� ( g) dp) .pmBe) � 2ei e� .emS) � 
 � �  � �
� A� � � ( el Km� l gBK.eJ� d2� � � � .JKkKS) � �
� e( S) � .emS) � K) K� l Si em� ( g) i gBe.K�
d2
 � � � � � .JKkKS) � � Isg) .S� de2eKe) � K) K�
2e.S.� BK.e� l WSBSJK� G� Be.e�  � b� �

� e) We� l ePe� ( el ekem) We� ke) PS.�
 � b� � l g( eBK) � r gl eJ� � A� � � i e) �
� A� � � .gJ( el SB� i e) e� .Je) l tgJ� Bg�
i egJem� We) o� ( g) de2eK� d2� � � �

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono dan Ketua BPK Hadi Poernomo saat 
menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara 
di Kantor Pusat BPK.
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.JKkKS) � i K2gJkSBe) � 2g) oeh el e) � i e) �
2g( gJKBl ee) � We) o� kgr Km� r eKB� � gtgB.Kt�
i e) � pr PgB.Kt� � � eJg) e� K.S� i eke( �
( gkeBSBe) � 2g( gJKBl ee) � ( g( gJkSBe) �
l Kl .g( � We) o� l Si em� i KBg) ekBe) �
� A� � i g) oe) � g� eSi K.� � � g) oe) � eSi K.�
gkgB.Jp) KB�K) K� � 2g( gJKBl ee) � eBe) � � kgr Km�
pr PgB.Kt� � i e) � .gJr gr el� i eJK� BgBgkKJSe) �
i eke( � 2g( gJKBl ee) � i e) � 2g) oeh el e) �
.gJl gr S.� � I � eJK� BK.e� 2el .KBe) � Se) o�
) goeJe� l e.S� JS2Kem� 2S) � i e2e.�
i K2gJ.e) ooS) oPeh er Be) � i e) � .Ki eB�ei e�
2g) WK( 2e) oe) � l gJ.e� i KoS) eBe) � S) .SB�
Bgl gPem.gJee) � JeBWe.� G� .e) i el�  � b� �

� eke( � 2e) i e) oe) �  � b� � Kl S�
2g( r gJe) .el e) � BpJS2l K� l ee.� K) K�
( g) Pei K� 2gJme.Ke) � 2Sr kKB� � � emBe) �
 � b � ( g) de.e.� � 2g( gJK) .em�
( gkeBl e) eBe) � Be( 2e) Wg� e) .KBpJS2l K�
2ekK) o� eoJgl Kt� i eke( � l gPeJem�
2g( r gJe) .el e) � BpJS2l K� ) gogJK� K) K� �
� g) oe) � ogJeBe) � e) .KBpJS2l K� r gl eJ�
r gl eJe) � l gBeJe) o� K) K� .Ki eB� l e.S�
2S) � pJe) o� i K� ) gogJK� K) K� We) o� r Kl e�
r gJl g( r S) WK� i eJK� Pe) oBeSe) � e2eJe.�
2g) goeB�mSBS( � � I � ) K� ( g( r SB.KBe) �
2g( gJK) .em� l gJKSl� ( g( r gJe) .el�
BpJS2l K� G� Be.e�  � b�

� e) We� l ePe� i KeBSK�  � b� �
2g( r gJe) .el e) � BpJS2l K� We) o�
r gl eJ� r gl eJe) � l gBeJe) o�
K) K� PSoe� .gkem� ( g) K( r SkBe) �
gBl gl� .gJl g) i KJK� �  g2gJ.K) We�
ei e) We� BgJeoSe) � i e) �
Bg.eBS.e) � l gPS( kem�
2gPer e.� S) .SB� ( Kl ek) We�
( g) e) i e.e) oe) K� 2JpWgB�We) o�
( g) ooS) eBe) � e) ooeJe) �
) goeJe� � Isg) .S� l ePe� Bp) i Kl K� K.S�
.eB�2gJkS� .gJPei K� G� Be.e�  � b� � �

� eJg) e� K.S� ( g) SJS.�  � b �
i eke( � l K.Sel K� .gJl gr S.� �
2g) .K) o) We� 2g) dgoeme) �
BpJS2l K� � u ) .SB�K.S� i eke( �
S2eWe� 2g) dgoeme) � .gJl gr S.� �
i K2gJkSBe) � BgJPel e( e�
e) .eJe� 2g( gJK) .em� i e) �
K) l .K.Sl K� 2g) goeB�mSBS( �
.gJ( el SB�kg( r eoe� eSi K.�
� A� � � 2g) oeh el e) � K) .gJ) �
2g( gJK) .em� � A� A� i e) � PSoe�
2g) goeB�mSBS( � We) o� keK) � �
I � K.e� K) oK) � BpJS2l K� i e2e.�

i Kdgoem� � � .e2K� Pe) oe) � l e( 2eK� Peke) ) We�
2g( gJK) .em� .gJoe) ooS� BeJg) e�
Bg.eBS.e) � G� Be.e�  � b�

� eke( � 2e) i e) oe) �  � b� � BpJS2l K�
r Kl e� .gJPei K� BeJg) e� l gPS( kem� teB.pJ� �
AgJ.e( e� WeB) K� BpJS2l K� .gJPei K� BeJg) e�
ei e� ) Ke.� S) .SB� ( gkeBSBe) � BpJS2l K� �
� gi Se� � BeJg) e� ei e) We� Bgl g( 2e.e) �
( gkeBSBe) � BpJS2l K� � � g.Koe� � BeJg) e�
ei e) We� dgkem� Bgkg( eme) � i eke( �
2gJe.SJe) � 2gJS) i e) o� S) i e) oe) � �
I � g) oe) � ei e) We� g� eSi K.� � A� � i e2e.�
( g) S.S2� Bgl g( 2e.e) � ( gkeBSBe) �
BpJS2l K� G� .e) i el�  � b� �

� gr Km� 2g) .K) o� keoK� � .e( r em�
 � b� � S) .SB� ( g) oe.el K� BpJS2l K�
2g( gJK) .em� .eB�mg) .K� mg) .K) We�
( g) oeh el K� i e) � ( g) oK) oe.Be) �
eoeJ� .Ki eB�ei e� ) Ke.� i e) � 2KBKJe) �
i eJK� l Ke2e� 2S) � S) .SB� ( gkeBSBe) �
BpJS2l K� �  gkeK) � K.S� S2eWe� 2g( gJK) .em�
( g) K) oBe.Be) � Bgl gPem.gJee) � 2goeh eK�
) gogJK� ( Kl ek) We� PSoe� r eoKe) � i eJK�
( g( ei e( Be) � ) Ke.� ( gkeBSBe) �
2g) WK( 2e) oe) � BeJg) e� ( g( KkKBK�
2g) omel Kke) � kgr Km� r gl eJ� � I � gkekSK�
2g) e) i e.e) oe) e) � Bp( K.( g) � r gJl e( e�
K) K� � A� � ( g) oePeB�2g( gJK) .em�
( gkeBSBe) � 2g) oeh el e) � r gJl e( e� G�

Be.e�  � b� �
� K� r eoKe) � keK) � �  � b � PSoe� ( g) KkeK�

r e) WeB) We� 2g) KkeKe) � n sA� i eJK� � A� �
i eJK� .emS) � Bg� .emS) � ( g) S) PSBBe) �
2g( gJK) .em� r eKB�2Sl e.� ( eS2S) �
i egJem� i e) � kg( r eoe� ) goeJe�
K) oK) � ( g( 2gJr eKBK� � BSekK.el� i eJK�
2gJ.e) ooS) oPeh er e) � BgSe) oe) � � I � ) K�
KBkK( � We) o� r eKB� l g( poe� Bg� i g2e) �
( eBK) � r eKB� G� .goel�  � b�

� eJg) e� � K.S�  � b � ( g) oK( r eS�
eoeJ� ogJeBe) � 2g( r gJe) .el e) �
BpJS2l K� l gdeJe� l S) ooSm� l S) ooSm�
.gJSl� i KkeBSBe) � � � e( S) � kgr Km�
2g) .K) o� ( gkeBSBe) � 2g) dgoeme) � �
u ) .SB� � K.S�  � b � PSoe� ( g) oePeB�2gJl�
r gJBp) .JKr Sl K� i eke( � 2g) dgoeme) �
i e) � 2g( r gJe) .el e) � BpJS2l K� � � g) oe) �
r goK.S� ogJeBe) � ( g) dgoem� i e) �
( g( r gJe) .el� BpJS2l K� ei e� i K� ( e) e�
( e) e� � I  eWe� r gJ2gl e) � eoeJ� 2gJl�
r SBe) � me) We� ( g( r gJK.eBe) � kg( r eoe�
We) o� r gJmel Kk� ( g) e) oBe2� l gl gpJe) o�
We) o� ( gkeBSBe) � BpJS2l K� � .e2K� PSoe�
( g( r gJK.eBe) � 2emkeh e) � i K� r gkeBe) o�
keWeJ� i eke( � ( g( r gJe) .el� BpJS2l K�
l g2gJ.K� � A� � We) o� i e2e.� ( g) dgoem�
i e) � ( g) ooeoekBe) � BpJS2l K� G� .goel�
 � b� � � � � � � � � �

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 
Jilid II berfoto bersama dengan Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri serta para Anggota 
BPK, (22/01).
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� � � gJe� JgtpJ( el K� K) K� eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB�
( g( KkKBK� 2gJe) � 2g) .K) o� i eke( � ( gh SPSi Be) �
2g( gJK) .eme) � We) o� r gJl Km� � u ) .SB� K.Skem� � i eke( �
S2eWe� ( g( 2gJr eKBK� eBS) .er KkK.el � � 2g) ogkpkee) �

i e) � .e) ooS) o� Peh er � BgSe) oe) � ) goeJe� � � ei e) � Ag( gJKBl e�
� gSe) oe) � � � A� � � ( g) oogkeJ� l g( K) eJ� K) .gJ) el Kp) ek�
( g) og) eK� eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� 2ei e� 
 � � � e) SeJK� 
 � 	 � � �
 g( K) eJ� We) o� i Kl gkg) ooeJeBe) � i K� eSi K.pJKS( � � e) .pJ� ASl e.�

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MENGGELAR SEMINAR INTERNASIONAL 
TENTANG STRATEGI AKUNTABILITAS PUBLIK. SEBUAH UPAYA UNTUK MEMBANGUN 
KESADARAN DAN PEMAHAMAN BERSAMA MENGENAI PENTINGNYA AKUNTABILITAS 
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH.

� 
 � � � � � � � � � � � �  � � � � 
 �
� � 	 � � 
 � � � � � � � � �
� 	 � � 
 � � � � �

Ketua BPK Hadi Poernomo saat membuka acara Seminar Internasional tentang Strategi Akuntabilitas Publik di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK, (20/01).
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� A� � K) K� ( g) oSl S) o� .g( e� , .Je.goK�
Ag) K) oBe.e) � � BS) .er KkK.el � ASr kKB�
S) .SB� � gh SPSi Be) � � � � � � � � � � � � � � 
 � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 g( K) eJ� i g) oe) � tpJ( e.� i Kl BSl K�
2e) gk� K) K� ( g) omei KJBe) � l gPS( kem�
) eJe� l S( r gJ� 2g) .K) o� � � K� e) .eJe) We�
n eBKk� � g) .gJK� Agi eWeoS) ee) �
� 2eJe.SJ� � goeJe� i e) � dgtpJ( el K�
� KJpBJel K� � � g) 2e) � i e) � d� � � AJpt� �
� Bp� AJel pPp� � � KJPg) � AgJr g) i emeJee) �
� g( g) .gJKe) � � gSe) oe) � � � eJh e) .p�
� eJPph KJpPp� � i e) � � KJgB.SJ� � g) i gJek�
� gSe) oe) � � egJem� � g( g) .gJKe) �
� eke( � � gogJK� �  WeJKtSi i K) � �

 gkeK) � K.S� l g( K) eJ� l gmeJK� K) K� PSoe�
( g) omei KJBe) � 2g( r KdeJe� � KJgB.SJ�
u .e( e� As � AgJ.e( K) e� � 2gJl gJp� � � eJg) �
� oSl .Keh e) � i e) � dgi eB.SJ� AgkeBl e) e�
� pJe) � sg( 2p� � � g) eJKB) We� � l g( K) eJ�
BekK� K) K� PSoe� ( g) omei KJBe) � ) eJe�
l S( r gJ� i eJK� kg( r eoe� K) .gJ) el Kp) ek� �
WeB) K� � g.Se� � ei e) � Ag( gJKBl e�
� goeJe� � ekeWl Ke� � se) l JK� � e.p�  g.Ke�
� ( r KJK) � r K) � � Se) o� i e) � � e) .e) � � g.Se�
� ei e) � Ag( gJKBl e� � goeJe� Apke) i Ke�
� edgB� � gj KgJl BK� �

 g( K) eJ� K) K� i Kmei KJK� � g.Se� � A� � �
� ei K� ApgJ) p( p� � n eBKk� � g.Se� � A� �
� el e) � � Kl JK� i e) � l gPS( kem� e) oop.e�
� A� � �  g( K) eJ� PSoe� i KKBS.K� 2eJe�
2g( e) oBS� Bg2g) .K) oe) � l g2gJ.K�
Bg( g) .gJKe) � � kg( r eoe� ) goeJe� �
2g( gJK) .em� i egJem� � � u � � � � � u � � � �
�  � � � ( gi Ke� ( el e� i e) � i gkgoel K�
i eJK� e) oop.e� ) goeJe� �  � � � � l gJ.e�
2gJh eBKke) � kg( r eoe� K) .gJ) el Kp) ek� �

� g) SJS.�  gBJg.eJKl � � g) i gJek�
� A� � � g) i eJ� dKl .JKeh e) � � i KogkeJ) We�
l g( K) eJ� K) K� ( gJS2eBe) � r eoKe) � i eJK�
Je) oBeKe) � BgoKe.e) � 2gJK) oe.e) � � eJK�
u ke) o� semS) � � A� � Bg� � � � �  gi e) oBe) �
i KSl S) o) We� .p2KB� eBS) .er KkK.el�
2Sr kKB� K) K� � PSoe� .gJBeK.� i g) oe) �
l K( 2pl KS( � � A� � l g� �  � � � � We) o�
i Kmei KJK� r ei e) � 2g( gJKBl e� ) goeJe�
) goeJe� �  � � � � � � eke( � l K( 2pl KS( �
We) o� i KogkeJ� i K� � eBeJ.e� 2ei e� 	 � �
� e) SeJK� kekS� K.S� ( g) oe( r Kk� .g( e�
2g) K) oBe.e) � eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB�
i K� �  � � � � ( g) SPS� �  � � � � We) o�
Bp( 2g.K.Kt� i e) � l gPem.gJe� � I  g.gkem�
l K( 2pl KS( � � l g( Se� e) oop.e� l g2eBe.�

( g( r g) .SB� Bp( S) KBg� r gJl e( e� S) .SB�
( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� i K�
( el K) o� ( el K) o� ) goeJe� G� Be.e� � g) i eJ�
dKl .JKeh e) � �

� i e2S) � .SPSe) �
i Kl gkg) ooeJeBe) ) We� l g( K) eJ�
K) K� WeB) K� S) .SB� ( g( r e) oS) �
Bgl ei eJe) � i e) � 2g( eme( e) �
r gJl e( e� ( g) og) eK� 2g) .K) o) We�
eBS) .er KkK.el � i e) � ( g) Wgi KeBe) � tpJS( �
r gJ.SBeJ� 2g) oeke( e) � i e) � r gJr eoK�
2g) og.emSe) � ( g) og) eK� Bg) i eke� i e) �
l pkSl K� l gJ.e� l .Je.goK� r eoK� .gJdK2.e) We�
eBS) .er KkK.el � We) o� r eKB� �

� eJg) e� K.S� ke) PS.� � g) i eJ� � ei e�
.Koe� .p2KB� 2g) .K) o� We) o� i Kr emel�
i eke( � l g( K) eJ� BekK� K) K� � � � � � � � � � �
eBS) .er KkK.el � 2g( gJK) .em� Bp) i Kl K�
l ee.� K) K� i e) � l .Je.goK� 2g) K) oBe.e) ) We� �

� � � � � � � eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� i eJK�
2gJl 2gB.Kt� K) .gJ) el Kp) ek� l gr eoeK� 	 � � � �
2JeB.Kl � eBS) .er KkK.el � i K� � ) i p) gl Ke� �
� � � �  � � � 2gJe) � � � � � � � � � � � � � i eke( �
eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� ( g) SPS� .e.e�
Bgkpke� 2g( gJK) .eme) � We) o� r eKB� i e) �
2g( gJK) .em� We) o� r gJl Km� � I � e( K�
r gJmeJe2� l g( K) eJ� K) .gJ) el Kp) ek�
K) K� i e2e.� ( g) Pei K� ( el SBe) � S) .SB�
( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� i K�
� ) i p) gl Ke� G� .e) i el � � g) i eJ�

 g( g) .eJe� � � g.Se� � A� � � � ei K�
ApgJ) p( p� l ee.� ( g) We( 2eKBe) �
l e( r S.e) ) We� ( g) Pgkel Be) � � l g( K) eJ�
2g) K) oBe.e) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) �
) goeJe� K) K� � i e2e.� ( g) Pei K� ePe) o�
S) .SB� l ekK) o� r gJ.SBeJ� 2g) oeke( e) �
i e) � r gJr eoK� 2g) og.emSe) � ( g) og) eK�
r eoeK( e) e� ( g) dK2.eBe) � eBS) .er KkK.el�

Tan Sri Dato Setia Haji Ambirin Bin Buang (kanan) dan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Negara 
Polandia Jacek Jezierski (kiri) saat menjadi narasumber pada Seminar Internasional tentang Strategi 
Akuntabilitas Publik di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK, (20/01).
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We) o� kgr Km� r eKB� � I � A� � r gJmeJe2�
i e2e.� ( g( tel KkK.el K� l K) gJoK� i K� e) .eJe�
r gJr eoeK� 2g( KkKB� Bg2g) .K) oe) � S) .SB�
( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � i eke( �
Je) oBe� ( gh SPSi Be) �  � � � �  � � � � � � � 
 � �
i e) � 
 � � � � �  � � � � � � � � � � G� Pgkel � � ei K�
ApgJ) p( p�

u ) .SB� K.S� ke) PS.� � ei K� ApgJ) p( p� �
i eke( � l g( K) eJ� K) .gJ) el Kp) ek� K) K�
( g) omei KJBe) � ) eJe� l S( r gJ� We) o�
Bp( 2g.g) � i K� r Ki e) o) We� � � g) oe) �
r goK.S� � 2eJe� 2gl gJ.e� eBe) � ( g) og.emSK�
eBS) .er KkK.el � 2gke2pJe) � BgSe) oe) �
r eKB� i K� 2g( gJK) .em� 2Sl e.� ( eS2S) �
2g( gJK) .em� i egJem� l gJ.e� eBS) .er KkK.el�
BK) gJPe� S) .SB� ( g) og.emSK� 2JeB.KB�
eBS) .er KkK.el � We) o� r gJkeBS� i K� ) goeJe�
K) K� �

� gr Km� 2g) .K) o� keoK� � ke) PS.� � ei K�
ApgJ) p( p� � i eke( � l g( K) eJ� BekK� K) K� PSoe�
i e2e.� ( g) og.emSK� 2JeB.KB� eBS) .er Kk.el�
i K� ) goeJe� ) goeJe� e) oop.e� �  � � � �
i e) � 2gJe) � � A� � i K� ( el K) o� ( el K) o� �
) goeJe� e) oop.e� �  � � � � i eke( �

( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � �  g2gJ.K�
2g( e2eJe) � i eJK� � A� � � goeJe� Apke) i Ke�
We) o� ( g) Pgkel Be) � 2g) .K) o) We�
eBS) .er KkK.el � � A� � i eke( � ( g) i pJp) o�
eBS) .er KkK.el � 2Sr kKB� �

 gi e) oBe) � i eJK� i S) Ke� Sl eme� �
2gl gJ.e� l g( K) eJ� PSoe� i e2e.�
( g) i g) oeJBe) � eBS) .er KkK.el � i eJK�
2gJl 2gB.Kt� r Kl ) Kl � i e) � 2gJe) � ( gJgBe�
i eke( � ( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el�
2Sr kKB� � sKi eB� Bg.K) ooeke) � � 2gJe) �
( gi Ke� i eke( � ( g) K) oBe.Be) �
eBS) .er KkK.el � � 2Sr kKB� i K� � ) i p) gl Ke� PSoe�
i Kr emel � i eke( � l g( K) eJ� K) K� � I � g) oe) �
2g( r emel e) � We) o� Bp( 2Jgmg) l Kt� �
.gJl gr S.� i e2e.� ( g( r gJKBe) � ( el SBe) �
Bg2ei e� BK.e� ( g) og) eK� r eoeK( e) e�
( g) K) oBe.Be) � eBS) .er KkK.el � BgSe) oe) �
i K� ) goeJe� BK.e� G� Be.e� � ei K� ApgJ) p( p� �

 � � � � � � � � � � �  

� eke( � Bgl g( 2e.e) � .gJl gr S.� � � ei K�

ApgJ) p( p� PSoe� r gJr eoK� 2g) oeke( e) �
( g) og) eK� S2eWe� � A� � ( g) i pJp) o�

2g) K) oBe.e) � eBS) .er KkK.el� BgSe) oe) �
) goeJe� � � e� ( g) Pgkel Be) � l ee.� K) K�
� A� � l Si em� ( g( KkKBK� 2Sl e.� i e.e�
BgSe) oe) � ) goeJe� We) o� i Kr g) .SB�
i g) oe) � ( g) omSr S) oBe) � i e.e� � A� �
i g) oe) � i e.e� g) .K.el� l gdeJe� � � � � � � �
i e) � � � � � � � � � � � IASl e.� i e.e� .gJl gr S.�
i KoS) eBe) � i eke( � 2g( gJKBl ee) � l gdeJe�
gkgB.Jp) KB� G� .goel� � ei K� ApgJ) p( p� �

� gr Km� PeSm� � ei K� ApgJ) p( p�
( g) Pgkel Be) � � ( gkekSK� 2Sl e.� i e.e�
.gJl gr S.� � A� � i e2e.� ( g) oeBl gl�
.Je) l eBl K� BgSe) oe) � We) o� r gJel ek�
i eJK� � A� � � � � A� � � � i e) � � u � � � We) o�
) KkeK) We� l gr gl eJ� d2� � 
 � � � .JKkKS) � �
sJe) l eBl K� � A� � � i e2e.� i KeBl gl�
l gdeJe� � � � � � � � i e) � � � � � � � � � � ( gkekSK�
	 � � � � AA� � i K� l gkSJSm� � ) i p) gl Ke� �
sJe) l eBl K� � A� � � i KeBl gl� ( gkekSK�

 � � � A� � i K� l gkSJSm� � ) i p) gl Ke� i e) �
� � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � de2gy� � i e) �
� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � u � � � i KeBl gl�
( gkekSK� r e) B� r e) B� � �

� g) oe) � r goK.S� ke) PS.� � ei K�

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan para Anggota BPK saat menghadiri Seminar internasional tentang Strategi Akuntabili-
tas Publik di Ruang Auditorium Kantor Pusat BPK, (20/01).
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Hadi Poernomo 
menjelaskan, pusat 
data keuangan 
negara ini, pertama 
disampaikan pada  
pertemuan lembaga 
negara di Istana 
Bogor pada 21 Juni 
2010. Ia bersyukur, 
gagasan tersebut 
disambut baik oleh 
pimpinan lembaga 
negara. Selanjutnya 
pada pertemuan 
di kantor BPK 7 
Februari 2010, seluruh 
pimpinan lembaga 
negara mendukung 
sepenuhnya 
pembentukan  pusat 
data tersebut. 
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B erBagai kegiatan digelar 
memperingati usia Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) yang ke-67. Salah 

satunya kegiatan “Forum BPK 
Mendengar”. Melalui kegiatan yang 

diselenggarakan pada 16 Januari 
2014 di auditorium Kantor Pusat BPK 
ini tak lain upaya untuk memperoleh 
masukan  dari para pemangku 
kepentingan dalam meningkatkan 
kinerja BPK kedepannya.  

Tak heran bila kegiatan yang telah 
diselenggarakan lima kali sejak ta-
hun 2009 ini menghadirkan sejumlah 
nara sumber dari para pemangku 
kepentingan. Mereka diundang untuk 
memberikan masukan, saran, kritik 
dan harapannya terhadap BPK. Di 
antaranya Ketua Panitia akuntabilitas 
Publik DPD Farouk Muhammad, Wakil 
Menteri Kesehatan ali ghofron Mukti, 
Ketua asosiasi Pemerintahan Provinsi 
Seluruh indonesia Syahrul Yasin 
Limpo. acara ini dipandu Kepala Di-
rektorat Utama Perencanaan evaluasi 
Pengembangan Pendidikan dan Pela-

Mendengar Masukan  
TingkaTkan kinerja BPk
“Forum BPK mendengar” tidaK saja untuK meningKatKan 
huBungan BaiK antara BPK dan Para PemangKu 
KePentingan, taPi juga untuK mendaPatKan masuKan 
untuK leBih meningKatKan Kinerja BPK dalam 
mendorong Pengelolaan Keuangan negara yang 
transParan dan aKuntaBel.

Ketua BPK Hadi Poernomo membuka acara Forum BPK Mendengar
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tihan Pemeriksaan Keuangan Negara 
BPK, Bambang Pamung kas. 

Melalui kegiatan tahunan ini, 
para narasumber tersebut memberi 
masukan dan kritikan terhadap kinerja 
BPK. Dengan adanya  masukan 
para pemilik kepentingan, BPK dapat 
memperbaiki dan meningkatkan 
kinerja di masa mendatang. Tak heran 
bila kegiatan ini juga dihadiri  Ketua 
BPK  Hadi Poernomo dan Wakil Ketua 
BPK, Hasan Bisri dan para anggota 
BPK. Tidak ketinggalan kegiatan ini 
juga diikuti para pejabat di lingkungan 
BPK serta staf BPK.

Sekretaris Jenderal BPK, Hendar 
ristriawan saat menyampaikan 
laporannya  mengungkapkan  
bahwa Forum BPK mendengar ini 
diselenggarakan untuk meningkatkan 
hubungan baik antara BPK dengan 
para pemangku kepentingan. Selain 
itu juga untuk mendapatkan masukan 
dari para pemangku kepentingan 
untuk lebih meningkatkan kinerja 
BPK dan meningkatkan kepercayaan 
para pemangku kepentingan 
terhadap pelaksanaan tugas BPK 
dalam mendorong  pengelolaan 
keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel. “Mudah-mudahan acara 
ini dapat membangun komunikasi 
yang efektif antara BPK dengan para 
pemangku kepentingan yang terkait 
dengan Tupoksi BPK,” jelas Hendar. 

Karena itu lanjut Hendar, 
Forum  yang  dihadiri 250 orang ini  
diselenggarakan dalam komunikasi 
satu arah dari para stakeholder 
BPK kepada BPK.  Forum yang 
menghadirkan 12 nara sumber 
ini terdiri dari para pemangku 
kepentingan, seperti dari unsur 
lembaga perwakilan, Kementerian 
Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, 
aparat penegak hukum, asosiasi 
profesi, LSM, dan media massa.   

Ketua BPK, Hadi Poernomo 
saat memberikan sambutannya 
mengungkapkan bahwa Forum BPK 
Mendengar  kali ini  diselenggarakan 
untuk yang kelima kali sejak ia menjadi 
anggota BPK tahun 2009. Dengan 

adanya forum ini dapat mengetahui 
kelemahan BPK dari pandangan para 
pemangku kepentingan. ‘Manfaat 
forum ini banyak sekali,” kata Hadi 
Poernomo  

Diakui Hadi Poernomo, 
sejak forum BPK Mendengar ini 
diselenggarakan awal tahun 2010,  
banyak masukan para pemangku 
kepentingan yang memungkinkan 
BPK dapat mewujudkan transparansi 
dan akuntabel yang nyata bukan 
satu simbol. “BPK ternyata mampu 
mewujudkan  tranparansi dan 
akuntabel dengan cara memetakan 
jumlah anggaran negara yang 
berjumlah rp420 triliun  yang 
ada  di 177 Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara, dan di 26 
kantor  untuk aPBD.”

Hadi Poernomo bersyukur  para 
menteri mendukung agar BPK bisa 
mengakses semua rekening milik 
kementerian dan lembaga, Pemda 
dan BUMN. Dengan begitu BPK 
dapat melihat dan memonitor dan 
menelusuri  sehingga BPK bisa 
menguji akuntabilitas keuangan 
negara tersebut secara sistemik. 

Selain itu Hadi Poernomo 

Ketua  Asosiasi Pemerintah Provinsi, Yasin Limpo menyampaikan pandangannya pada acara Forum 
BPK mendengar

mengharapkan para nara sumber 
memberikan masukan demi kemajuan 
BPK. “Berilah kami masukan secara 
terbuka dan bebas. Kami tidak akan 
mengomentari dan akan kami pelajari 
untuk dijadikan masukan dalam 
upaya memperbaiki BPK di masa 
mendatang,” kata Hadi Poernomo. 

Satu-satunya Lembaga 
Pemeriksa  

Wakil Menteri Kesehatan ali 
ghofron Mukti, saat menyampaikan 
paparannya mengungkapkan  
reformasi pengelolaan keuangan 
negara telah mengamanatkan BPK 
untuk melaksanakan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara yang 
dilakukan kementerian dan lembaga. 
Dalam hasil pemeriksaan tersebut 
BPK telah mengeluarkan opini atas 
laporan keuangan kementerian dan 
lembaga. “Opini tersebut tergantung 
dari laporan keuangan yang disajikan 
kementerian,” kata ali ghofron.

Hanya saja  diakui ali ghofron, 
lantaran hasil pemeriksaan BPK 
tersebut terbuka dan dapat diakses 
publik, membuat adanya presepsi 
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publik terhadap kementerian 
tersebut. Bahkan akibat hasil 
pemeriksaan tersebut kementerian 
seringkali harus menjelaskan 
temuan hasil pemeriksaan BPK 
tersebut kepada publik. Karena itu ia 
mengharapkan BPK berhati-hati dalam 
menyampaikan hasil pemeriksaan 
kepada publik. “Kadang kita sulit 
menjelaskan kepada publik,” kata ali 
ghofron.

Selain itu masukan lain bagi 
BPK menurut ali ghofron,  di daerah 
mengeluhkan seringnya  frekuensi  
pemeriksaan keuangan. Seperti 
pemeriksaan dari Bawasda, BPKP 
dan BPK.  ironisnya  lanjut ali 
ghofron,  setiap lembaga memiliki 
cara dan format sendiri-sendiri 
dalam melakukan pemeriksaan 
dan interpretasi terhadap hasil 
pemeriksaan. Karena itu ia 
mengharapkan ke depan adanya 
koordinasi bagi setiap instansi yang 
melakukan pemeriksaan. “Dengan 

begitu hasil pemeriksaan akan sama 
meski dilakukan oleh beberapa 
lembaga yang memeriksa,” kata ali 
ghofron.  

Terkait pemeriksaan di 
Kementerian Kesehatan menurut ali 
ghofron, sejumlah permasalahan juga 
sering dihadapi di kementeriannya. 
Salah satunya sejak menjadi JKN, 
banyak Puskesmas di daerah yang 
belum menjadi  Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD). akibatnya 
anggaran mesti masuk terlebih 
dahulu ke kas negara.”ini menjadi 
persoalan tersendiri saat dilakukan 
pemeriksaan,” kata ali ghofron.

Sementara Ketua asosiasi 
Pemerintah Provinsi Seluruh indonesia 
Syahrul Yasin Limpo, menyambut 
baik adanya kegiatan Forum BPK 
Mendengar. Sebab dengan adanya 
forum ini akan menjadi mementum 
penting dan strategis untuk 
kepentingan bangsa dan negara. 

