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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 ESeptember 
yang Hangat
Sidang pembaca yang 
mulia….

Edisi September penuh dengan 
topik hangat. Pertama tentang 
kontroversi uji materiil Undang-
Undang  Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Badan Pemeriksa  
Keuangan di Mahkamah Konstitusi. 
Permohon uji materiil yang meminta 

agar kekayaan BUMN/BUMD 
lepas dari kekayaan negara dan 
keuangan negara, dikhawatirkan 
makin menyulitkan pengungkapan 
kemungkinan adanya manipulasi dan 
rekayasa yang dilakukan oleh direksi 
BUMN.

Kedua, dikabulkannya uji materiil 
Pasal 22 Ayat 1, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
oleh Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi. Karena itu frase 
“Penggantian Antar Waktu (PAW)” 

dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 
22 ayat (4) UU BPK dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Itu berarti, tidak ada lagi 
PAW (Pengganti Antar Waktu) di 
lembaga negara BPK.

Kedua topik aktual itu, kami 
tempatkan secara terhormat sebagai 

laporan utama dan 
laporan khusus Warta 
BPK edisi September 
2013. Melalui dua 
sajian utama itu, kami 
berharap, masyarakat 
di luar BPK bisa 
menangkap lebih 
jelas tentang duduk-
soal kedua perkara 
di atas.

Ihwal uji materiil 
UU Keuangan 
Negara dan UU BPK 

misalnya, hingga edisi ini disiapkan, 
masih terus bergulir sebagai isu 
panas. Sebab, jika saja uji materiil 
itu dikabulkan, patut dikhawatirkan, 
justru akan bertentangan dengan 
semangat pemberantasan korupsi 
di BUMN dan BUMD. Tema itu kini 
menjadi kajian menarik, mulai dari 
kalangan birokrat, wakil rakyat, 
hingga akademisi.

Kita tunggu “kehangatan” apa 
yang akan terjadi di bulan berikutnya. 
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Uji materiil Undang-Undang  KeUangan negara dan 
Undang-Undang Badan PemeriKsa  KeUangan di 
mahKamah KonstitUsi mengUndang Kontroversi. 
Permohonan Uji materiil yang meminta agar 
KeKayaan BUmn/BUmd lePas dari KeKayaan negara dan 
KeUangan negara, diKhawatirKan maKin menyUlitKan 
PengUngKaPan KemUngKinan adanya maniPUlasi dan 
reKayasa yang dilaKUKan oleh direKsi BUmn.

S idang uji materi terhadap 
Undang-Undang nomor 
17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan negara dan 

Undang-Undang nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan masih  bergulir di 
Mahkamah Konstitusi (MK). namun 
sidang yang sudah memasuki tahap 
mendengarkan keterangan saksi 
ahli itu, kini menjadi sorotan publik. 
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan 
bila uji materiil itu dikabulkan, praktek 
manipulasi dan rekayasa yang 
dilakukan sejumlah badan usaha milik 
negara (BUMn) pada periode 1998-
1999 bakal terulang.  

adalah Forum Hukum BUMn 
dan Pusat Kajian Masalah Strategis 
Universitas indonesia yang 
melayangkan uji materiil tersebut ke 
MK. Selain menguji Pasal 2 huruf g 
dan huruf i UU Keuangan negara, 
mereka menguji Pasal 6 ayat (1), 
Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat 
(1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 
huruf a UU BPK.   

dalam permohonannya, para 
pemohon berdalih pengertian 

keuangan negara dan kekayaan 
negara dalam Pasal 2 huruf g dan 
huruf i UU Keuangan negara telah 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Untuk itu para pemohon uji materi 
meminta agar kekayaan BUMn/
BUMd  lepas dari kekayaan negara 
dan keuangan negara. dengan 
begitu, nantinya BPK tidak lagi 
berwenang memeriksa keuangan 
BUMn termasuk mengevaluasi kantor 
akuntan publik yang mengaudit 
perusahaan pelat merah tersebut.

Karena itu saat menyampaikan 
keterangannya di Mahkamah 
Kontitusi, Wakil Ketua Badan  
Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan 
Bisri menegaskan, pemohon tidak 
memenuhi legal standing untuk 
mengajukan permohonan pengajuan 
uji materi undang-undang kepada 
Mahkamah Konstitusi. Sebab tidak 
ada hak konstitusional para pemohon 
yang dirugikan dengan berlakunya 
Pasal 2  huruf g dan i Undang-
Undang nomor 17 Tahun 2003 dan 
pasal-pasal dalam Undang-Undang 
15 Tahun 2006.

Sebaliknya menurut Hasan 

BUMN MENGGUGAT 
KeUANGAN NeGArA

Bisri, kerugian konstitusional yang 
didalilkan oleh Pemohon berupa 
ketidakpastian hukum terkait definisi 
dalam lingkup negara, dan proses 
peradilan pidana terhadap para 
pemohon hanya didasarkan pada 
asumsi yang subjektif dan tidak 
memiliki keterkaitan sama sekali 
dengan berlakunya pasal-pasal yang 
dimohonkan. 

Sebab dalam pandangan Hasan 
Bisri, persoalan tentang keuangan 
negara terkait erat dengan upaya 

“tidaK maU diPeriKsa BPK”
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untuk mencapai tujuan bernegara. 
Yakni memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdasakan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial.

guna mencapai tujuan tersebut 
lanjut Hasan Bisri, konstitusi telah 
mengatur pembiayaan penyelenggara 
negara berupa keuangan negara 
mencakup aPBn dan non aPBn. 
Keuangan negara non aPBn 

meliputi penguasaan cabang-cabang 
produksi yang menguasai hajat hidup 
orang banyak, yang salah satunya 
diwujudkan dalam wujud BUMn, 
serta keuangan negara yang dikelola 
oleh pemerintah daerah dalam wujud 
aPBd.

Karena itu menurut Hasan Bisri, 
pengelolaan keuangan negara 
tidak dapat dilepaskan dari sistem 
penyelenggaraan pemerintah negara. 
Pasal 18 Undang-Undang dasar 
1945 mengamanatkan, negara 

Kesatuan Republik indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan  
daerah- daerah provinsi itu dibagi 
atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap 
provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintah daerah yang 
diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya pemerintah daerah 
provinsi, daerah kabupaten/kota 
mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas perbantuan. 
Berdasarkan amanat Pasal 18 

rianto prawoto

Suasana sidang di MK terkait Judicial Review UU Keuangan negara dan UU BPK, pada 4 September 2013.
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Undang-Undang dasar 1945 tersebut 
terdapat kewenangan pemerintah 
pusat yang diserahkan kepada 
pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah berdasarkan asas otonomi 
dan ada kewenangan pemerintah 
pusat yang dilimpahkan kepada 
pemerintahan daerah berdasarkan 
asas tugas perbantuan. Termasuk 
di dalamnya mengelola keuangan 
negara yang diwujudkan dalam 
aPBd. “Kewenangan pengelolaan 
keuangan negara yang diwujudkan 
dalam aPBn diserahkan menjadi 
kewenangan pemerintah daerah, dan 
diwujudkan dalam bentuk aPBd,” 
tandas Hasan Bisri.

Sedangkan wujud pengelolaan 
keuangan negara menurut Hasan 
Bisri, diatur dalam Pasal 33 ayat (2) 
dan ayat (3) Undang-Undang dasar 
1945. di sana disebutkan cabang-
cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak, dikuasai 
negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. “Penugasan negara tersebut 
salah satunya diwujudkan dalam 
pembentukan BUMn,” tandas Hasan 
Bisri.

Untuk memperkuat 
argumentasinya, Hasan Bisri 
mengutip konsep yang pernah 
digagas Mohammad Hatta yang 
menyebutkan penyelenggaraan 
produksi menguasai hajat hidup 
orang banyak diselenggarakan oleh 
BUMn atau perusahaan negara yang 
dikelola oleh pemerintah.  Selain itu  
Hasan Bisri juga mengutip putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 36 
Tahun 2012 dalam Permohonan 
Pengujian Undang-Undang nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan gas Bumi. di sana Mahkamah 
Konstitusi berpendapat bahwa dalam 
rangka mencapai tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat negara 
melakukan penguasaan atas sumber 
daya alam. “Bentuk penguasaan 
negara yang paling penting adalah 
pengelolaan secara langsung atas 

sumber daya alam yang menguasai 
hajat hidup orang banyak oleh negara 
melalui BUMn,” jelas Hasan Bisri.

Karena itu dalam pandangan 
Hasan Bisri, pengelolaan secara 
langsung atas sumber daya alam 
oleh negara melalui BUMn tersebut 
merupakan aktivitas negara dalam 
melakukan pengelolaan keuangan 
negara. Hal ini lanjut Hasan 
Bisri, sejalan dengan pemikiran 
Hamdan Zoelva, anggota PaH i 
MPR dalam pembahasan Pasal 23 
Undang-Undang dasar 1945 yang 
mengartikan keuangan negara tidak 
sebatas aPBn.  

Hasan Bisri juga mengutip 
pemikiran Taufiequrachman Ruki 
saat menjadi anggota PaH i MPR. 
Pada saat pembahasan Pasal 
23 Undang-Undang dasar 1945, 
Taufiequrachman Ruki  mengatakan 
keuangan negara seluruh penerimaan 
dan pengeluaran negara, baiknya 
menyangkut pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah, BUMn, dan 

BUMd, maupun institusi, serta 
masyarakat yang mendapat fasilitas 
dari negara.

Selain itu Hasan Bisri, juga 
mengutip pendapat mantan Ketua 
BPK, Satrio Budihardjo Judono. Saat 
rapat PaH i MPR yang membahas 
amandemen Undang-Undang dasar 

1945,  SB Judono mengatakan BPK 
memungkinkan untuk melaksanakan 
pemeriksaan atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, serta kekayaan negara yang 
dipisahkan secara ekonomis, efisien, 
efektif.  

dengan begitu Hasan Bisri, 
menyimpulkan yang dimaksud 
keuangan negara pada Pasal 23 ayat 
(1) bukannya hanya aPBn, tetapi 
mencakup pula keuangan daerah dan 
kekayaan negara yang dipisahkan 
pada BUMn, BUMd, serta kekayaan 
negara lainnya. “aPBn bukanlah 
merupakan satu-satunya wujud 
pengelolaan negara sebagaimana 
didalilkan oleh Pemohon,” kata Hasn 
Bisri.

BUMN Agent of Development
Lebih jauh Hasan Bisri juga 

mengungkapkan mengenai sejarah 
BUMn. awalnya menurut  Hasan 
Bisri, BUMn berasal dari perusahaan-
perusahaan milik Pemerintah Hindia 
Belanda. namun, lima tahun setelah 
proklamasi kemerdekaan, tepatnya 
pada tahun 1950, pemerintah 
melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan milik Pemerintah Hindia 
Belanda tersebut.  nasionalisasi ini 
dimaksudkan agar negara mampu 
melaksanakan amanat Pasal 33 
Undang-Undang dasar Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa cabang-
cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara.

dalam perkembangannya lanjut 
Hasan Bisri, BUMn mengalami 
beberapa kali perubahan bentuk 
kelembagaan. Pada masa lalu 
BUMn dikenal dengan perusahaan 
negara dan perusahaan jawatan. 
Kini badan hukum BUMn dalam 
bentuk perusahaan umum dan 
persero.  “Meski  BUMn sudah 
berbentuk persero dan perusahaan 
umum, namun misi BUMn tetap 
sebagaimana dimaksud Pasal 33 
UUd 1945 yaitu menguasai cabang-

Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK
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cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak,” jelas Hasan Bisri.

Karena itu menurut Hasan Bisri, 
pendirian BUMn oleh pemerintah 
tidak semata-mata bertujuan untuk 
mencari keuntungan. Sebab negara 
pada dasarnya tidak didirikan untuk 
berbisnis dan mencari keuntungan. 
“Jadi meskipun BUMn itu sudah 
berbentuk persero, namun hakikatnya 
BUMn adalah sebagai agent of 
development,” tandas Hasan Bisri.  

Buktinya kata Hasan Bisri, saat 
menghadapi kesulitan perekonomian, 
pemerintah memanfaatkan BUMn 
untuk menstabilkan perekonomian. 
ia mencontohkan ketika salah 
satu BUMn yang go public, harga 
sahamnya mengalami penurunan 
di pasar modal. Untuk mencegah 
kerugian yang lebih besar bagi 
para pemegang saham, pemerintah 
sebagai pemegang saham mayoritas 
BUMn memerintahkan BUMn-
BUMn lain untuk menggunakan 
kelebihan likuiditasnya membeli 
saham-saham BUMn di pasar modal. 
Setelah harga saham BUMn stabil, 
pemerintah melepas kembali saham-
sahamnya ke pasar modal. “Hal ini 
membuktikan bahwa pendirian BUMn 
bukan semata-mata untuk mencari 
keuntungan,” tegas Hasan Bisri.  

Hasan Bisri mencontohkan 
peran BUMn ketika nilai tukar rupiah 
mengalami ketidakstabilan.  Tidak 
jarang pemerintah menggunakan 
instrumennya melalui BUMn untuk 
melakukan berbagai langkah agar 
nilai tukar dapat segera dikendalikan. 
Salah satunya pemerintah 
memerintahkan agar BUMn melepas 
aset-aset valasnya ke pasar.  “itu 
tidak akan mungkin apabila BUMn 
itu tunduk pada Undang-Undang PT 
saja,” kata Hasan Bisri.

Oleh karena itu menurut Hasan 
Bisri, peran BUMn sebagai agent 
of development yakni dalam rangka 
melaksanakan kebijakan-kebijakan 
pemerintah untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.  Selain itu 

sebagai agent of development, 
sebagian BUMn juga ditugasi 
pemerintah untuk menyediakan dan 
mendistribusikan barang jasa tertentu 
yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak. Seperti listrik, telekomunikasi, 
BBM, gas, transportasi rakyat, dan  
air bersih. 

Selain itu menurut Hasan Bisri, 
BUMn juga mempunyai fungsi 
pelestarian alam dan lingkungan. 
Seperti Perum Perhutani yang 
tidak semata-mata ditujukan untuk 
mencari keuntungan dalam budi daya 
dan pengolahan kayu. Tapi yang 
lebih dominan adalah melakukan 
reboisasi dan pelestarian hutan. 
“Mengingat fungsinya sebagai 
agent of development,  BUMn harus 
tetap menjadi bagian dari kekayaan 
negara,” tandas Hasan Bisri.

Hanya saja dalam pandangan 
Hasan Bisri, agar BUMn bisa 
berkembang BUMn perlu diberikan  
otonomi dalam pengelolaannya. 
Caranya dengan mengikuti kaidah-
kaidah bisnis yang sehat, termasuk 
mengikuti ketentuan Undang-Undang 
Perseroan. “Undang-Undang nomor 
19 Tahun 2003 tentang BUMn telah 
banyak memberikan otonomi dan 
keleluasaan kepada BUMn agar 
dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis 
yang sehat,” jelas Hasan Bisri.

Selama ini menurut Hasan Bisri, 
kontrol terhadap akuntan publik 
yang melakukan pemeriksaan 
terhadap perusahaan negara sangat 
lemah. Oleh karena itu, dalam 
Undang-Undang BPK dan Undang-
Undang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan 

negara, laporan pemeriksaan yang 
dilakukan kantor akuntan publik, 
harus dievaluasi oleh BPK. Hal ini 
untuk memastikan bahwa kantor 
akuntan publik itu telah bekerja 
sesuai dengan standar. “apabila 
diketahui bahwa kantor akuntan 
publik itu melanggar dari standar 
dan pelanggaran itu cukup serius, 
BPK bisa merekomendasikan untuk 
mencabut izin praktik akuntan yang 
bersangkutan,” tegas Hasan Bisri.

Sedangkan menyinggung 
mengenai adanya kekhawatiran 
sejumlah direktur BUMn  
tersandung kasus korupsi, Hasan 
Bisri menegaskan bahwa dalam 
melakukan pemeriksaan, BPK 
membedakan secara tegas atas 
kerugian BUMn yang timbul karena 
risiko bisnis dan kerugian BUMn yang 
timbul karena perbuatan melawan 
hukum. Karena itu Hasan Bisri 
mengimbau agar para pengelola 
BUMn tidak perlu khawatir dianggap 
sebagai oknum yang menyebabkan 
kerugian negara. Sebab menurutnya, 
disebut sebagai kerugian negara, 
bila kerugian BUMn karena adanya 
perbuatan melawan hukum. 
Sedangkan kerugian BUMn yang 
timbul karena risiko bisnis tidak 
disebut sebagai kerugian negara, 
tetapi sebagai kerugian bisnis. 

Justru Hasan Bisri, merasa 
khawatir bila permohonan ini 
dikabulkan Mahkamah Konstitusi, 
BUMn bukan lagi bagian dari 
keuangan negara. dengan begitu 
BPK juga tidak lagi mempunyai 
kewenangan melakukan pemeriksaan 
terhadap BUMn.  akibatnya, BPK 

“Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 ten-
tang BUMn telah banyak memberikan otono-
mi dan keleluasaan kepada BUMn agar dike-
lola dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat,”
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tidak lagi mempunyai kewenangan 
mengevaluasi kantor akuntan 
publik yang melakukan audit 
terhadap BUMn.  “Kalau sudah 
begitu bisa diperkirakan berbagai 
manipulasi dan rekayasa yang 
dilakukan oleh direksi BUMn tidak 
akan terungkap,” jelas Hasan Bisri.

Kekayaan Negara yang 
dipisahkan

Sejatinya menurut Hasan 
Bisri, kekayaan negara yang 
dipisahkan menurut UU Keuangan 
negara bukan dipisahkan dari 
kekayaan negara, tetapi dipisahkan 
dari aPBn. Hal itu ditandai dengan 
pendapatan BUMn tidak serta 
merta masuk dalam pendapatan 
negara dan belanja BUMn tak 
serta merta masuk dalam belanja 
negara. Meski demikian, kekayaan 
itu masih milik negara sebatas 
equitas yang dimiliki oleh negara. 
“Jadi pengertian kekayaan negara 
dipisahkan bukan berarti dipisahkan 
dari negara, tetapi dipisahkan dari 
aPBn. Hakikatnya, tetap milik 
negara,” jelas Hasan Bisri. 

Sedangkan terkait kewajiban 
utang BUMn yang dikhawatirkan 
akan membebani aPBn seperti yang 
didalilkan pemohon, menurut Hasan 
Bisri, kewajiban pemerintah sesuai 
dengan peraturan  tentang perseroan 
terbatas hanya sebesar penyertaan 
modalnya. Tidak ada risiko fiskal yang 
dikhawatirkan dalam penyertaan 
modal pemerintah sebagai kekayaan 
negara dipisahkan. “Sudah ada 
pemisahan yang tegas antara 
kekayaan BUMn dan kekayaan 
aPBn dan antara keuangan BUMn 
dan keuangan aPBn, tetapi tetap 
merupakan bagian dari keuangan 
negara,” jelas Hasan Bisri.

Hasan Bisri juga tidak sependapat 
dengan dalih pemohon yang 
berpendapat bahwa keuangan negara 
adalah aPBn dan semua kekayaan 
negara di luar aPBn bukanlah 
keuangan negara. Sebab bila dalih 
pemohon ini dikabulkan Hasan Bisri 

khawatir akan membawa dampak 
yang sangat luas dalam sistem 
pengelolaan keuangan negara. Salah 
satunya seperti keuangan daerah, 
pendapat dan belanja daerah, serta 
kekayaan negara dan kekayaan 
daerah lainnya yang dipisahkan 
dalam BUMd juga bukan bagian 
dari keuangan negara. Bahkan 
seluruh lembaga pemerintah yang 
dibentuk dan dalam peraturan 
pembentukannya dinyatakan memiliki 
kekayaan negara yang dipisahkan 
dengan sendirinya bukan lagi 
merupakan keuangan negara.

Kalau sudah begitu lanjut Hasan 
Bisri, ada kemungkinan pemerintah 
dan pemerintah daerah akan ramai-
ramai membentuk BUMn dan BUMd. 
Selanjutnya BUMn dan BUMd 
itu akan dijadikan ajang korupsi 
dengan dalih sebagai risiko bisnis. 
Bila sudah begitu aparat penegak 
hukum tidak bisa menjerat mereka 
dengan undang-undang tindak 
pidana korupsi karena manipulasi dan 
penyelewengan yang terjadi pada 
perusahaan private adalah tindak 
pidana umum. “Kami khawatir semua 
penyimpangan yang terjadi dalam 
pengelolaan kekayaan negara di luar 

aPBn akan sulit dideteksi karena BPK 
tidak bisa memeriksa apabila terjadi 
penyelewengan,” kata Hasan Bisri.  

Sementara, anggota Komisi iii 
dPR, al Muzzammil Yusuf, saat 
menyampaikan pendapatnya di 
Mahkamah Konstitusi mengugkapkan 
dalam memahami konteks kedudukan 
keuangan negara sebagai kekayaan 
yang dipisahkan dalam Badan Usaha 
Milik negara atau milik daerah atau 
badan hukum yang menggunakan 
fasilitas pemerintah memang 
diperlukan kehati-hatian. Tujuan 
untuk menjaga kekayaan negara 
tidak hilang begitu saja tanpa bisa 
dipertanggungjawabkan ataupun 
negara menanggung beban kewajiban 
terlalu jauh.