Yasin Limpo juga menilai Forum 

BPK Mendengar ini sangat tepat 
dengan situasi sekarang ini yang 
membuat kepala daerah sangat 
gamang dalam pengelolaan keuangan. 
“Forum BPK Mendengar ini akan 
membangun sesuatu yang membuat 
bangsa ini bebas dari korupsi,” kata 
Yasin Limpo. 

Sebagai ketua asosiasi pemerintah 
provinsi, Yasin Limpo mengharapkan 
ke depan tidak ada lagi kepala daerah 
yang terjebak dalam persoalan 
korupsi. Hanya saja hal ini dapat 
diwujudkan bila pengawasan berjalan 
dengan baik.  “Kami butuh BPK 
sebagai upaya preventif,” tandas Yasin 
Limpo. 

Menurut Yasin Limpo, dalam 
situasi sekarang ia yakin tidak ada 
kepala daerah yang ingin korupsi. 
Justru seringkali adanya kepala 
daerah yang terjerat kasus korupsi  
karena ketidaktahuannya dalam 
mengelola keuangan negara. Untuk 
itu ia mengharapkan BPK dapat 

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri serta para Anggota BPK menghadiri acara BPK mendengar.
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memberikan petunjuk mengenai 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. “Mohon beritahu 
kami mana yang betul. Sebab 
kami tidak mau salah. Kami sangat 
terbuka dengan BPK. Untuk itu kami 
membutuhkan BPK untuk melakukan 
upaya preventif dalam  pengelolaan 
keuangan negara,” jelas Yasin Limpo. 

Selain itu Yasin Limpo juga 
mengharapkan BPK menjadi 
satu-satunya lembaga pemeriksa 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. Sebab diakuinya 
saat ini banyak sekali lembaga yang 
melakukan pemeriksaan kepada 
pemerintah daerah. “Kami seringkali 
dibuat bulan-bulanan pemeriksaan,” 
kata Yasin Limpo. 

Sekalipun banyak yang 
melakukan pengawasan terhadap 
pengelolan keuangan negara, 
Yasin Limpo juga mengharapkan 
adanya kesamaan presepsi dalam 
melakukan pemeriksaan. Bahkan 
ditengarai Yasin Limpo, seringkali 
kepala daerah harus berkejaran 
dengan banyaknya lembaga yang 
melakukan pemeriksaan. Tidak 
jarang pemeriksaan instansi lain 
juga menjadi jebakan. “Kami bingung 
mana yang betul. BPK berbeda cara 
memeriksanya dengan irjen maupun 
BPKP. Tapi kami menyandarkan pada 
pemeriksaan BPK,” kata Yasin Limpo.  

Lebih penting lagi lanjut Yasin 
Limpo, kasus-kasus tindak pidana 
korupsi yang dialami para kepala 
daerah itu lantaran adanya kesalahan 
administrasi. Namun praktiknya 
kesalahan tersebut dibawa ke 
ranah tindak pidana. Untuk itu 
ia mengharapkan BPK dapat 
menentukan kesalahan administrasi 
negara atau pidana. Sebab bila tidak, 
seringkali para kepala daerah, ditarik-
tarik oleh berbagai kepentingan. 
“Kalau BPK sudah menetapkan bahwa 
kesalahan ini merupakan adminstrasi 
negara dan telah mengembalikan 
kerugian negara, tidak perlu lagi 
dibawa ke ranah pidana. Dengan 
begitu kami memiliki kepastian 

hukum,” jelas Yasin Limpo. 
Selain itu lanjut Yasin Limpo, 

sejumlah pemerintah daerah juga 
perlu adanya pengawasan yang 
melekat. artinya pengawasan 
itu dilakukan sejak dini. Mulai 
dari perencanaan anggaran 
hingga pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban. Dengan begitu 
kepala daerah akan merasa diawasi 
sehingga selalu berhati-hati dalam 
mengelola keuangan negara.“Kami 
berharap BPK mendahulukan 
pengawasan bukan hanya 
pemeriksaan,” kata Yasin Limpo. 

Lebih penting lagi, tambah Yasin 
Limpo, BPK juga dapat memberikan 
petunjuk mengelola keuangan negara 
sesuai ketentuan yang berlaku. Hal 
ini dilakukan agar setiap kepala 
daerah tidak ada lagi yang terjebak 
dalam praktik korupsi. Selain itu 
dengan adanya petunjuk BPK ini 
kepala daerah akan tahu pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara. “Masih banyak kepala 
daerah yang belum tahu mengenai 
pengelolaan keuangan negara,” jelas 
Yasin Limpo. 

Yasin Limpo juga mengharapkan 
aPiP menjadi rujukan BPK. Bila perlu 
aPiP dilakukan pengawasan oleh 
BPK. Untuk itu ia juga mengharapkan 
BPK dapat membuka diri terhadap 
aPiP. “aPiP bisa digunakan BPK 
untuk melakukan pemeriksaan,” kata 
Yasin Limpo. 

Selain itu Yasin Limpo juga 
mengharapkan hasil pemeriksaan 
BPK yang ditampilkan dalam website 
agar diperbarui. Sebab seringkali 

temuan BPK yang telah ditindaklanjuti 
oleh entitas, tapi temuan tersebut 
masih terpampang di website. 
“akibatnya temuan tersebut keluar 
di media masa padahal sudah 
ditindaklanjuti,” kata Yasin Limpo. 

Yasin Limpo juga mengharapkan 
redaksi hasil pemeriksaan BPK yang 
ditampilkan di wibesite agar mudah 
dipahami masyarakat. Tujuannya 
supaya tidak menimbulkan interpretasi 
keliru terhadap hasil pemeriksaan 
BPK. ia mengusulkan agar tidak 
ada tulisan kerugian negara karena 
menimbulkan konotasi korupsi. 
Padahal potensi kerugian negara 
belum tentu korupsi. “Seringkali kami 
dituding korupsi oleh sejumlah LSM. 
Padahal kami tidak ada niat untuk 
melakukan korupsi,” kata Yasin Limpo. 

Sedangkan Ketua Panita 
akuntabilitas Publik DPD Farouk 
Muhammad, memberikan apresiasi  
kepada BPK yang menyampaikan 
iHPS secara tepat waktu. Sudah 
begitu tampilan hasil pemeriksaan 
juga semakin bagus dan mudah 
dipahami. “Tampilannya sudah bagus 
sehingga kami mudah memahami 
hasil pemeriksaan,” kata Farouk 
Muhammad. 

Sekalipun begitu Farouk menilai 
perumusan rekomendasi BPK masih 
kurang jelas karena tidak menerbitkan 
instruksi yang tegas. akibatnya 
menimbulkan penafsiran yang rancu 
dan kurang menimbulkan efek untuk 
meminimalisir temuan berulang. 
“Kadang rumusan berbeda dari 
temuan yang serupa,” kata Farouk 
Muhammad.  (bw)

Yasin Limpo mengharapkan hasil pemeriksaan 
BPK yang ditampilkan dalam website agar 

diperbarui. Sebab seringkali temuan BPK yang 
telah ditindaklanjuti oleh entitas, tapi temuan 

tersebut masih terpampang di website.
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Dahlan Iskan: 
MoU InI akan MengUrangI 
PotensI korUPsI

B aDan PemerIksa 
keuangan (BPk) dan 
kementerian Badan 
usaha milik negara 

(Bumn) menandatangani nota 
kesepahaman (Memorandum of 
Understanding) terkait pengembangan 
dan pengelolaan sistem informasi 
untuk akses data keuangan, di 
kementerian Bumn, Jakarta, Jumat 
(17/1). kerjasama ini merupakan 
kelanjutan program BPk yang sudah 
dilakukan dengan pemerintah pusat. 
sejauh ini hampir semua kementerian 
dan lembaga sudah mengajak BPk 
untuk bekerja sama dalam penanganan 
sistem informasi.

Dalam sambutannya ketua 
BPk hadi Poernomo mengatakan 
keterkejutannya karena menteri 
Bumn, Dahlan Iskan baru kemarin 
menyampaikan keinginan tersebut, 
meminta diadakan mou tentang sistem informasi. “saya 
kaget, tadi malam Pak Dahlan datang ke kantor saya 
meminta diadakan mou tentang sistem informasi,” ujar 
hadi Poernomo. Tapi pada empat tahun lalu, ketika Dahlan 
Iskan menjabat sebagai Direktur utama PT Pln pun, 
tutur hadi, telah mengandeng BPk . “Beliau adalah Dirut 
pertama yang mou dengan BPk, yang kemudian diikuti 
oleh yang lain,” ujarnya. 

menurut hadi, kerjasama ini penting, apalagi kepada 
perusahaan Bumn yang jumlahnya sangat banyak. sebab 
tidak sedikit uang negara yang dikelola setiap tahunnya. 
“kami berterima kasih. Ini gambaran bahwa Bumn ingin 
mempertanggungjawabkan keuangan negara,” tuturnya.

Ditambahkan, selama ini yang menjadi fokus 
pelaksanaan kebijakan pemerintah selalu pada akibatnya. 
Padahal sebenarnya sebab dari masalah itu tak kunjung 
diselesaikan. mou ini, ujarnya, merupakan salah satu 

menuju pengentasan sebab dari 
permasalahan. “selama ini kita selalu 
berbicara akibat. Padahal penyebabnya 
yang harus diberantas. Dengan 
pengembangan dan pengelolaan 
sistem informasi, ini dapat menuju ke 
sana. Penandatanganan ini merupakan 
salah satu bentuk ‘pemasangan 
CCTV’ untuk menjaga agar tidak ada 
penyimpangan tanggung jawab dalam 
pengelolaan keuangan,” paparnya.

Dahlan Iskan mengatakan, 
kerjasama ini sebagai wujud instansi 
pemerintah yang selalu berkomitmen 
menciptakan transparansi dalam 
pengelolaan laporan keuangan. 
setelah penandatangan ini, ujarnya,  
BPk dapat langsung melakukan audit 
dari sistem komputer perusahaan-
perusahaan Bumn.  “akses langsung 
BPk ke sistem jaringan komputer 
Bumn tidak akan memberikan efek 

yang menyulitkan. semua karyawan Bumn tetap nyaman 
dengan kondisi tersebut. “Tidak akan menimbulkan 
kesulitan di manajemen jika tidak menyembunyikan apa-
apa,” tegasnya. 

hal ini pernah dilakukan Dahlan saat dia menjadi 
Direktur utama Pln, di mana saat itu ketua BPk hadi 
Poernomo juga meminta Dahlan agar Pln melakukan 
hal serupa untuk keterbukaan keuangan. “BPk itu sudah 
lebih dari dua tahun bisa langsung mengakses komputer 
keuangan Pln,” lanjut Dahlan.

hal yang paling penting, Dahlan menambahkan, mou 
ini akan mengurangi potensi korupsi dan juga gratifikasi 
yang ada di perusahaan pelat merah dan kementerian 
Bumn. “Ini supaya tidak ada keterlibatan dalam hal 
korupsi. Tentunya hal ini merupakan langkah maju kita,” 
tandas dia

selain tentang mou yang baru saja dilakukan, menteri 

MoU BPK dan Kementerian BUMN

Dahlan Iskan
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Dahlan Iskan juga berbicara 
tentang kementeriannya yang 
akan membuat peraturan baru 
terkait non-cash transaction antara 
kontraktor dan subkontraktor. hal 
tersebut disampaikan Dahlan seusai 
pelaksanaan mou. nantinya, kata 
Dahlan, semua Bumn akan membuat 
peraturan  agar semua transaksi 
kontraktor ke subkontraktor dilakukan 
melalui sistem perbankan. Peraturan  
Bumn tersebut nantinya akan 
diteruskan ke peraturan kontrak kerja 
kontraktor kepada subkontraktornya.  

“Biasanya pembayaran kontraktor 
ke subkontraktor, itu terserah 
kontraktornya, yang penting ada 
kwitansi. namun dengan adanya 
ide dari ketua BPk, pembayaran 
dari pemenang tender ke 
subkontraktornya harus non-kas. 
Ide ini akan kami tindaklanjuti untuk 
dibuat peraturannya. hanya saja 
kontraktor ini kan tidak terikat dengan 
Bumn. Jadi persyaratan ini nantinya 
dimasukkan ke dalam kontrak antara 
kontraktor dengan subkontraktor. 
kementerian Bumn akan meminta 
Bumn-Bumn untuk melakukan ini,” 
jelas Dahlan Iskan. 

Dihadapan Dahlan Iskan, seusai 
penandatangan kerjasama,  hadi 
Poernomo juga menyampaikan 
usulan BPk agar pemerintah 
mewajibkan perusahaan dalam negeri 
untuk selalu menggunakan mata uang 
rupiah dalam pembayaran kontrak 
perusahaannya. “kalau bisa, kontrak-
kontrak diwajibkan untuk memakai 
rupiah. kami lihat di singapura, apa 
ada orang membayar dengan us 
dolar atau euro atau apa, tidak ada,” 
ujarnya.

untuk tahap awal, pihaknya lebih 
menekankan kepada perusahaan-
perusahaan Bumn untuk menerapkan 
hal tersebut. kalaupun dalam kontrak 
belum bisa menggunakan rupiah, 
harus ditindaklanjuti mengenai alasan 
dan aturannya, mengapa hal tersebut 
tidak bisa dilakukan. “kalau tidak 
bisa, ya yang bisa dulu. nanti kalau 
tidak bisa, kami tanya ada atau tidak 

payung hukumnya yang mewajibkan 
pakai dolar. Ini gambaran kami,” kata 
hadi.

Dengan begitu, ke depan hal 
tersebut akan mampu mengurangi 
kerugian negara yang selama ini 
menjadikan negara mengeluarkan 
kebijakan mengenai hedging (lindung 
nilai) . “kenapa sampai timbul 
hedging, itu kan karena adanya 
kontrak yang dolar,” tegasnya.  (*/
dr)

MoU antara BPK dan 
Kementerian BUMN 
akan mengurangi 
potensi korupsi dan 
juga gratifikasi yang 
ada di perusahaan 
pelat merah dan 
Kementerian BUMN.

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan Menandatangani MoU

Foto bersama usai Penandatanganan MoU.
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A khir tahun 2013, selama 
tiga hari, 18-20 Desember, 
BPk menggelar 
rapat kerja (raker) 

Pelaksana BPk Tahun 2013, yang 
diselenggarakan di Auditorium kantor 
Pusat BPk, Jakarta. Tema yang 
diangkat,”Memantapkan Perencanaan 
Dalam Upaya Mewujudkan BPk 

Menjadi Lembaga Pemeriksa 
keuangan Negara Yang kredibel”.

raker kali ini dihadiri seluruh 
pejabat eselon i dan ii BPk, baik di 
lingkungan kerja kantor BPk Pusat 
maupun kantor BPk Perwakilan. 
Seperti biasa, ada pengarahan dari 
Anggota BPk, termasuk ketua dan 
Wakil ketua BPk. 

Raker Pelaksana BPK Tahun 2013

“Mengevaluasi 
Capaian Kinerja, 
MeranCang Kerja 
Tahun Depan”

karena ketua BPk hadi Poernomo 
berhalangan hadir, raker Pelaksana 
BPk dibuka secara resmi oleh Wakil 
ketua BPk hasan Bisri. ketua BPk 
menyampaikan pengarahan sore 
harinya. hari pertama dan kedua 
raker banyak diisi oleh pengarahan 
dari Anggota BPk. 

Sebagian besar agenda membahas 
mengenai evaluasi pelaksanaan 
kegiatan dan capaian kinerja BPk 
tahun 2013; merancang rencana kerja 
BPk, persiapan menghadapi peer 
review dan implementasi Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 46 tahun tahun 
2011 tentang Penilaian Prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil di tahun 2014; 
serta knowledge sharing mengenai 
penerapan e-Audit pada satuan kerja 
(Satker) pemeriksa di BPk. 

Selain itu, juga dilakukan 
penetapan rencana kegiatan 
Pemeriksaan (rkP), rencana 
kegiatan Setjen dan Penunjang 
(rkSP), penandatanganan 

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kaditama Revbang BPK Bambang Pamungkas membuka Raker Pelaksana BPK, 
pada 18 Desember 2013.
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Pernyataan komitmen Pencapaian 
kinerja (PkPk) Satker Tahun 2014, 
pemantapan kegiatan Tahun 2014 
serta pemaparan proyeksi kegiatan 
Tahun 2015. 

Dalam raker kali ini, BPk juga 
mengundang narasumber dari luar. 
Sebut saja pengamat ekonomi 
imam Sugema dan hendri Saparini, 
motivator Gede Parama, dan pejabat 
dari Badan Pengawasan keuangan 
dan Pembangunan (BPkP) Eddy 
Mulyadi. Narasumber ini diundang, 
khususnya, untuk memperkaya 
pengetahuan para peserta raker 
terkait dengan tugas-tugas 
pemeriksaan BPk.  

Menjelang raker dibuka secara 
resmi, Wakil ketua hasan Bisri 
menyampaikan pengarahannya. 
Ada beberapa hal penting yang 
disampaikan hasan Bisri yang perlu 
menjadi perhatian seluruh peserta 
raker. Di antaranya, tindak lanjut 
hasil pemeriksaan masih menjadi 
persoalan serius, persentasenya tidak 
terlalu signifikan peningkatannya. 
Persentasenya masih di kisaran 50 
persenan. 

“Saya mohon ini menjadi perhatian 
kita semua, agar masalah tindak lanjut 
ini terus dipantau,” 
ucap hasan. 

hasan Bisri 
juga menyoroti 
masalah 
penyerapan 
anggaran BPk 
yang masih 
dianggap kurang. 
Setiap tahun 
anggaran BPk 
terus meningkat. 
Tapi, realisasinya, 
secara umum, 
masih di kisaran 
80-an persen. 
Masih banyak yang 
tidak terserap. “ini 
persoalan yang 
cukup serius, 
karena lama-lama 
nanti DPr berpikir 

bahwa untuk apa kami sediakan 
anda cukup besar kalau tidak mampu 
melaksanakannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, raker kali 
ini, salah satunya bertujuan untuk 
memvalidasi lagi tentang kerja di 
tahun 2014, apakah semuanya bisa 
terlaksana atau tidak. Jika terlaksana 
maka realisasi anggaran pun 
sesuai dengan kebutuhan. Artinya, 
penyerapannya sesuai dengan yang 
diharapkan.

Mengenai penerapan Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, hasan 
Bisri minta agar sudah dilakukan 
evaluasinya, termasuk pola 
perhitungan angka kredit dan 
penetapan peran dalam sistem 
jabatan tersebut. ia meminta agar 
para pemeriksa BPk memberikan 
masukan apakah perhitungan angka 
kredit yang sesuai peraturan Menpan 
sudah cukup realistis atau belum. 

“Saya perhatikan banyak para 
pemeriksa sekarang ini yang 
tidak bisa naik pangkat karena 
unsur pengembangan profesinya 
tidak mencukupi. ini juga menjadi 
persoalan. Bagaimana dia bisa 
mengembangkan profesinya kalau 
tugas pemeriksaannya padat, 

sehingga mereka tidak sempat untuk 
memenuhi pengembangan profesi,” 
ungkapnya. 

Disampaikan juga gagasan agar 
Jabatan Fungsional Pemeriksa juga 
diterapkan pada pegawai di satuan-
satuan kerja penunjang yang memiliki 
pekerjaan yang erat dengan bidang 
pemeriksaan, seperti inspektorat 
Utama, Ditama revbang, dan Ditama 
Binbangkum. Pada satuan-satuan 
kerja tersebut, ada penurunan grade 
yang dengan sendirinya berpengaruh 
pada penghasilan. 

“Jadi, lebih baik barangkali kita 
pikirkan saja bagaimana supaya 
lebih longgar penerapan Jabatan 
Fungsional Pemeriksa ini ketimbang 
kita mengalami dampak yang mau 
tidak mau, diakui atau tidak, itu 
berpengaruh pada semangat para 
pemeriksa kita,” papar hasan.

Pada bidang pembinaan hukum, 
hasan meminta Ditama Binbangkum 
untuk terus meningkatkan 
kemampuan Subbag hukum di BPk 
Perwakilan. Sehingga mereka mampu 
memberikan advise legal, khususnya 
kepada kepala BPk Perwakilan 
sebelum laporan hasil pemeriksaan 
diterbitkan.  (and)

Para Pejabat Eselon I BPK ketika menerima RKP/RKSP Tahun 2014.
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S ENiN Malam, 20 Januari 
2014, Djakarta Theater 
sedikit berbeda. Banyak 
pejabat BPk, juga tampak 

Menteri hukum dan hAM Amir 
Syamsuddin, beberapa artis yang 
cukup dikenal, dan jurnalis media cetak 
dan elektronik. 

Gala Premiere Film BPK

BPK merilis tiga film PendeK yang menceritaKan tema 
dari hasil PemeriKsaan BPK. memPoPulerKan hasil 
Kerja BPK melalui seBuah cerita PoPulis.

Hasil Pemeriksaan 
BPk melalui Tiga 
Film Pendek

Malam itu, BPk menggelar 
peluncuran film yang diproduksinya. 
Ada tiga film yang diinsipirasi dari hasil 
pemeriksaan BPk. Masing-masing 
berjudul: Uang Rujak Emak, Kertas Si 
Omas, dan Cerita Kami.

Film pertama, Uang Rujak Emak, 
menceritakan seorang ibu bernama 
Tati yang sehari-hari berjualan rujak. 
Bu Tati ini punya cita-cita besar: ingin 
naik haji. Bersama putranya, Doni, Bu 
Tati menjalani hari-harinya untuk terus 
mengumpulkan uang agar cita-citanya 
itu bisa kesampaian. 

Setelah uang yang bertahun-tahun 
dikumpulkannya sudah mencukupi, 
akhirnya Bu Tati mendaftar agar 
bisa naik haji. Tapi, pada saat itulah 
seseorang menawarkan diri untuk 
membantu agar keberangkatan naik 
haji tidak perlu menunggu lama. Orang 
tersebut mengaku punya kenalan 
“orang dalam” di kementerian Agama 

Ketua BPK, Hadi Poernomo didampingi Sekjen BPK, Hendar Ristriawan dan Kabiro Humas dan Luar Negeri BPK, Bahtiar Arif serta para pemeran di film pendek 
BPK saat konferensi pers Gala Premier Film BPK.
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yang dapat membantu mempercepat 
urusan keberangkatan naik haji Bu 
Tati. 

Tak dinyana, orang yang ingin 
membantu tersebut meminta uang 
tambahan sebagai “pelicin” agar 
Bu Tati cepat berangkat. karena 
keinginannya yang besar untuk bisa 
membantu ibunya, Doni, yang sudah 
bekerja, menyanggupi permintaan 
itu. Dijual lah motor yang dipakainya 
sehari-hari untuk bekerja. Akhir 
cerita, Bu Tati bisa menggapai apa 
yang dicita-citakan, sementara Doni 
dibelikan motor yang baru.   

Film kedua, Kertas Si Omas, 
bercerita mengenai seorang 
perempuan bernama Jamilah. istri 
dari seorang sopir angkot tersebut 
berkeinginan bekerja di luar negeri. 
Sayangnya, setelah melalui medical 
check up, Jamilah tidak memenuhi 
syarat untuk bisa diberangkatkan ke 

luar negeri. 
Alasan kesehatan yang menjadi 

kendala itu tidak digubris Jamilah. 
ia bersikeras untuk tetap berangkat 
ke luar negeri. Sampai-sampai ia 
menyogok kahar, seorang pegawai 
perusahaan penyalur tenaga kerja. 

kahar mulai bimbang. Untunglah 
Witri, bosnya di perusahaan itu, 
memberikan masukan saat keduanya 
bertukar pikiran di sebuah kedai. 
Singkat cerita, kahar pun menetapkan 
hati untuk tetap menolak Jamilah. 
Penolakan tersebut bukan untuk 
kahar, tetapi justru untuk kebaikan 
Jamilah sendiri.

Film Terakhir, Cerita Kami, 
menceritakan sekumpulan murid di 
sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama yang akan mengikuti Ujian 
Nasional. Mereka kesulitan mengikuti 
pendidikan karena kekurangan buku 
pelajaran. Buku pelajaran yang 

sedianya gratis tidak pernah diganti-
ganti. 

Bukan hanya masalah buku 
pelajaran, toilet sekolah pun tidak 
terurus. Padahal kementerian 
Pendidikan memberikan dana yang 
disebut dengan Bantuan Operasional 
Sekolah. Cerita punya cerita, ternyata 
kepala Sekolahnya, Pak ridwan, 
menyalahgunaan dana BOS tersebut.

Pembuatan tiga film pendek 
tersebut telah dimulai sejak April 
2013. Biaya pembuatannya berasal 
dari dana bantuan dari United States 
Agency for International Development 
(USAiD) melalui proyek Strengthening 
Integrity and Accountability Program. 
Proyek tersebut dikelola oleh 
konsultan Management System 
International (MSi) yang perwakilannya 
juga turut menonton film ini. 

Pemilihan production house untuk 
pembuatan film sendiri melalui proses 
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lelang. Pupuk Production House 
kemudian terpilih sebagai pemenang 
lelang yang kemudian memproduksi 
ketiga film tersebut. Proses 
pemilihannya di bawah koordinasi 
MSi.

Sementara, penulisan dan 
pembahasan story line memakan 
waktu cukup panjang. Prosesnya 
mengacu pada hasil pemeriksaan 
BPk, yaitu pemeriksaan atas 
penyelenggaraan haji, pengelolaan 
Tenaga kerja indonesia (Tki), dan 
pengelolaan dana BOS. 

ketua BPk hadi Poernomo, 
yang juga menghadiri gala premiere 
film ini, mengharapkan dengan 
tiga film edukasi tersebut, hasil 
pemeriksaan BPk bisa lebih bisa 
dicerna oleh masyarakat kebanyakan. 
Memudahkan komunikasi dengan 
masyarakat terkait hasil pemeriksaan 
BPk. 

“kalau kita bicara hasil 
pemeriksaan BPk unqualified nanti 
bapak-bapak, adik-adik bingung, nah 
kita insipirasikan dalam bentuk suatu 
cerita dalam sebuah film yang mudah 
dimengerti, dipahami, dan dicermati,” 
ujar hadi.

Selain itu, melalui film ini, bisa 
mengedukasi masyarakat, khususnya 
dalam memahami peraturan 
perundang-undangan terkait ketiga 
tema, yaitu penyelenggaraan haji, 
ketenagakerjaan yang dalam hal ini 
pengiriman Tki, dan pengelolaan 
dana BOS. Lebih jauh, masyarakat 

pun bisa berpartisipasi dalam 
mendorong transparansi dan 
akuntabilitas keuangan negara melalui 
pengawasan, khususnya dalam hal 
pelayanan publiknya. 

Pemutaran film pendek ini tidak 
hanya di Djakarta Theatre. ini sebagai 
awal saja. Setelah itu, akan diputar di 
dua daerah: Medan dan Bali. Bahkan, 
sebagai bahan sosialisasi, film ini 
juga akan ditayangkan berbarengan 
dengan kegiatan sosialisasi BPk di 
tempat-tempat pendidikan, melalui 
BPk Goes to Campus, BPk Goes to 
High School, dan lainnya.  (and/bw)

BPK memproduksi tiga film pendek sekaligus. Pembuatan 
tiga film pendek tersebut telah dimulai sejak April 2013. Biaya 
pembuatannya berasal dari dana bantuan dari United States 

Agency for International Development (USAID) melalui proyek 
Strengthening Integrity and Accountability Program.

Suasana di dalam gedung bioskop menjelang pemutaran film pendek BPK.
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Bali Susul Jakarta

Sejarah Baru, BPK BiSa 
aKSeS TranSaKSi KaS 
PemProv DKi
Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya 
bpk dapat mengakSeS tranSakSi kaS 
pemerintah provinSi (pemprov) dki Jakarta 
Secara online dan realtime.

A khirnyA seluruh 
transaksi kas Pemprov 
Dki Jakarta bisa diakses 
BPk secara online 

dan realtime. Akses transaksi kas 
Pemprov Dki tersebut, termasuk 
transaksi kas yang terjadi di seluruh 
wilayah pemerintah provinsi di Dki 

Jakarta dan kepulauan Seribu. 
implementasi akses transaksi 

kas itu dituangkan dalam nota 
kesepahaman yang ditandatangani 
kepala Perwakilan BPk ri Provinsi 
Dki Jakarta Blucer W. rajagukguk, 
Gubernur Dki Jakarta Joko Widodo 
serta Direktur Utama PT Bank 
Dki Eko Budiwiyono, Selasa, 24 
Desember 2013, di kantor Gubernur 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer Rajagukguk tengah menandatangani MoU 
terkait Akses Data Transaksi Kas Pemprov DKI Jakarta, pada 24 Desember 2013.
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Dki Jakarta.
 Dengan penandatanganan nota 

kesepahaman tersebut, BPk bisa 
mengakses langsung data transaksi 
rekening Pemprov Dki secara online 
dan realtime pada Bank Dki. Dan, 
untuk pertama kalinya BPk dapat 
langsung mengakses data transaksi 
pada pemerintah daerah. 

“Penandatanganan kesepakatan 
bersama antara BPk dan Pemprov 
Dki Jakarta tentang akses data 
secara online atas transaksi kas 
Pemprov Dki pada Bank Dki 
merupakan pertama kali di indonesia. 
ini sejarah baru,” ujar ketua BPk 
hadi Poernomo yang didampingi 
Sekjen BPk hendar ristriawan dan 
Auditor Utama keuangan negara 
V BPk heru kreshna reza ketika 
menyaksikan penandatanganan nota 
kesepahaman tersebut.

Bagi BPk pengaksesan data 
transaksi kas  secara online dan 
realtime ini hanya untuk tugas 
pemeriksaan saja, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Tugas pemeriksaan menjadi 
lebih cepat tanpa memerlukan banyak 
sumber daya.

Sedangkan manfaat akses 
online transaksi kas bagi Pemprov 
Dki, menurut hadi, mencegah 
penyimpangan transaksi kas pemda 
dan mempercepat proses pelaporan 
keuangan. Sehingga mendorong 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Pemprov Dki. 

“Pemprov Dki sudah memiliki 
‘CCTV’ atas seluruh transaksi 
keuangan Pemprov Dki. Seluruh 
elemen satuan kerja di seluruh 
wilayah Pemprov Dki menjadi 
terpaksa patuh,” ucapnya. 

Selain itu, sebelum adanya akses 
online dan realtime, lima auditor 
BPk harus memeriksa transaksi 
keuangan di Dki dalam kurun waktu 
dua bulan. Selama dua bulan itu pula, 
auditor dan SkPD sering melakukan 
pertemuan. “Seringnya pertemuan itu 
dikhawatirkan terjadi sesuatu,” ujar 
hadi. 

Dengan adanya akses secara 
online dan realtime ini, kemungkinan 
adanya penyimpangan yang terjadi 
apabila transaksi tatap muka masih 
dilakukan Satuan kerja Perangkat 
Daerah (SkPD) dengan auditor BPk 
dapat dicegah.  

Oleh sebab itu, sistem online ini 
dibuat agar mencegah kemungkinan 
penyelewengan. Selain itu, lanjut 
hadi, akses online ini juga bisa 
mempercepat proses audit. “Semua 
pihak terpaksa patuh karena ada 
yang mengawasi langsung,” ucapnya.

Sementara itu, kepala Perwakilan 
BPk ri Provinsi Dki Jakarta Blucer 
W. rajagukguk melaporkan bahwa 
proses akses transaksi kas di 
Pemprov Dki Jakarta telah melalui 

proses pengujian pengaman data. 
Selain itu, BPk juga telah meminta 
bantuan Lembaga Sandi negara 
untuk memberi bantuan agar tidak 
terjadi pemotongan data oleh pihak 
yang tidak berkepentingan.