Selain itu, Muzzammil Yusuf  juga 
mengungkapkan, lingkup keuangan 
negara yang memasukkan kekayaan 
yang dipisahkan pada perusahaan 
negara atau perusahaan daerah dan 
kekayaan pihak lain yang diperoleh 
menggunakan fasilitas yang diberikan 
pemerintah sebagai bagian dari 
keuangan negara sudah sesuai 
dengan asas-asas universal yang 
dikenal sebagai best practices dalam 
pengelolaan keuangan negara. 

Sedangkan  terkait pengujian 
Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) 
huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat 
(3) huruf b, Pasal 11 huruf a Undang-
Undang BPK, Muzzammil Yusuf  
berpandangan untuk mewujudkan 
pengelolaan keuangan negara 
termasuk di dalamnya keuangan 
negara berupa kekayaan negara yang 
dipisahkan agar tidak menyimpang 
dari tujuan untuk kemakmuran rakyat 
sebesar-besarnya. Karena itu perlu 
dilakukan pemeriksaan berdasarkan 
standar pemeriksaan oleh badan 
pemeriksa yang bebas dan mandiri 
sebagaimana telah diatur dalam 
Undang-Undang BPK.

Karena itu Muzzammil Yusuf  
berpandangan tidak terdapat 
pertentangan antara Pasal 2 huruf g 
dan Pasal 1 huruf i Undang-Undang 
Keuangan negara, dan Pasal 6 ayat 

Muzzammil Yusuf
ist
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(1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 
ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 11 
huruf a Undang-Undang BPK dengan 
Undang-Undang dasar Tahun 1945.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi 
Vi dPR, Erik Satria Wardana 
memandang pengajuan judicial review 
atas UU Keuangan negara tersebut 
sah-sah saja dilakukan. Hanya 
saja ada beberapa hal yang perlu 
diwaspadai ketika judicial review ini 
diajukan ke MK. “itu salah, karena 
dia menjadi bagian dari pemerintah, 
bersama-sama membahas dengan 
dPR soal UU, jadi tidak boleh 
pembuat UU mengajukan judicial 
review. itu harus ditindak,” kata Erik.

Terkait wacana pemisahan aset 
BUMn dari kekayaan negara, Erik 
menilai hal tersebut tidak tepat. ia 
mengatakan, aset BUMn adalah 
aset negara, terutama perusahaan 
yang seluruh modalnya seratus 
persen berasal dari negara melalui 
mekanisme Penyertaan Modal 
negara (PnM). ia khawatiran, jika 
MK mengabulkan judicial review atas 
UU Keuangan negara, maka BPK 
tidak memiliki akses untuk melakukan 
audit terhadap perusahaan 
BUMn.  “Perusahaan BUMn tidak 
bisa diperlakukan sebagaimana 
perusahaan swasta,” tandas Erik. 

Frasa ‘kekayaan negara yang 
dipisahkan,’ menurut Erik, tidak 
bisa dimaknai terlepas sama sekali. 
Sebab aset BUMn merupakan aset 
negara. Meski  Erik mengakui ada 
dispute antara UU BUMn dan UU 
Keuangan negara. Dispute yang 
dimaksud adanya multitafsir menyoal 
kekayaan negara pada UU BUMn 
dan UU Keuangan negara. Tetapi ia 
menegaskan, revisi UU Keuangan 
negara tersebut tidak dalam rangka 
untuk melepaslan BUMn sebagai aset 
negara.

Sementara peneliti iCW 
Emerson Yuntho menilai gugatan 
yang dilakukan Forum Hukum 
BUMn dan Pusat Kajian Masalah 
Strategis Universitas indonesia (Ui) 
itu sangat berbahaya. Sebab uji 

materiil UU Keuangan negara bisa 
menghambat pemberantasan korupsi 
di indonesia. Pasalnya, gugatan 
tersebut mempermasalahkan soal 
kekayaan yang dihasilkan oleh 
perusahaan negara atau perusahaan 
daerah. “Jika gugatan itu dikabulkan, 
bisa berbahaya. Ke depan, korupsi 
di BUMn tidak bisa ditangani KPK 
dan penegak hukum lainnya,” kata 
Emerson. 

Oleh karenanya, Emerson 
mengaku, pihaknya bersiap 
melakukan langkah-langkah intervensi 
terkait gugatan tersebut. namun jika 
hanya mengajukan permohonan 
intervensi terhadap gugatan yang 
ada, pihaknya tak bisa mengajukan 
saksi ahli dalam persidangan. 

Karena itu pihaknya masih mengkaji 
upaya hukum yang akan dilakukan. 
“Kemungkinan permohonan 
intervensi, atau permohonan baru, 
terpisah dari perkara yang sekarang,” 
kata Emerson.

Menurut Emerson, kalau kekayaan 
negara terpisah dari keuangan negara 
maka tidak ada unsur kerugian negara 
bila terjadi korupsi di BUMn. Untuk 
itu iCW juga sedang menginisiasi 
penghapusan unsur kerugian negara 
sebagai salah satu unsur dalam 
tindak pidana korupsi. Tujuannya, 
agar penyelewengan yang terjadi di 
lembaga negara bisa dijerat, meski 
tak ada unsur kerugian negara atau 
tanpa perhitungan kerugian negara. 

 (bw/bd)

Peneliti ICW Emerson Yuntho menilai gugatan 
yang dilakukan Forum Hukum BUMN dan 
Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas 

Indonesia (UI) itu sangat berbahaya. Sebab uji 
materiil UU Keuangan Negara bisa menghambat 

pemberantasan korupsi di Indonesia.

Emerson Yuntho
liputa6.com
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P ERMOHOnan uji materiil 
yang dilayangkan forum 
hukum BUMn terhadap 
Undang-undang Keuangan 

negara mengundang sejumlah 
kontroversi. Selain menguji Pasal 

2 huruf g dan huruf i UU Keuangan 
negara, mereka menguji Pasal 6 ayat 
(1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 
10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan 
Pasal 11 huruf a UU BPK. dalam 
permohonannya, para pemohon 

Anggota BPK,  Bahrullah akbar 

“BPK Menjaga 
Uang RaKyaK di 
BUMn agaR TidaK 
disalahgUnaKan”

berdalih pengertian keuangan 
negara dan kekayaan negara dalam 
Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 
Keuangan negara telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum.    

Untuk itu para pemohon uji materi 
meminta agar kekayaan BUMn/
BUMd lepas dari kekayaan negara 
dan keuangan negara. dengan begitu, 
nantinya BPK tidak lagi berwenang 
memeriksa keuangan BUMn termasuk 
mengevaluasi kantor akuntan publik 
yang mengaudit perusahaan pelat 
merah tersebut. Lantas bagaimana 
pandangan anggota BPK Bahrullah 
akbar terhadap adanya permohonan 
tersebut. Berikut petikan wawancara 
WARTA BPK dengan Bahrullah akbar 
di ruang kerjanya:

Forum hukum BUMN 
melayangkan permohonan uji 
materiil terhadap Undang-undang 
Keuangan Negara dan Undang-
undang BPK terkait kekayaan 
negara yang dipisahkan di 
Mahkamah Konstitusi. Bagaimana 
Bapak melihat hal tersebut? 

Saya melihat adanya permohonan 
uji materiil yang dilakukan Forum 
Hukum BUMn ke Mahkamah 
Konstitusi ini ibaratkan seperti kacang 
lupa kulit. ada pemikiran yang salah 
kalau para pemohon uji materiil ini 
yang menganggap kalau kekayaan 
negara yang dipisahkan itu bukan 
kekayaan negara yang membawa 
dampak bagi BPK untuk tidak 
memeriksa lagi karena dianggap bukan 
kekayaan negara. 

Dalam permohonannya para 
pemohon meminta agar kekayaan 
negara yang dipisahkan bukan 
kekayaan negara. Bagaimana 
pendapat Bapak?

Bila merujuk Pasal 33 UUd 45 
dengan jelas disebutkan bahwa bumi 
dan air dikuasai negara. dari sana 
dengan jelas bahwa para pendiri 
bangsa ini dari awal sudah memikirkan 
tentang perlunya kekayaan negara 
yang diberikan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. ada dua hal yang 
terkandung di sana. Pertama yakni 

anggota BPK, Bahrullah akbar
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keuangan negara yang dibangun 
melalui aPBn dalam rangka 
mengelola tujuan bernegara. 
Yakni demi kemakmuran rakyat. 
Selain itu keuangan negara tidak 
hanya sebatas aPBn. Kekayaan 
negara yang dipisahkan seperti 
yang dikelola di BUMn, atau 
Badan Layanan Umum juga 
merupakan keuangan negara 
yang peruntukannya juga untuk 
kemakmuran rakyat. Jadi saya 
pikir, pandangan pemohon yang 
menganggap kekayaan negara 
yang dipisahkan bukan kekayaan 
negara itu pandangan yang tidak 
benar. 

Sejauh ini seberapa besar 
kontribusi pemerintah terhadap 
BUMN?

Subsidi yang diberikan 
pemerintah kepada BUMn dari 
aPBn itu sangat besar, mencapai 
Rp300 triliun. itu dalam bentuk 
subsidi listrik, gas, pupuk dan minyak. 
itu diberikan subsidi kepada BUMn. 
Bahkan setiap tahunnya BUMn juga 
mengajukan permintaan Penyertaan 
Modal negara. nilainya juga cukup 
besar. ditambah lagi di sejumlah 
kementerian teknis ada program 
yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak yang diberikan kekuasaan 
bisnisnya kepada BUMn. Contohnya 
di Kementerian Perhubungan yang 
membangun pelabuhan dan bandara, 
yang kemudian pengelolaannya 
diserahkan kepada BUMn. Kita 
mengenal dalam konstruksi aPBn 
itu barang pemerintah yang belum 
ditetapkan statusnya itu mencapai 
akumulatif Rp50 triliun.  

Artinya uang negara yang 
dikelola BUMN cukup besar?

Saya kira bila dilihat dari konstruksi 
keuangan negara bahwa uang rakyat 
yang dikelola BUMn itu sangat luar 
biasa. Hal itu dilakukan pemerintah 
melalui aPBn untuk memberikan 
stimulus bagi kemakmuran rakyat 
melalui BUMn. Jadi di BUMn itu 
ada uang rakyat. Penyertaan modal 
pemerintah di BUMn itu mencapai 51 

persen. Sementara 49 persern milik 
publik. 

Dalam permohonan uji materiil, 
para pemohon juga meminta agar 
BPK tidak melakukan pemeriksaan 
terhadap BUMN?

Pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangn negara di 
BUMn itu perlu dilakukan. BPK 
memiliki peran untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan 
keuangan BUMn. artinya 
pemeriksaan yang dilakukan BPK 
tidak hanya untuk menjaga aset 
negara melalui saham di BUMn tapi 
juga menjaga kepentingan publik. Jadi 
kalau BPK tidak ikut memeriksa lagi 
sesuai yang dimohonkan pemohon, 
itu akan memberikan dampak sangat 
besar. 

adanya uji matriil ini juga 
menunjukan adanya mekanisme 
yang sangat sembrono. adanya 
pemikiran bahwa pemerintah tidak 
usah ikut campur dalam bisnis dan 
biarkan pasar berlaku, saya kira 
pemahaman yang salah. Sebab 
di negara mana pun, termasuk di 
indonesia, mekanisme pasar apalagi 
yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak harus dilindungi. Siapa yang 
melindungi, tentu pemerintah.

Kekayaan negara yang dipisahkan 
artinya bahwa dalam pengelolaan 
keuangan negara itu dapat dilakukan 
melalui standar yang berlaku. Tapi 
bukan tidak boleh diperiksa. Sebab 
ada uang rakyat di sana. Jadi 
kekayaan negara yang dipisahkan itu 
bukan berarti terpisah sama sekali. 
artinya negara harus mencampuri 
sesuai dengan ketentuan Pasal 33 
UUd 45 tadi.  

Pemohon juga mempersoalkan 
adanya perbedaan dalam UU BUMN 
dan Perseroan dalam mengelola 
BUMN? 

Kalaupun BUMn merasa ada 
dua Undang-undang yakni UU 
BUMn dan UU Perseroan Terbatas, 
itu hanya perbedaan persoalan 
implementasi dari peratuan tersebut. 
Tapi bukan persoalan kekayaan 
negara yang dipisahkan. Konon 
sejumlah direksi BUMn merasa sulit 
untuk membedakan antara kerugian 
korporasi dan kerugian negara. Saya 
kira tidak sulit, karena selama ini 
BPK melihat dan membedakan mana 
kerugian negara dan mana kerugian 
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korporasi. Jadi para pemohon tidak 
memiliki argumentasi yang benar. 

Sejumlah kalangan merasa 
khawatir bila permohonan ini 
dikabulkan MK? 

Saya pikir semua komponen 
bangsa menyadari bahwa ada hal luar 
biasa di balik uji materiil ini. namun 

bila permohonan ini dikabulkan maka 
konstruksi keuangan negara akan 
berubah. Sebab keuangan negara 
tidak hanya didefinisikan dalam arti 
sempit aPBn saja tapi juga termasuk 
di luar aPBn seperti BUMn, OJK, 
Bi, dan SKK Migas. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 2 
Undang-udang Keuangan negara 
yang menyebutkan adanya kekayaan 
negara yang dipisahkan. Saya kira 
tidak perlu khawatir. Ke depan dPR 
dan Pemerintah untuk mendefinisikan 
keuangan negara yang lebih 
komprehensif. 

Menurut Bapak bagaimana 
kondisi pengelolaan keuangan di 
BUMN?

BPK memiliki peran untuk 
mendorong transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. dengan peran tersebut BPK 
melihat dari laporan keuangan BUMn 
dari tahun ke tahun selalu terjadi 
inefisiensi di BUMN. Bahkan tidak 
menutup kemungkinan inefisiensi itu 
di dalamnya ada tindak pidana. Selain 
itu juga ditemukan ada kecerobohan  
dalam mengambil keputusan juga 

terjadi di BUMn. Contohnya ada 
seorang direksi BUMn  yang 
membeli kapal yang usianya sudah 
di atas 20 tahun. artinya di sini ada 
ketidakefektifan dan ketidakefisienan. 
artinya dalam mengelola BUMn ada 
sesuatu yang  salah sehingga ada 
ketidakefektifan. Seharusnya forum 
hukum BUMN itu memikirkan efisiensi 
dalam pengelolaan BUMn sebagai 
sarana untuk kemakmuran rakyat. 

Menurut Bapak selama ini 
temuan BPK meliputi apa saja?

Selama enam bulan terakhir ini 
temuan BPK di BUMn menyangkut 
soal subsidi di 10 entitas di lingkungan 
BUMn. Seperti subsidi pupuk, beras, 
energy dan PSO. BPK juga telah 
mengoreksi  perhitungan subsidi 
senilai Rp9,03 triliun. Koreksi yang 
dilakukan BPK semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Selain 
koreksi perhitungan subsidi, hasil 
pemeriksaan atas pelaksanaan 
subsidi di PT PLn misalnya juga 
mengungkapkan adanya  subsidi 
senilai Rp44,61 triliun yang diberikan 
tidak sesuai dengan tujuan pemberian 
subsidi. Sehingga pemberian subsidi 
listrik tersebut tidak tepat sasaran. 

Bagaimana rekomendasi yang 
diberikan BPK terhadap BUMN?

BPK telah memberikan 
rekomendasi kepada BUMn 
untuk ditindaklajuti. Bahkan hasil 
pemeriksaan yang dilakukan BPK 
telah  menghemat uang negara 
Rp15 triliun. Jumlah tersebut karena 
kesalahan menghitung operasional 
BUMn yang harus dihitung kembali 
dan diserahkan pemerintah. Sejauh 
ini BPK telah menjaga uang rakyak 
di BUMn agar tidak disalahgunakan 
untuk perusahaan. 

Adakah temuan BPK yang telah 
diserahkan ke aparat penegak 
hukum?

Laporan BPK terhadap hasil 
pemeriksaan BUMn hingga kini ada 
39 kasus di BUMn yang diserahkan 
ke aparat penegak hukum. dari 
kasus-kasus tersebut ada yang telah 
memasuki persidangan, ada yang 
sudah berkekuatan hukum tetap. 

Saran dan harapan Bapak ke 
depan dalam pembenahan BUMN?

Masing –masing lembaga tentu 
mempunyai fungsi untuk mencapai 
tujuan. Seperti BUMn tujuannya 
bagaimana kemakmuran bisa 
diberikan kepada rakyat. BUMn 
perlu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui investasi. Sudah 
saatnya proses pertumbuhan BUMn 
terintegrasi. Sebab selama ini BUMn 
jalan sendiri. Kalaupun ada persoalan 
di pengelolaan BUMn dapat duduk 
bersama untuk mencari solusi dan 
berpikir terintegrasi. BPK mendorong 
transparansi dan akuntabilitas. 
dengan begitu ke depan ada 
pembenahan yang komprehensif yang 
membawa kesejahteraan masyarakat. 

 (bw)

6 - 15 laporan UTAMA.indd   14 11/1/13   2:15 PM



LAPOR AN UTAMA

15SEPTEMBER 2013 Warta BPK

KETUa dPR Marzuki alie tampak geram sekali 
dengan langkah yang dilakukan Forum Hukum BUMn 
yang mengajukan judicial review atas undang-undang 
keuangan negara dan undang-undang BPK ke MK. 

Kegeramannya itu karena ia sendiri punya 
pengalaman bekerja di BUMn. dimana mulai meniti 
karier di sebuah perusahaan BUMn: PT. Semen 
Baturaja (Persero) Sumatera Selatan. Pengalaman 
yang tidak terlupakan adalah ketika PT Semen 
Baturaja (Persero) pada tahun 1997 terancam bangkrut 
karena terimbas krisis ekonomi global. Kondisi ini 
menyebabkan perusahaan dimana ia bekerja menjadi 
salah satu perusahaan yang menjadi pasiennya 
BPPn (Badan Penyehatan Perbankan nasional). 
Kementerian BUMn kemudian menunjuknya sebagai 
direktur Komersil Perusahaan untuk menyelamatkan 
perusahaan. Sampai akhirnya dalam waktu setahun, 
perusahaan kembali sehat dan keluar dari BPPn. 

dari pengalamannya itu, ia dengan tegas 
menyatakan bahwa BUMn ada dalam undang-undang 
keuangan negara bukanlah masalah. Tidak menjadi 
penghalang bagi BUMn untuk berkembang. adapun 
BPK yang melakukan pemeriksaan juga tidak perlu 
ditakuti. Kalau memang ada kebijakan yang ragu-ragu 
untuk diambil karena khawatir akan menjadi kerugian 
negara, itu bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan 
dengan BPK. Bisa dijelaskan kenapa menjalankan 
kebijakan itu.  

Kalau dalam kondisi emergency, direksi itu bisa 
mengambil keputusan, sepanjang keputusan itu untuk 
kepentingan BUMn. Tidak ada masalah. Sepanjang 
pengalamannya, kerapkali direksi dalam menjalankan 
kebijakannya melanggar aturan. Tapi, sepanjang 
melanggar aturan itu disepakati, dan tidak merugikan 
negara, tidak akan ada masalah. 

 “Kalau tidak mencuri, tidak usah takut,” celetuknya.
Secara umum, terkait dengan judicial review yang 

diajukan Forum Hukum BUMn tersebut, dimana intinya 
adanya upaya pemisahan BUMn dari keuangan negara, 
Marzuki alie melihatnya dalam ada dua hal. Pertama, 

dilihat dari sisi etika. 
Undang-undang keuangan negara itu disusun 

dPR bersama-sama pemerintah. Masalahnya adalah 
forum Hukum BUMn ini sebenarnya orang-orangnya 
pemerintah juga. artinya, judicial review itu melawan 
dengan cara-cara dilegalkan, seolah-olah ini legal untuk 
melawan apa yang sudah disepakati pemerintah dan 
dPR.

“Yang menandatangani undang-undang itu 
pemerintah, dan proses pembuatannya bersama dPR, 
kok ada bagian dari pemerintah melakukan judicial 
review. Kan, aneh itu. Secara etika kan nggak etis itu,” 
ucap Marzuki. 

Kedua, kalau keuangan BUMn dipisahkan dari 
keuangan negara, artinya aset BUMn itu hanya 
dikendalikan oleh direktur-direktur BUMn dan 
pengawas-pengawas BUMn ataupun komisaris. 
artinya, apakah aset yang ribuan triliun ini akan 
diserahkan kepada mereka. Walau Marzuki alie merasa 
hal itu sah-sah saja, tetapi apakah mereka sudah bisa 
dipercaya.

“apa yang kita lihat ya, kebanyakan bagaimana 
berusaha mempertahankan jabatan daripada 
bagaimana berusaha memperbaiki BUMn. Saya nggak 
yakin uang ribuan triliun ini bisa aman,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, alih-alih agar BUMn 
dapat bergerak dinamis karena keluar dari keuangan 
negara, malah ada kemungkinan menjual aset 
perusahaan seenaknya, dengan harga murah. Seperti 
yang terjadi pada tahun 1997 dimana krisis ekonomi 
global mendera. 