Dijelaskan Blucer bahwa akses 
online ini tidak sekadar transfer data, 
tetapi terjadi juga harmonisasi data. 
Data yang datang dari Bank Dki 

ke BPk selalu ter-update. “Setiap 
pengeluaran dan penerimaan kas 
di Dki Jakarta dapat diketahui BPk 
secara realtime,” jelas Blucer. 

Di sisi lain, Gubernur Dki 
Jakarta Joko Widodo menyatakan 
bahwa dengan adanya sistem ini 
bukan hanya mengurangi tetapi 
menghilangkan praktek korupsi. 
karena semua transaksi akan 
terpantau langsung baik oleh dirinya 
maupun pimpinan BPk. Sehingga 
SkPD akan berpikir ulang jika akan 
melakukan penyimpangan.

“Paling penting sekarang di 
setiap transaksi di APBD dan Bank 
Dki secara real time setiap detik 
bisa dicek, berapa posisi income 
dan deposit, serta pergerakan uang 

di SkPD. ini yang kita namakan 
pencegahan, tidak hanya mengurangi 
tetapi juga menghilangkan,” ujar 
Jokowi.

Sistem ini juga memudahkan 
pengawasan penggunaan anggaran. 
Sebab, dirinya bisa langsung 
memberikan peringatan kepada 
SkPD yang bersangkutan jika 
terlihat transaksi mencurigakan. “Jika 

Ketua BPK Hadi Poernomo bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kepala Perwakilan BPK RI 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer Rajagukguk, Direktur Utama PT Bank DKI Eko Budiwiyono 
setelah penandatanganan MoU.
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ada transaksi mencurigakan, bisa 
langsung diberikan teguran,” tegas 
Jokowi.

Pengawasan dengan sistem 
online seperti ini, dianggap penting. 
Terlebih APBD Dki setiap tahunnya 
terus meningkat. Pada 2014 
mendatang, APBD Dki yang diajukan 
mencapai rp 69 triliun. 

Direktur PT Bank Dki Eko 
Budiwiyono menambahkan, 
partisipasi Bank Dki merupakan 
dukungan terhadap aspek 
transparansi yang dilakukan oleh 
Gubernur Dki Jakarta Joko Widodo. 
“kesepakatan ini telah sesuai dengan 
prinsip ketentuan rahasia nasabah, 
dimana Pemprov Dki memberikan 
kuasa penuh untuk memberikan data 
transaksi kepada BPk Dki,” ungkap  
Eko.

Disamping itu, Bank Dki juga 
mendukung pemantauan rekening 
di seluruh SkPD melalui cash 
management system. Dengan sistem 
ini diharapkan aktivitas transaksi 
rekening Pemprov Dki yang berada 
di lima wilayah dapat dipantau secara 
real time serta dapat pula diketahui 
penerimaan dan pengeluaran 
anggaran. 

Giliran Bali
Setelah di Jakarta, BPk kemudian 

bergerak ke Bali dengan tujuan yang 

sama: mengimbau penerapan non 
cash transaction pada setiap transaksi 
yang dilakukan pemerintah daerah. 
Pada 30 Desember 2013, ketua 
BPk hadi Poernomo menyampaikan 
himbauannya itu di hadapan 
Gubernur Provinsi Bali Made Mangku 
Pastika, Wakil Gubernur Provinsi Bali 
i ketut Sudikerta, Walikota/Bupati 
se-Provinsi Bali, serta Direktur Utama 
PT Bank  BPD Bali, di Gedung Widya 
Sabha, kantor Gubernur Provinsi Bali, 
Denpasar, Bali. 

 “Dengan sistem ini, transaksi 
yang dilakukan oleh para pemenang 
lelang barang dan jasa dapat 
ditelusuri, dilacak, di-tracking secara 
mudah dan terdokumentasi, sehingga 
Pemprov Bali dapat menekan 
peluang terjadinya korupsi,” jelas hadi 
Poernomo.

hadi Poernomo menambahkan 
bahwa manfaat akses online transaksi 
kas bagi pemda antara lain dapat 
mencegah penyimpangan transaksi 
kas pemda dan mempercepat proses 
pelaporan keuangan. Dengan begitu 
dapat mendorong transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Sedangkan bagi PT. Bank BPD 
Bali akses online dapat digunakan 
untuk mendorong pengembangan 
Cash Management System yang 
terintegrasi dengan Sistem informasi 

Pengelolaan keuangan Daerah 
(SiPkD) Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali. Cash Management 
System ini dapat memberikan hak 
kepada pemegang rekening untuk 
bertransaksi secara online agar dapat 
melihat dan memonitor, bahkan dapat 
memindahkan dana rekeningnya.

Diharapkan dengan akses online 
secara sistem dapat mencegah kkn 
secara sistemik dengan adanya 
semacam ‘CCTV’ transaksi kas 
penggunaan APBD di Pemerintah 
Daerah Provinsi Bali. Selain itu, dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pemeriksaan BPk serta dapat 
meningkatkan penerimaan daerah 
Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Sementara itu, Gubernur Bali  
Made Mangku Pastika menyatakan 
Pemerintah Daerah Provinsi Bali 
sudah siap untuk menjalankan sistem 
secara online. Di Provinsi Bali sendiri 
dari 10 entitas yang ada, enam di 
antaranya sudah siap online, tinggal 
bersinergi dengan sistem di BPk. 

Selain itu, Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali dan BPk berkomitmen 
untuk mendukung terwujudnya 
APBD Bali secara online dan 
realtime. komitmen tersebut meliputi 
pelaksanaan Akses Data Transaksi 
rekening Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali secara online pada PT. 
Bank BPD Bali.  (and/Humas)

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan pertemuan dengan kepala daerah se-Provinsi Bali lainnya terkait Non 
Cash Transaction dan e-Audit, pada 30 Desember 2013, di Denpasar-Bali.
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D i era globalisasi, 
perkembangan 
teknologi informasi 
begitu cepat. Kondisi 

ini dalam pandangan Wakil Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, Prof. Eko 
Prasojo, akan mengubah gaya hidup 
masyarakat maupun birokrasi. Salah 
satunya ditandai dengan penggunaan 
sosial media yang masif. “Kondisi ini 
memaksa pemerintah secara cepat 

Wakil Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo: 

RefoRmasi BiRokRasi 
menciptakan pemeRintahan 
yang akuntaBel
AkuNtABilitAs tidAk hANyA dAPAt MENgoNtRol PENgguNAAN 
kEWENANgAN, tAPi jugA dAPAt MENjAMiN PENgguNAAN 
suMBER dAyA PuBlik sEcARA EfisiEN dAN EfEktif sERtA 
dAPAt MENdoRoNg PRosEs PEMBElAjARAN kiNERjA. kARENA 
itu REfoRMAsi BiRokRAsi MENjAdi kEhARusAN uNtuk 
MENciPtAkAN PEMERiNtAhAN yANg AkuNtABEl, BERkiNERjA 
dAN BERsih dARi kkN.

mengikuti perkembangan harapan dan 
kebutuhan masyarakat,” papar Eko 
saat menyampaikan materi mengenai  
“Akuntabilitas Pemerintah Kondisi Saat 
ini dan Strategi Peningkatannya”. 

Namun di sisi lain, lanjut Eko 
Prasojo, kondisi birokrasi indonesia 
masih berada pada corak birokrasi 
tradisional. Sementara sejumlah 
negara seperti Singapura, Malaysia 
dan Korea sudah berhasil pada 
pemerintahan yang digerakkan dengan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Tentu saja kondisi itu harus disiapkan 
baik dari sisi birokrasi maupun 
masyarakat. “Tidak ada pilihan kalau 
kita ingin bersaing dengan negara-
negara ASEAN maka birokrasi kita 
harus lebih akuntabel,” jelas Eko 
Prasojo. 

Sedangkan dari dalam negeri 
menurut Eko, tantangannya yakni 
keterbatasan Sumber Daya Alam. 
Sebab bagaimanapun sumber 
daya alam yang dimiliki indonesia 
memiliki keterbatasan. Apalagi jika 
penggunaannya tidak terkontrol. 
Sementara secara internasional 
kebutuhan energi semakin besar. “SDA 
menjadi faktor terpenting yang harus 
kita perhatikan di masa mendatang 
untuk menjaga kelangsungan di 
indonesia,” kata Eko Prasojo. 

Padahal sebenarnya menurut 
Eko, indonesia cukup menjanjikan 
pada masa yang akan datang. 
Bahkan indonesia diprediksi akan 
menjadi salah satu negara yang 
maju dan sejahtera pada tahun 2045. 
Diperkirakan income perkapita saat itu 

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Eko Prasojo
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mencapai U$ 46.900. 
Namun di sisi lain, 

tambah Eko, indonesia juga 
berpotensi sebagai kelompok 
berpenghasilan kelas 
menengah untuk jangka 
waktu lama.Sementara 
beberapa negara seperti 
Korea telah melawati tahapan 
menengah itu dengan cepat. 
Begitu juga dengan Malaysia 
dan China. 

Tentu saja menurut 
Eko, ini menjadi persoalan 
yang harus dihadapi terkait 
efektivitas pemerintah 
indonesia dibandingkan 
negara lain. Belum lagi, 
ditambah dalam lima 
tahun terakhir indonesia 
menghadapi tiga persoalan 
utama yakni korupsi, 
inefisiensi pemerintah, dan 
pembangunan infrastruktur 
yang tidak memadai. 
“Karena itu pemerintah 
telah bekerja sangat keras. 
Salah satunya sedang 
mempersiapkan layanan publik dasar 
bagi masyarakat,” kata Eko Prasojo. 

Eko Prasojo berpendapat, dalam 
lima tahun terakhir yakni tahun 
2008 - 2012, ukuran pemerintahan, 
indonesia tidak terlalu baik. Bahkan 
ada sejumlah hal yang mengalami 
penurunan, seperti misalnya dalam hal 
efektivitas pemerintah. Demikian juga 
untuk kualitas regulasi, indonesia tidak 
terlalu mengalami perkembangan. 
“Rule of law dan bahkan control of 
corruption mengalami penurunan,” 
kata Eko. 

Terkait akuntabilitas negara, 
dalam pandangan Eko Prasojo, tidak 
terlepas dari TAP MPR No Xi tahun 
1998 dan UU no 28 tahun 1959 
tentang penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari KKN. 
Dengan begitu reformasi birokrasi 
perlu dilakukan. Sebab kemajuan 
suatu bangsa sangat ditentukan oleh 
kemampuannya melakukan reformasi 
birokrasi. “Kemajuan di negara Korea, 

Singapura, Malaysia, Thailand, 
dan Vietnam, sangat dipengaruhi 
kemampuannya  melakukan 
perubahan di sektor administrasi 
negara secara menyeluruh,” jelas Eko. 

Hal ini menurutnya perlu dilakukan 
karena birokrasi merupakan faktor 
penting untuk menggerakkan tugas-
tugas pembangunan. “Sebaik apa pun 
kualitas keputusan politik di DPR kalau 
birokrasinya melempem, tidak efisien 
dan tidak efektif, indonesia tidak akan 
berubah,” tambah Eko. 

Tentu saja tambah Eko, untuk 
melakukan reformasi birokrasi secara 
menyeluruh membutuhkan waktu 
karena tidak hanya menyangkut 
perubahan-perubahan struktural, 
proses bisnis, struktur organisasi, 
tetapi juga perubahan-perubahan 
mental. 

“Jadi kalau kita bicara performa 
akuntabilitas maka kita harus juga 
bicara performa kultur. itu yang 
menjadi problem di indonesia. Kultur 
berakuntabel itu belum terbentuk. 

Orang bekerja tapi belum 
ada kesadaran untuk 
mempertanggungjawabkan 
apa yang menjadi tugas 
pokok yang dijalankan 
sehari-hari,” jelas Eko. 

Karena itu menurut Eko, 
transformasi atau reformasi 
birokrasi di indonesia 
menjadi keharusan untuk 
menciptakan pemerintahan 
yang akuntabel, berkinerja 
dan bersih dari KKN. 
“Kondisi birokrasi yang 
dicita-citakan yakni 
birokrasi yang memiliki 
kemampuan untuk membuat 
kebijakan-kebijakan yang 
adaptif sesuai tuntutan, 
perkembangan, dan 
harapan masyarakat,” kata 
Eko. 

Namun sayangnya, 
lanjut Eko, saat ini 
indonesia masih pada 
rule base birokrasi, 
birokrasi yang orientasinya 
masih pada peraturan 

perundang-undangan. Kalau tidak 
ada peraturannya, orang tidak berani 
melakukan inovasi. Akibatnya efisiensi 
dan efektivitas organisasi menjadi 
korban. “inilah ciri birokrasi kita yang 
harus kita ubah menjadi vision dan 
birokrasi yang dasarnya adalah visi 
dan kinerja perubahan,” kata Eko. 

Tapi tambah Eko, tentu saja tidak 
mudah. Sekalipun begitu berbagai 
upaya terus dilakukan. Seperti 
sejumlah peraturan perundang-
undangan telah didesain untuk 
menjadi legal basis. Termasuk 
undang-undang aparatur negara. 
“Kita menginginkan aparatur negara 
yang berbasis kinerja. Kita juga 
memungkinkan adanya pertukaran 
antara sektor publik dan sektor privat,” 
kata Eko. 

Dengan begitu lanjut Eko, posisi 
jabatan tinggi di birokrasi dapat diisi 
oleh kalangan sektor privat, tapi juga 
memberikan kesempatan orang-orang 
yang memiliki kompetensi dan syarat-
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syarat jabatan untuk menduduki 
prosisi strategis eselon satu dan dua 
secara terbuka lintas kementerian 
lembaga dan lintas pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat. 

Dalam pandangan Eko, secara 
legal formal asas akuntabilitas ini 
mewajibkan setiap program dan 
kegiatan dari penyelenggaraan negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
kinerjanya kepada masyarakat. 
Prinsip dasar akuntabilitas itu 
mewajibkan setiap individu dan 
organisasi mempertanggungjawabkan 
setiap input, proses, dan kinerja yang 
menjadi tugas dalam mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

Dengan begitu, lanjut Eko, 
akuntabilitas dapat mengontrol 
penggunaan kewenangan agar 
tidak terjadi penyalahgunaan 
wewenang. Selain itu juga dapat 
menjamin penggunaan sumber 
daya publik secara efisien dan 
efektif serta berpegang pada nilai-
nilai kepentingan publik. Lebih 
penting lagi akuntabilitas juga akan 
mendorong dan meningkatkan proses 
pembelajaran kinerja yang terus-
menerus. 

Selain itu dalam padangan 
Eko, ada sejumlah akuntabilitas 
yang harus ditunjukkan kepada 
masyarakat. Pertama, akuntabilitas 
politik yakni bagaimana secara 
politik janji-janji kampanye bisa 
dipertanggungjawabkan. ini menjadi 
tanggung jawab pemerintah dan para 
anggota legislatif untuk membuktikan 
dan menunjukkan kepada masyarakat 
bahwa janji-janji kampanye bisa 
dibuktikan kepada masyarakat. 

Kedua, akuntabilitas sosial yakni 
bahwa sumber-sumber keuangan 
negara bisa digunakan dan memenuhi 
prinsip dasar keuangan. Ketiga, 
akuntabilitas administratif yakni 
penggunaan uang negara itu memiliki 
syarat-syarat prosedur yang telah 
ditetapkan. Keempat, akuntabilitas 
legal yakni pembuatan keputusan 
tindakan yang mengakibatkan 
keuangan negara dibuat sesuai 

dengan  kewenangannya. 
Kelima akuntabilitas profesional 

yakni tujuan yang akan dicapai 
dilakukan dengan memenuhi kaidah-
kaidah profesi. Keenam akuntabilitas 
moral yakni tindakan dan keputusan 
yang dibuat pejabat harus memenuhi 
unsur-unsur moralitas dan integritas. 
“Akuntabilitas politik sangat terkait 
dengan akuntabilitas kinerja, dan 
itu yang harus ditunjukkan kepada 
masyarakat sebagai konsumen 
dan klien bagi para politisi dan 
penyelenggara pemerintahan,” jelas 
Eko. 

Hanya saja, lanjut Eko, birokrasi 
juga jarang mencapai keberhasilan 
karena tidak mengukur hasil. ia 
mencontohkan ketika pemerintah 
banyak memberikan dana pendidikan 
namun angka putus sekolah juga 
masih tinggi. Contoh lain, pengeluaran 
juga cukup besar pada pelatihan kerja 
namun tingkat pengangguran masih 
tinggi. “ini membuktikan perencanaan 
anggaran masih berbasis pada output 
belum pada outcome,” kata Eko.  

ironisnya lagi lanjut Eko, banyak 
instansi yang tidak memahami goal 
dari instansi tersebut. Bahkan banyak 
individu yang tidak memahami 
performa manajemen itu dilakukan. 
Kadang tidak jelas hasil dan tolak 
ukurnya. Selain itu juga tidak pernah 
mengukur hasil. Akibatnya tidak 
pernah membedakan keberhasilan 
dengan kegagalan. “Sering kali 
program tidak berhasil dan tidak 
memperbaiki apa yang dicapai,” kata 
Eko. 

Oleh karena itu, tambah Eko, 
peningkatan akuntabilitas kinerja yang 
saat ini didorong melalui LAKiP akan 
membantu merencanakan, mengukur, 
mengevaluasi dan melaporkan kinerja. 
Sekalipun begitu belum sampai pada 
capaian kinerja yang sesungguhnya. 
“Kita harus pindah  dari berapa besar 
dana yang telah dan yang akan 
dihabiskan menjadi seberapa besar 
kinerja yang dihasilkan agar tujuan 
yang telah ditentukan akan dicapai,” 
tambah Eko.  (bw)

Saat ini Indonesia 

masih pada rule 

base birokrasi, 

birokrasi yang 

orientasinya masih 

pada peraturan 

perundang-

undangan. 

Kalau tidak ada 

peraturannya, 

orang tidak berani 

melakukan inovasi. 

Akibatnya efisiensi 

dan efektivitas 

organisasi menjadi 

korban.
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Raih WTP BeRBekal komiTmen  
UntUk memperoleh opini Wajar tanpa pengecUalian (Wtp), berbagai gerakan 
perUbahan dilakUkan kementerian kesehatan. berbekal komitmen,  pengaWasan 
berjenjang, dan mengUbah pola pikir birokrasi, dalam WaktU cepat kemenkes 
berUbah menjadi institUsi yang transparan dan akUntabel.

kementerian kesehatan ri

Gedung Kementerian Kesehatan RI.

kerja keras jajaran Kemenkes selama 4 tahun. “Tentu 
saja keberhasilan mendapatkan opini WTP dari BPK 
ini sangat melegakan dan menggembirakan. Ini benar-
benar sesuatu yang luar biasa,” ujar  Nafsiah Mboi saat 
yang ditemui Tim Warta BPK di ruang kerjanya, 22 
Januari 2014.  

Selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 
2009 dan 2010, Kemenkes selalu memperoleh  opini 

P reSTaSI baru saja ditorehkan Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes). Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-

DPP) kepada Kementerian Kesehatan atas laporan keuangan 
tahun 2012. Tentu saja, bagi kementerian yang kini dipimpin dr. 
Nafsiah Mboi, Sp.a, MPH itu, perolehan opini WTP ini menjadi 
kebanggaan tersendiri. Terlebih opini WTP ini diraih dengan 
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Disclaimer dari BPK. Lalu tahun 
2011, mulai ada perbaikan hingga 
memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Baru  pada 
laporan  keuangan tahun 2012, 
Kemenkes memperoleh WTP-DPP. 

Nafsiah Mboi mengakui, opini 
WTP yang diraih kementeriannya 
merupakan hasil kerja keras seluruh 
jajaran di Kemenkes. Gerakan 
perubahan itu sudah dimulai ketika 
Dr. endang rahayu Sedyaningsih, 
menjadi Menteri Kesehatan. Salah 
satunya untuk memperoleh opini 
WTP, Kemenkes mencanangkan zona 
integritas kepada seluruh karyawan 
termasuk para pejabat di lingkungan 
Kemenkes serta menyusun roadmap 
menuju WTP.

Sebelumnnya lanjut Nafsiah Mboi, 
pendahulunya telah memprakarsai 
penandatanganan  komitmen bersama 
antara menteri kesehatan dengan 
seluruh pejabat eselon I tentang 
tata kelola pemerintahan yang baik. 
Komitmen itu dilanjutkan dengan para 
kepala dinas  kesehatan di provinsi, 
kabupaten dan kota serta para 
pengelola unit pelaksana teknis di 
Kemenkes. 

Tidak hanya itu, dalam rangka 
meningkatkan opini laporan keuangan, 
juga dicanangkan  gerakan meriah 
opini WTP dengan membentuk Satgas 
WTP di tingkat kementerian dan 
di tingkat eselon I. Kemenkes juga 
membentuk tim konsultasi pengadaan 
barang dan jasa, meningkatkan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan dan pertanggungjawaban 
keuangan. Selain itu juga dilakukan 
percepatan penyelesaian tindak lanjut 
laporan hasil pemeriksaan, penguatan 
penyelenggaraan sistem pengendalian 
internal pemerintah (SPIP) melalui 
penetapan kebijakan dan peraturan 
serta pelaksanaan monitoring bulanan. 

Bebagai kebijakan itulah  lanjut 
Nafsiah Mboi yang menjadi pijakan  
dalam memantapkan  pembenahan 
hingga akhirnya impian untuk 
mendapat Opini WTP dapat 
diwujudkan. “Meski  dari hasil 

audit itu BPK masih menemukan 
beberapa catatan yang harus 
dijelaskan, tapi kami  berkomitmen 
untuk menyempurnakan laporan 
keuangan kami agar Laporan Keungan 
(LK) Kemenkes tahun 2013 bisa 
memperoleh Opini WTP murni,” jelas 
Nafsiah Mboi.

Nafsiah Mboi menegaskan, bagi 
Kemenkes komitmen meraih WTP 
murni ini menjadi sangat penting. 
apalagi sebelumnya Kemenkes 
sering mendapat tudingan sebagai 
kementerian yang  korup. Bahkan 
sewaktu dilantik menjadi Menteri 
Kesehatan, ia kerap mendapat 
gurauan yang cukup menyakitkan. 
“Selamat ya, menjadi menteri di 
Kementerian yang paling korup,” kata 
Nafsiah Mboi.  

Kenyataan pahit itulah yang 
mendorong Nafsiah Mboi melakukan 
perubahan di Kemenkes   menjadi 
institusi yang bersih, meski diakui, 
upaya serupa juga sudah dilakukan 
menteri sebelumnya. “Kebetulan 
kami mendapatkan  irjen yang 
sangat bagus sehingga kami bisa 
fokus pada tindakan pencegahan. 
Upaya ini sejalan dengan filosofi 
penanganan kesehatan masyarakat,  
yakni mencegah lebih baik daripada 
mengobati,”  jelas Nafsiah Mboi. 

Nafsiah Mboi berpandangan, 
dalam memperbaiki laporan 
keuangan, juga ibarat penanganan 
kesehatan. artinya bila sudah 
terlanjur sakit, sedini mungkin diberi 
pertolongan agar secepatnya pulih. 
Jangan sampai penyakit itu semakin 
parah. Sebab kalau itu terjadi maka 
penyembuhannya akan sulit dan 
memerlukan waktu panjang.

Karena itu Nafsiah Mboi, bersyukur 
saat ini ia didampingi para pegawai 
dan pejabat yang sangat mamahami 
dan menyadari perubahan ini. Semua 
itu dilakukan untuk mewujudkan  
suatu kementerian yang transparan, 
akuntabel dan bebas dari korupsi. 
“Kita ingin hidup sehat tanpa korupsi,” 
tegas Nafsiah Mboi.

Tentu saja, diakui Nafsiah Mboi, 
untuk memperoleh opini WTP 
juga bukan perkara gampang. ada 
sejumlah langkah strategis yang 
dilakukan Kemenkes agar dapat 
bangkit dari  keterpurukan. “awalnya 
perubahan itu dari komitmen,” tegas 
Nafsiah. 

Nah berbekal komitmen itulah, 
dijabarkan melalui roadmap yang 
memuat 14 strategi dengan 64 
langkah. Strategi ini kemudian 
disosialisasikan secara berjenjang 
pada semua unit kerja baik di tingkat 
pusat maupun daerah, terutama 
kepada Sumber Daya Manusia yang 
mengelola anggaran. 

Langkah itu diambil, menurut 
Nafsiah Mboi, karena korupsi tidak 
selamanya berhubungan dengan 
uang. Ketidaktahuan bagaimana cara 
mencatat dan menyusun laporan 
keuangan secara baik dapat berakibat 
terjadinya korupsi.  “Sekalipun orang 
tersebut tidak memiliki niat jahat 
untuk melakukan korupsi, tapi akibat 
ketidaktahuannya bisa mengakibatkan 
terjadinya  korupsi,” kata Nafsiah Mboi.     

Karena itu, tambah Menkes, 
kebijakan pendahulunya menggalang 
komitmen, meningkatkan kapasitas 
SDM, dan penyusunan data terkait 
pengelolaan keuangan yang dilakukan 
secara  berjenjang merupakan 

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi
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langkah strategis yang sangat 
tepat dan bermanfaat. Hanya saja 
untuk merealisasikan kebijakan 
tersebut tentu tidak bisa cepat. 
Tapi membutuhkan waktu untuk 
mengubah dan memperbaiki kondisi 
yang berawal dari ketidaktahuan, 
ketidakcakapan yang sudah menahun 
tersebut. “Karena itu setiap saat kita 
mengingatkan agar pengalaman yang 
lalu tidak terjadi lagi,” tegas Nafsiah 
Mboi. 

Nafsiah Mboi mengakui, setiap 
upaya perubahan ke arah yang 
bermartabat, yang paling berat adalah 
mengubah mindset orang-orang 
yang ada di dalamnya. apalagi yang 
sebelumnya sudah merasa nyaman 
dengan kondisi itu. “Namun berkat 
kerjasama yang sangat solid di semua 
lini dan jajarannya akhirnya tujuan 
menjadikan Kemenkes sebagai 
kementerian yang sehat itu sedikit 
demi sedikit mulai terwujud,” kata 
Nafsiah Mboi.

Itulah sebabnya lanjut 
Nafsiah Mboi, ia selalu berupaya 
mengingatkan seluruh jajaran 
Kemenkes untuk melakukan 
perubahan. Bahkan di setiap sudut 
ruangan terpampang imbauan untuk 

melakukan perubahan. “Seperti halnya 
merokok. Kalau kita menyarankan 
mungkin tidak didengar. Tapi kalau 
setiap hari kita ingatkan saya yakin 
suatu saat hal itu akan  menyentuh 
hati mereka dan akan menjadi suatu 
kesadaran,”  tambah Nafsiah Mboi 
penuh semangat.   

Bila kesadaran itu mulai tumbuh, 
maka kata Nafsiah Mboi, secara 
otomatis reformasi birokrasi yang 
selama ini dicanangkan pemerintah 
akan bisa terlaksana. “Jadi reformasi 
birokrasi itu kalau setiap hari kita 
dengungkan pasti  bisa terlaksana. 
“Imbauan untuk tidak korupsi dan 
hidup sehat tanpa korupsi bukan 
hanya slogan tapi benar-benar ajakan 
yang keluar dari hati kita masing-
masing,” kata Nafsiah Mboi.

Hanya saja diakui Nafsiah Mboi, 
ajakan hidup sehat tanpa korupsi 
tersebut juga bukan perkara gampang.
apalagi Kemenkes memiliki Satuan 
Kerja (Satker) yang besar yakni sekitar 
1.600 Satker yang tersebar di seluruh 
pelosok tanah air. apalagi Satuan 
Kerja itu, tidak seluruhnya berada 
dalam kendali Kemenkes, tapi ada 
juga di bawah Pemerintah Daerah 
(Pemda). “Tentu ini suatu tantangan 

yang cukup berat,” kata Nafsiah Mboi.
Karena itu lanjut Nafsiah Mboi, 

perubahan itu mustahil terjadi tanpa 
adanya komitmen yang kuat dari 
seluruh jajaran untuk melakukan 
perubahan. Selain komitmen juga 
dilakukan pengawasan berjenjang. 
Bahkan di setiap kesempatan selalu 
ia manfaatkan untuk mengingatkan  
jajarannya. “Alhamdulillah semua bisa 
disatukan dalam persepsi yang sama 
dan secara strategis terus dilakukan 
sosialisasi berjenjang yang diikuti 
pengawasan berjenjang,” kata Nafsiah 
Mboi. 

Untuk itu Nafsiah Mboi selalu 
mengingatkan jajarannya bahwa di 
era transparansi seperti sekarang, 
kecurangan-kecurangan sekecil 
apa pun pasti  akan ketahuan.  
Karena itu semua orang di jajaran 
Kemenkes harus diingatkan. Bahkan 
ia mencontohkan satu orang saja di 
jajaran Kemenkes yang diperiksa KPK 
misalnya, semua akan merasa sakit. 
“Ibarat tubuh kita, satu organ ada 
yang sakit, kita semua merasakan. 
Jadi kalau ada yang bengkok, 
segera  luruskan. Kita harus saling 
mengingatkan,” kata Nafsiah Mboi.

Hasilnya, lanjut Nafsiah Mboi 
memang cukup membanggakan. 
Bayangkan hanya dalam waktu 
kurang dari empat tahun, kementerian 
yang sebelumnya dituding sebagai 
kementerian paling korup, tiba-tiba 
berubah menjadi kementerian yang 
sangat transparan dan akuntabel. 
“Bahkan dalam dua tahun terakhir 
ini Kemenkes telah mendapatkan 
berbagai penghargan yang puncaknya 
adalah mendapatkan Opini WTP dari  
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ” 
ujar Nafsiah Mboi. 

Terganjal Flu Burung  
Terkait adanya temuan yang 

menyebabkan adanya paragraf 
penjelasan dari BPK, Nafsiah Mboi 
mengaku masih menghadapi kendala 
dalam upaya tindak lanjut temuan BPK 
tersebut. Seperti diketahui, adanya 
tambahan opini “Dengan Paragraf 

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi sedang meemeriksa makanan-makanan yang mengandung zat 
berbahaya.
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Penjelasan” pada laporan keuangan 
2012 karena adanya kasus pengadaan 
alat flu burung beberapa tahun lalu 
yang terindikasi penyelewengan.  

Menurut Nafsiah Mboi 
selama kasus yang diduga terjadi 
penyelewengan rp590 miliar itu 
belum terpecahkan, tentu keinginan 
memperoleh opini WTP murni, masih 
akan terganjal. “Justru hal inilah kami 
akan tanyakan ke BPK, bagaimana 
penyelesaian kasus pengadaan alat flu 
burung itu,” ujar Nafsiah Mboi.

Sedangkan terkait temuan lain, 
Nafsiah Mboi menegaskan pihaknya 
sudah menindak lanjuti  rekomendasi 
BPK. Nafsiah Mboi mengharapkan 
kalau saja permasalah aset yang 
terkendala masalah hukum bisa 
terselesaikan maka laporan keuangan 
Kemenkes di tahun mendatang dapat 
memperoleh opini WTP murni.

Nafsiah Mboi juga mengakui masih 
ada kendala lainnya. Yakni adanya 
ratusan Satker yang kendalinya tidak 
langsung berada di Kemenkes tapi 
berada di bawah Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota. akibatnya 
pengawasannya tidak bisa ditangani 
langsung dari Kemenkes. Sekalipun 
begitu karena mereka menggunakan 
uang negara, Kemenkes selalu 
mengingatkan dan selalu mengajak 
mereka tetap berhati-hati dalam 
mempertanggungjawabkan masalah 
keuangan. “Hal ini penting karena 
setiap ada kesalahan,  Kemenkes 
juga tidak bisa lepas tangan dengan 
mengatakan ini kesalahan pemerintah 
daerah,” jelas Nafsiah Mboi. 

Karena itu tambah Nafsiah Mboi, 
Kemenkes selalu menjalin komunikasi, 
merangkul dan terus mengingatkan 
sehingga kebijakan Kemenkes yang 
telah dituangkan dalam roadmap   
bisa dipahami dan diterima dengan 
baik oleh Satker-Satker yang  secara 
berjenjang pengawasannya di bawah 
Pemda.

Lebih lanjut Nafsiah Mboi juga 
memuji dan mendukung langkah BPK 
yang menerapkan e-audit sebagai 
upaya mencegah praktik korupsi. Dia 

pun yakin kalau semua audit dilakukan 
dengan electronic system (e-audit) 
maka banyak sekali yang dapat 
diatasi. 

Nafsiah Mboi memaparkan 
pengalamannya di Kemenkes yang 
juga sudah memulai menggunakan 
sistem elektronik. Hingga saat ini 
setidaknya sudah ada tujuh kegiatan 
yang bisa dilakukan secara elektronik 
di Kemenkes. Di antaranya  e-Katalog, 
e-Penyusunan anggaran, e-Perizinan, 
dan e-Pengadaan Barang dan Jasa. 
“Saya kira inilah salah satu faktor  
mengapa kami lebih cepat melakukan 
perubahan. Dengan adanya elektronik 
tersebut interaksi antarmanusia bisa 

dikurangi sehingga kemungkinan 
terjadinya penyimpangan semakin 
kecil,” ujar Nafsiah Mboi.

Dalam kaitan dengan teknis 
laporan keuangan, Nafsiah Mboi,  
juga menegaskan bahwa selama 
ini kerjasama dan bimbingan yang 
dilakukan BPKP maupun BPK sangat 
besar. apalagi sebagai orang yang 
baru kembali masuk di birokrasi 
Nafsiah Mboi mengaku banyak hal 
menyangkut laporan keuangan yang 
tidak dikuasainya secara baik. Bahkan 
ia sempat khawatir. Namun keraguan 
itu sirna manakala ia melihat kinerja 
Irjen dan jajarannya serta adanya 
bimbingan BPKP dalam mengawal 
penyusunan laporan keuangan. “Irjen 
Kemenkes   sudah mengedepankan 
pentingnya tindakan preventif promotif 

sedini mungkin yang kalau di istilah 
kesehatan sebagai diagnosa sedini 
mungkin dan beri pengobatan 
langsung,” kata Nafsiah Mboi.  

Selama ini menurut Nafsiah Mboi, 
BPKP berperan besar terutama 
dalam memberikan pemahaman 
tentang pembenahan penatausahaan 
keuangan. Bukan saja di pusat, tapi 
sampai ke daerah-daerah tingkat 
provinsi di seluruh Indonesia. “Dalam 
rakernas tahun lalu, kami  secara 
resmi meminta bantuan BPKP agar 
bisa memberikan pembinaan sampai 
ke daerah-daerah,” kata Nafsiah Mboi. 

Sebagai realisasinya, di setiap 
provinsi saat ini ada BPKP yang 
siap membantu dalam penyusuan 
administrasi dan keuangan. “Ini 
merupakan support yang sangat 
penting, karena  di Kemenkes ini 
tenaga yang paling banyak dokter. 
Jadi kalau dihadapkan pada 
administrasi keuangan memang 
menjadi gamang. Itulah yang saya 
katakan bahwa peran Irjen, BPKP dan 
BPK teramat penting bagi kami,” jelas 
Nafsiah Mboi. 

Langkah antisipatif selanjutnya, 
Nafsiah Mboi menuturkan, Kemenkes 
kini sudah membuat modul tentang 
manajemen pengelolaan keuangan 
yang akan dimasukkan dalam 

kurikulum sekolah-sekolah kebidanan, 
akademi perawat dan  kedokteran. 
Tujuannya agar mereka memiliki 
pengetahuan tambahan mengenai 
penatausahaan keuangan. “Kita mulai 
dari generasi muda agar dia tahu 
bahwa integritas jauh lebih penting 
daripada uang,“ tambah Nafsiah Mboi.       

Nafsiah Mboi bersyukur kini 
perubahan itu sudah dilakukan sesuai 
kebijakan pemerintah mengenai 
good governance. Selanjutnya ia 
hanya melanjutkan, mengawasi 
dan menyempurnakan dengan 
mengedepankan promotif preventif. 
“Perubahan mindset ini pun harus 
terus diingatkan sehingga tujuan 
“hidup sehat tanpa korupsi bisa 
terwujud di Kemenkes,” tegas Nafsiah 
Mboi.  (bd/bw)
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sehat tanpa korUpsi 
adalah harga diri

S eKaLIPUN Kemenkes 
telah mendapat 
penghargaan dari Menteri 
Keuangan sebagai salah 

satu  kementerian yang memiliki 
standar tertinggi dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan, namun 
hasil audit BPK masih mencantumkan 
Opini WTP-DPP. Lantas apa gerangan 
yang menyebabkan adanya DPP. 
Berikut petikan wawancara WARTA 
BPK dengan Menteri Kesehatan 
Nafsiah Mboi di ruang kerjanya pada 
22 Januari lalu: 

Kendala apa yang menyebabkan 
opini Kemenkes masih perlu 
paragraf penjelasan?  

Memang dalam opininya BPK 
menyatakan WTP DPP. Paragraf 
penjelasan itu muncul karena masih 
adanya aset sebesar rp590 miliar 
yang dulu tahun 2008-2009 menjadi 
temuan BPK di Bio Farma Bandung  
dan Laboratorium di  Surabaya. Untuk 
mengatasinya pendahulu saya, Ibu 
endang telah mengambil kebijakan 
menghentikan hal itu. Selaian itu 
semua saran atau rekomendasi BPK 
sudah kami tindak lanjuti. Tapi hasilnya 
sampai saat ini semua sarana dan 
prasarana kesehatan yang berkaitan 
dengan kasus “hukum”  itu tidak bisa 
diapa-apakan  karena di sana masih 
ada policeline. Hal inilah yang dihitung 
sebagai kerugian negara. 

Bisa dijelaskan rekomendasi 
BPK? 

BPK menyarankan agar Kemenkes 
melakukan pertemuan segi tiga dengan 
Bareskrim dan BPK. Bahkan BPK telah 
memfasilitasi keinginan Kemenkes 
agar policeline yang ada  Laboratorium 
Bandung itu bisa dibuka, sementara 
itu kasus hukumnya tetap berjalan. 
Sebab dalam persepsi kami dari 
kacamata kedokteran, kalau peralatan 
yang ada di Lab itu bisa  dibuka dan 
dimanfaatkan maka manfaatnya 
masih sangat besar. Misalnya saja 
kalau terjadi pademi kita masih bisa 
gunakan untuk menyelamatkan sekian 
juta manusia. Bahkan tak mustahil 
faksin flu burung yang dihasilkan bisa 

Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPH
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dijual ke luar negeri untuk mengurangi 
kerugian negara.

Sebaliknya kalau Laboratorium itu 
dibiarkan maka besar kemungkinan 
peralatan itu tak bisa digunakan lagi 
sehingga kerugian negara semakin 
besar. Tapi sekali lagi ini kacamata 
kami  dari segi pemanfaatan alat-alat 
itu untuk kesehatan. Tapi laporan yang 
kami terima dari BPK   Bareskrim 
bersikukuh tidak mau melepaskan 
policeline-nya sebelum kasus 
hukumnya tuntas. Jadi memang ada 
beda persepsi. 

Apa hal ini pernah 
dikonsultasikan ke DPR dan 
bagaimana tanggapannya?

Terkait hal itu sebenarnya kami 
telah menyusun anggaran untuk 
melanjutkan pembangunan.  Lalu kita 
sampaikan ke DPr dengan alasan 
yang sama. Saat itu reaksi komisi 9 
DPr,  akan membuat Panja  dulu. 
Tapi sampai sekarang Panja itu 
belum dibentuk bahkan belum ada 
keputusan. Karena itulah sampai 
sekarang kita tidak tahu akan berbuat 
apa, sehingga hal itu  tetap menjadi 
catatan kerugian. Jadi dari segi 
laporan keuangan kami sudah tidak 
bisa berbuat yang lebih baik lagi dari 
yang sudah kita usahakan.      

Apa ada catatan lain yang 
signifikan? 

Ya. Memang ada juga catatan lain 
yang kecil-kecil.Tapi itu sudah kita 
tindak lanjuti semua. Jadi kalau BPK 
bisa menerima penjelasan kami dalam 
mematuhi saran BPK dan kemudian  
menyatakan  “ Ya pokok pengelolaan 
keuangan Kemenkes sudah benar”.  
Nah itu bisa jadi   DPP-nya akan 
hilang. Tapi kalau penjelasan kami 
tidak bisa ditrima, ya kemungkinan 
DPP-nya masih akan terus melekat. 

Apa strategi Kemenkes 
mempertahankan Opini WTP?

Dalam kaitan pemahaman, 
penguatan dan perubahan mindset 
di tubuh Kemenkes sendiri kami 
akan terus meningkatkan sistem 
pencegahan baik dengan cara terus-
menerus mengingatkan maupun 

dengan sistem. Kalau mengingatkan, 
misalnya tahun 2013 kita mempunyai 
moto: Hidup Sehat Tanpa Korupsi. 
Tahun ini mungkin akan berbeda lagi 
caranya karena kalau itu-itu terus 
mungkin orang akan bosan karena 
pemikiran manusia itu kan terus  
berkembang. Jadi message yang 
disampaikan juga harus berbeda-
beda agar tidak jenuh. Selanjutnya 
komitmen. Saat ini saya dan semua 
rekan di jajaran Kementerian 
Kesehatan sudah berkomitmen sehat 
tanpa korupsi adalah harga diri. Hidup 
sehat harus dengan akal yang sehat. 
Kalau kita bisa terus menjaga hal ini 
maka Kemenkes akan sehat.  

Kalau dengan system, tentunya   
kita akan terus meningkatkan 
pelayanan  elektronik  sehingga  
semua  interaksi  antarmanusia yang 
berkaitan dengan uang, dengan 
kebijakan  dan lain-lain itu   bisa  
lebih  transparan dan akuntabel. 
Harapannya,  hal itu  bisa terus 

menekan  terjadinya penyimpangan 
dan  setiap adanya penyimpangan 
akan terdeteksi secara dini sehingga  
bisa secepatnya ditangani.   

Sedangkan dalam tataran teknis, 
kami akan selalu meningkatkan 
kemampuan SDM dan terus 
meningkatkan kualitas laporan 
keuangan dengan terus menyertakan 
para karyawan yang bertugas di 
bidangnya untuk mengikuti pendidikan 
atau pelatihan-pelatihan. Sedangkan 
untuk jangka panjang, kita sudah 
membuat modul dan memasukkan 
masalah pengelolaan keuangan ini 
dalam kurikulum pendidikan, seperti 
akademi perawat, akademi kebidanan, 
kedokteran, dll  agar sedikitnya 
mereka menguasai manajemen 
pengelolaan penatausahaan 
keuangan.

Bagaimana Kemenkes memakna 
Opini WTP itu?                     

WTP secara praktis memang 
hanya suatu opini tentang pengelolaan 
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keuangan. Laporan keuangan kami 
baik.Tidak bertentangan dengan 
undang-undang. Dengan demikian 
kita bisa    mempertanggung jawabkan 
kepada masyarakat bahwa anggaran 
dari pemerintah itu benar-benar 
kami  kelola dengan baik, benar dan 
akuntabel sehingga masyarakat lebih 
mempercayai kami, dan kami melayani 
mereka dengan hati.  

Meski demikian ini pun tak 
menjamin bahwa lembaga tersebut 
bebas dari korupsi. Karena itu 
sebagai pimpinan di sini saya 
harus harus terus-menerus 
mengingatkan bahwa laporan 
keuangan yang baik itu saja 
tidak cukup kalau kita tidak 
mengubah mindset, pikiran, 
dan hatinya. Harga diri dan 
tanggung jawab itu penting 
sekali. 

Dan saya merasakan 
betul. Dengan adanya 
perubahan-perubahan itu 
kami yang dulu dianggap 
sebagai kementerian yang 
korup, sekarang justru banyak 
mendapat penghargaan baik 
dari pemerintah maupun 
dari badan-badan lainnya. 
Termasuk kami mendapat 
penghargaan dari Menteri 
Keuangan sebagai lembaga 
yang memiliki standar 
tertinggi dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan. 
Jadi meski kami masih DPP 
dalam penyusunan laporan keuangan 
kami dinilai memiliki standar paling 
tinggi. Jadi meski saya baru di sini, 
berkat rintisan pendahulu saya, kami 
sudah mendapatkan 43 penghargaan 
termasuk  penghargaan integritas.   

Nah jadi kalaupun nanti di LK 
2013 BPK memberikan opini, apa 
pun opini akan saya terima  karena 
saya merasakan dan tahu betul 
bahwa di sini telah terjadi perubahan. 
Perubahan inilah yang penting. 

Bagaimana implementasi 
Kemenkes terhadap e-audit yang 
dicanangkan BPK? 

Kami sangat siap karena kami 
sudah pengalaman dengan yang 7-e 
tadi. Kami setuju sekali itu dan kami 
merasakan sekali keuntungannya. 
Jadi  kalau Ketua BPK mengatakan 
adanya e-audit itu telah terjadi 
penghematan, saya juga merasakan 
hal yang sama. Karena itu program  
BPK yang terintegrasi itu harus kita 
dukung sepenuhnya. Ini merupakan 
program  yang sangat luar biasa. 
Bahkan dengan adanya e-audit 
maka faktor personal auditor pun tak 

bisa mempengaruhi karena semua 
akan terpantau langsung. Walhasil 
kita akan mendapatkan hasil audit 
yang obyektif, efisien dan cepat. Ini 
merupakan terobosan BPK yang harus 
diapresiasi.

Bagaimana dengan kesiapan 
e-audit di sejumlah Satker 
Kemenkes di daerah?

Bagi kami mungkin yang masih 
terkendala adalah masalah IT. 
Terutama di daerah yang jauh 
terpencil yang listriknya saja terkadang 
mati terkadang hidup. Telepon 
belum ada. Sinyal seluler juga tidak 

masuk. apalagi internet. Karena itu 
untuk mengatasi hal ini kami telah 
menetapkan metode pelaporan 
berjenjang hingga provinsi sehingga 
pengawasan kami pun  menjangkau 
ke seluruh provinsi.  Namun demikian 
kami tetap optimis karena setiap saat 
kita melihat perkembangan yang luar 
biasa sehingga pada waktunya nanti 
semua bisa memanfaatkan tehnologi 
informasi dengan maksimal. 

Apa harapan ke depan?
Harapan saya tentu kami ingin 

teman-teman saya, tidak hanya yang 
ada di pusat tapi juga sampai ke 
daerah-daerah terus meningkatkan 
integritasnya, meningkatkan 
kemampuannya  untuk melakukan 
preventif dan penanganan dini terus-
menerus. Selain saya juga berharap 
untuk pemerintahan yang akan 
datang, program yang sudah baik 
agar ditingkatkan. Kalau kepada BPK, 
kami mengucapkan terima kasih atas 
kerja sama dan bimbingan selama ini 
dan mudah-mudahan kerja sama ini 
bisa terus ditingkatkan demi kejayaan 
bangsa dan negara.  (bd/bw) 

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi saat diwawancarai olet tim Warta BPK.
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POLEMIK ELPIJI
BERAKHIR DI BPK
AwAl tAhun bAru, mAsyArAkAt sudAh 
disuguhkAn kejutAn: kenAikAn hArgA elpiji 12 
kg. lebih mengejutkAn lAgi, bAru seminggu, 
besArAn kenAikAn kemudiAn direvisi. 

A wAl tahun, per 1 Januari 
2014, masyarakat disuguhi 
kenaikan harga elpiji non 
subsidi tabung 12 kg.  PT 

Pertamina (Persero) memberlakukan 
harga baru elpiji nonsubsidi 12 kg 
secara serentak di seluruh Indonesia 
dengan rata-rata kenaikan di tingkat 
konsumen sebesar Rp3.959 per kg. 
Besaran kenaikan di tingkat konsumen 
itu akan bervariasi berdasarkan jarak 
stasiun elpiji ke titik serah (supply 
point).

Dengan kenaikan Rp3.959 per 
kg tersebut, maka kenaikan harga 
per tabung elpiji 12 kg mencapai Rp 
47.508. Sebelum kenaikan, harga elpiji 
12 kg adalah Rp5.850 per kg atau Rp 
70.200 per 12kg/tabung, yang berlaku 
sejak 2009. Dengan demikian, harga 
elpiji 12 kg akan menjadi Rp 117.708 

per tabung. Kenaikannya mencapai 
68 persen. walau begitu, kisaran 
kenaikan harga di pasaran jauh lebih 
tinggi. Para pengecer menjual elpiji 12 
kg pada kisaran Rp 140.000-150.000 

per tabung. Bahkan di Jayapura, 
Papua, ada agen yang menjual di 
harga Rp310.000 per tabung.

Kenaikan harga yang terkesan 
tiba-tiba ini merupakan kebijakan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin sidang kabinet membahas kenaikan elpiji.
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Pertamina sendiri. Menurut Vice 
President Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir, kenaikan 
dadakan tersebut sudah 
mempertimbangkan aspek yang 
terburuk.

Bisnis gas elpiji merupakan hal 
yang unik. Konsumen yang belum 
habis menggunakan elpiji harus 
menunggu gasnya kosong terlebih 
dahulu baru bisa isi ulang. Sehingga 
jika diberitahu jauh-jauh hari akan 
memicu banyak penimbunan 
elpiji oleh orang-orang yang tak 
bertanggungjawab.

“Kalau sudah terjadi penimbunan 
khususnya yang dilakukan oleh agen 
elpiji, masyarakat juga yang akan 
mengalami kesulitan,” ungkapnya.

lebih lanjut dikatakan Ali, 
bahwa kenaikan harga elpiji 12 kg 
juga merupakan tindak lanjut dari 
rekomendasi Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) yang menyebut 
kerugian bisnis elpiji nonsubsidi 
pada 2011-Oktober 2012 sebesar 
Rp7,73 triliun. Pertamina pun telah 
melaporkan kenaikan harga kepada 
Menteri ESDM Jero wacik sesuai 
amanat Pasal 25 Permen ESDM 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang 
Penyediaan dan Pendistribusian 
Liquefied Petroleum Gas.

Di sisi lain, Ali menyatakan bahwa 

dengan pola konsumsi elpiji 12 kg 
masyarakat, kenaikan harga tersebut 
akan memberikan dampak tambahan 
pengeluaran sampai Rp47.000 per 
bulan atau Rp1.566 per hari. “Kami 
meyakini, kenaikan ini tidak akan 
banyak berpengaruh pada daya beli 
masyarakat, mengingat konsumen 
elpiji 12 kg adalah kalangan mampu,” 
katanya.

Sementara itu, untuk konsumen 
ekonomi lemah dan usaha mikro, 
pemerintah telah menyediakan elpiji 
3 kg bersubsidi yang harganya lebih 
murah. Pertamina, tambah Ali, telah 
mengembangkan sistem monitor-
ing penyaluran elpiji 3 kg yang akan 
me ngatasi kekhawatiran migrasi 
konsumen 12 kg ke 3 kg pascakenaik-
an. Sistem telah diimplementasikan 
secara bertahap di seluruh Indonesia 
mulai Desember 2013. 

“Dengan adanya sistem ini, kami 
dapat memonitor penyaluran elpiji 3 kg 
hingga level pangkalan berdasarkan 
alokasi daerahnya,” ujar Ali.

Selang empat hari kemudian 
setelah kenaikan elipiji 12 kg 
diumumkan, Pemerintah merespon. 
Pada Sabtu siang, 4 Januari 2014, 
wakil Presiden Boediono menggelar 
rapat terbatas bersama sejumlah 
menteri dan instansi di Sekretariat 
wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka 

Selatan, Jakarta. Hadir di antaranya: 
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, 
Menteri Keuangan Chatib Basri, 
Menteri ESDM Jero wacik, Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan, 
Kepala Unit Kerja Presiden bidang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) Kuntoro 
Mangkusubroto.

Rapat terbatas tersebut membahas 
secara mendalam kebijakan kenaikan 
harga elpiji 12 kg yang diterapkan 
Pertamina itu. “Kita bahas secara 
mendalam, ketersediaan, hambatan 
di lapangan, dan sistem distribusi. 
Kami juga mendengar laporan-laporan 
dari lapangan, kami juga mengecek 
segi pandangan para menteri,” ujar 
Boediono, sambil menambahkan 
bahwa hasil rapat tersebut akan 
disampaikan kepada Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. 

Seperti yang disampaikan 
Boediono, keesokan harinya, Minggu, 
5 Januari 2014, kembali digelar sidang 
kabinet terbatas di Bandara Halim 
Perdanakusumah, Jakarta. Seusai 
sidang kabinet, Presiden menyatakan 
bahwa kenaikan harga elpiji 12 Kg 
atas rekomendasi BPK. BPK dalam 
datanya menyebut Pertamina telah 
merugi Rp7,7 triliun.

“Alasan dan tujuan kenaikan 
harga elpiji 12 kg oleh Pertamina 
utamanya didorong dan dikarenakan 
oleh pemeriksaan BPK yang dalam 
auditnya ditemukan kerugian 
pertamina sebesar Rp7,7 triliun,” ucap 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Ditambahkan Presiden bahwa 
dalam hasil pemeriksaannya, BPK 
merekomendasikan dilaksanakannya 
kenaikan harga elpiji 12 kg untuk 
mengatasi atau paling tidak 
mengurangi kerugian Pertamina. Ini 
didasarkan bahwa kerugian itu karena 
harga elpiji 12 kg terlalu rendah. 
Padahal elpiji 12 kg tidak termasuk 
elpiji yang mendapatkan subsidi 
pemerintah. Berbeda dengan elpiji 3 
kg yang disubsidi pemerintah.

walau kenaikan harga elpiji 12 
kg tersebut wilayah kewenangan 
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Pertamina sebagai sebuah 
perusahaan, lanjut Presiden, 
tetapi pemerintah memiliki 
kewajiban untuk meninjau secara 
utuh dampak sosial dan ekonomi 
yang ditimbulkan akibat kenaikan 
elpiji 12 kg yang oleh masyarakat 
dinilai terlalu tinggi itu. 

 
Pertemuan di BPK

Sehari setelah Sidang Kabinet 
Terbatas di Halim, pada 6 Januari 
2014, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Hatta 
Radjasa, Menteri ESDM Jero 
wacik, Menteri BUMN Dahlan 
Iskan, wakil Menteri Keuangan 
Bambang Permadi Soemantri 
Brodjonegoro, serta Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan menyambangi Kantor 
Pusat BPK. Kunjungan tersebut 
terkait dengan kenaikan elpiji 12 
kg. Mereka berkonsultasi dengan 
BPK mengenai hal ini. 

Seusai pertemuan tersebut, 
Ketua BPK Hadi Poernomo 
menginformasikan bahwa 
pertemuan tersebut untuk 
memperjelas maksud rekomendasi 
BPK atas temuan di Pertamina 
terkait kerugian bisnis ElPIJI 12 
kg dan 50 kg sebesar Rp7,7 triliun. 
Dimana, atas temuan kerugian 
tersebut, BPK merekomendasikan 
agar Pertamina menaikan harga 
elpiji 12 kg sesuai dengan biaya 
perolehan untuk mengurangi 
kerugian Pertamina. 

Berdasarkan rekomendasi 
BPK pula, kenaikan harga tersebut 
tetap mempertimbangkan harga 
patokan elpiji; kemampuan daya 
beli konsumen dalam negeri; serta 
kesinambungan penyediaan dan 
pendistribusian gas elpiji. 

“BPK tidak merekomendasikan 
berapa besaran kenaikkan harga 
per kilonya, tidak berdasarkan 
berapa rupiah. Mengenai besarnya 
kenaikan harga Elpiji sepenuhnya 
merupakan keputusan PT 
Pertamina (Persero),” terang Hadi 

Poernomo.
Dari hasil pertemuan dengan 

BPK tersebut, akhirnya Pertamina 
merevisi kenaikan harga elpiji 12 
kg. Pemerintah dan PT. Pertamina 
mengurangi kenaikan harga elpiji 
12 kg, dari Rp3.959/kg menjadi 
Rp.1.000/kg. Pengurangan 
kenaikan harga elpiji diputuskan 
Pemerintah dan Pertamina setelah 
berkonsultasi dengan BPK.

Dalam siaran persnya, pada 
6 Januari 2014, Pertamina 
secara resmi merevisi kenaikan 
harga elpiji non subsidi 12kg 
menjadi sebesar Rp1.000 nett 
per kilogram. Sehingga kenaikan 
harga per tabung non subsidi 
12 kg, rata-rata Rp14.200 per 
tabung. Dengan demikian harga 
per tabung Elpiji non subsidi 
12 kg di tingkat agen menjadi 
berkisar antara Rp89.000 hingga 
Rp120.100 terhitung mulai 7 
Januari 2014, pukul 00.00 wIB. 
Kisaran harga tersebut tergantung 
lokasi dari stasiun elpiji ke titik 
serah.  (and)

Berdasarkan 

rekomendasi BPK 

pula, kenaikan 

harga tersebut tetap 

mempertimbangkan 

harga patokan 

elpiji; kemampuan 

daya beli konsumen 

dalam negeri; serta 

kesinambungan 

penyediaan dan 

pendistribusian gas 

elpiji. 

Ketua BPK, Hadi Poernomo bersama para menteri terkait menyampaikan keterangan kepada media massa 
terkait hasil pertemuan di BPK soal kenaikin elpiji 12 kg.
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PADA dasarnya elpiji 12 kg tidak disubsidi pemerintah. 
Hal yang sama dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Pertamax. Artinya, penentuan harga ditentukan langsung 
Pertamina sebagai sebuah perusahaan untuk kelangsungan 
bisnisnya. 

 “Elpiji 12 kg itu tidak disubsidi sama pemerintah, jadi 
itu murni bisnis badan usaha baik itu BUMN maupun 
swasta,” ungkap Vice President Corporate Communication 
Pertamina, Ali Mundakir. 

Penentuan harga gas elpiji sendiri diatur dalam Permen 
ESDM nomor 26 Tahun 2009 Pasal 29, bahwa harga elpiji 
umum ditetapkan oleh badan usaha. Penentuan harga gas 
elpiji umum atau yang non subsidi ditentukan oleh badan 
usaha dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, 
harga gas di mana ditentukan oleh CP (Contract Price) 
Aramco, kurs, pajak, biaya pengisian dan distribusi, serta 
keberlangsungan pasokan,” ujar Ali.

Ali menambahkan selama ini Pertamina selalu 
mempertimbangkan daya beli masyarakat ketika ingin 
menaikan harga gas elpiji khususnya 12 kg. Apalagi sejak 
2009 Pertamina sampai 2013 Pertamina belum pernah 
menaikan harga gas elpiji. “Padahal sejak 2009 hingga 
2012 Pertamina tercatat telah rugi lebih dari Rp 20 triliun, di 
tahun 2012 kita rugi Rp7,7 triliun hanya dari bisnis elpiji 12 
kg,” ungkap Ali.

Bahkan, kata Ali, ketika Pertamina memutuskan 
kenaikan harga elpiji tabung biru itu sebanyak Rp 3.959 
per kilo, Pertamina masih juga rugi Rp 2.100 tiap kg. “Saat 
ini setelah kita naikan harganya, Pertamina masih juga 
rugi Rp 2.100 per kg. Masyarakat kami minta memahami 
kondisi tersebut, karena ini juga menyangkut faktor 
keberlangsungan pasokan, kalau rugi terus siapa yang mau 
masok gas elpiji lagi? Kenaikan harga ini juga tidak terlalu 
membebani masyarakat karena hanya tambah Rp 47.500 
per tabung, kalau untuk rakyat miskin kan sudah disediakan 
gas 3 kg dan itu harganya tidak naik,” tutup Ali.

Kenaikan elpiji 12 kg sebenarnya sudah jauh-jauh hari 
akan dinaikan. Sejak tahun 2013 Pertamina sudah ingin 
sekali menaikkan harga gas elpiji. Tapi karena pada tahun 
lalu ada kenaikan harga BBM subsidi, sehingga pemerintah 
meminta dicari waktu yang tepat. 

walau harga elpiji 12 kg dinaikkan Rp 3.959 per kg 
pun, Pertamina tetap masih merugi. Hal ini disampaikan 
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir pada Rabu, 1 Januari 2014. Ia mengatakan, 

KELAngsungAn 
BIsnIs PERtAMInA

setelah kenaikan harga, Pertamina masih merugi Rp2.100 
per kg. Sebab, harga pokok perolehan elpijinya sudah 
mencapai Rp10.785 per kg. Kerugian bisnis elpiji 12 kg yang 
ditanggung Pertamina dilatarbelakangi harga pembelian 
sesuai pasar dan penurunan nilai tukar rupiah.

Pada 2013, Pertamina mencatat penjualan elpiji 12 kg 
mencapai 977.000 ton dengan harga pokok perolehan rata-
rata 873 dollar AS per ton. Berdasarkan hitung-hitungan itu, 
diperkirakan kerugian Pertamina pada 2013 mencapai Rp5,7 
triliun. 

Menurut Ali Mundakir, kenaikan harga itu dilakukan 
untuk menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg yang rata-rata 
Rp6 triliun per tahun.”Kerugian ini tentunya tidak sehat 
secara korporasi karena tidak mendukung Pertamina 
dalam menjamin keberlangsungan pasokan elpiji kepada 
masyarakat,” ujarnya. 

Setelah kenaikan harga elpiji 12 kg direvisi, Pertamina 
telah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 yang menyangkut proyeksi 
kerugian bisnis Elpiji 12 Kg bertambah menjadi sebesar 
USD0,51 miliar atau sekitar Rp5,4 triliun dengan asumsi kurs 
Rp10.500 per USD. Dengan kondisi tersebut maka proyeksi 
pertumbuhan profit turun dari 13,17% menjadi 5,65%.

Hal senada juga diungkapkan wakil Ketua BPK Hasan 
Bisri. Menurutnya, berdasarkan audit BPK pada tahun 
2011 dan 2012, BPK menilai Pertamina wajib menaikkan 
gas elpiji 12 kg tetapi dengan syarat memperhatikan daya 
beli masyarakat. “BPK memberikan rekomendasi kepada 
Pertamina. Rekomendasi BPK adalah agar Pertamina 
menaikan harga jual elpiji 12 kg ke atas (non subsidi), 
dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” kata 
Hasan.

Hasan menjelaskan dari audit penyediaan gas untuk 
konsumsi oleh Pertamina menunjukkan sejak tahun 2009 
hingga 2012, Pertamina menjual elpiji 12 kg ke atas dengan 

Ali Mundakir (tengah).
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harga di bawah harga pokok penjualan 
atau menjual untuk rugi. Akibatnya, 
Pertamina mengalami kerugian dari 
sektor bisnis gas. “Akibatnya untuk 
periode 2011 sampai Oktober 2012 
saja. Pertamina harus menanggung 
kerugian Rp7 triliun lebih. Kerugian 
tersebut selalu diungkapkan dalam 

laporan keuangan pertamina 
sebagai kerugian atas kontrak yang 
memberatkan Pertamina,” jelasnya.

Hasan menjelaskan keputusan 
Pertamina sebagai BUMN menaikkan 
harga gas non subsidi adalah 
keputusan tepat. langkah ini untuk 
mengerem kerugian yang semakin 

membesar. Kalau hal ini dibiarkan 
maka kerugian Pertamina akan 
semakin besar. Apalagi harga pokok 
elpiji terus naik dan nilai tukar US 
dollar terus meningkat. Hal yang bisa 
menggerogoti modal Pertamina. Ini 
tentu secara korporasi tidak sehat.  
(and)

BAIK Pertamina maupun 
Pemerintah menyatakan kenaikan 
harga elpiji 12 kg pada awal tahun 
2014 ini, salah satunya, karena 
rekomendasi yang diberikan BPK. BPK 
memang memberikan rekomendasi 
terkait kenaikan harga elpiji 12 kg ini. 