“Kita sering kok melihat kebijakan-kebijakan 
mengkerjasamakan BUMn, aset-asetnya BUMn 
dikerjasamakan dengan swasta-swasta nggak punya 
apa-apa, kemudian pelan-pelan aset BUMn pindah ke 
swasta. Pola-pola ini sudah kita tahu semua. ini banyak 
loh. Referensi perjalanan BUMn itu, kita tahu persis. 
Jadi, usaha mau misahkan ini, betul-betul usaha untuk 
merampok uang negara. Saya sampaikan itu untuk 
merampok uang negara!” geram Marzuki.  and

Ketua DPr Marzuki Alie

KAlAU TiDAK MeNcUri, 
TiDAK UsAh TAKUT!

Marzuki alie
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E ksprEsi lega terpancar di wajah Anggota Badan pemeriksa keuangan 
(Bpk), Bahrullah Akbar. Upayanya mengajukan uji materiil terhadap pasal 
22 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa keuangan (Bpk) 
membuahkan hasil. Majelis hakim Mahkamah konstitusi (Mk), yang 

diketuai Akil Mochtar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.  Dalam 
putusannya, Majelis Hakim kosntitusi  menyatakan pasal 22 ayat (1) UU No 15 tahun 
2006 sepanjang frasa “penggantian antar waktu” bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. selain itu, majelis hakim juga menyatakan 
dalam pasal 22 ayat (4) dan pasal 22 ayat (5) UU No 15 tahun 2006 tentang Bpk 
bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

Majelis HakiM 
MaHkaMaH 
konstitusi 

Mengabulkan 
uji Materiil 

Pasal 22 ayat 
1, undang-

undang noMor 
15 taHun 2006 

tentang badan 
PeMeriksa 

keuangan (bPk). 
karena itu frase 

“Penggantian 
antar Waktu 
(PaW)” dalaM 
Pasal 22 ayat 
(1) dan Pasal 
22 ayat (4) uu 

bPk dinyatakan 
bertentangan 

dengan uud 
1945 dan tidak 

MeMPunyai 
kekuatan HukuM 

Mengikat.

Tak ada 
PAW di BPK
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mengikat.
Majelis Hakim konstitusi dalam 

pertimbangannya yang dibacakan 
Hamdan Zoelva mengungkapkan 
Bpk sebagai lembaga negara yang 
mandiri dan dibentuk konstitusi, 
haruslah mendapatkan jaminan 
konstitusional dalam menjalankan 
tugasnya secara efektif, independen 
dan berkesinambungan. Anggota 
Bpk tidak harus berhenti secara 
bersamaan dalam satu waktu, karena 
hal itu tidak menjamin efektivitas dan 
kesinambungan pelaksanaan tugas 
dan wewenang Bpk secara baik. 

Dengan demikian menurut Majelis 
Hakim konstitusi, jika seorang 
Anggota Bpk yang berhenti sebelum 
masa jabatan selama 5 tahun 
berakhir, harus diganti anggota Bpk 
untuk masa jabatan 5 tahun pula, 
tidak hanya melanjutkan sisa masa 
jabatan anggota yang digantikannya. 
seperti halnya, Hakim konstitusi dan 
pimpinan kpk yang tidak mengenal 
penggantian anggota antarwaktu. 
“Dengan ketentuan seperti itu, 
pada akhirnya Bpk dapat bekerja 
secara berkesinambungan melalui 
penggantian anggota secara bergilir,” 
kata Hakim konstitusi Hamdan Zoelva. 

Majelis Hakim konstitusi 
berpandangan karena syarat dan 
mekanisme pengisian jabatan antara 
anggota Bpk pengganti maupun 
anggota Bpk bukan pengganti 
adalah sama, tidak adil jika keduanya 
melaksanakan masa jabatan yang 
berbeda.  

selain itu, majelis hakim konstitusi 
juga menilai, masa jabatan anggota 
pengganti yang hanya melanjutkan 
sisa masa jabatan anggota Bpk yang 
digantikannya adalah bertentangan 
dengan asas kemanfaatan. Apalagi 
proses seleksi dan pengisian anggota 
Bpk pengganti dan anggota Bpk 
bukan pengganti memerlukan waktu, 
pikiran, dan tenaga serta biaya 
yang cukup banyak baik yang harus 
dikeluarkan oleh negara maupun yang 
ditanggung oleh calon anggota. 

Majelis hakim konstitusi juga 

berpendapat, pasal 22 ayat (4) UU 
Bpk yang mengatur tentang sisa 
masa jabatan Anggota Bpk pengganti 
yang melanjutkan sisa masa jabatan 
Anggota Bpk yang digantikannya 
akan menimbulkan pertentangan 
internal dengan pasal 5 ayat (1) UU 
Bpk yang menyatakan, “Anggota Bpk 
memegang jabatan selama 5 tahun 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
untuk 1 kali masa jabatan.”  

Akibatnya menurut Majelis 
Hakim konstitusi, pertentangan itu 
menimbulkan ketidakpastian hukum, 
yang justru bertentangan dengan 
prinsip konstitusi yang menjamin 
perlindungan atas hak untuk 
mendapatkan kepastian hukum yang 
adil dalam kehidupan bernegara.  

Oleh karena itu untuk memberi 
jaminan kepastian hukum yang 
adil, Majelis Hakim konstitusi 

berpandangan, ketentuan pasal 22 
ayat (4) UU Bpk adalah bertentangan 
UUD 1945 dan karenanya tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sehingga masa jabatan 
anggota Bpk baik anggota yang 
diangkat secara bersamaan maupun 
anggota pengganti yang dipilih untuk 
menggantikan anggota yang berhenti 
dalam masa jabatannya, mengemban 
jabatan selama satu masa jabatan 
penuh yaitu 5 (lima) tahun. 

Menurut Majelis Hakim konstitusi, 
frasa “penggantian antarwaktu” 
dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 
22 ayat (4) UU Bpk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 

oleh karenanya tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. karena 
itu ketentuan pasal 22 ayat (5) UU 
Bpk merupakan ketentuan lebih lanjut 
dari norma, yang terkandung dalam 
pasal 22 ayat (1) dan pasal 22 ayat 
(4) UU Bpk sehingga pasal 22 ayat 
(5) UU Bpk harus pula dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

pada bagian lain, Mahkamah 
menyatakan meski putusan Mk 
berlaku sejak ditetapkan (prospektif). 
namun demi asas kemanfaatan 
untuk kasus-kasus tertentu putusan 
Mahkamah dapat diberlakukan surut 
(retroaktif) seperti tertuang dalam 
putusan Mk No. 5/pUU-iX/2011. 
karena itu, terkait jabatan Anggota 
Bpk pengganti, putusan ini berlaku 
bagi Anggota Bpk pengganti yang 

sudah diangkat dan sekarang 
menduduki jabatan sebagai Anggota 
Bpk, sehingga berhak menduduki 
masa jabatan penuh selama 5 tahun 
sejak diangkat sebagai Anggota Bpk 
dengan keputusan presiden.

Kesinambungan Pergantian  
Anggota  BPK

Mendengar putusan tersebut, 
Bahrullah Akbar, mengaku bersyukur  
karena Mk telah mengabulkan 
permohonannya dan memberikan 
jaminan hak kontitusionalnya sebagai 
anggota Bpk.  “ini merupakan  
pengalaman batin yang luar biasa 
karena  hampir sembilan  bulan 

Menurut Bahrullah, frasa “pergantian Antar 
Waktu” sebagai mana diatur dalam pasal 
22 ayat (1) ayat (4)  ayat  (5) UU Bpk  
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum tetap harus 
diterima semua pihak.   

16 - 20 laporan KHUSUS.indd   17 11/1/13   2:13 PM



LAPOR AN KHUSUS

18 Warta BPK      SEPTEMBER 2013

menunggu penantian putusan 
tersebut. Tidak ada kata lain selain 
mengucapkan Alhamdulillah,”kata 
Bahrullah ketika ditemui WArTA Bpk 
di ruang kerjanya. 

Lebih jauh Bahrullah   
mengungkapkan pengajuan uji materiil  
ini merupakan inisiatif pribadi. Namun 
dengan dikabulkannya  uji 
matriil ini, Bahrullah  merasa 
tidak hanya berjuang untuk 
kepentingan pribadi saja. 
sebaliknya ia berharap 
dengannya adanya putusan 
ini akan ada kesinambungan 
pergantian kepemimpinan di 
Bpk tanpa proses. sebab 
dalam pemilihan Anggota 
Bpk antar waktu pelaksanaan 
fit and proper test  tidak ada 
perbedaan dengan pemilihan 
anggota Bpk  sesuai dengan 
masa jabatan  anggota Bpk  
lima tahun. 

karena itu  menurut 
Bahrullah  putusan Majelis 
Hakim yang menyatakan   frasa 
“pergantian antar waktu” 
sebagai mana dalam pasal 
22 ayat (1) ayat (4)  ayat 
(5) UU Bpk  bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap harus diterima semua 
pihak. sebab  implementasinya 
akan membawa dampak 
kepada kesinambungan 
kepemimpinan Bpk yang 
mempunyai karakteritik 
berbeda dengan Lembaga 
Negara lainnya. “Bpk 
mempunyai nilai penting 
dan strategis kedudukannya, serta 
kewenangan konstitutional yang   
diamanatkan dalam pasal 23E UUD 
1945,”kata Bahrullah.

Bahrullah menjelaskan  pasal 5 
UU Bpk menjelaskan tentang masa 
jabatan anggota Bpk selama 5 (lima) 
Tahun. sedangkan pasal 22 UU Bpk 
menjelaskan tentang pergantian antar 
waktu. kedua ketentuan tersebut   ada 
pertentangan internal yang  dalam 

bahasa hukum adanya contradiction 
in interminis.  padahal secara 
kelembagaan  proses pemilihan 
pimpinan lembaga diperlukan azas 
kesinambungan . Hal ini dilakukan 
untuk  menjaga profesionalisme dan 
kemandirian lembaga sesuai dengan 
amanat UUD 1945.  

selama ini dalam pandangan  
Bahrullah, pemilihan anggota  Bpk 
yang   dilakukan Dpr  tidak  adanya 
calon pengganti yang ditetapkan  
apabila pimpinan terpilih berhalangan 
atau meninggal dunia. selain itu 
pemilihan  untuk pergantian antar 
waktu tidak ada perbedaan dengan 
pemilihan definitif untuk lima tahunan.  