Rekomendasi tersebut merupakan 
hasil dari temuan pemeriksaan kinerja 
atas Implementasi Kebijakan Energi 
Nasional Sektor Gas dengan area 
kunci Pendistribusian elpiji Tahun 
2011 dan 2012 pada PT Pertamina 
(Persero). Dimuat dalam Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester II tahun 2012. 
Tujuan dari pemeriksaan kinerja ini 
untuk  menilai efisiensi dan efektivitas 
pendistribusian elpiji dan tabung elpiji 
Pertamina. 

BPK melakukan pemeriksaan 
selama 50 hari kerja di Kantor Pusat 
PT Pertamina (Persero) dan Kantor 
lPG & Gas Products Region di 
Jakarta, Medan, Balongan, Bandung, 
Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. 
Pemeriksaan dilaksanakan pada 15 
Oktober-21 Desember 2012.

Hasil dari pemeriksaan 
menunjukkan bahwa kegiatan 
pendistribusian elpiji oleh Pertamina 
secara umum sudah efektif. Efektivitas 
tersebut tercermin dari pasokan elpiji 
dari Pertamina yang telah dapat 
menjangkau ke daerah-daerah yang 
terkonversi secara cukup baik dari 

BERAwAL DARI 
PEMERIKsAAn BPK

sisi volume maupun ketepatan waktu. 
Tidak ada permasalahan yang sangat 
signifikan. Walau ada kelangkaan 
di beberapa daerah, tetapi secara 
populasi distribusi ke seluruh wilayah 
Indonesia sudah merata. 

walaupun pendistribusian lPG 
secara umum telah efektif, Pertamina 
menghadapi kendala besar terkait 
dengan kontinuitas pendistribusian 
dalam jangka panjang. Kendala 
tersebut adalah terkait dengan 
kerugian yang diderita oleh Pertamina 
dalam bisnis elpiji yang tidak disubsidi 
(non PSO) karena harga jual yang 
ditetapkan lebih rendah dibandingkan 
dengan harga penyediaannya. Hal 
tersebut dapat menganggu kontinuitas 
pendistribusian elpiji jangka panjang. 
Kemampuan finansial Pertamina dalam 
jangka panjang akan menurun karena 
pertamina menanggung kerugian atas 
pendistribusian elpiji 12 kg dan 50 kg 
selama tahun 2011 sampai Oktober 
2012 sebesar Rp7,73 triliun. 

Kerugian tersebut berdampak 
juga pada ketidakmampuan 
Pertamina untuk melakukan kegiatan 

perawatan baik atas sarana dan 
fasilitas pendistribusian lPG yang 
dimiliki sehingga dalam jangka 
panjang kualitas lPG maupun sarana 
pendukungnya berpotensi tidak dapat 
dipertahankan. Kemampuan finansial 
Pertamina dalam jangka panjang juga 
akan menurun. Di sisi lain, Pemerintah 
pun akan kehilangan kesempatan 
untuk memperoleh pendapatan 
deviden dari Pertamina yang lebih 
besar akibat kerugian yang diderita 
dari bisnis elpiji non subsidi. 

Atas dasar hasil pemeriksaan 
itulah BPK memberikan rekomendasi 
agar Pertamina menaikan harga elpiji 
tabung 12 kg sesuai dengan harga 
perolehan untuk mengurangi kerugian 
Pertamina. Tapi, menaikan harganya 
tetap dengan mempertimbangkan 
harga patokan elpji;  kemampuan 
daya beli konsumen dalam negeri; 
kesinambungan penyediaan dan 
pendistribusian; sesuai Permen ESDM 
No. 26 Tahun 2009; serta melaporkan 
kenaikan harga elpiji tabung 12 kg 
tersebut kepada Menteri ESDM. 
(and)
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ISTIlAH elpiji sebenarnya 
mengacu pada nama brand dari Liquid 
Petroleum Gas (lPG) dan jenis gas 
lainnya yang diproduksi Pertamina 
untuk konsumsi industri, rumah 
tangga, dan komersial. Jadi, walau 
“elpiji” kata yang diucapkan untuk 
“lPG” tetapi keduanya serupa tapi tak 
sama. 

Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan elpiji secara nasional, 
Pertamina selain bertanggung jawab 
terhadap penyediaan elpiji, juga 
bertanggung jawab melaksanakan 
distribusi elpiji  tersebut.

Elpiji diperoleh melalui tiga sumber: 
kilang Pertamina, kilang swasta, 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS), dan impor. Dari ketiga sumber 
untuk memperoleh elpiji tersebut, 

data tahun 2012 mengungkapkan 
bahwa sumber yang berasal dari impor 
merupakan yang terbesar.

Hal tersebut mengakibatkan 
terjadinya peningkatan jumlah volume 
elpiji impor yang berdampak pada 
peningkatan biaya pengadaan dan 
biaya transportasi elpiji impor sebesar 
USD48 per Metrik Ton (MT) tahun 
2011 dan USD116 per MT tahun 2012. 
Hal tersebut juga meningkatkan risiko 
jangka panjang ketersediaan elpiji 
dalam negeri karena ketergantungan 
pasokan dari impor.

Elpiji yang dipasarkan Pertamina 
ini ada dua macam: elpiji non PSO 
atau elpiji yang harganya tidak 
disubsidi pemerintah dan elpiji 
PSO, elpiji yang harganya disubsidi 
pemerintah. 

sEKILAs ELPIJI yAng 
DIPAsARKAn PERtAMInA

Elpiji non PSO yang dipasarkan 
elpiji tabung 12 kg, 50 kg, 6 kg, 
elpiji bulk, ease gas, dan propane 
refrigerated. Dari jenis-jenis elpiji non 
PSO tersebut, komposisi yang paling 
besar adalah elpiji 12 kg dan 50 kg. 
Elpiji tabung 12 kg diperuntukkan 
bagi kebutuhan rumah tangga dan 
industri, sedangkan elpiji 50 kg khusus 
diperuntukkan bagi kebutuhan industri. 
Sementara elpiji PSO yang dipasarkan 
berupa elpiji tabung 3 kg. 

Penjualan elpiji non PSO terutama 
12 kg mengalami kerugian sejak tahun 
2005. Hal ini disebabkan penetapan 
harga penjualan lPG 12 kg yang 
ditetapkan Pemerintah dibawah harga 
CP Aramco. Secara umum, khususnya 
dalam tahun 2011 dan 2012, dalam 
melakukan bisnis elpiji 12 kg dan 50 
kg, Pertamina mengalami kerugian. 
Tapi, dalam bisnis elpiji 3 kg Pertamina 
mendapatkan keuntungan, meskipun 
secara keseluruhan (PSO versus Non 
PSO) Pertamina tetap mengalami 
kerugian.  (and)
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PERTEMUAN TEKNIS ASEANSAI, 
SIMPOSIUM ASEANSAI, DAN 

INTERNATIONAL SEMINAR
January 17 - 20, 2014, Jakarta, Indonesia

B adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
menyelenggarakan “ASEANSAI Symposium 
on Enhancing Public Accountability in ASEAN 
to achieve Regional Competitiveness and 

Prosperity” pada tanggal 19 Januari 2014 di Mandarin 
Oriental Hotel, Jakarta. acara ini merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan untuk merayakan ulang tahun Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-67. Tema 
simposium tersebut  didasarkan pada tingkat kepentingan 
akuntabilitas untuk pencapaian good governance terutama 
di negara kawasan aSEan. Simposium ini dihadiri oleh 
delegasi dari enam Lembaga Pemeriksa Keuangan (SaI) 
dari anggota aSEanSaI,  Lembaga donor Internasional, 
peserta dari internal BPK yang terdiri dari Wakil Ketua dan 

Auditor General NAA Kamboja, Som Kim Suor memukul Gong sebagai tanda dimulainya Simposium ASeANSAi, disaksikan Ketua BPK Ri, Hadi 
Poernomo dan Auditor General JAN Malaysia, Tan Sri Dato’ Setia Haji Ambrin Bin Buang.
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anggota BPK RI, Sekretaris Jenderal, auditor Utama, Kepala 
Inspektur, direktur Utama, Staf Senior, dan Kepala Kantor 
Perwakilan. Pada simposium tersebut, setiap anggota 
aSEanSaI akan mempresentasikan makalah mereka 
terkait dengan akuntabilitas dan peran SaI karena setiap 
negara dan pemerintahannya memiliki sistem akuntabilitas 
mereka sendiri dan bagaimana peran lembaga audit dalam 
meningkatkan akuntabilitas, serta harapan meningkatkan 
akuntabilitas melalui kerjasama regional dan internasional. 
Pada akhir acara simposium, sebagai hasil dari simposium 
tersebut, Administration Office dan Secretariat Function telah 
membuat draf ASEANSAI Communique.  Komunike tersebut 
akan disirkulasikan pada ASEANSAI Assembly sebelum 
pengesahannya. The Head of Administration Function akan 
mensirkulasikan draf komunike kepada seluruh Ketua SaI 
untuk dimintakan pendapat dan pengesahan.

Setelah acara symposium tersebut, BPK RI juga 
menggelar Seminar Internasional terkait dengan topik 
simposium pada tanggal 20 Januari 2014 di Kantor Pusat 
BPK RI. Seminar Internasional tersebut dihadiri oleh seluruh 
delegasi aSEanSaI, perwakilan dari  SaI Polandia, peserta 
dari internal BPK RI, Sekretaris Jenderal Lembaga negara, 
Sekretaris daerah, BUMn, LSM, Lembaga donor, dan 
Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan 

Ketua BPK Hadi Poernomo.

Suasana Simposium ASeANSAi.
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Pembangunan ( UKP4 ). Hasil Simposium aSEanSaI 
juga disajikan pada Seminar Internasional sebagai 
bahan untuk masing-masing peserta untuk memahami 
satu sama lain pada praktek akuntabilitas di beberapa 
negara di kawasan ASEAN dan untuk mengidentifikasi 
praktik-praktik terbaik dari negara-negara lain yang 
dapat dipelajari dan diterapkan ke negara mereka 
sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku di 
negara masing-masing. acara ini diadakan untuk 
menghasilkan konsensus yang akan berguna untuk 
memperkuat peran SaI dalam mempromosikan 
akuntabilitas publik di negara-negara masing-masing 
untuk mencapai kesejahteraan dan daya saing 
aSEan.

Sebelum penyelenggaraan aSEanSaI Symposium 
dan Seminar Internasional tersebut, pada tanggal 17-
18 Januari 2014 aSEanSaI juga menyelenggarakan 
pertemuan teknis aSEanSaI. Pertemuan ini 
diselenggarakan untuk  membahas, menyelaraskan, 
mengembangkan dan menyelesaikan Rencana Kerja 
dan anggaran 2014 - 2015 dari Komite aSEanSaI 
dan Sekretariat. Pertemuan teknis ini dihadiri oleh 
delegasi dari SaI dari Brunei darussalam, Kamboja 
SaI, SaI of Lao, SaI Malaysia, SaI dari Filipina, dan 
SaI Vietnam, delegasi dari internal BPK RI, serta 
observer dari GIZ. Pada akhir pertemuan, aSEanSaI 
Kepala Administrasi Fungsi melaporkan Rencana final 
aSEanSaI Kerja dan anggaran 2014-2015. 

Anggota BPK Bahrullah Akbar tampak menyampaikan paparan.

Para narasumber Seminar internasional

Foto bersama antara Pimpinan BPK, NAA Kamboja, JAN Malaysia, dan para delegasi peserta Simposium ASeANSAi.
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

L U P A

A dA satu penyakit 
pada manusia yang 
sangat berbahaya yang 
dampaknya lebih besar 

dibandingkan dengan penyakit-
penyakit mematikan yang selama 
ini dikenal, seperti jantung, stroke, 
miningitis, leukimia, ginjal dan HIV/
AIdS, serta penyakit lainnya. Penyakit 
itu diberinama LUPA.  

Secara garis besar ada dua tipe 
lupa, yaitu lupa yang fitrah dan lupa 
yang tidak sesuai dengan fitrah yang 
nama lainnya disebut lalai. Lupa yang 
fitrah adalah lupa yang manusiawi 
yang secara alamiah bisa dialami oleh 
siapa pun. Lupa menyimpan kunci 
kendaraan, lupa mematikan kompor, 
lupa meletakkan handphone, lupa 
dengan kaca matanya, dan sejinisnya 
adalah lupa yang fitrah. Lupa tipe 
ini tidak sebahaya dengan tipe yang  
kedua.

Lupa tipe kedua adalah apa 
yang disebut dengan lalai, yaitu 
lalai akan kedudukan, peran, fungsi, 
amanah dan kewajibannya sebagai 
manusia. Inilah penyakit yang paling 
berbahaya, karena apabila dibiarkan 
tanpa ada pencegahan, penyadaran 
dan penghentian akan menimbulkan 
dampak kerusakan yang luar biasa di 
muka bumi ini. 

Banyak kasus kekacauan 
dan kerusakan di dunia ini yang 
disebabkan karena penyakit lalai 
ini. Seorang suami yang lalai pada 
amanah dan kewajibannya akan 
menelantarkan isteri dan anak-
anaknya sampai terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga, perceraian dan 
kehancuran keluarga. Begitu juga jika 
seorang isteri lalai, maka akibatnya 
rumah tangga juga akan berantakan.

Seorang anak yang lalai  pada 
perannya akan bersikap dan 
berperilaku yang jauh dari tuntunan 
agama dan etika yang baik, tidak 
patuh pada nasihat orang tua, 
menghabiskan waktu untuk bermain 
dan bermalasan, melupakan  tugasnya 
sebagai pelajar,  dan kadang-kadang 
sampai berani melawan dan durhaka 
kepada  orang tua. Na’udzubillahi min 
dzalika.

Seorang pemimpin negara, 
kementerian, lembaga negara,  dan 
kepala daerah yang lalai pada 
janji, tugas dan tanggungjawabnya 

akan cenderung menggunakan 
kekuasaannya untuk bertindak 
sewenang-wenang, menyimpang dari 
aturan, dan mementingkan keperluan 
pribadi dan golongannya, sehingga 
program dan kegiatan pemerintahan 
terbengkelai dan menimbulkan 
penderitaan bagi rakyat yang 
dipimpinnya. 

Wakil rakyat pun yang duduk di 
lembaga perwakilan baik di pusat 
maupun di daerah dapat juga terkena 
penyakit lalai ini. Semasa masih 
menjadi caleg dan berkampanye 
memberikan janji manis kepada 
konstituen, namun setelah terpilih dan 
duduk di kursi di parlemen, lupa akan 
janji-janjinya. Bukan lagi kesejahteraan 
rakyat dipikirkan dan diperjuangkan, 
tetapi kepentingan diri dan partainya 
saja yang diutamakan.

Sangatlah membahayakan sendi-
sendi kehidupan berbangsa dan 
bernegara jika pejabat dan  aparat 
penegak hukum seperti mahkamah 
konstitusi, komisi yudisial, mahkamah 
agung, kepolisian, kejaksaan dan 
KPK sudah lalai dengan jati diri dan 
amanahnya. Jika ini terjadi maka 
kesesatan akan menjadi kebenaran, 
kejahatan akan menjadi pemenang, 
dan orang tidak bersalah akan 
mendapat hukuman.

Para pegawai yang menangani 
pemeriksaan keuangan, perpajakan, 
bea cukai dan sebagainya sangat 
rawan dengan godaan yang membawa 
kepada berbagai penyimpangan. 
Maka selalu waspada adalah 
jalan yang terbaik untuk menahan 
godaan tersebut. Sedikit saja 
lalai maka godaan tersebut akan 
menggelincirkannya kepada perbuatan 
tercela dan terlarang seperti korupsi, 
kolusi dan nepotisme.

Melihat begitu besar dampak dan 
bahayanya lalai dalam kehidupan di 
dunia ini, maka sangat diperlukan 
adanya upaya yang sungguh-
sungguh dari setiap manusia agar 
tidak terjangkit penyakit lalai tersebut. 
Sedikitnya ada dua usaha yang selalu 
bisa dilakukan, yaitu dengan cara 
selalu mengingat perjanjian dengan 
Allah (mua’hadah) dan selalu merasa 
diawasi oleh Allah (muroqobah). 
Semoga kita terhindar dari lalai. 

KO LO M
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D alam sebuah 
perusahaan, jajaran 
direksi menjadi pihak 
yang menjalankan 

proses bisnis ke arah profitable. 
Sementara, untuk mengawasi 
operasional perusahaan, 
kedudukannya dipegang Dewan 
Komisaris. Dalam menjalankan tugas 
pengawasan itu, Dewan Komisaris 
dibantu oleh suatu organ yang 
dinamakan Komite audit.

Komite audit ini bertugas meneliti 

atau melihat apakah perusahaan 
sudah menjalankan ketentuan yang 
berlaku beserta standard operating 
procedure (SOP), termasuk good 
corporate governance. Tugas 
meneliti ini juga termasuk laporan 
keuangan perusahaan dan kinerja 
dari perusahaan itu, apakah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan 
target yang dipatokkan atau tidak. 
Intinya, Komite audit mengawasi 
tata kelola (governance), risk 
management dan kontrol atau 
pengendalian sebuah perusahaan. 

Sebagai saluran di bawah Dewan 
Komisaris, Komite audit nantinya 
akan memberikan masukan-masukan 
sebagaimana hasil dari penelitiannya 
sebagai dasar pertimbangan kepada 
Dewan Komisaris. Setelah mendapat 
masukan-masukan, Dewan Komisaris 
kemudian menyampaikannya kepada 
manajemen perusahaan sebagai 
masukan atau hasil pengawasan 
secara resmi. Jadi, informasi 
yang diperoleh untuk masukan-
masukan dalam rangka pengawasan 
perusahaan, itu salah satunya dari 
Komite audit.  

  Komite audit ini terdiri atas 
orang-orang yang mengetahui 
seluk-beluk keuangan dan aturan-
aturan main di perusahaan itu. 
anggotanya bukan dari kalangan 
intern perusahaan, tapi dari luar 
perusahaan. Ini untuk menjaga 
objektivitas dan independensi Komite 
audit sendiri. Biasanya Komite audit 
diketuai oleh Komisaris Independen. 
Ia dibantu oleh dua orang anggota 
yang dipilihnya.  

Oleh karena punya peran 
penting sebagai salah satu pilar 
good governance dalam sebuah 
perusahaan, komite audit ini 
kemudian membentuk wadah 
persatuan komite audit. Namanya 
Ikatan Komite audit Indonesia (IKaI). 
Dibentuk secara resmi pada 31 Juli 
2004. anggotanya beragam, baik 
Komite audit dari BUmN maupun 
perusahaan-perusahaan lain. 
Uniknya, organisasi profesi komite 
audit ini hanya ada di Indonesia.  

IKaI dibentuk sebagai wadah 
sharing pengalaman, pengetahuan 
dan informasi sebagai penguatan 
kapasitas bagi Komite audit yang 

IKAI PerKuAt KAPAsItAs 
KomIte AudIt

Moh. Hassan

PROFESI
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Keanggotaan IKaI terdiri dari : 
u anggota Biasa, adalah orang perseorangan yang tercatat aktif 

sebagai anggota Komite audit Emiten, Perusahaan Publik, Badan 
Usaha milik Negara (BUmN) dan Badan Usaha milik Daerah (BUmD), 
Pemerintah Daerah serta entitas lainnya dan orang perseorangan 
yang telah memenuhi persyaratan dasar keanggotaan.

u anggota Kehormatan, adalah Warga Negara Indonesia yang telah 
berjasa bagi perkembangan profesi Komite audit di Indonesia.

BErmUla dari forum-forum diskusi dan Forum 
Komite audit dari The Indonesian Society of 
Independent Commissioners (ISICOm), yang secara 
konsisten banyak membahas masalah seputar 
good corporate governance dan juga peranan dari 
para Komisaris dan Komite audit dalam membantu 
perusahaan agar mampu beroperasi sesuai dengan 
prinsip-prinsip good corporate governance, lahirlah 
suatu keinginan agar pemikiran-pemikiran yang telah 
dihasilkan dalam forum tersebut. Tidak hanya berkisar 
pada tataran konsep atau pemikiran 
saja, tetapi juga mampu ditularkan 
dan direalisasikan.

Keinginan yang begitu besar 
mendorong ISICOm dengan juga 
beberapa praktisi komite audit 
yang memiliki concern yang tinggi 
terhadap pola pengembangan 
komite audit - agar komite audit 
selalu updated, well informed, 
dan efektif dalam menjalankan 
tugasnya- sepakat untuk membentuk 
The Indonesian Institute of Audit 
Committee.

Dengan melalui beberapa kali pertemuan antara 
ISICOm dengan beberapa praktisi komite audit yang 
bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai 
pembentukan The Indonesian Institute of audit 

Committee, maka disepakati segera mendeklarasikan 
organisasi ini. maka pada tanggal 20 april 2004 di 
Jakarta, dideklarasikanlah The Indonesian Institute of 
Audit Committee (Ikatan Komite audit Indonesia) yang 
lebih dikenal secara singkat dengan nama IKaI.

IKaI dicetuskan oleh 9 orang anggota pendiri, 
yaitu Soedarjono (Komisaris Utama PT. Danareksa 
(Persero), Irwan Sofjan (Ketua Komite audit PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk)., Subarto Zaini (Ketua 
Komite audit PT. BaT Indonesia Tbk.), m. Tjoek Soeroso 

(Ketua Komite audit PT. Jasa raharja), Tjuk Kasturi 
Sukiadi (Ketua Komite audit PT. Semen Gresik Tbk.), 
Kanaka Puradiredja (anggota Komite audit PT. astra 
International Tbk. dan PT. Bank Niaga Tbk.), dan Indra 
Safitri (Anggota Komite Audit PT. Inco Tbk.).  (and)

Proses Pembentukan IKAI

menjadi anggotanya. Selain itu, 
IKaI juga membantu perusahaan-
perusahaan yang mencari tenaga 
Komite audit yang kompeten. 

Dengan tujuan dibentuknya 
IKaI tersebut, tak heran jika banyak 
kegiatan-kegiatannya tidak jauh 
dari workshop, seminar, panel 
diskusi, dan pembekalan. Bahkan, 
ke depan IKaI berencana akan 
mengeluarkan sertifikasi bagi Komite 
audit. rencananya tahun 2014 akan 
dirancang model sertifikasinya bagi 
anggota IKaI. 

“Jadi, untuk menjadi Komite 
audit itu adalah orang yang betul-
betul profesional, yang kompeten 
di bidang accounting, finance, dan 
governance,” ucap Ketua Dewan 
Pengurus IKaI moh. Hassan.    

Keanggotaan
Walau terbilang banyak 

perusahaan, khususnya perusahaan 
terbuka yang memiliki organ 
Komite audit, tetapi anggota IKaI 
ini masih terbilang masih minim. 
Padahal untuk menjadi anggota 
IKaI juga tidak harus terdaftar 
sebagai anggota Komite audit di 
suatu perusahaan. Orang-orang 
yang berkecimpung dalam bidang 
corporat governance pun dapat 
masuk dalam keanggotan IKaI. 

Sampai 2013 ini, jumlah anggota 
IKaI mencapai 350-an anggota. 
Jumlah keanggotaan tersebut masih 
individual member. artinya, anggota 
IKaI masih orang per orang. Ke 
depan, IKaI akan mengubah sifat 
keanggotaannya menjadi corporate 

member.
menurut moh. Hassan, jumlah 

anggota yang mencapai 350-an 
anggota itu belum cukup. Sebab, 
ada ribuan anggota Komite 
audit yang tersebar di berbagai 
perusahaan di Indonesia. Kalau 
dihitung BUmN saja, yang jumlahnya 
mencapai lebih 500-an perusahaan. 
Kalau saja ada dua anggota Komite 
audit saja di setiap perusahaan 
BUmN, ada sekitar 1000-an orang. 
Itu baru yang di BUmN, belum 
di private sector, di perusahaan 
terbuka. 

“Kita ingin seluruh anggota pada 
Komite audit di setiap perusahaan 
menjadi anggota, inilah tantangan 
kita ke depan,” ungkap moh. 
Hassan.  (and)
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Komisi Vii DPR DuKung PenghaPusan 
subsiDi ListRiK untuK KaLangan inDustRi

teRKait Dana oPtimaLisasi, 
KPK PeRLu minta Komitmen PaRtai

JAKARTA--Komisi VII DPR 
menyetujui usulan pemerintah 
untuk melakukan penghapusan 
subsidi listrik untuk kalangan 
industri. Demikian salah satu 
butir kesimpulan Raker Komisi VII 
DPR dengan Menteri ESDM Jero 
Wacik, Dirut PLN Nur Pamudji 
yang dipimpin oleh Ketua Komisi 
VII DPR Soetan Bhatoegana, 
di Gedung Nusantara I DPR RI, 
Selasa, (21/1), sebagaimana 
dikutip dari website dpr.go.id

Menurut Soetan, penghapusan 
subsidi listrik secara bertahap 
untuk pelanggan industri menengah I3 yang go public 
dan industri besar I4 serta penerapan tarif adjustment 
terhadap pelanggan listrik non subsidi rumah tangga 

besar R3, bisnis menengah B2, bisnis besar 
B3 dan kantor pemerintah sedang P1. 
“Kenaikan itu terhitung tanggal 1 Mei 2014 
sampai dengan bulan Desember 2014,”jelas 
Soetan saat membacakan kesimpulan Raker 
Komisi VII DPR tersebut.

Sementara Asfihani (Fraksi PD) 
mengatakan, Raker ini merupakan kelanjutan 
dari Rapat Bangar lalu terkait subsidi listrik 
“DPR meminta jangan sampai subsidi 
memberatkan APBN, karena itu kita meminta 
rinci perusahaan go public mana yang tidak 
boleh menerima subsidi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri ESDM 
Jero Wacik menjelaskan, subsidi untuk rakyat 

miskin pada sektor listrik mencapai sekitar 56 persen. 
“Setuju kita berjuang untuk mensubsidi rakyat untuk 450 
VA dan 900 VA,” tandasnya.  ***/dr

JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR 
RI Martin Hutabarat meminta Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 
komunikasi dengan para pimpinan partai 
menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Salah 
satu agenda yang perlu dibicarakan adalah 
meminta partai agar melarang anggotanya di 
parlemen membancak dana optimalisasi.

“Sekarang seharusnya KPK dapat 
memanfaatkan popularitasnya itu dan 
meminta komitmen para pimpinan partai 
dan meminta anggotanya di parlemen 
tidak membancak dana optimalisasi untuk 
kepentingan pemilu, ngomong saja begitu,” 
katanya sebagaimana dikutip dari jurnalparlemen.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut sebenarnya 
dugaaan penyalahgunaan dana optimalisasi ini sudah 
menjadi rahasia umum. Kalau sekarang KPK mengekpos 
hal ini menurutnya sudah terlambat.  Ia juga meminta 
pemerintah tidak perlu takut dengan DPR dalam proses 

pembahasan dana optimalisasi ini di 
parlemen.

“Sebenarnya pemerintah jangan 
ikut-ikutan mentolerir, harus tegas 
jangan takut sama DPR kalau masalah 
anggaran negara. Kita dukung KPK 
mengawasi dana optimalisasi ini agar 
tidak jadi bancakan untuk pemilu, 
fokusnya bagaimana memperbaiki 
negara ini menjadi lebih baik,” 
tekannya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK 
Zulkarnain menyebut pada tahun 2014 
terdapat dana optimalisasi sebesar 

Rp26,96 triliun, dialokasikan untuk 32 kementerian 
dan lembaga. KPK menurutnya akan mencermati dan 
mendorong penggunaan dana tersebut secara transparan. 
Ia berharap kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur 
Daerah yang menjerat mantan anggota Banggar DPR Wa 
Ode Nurhayati jangan sampai terulang kembali.  (dr)

Jero Wacik

martin hutabarat
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soaL KenaiKan eLPiJi tabung biRu, KPPu 
sehaRusnya saLahKan PemeRintah

hasiL PRoLegnas 2013 Jauh DaRi haRaPan

JAKARTA - Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya 
tidak menyalahkan Pertamina soal 
kenaikan gas elpiji 12 kg (tabung biru) 
pada 1 Januari 2014 lalu.”Jika kenaikan 
elpiji 12 kg itu dinilai melanggar UU 
Migas, maka yang patut disalahkan 
adalah Permen ESDM No. 26 Tahun 
2009 atau pemerintah,” ujar pengamat 
kebijakan migas Sofyano Zakaria, di Jakarta, Sabtu (25/1), 
sebagaimana dikutip dari jurnal parlemen.

Sesuai Permen ESDM itu, harga elpiji nonsubsidi 
ditetapkan oleh badan usaha pemegang izin niaga elpiji 
yakni Pertamina. Berdasarkan aturan itu dan persetujuan 
pemerintah dalam rapat umum pemegang saham, 
Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg. Jadi, menurut 
Sofyano, seharusnya pihak KPPU memberikan teguran 

kepada pemerintah atau Menteri ESDM 
agar menghapus pasal terkait penetapan 
harga elpiji umum atau nonsubsidi.

Kamis (23/1), Kabiro Hukum KPPU 
Ahmad Junaidi mengatakan, Pertamina 
terancam terkena denda hingga Rp 25 
miliar jika terbukti melakukan monopoli 
bisnis elpiji 12 kg. KPPU menilai tindakan 
Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg tak 

memiliki dasar kewenangan.
 Menurut dia, Pertamina menguasai lebih dari 50 

persen pasar penjualan elpiji. KPPU melihat ada indikasi 
praktik spekulasi yang merugikan konsumen. “Monopoli 
tidak salah menurut undang-undang. Yang salah adalah 
praktik monopolinya. Kami memperhatikan adanya 
kemungkinan aksi spekulasi oleh korporasi dan pelaku 
usaha lainnya,” katanya.  ***/dr

JAKARTA - Pencapaian target Prolegnas masih 
jauh dari harapan. Tahun 2013, hanya 7 RUU yang 
benar-benar beres. Tahun 2014,  DPR dan pemerintah 
memasang target Prolegnas sebanyak 66 RUU.  Wakil 
Ketua Baleg Abdul Kadir Karding dalam rapat paripurna, 
Selasa (17/12) mengungkapkan, realisasi legislasi 
oleh Baleg DPR belum sebanding dengan target yang 
ditetapkan. “Kendalanya ada di tingkat penyusunan yang 
deadlock, lalu pembahasan di DPR yang lambat, dan 
pemenuhan jadwal legislasi yang kurang,” katanya 
sebagaimana dikurip dari jurnalparlemen.

Pada tahun 2013, Baleg menargetkan 75 
Rancangan Undang-Undang. Namun, yang mampu 
diselesaikan hanya 7 RUU. Sebanyak 39 RUU 
masih dalam tahap pembicaraan tingkat pertama, 1 
RUU menunggu surat presiden, 6 RUU dalam tahap 
harmonisasi, dan 20 RUU masuk penyusunan terakhir. 
Sebanyak 13 RUU masih di DPR dan 7 lainnya masih 
tertahan di pemerintah.

Untuk tahun 2014, DPR menerima usulan sebanyak 
117 RUU. “Usulan itu datang dari Komisi, Fraksi, 
dan masyarakat,” kata Karding. Sadar bakal sulit 
menggarap RUU sebanyak itu, Baleg dan pemerintah 
akhirnya hanya mengambil sekitar separuhnya. Mereka 

menetapkan 66 judul RUU untuk diprioritaskan digarap 
legislasinya.

Di antaranya; RUU Perubahan Atas UU No 15 Tahun 
2006 Tentang BPK, RUU Perubahan Atas UU No 19 
Tahun 2003 Tentang BUMN, RUU Pengelolaan Ibadah 
Haji, RUU Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyak Dan Gas, RUU Perubahan Atas UU No 17 2003 
Tentang Keuangan Negara, RUU Perubahan Atas UU No 
27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.  (dr)
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P residen susilo 
Bambang Yudhoyono 
dan Wapres Boediono 
akan jadi sasaran 

tembak tahun 2014. Keduanya akan 
“ditembak” dengan peluru kasus bank 
Century. sasaran berikutnya  adalah 
istri presiden, anak presiden, dan 
keluarga Cikeas lainnya. “Karenanya 
saya wanti-wanti kepada para 
pejabat di jajaran sekretariat Kabinet 
agar ekstra hati-hati memasuki 
tahun politik, 2014,” ujar dipo 
Alam, sekretaris Kabinet, seperti 
dilansir laman resmi setkab.go.id, 25 
desember 2013.

dipo Alam menilai, ada 
kecenderungan menjadikan 
lingkungan di sekitar istana (termasuk 
sekretariat Kabinet) sebagai sasaran 
dalam serangan yang terkait dengan 
kasus-kasus hukum. “Tidak dapat ke 
situ larinya ke lingkaran istana, Pak 
sudi (silalahi) pernah kena, saya 
kena, Bunda Putri lah, jadi dicari-cari. 
Kemudian dibantah hilang, terus saya 
juga begitu katanya Bunda Putri yang 
bisa ngatur-ngatur reshuffle segala 
macam dan dekat dengan Presiden,” 
ujar dipo.

sekali lagi dipo meminta kepada 
eselon i, ii, iii dan semua, untuk 
saling mengingatkan dan tidak 
berbuat sesuatu pelanggaran, apalagi 
sampai tertangkap tangan. Kalau 
sampai tertangkap tangan, tidak ada 
ampun, katanya. “saya ingatkan, 
kalau sasaran tembak tidak mengena 
Presiden, tidak dapat mengena 
ke saya, maka pejabat eselon i, 
ii, iii, pun disasar,” tegas seskab 
saat memberikan arahan pada 
penyerahan diPA Tahun 2014 dan 
POK kepada unit kerja di lingkungan 
sekretariat Kabinet, di kantor 
sekretariat Kabinet, Jakarta.

dalam acara yang dihadiri Utusan 
Khusus Presiden, staf Khusus 
Presiden, para deputi seskab, dan 
pejabat eselon i dan ii di lingkungan 
sekretariat Kabinet itu, seskab dipo 
Alam juga mengingatkan mereka agar 
berhati-hati terhadap jebakan-jebakan 

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam:

SBY-Boediono 
SaSaran TemBak

yang dilakukan para pelanggar hukum 
atau lawan politik. ia menyebutkan, 
ada tamu yang sengaja datang 
menjebak dengan membawa alat 
rekaman, atau melalui sadapan, 
atau bahkan handphone sekalipun 
untuk mengambil gambar yang bisa 
disebarkan dalam perspektif yang 
keliru. “Jadi, kalau bisa kalau terima 
tamu minta jangan bawa HP atau HP-
nya dimatikan,” pinta dipo.

seskab juga meminta para 
pejabat di lingkungan sekretariat 
Kabinet tidak menerima tamu yang 
membawa tas atau membawa map 
yang besar-besar. Karena boleh 
jadi andaikata dalam rapat, dimana 
datang gubernur atau bupati, dia 
bawa uang mungkin uangnya untuk 
yang lain, tapi rapatnya di setkab, 
kemudian ternyata, dia dicokok dan 
dibawa lagi sebagai saksi. “nah jadi 
zaman sekarang ini bisa jadi seperti 

itu,” papar dipo.
Pada kesempatan itu, seskab 

dipo Alam juga mengingatkan 
adanya kecenderungan penyidikan-
penyidikan di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Kejaksaan atau 
Kepolisian yang  melebar-lebar dan 
arahnya kalau bisa melibatkan istana, 
ibas (edhie Baskoro Yudhoyono), 
dipo Alam. “istana ikut dalam sKK 
Migas, terus dibantah oleh Widodo, 
sudah dibantah selesai, Pak sudi 
bantah selesai, tapi begitu terus,” 
ungkap dipo Alam.

Karena itu, seskab secara tegas 
mengingatkan para pejabat di jajaran 
sekretariat Kabinet agar berhati-hati, 
termasuk dalam masalah sekecil apa 
pun yang bisa dibesar-besarkan. 
“Kalau ada masalah selesaikan, 
bawahan dengan atasan, jangan ada 
dendam-dendaman,” pinta seskab.

Terkait daftar isian Pelaksanaan 
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Anggaran (diPA) Tahun 2014 dan 
Petunjuk Operasional Kegiatan 
(POK) yang diserahkannya, seskab 
dipo Alam mengingatkan, agar 
dimanfaatkan secara optimal, jadi 
harus secara tepat, transparan, dan 
akuntabel, kita cegah terjadinya 
penyimpangan, jika ada keraguan 
dalam menggunakan anggaran 
carikan solusi lakukan konsultasi 
kepada pihak terkait termasuk 
Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP).

“Jangan ada bawahan andaikata 
Asisten deputi (Asdep) terhadap 
deputinya, engga ini pokoknya 
milik saya tidak boleh dipakai 
dikeremin terus jangan, karena 
itu juga tidak baik, jadi mari kita 
mantapkan supaya bisa sampai 
80% ke atas (penyerapan), syukur-
syukur bisa 90%,” tutur dipo 
Alam. dalam mengoptimalkan 
penyerapan tersebut, seskab dipo 
Alam mengingatkan pentingnya 
pesan Presiden susilo Bambang 
Yudhoyono agar efisien, efektif, 
transparan, akuntabel, dan taat 
peraturan perundang-undangan 
sesuai prinsip pengelolan uang 
negara.  (rd)

KASUS SUAP SKK MIGAS – Dalam persidangan kasus suap SKK Migas yang melibatkan 
mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, sejumlah nama disebut-sebut terlibat. Antara 
lain, politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana dan Tri Yulianto. Selain keduanya, dugaan 
keterlibatan pihak Istana juga disebut, seperti anak bungsu Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

KASUS DAGING IMPOR 1 – Tersangka kasus daging impor Yudi Setiawan (YS) disebut-
sebut memiliki hubungan dekat dengan Andi Arief (Staf Khusus Presiden SBY), Wisnu 
Agung Prasetyo (Asisten Staf Khusus). Selain itu, YS juga dekat dengan Jemmy Setiawan 
(Anggota DepHum DPP Demokrat) dan Setiawan Purnomo (dekat dengan petinggi 
Polri). Setiap ada bisnis, YS dan kawan-kawannya selalu mengatur rencana-rencana 
bisnisnya di kantor Sekretaris Kabinet Dipo Alam. 

KASUS DAGING IMPOR 2 -- Dari kasus suap impor daging sapi, juga muncul sosok 
dengan identitas Bunda Putri. Perempuan ini digambarkan sangat powerful, karena dia 
bisa urun rembuk dalam proses reshuffle kabinet. Ada juga sosok Sengman Tjahya yang 
mengaku sangat dekat dengan Istana. Namanya kemudian muncul dalam kasus suap 
impor daging sapi sebagai pihak yang diduga menerima dan membawa uang suap Rp40 
miliar.  
 
KASUS HAMBALANG --  Muncul perempuan lain dengan identitas Bu Pur. Upayanya 
mendapatkan paket proyek, berdasarkan pengakuan Bu Pur dalam BAP, dilaporkannya 
kepada ibu negara. Para saksi menyebut nama keluarga dan kerabat presiden seperti 
Widodo yang mengaku sepupu SBY. Beberapa nama lain dari kantor Presiden, termasuk 
nama Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi juga 
disebut-sebut. 
 
KASUS BANK CENTURY -- Pada kasus Bank Century, KPK kian tajam menyelidiki 
penyimpangan yang dilakukan mantan Gubernur BI Boediono yang sekarang menjabat 
Wapres.  
Keterlibatan Boediono kembali dipertegas oleh curahan hati Ketua KSSK/Menteri 
Keuangan Sri Mulyani kepada Jusuf Kalla bahwa dia merasa telah dibohongi oleh orang-
orang BI. Kasus ini bahkan ditengarai akan mengarah ke Partai Demokrat.

KASUS ANTASARI DAN BIBIT – CHANDRA -- Petisi 28 menuding Presiden SBY adalah 
otak dari sejumlah skandal kelas kakap di negeri ini seperti skandal Bank Century, 
penangkapan Antasari dan kriminalisasi Bibit-Chandra. Penangkapan Antasari dan 
kriminalisasi Bibit-Chandra adalah upaya istana untuk melemahkan KPK agar KPK tidak 
mengungkap kasus-kasus yang melibatkan orang istana.

KASUS KILANG GAS DONGGI SENORO -- Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia, 
Eggi Sudjana menuntut KPK untuk mengusut tuntas perihal dugaan kecurangan 
proses tender dan pelaksanaan proyek pembangunan kilang gas cair di Donggi Senoro, 
Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah senilai 1.584 miliar AS dollar. Menurut Eggi, dalam 
proyek tender ini terdapat kecurangan-kecurangan yang melibatkan banyak pejabat 
negara. Bahkan menurutnya, orang-orang di istana pun ikut ‘main’ dalam kasus ini.  (rd/
berbagai sumber)

“TEMBAKAN-TEMBAKAN” 
KE ISTANA

Dipo Alam
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orang SuperkaYa 
indoneSia TempaTi 
peringkaT 24 dunia
JUMLAH ORANG KAYA DI INDONESIA TERUS MENINGKAT. MENURUT MAJALAH FORBES ASIA, 
SELAMA LIMA TAHUN BERTURUT-TURUT DUO HARTONO YAITU BUDI HARTONO DAN MICHAEL 
HARTONO MASIH TERCATAT SEBAGAI ORANG TERKAYA DI INDONESIA. DISUSUL EKA TJIPTA 
WIJAYA, ANTHONY SALIM DAN SUSILO WONOWIDJOYO.

i ndOnesiA  menempati peringkat ke-24 
dunia untuk negara dengan jumlah orang 
kaya terbanyak. dari hasil penelitian 
Credit suisse, Global Wealth databook 

2013 yang terbit akhir Oktober 2013 saat ini 
terdapat 22 orang warga negara indonesia 
superkaya yang memiliki harta di atas 1 
miliar dollar As atau sekitar rp12 triliun (kurs 
rp12.000 per dollar As). 

Tentu saja Credit suisse tidak 
mengungkapkan siapa saja 22 orang terkaya 
indonesia tersebut. Tapi secara lengkap hasil 
penelitian Credit suisse itu mengungkapkan, 
jumlah orang kaya terbanyak berada di 
Amerika serikat. Kemudian diikuti Jepang, 
italia, Perancis, inggris, Jerman, China, 
Kanada, Australia, dan spanyol.

Global Wealth databook 2013 membagi 
dua kategori orang kaya, yaitu yang di atas 
100.000 dollar As dan yang di atas 1 juta dollar 
As. Warga indonesia yang memiliki kekayaan 
minimal 100.000 dollar As atau lebih mencapai 
2,18 juta orang (0,6 persen). Adapun yang di 
atas 1 juta dollar As sebanyak 123.000 orang 
(0,4 persen).

Jumlah orang kaya indonesia yang memiliki 
kekayaan minimal 100.000 dollar As melebihi 
jumlah orang kaya singapura, yang hanya 
1,81 juta orang. namun untuk yang memiliki 
kekayaan di atas 1 juta dollar As, singapura 
lebih banyak dari indonesia, yaitu 174.000 
orang. Karena itu secara peringkat, indonesia 
berada di peringkat ke-24, sedangkan 
singapura ke-23. Artinya, secara perorangan, 
warga singapura lebih kaya daripada orang 

Budi Hartono

Eka Tjipta Wijaya

Michael Hartono

Anthony Salim

Susilo Wonowidjoyo
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indonesia.
Apabila dirinci lebih detail, 

kategori di atas 1 juta dollar As 
terdiri dari perorangan yang memiliki 
kekayaan 1 juta-5 juta dollar As, 5 
juta-10 juta dollar As, 10 juta-50 juta 
dollar As, 50 juta-100 juta dollar As, 
100 juta-500 juta dollar As, 500 juta-1 
miliar dollar As, dan di atas 1 miliar 
dollar As. 

Adapun jumlah orang indonesia 
yang memiliki kekayaan antara 1 
juta-5 juta dollar As berjumlah 
106.739 orang, 5 juta-10 juta dollar 
As berjumlah 9.579 orang, 10 juta-
50 juta dollar As berjumlah 6.032 
orang, 50 juta-100 juta dollar As 
berjumlah 541 orang, 100 juta-
500 juta dollar As berjumlah 341 
orang, 500 juta-1 miliar dollar As 
berjumlah 31 orang, dan di atas 1 
miliar dollar As sebanyak 22 orang.

Lembaga ini juga 
mengungkapkan, saat ini 80 persen 
kekayaan indonesia masih banyak 
dalam bentuk fisik, seperti properti, 
peternakan, dan bangunan kantor, 
ketimbang kekayaan saham dan 
produk finansial. Namun lama-
kelamaan, hal ini akan berubah. 
Kepemilikan bentuk produk finansial 
akan semakin banyak, seperti 
dituliskan dalam laporan tersebut. 

data kekayaan orang indonesia 
dalam bentuk produk finansial per 
orang rata-rata hanya 1.948 dollar As 
(15,7 persen). Adapun kepemilikan 
non-finansial 10.444 dollar AS (84,3 
persen) dan utang 553 dollar As per 
orang. sementara itu, kekayaan kotor 
(gross wealth) rata-rata per orang 
sebesar 12.393 dollar As.

Tahun 2000, jumlah kepemilikan 
produk non-finansial seperti properti 
dan sebagainya jauh lebih banyak 
lagi, yaitu 92,3 persen. Adapun 
kepemilikan produk finansial hanya 
7,7 persen.

dengan perkembangan 
perekonomian yang semakin baik 
di indonesia, lembaga keuangan 
tersebut menempatkan kualitas 
data indonesia pada kategori Cukup 

(Fair), dengan pendapatan per kapita 
sebesar 6.104 dollar As. sementara 
itu, pendapatan per kapita Amerika 
serikat pada 2013 sebesar 68.673 
dollar As, sedangkan Jepang 57.422 
dollar As.

50 Orang Terkaya 
di Indonesia

sementara itu Forbes Asia juga 
merilis daftar 50 orang terkaya di 
indonesia tahun 2013. Meski tahun 
ini kondisi perekonomian indonesia 
cenderung bergejolak, dengan 
pertumbuhan diperkirakan di bawah 
6 persen dan nilai tukar rupiah 
melorot hingga 19 persen dibanding 
tahun lalu, beberapa miliarder justru 
berhasil menambah pundi-pundinya. 

Jumlah total harta ke-50 orang 
terkaya di indonesia ini mencapai 
95 miliar dollar As atau rp 1.111,5 
triliun (kurs rp 11.700 per dollar 
As), atau sekitar setengah dari 
utang Pemerintah indonesia yang 
pada akhir Oktober 2013 mencapai 
rp 2.273 triliun. Jumlah ini naik 1,1 
persen dibanding tahun lalu.

Hartono bersaudara, yakni r Budi 
Hartono dan Michael Hartono, masih 
menjadi yang terkaya di Tanah Air. 
Kekayaan duo pemilik perusahaan 
rokok djarum ini mencapai 15 miliar 
dollar As atau sekitar rp175,5 triliun 
(kurs rp11.700 per dollar As) atau 
hampir tiga kali lipat APBd dKi tahun 
2014 yang sekitar rp72 triliun.

sumber kekayaan keluarga 
Hartono antara lain dari warisan, 
bisnis perbankan sebagai pemegang 
saham terbesar bank swasta terbesar 
di indonesia, BCA, dan tentu saja 
dari perusahaan rokok djarum dan 
berbagai perusahaan lainnya. Perlu 
diketahui, duo Hartono tercatat sudah  
menguasai puncak daftar orang 
terkaya indonesia selama lima tahun 
berturut-turut.

Tempat kedua masih dipegang 
keluarga eka Tjipta Widjaja dengan 
kekayaan 7 miliar dollar As atau 
rp81,9 triliun. sebelumnya, secara 
perorangan, eka Tjipta didaulat 
Bloomberg sebagai orang terkaya di 
indonesia. 

sumber kekayaan pendiri 
Grup sinarmas ini antara lain dari 
perkebunan kelapa sawit serta 
properti. sinarmas merupakan 
produsen minyak sawit terbesar 
kedua dunia. dia juga mempunyai 
perusahaan properti sinarmas Land 
dan Bund Center investment. 

di sektor real estate, eka Widjaja 
ini membangun iTC Mangga dua, 
ruko, dan apartemen. di roxy, ia 
membangun apartemen Green View 
dan di Kuningan membangun iTC 
Ambassador.

Bloomberg menyebutkan, eka 
mengontrol 61 persen sinar Mas 
Multiartha. ia juga menguasai 60 
persen perusahaan energi dian 
swastatika sentosa, 61 persen 
smartfren Telecom; 60 persen 
perusahaan kertas Pabrik Kertas Tjiwi 
Kimia, dan 53 persen indah Kiat Pulp 
& Paper. 

Adapun posisi ketiga untuk 
pertama kalinya diduduki oleh 
keluarga Anthoni salim dengan 
kekayaan mencapai 6,3 miliar dollar 
As, atau rp73,71 triliun. Anthoni 
yang tahun lalu berada di posisi 4 
menggeser pemilik Gudang Garam 
susilo Wonowidjojo yang harus puas 
berada di tempat keempat dengan 
kekayaan 5,3 miliar dollar As atau 
sekitar rp62 triliun.

Menurut Forbes, tahun 2013 ini 
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kekayaan pewaris Grup salim ini 
bertambah 1,1 miliar dollar As, atau 
penambahan terbesar dibanding para 
örang superkaya lainnya.

Tambahan pundi-pundi pewaris 
Grup salim ini berasal dari aksi-aksi 
korporasinya. sejak awal tahun ini 
sampai dengan november 2013, 
Grup salim sudah menghabiskan 
nyaris rp25 triliun. dana tersebut 
untuk membiayai akuisisi dan 
ekspansi bisnis, mulai dari bisnis 
makanan dan minuman, hingga 
sektor otomotif. 

Yang terbaru, anak usaha Grup 
salim, PT indofood CBP sukses 
Makmur Tbk (iCBP), membentuk 
perusahaan patungan dengan 
JC Comsa Corp asal Jepang. 

rencananya, perusahaan ini akan 
berdiri Januari 2014. elly Putranti, 
sekretaris Perusahaan iCBP, 
menyatakan, iCBP memegang 
51 persen saham di perusahaan 
patungan tersebut.

Bulan sebelumnya, induk usaha 
iCBP, PT indofood sukses Makmur 
Tbk (indF), membeli mayoritas 
saham China Minzhong Food 
Corporation Limited (CMFC). indF 
merogoh kocek sekitar rp 5,5 triliun 
untuk akuisisi ini.

Lewat Gallant Venture, Grup 
salim juga membeli sekitar 52 
persen saham PT indomobil sukses 
internasional Tbk (iMAs). nilai 
transaksinya mencapai sekitar rp 8,9 
triliun.  Tak hanya di indonesia, Grup 

salim juga menggelar ekspansi ke 
luar negeri. Tahun ini, indofood Agri 
resources Ltd membeli perusahaan 
gula di Brasil dan Filipina.

Keluarga Mochtar riady, melalui 
kedua putranya, stephen riady 
di singapura dan James riady di 
indonesia, juga berhasil menambah 
pundi-pundi kekayaannya sehingga 
berhasil masuk ke jajaran 10 besar 
untuk kali pertama.

Forbes menyusun daftar ini 
berdasarkan kepemilikan saham dan 
informasi keuangan yang diperoleh 
dari keluarga dan individu, bursa 
saham, analis, dan sumber lainnya. 
Kekayaan publik dihitung berdasarkan 
harga saham dan nilai tukar pada 8 
november 2013.  (bd/bbs) 

1.  r Budi dan Michael Hartono (djarum, 
BCA): 15 miliar dollar As (rp 175,5 
triliun)

2.  Keluarga eka Tjipta Widjaja (Grup 
sinarmas): 7 miliar dollar As (rp 81,9 
triliun)

3.  Keluarga Anthoni salim (Grup salim): 
6,3 miliar dollar As (rp 73,71 triliun)

4.  Keluarga susilo Wonowidjojo 
(Gudang Garam): 5,3 miliar dollar As 
(rp 62 triliun)

5.  Chairul Tanjung (CT Corp): 4 miliar 
dollar As (rp 46,8 triliun)

6.  sri Prakash Lohia (indorama): 3,7 
miliar dollar As (rp 43,29 triliun)

7.  Keluarga Boenjamin setiawan (Kalbe 
Farma): 3 miliar dollar As (rp 35,1 
triliun)

8.  Peter sondakh (Grup rajawali): 2,7 
miliar dollar As (rp 31,59 triliun)

9.  Keluarga Mochtar riady (Grup 
Lippo): 2,5 miliar dollar As (rp 29,25 
triliun)

10.  sukanto Tanoto (Grup raja Garuda 
Mas): 2,3 miliar dollar As (rp 26,91 
triliun)

11.  Keluarga Putera sampoerna: 2,15 
miliar dollar As (rp 25,155 triliun)

12.  Tahir (Grup Mayapada): 2,05 miliar 
dollar As (rp 23,985 triliun)

13.  Bachtiar Karim (Musim Mas): 2 miliar 
dollar As (rp 23,4 triliun)

14.  Theodore rachmat (Triputra Group): 
1,9 miliar dollar As (rp 22,23 triliun)

15.  Martua sitorus (Wilmar international): 
1,85 miliar dollar As (rp 21,645 triliun)

Daftar 50 Orang Terkaya di Indonesia

Chairul Tanjung Sukanto Tanoto

Putera Sampoerna

Tahir

Theodore Rachmat

Martua Sitorus

Sri Prakash Lohia

Boenjamin Setiawan

Peter Sondakh

Mochtar Riady
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16.  Murdaya Poo (Berca Group): 1,75 
miliar dollar As (rp 20,475 triliun)

17.  Keluarga Ciliandra Fangiono (First 
resources): 1,7 miliar dollar As (rp 
19,89 triliun)

18.  Keluarga Achmad Hamami 
(Trakindo Utama): 1,5 miliar dollar 
As (rp 17,55 triliun)

19.  Keluarga Kartini Muljadi (Tempo 
scan): 1,42 miliar dollar As (rp 
16,614 triliun)

20.  Keluarga eddy Katuari (Wing 
Group): 1,4 miliar dollar As (rp 
16,38 triliun)

21.  Low Tuck Kwong (Bayan 
resources): 1,37 miliar dollar As 
(rp 16,029 triliun)

22.  Hary Tanoesoedibjo (MnC Group): 
1,35 miliar dollar As (rp 15,795 
triliun)

23.  Keluarga Ciputra (Ciputra Group): 
1,3 miliar dollar As (15,21 triliun)

24.  edwin soeryadjaya (saratoga): 1,2 
miliar dollar As (14,04 triliun)

25.  djoko susanto (Alfamart): 1,17 
miliar dollar As (rp 13,689 triliun)

26.  eka Tjandranegara 1,15 miliar dollar 
As 

27.  Harjo sutanto 1,14 miliar dollar As 

28.  soegiarto Adikoesoemo 1,04 miliar 
dollar As 

29.  Kusnan & rusdi Kirana 1 miliar 
dollar As 

30.  Garibaldi Thohir 960 juta dollar As

31.  sjamsul nursalim 950 juta dollar As

32.  Lim Hariyanto Wijaya sarwono 940 
juta dollar As

33.  Keluarga Kuncoro Wibowo 910 juta 
dollar As

34.  Keluarga Husain djojonegoro 875 
juta dollar As

35.  sudhamek 830 juta dollar As

36.  eddy Kusnadi sariaatmadja 820 
juta dollar As

37.  Benny subianto 790 juta dollar As

38.  Aksa Mahmud 780 juta dollar As

39.  Jogi Hendra Atmadja 760 juta dollar 
As

40.  santosa Handojo 750 juta dollar As

41.  Prajogo Pangestu 745 juta dollar As

42.  Hashim djojohadikusumo 700 juta 
dollar As

43.  Kiki Barki 680 juta dollar As

44.  Alexander Tedja 670 juta dollar As

45.  The nin King 650 juta dollar As

46.  Winato Kartono 590 juta dollar As

47.  sandiaga salahuddin Uno 460 juta 
dollar As

48.  Trihatma Haliman 450 juta dollar As

49.  Arifin Panigoro 420 juta dollar AS

50.  sutjipto nagaria 390 juta dollar As

 (bd) 

Murdaya Poo Garibaldi Thohir

Ciliandra Fangiono Lim Hariyanto

Kartini Muljadi Kuncoro Wibowo

Eddy Katuari Sudhamek

Low Tuck Kwong Eddy Kusnadi

Hary Tanoesoedibjo Benny Subianto

Ciputra Kiki Barki

Edwin Soeryadjaya Sandiaga

Djoko Susanto Trihatma Haliman

Eka Tjandranegara Arifin Panigoro
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B adan Pemeriksa keuangan (BPk) ri 
berhasil menuntaskan penghitungan kerugian 
negara akibat kasus korupsi pemberian fasilitas 
pendanaan jangka pendek dan penetapan 

Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. 
Penghitungan kerugian itu dilakukan BPk atas permintaan 
kPk sebagai salah satu unsur aPH (aparat Penegak 
Hukum). Permintaan kPk diajukan kepada BPk pada 15 
april 2013.

Bertempat di kantor kPk, Jl Hr rasuna said, Jakarta 
selatan, senin (23/12), ketua BPk Hadi Poernomo 
mengemukakan, kerugian negara atas dua keputusan 
tersebut, lebih dari rp7 triliun. rinciannya, proses 
penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak 
sistemik, mengakibatkan terjadinya kerugian negara 6,7 
triliun. sedangkan, pada FPJP dari Bank indonesia ke 
Bank Century mengakibatkan merugian negara sebesar 
rp689,39 miliar.

Hadi menjelaskan, angka rp 
6,7 triliun merupakan keseluruhan 
penyaluran penyertaan modal 
sementara (Pms) oleh Lembaga 
Penjamin simpanan (LPs) kepada 
Bank Century, sejak periode 24 
november 2008 sampai 24 Juli 
2009. Jika dijumlahkan, kerugian 
negara baik pemberian FPJP dan 
Bailout Bank Century mencapai 
rp7.451.755.000.000.

Hadi Poernomo 
menambahkan, berdasarkan hasil 
pemeriksaan, BPk menyimpulkan 
terdapat penyimpangan yang 
dilakukan pihak terkait. kendati 
begitu, Hadi mengatakan tak 
berhak mengumumkan ke publik 
siapa pihak terkait tersebut.

BPk sendiri merupakan 
institusi yang sejak empat 

tahun lalu mengumumkan temuannya atas adanya 
penyimpangan di dalam keputusan bailout Bank Century. 
sejak itu pula, BPk senantiasa diminta aPH untuk 
membantu secara aktif upaya membongkar unsur pidana 
yang ada di dalam kasus tersebut.

Kilas Balik
Tercatat, Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century 

dPr atau Timwas Century pernah mengundang BPk 
dalam rapat konsultasi mengenai progres kasus Bank 
Century. rapat konsultasi Timwas Century dan BPk 
dilaksanakan di gedung dPr pada 3 Juli 2013. 

dalam kesempatan tersebut, banyak anggota Timwas 
Century meminta BPk terlibat dalam penuntasan kasus 
ini. “ini utang sejarah BPk, BPk mendesak dong aparat 
penegak hukum agar menindaklanjuti temuan-temuan 
BPk. Jangan karena pemeriksaannya sudah selesai, ya 

Perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan

Kasus BanK Century 
rugiKan negara 
rp7 triliun leBih

Ketua BPK Hadi Poernomo.
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sudah selesai, langsung santai. 
Nggak bisa, ini temuan BPk harus 
ditindaklanjuti. BPk kan bisa 
mendesak aparat penegak hukum 
menindaklanjuti temuannya,” tegas 
Bambang soesatyo. 

ketua BPk Hadi Poernomo 
menyanggah, bahwa pada dasarnya, 
BPk tidak bisa memaksa aparat 
penegak hukum mempercepat tindak-
lanjut hasil pemeriksaan BPk. BPk 
hanya bisa memantau progresnya. 
Hasil pemantauan tersebut 
tertuang juga dalam ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan semester BPk (iHPs). 
dan, iHPs ini juga diserahkan 
kepada dPr, dPd, dan Presiden. 
ketiga lembaga negara itulah 
(dPr, dPd, dan Presiden) yang 
seharusnya mendorong tindak-lanjut 
hasil pemeriksaan BPk oleh aparat 
penegak hukum. 

Terkait kasus Bank Century, BPk 
sudah menunaikan kewajibannya 
dengan menyelesaikan pemeriksaan 
investigasi Tahap i dan Tahap ii. 
Hasil pemeriksaan investigasi Tahap 
ii, telah diserahkan dPr tanggal 23 
november 2009. sementara hasil 
pemeriksaan investigasi lanjutan 
Tahap ii, diserahkan 23 desember 
2011. BPk juga menyampaikan 
Lapoan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini 
kepada aparat penegak hukum: kPk, 
kepolisian, dan kejaksaan.

Terkait permintaan kPk kepada 
BPk untuk menghitung kerugian 
negara, beberapa anggota Timwas 
mempertanyakan permintaan kPk 
tersebut. “kami terus terang, sering 
berkoordinasi dengan kPk,” ungkap 
Hadi. Lebih lanjut dijelaskan, BPk 
telah berkoordinasi dengan kPk 
pada 24 mei 2013. Pihak kPk 
pada kesempatan itu meminta BPk 
menghitung kerugian keuangan 
negara dan memberikan keterangan 
dalam kasus dugaan tindak pidana 
korupsi dalam pemberian FPJP 
untuk Bank Century dan penetapan  
Bank Century sebagai Bank gagal 
yang berdampak sistemik dengan 
tersangka Bm. 

dikatakan juga bahwa sebelum 
BPk melakukan penghitungan 
kerugian negara, ada prosedur 
atau tahapan-tahapan yang harus 
dilakukan. Pertama, kPk harus 
menjelaskan konstruksi hukumnya. 
dari situ BPk akan menakar jelas 
atau tidak, lengkap atau belum 
konstruksi hukumnya. Jika jelas 
dan lengkap, maka BPk akan 
meminta kPk memberikan dokumen 
pendukung untuk penghitungan 
kerugian negara. Jika dokumennya 
tersedia dan lengkap, barulah BPk 
akan melakukan penghitungan.  

ada dua unsur untuk melakukan 
penghitungan kerugian keuangan 
negara, yaitu berkurangnya keuangan 
negara berupa aset tunai dan adanya 
perbuatan melawan hukum, dan BPk 
ri hanya melakukan pemeriksaan 
keuangan negara yang sesuai 
standar akuntansi Pemerintahan, 
sedangkan perbuatan melanggar 
hukum merupakan kewenangan 
penyidik. nah terkait penyerahan 
hasil penghitungan kerugian negara 
di atas, sudah dilakukan BPk setelah 
unsur-unsurnya memungkinkan. 
(rd/dr)

Ada dua 
unsur untuk 
melakukan 
penghitungan 
kerugian 
keuangan 
negara, yaitu 
berkurangnya 
keuangan 
negara berupa 
aset tunai 
dan adanya 
perbuatan 
melawan 
hukum.
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daLam tahun 2013, penuntasan kasus Bank Century 
terus bergulir. Tokoh-tokoh kunci termasuk Wakil Presiden 
Boediono diperiksa. Tak hanya itu, aset yang diduga terkait 
kasus bailout Bank Century pun disita.

sudah sekitar lima tahun kasus Bank Century berjalan. 
dimulai dari kesulitan likuiditas yang dialami Bank Century 
pada tahun 2008. dimana bank tersebut gagal kliring 
atau tidak bisa membayar dana permintaan dari nasabah 
sehingga terjadi rush. 