Lebih lanjut Bahrullah  
menjelaskan  dalam pasal 4 ayat 

(1)  UU N0 15 Tahun 2006 tentang 
Bpk menyebutkan  keanggotaan 
Bpk berjumlah 9 (sembilan) orang. 
sedangkan , menurut UU No 5 Tahun 
1973 hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. 
Dengan begitu setiap periode  antara 
7 (tujuh) Anggota dan 2 Anggota Bpk 
mempunyai perbedaan berakhirnya 

keanggotaan.  sudah begitu  
menurut Bahrullah , selama 
ini tidak ada perbedaan sama 
sekali  aturan dan persyaratan 
pelaksanaan fit and proper test 
antara pergantian lima tahunan 
dengan pergantian antar waktu. 
“pertentangan internal tersebut  
menjadi pemikiran saya 
untuk menguji meteriil,”kata 
Bahrullah. 

Justru bila tidak dilakukan 
uji matriil, menurut  Bahrullah,  
pertentangan internal tersebut 
akan membawa dampak 
psikis anggota yang terpilih 
diperiode antar waktu. 
Bahrullah  mencontohkan 
pergantian anggota Bpk T 
Nurlif membawa kekosongan 
selama satu  tahun sejak 
pengunduran dirinya hingga 
pelantikan penggantinya. 
Jangka waktu satu tahun 
tersebut selain terlalu lama juga 
mengganggu profesionalisme 
dan mekanisme kerja yang 
kurang efektif di dalam 
melakukan tugas pemeriksaan 
di lingkup BUMN.  karena 
itu, dengan diterimanya uji 
materiil ini, Bahrullah mengajak 
para auditor Bpk kedepan 
agar berkonsentrasi terhadap 

pekerjaannya “due professional care” 
dan meningkatkan “capacity building” . 

Lebih jauh Bahrullah menjelaskan  
sebagaimana diamanatkan  konstitusi, 
kedudukan Bpk  merupakan 
lembaga independen yang mandiri, 
professional dan mempunyai integritas 
yang tinggi.  Hal ini dilakukan untuk 
menyeimbangkan  ketiga kekuasaan 
yakni eksekutif,  legislatif dan yudikatif. 
Untuk itu  pola kepemimpinan Bpk 

Bahrullah Akbar, Anggota Bpk
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diperlukan kesinambungan. Artinya 
anggota Bpk tidak dibatasi dan tidak 
di diskriminatif . “Menurut hemat saya 
perbedaan karena pertentangan 
internal UU Bpk harus dicarikan jalan 
keluar, sehingga membawa dampak 
atas efesiensi dan efektifitas pola 
hubungan kepemimpinan di Bpk,”jelas 
Bahrullah. 

Menguji  Pasal Diskriminatif
sekadar untuk diketahui, 

Bahrullah Akbar terpilih dan dilantik 
menjadi anggota Badan pemeriksa 
keuangan (Bpk) pada November 
2011. ia menggantikan Tengku 
Mohammad Nurlif. sebagai anggota 
Bpk pengganti antarwaktu, Bahrullah 
hanya melanjutkan sisa masa jabatan 
Nurlif yang berakhir pada tahun 2014 
bersamaan dengan berakhirnya 
masa jabatan 6 (enam) anggota Bpk 
lainnya. Dengan begitu masa jabatan 
Bahrullah hanya tiga tahun menjadi 
anggota Bpk. sementara anggota 
Bpk lain memiliki masa jabatan lima 
tahun. 

Nah, lantaran itulah, pada 
akhir Maret lalu, Bahrullah Akbar, 
mengajukan uji materi pasal 22 ayat 1 
dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa 
keuangan. Bahrullah menilai pasal 
tersebut bersifat diskriminatif karena 
masa jabatannya sebagai anggota 
Bpk tidak mencapai lima tahun. 
Bahrullah merasa ada ketidakadilaan 
antara anggota Bpk penganti 
antarwaktu dan anggota lainya.

Menurut Bahrullah, pasal 22 
ayat (1) yang menggunakan frasa 
“pengangkatan pergantian antarwaktu” 
yang menjadi dasar pengangkatan 
dirinya menjadi anggota Bpk 
mengandung kelemahan sistem 
kaidah. selain itu pasal tersebut 
juga bertentangan dengan norma 
pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) UU Bpk 
sebagai norma yang bersifat imperatif 
atau keharusan dalam menentukan 
komposisi keanggotaan dan masa 
jabatan anggota Bpk.

sementara kuasa Hukum 

Bahrullah, Arman remi, 
mengungkapkan permohonan ini 
diajukan karena pemohon merasa hak 
konstitusionalnya yang dijamin UUD 
1945 terlanggar dengan berlakunya 
pasal 22 ayat 1 dan ayat 4 UU Bpk. 
Menurut Arman, frasa ‘pengangkatan 
penggantian antarwaktu’ yang 
menjadi dasar pengangkatan 
Bahrullah sebagai anggota Bpk 
pengganti mengandung kelemahan 
sistem kaidah. Oleh karena itu, 
pemohon meminta Mahkamah 
konstitusi menyatakan pasal 22 ayat 
1 sepanjang frasa pengangkatan 
pergantian antarwaktu, dan pasal 22 
ayat 4 UU Bpk bertentangan dengan 
UUD 1945. 

seperti diketahui, pasal 22 
ayat 1 UU Bpk menyebutkan, 
apabila anggota Bpk diberhentikan 
sebagaimana dimaksud dengan 
pasal 18 atau pasal 19 diadakan 
pengangkatan penggantian 
antarwaktu anggota Bpk sesuai 
dengan syarat-syarat dan tata cara 
sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 
14 dan diresmikan dengan keputusan 
presiden. sementara pasal 22 ayat 
4 berbunyi ‘Anggota Bpk pengganti 
antarwaktu melanjutkan sisa jabatan 
anggota yang digantikannya.

PAW Tidak Tepat untuk 
Anggota  BPK 

sementara pakar Hukum Tata 
Negara, Yusril ihza Mahendra saat 
dimintai keterangan sebagai saksi ahli 
dalam sidang lanjutan pengujian UU 
Bpk di Gedung Mk, mengungkapkan 
pasal 5 ayat (1) UU No. 15 Tahun 
2006 tentang Bpk terkait masa 
jabatan anggota Bpk selama lima 
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 
satu kali masa jabatan, sangat jelas 
bersifat imperatif. Namun, pengisian 
jabatan anggota Bpk bisa dengan 
cara lain seperti yang disebut pasal 
22 ayat (1) UU Bpk dengan adanya 
frasa “pengangkatan pergantian 
antarwaktu. Dalam pandangan Yusril, 
frasa “pengangkatan pergantian 
antarwaktu.” tidak tepat karena 

memiliki ketidakjelasan rumusan. 
Dengan begitu berimplikasi pada 
ketidakjelasan tujuan dan adanya 
ketidakpastian hukum. 

Menurut Yusril ketentuan pasal 22 
ayat (1) UU Bpk dengan sendirinya 
melahirkan turunan norma ayat (4) 
yang menentukan masa jabatan 
anggota Bpk pengganti hanya 
melanjutkan sisa jabatan anggota Bpk 
yang digantikan. Dengan begitu ada 
pembedaan masa jabatan anggota 
Bpk. “Hal ini bertentangan dengan 
pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan 
melanggar asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang 

baik,” kata Yusril.    
Meski begitu lanjut Yusril, 

ketentuan pergantian anggota Bpk 
itu tetap harus ada dalam hal terjadi 
kekosongan komposisi keanggotaan 
Bpk yang berjumlah sembilan orang. 
Namun, seharusnya tidak dengan 
menerapkan mekanisme pergantian 
antarwaktu seperti jabatan anggota 
Dpr. 

sebab menurut Yusril mekanisme 
penggantian antarwaktu yang diadopsi 
dari pengisian jabatan lowong pada 

Yusril ihza Mahendra
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lembaga negara (Dpr) yang dipilih 
secara langsung oleh rakyat melalui 
pemilu sangat tidak tepat diadopsi 
untuk pengisian keanggotaan Bpk. 
“Metode penggantian antarwaktu 
(pAW) tidak tepat dalam pengisian 
jabatan untuk anggota Bpk,” kata 
Yusril.

Lebih jauh Yusril menjelaskan, 
UUD 1945 telah menentukan pemilu 
dilaksanakan setiap lima tahun 
sekali dengan masa jabatan berakhir 
secara serempak. Namun di sisi lain, 
pemangkuan jabatan keanggotaan 
Bpk merupakan jabatan profesional 
dan sangat berbeda dengan jabatan 
politik, seperti pemangku jabatan 
lembaga Dpr, DpD dan presiden. 

sebagai jabatan profesional 
menurut Yusril, diperlukan 
adanya jaminan konsistensi dan 
kesinambungan pelaksanaan tugas 
dan kewenangan Bpk sebagai 
auditor keuangan negara. karena 
itu Yusril menilai ketentuan pasal 22 
ayat (1) secara spesifik dan aktual 
telah merugikan hak konstitusional 
pemohon yang telah ditetapkan 
sebagai anggota Bpk pengganti 
antarwaktu dengan memegang masa 
jabatan kurang dari lima tahun. 

Untuk memperkuat 
argumentasinya, Yusril menunjuk pada 
‘yurisprudensi’ Mk dalam perkara 
Nomor 5/pUU-iX/2011 yang telah 
mengukuhkan masa jabatan Busyro 
Muqoddas sebagai pimpinan kpk 
selama empat tahun. Meski, Busyro 
dipilih Dpr tidak bersamaan dengan 
pimpinan kpk lainnya. 

sementara itu, Guru Besar Hukum 
Tata Negara Universitas Andalas, saldi 
isra yang juga menjadi Ahli pemohon 
mengungkapkan Mk beberapa kali 
memutus terkait aturan penggantian 
antarwaktu, misalnya untuk komisioner 
kpk. Dalam putusan tersebut, 
proses penggantian antarwaktu yang 
dilakukan sama dan sebangun dengan 
anggota yang bukan pengganti 
antarwaktu. “Anggota penggantian 
antarwaktu hanya posisi melanjutkan 
masa jabatan tersisa adalah 

pengaturan yang inkonstitusional,” 
kata saldi isra.