Lalu, di akhir-akhir tahun 2008 dimulailah kucuran 
dana bailout dari Lembaga Penjamin simpanan (LPs) atas 
persetujuan komite kebijakan sektor keuangan (kksk) 
yang beranggotan Bank indonesia, menteri keuangan, dan 
LPs. kucuran bailout dilakukan beberapa kali, sehingga 
nilai totalnya sangat besar, mencapai rp6,7 triliun.  

gelontoran dana dari Fasilitas Pendanaan Jangka 
Pendek LPs tersebut guna penyelamatan Bank 
Century yang diklaim kksk waktu itu sebagai bank 
gagal berdampak sistemik, yang bisa mengganggu 
perekonomian secara keseluruhan jika tidak diselamatkan. 
Pemberian dana yang sangat besar karena dianggap bank 
gagal berdampak sistemik itulah yang membuka kasus 
Bank Century.

membengkaknya suntikan modal dari LPs ke Bank 
Century hingga rp6,7 triliun memaksa keingintahuan 
dewan Perwakilan rakyat (dPr). Padahal awalnya 
pemerintah hanya meminta persetujuan rp1,3 triliun untuk 
penyelamatan Bank Century.

dPr kemudian membentuk 
panitia khusus (Pansus) yang 
dikenal dengan nama Pansus Hak 
angket Pengusutan kasus Bank 
Century. kemudian dilanjutkan 
dengan tim pengawas (Timwas) 
kasus Bank Century dPr. 
aparat penegak hukum pun tidak 
ketinggalan untuk berusaha 
menuntaskan kasus ‘heboh’ ini. 

Walau terkesan lambat, 
karena memakan waktu tahunan, 
tetapi penuntasan kasus ini terus 
bergulir. dalam tahun 2013, 
pemeriksaan pada tokot-tokoh 
kunci yang terkait dengan kasus ini 
diintensifkan.

Pada 28 Februari 2013, kPk 
kembali memeriksa mantan 
anggota dewan komisioner 

LPs rudjito. medio april 2013, komisi Pemberantasan 
korupsi (kPk) terbang ke Washington, amerika serikat 
untuk memeriksa mantan menteri keuangan sri mulyani 
indrawati, yang kini menjabat direktur Pelaksana Bank 
dunia. Penyidik komisi Pemberantasan korupsi (kPk) 
sudah terbang ke Washington, amerika serikat, untuk 
memeriksa mantan menteri keuangan sri mulyani 
dalam kasus dugaan korupsi dana Bank Century. selain 
memeriksa sri mulyani, di Washington kPk juga meminta 
keterangan dari mantan direktur direktorat Pengaturan 
Perbankan Bank indonesia Wimboh santoso. dari 
amerika, kPk terbang ke australia untuk memeriksa 
mantan staf deputi gubernur Bi galouh aW. 

kPk juga telah memeriksa mantan Vice President 
Treasury and Management PT Telkom Tbk, Ofan sofwan. 
Ofan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi mulya 
yang merupakan mantan deputi iV gubernur Bank 
indonesia. 

dalam tahun 2013, selain rudjito, sri mulyani, Wimboh 
santoso, galouh aW dan Ofan sofwan, sejumlah tokoh 
yang terkait juga diminta keterangan. Tokoh-tokoh kunci 
tersebut di antaranya: mantan Wakil Presiden Jusuf 
kalla, Wakil Presiden Boediono, mantan gubernur Bank 
indonesia darmin nasution, mantan deputi gubernur 
Bank indonesia muliaman H Hadad yang saat ini menjabat 
ketua Otoritas Jasa keuangan, mantan deputi gubernur 
Bank indonesia ardhayadi mitroatmodjo, mantan deputi 
senior Bank indonesia miranda s goeltom, mantan kepala 

Kilas-Balik Kasus Century

Wakil Presiden, Boediono.
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eksekutif LPs Firdaus djaelani, 
mantan sekretaris komite stabilitas 
sektor keuangan (kssk) raden 
Pardede, direktur Bidang stabilitas 
sistem keuangan departemen 
Penelitian dan Pengaturan 
Perbankan Bank indonesia 
Filianingsih Hendarta, direktur 
eksekutif direktorat Pengawasan 
Bank 1 Bi adie soesetyantoro, 
dan direktur eksekutif direktorat 
Pengawasan Bank 3 Bank indonesia 
Heru kristiana, direktur utama PT 
adi sampoena soenarjo sampoerna, 
penasihat keuangan pengusaha 
Boedi sampoerna Lin Che, mantan 
Pengawas Bank madya senior pada 
Bank indonesia Pahla santoso, 
direktur utama PT Bank Tabungan 
negara maryono, dan mantan kepala 
kantor Pusat Ops Bank Century 
Linda Wangsadinata. 

kPk juga memanggil mantan 
menteri Perekonomian kwik kian 
gie sebagai saksi ahli kasus Bank 
Century dan dirjen Pajak Fuad 
rahmany dalam kapasitasnya 
sebagai ketua Badan Pengawas 
Pasar modal dan Lembaga keuangan 
(Bapepam-Lk) sekitar 2008. mantan 
pemilik sebagian saham PT Bank 

Century, robert Tantular, yang 
sudah ditahan pun kembali diperiksa 
kPk pada 21 agustus 2013, juga 
diperiksa sebagai saksi dalam kasus 
dugaan korupsi pemberian Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek dan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik.

Pada 2 Oktober 2013, gubernur 
Bank indonesia agus d.W. 
martowardjojo juga diperiksa kPk. 
agus diperiksa karena pernah ikut 
dalam rapat konsultasi komite 
stabilitas sistem keuangan (kssk) 
sekitar november 2008. saat ia 
sebagai direktur utama Bank 
mandiri.

sampai akhir tahun 2013, kPk 
telah menjadikan dua orang sebagai 
tersangka dalam kasus Fasilitas 
Pendanaan Jangka Pendek dan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik. 
mereka adalah Budi mulya yang 
pernah menjabat deputi iV gubernur 
Bank indonesia Bidang Pengelolaan 
moneter dan devisa, serta eks deputi 
V gubernur Bank indonesia Bidang 
Pengawasan, siti Chalimah Fadjrijah. 

selain memeriksa banyak pejabat 
dan mantan pejabat, khususnya di 

Bank indonesia, kPk juga melakukan 
penggeledahan di gedung Bank 
indonesia, Jakarta. Penggeledahan 
dilakukan pada 25-26 Juni 2013 
dan merupakan penggeledahan 
pertama terkait kasus Century. 
kPk menurunkan 45 lebih personel 
untuk menggeledah kantor Bank 
indonesia tersebut. Tim kPk yang 
datang melakukan penggeledahan 
mencari dokumen untuk melengkapi 
pemeriksaan kPk dalam kasus Bank 
Century.

Berita terakhir ihwal kasus 
Bank Century adalah penghitungan 
kerugian negara. dalam hal ini, 
Badan Pemeriksa keuangan 
(BPk) ri berhasil menuntaskan 
penghitungan kerugian negara akibat 
kasus korupsi pemberian fasilitas 
pendanaan jangka pendek dan 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik. 
Penghitungan kerugian itu dilakukan 
BPk atas permintaan kPk sebagai 
salah satu unsur aPH (aparat 
Penegak Hukum). Permintaan kPk 
diajukan kepada BPk pada 15 april 
2013.

menurut ketua BPk Hadi 
Poernomo, kerugian negara atas 
dua keputusan tersebut, lebih dari 
rp 7 triliun. rinciannya, proses 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal berdampak sistemik, 
mengakibatkan terjadinya kerugian 
negara 6,7 triliun. sedangkan, 
pada FPJP dari Bank indonesia 
ke Bank Century mengakibatkan 
merugian negara sebesar rp689,39 
miliar. Jika dijumlahkan, kerugian 
negara baik pemberian FPJP dan 
Bailout Bank Century mencapai 
rp7.451.755.000.000.

Penyitaan aset
sementara, sejak dua tahun lalu, 

Presiden susilo Bambang Yudhoyono 
menugaskan tiga menteri, yakni 
menteri Hukum dan Hak asasi 
manusia amir syamsuddin, 
menteri sekretaris negara sudi 
silalahi, menteri keuangan agus 

Sri Mulyani
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martowardojo, dan Jaksa agung 
Basrief arief untuk mengurus 
pengembalian aset terkait tindak 
pidana kasus Bank Century yang 
berada di luar negeri. Perintah ini 
tertuang dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) nomor 9 Tahun 2012 yang 
ditetapkan tanggal 20 Januari 2012.

saat ini, aset Bank Century di 
Hongkong dan swiss masih dalam 
status dibekukan. artinya, aset 
tersebut tidak bisa dialihkan dengan 
cara apa pun. Terkait hal itu, upaya 
mutual legal assistance dilakukan.

di dalam mekanisme mutual 
legal assistance tersebut, ada 
kesepakatan antara indonesia 
dengan Hongkong dan swiss untuk 
saling membantu dalam masalah 
ini. aset Bank Century di Hongkong 
sebesar rp86 miliar dalam bentuk 
uang tunai serta dalam bentuk 
surat-surat berharga senilai rp3,5 
triliun. aset itu tersimpan di sejumlah 
bank dalam beberapa rekening, di 
antaranya di standar Chartered Bank 
dan di ing Bank arlington assets 
investment.

adapun aset Bank Century di 
swiss mencapai 155 juta dollar as. 
aset ini milik mantan komisaris 
utama Bank Century Hesham al 
Waraq dan rafat ali rizvi, di Bank 
dresdner atau LgT Bank, swiss. 
untuk merampas aset di swiss, 
sudah dilakukan proses  mutual legal 
assistance melalui Bank mutiara. 
Bank ini mengajukan gugatan 
perdata ke swiss.

untuk aset di Pulau Jerdey, 
amir syamsuddin sudah melakukan 
kunjungan kerja ke inggris dan 
Jersey pada 28 Juli-4 agustus 
2013, menyisipkan salah satu 
agendanya membahas soal aset 
Century di Pulau Jersey. amir sudah 
menyampaikan permintaan bantuan 
timbal balik, mutual legal assistance, 
terkait pembekuan aset Bank 
Century.

Pulau Jersey merupakan sebuah 
pulau yang terletak di selat inggris, 
yang merupakan wilayah hukum 

di bawah kerajaan inggris yang 
memiliki pemerintahan sendiri. di 
pulau tersebut, ada kegiatan lembaga 
keuangan dari seluruh dunia. Otoritas 
hukum Jersey bersedia memberikan 
komitmen terhadap permintaan 
indonesia karena mereka ingin 
menjaga kredibilitas dan standar 
pelayanan. aset bank Century di 
Jersey diduga mencapai 40 juta 

dollar as. namun, aset yang berhasil 
terdeteksi mencapai 16 juta dollar as 
atau sekitar rp160 miliar.

selama dua tahun bekerja, 
tim pemburu aset kasus Bank 
Century masih juga belum berhasil 
mengembalikan aset yang berasal 
dari uang negara. Padahal, tim 
pemburu aset yang diketuai menteri 
Hukum dan Ham amir syamsuddin 
sudah menghabiskan dana rp4,7 
miliar. sebanyak rp4,2 miliar habis 
untuk membayar jasa pengacara dan 
rp500 juta habis untuk perjalanan 
dinas. 

dalam penyitaan aset di luar 

negeri, pemerintah indonesia 
mengalami kendala karena adanya 
perbedaan sistem hukum antara 
indonesia dengan negara-negara itu. 
sehingga, perlu dilakukan kerja sama 
mutual legal assistance antarnegara. 
selain itu, pemerintah juga masih 
harus berhadapan dengan para 
terpidana Bank Century seperti 
Hesham al Waraq dan rafat ali rizvi 
yang mengklaim aset-aset Bank 
Century.

di sisi lain, Polri terus mengusut 
kasus Bank Century yang melibatkan 
swasta. Hasilnya, dalam upaya 
penelusuran aset Bank Century, Polri 
berhasil menyita sejumlah barang 
berharga bernilai miliaran rupiah. 
dalam upaya penyitaan, Polri telah 
menyita rp133 miliar yang dimiliki 
tersangka Bank Century Totok 
kuncoro dan sarwono. Harta tidak 
bergerak, belum bisa disebutkan 
berapa nilainya jika dirupiahkan.

aset yang disita tersebut, yaitu: 
tanah dan bangunan mal serpong 
atas nama PT sinar central rezeki. 
seluas 16.980 meter persegi dengan 
luas bangunan 13.000 meter persegi. 
Tak hanya itu, Polri juga berhasil 
menyita beberapa rumah mewah 
yang diduga hasil tindak pidana 
pencucian uang.

Penyitaan aset berupa apartemen 
juga berhasil dilakukan oleh Polri. 
dua unit apartemen di Four season 
lantai 17 dan satu unit apartemen di 
Jalan kebon kacang, Jakarta. Tiga 
unit mobil alphard, Toyota kijang 
tahun 2006 dan sedan X5 tahun 
2008. 

selain itu, saham antaboga 
delta sekuritas dan saham PT 
Bahana sekuritas sebanyak 269 juta 
lembar. saham ini juga belum tahu 
nilainya. aset sudah diserahkan ke 
Jaksa Penuntut umum. aset yang 
berhasil disita ini pun tidak serta 
merta langsung dapat dicairkan untuk 
mengganti rugi dana nasabah Bank 
Century. sebab, belum ada putusan 
pengadilan yang inkracht dalam 
kasus ini.  (rd)

Dalam penyitaan 

aset di luar negeri, 

pemerintah 

Indonesia 

mengalami kendala 

karena adanya 

perbedaan sistem 

hukum antara 

Indonesia dengan 

negara-negara itu. 
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A pA kabar kasus Akil 
Mochtar? Kabar dari Jubir 
Komisi pemberantasan 
Korupsi (KpK), Johan 

Budi menyebutkan, mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi itu sudah 
hampir selesai pemberkasan perkara 
oleh tim penyidik. Itu artinya, tidak 
lama lagi, Akil yang dijerat kasus 
suap pilkada dan Tindak pidana 
pencucian Uang (TppU) ini akan 
segera duduk di kursi pesakitan 
pengadilan Tindak pidana Korupsi 
(Tipikor) Jakarta.

“pemberkasan hampir selesai, 
saya kira dalam waktu dekat kasus ini 
akan naik ke penuntutan,” ujar Johan 
Budi, 20 Januari lalu di Gedung 
KpK. Ketika ditanya perkiraan waktu, 
secara pasti Johan Budi menyebut 
waktu “paling lama tiga minggu”. Itu 
artinya, minggu pertama Februari 
berkas perkara Akil sudah akan 
dilimpahkan ke pengadilan Tipikor.

Johan Budi menambahkan, 
KpK saat ini sedang mendalami 
tiga berkas yang disangkakan ke 
Akil. pertama, perkara dugaan 
suap pengurusan sengketa pilkada 
Kabupaten Lebak, Banten dan 
Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 
Kedua, penerimaan gratifikasi pada 
pengurusan sengketa pilkada. Ketiga, 
Tindak pidana pencucian Uang. 
Johan mengisyaratkan lembaganya 
akan menuntut Akil dengan hukuman 
maksimal dari pasal-pasal yang 
disangkakan.

“Itu mengacu ke Undang-Undang. 
pasal yang dikenakan pasal 12, 
KpK tak bisa menuntut yang tidak 
ada di UU. Tapi kalau tuntutan 
maksimal, KpK bisa tuntut sesuai 
Undang-Undang,” katanya seraya 
menambahkan, “bagi aparat penegak 
hukum, ancaman hukumannya 
lebih berat, biasanya ditambah 1/3 
dari orang biasa yang dihukum 
dengan pasal yang sama.” Meski 
tidak mengiyakan, tetapi Johan juga 
tidak menolak kemungkinan KpK 
akan menuntut Akil Mochtar dengan 
tuntutan hukuman seumur hidup.

Akil MochtAr 
terAncAM 
hukuMAn 
SeuMur hidup
“tiga ton emas”

Sejak ditangkap basah petugas 
KpK, Akil Muchtar menjadi bulan-
bulanan pemberitaan media massa. 
Bahkan, kasus yang melibatkan 
“Dinasti Banten” sekalipun, “nama 
Akil Mochtar” senantiasa diseret-
seret. Akan tetapi ada satu yang 
menarik, ihwal istilah “tiga ton emas” 
yang digunakan Akil Mochtar sebagai 
bahasa isyarat “harga” yang harus 
dibayar untuk kasus sengketa pilkada 
Gunung Mas.

Dalam kasus itu, Akil Mochtar 
diduga menerima uang sebesar 
Rp3 miliar untuk mengurus gugatan 

sengketa pilkada Gunung Mas, 
Kalimantan Tengah. Agar tak tercium 
pihak lain, permintaan uang dalam 
jumlah fantastis tersebut diberi 
kode Akil dengan sebutan ‘Tiga Ton 
Emas’. Istilah itu diungkapkan saksi 
Chairun Nisa yang dihadirkan Jaksa 
penuntut Umum pada sidang perkara 
suap pengurusan sengketa pilkada 
Gunung Mas dengan terdakwa 
Hambit Bintih di pengadilan Tipikor 
Jakarta, Kamis (23/1/2014).

“Akil meminta tiga ton emas, 
dalam pikiran saya beliau bercanda. 
Makanya saya jawab dengan, 
nanti saya bawakan truk untuk 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar saat ditahan KPK.

HUKUM
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membawanya,” ujar Chairun Nisa. 
Setelah beberapa saat, dirinya baru 
menyadari bahwa yang dimaksud 
“tiga ton” oleh Akil kepadanya untuk 
disampaikan ke Hambit Bintih 
adalah uang sebesar Rp3 miliar. Ia 
lantas menyampaikan hal itu kepada 
Hambit. Hambit pun langsung 
memerintahkan Cornelis Nalau yang 
merupakan tim pemenangannya di 
pilkada untuk menyediakan uang 
tersebut.

cuci uang
Bagaimana ihwal kasus 

pencucian uang yang juga 
menjerat Akil? Adalah pedangdut 
Rya Fitriani yang sudah diperiksa 
atas kasus dugaan tindak pidana 
pencucian uang (TppU), terkait 
suap pengurusan sengketa pilkada 
di Mahkamah Konstitusi (MK). 
Rya diperiksa untuk tersangka Akil 
Mochtar. 

Ini merupakan pemeriksaan 
kedua bagi Rya yang juga pernah 
diperiksa pada 21 November 
2013. Rya sempat disebut-sebut 
menerima sejumlah aliran dana 
dari Akil Mochtar, yang nilainya 
dikabarkan mencapai Rp900 juta. 
Uang sebesar ini diberikan ke Rya 
untuk bayaran sebagai pengisi 
acara saat kampanye Akil sebagai 
calon Gubernur Kalimantan Barat.

Selain Rya, pada perkara 
yang berawal dari operasi tangkap 
tangan ini, KpK juga menjadwalkan 
memeriksa seorang arsitek bernama 
Winardy prawira Aten. Winardy juga 
bakal diperiksa sebagai saksi kasus 
yang menjerat Akil. 

Aset Akil Mochtar
Upaya menguak kasus korupsi 

Akil Mochtar, sampailah pada 
pengusutan harta kekayaan yang 
bersangkutan. Jubir KpK Johan Budi 
mengungkapkan, total nilai aset milik 
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) yang disita lembaganya itu 
hingga kini hampir mencapai Rp200 
miliar. Sejumlah aset yang diduga 

terindikasi dihasilkan Akil dari tindak 
pidana korupsi kasus gugatan 
sengketa pilkada atau pencucian 
uang ini berupa tanah, bangunan, 
kendaraan, uang, dan surat 
berharga. “Total nilainya kalau dalam 
bentuk rupiah ini bisa mencapai 
Rp200 miliar,” ujar Johan Budi.

Kendati demikian, jelas Johan, 
KpK hingga kini masih menelusuri 
sejumlah aset milik mantan politisi 
partai Golkar yang diduga terkait 
dengan pencucian uang. “Kalau 
dalam asset tracing nanti kita masih 
menemukan, tentu masih akan bisa 
bertambah,” kata Johan. 

kasus narkoba
Selain tiga kasus yang tengah 

disidik, Akil Mochtar juga menyimpan 
kasus lain, yakni kasus kepemilikan 
narkoba. pada awal Oktober 2013, 
barang haram berupa 4 linting ganja 
dan 2 inex (ekstasi) ditemukan di 
ruang kerja Akil Mochtar. Untuk 
kasus yang ini, penetapan status 
tersangka dilakukan oleh Badan 
Narkotika Nasional (BNN) yang telah 
menemukan narkoba di ruang kerja 
Akil di MK. “Hari ini resmi pak AM 
(Akil Mochtar) ditetapkan sebagai 
tersangka,” ujar Kepala Biro Humas 
BNN Sumirat Dwiyanto di Gedung 
KpK, Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut Sumirat, Akil yang 
kini menjadi tahanan KpK terkait 
kasus dugaan suap pengurusan 
sengketa pilkada di MK dikenakan 
pasal 111, 112, dan 116 Undang-
undang pemberantasan narkotika 
dan psikotropika. “Ini mengacu 
pada penguasaan, kepemilikan, dan 
penyimpanan,” kata Sumirat.

Sumirat menambahkan, sebelum 
ditetapkan sebagai tersangka, BNN 
mengaku sudah memeriksa 15 
saksi, termasuk pejabat MK. “Dari 
penyidik KpK, dari MK, dan pihak-
pihak lain. Dan tadi kita sempat 
ketemu pak AM. Kami tanyakan dia 
mengenai pemeriksaan (sebagai 
tersangka),” tandas Sumirat.  (*/
rd)

Akil meminta tiga 

ton emas lewat 

Chairun Nisa. 

Semula dianggap 

bercanda, tetapi 

Chairun Nisa 

akhirnya tanggap, 

bahwa yang 

dimaksud “tiga ton 

emas” adalah uang 

sebesar tiga miliar 

rupiah”

HUKUM
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p ROSES penahanan Anas 
sendiri terbilang cukup 
alot. pasalnya Anas 
sempat dua kali mangkir 

dari panggilan KpK. Alasan  kubu 
Anas, panggilan yang dilayangkan 
KpK dinilai tidak jelas karena 
panggilan itu menyebutkan terkait 
kasus Hambalang dan proyek-proyek 
lainnya.  pembangkangan Anas inilah 
yang membuat Ketua KpK Abraham 
Samad murka dan menyatakan akan 
memanggil paksa dan langsung 
menahan Anas.

Untunglah drama pemanggilan 
paksa itu tak terjadi. Jumat siang 
(10/1) usai sholat Jumat, Anas 
Urbaningrum datang sendiri ke KpK 
tanpa didampingi pendukung maupun 
kuasa hukumnya. Sore harinya KpK 
mengumumkan, Anas Urbaningrum 
resmi ditahan di rutan KpK.

“Hari ini adalah hari bersejarah. 
penahanan ini adalah bagian penting 
dalam menemukan keadilan dan 
kebenaran. Saya yakin bahwa ketika 
kita berjuang untuk kebenaran dan 
keadilan, saya yakin betul bahwa 
pada ujungnya kebenaran yang  akan 
menang,” kata Anas  sesaat sebelum 
digiring ke ruang tahanan Gedung 
KpK.

pada kesempatan itu, Anas 
juga mengucapkan terima kasih 
kepada presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, yang juga Ketua Umum 
Dpp partai Demokrat. “Terima kasih 
kepada pak SBY. Mudah-mudahan 
peristiwa ini mempunyai arti dan 
makna, dan menjadi hadiah tahun 
baru 2014,” ujar Anas dengan nada 
datar.  

Selain itu tak ketinggalan Anas 
mengucapkan terima kasih kepada 
Ketua KpK Abraham Samad yang 
menandatangani surat penahanan 
KpK serta penyidik KpK, Endang 
Tarsa dan Bambang Sukoco serta tim 
penyidik lainnya yang dipimpin Heri 
Mulyanto.

Terkait kasus korupsi 
pembangunan proyek pusat 
pelatihan dan pendidikan Sekolah 

BOLA pANAS 
AnAS
Setelah hampir Setahun ditetapkan Sebagai 
terSangka, mantan ketua umum dpp  partai demokrat 
anaS urbaningrum akhirnya ditahan oleh komiSi 
pemberantaSan korupSi (kpk). penahananan terSebut 
menjadi Salah Satu puncak periStiwa yang membelit 
ketua ppi  terkait keterlibatannya dengan kaSuS 
hambalang.

Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad 
Noor.

Menanggapi penahanan Anas, 
Wakil Ketua Komisi pemberantasan 
Korupsi (KpK) Busyro Muqoddas 
mengatakan, KpK tidak mempunyai 
target terhadap nama tertentu 
dalam kasus dugaan korupsi proyek 
Hambalang. Jika nantinya ada 
bukti dan fakta yang akurat, kata 
dia, nama-nama yang disebut akan 
langsung diperiksa KpK dan tak 

Olahraga Nasional di Hambalang, 
Sentul Bogor ini, Anas memang 
tak menjadi tersangka seorang diri. 
Sebelumnya KpK telah menetapkan 
empat orang lain sebagai tersangka. 
Mereka adalah mantan Menteri 
pemuda dan Olahraga Andi 
Mallarangeng, mantan Kepala Biro 
Keuangan dan Rumah Tangga 
Kemenpora Deddy Kusdinar, Direktur 
pT Dutasari Citralaras Mahfud 
Suroso, dan mantan petinggi pT 

Anas Urbaningrum 
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mustahil akan menjadi tersangka. 
Busyro pun menampik bila 

dikatakan KpK “tebang pilih”. Kalau 
toh ada nama-nama yang sudah 
mencuat ke permukaan tapi belum 
dilakukan tindakan, hal itu karena 
teknis semata karena KpK memang 
harus berhati-hati. “Kalau ada bukti 
yang relevan akan kami periksa.

Hal senada diungkapkan Wakil 
Ketua Umum Dpp partai Demokrat 
Max Sopacua. Dia menegaskan 
pihaknya berharap proses hukum 
yang menjerat mantan Ketua Umum 
Demokrat, Anas Urbaningrum, di 
KpK segera selesai. Anas pun 
dipersilakan mengungkap apa 
pun yang diketahui mengenai 
kasus maupun di luar itu secara 
gamblang kepada KpK.

“Tidak jadi soal (diungkap) 
karena bagaimanapun Anas 
bagian dari integral di dalam 
(Demokrat). Kalau mau 
diungkap, silakan diungkap asal 
nilai validitas datanya akurat,” 
kata Max di Jakarta.

Max menambahkan, apa 
pun yang dikatakan Anas 
nantinya pihaknya akan 
menerima sebagai risiko 
politik, meskipun langkah Anas 
nantinya kembali menurunkan 
elektabilitas Demokrat.  Yang 
jelas kata dia, pihaknya sudah 
tutup buku terkait Anas.

Meski demikian, Max melihat 
selama ini ada upaya dari pihak-pihak 
tertentu untuk menggiring opini publik 
yang mengaitkan persoalan Anas 
dengan partainya dan Ketua Umum 
partai Demokrat Susilo Bambang 
Yudhoyono. Akibatnya, masalah Anas 
terus menjadi polemik.

Seperti diketahui, permasalahan 
Anas yang bergulir panjang disebut 
menjadi salah satu penyebab terus 
melorotnya elektabilitas Demokrat. 
Hasil survei berbagai lembaga survei 
menunjukkan elektabilitas Demokrat 
di bawah 10 persen atau turun lebih 
dari setengah hasil perolehan suara 
pileg 2009.

Ketika disinggung pernyataan 
Anas yang berterima kasih kepada 
SBY sebelum mendekam di tahanan, 
Max mengatakan, orang bebas 
menginterpretasikan apa pun 
atas pernyataan itu. Hanya, dari 
pernyataan itu, ia menekankan Anas 
memiliki kualitas yang tinggi.

Sementara itu aktivis LSM 
Muhammad Fadjroel Rachman 
menegaskan, sebaiknya sejak 
sekarang Anas Urbaningrum dan 
ppI berpikir ke depan, daripada 
melakukan perlawanan politik. 
pasalnya bila Anas bersama ppI 
terus melakukan perlawanan politis 

hal itu justru tidak menguntungkan 
karena keberadaan Anas saat ini 
sudah berada di ranah hukum yang 
akan dijalankan oleh KpK.

“Menurut saya Anas harus berpikir 
ke depan dengan mengungkapkan 
apa yang dia ketahui soal 
Hambalang. Sementara itu ppI 
bisa berperan memberikan suplai 
informasi yang akurat kepada Anas. 
Bila ini dilakukan, hal ini justru akan 
menguntungkan karena saat ini 
semua orang sedang menunggu 
lembaran-lembaran bukunya seperti 
yang dijanjikan,” tambahnya.

Nuansa politis dalam kasus 

ini hingga pemeriksaan Anas 
Urbaningrum yang pertama  
tampaknya memang masih sangat 
terasa ketika salah satu pengacara 
Anas, Adnan Buyung Nasution, 
memerintahkan agar Anas tidak 
menjawab pertanyaan yang diajukan 
KpK sebelum ada penjelasan seputar 
sprindik yang menyebutkan “Kasus 
Hambalang dan proyek yang lain-
lain”.  

“Saya datang buat mendampingi 
Mas Anas. Ya, untuk menjaga, 
meluruskan agar pemeriksaan 
itu berdasarkan hukum dan 
penghormatan kepada hak asasi 

manusia karena perkara Anas 
ini kan ada nuansa politiknya. 
Karena itulah saya merasa perlu 
mendampingi Anas,” kata Adnan 
sebelum pemeriksaan.

Menurut Adnan, kentalnya 
nuansa politis sudah terlihat 
sejak presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono yang juga Ketua 
Umum partai Demokrat meminta 
KpK menuntaskan kasus yang 
melibatkan Anas. presiden 
menyampaikan hal itu dalam 
pidatonya saat berada di Jeddah, 
Arab Saudi. Tak lama setelah 
pernyataan itu, Anas resmi 
ditetapkan sebagai tersangka.

“Apa bukti bahwa ini 
bernuansa politik? Saya kira 
semua tahulah, dari Jeddah, tanah 
suci, presiden SBY meminta KpK 

supaya menyelesaikan perkara Anas. 
Ini kan suatu perintah, ya seharusnya 
KpK menolak perintah-perintah 
begitu,” kata Adnan.

Adnan mengaku khawatir kasus 
Anas hanya sekadar pencitraan bagi 
KpK. Ia juga mempermasalahkan 
surat perintah penyidikan yang 
menyebut Anas terlibat dalam korupsi 
proyek-proyek lain. Menurutnya, 
tuduhan kepada Anas tidak jelas.

“Tapi okelah, ayo kita lihat 
bersama-sama bagaimana 
pemeriksaan KpK. Apakah jujur, 
lurus, adil, atau ini sekadar pencitraan 
untuk kekuasaan negara ini. 

Anas Urbaningrum 

HUKUM

63 - 69 HUKUM.indd   66 2/25/14   7:56 PM



67JANUARI 2014      Warta BPK

pencitraan untuk sekadar tegakkan 
hukum. Makanya, saya mau tahu 
hukum apa yang mau digunakan 
ini, kan dari semua sudah enggak 
jelas tuduhannya apa,” kata Adnan. 
Karena itu, Adnan Buyung justru 
menantang kalau KpK tidak bisa 
menjelaskan, lebih baik kasus 
Anas langsung disidangkan 
saja.

Sedangkan tim penasehat 
hukum Anas Urbaningrum 
lainnya, Carel, meminta 
KpK segera melengkapi 
berkas perkara kliennya dan 
menyidangkannya sebelum 
pemilu Legislatif (pileg) 
pada April 2014. Mereka 
berharap, paling lambat awal 
Februari kasus Anas sudah 
disidangkan.Hal itu, kata 
Carel, untuk menghindari 
dugaan kasus Anas 
bermuatan politis. 

Menurut Carel, penyidik 
KpK pun telah menyetujui 
permintaan itu. “Janji KpK 
awal Februari disidang, itu 
penting ditepati. Kalau sidang 
dilakukan setelah pileg 
apalagi setelah pemilihan presiden, 
maka nuansa politisnya kental sekali, 
seolah-seolah melindungi partai 
penguasa. Ini kan bahaya. Ini juga 
buat kredibilitas KpK,” terang Carel.