Merujuk pada putusan 
tersebut menurut saldi isra, frasa 
penggantian antarwaktu anggota Bpk 
sebagaimana termaktub dalam pasal 
22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2006 kehilangan makna 
yuridis untuk terus dipertahankan. 
karenanya pasal 22 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang 
menyatakan anggota pengganti 
hanya melanjutkan sisa masa jabatan 
anggota Bpk yang digantikan 
kehilangan basis konstitusionalnya 
untuk terus dipertahankan alias 
inkonstitusional. 

karena itu dalam pandangan 
saldi isra, Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2006 mengandung 
contradicsio in terminis, 
bertentangan antarpasal dalam 
sebuah UU. pasal 5 UU Bpk 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2006 menyatakan masa jabatan 
anggota Bpk adalah 5 tahun. Akan 
tetapi di sisi lain dengan anggota 
pengganti yang dipersyaratkan 
untuk memulai proses seleksi 
sebagaimana yang dilakukan untuk 
calon bukan pengganti, anggota 
pengganti hanya melanjutkan sisa 
masa jabatan yang digantikannya. 
“ketentuan tersebut menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan bagi anggota yang 
terpilih melalui jalur pengganti,” kata 
saldi isra. 

Berbeda dengan keterangan 
yang disampaikan oleh para 
ahli pemohon, pemerintah dan 
Dpr memiliki pendapat yang 
berseberangan. Menurut Dpr yang 
diwakili Muhammad Nurdin, yang 
dimaksud konsep penggantian 
antarwaktu dalam pasal 22 ayat (1) 
UU Bpk adalah penggantian yang 
didasarkan adanya pemberhentian 
dengan hormat ataupun dengan 
tidak hormat terhadap Anggota Bpk, 
sehingga masa jabatan Anggota Bpk 
yang terpilih untuk menggantikan 
sifatnya hanya untuk mengisi 

kevakuman jabatan Anggota Bpk 
yang berhenti tersebut. 

penggantian antarwaktu ini, lanjut 
Nurdin, diperlukan karena hubungan 
kerja antarsembilan orang Anggota 
Bpk bersifat kolektif dan keputusan 
yang diambil harus secara bersama-
sama, kolektif. “sehingga, pemilihan 
anggota antarwaktu ini dapat 
memberikan kepastian hukum sampai 
dengan jabatan Anggota Bpk yang 
baru,” urainya.

sedangkan pemerintah yang 
diwakili Ditjen Litigasi kemenhukham 
Mualimin Abdi menyatakan sebetulnya 

UU Bpk terkait dengan masalah 
tatanan implementasi yang memang 
sepenuhnya menjadi kewenangan 
pembentuk undang-undang, dalam 
hal ini presiden bersama Dpr. 
“presiden bersama Dpr yang berhak 
mengaturnya, apakah terhadap 
anggota Bpk itu penggantian 
antarwaktunya, apakah mengantikan 
sisa masa jabatan atau sesuai dengan 
jabatan yang diembannya,” kata 
Mualimin.   (bw) 

saldi isra, Guru Besar Hukum Tata Negara 
Universitas Andalas
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Banyaknya temuan kerugian 
negara dan potensi kerugian 
negara dikarenakan lemahnya 
sistem pengendalian intern. Untuk 

itu pengawasan ketat Inspektorat Jenderal 
(Irjen) pada setiap program kementerian atau 
lembaga perlu dilakukan demi menghindari 
tindak korupsi. Demikian disampaikan ketua 
Badan akuntabilitas keuangan negara DPR 
RI, Sumarjati arjoso, dalam Rapat Dengar 
Pendapat dengan para Irjen dari beberapa k/L 
di Gedung DPR, Jakarta, membahas tentang 
Hambatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah di lingkungan k/L. 

Selain ketua Bakn, juga tampil sebagai 
pembicara Wakil ketua BPk, Hasan Bisri, 
ketua BPk, Mardiasmo dan mantan Inspector 
General of US Departement of State (Inspektur 
Jenderal Federal amerika Serikat), Jacquelyn 
L Williams Bridgers. 

keterlibatan para Irjen di setiap 
kementerian/Lembaga, ujar Sumarjati, 
seharusnya dimulai dari perencanaan 
program, pelaksanaan hingga evaluasi hasil 

program 
yang telah dijalankan. Jika dimulai dengan 
perencanaan yang baik, tentu kerugian 
negara atau korupsi bisa dicegah. Irjen di 
kementerian/Lembaga merupakan bagian dari 
aPIP (aparat Pengawas Intern Pemerintah) 
sebagaimana diamanatkan PP 60/2008, 
menjadi pihak yang mengawal implementasi 
SPIP.

“Saat ini, seharusnya setiap anggaran 
berbasis pada kinerja. apakah kinerjanya 
tercapai atau tidak, hal tersebut berawal 
sejak perencanaan program, apakah sudah 
ditata dengan baik atau belum. Setelah 
itu, pelaksanaan dan kemudian hasil yang 
dicapai dari program tersebut. Dengan begitu, 
kerugian negara atau korupsi dapat dicegah. 
Pencegahan ini akan meminimalisir kerugian 
negara. karena jika sudah terlanjur dikorupsi 
atau terlanjur hilang, kembalinya uang negara 
tersebut, tentu akan lebih sulit,” papar politisi 
Fraksi Gerindra ini.

Di sinilah, tegas Sumarjati, diperlukan 
kemandirian para Irjen. Tentunya, kemandirian 

Kerugian negara dan 
Potensi Kerugian negara 
terjadi Karena Lemahnya sPiP

Jacquelyn L Williams Bridgers
kepala BPkP sebagai narasumber Rapat Dengar Pendapat dengan Bakn DPR-RI, 
pada 19 September 2013.
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yang fungsi dan tanggung jawabnya 
diatur oleh undang-undang sehingga 
dapat menjadi orientasi penguatan 
aPIP di masa yang akan datang. 
Selain itu, Badan Pengawas keuangan 
dan Pembangunan pun diharapkan 
dapat melakukan evaluasi menyeluruh 
atas efektivitas dan implementasi 
SPIP (Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah). 

Sebagaimana diketahui, berdasarkan 
data BPk, kasus penyimpangan 
pengelolaan keuangan negara 
sepanjang 2012 mencapai 12.947 kasus 
dengan nilai  Rp9,72 triliun. Rinciannya; 
3.990 kasus dengan nilai Rp5,83 triliun, 
menyangkut ketidakpatuhan yang 
menyebabkan potensi kerugian negara, 
4.815 kasus menyangkut kelemahan 
sistem pengendalian intern, 1.901 kasus 
menyangkut penyimpangan administrasi,  
dan 2.241 kasus menyangkut 
ketidakhematan, ketidakefisienan, 
dan ketidakefektifan.  ketiga jenis 
penyimpangan itu jika dirupiahkan 
berjumlah total Rp3,89 triliun.

Penguatan SPiP
Sementara Wakil ketua BPk, 

Hasan Bisri, dalam paparannya 
tentang ‘Penguatan SPIP Dalam 
Rangka Peningkatan akuntabilitas 
keuangan negara’, mengatakan, sistem 
pengendalian intern adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi, 
melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan, ketaatan 
terhadap peraturan perundang-
undangan.

Dikatakannya, peran Inspektorat 
Jenderal dalam membangun SPIP di 
lingkungan kementerian/Lembaga 
masing-masing sangat besar, oleh 
karena itu para Inspektur Jenderal harus 
memperhatikan dan melaksanakan  
unsur-unsur dari SPIP tersebut, yakni, 
lingkungan pengendalian, dalam hal 
ini yang paling sulit adalah membenahi 

budaya dan kultur organisasi.
Selanjutnya adalah penilaian risiko, 

artinya seluruh kegiatan yang sudah 
direncanakan kementerian/ Lembaga 
sudah diidentifikasi risiko-risiko yang 
akan terjadi. kegiatan pengendalian, 
pada kegiatan pengendalian tersebut, 
Inspektur Jenderal harus melakukan 
pengendalian dalam bentuk nyata 
maupun dalam bentuk pengaturan yang 
jelas.

Berikutnya adalah informasi dan 
komunikasi, sumber informasi harus bisa 
diandalkan dalam kerangka pengambilan 
keputusan pemantauan pengendalian 
intern. yaitu apakah sistem pengendalian 
yang sudah dirancang berjalan atau 
tidak, karena banyak kementerian/
Lembaga yang sudah menyusun sistem 
pengendalian yang sudah baik, tetapi 
gagal untuk memantau apakah sistem 
tersebut sudah benar-benar berjalan 
dengan baik.

SPIP, lanjut Hasan Bisri, adalah 
tanggung jawab management dan 
merupakan aspek fundamental untuk 
keberhasilan pengelolaan keuangan 
negara yang transparan dan akuntabel. 
karena itu, pimpinan kementerian/
Lembaga bertanggung jawab atas 
efektivitas penyelenggaraan SPIP 
di lingkungannya masing-masing. 
Hal tersebut dapat dilaksanakan 
dengan cara melakukan penguatan 
penyelenggaraan SPIP dengan 
melakukan kegiatan pengawasan 
intern atas pelaksanaan tugas dan 
fungsi, termasuk pengelolaan keuangan 
negara dan melaksanakan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP serta melakukan 
pengawasan intern yang meliputi 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
kegiatan pengawasan lainnya.

Di bagian lain Hasan Bisri juga 
menyinggung tentang sinergi BPk dan 
aPIP. aPIP merupakan mitra strategis 
BPk dalam melaksanakan tugas 
konstitusional BPk dalam memeriksa 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. Bentuk sinergi BPk 
dan aPIP antara lain; 1) Hubungan 
terkait dengan pemeriksaan BPk adalah 
pendampingan proses pemeriksaan, 

Badan 
Pengawasan 

Keuangan dan 
Pembangunan 
pun diharapkan 

dapat 
melakukan 

evaluasi 
menyeluruh 

atas 
efektivitas dan 
implementasi 
SPIP (Sistem 
Pengendalian 

Intern 
Pemerintah).
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HaL lain yang juga cukup menarik yang mengemuka 
dalam rapat dengar pendapat itu tentang pentingnya 
kemandirian para Inspektur Jenderal. Sebagaimana 
diungkap oleh ketua Bakn, diperlukan kemandirian 
para Irjen, yakni, kemandirian yang fungsi  dan tanggung 
jawabnya diatur oleh undang-undang sehingga dapat 
menjadi orientasi penguatan aPIP di masa yang akan 
datang.

Mantan Inspector General of US Departement of State 
(Inspektur Jenderal Federal amerika Serikat), Jacquelyn 
L Williams Bridgers, dalam penjelasannnya juga sempat 
menyinggung tentang prinsip-prinsip kemandirian 
Inspektur Jenderal Federal amerika Serikat. Menurut 
Bridgers, Inspektur Jenderal (IJ)  di negaranya ditunjuk 
dari pihak yang non-partisan. 

“Presiden mengangkat Inspektur Jenderal dan Senat 
aS mengukuhkan atau Menteri melakukan penunjukkan. 
Presiden hanya dapat memberhentikan Inspektur Jenderal 
setelah mendapat persetujuan kongres. Inspektur 
Jenderal juga memiliki kewenangan untuk mengangkat 
dan memberhentikan stafnya,” jelas Bridgers. Selain itu, 
tambahnya, anggaran Inspektur Jenderal terpisah dengan 
kementerian. 