Tapi mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak 
melihat ada politisasi dalam proses 
hukum yang menjerat mantan Ketua 
Umum Dpp partai Demokrat itu. 
Mahfud percaya tidak ada intervensi 
dari elit partai Demokrat terhadap 
Komisi pemberantasan Korupsi.

“Kalau Demokrat bisa melindungi 
atau mendorong orang, Demokrat 
pasti melindungi Andi Malarangeng, 
pasti melindungi Angelina Sondakh, 
pasti melindungi Nazarudin. Tetapi 
tidak kan,” kata Mahfud di Jember, 
Jawa Timur, Senin (13/1).

Mahfud meminta agar hukum 
ditegakkan. Anas harus diadili, 
namun KpK juga harus bekerja 

secara profesional. “KpK harus ikut 
aturan hukum, jangan sampai seperti 
yang diisukan timnya Anas bahwa 
kasus itu dipolitisir dan sebagainya,” 
kata bakal capres dari pKB itu.

Ketua presidium Korps Alumni 
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) 

itu menambahkan, KAHMI secara 
kelembagaan tidak akan ikut campur 
dalam kasus Anas. Sebelum Anas 
dijadikan tersangka, ucapnya, KAHMI 
sudah memutuskan persoalan 
korupsi merupakan urusan pribadi. 
Seperti diketahui, Anas pernah 
menjabat Ketua HMI.

Menurut Mahfud, pihaknya 
sebelumnya sudah membentuk 
tim pengacara untuk membela 
Anas. Namun, kata dia, tim hukum 
tersebut bukan untuk membela 
kasus korupsinya, tetapi untuk 
meluruskan penegakan hukum agar 
tidak dipolitisasi. “Kalau mau dipakai, 
ya dipakai, kalau nggak, ya nggak. 
Ternyata tidak dipakai,” kata Mahfud.

Lantas apa kata Anas setelah 
menjalani pemeriksaan pertama? 
Anas mengatakan, pemeriksaan ini 
merupakan kesempatan baginya 
untuk menyampaikan sejumlah hal 

yang diketahuinya pada Komisi 
pemberantasan Korupsi (KpK). “Ini 
pertama saya diperiksa sebagai 
tersangka. Alhamdulillah ini adalah 
kesempatan awal bagi saya untuk 
menyampaikan hal-hal yang nanti 
ditanyakan,” kata Anas.

Suami Atthiyah Laila 
ini kembali mengingatkan 
pernyataannya soal “halaman 
pertama” saat mundur dari 
jabatan Ketua Umum partai 
Demokrat. Ibarat sebuah buku, 
Anas berharap pemeriksaan 
ini menjadi alinea awal. “Saya 
berharap ini jadi alinea awal 
untuk menemukan keadilan dan 
kebenaran,” ujarnya.

Apakah  itu artinya Anas 
akan menyeret peran Sekretaris 
Jenderal Dpp partai Demokrat 
Edhie Baskoro Yudhoyono alias 
Ibas. pengacara Anas, Firman 
Wijaya menegaskan, tidak ada 
alasan tidak siap. “Kita tunggu 
saja penyidiknya bagaimana,” 
kata Firman.

Menurut Firman, 
terbongkarnya dugaan 
keterlibatan Ibas bukan 

bergantung pada keterangan 
Anas. Tim penyidik KpK-lah yang 
seharusnya menggali dugaan 
tersebut. “pertanyaan penyidik 
itu harusnya diarahkan karena ini 
menyangkut kongres, ini bukan 
kongres Anas tetapi Kongres partai 
Demokrat. Siapa pun subyek partai 
harus diperiksa, apalagi ada dugaan 
uang ke kongres,” ujar Firman.

Dalam proses penanganan 
kasus pidana, lanjut Firman, penyidik 
berwenang mencari kebenaran 
materiil maupun kebenaran formal. 
penyidik bisa memulainya dengan 
memeriksa siapa saja yang dianggap 
mengetahui, mendengar, atau 
melihat suatu perbuatan pidana yang 
disangkakan kepada tersangka.

“Jadi tidak ada halangan bagi 
penyidik KpK untuk mencari 
berdasarkan kebenaran materiil,” 
kata Firman.

Anas 

Urbaningrum 

mengucap 

Alhamdulillah 

setelah 

menjalani 

pemeriksaan 

yang pertama.
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Sebelumnya mantan 
Ketua Dewan pimpinan 
Cabang partai Demokrat 
Cilacap Tri Dianto 
yang juga loyalis Anas 
menyebut SBY dan Ibas 
sebagai pihak yang 
seharusnya diperiksa KpK 
terkait penyidikan kasus 
dugaan gratifikasi proyek 
Hambalang. Menurut 
Tri, SBY selaku Dewan 
pembina partai Demokrat 
ketika itu merupakan 
penanggung jawab 
Kongres partai Demokrat 
2010. Sementara itu, 
Ibas bertindak sebagai 
steering committee dalam 
kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan 
Grup permai Yulianis juga mengaku 
pernah menyebut nama Ibas ketika 
diperiksa sebagai saksi dalam 
kasus Hambalang yang menjerat 
Anas. Menurut Yulianis, nama 
Ibas disebutnya saat penyidik 
mencecarnya soal penyelenggaran 
Kongres partai Demokrat 2010.

Yulianis mengungkapkan, ada 
catatan keuangan Grup permai yang 
menyebutkan aliran dana 200.000 
dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, 
kata Yulianis, berkaitan pelaksanaan 
Kongres partai Demokrat 2010. 
Kepada wartawan, Yulianis menyebut 
uang 200.000 dollar AS itu berasal 
dari proyek Grup permai yang 
bermasalah.

Sejauh ini, KpK belum 
memeriksa Ibas. Ketua KpK 
Abraham Samad sebelumnya 
mengatakan bahwa pihaknya belum 
memanggil Ibas untuk diperiksa 
dalam kasus Hambalang karena 
belum menemukan cukup bukti 
mengenai keterlibatan Ibas yang 
perlu diklarifikasikan kepada yang 
bersangkutan.

Keterangan yang disampaikan 
Yulianis terkait Ibas, menurut 
Abraham, hanya dilontarkan dalam 
persidangan, dan tak pernah secara 

resmi dikatakan kepada penyidik KpK 
untuk dimasukkan dalam berita acara 
pemeriksaan (BAp).

Abraham juga menegaskan, 
meski nantinya Yulianis telah 
mengatakan keterlibatan Ibas dalam 
BAp, KpK belum dapat memanggil 
Ibas. pemanggilan itu harus didukung 
dua alat bukti atau keterangan lain 
untuk memperkuat pernyataan 
Yulianis.

Ibas sendiri  sudah membantah 
dirinya terlibat korupsi. “Saya katakan 
tudingan tersebut tidak benar dan 
tidak berdasar. 1.000 persen saya 
yakin kalau saya tidak menerima 
dana dari kasus yang disebut-sebut 
selama ini,” kata Ibas.

Sementara itu, KpK pun berharap 
Anas akan terbuka kepada penyidik 
sehingga kasus dugaan korupsi 
proyek Hambalang bisa segera 
dituntaskan. Anas juga diharapkan 
berkata jujur dan apa adanya.  
“Kita berharap AU (Anas) bisa 
menyampaikan apa yang 
diketahuinya, informasi-informasi 
yang kemudian bisa membuat tuntas 
kasus Hambalang termasuk juga 
menjawab sangkaan-sangkaan yang 
disangkakan KpK dengan jujur dan 
apa adanya,” ujar Juru Bicara KpK, 
Johan Budi. 
 

hambalang dan lain-lain
Kasus Hambalang  menyeruak 

ke permukaan sekitar Juli  2011, 
sesaat setelah mantan Bendahara 
Umum partai Demokrat Muhammad 
Nazaruddin ditetapkan sebagai 
tersangka kasus korupsi wisma 
atlet SEA Games di Jakabaring, 
palembang, Sumatera Selatan. Dari 
persembunyiannya di Singapura 
hingga Colombia, Nazaruddin 
menuding bekas koleganya, mantan 
Ketua Umum partai Demokrat Anas 
Urbaningrum yang terlibat korupsi 
proyek Hambalang. 

Nilai proyek Hambalang 
memang jauh lebih besar daripada 
pembangunan wisma atlet. proyek 
Hambalang menelan biaya Rp2,5 
triliun, sementara nilai proyek wisma 
atlet hanya Rp191,67 miliar. Sejak 
itu, Hambalang mulai dikenal sebagai 
megaproyek yang dikorupsi.

Menurut Nazaruddin, kerjasama 
bisnis dia dengan Anas sudah terjalin 
sejak keduanya menjadi pimpinan 
partai Demokrat. Nazaruddin dan 
Anas berkongsi di Grup permai, 
sebuah induk perusahaan dengan 
banyak anak usaha. perusahaan 
di bawah naungan Grup permai 
ini belakangan diketahui banyak 
menggiring proyek-proyek ApBN 
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sejak dibahas di DpR, termasuk di 
dalamnya wisma atlet dan proyek 
Hambalang.

Bahkan ketika disidangkan 
Nazaruddin mengungkapkan, dirinya 
bersama Anas ikut terlibat mengatur 
proyek Hambalang sejak awal. Dia 
menyebut Anas sejak awal ikut 
mengatur proyeknya. Dimulai dengan 
mendapatkan sertifikat lahan proyek 
yang selama tiga tahun bermasalah.

Nazaruddin mengungkapkan, 
pada Desember 2009, ia dan 
Angelina Sondakh dipanggil Anas 
untuk bertemu Menteri pemuda 
dan Olahraga Andi Mallarangeng. 
pertemuan itu dilakukan untuk 

membicarakan proyek Hambalang. 
Dalam pembicaraan tersebut, 
disepakati Andi dan anggota Fraksi 
partai Demokrat, Angelina Sondakh, 
bersama anggota Badan Anggaran 
DpR lainnya akan membuat 
anggaran khusus untuk proyek 
Hambalang.

Hasil pertemuan tersebut 
dilaporkan Nazaruddin kepada 
Anas. Nazaruddin juga menyebut 
Anas kemudian memerintahkannya 
memanggil anggota Komisi II DpR 
dari FpD, Ignatius Mulyono, untuk 

mengurus sertifikat tanah proyek 
Hambalang yang terbelit sengketa 
dengan meminta bantuan Kepala 
Badan pertanahan Nasional (BpN) 
Joyo Winoto. Ignatius ditugaskan 
karena mitra kerja Komisi II salah 
satunya ialah BpN.

Belakangan, Ignatius mengakui 
dalam pertemuan di ruangan kerja 
Anas selaku Ketua Fraksi partai 
Demokrat di DpR saat itu, atasannya 
di DpR tersebut memerintahkan 
agar dia mengurus sertifikat tanah 
Hambalang dengan menghubungi 
Kepala BpN Joyo Winoto. Setelah 
tiga minggu, sertifikat tanah proyek 
Hambalang jadi dan diserahkan 

Ignatius kepada Anas yang ditemani 
Nazaruddin.

Dalam persidangan Nazaruddin 
pula, terungkap pertama kali soal 
pemberian mobil Toyota Harrier 
kepada Anas. Nazaruddin membeli 
Toyota Harrier melalui PT Pacific 
putra Metropolitan, anak usaha 
pT Anugerah Nusantara yang juga 
bagian Grup permai, di sebuah 
dealer mobil di pecenongan, 
Jakarta pusat, pada September 
2009 seharga Rp520 juta. Mobil 
itu kemudian diatasnamakan Anas 

dengan nomor polisi B-15-AUD.
Dalam pengembangan 

penyidikan, KpK menemukan 
bahwa Anas tak hanya diberi 
Toyota Harrier. Anas juga diduga 
menerima pemberian Toyota 
Vellfire. Dalam sidang, Nazaruddin 
pernah menunjukkan fotokopi 
buku kepemilikan kendaraan 
bermotor (BpKB) Toyota Alphard 
tahun pembuatan 2007 atas nama 
Anas. Fotokopi BpKB tersebut 
juga mencatat ada perubahan 
identitas kepemilikan Toyota Alphard 
dari sebelumnya dimiliki oleh pT 
Anugerah Nusantara menjadi milik 
Anas.

Rupanya, pengembangan 
penyidikan KpK juga tak hanya 
menemukan dugaan pemberian 
mobil. Anas diduga menerima uang 
dari pT Adhi Karya. perusahaan 
BUMN ini menggelontorkan uang 
Rp14,601 miliar untuk memenangkan 
pekerjaan fisik proyek Hambalang.

Sebagian uang tersebut Rp6,925 
miliar berasal dari pT Wijaya Karya, 
yang digandeng pT Adhi Karya dalam 
kerja sama operasi (KSO) proyek 
Hambalang. Dari uang Rp14,601 
miliar itu, sebagian diberikan kepada 
Anas Rp2,21 miliar untuk membantu 
pencalonan sebagai ketua umum 
dalam Kongres partai Demokrat 
tahun 2010.

KpK menyebut Anas juga 
menerima sesuatu dari proyek-
proyek lain. pengacara Anas sempat 
memprotes penggunaan frasa 
proyek-proyek lainnya itu. Ini pula 
yang membuat Anas mangkir saat 
hendak diperiksa sebagai tersangka, 
Selasa lalu.

Soal proyek-proyek lainnya ini, 
Anas diduga menerima pemberian 
sesuatu dari proyek pT Bio Farma. 
Dia juga diduga menerima sesuatu 
dari proyek Kementerian pendidikan 
dan Kebudayaan di Jawa Timur. 
Bahkan, nilai pemberian dari proyek 
Hambalang terhitung paling kecil 
ketimbang pemberian dari proyek-
proyek lain itu.  (bd)

Muhammad Nazaruddin
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Foto berjudul “Keterbatasan tak Menghalangi 
Kebenaran” karya Joko Indra Irawan, keluar sebagai 
juara I, Lomba Fotografi “BPK Dalam Lensa” 2013. Dalam 
rapat dewan juri yang berlangsung di ruang rapat Biro 
Humas dan Luar Negeri BPK RI, Jakarta, 20 Desember 

“KeTeRBATASAN TAK 
MeNghAlANgi KeBeNARAN”
Juara I Lomba Foto 
“bPK DaLam Lensa”

2013, dewan juri yang terdiri atas lima orang itu juga 
memutuskan juara II sampai Juara Harapan III.

Adapun kelima orang juri adalah: Zarkoni Maksum 
(Juri I), Agus Susanto (Juri II), Bahtiar Arif (Juri III), Wahyu 
Priyono (Juri IV), dan Sri Haryati (Juri V). Adapun susunan 
juara secara berturut-turut: Juara I: Joko Indra Irawan - 
“Keterbatasan tak Menghalangi Kebenaran”, Juara II: I 
Made Dharma Sugama - “Menangkis Serangan”, Juara III: 
Dion Setyo Nugroho - “Mengukur Lebar Bendung”.

Adapun tiga juara harapan berturut-turut: Juara 
Harapan I: Hendra A. Setyawan – “Klarifikasi BPK #1”, 
Juara Harapan II: Budi Sulistyawan – “Akses Pedalaman 
Kaltim”, dan Juara Harapan III: Yulianto - “Sosialisasi 
Cegah KKN Melalui Sistem E-Audit”.

Komentar Juri
Atas foto-foto juara, para juri pun mencantumkan 

komentar-komentarnya. Terhadap foto yang keluar 
sebagai pemenang I, Juri I berkomentar: Foto berhasil 
mengetengahkan sebuah momen dengan menarik, 
sehingga dapat menampilkan foto yang kuat dari sisi 
tema. Juri II berkomentar: Foto jurnalistik yang kuat. 
Menyampaikan pesan yang kuat, meski keterbatasan 
penerangan masih ada usaha untuk terus bekerja. 
Komentar Juri III: tema kuat dan sesuai dengan tugas 
BPK walau ada halangan. Foto bagus, dalam keterbatasan 
cahaya, dan ekspresi yang alami dan bagus. Juri IV 
berkomentar: Foto yang menarik dan sesuai dengan tema. 
Sedangkan Juri V berkomentar: Foto yang menarik, selain 
tema yang sangat kuat juga.

Juara II berjudul “Menangkis Serangan”. Foto 
jepretan I Made Dharma Sugama ini mengabadikan 
beberapa pegawai BPK Perwakilan Sulut yang berusaha 
menahan serangan bom air yang dilemparkan musuh 
yang berupaya memadamkan nyala api lilin agar tidak 
dapat mencapai tujuan menyalakan obor. Permainan 
ini menguji kekompakan tim dalam mencapai tujuan 
bersama, yang dilaksanakan dalam rangkaian acara Diklat 

Foto berjudul “Keterbatasan Tak Menghalangi Kebenaran” yang keluar 
sebagai juara I.
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Pengembangan Komunitas Unggulan yang dilaksanakan 
oleh Biro SDM BPK bertempat di Hotel Novotel Manado, 
tanggal 2 – 3 Desember 2013.

Juri I berkomentar: Momentum yang terbaik berhasil 
diabadikan dengan baik oleh fotografer sehingga tercipta 
foto yang menarik dari sisi teknis dan estetikanya. Juri 
II berkomentar: Keceriaan dan kebersamaan terekam 
dengan sangat baik. Komposisi menarik dan teknis 
yang kuat. Juri III berkomentar: Foto yang bagus, 
menggambarkan ekspresi dan natural. Tema sesuai 
dengan kebersamaan/teamwork. Juri IV berkomentar: Foto 
yang bagus, menggambarkan sisi humanis dari kegiatan 
BPK. Juri V: Momen kebersamaan diperoleh, begitu juga 
ekspresi peserta menarik.

Juara III foto berjudul “Mengukur Lebar Bendung” 
karya Dion Setya Nugroho. Komentar Juri I: Upaya 
menggambarkan kegiatan BPK tercermin dengan 
sempurna di dalam foto, sudut pengambilan (angle) yang 
tepat menjadikan foto yang menarik dan kuat. Juri II 
berkomentar: Usaha yang kuat meskipun berisiko ditempuh 
dengan masuk sungai. Momen yang sederhana namun 
kyat secara pesan. Juri III berkomentar: Tema foto sesuai 
tugas BPK yaitu cek fisik. Teknik foto tidak mudah dan 
ekspresi yang natural. Juri IV berkomentar: Fotografer 
mampu menyampaikan pesan yang kuat, dimana tugas 
BPK dalam pemeriksaan termasuk juga cek fisik. Juri V 
berkomentar: Foto ini mampu memperlihatkan kegiatan 
pemeriksaan (cek fisik) dengan menarik dan kuat. Dan 
memperlihatkan semangat yang kuat dalam cek fisik.

Juara Harapan I berjudul “Klarifikasi BPK” karya 
Hendra A. Setyawan. Dikomentari Juri I: Sebuah foto profil 
yang mampu menampilkan seorang tokoh dengan indah 
dan menarik, dengan ekspresi yang terekam dengan 
baik dan komposisi yang menarik. Juri II berkomentar: 
Ekspresi yang kuat, serius dan bayangan lampu kilat 

menambah kekuatan pesan yang ingin disampaikan. Juri 
III berkomentar: Ekspresi bagus, teknik pengambilan dan 
shadow, meski hanya satu target, dan tema sesuai dengan 

Foto berjudul “Menangkis Serangan” yang keluar sebagai juara II.

Foto berjudul “Mengukur Lebar Bendung” yang keluar sebagai juara III.

Anggota BPK Rizal Djalil menyerahkan penghargaan kepada 
Juara I lomba foto, Joko Indra Irawan.

Anggota BPK Bahrullah Akbar menyerahkan penghargaan kepada 
Juara II lomba foto, I Made Dharma Sugama.
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tugas BPK. Juri IV berkomentar : Foto yang artistic 
dan mampu menampilkan profil yang menarik. 
Dan Juri V berkomentar: Mampu memperlihatkan 
ekspresi ketua BPK dan bayangan yang unik di 
belakang foto.

Foto Juara Harapan II “Akses Pedalaman Kaltim” 
karya Budi Sulistyawan diambil saat pemeriksaan 
fisik oleh BPK RI atas pembangunan jalan Lepok 
I, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan 
Timur tahun 2013. Juri I berkomentar: Fotografer 
menampilkan kegiatan pemeriksaan fisik dengan 
bagus, baik dari sisi teknis dan estetika. Juri II 
berkomentar: Komposisi menarik. Jalan belum 
beraspal dan panjang berkelok menunjukkan 
usaha cek fisik dilakukan hingga pedalaman. 
Juri III berkomentar: Tema sesuai tugas BPK. 
Fokus kurang. Juri IV berkomentar: Foto sesuai 
dengan tema tugas BPK, dan menarik. Dan Juri V 
berkomentar: Momen memperlihatkan semangat 
dalam cek fisik, ditunjang dengan lokasi yang 
menarik ditonjolkan.

Adapun Juara Harapan III “Sosialisasi Cegah 
KKN Melalui Sistem E-Audit” karya Yulianto, 
menggambarkan petugas tengah menjelaskan 
aplikasi sistem e-audit, yaitu pengawasan melalui 
pusat data BPK yang menggabungkan data 
elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik 
auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK 
seperti kementerian negara, pemerintah daerah, 
BUMN, BUMD, dan lain-lain di stand BPK, Jakarta 
(10/12/2013). Badan Pemeriksa Keuangan berupaya 
mengoptimalkan sistem audit elektronik dalam 
pemeriksaan yang selama ini efektif dan efisien 
membantu mencegah praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme pada lembaga negara dan mendukung 
optimalisasi penerimaan negara dan mendukung 
efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara.

Atas foto tersebut, Juri I berkomentar: 
Penggambaran sebuah kegiatan sosialisasi 
berhasil dimunculkan dengan sudut pandang 
yang tepat. Foto menjadi menarik dan langsung 
mencapai sasaran pemirsa foto. Juri II berkomentar: 
Sosialisasi yang menarik di tengah pameran, 
dengan teknologi terkini. Senyum dan grafis menarik 
pengunjung untuk melihat lebih dekat. Juri III  
berkomentar: Tema sesuai yaitu sosialisasi BPK. 
Fokus pada sosialisasi saja, tapi sekitar kurang. 
Juri IV berkomentar: Foto mampu menampilkan 
tugas BPK selain pemeriksaan, dan mampu 
memberikan komposisi gambar yang menarik. Juri 
V berkomentar: Foto ini menarik, memperlihatkan 
sosialisasi dilakukan dengan touchscreen dan bagan 
E-Audit yang mendukung.  (*/rd) 

Foto Juara Harapan I berjudul “Klarifikasi BPK”

Foto Juara Harapan II “Akses Pedalaman Kaltim”

Foto Juara Harapan III “Sosialisasi Cegah KKN Melalui Sistem E-Audit”.
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Tips

Menjadi Hamba Terkasih
Muhammad Wahyu Al-fatih

K arena manusia adalah makhluk ciptaan allah SWT, 
maka secara otomatis manusia berkedudukan sebagai  
hamba allah yang mendapatkan beban, tanggung 
jawab, dan kebebasan dalam menjalankan aktivitas 

kehidupannya di dunia ini. Manusia diberi kebebasan untuk memilih 
alternatif pilihan yang setiap saat selalu dihadapkan kepada dirinya. 
Pilihannya pun dapat sesuai atau pun  bertentangan/melanggar 
aturan dan kehendaknya.

Disamping ada konsekuensi yang akan allah berikan kepada  
masing-masing pilihan yang diambil, allah juga menyatakan bahwa 
Dia menyukai, mencintai dan mengasihi golongan manusia tertentu, 
dan membenci, melaknat dan mengadzab golongan manusia tertentu 
pula. Golongan pertama dijuluki oleh allah sebagai Ibadurrahman 
(hamba terkasih), yaitu hamba allah yang mendapat cinta dan 
curahan kasih sayangnya. 

Seperti apa Ibadurrahman atau hamba terkasih 
itu? ada sepuluh  tanda  atau cara agar seseorang 
dapat dikelompokkan sebagai hamba allah yang 
terkasih.

Pertama, yaitu orang-orang yang berjalan di atas 
bumi dengan rendah hati, dan jika orang-orang di 
sekitarnya mengejek, mengolok-olok, atau mencemooh 
mereka, mereka membalasnya dengan senyuman dan 
kata-kata yang baik dan mengandung keselamatan. artinya tidak 
mudah tersinggung dan marah terhadap perilaku orang lain yang 
mungkin tidak mengenakkan atau menyakiti dirinya. Sepertinya sulit, 
tapi Insya allah bisa dilakukan, dibutuhkan kesabaran dan latihan 
yang terus-menerus.

Kedua, yaitu orang yang melalui malamnya dengan bersujud 
dan berdiri untuk Tuhan mereka. Sholat qiyamul lail atau tahajud 
adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang shalih, makanya mereka 
mendapatkan julukan kekasih allah. Insya allah, kita pun bisa 
melakukannya. asalkan ada niat dan kemauan yang kuat, kita bisa 
melalui sebagian malam-malam kita dengan tahajud dan munajat 
kepada Sang khalik. 

Ketiga, selalu berdoa kepada Tuhannya agar dijauhkan dari 
siksa jahannam (api neraka), karena jahannam adalah seburuk-buruk 
tempat menetap dan tempat kediaman. Dimasukkannya manusia 
ke surga atau ke neraka oleh allah bukan semata-mata karena 
amal baik atau amal buruk manusia, tetapi yang lebih besar adalah 
adanya peran atau rahmat  allah SWT. Maka berdoa mengharapkan 
rahmatnya adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan setiap 
manusia.

Keempat, tidak berlebihan dan tidak kikir di dalam 
membelanjakan harta, tetapi berada di tengah-tengah di antara 

kedua sifat tersebut.  Harta atau pun penghasilan yang diperoleh 
dari hasil kerja keras dan curahan rizki darinya, tidak digunakan 
dengan boros, apalagi untuk perbuatan maksiat dan melanggar 
ketentuannya. Begitu juga tidak kikir, sampai-sampai berinfak dan 
bersedekah pun jarang bahkan tidak pernah dilakukannya.

Kelima, tidak menyembah tuhan yang lain beserta allah (tidak 
syirik). Orang yang beriman kepada allah tidak menjadiksn sesuatu 
selain allah menjadi tuhannya, sehingga keyakinannya murni 
tidak tercampur aduk dengan mitos, takhayul dan bentuk-bentuk 
kesyirikan lainnya.

Keenam, tidak membunuh jiwa yang diharamkan allah untuk 
membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh orang 
lain tanpa sebab yang dibenarkan (menjalankan eksekusi hukuman 
mati atau dalam peperangan) adalah perbuatan yang dilarang dan 

termasuk dosa besar, maka menghindarinya adalah 
keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Ketujuh, tidak berzina. Zina adalah melakukan 
hubungan intim dengan seseorang atau sesuatu yang 
bukan suami/isterinya yang sah. Perbuatan Zina 
adalah perbuatan kotor dan mungkar yang diharamkan 
oleh allah SWT. Bahkan karena bahaya atau kerusakan 
yang ditimbulkan oleh zina sangat dahsyat, allah 
mengharamkan juga segala sesuatu yang mendekati 

perzinahan. 
Kedelapan,  adalah tidak memberikan persaksian palsu, dan 

apabila bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan 
yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan 
dirinya. 

Kesembilan, apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan 
mereka, mereka tidaklah mengahadapinya sebagai orang yang tuli 
dan buta. artinya mudah menerima nasihat dari orang lain dan 
bersedia menyadari kesalahannya, serta segera memohon ampun 
kepada Tuhannya. 

Kesepuluh, selalu berdoa kepada Tuhannya agar dianugerahkan 
isteri dan keturunan yang dapat menyejukkan hati dan dijadikan 
Imam bagi orang-orang yang bertakwa. artinya dia selalu menyadari 
akan pentingnya keharmonisan keluarga dan masa depan anak-
anaknya, sehingga dia selalu berupaya dan berdoa agar diakrunia 
isteri dan anak-anak yang baik.

Demikianlah sepuluh tanda seorang hamba yang dikasihi oleh 
allah. Hamba yang dikasihinya akan mendapat balasan dari allah 
berupa martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka 
dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di 
dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat 
tinggal dan kediaman. 
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SOSOK

S alah satu dari tiga film yang diproduksi BPK 
adalah Uang Rujak Emak. Dalam film itu, 
salah satu tokoh utamanya adalah Bu Tati. 
Seorang ibu yang memimpikan untuk naik haji. 
Ia berjualan rujak, berdagang kecil-kecilan. 

Sebagian pendapatannya dari berjualan itu ia tabung untuk 
meraih mimpinya itu. 

Tokoh Bu Tati ini cukup baik menjalankan perannya 
dalam film itu. Nah, pemeran dari tokoh Bu Tati ini adalah 
bintang film yang sudah kawakan. Namanya, Ida leman. 
Nama itu tentu tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya 
bagi pecinta film Indonesia, pada tiga-empat  dasawarsa 
lalu. 

“Jujur aja, alhamdulillah, kan ini sebenarnya surprise 
saja. Kan sudah tahu semua, saya sudah lama nggak 
muncul. Bukannya nggak muncul, tetapi sekali-sekali saja. 
Terus tiba-tiba ada tawaran dari BPK ada, ya terus saya main 
(film),” ungkap Ida leman yang kembali main film walau 
berdurasi pendek.

Menurutnya, judul film edukasi ini bukan ikut-ikutan 
seperti film Tukang Bubur Naik Haji, ini si emak tukang 
rujak yang ingin naik haji. Ia mengaku coba mendalami 
perannya sebagai pedagang rujak yang punya keinginan 
besar untuk naik haji. Memainkan peran itu sebaik mungkin. 

“Saya alhamdulillah, mencoba memasuki peran ini kalau 
saya jadi tukang rujak kayak apa ya kepengen pergi haji. 
Ngerasain seperti itu, juga lokasi syutingnya juga agak 
di tempat yang kumuh ya. Saya mencoba untuk bermain 
semaksimal mungkin, karena saya sudah lama nggak main,” 
ujar Ida, sambil menambahkan bahwa ia bersyukur karena 
terpilih sebagai salah satu pemeran utama dalam film itu. 

“Alhamdulillah saya seneng banget,” ucapnya lagi.  
Ida leman yang bernama lengkap hidayati ahmad 

leman, lahir pada 16 November 1955, di Padang, Sumatera 
Barat. Ia terkenal dengan perannya sebagai Mbak Pur dalam 
sinetron losmen yang pernah ditayangkan di TVRI pada 
era 80-an. Mulai terjun aktif dalam dunia perfilman layar 
lebar sejak 1979 ketika membintangi Film Sakura dalam 
Pelukan. Sejak itu, ia membintangi beberapa film layar lebar. 
Setidaknya 20-an film layar lebar yang ia bintangi. Terakhir, 
membintangi film layar lebar Badai di Ujung Negeri pada 
tahun 2011.  (and/BW)  
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GALLERY FOTO 

Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPKP, pada 9 Januari 2014, di Kantor Pusat 
BPKP.

Pertemuan antara BPK dan Asbanda, pada 9 Januari 2014, di Kantor Pusat BPK.

Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri Forum Silaturahmi Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga, pada 20 
Januari 2014.
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Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, dan para Anggota BPK berziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, 
Jakarta, pada 17 Januari 2014.

Ketua BPK Hadi Poernomo, dan Anggota BPK Firman Agung Sampurna menyaksikan Penandatanganan MoU dengan Gubernur, 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan terkait Akses Data Transaksi Rekening Kas Daerah secara online di Kantor 
Pusat BPK, pada 20 Januari 2014.
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Suasana Upacara memperingati HUT BPK ke-67 yang diselenggarakan pada 26 Januari 2014, di halaman Kantor Pusat BPK Jakarta.
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Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka 
dan Membangun Masa Depan Pendidikan di Indonesia Lebih Baik..

BPK RI Memastikan Anggaran Pendidikan 
di Indonesia digunakan Secara Benar

Independensi   Integritas   Profesionalisme www.bpk.go.id
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