Dengan dilakukannya reformasi UU Inspektur Jenderal 
tahun 2008, tuturnya, memberi gambaran yang lebih luas 

mengenai keahlian Inspektur Jenderal. adanya councel 
(dewan penasihat) terpisah untuk membantu Inspektur 
Jenderal, memisahkan anggaran Inspektur Jenderal 
dalam permohonan anggaran kementerian. Juga, secara 
kelembagaan kantor Inspektur Jenderal dianggap sebagai 
lembaga yang terpisah dari kementerian. 

“Inspektur Jenderal memiliki kuasa untuk mengakses 
semua informasi yang diperlukan. Inspektur Jenderal 
menyampaikan laporannya kepada Menteri dan kongres,”  
tambah Bridgers.

Dikatakannya, peran dan misi Inspektur Jenderal 
adalah mengaudit program dan kerja pemerintah untuk 
membantu menentukan apakah program-program dan 
kerja tersebut efisien dan efektif. Inspektur Jenderal 
melakukan penyidikan membantu memdeteksi 
kecurangan, pemborosan dan pelanggaran hokum serta 
dapat mencegah dilakukannya tindak criminal. Hal-
hal yang diselidiki antara lain; kecurangan keuangan, 
kecurangan kontrak, konflik kepentingan, perbuatan 
melanggar hukum oleh pegawai, penyidikan teknis, 
permintaan khusus, dan, dugaan/tindakan balas dendam.

atas kerja Inspektur Jenderal Federal aS, sepanjang 
2012 pemerintah dapat menghemat 35,9 juta dolar aS, 
pengembalian dan piutang sebanyak 10,4 juta dolar aS, 
serta hasil investasi 17 dolar aS.  (dr) 

pembahasan temuan pemeriksaan, pembahasan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pemanfaatan 
hasil pengawasan intern. 2) Hubungan 
peningkatan kapasitas auditor melalui training, 
3) Hubungan peningkatan kelembagaan terkait 
pengembangan pedoman pengawasan dan 
perencanaan pengawasan. 

ketua BPkP, Mardiasmo yang mengangkat 
tema ‘Tantangan Implementasi Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 
k/L’ mengatakan pentingnya membudayakan 
SPIP di semua sektor pengelolaan keuangan 
negara/daerah. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan cara menjaring sumber daya manusia 
yang capable dan berintegritas, budaya 
pengendalian intern melalui awareness terhadap 
risiko, meningkatkan kualitas proses pengawasan 
intern, dan, pembinaan penyelenggaraan SPIP. 

“SPIP dapat optimal dengan dukungan aPIP 
yang kompeten dengan hasil pengawasannya 
yang berkualitas,” ujar Mardiasmo.  (dr)

kEManDIRIan InSPEkTUR JEnDERaL 
FEDERaL aMERIka SERIkaT

Tampak Wakil ketua BPk Hasan Bisri, ketua Bakn Sumarjati arjoso, dan 
kepala BPkP Mardiasmo.
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sutarman 
PiLihan Presiden

P ELUanG kabareskrim Polri, komjen 
Pol Sutarman menjadi kapolri 
menggantikan Timur Pradopo 
makin  terbuka lebar. Sinyalemen itu 

mengemuka setelah Wakil ketua DPR RI, Priyo 
Budi Santoso, menegaskan bahwa DPR telah  
menerima surat pemberhentian dan penggantian 
kapolri dari Presiden Susilo Bambang yudhoyono 
(SBy).

Menurut Priyo, dalam surat yang ditandatangani 
SBy, hanya ada satu nama calon kapolri yakni 
komisaris Jenderal (komjen) Sutarman. “ 
Presiden hanya mengajukan satu nama yaitu  
komjen Sutarman untuk menjadi kapolri baru 
menggantikan Timur Pradopo yang  segera 
memasuki masa  pensiun ,” ujar Priyo, di gedung 
DPR RI, Senayan.

Dengan demikian,  kata Priyo,  sesuai UU  
nomor 2 tahun 2002, saat ini tinggal menunggu 
proses persetujuan dari komisi III DPR saja untuk 
memastikan Sutarman dapat diterima sebagai 
Kapolri. Priyo pun  berharap, proses fit and proper 
test terhadap Sutarman akan berjalan lancar, 
karena track record dan reputasi Sutarman  selama 
ini cukup baik. 

Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto 
menegaskan, pengajuan calon tunggal kapolri 
komjen Sutarman tidak asal tunjuk. Secara formal, 
banyak hal yang dikatakan jadi pertimbangan 
sebelum akhirnya mengerucut pada sosok yang 
saat ini masih menjabat sebagai kabareskrim 
Mabes Polri tersebut. 

“Banyak pertimbangannya. Pengalaman, 
kepangkatan, jenjang jabatan, integritas 
orangnya. yang utama itu yang jadi pertimbangan 
bapak presiden,” katanya di kompleks istana 
kepresidenan.

Dalam waktu Dekat,  kursi “tri Brata 1” (tB-1) segera Bergeser. PresiDen telah 
menunjuk kaBareskrim  Polri konjen Pol sutarman untuk menggantikan  jenDeral 
Pol. timur PraDoPo. DPr siaP lalukan fit anD ProPer .

komjen Pol Sutarman
tribunnews.com
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Presiden Susilo Bambang 
yudhoyono, tambahnya, meminta 
pertimbangan tak hanya dari kapolri 
Jenderal Timur Pradopo, tetapi juga 
kompolnas. Djoko pun menyakini 
Sutarman bisa menjalankan tugasnya 
nanti sebagai kapolri. Termasuk 
bersinergi dengan lembaga penegak 
hukum lain, seperti kPk. 

Menurutnya, Sutarman tidak 
berseberangan dengan kPk untuk 
menangani sejumlah kasus. “Gak ada 
hal yang berseberangan. apa kalau 
konflik sampai sekarang konflik terus? 
kasus kan juga jalan,” katanya.

kabar percepatan  pergantian 
kepala kepolisian Republik Indonesia 
(kapolri) mencuat ke permukaan 
setelah Juru Bicara Presiden, Julian 
aldrin Pasha, mengisyaratkan adanya 
sinyal dari Presiden Susilo Bambang 
yudhoyono untuk mengganti Timur 
Pradopo dalam waktu dekat. 

Pernyataan tersebut telah 
menggiring munculnya spekulasi 
bahwa kapolri Jenderal Pol. Timur 
Pradopo akan dipensiunkan lebih dini. 
Seharusnya Timur Pradopo baru akan 
memasuki masa purna bakti Januari 
2014 mendatang. namun mengingat 
tahun 2014 telah memasuki masa 
Pemilu, sangatlah beralasan bila 
Presiden menginginkan pergantian 
dipercepat. 

Rencana pergantian kapolri tentu 
saja membuat komisi kepolisian 
nasional mulai sibuk. Pasalnya 
mereka harus mempersiapkan 
nama-nama calon pengganti Timur 
Pradopo yang bakal diajukan ke 
Presiden, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 
tentang kepolisian negara Republik 
Indonesia. 

karena itulah kompolnas telah 
melirik 11 nama calon pengganti 
kapolri yang segera diajukan 
ke Presiden. Sebelas nama itu 
adalah kepala Badan Reserse 
kriminal (kabareskrim) komisaris 
Jenderal Sutarman, kepala Badan 
narkotika nasional (Bnn) komjen 
anang Iskandar, kepala Lembaga 

Pendidikan Polri (kalemdikpol) 
komjen Budi Gunawan, dan kepala 
Badan Pemelihara keamanan 
(kabaharkam) Irjen Badrodin Haiti. 

Sementara itu di jajaran jenderal 
bintang dua terdapat : kapolda 
Metro Jaya, Inspektur Jenderal 
(Irjen) Putut Eko Bayu Seno, kadiv 
TI Irjen Tubagus anis angkawijaya, 
Wakabareskrim Polri Irjen anas yusuf, 
kapolda Bali Irjen arif Wachjunadi, 
kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud 
Usman nasution, kakorlantas Polri 
Irjen Pudji Hartanto, dan kepala Divisi 
Hukum Polri Irjen anton Setiadi.

Seiring dengan munculnya nama 
calon-calon kapolri ini sempat terbetik 
kabar bahwa tiga di antara 11 nama 
yang dicalonkan menggantikan 
kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, 
diindikasikan memiliki rekening 
gendut. Perihal rekening gendut itu 
disampaikan, salah satu komisioner 
kompolnas, adrianus Meliala.

Menurut adrianus, laporan terkait 
rekening gendut itu awalnya didapat 
dari informasi masyarakat. karena 
itu kompolnas segera melakukan 
klarifikasi kepada yang bersangkutan 
(tiga pemilik rekening gendut), 
serta meminta verifikasi dari Komisi 
Pemberantasan korupsi (kPk) perihal 
kepemilikan rekening gendut itu.  

“atas laporan itu kompolnas 
telah melakukan cross check 
kepada tiga calon tersebut.  Mereka 
pun telah menjelaskan secara 
rinci kenapa punya uang tersebut. 
kalau bohong terserah. kita kan 
tidak menginterogasi dan tidak 
juga mencari-cari kesalahan. 
Semua itu nantinya kan harus dia 
pertanggungjawabkan kepada 
masyarakat,”  ujarnya. yang jelas, 
tambah adrianus, kompolnas 
telah meminta verifikasi KPK dan 
menyerahkan nama-nama itu ke 
Presiden. 

Lantas bagaimana hasil 
verifikasi KPK? Menurut Johan Budi, 
KPK sudah melakukan verifikasi 
terhadap data kekayaan semua 
calon kapolri tersebut dan hasilnya 
clean. kPk telah memastikan harta 
kekayaan calon kapolri itu sudah 
sesuai dengan apa yang dilaporkan 
sebelumnya.  

Lebih lanjut Johan Budi 
mengatakan, hasil verifikasi itu pun 
langsung diserahkan ke kompolnas. 
namun demikian meski telah 
melakukan verifikasi laporan harta 
kekayaan para calon kapolri tersebut, 
Johan Budi menegaskan kPk tidak 
punya hak untuk menyimpulkannya.  

 (bd)

komjen Pol Sutarman
istimewa
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SEPanJanG karirnya di kepolisian,  Sutarman  
merupakan perwira polisi yang paling moncer 
di angkatannya. Jebolan akademi kepolisian 
1981 ini karirnya melejit setelah menjadi ajudan 
presiden abdurahman Wahid pada tahun 
2000. Memikul pangkat perwira menengah 
dipundaknnya, pada 2004 akhir Sutarman 
dipercaya menjadi kapolwiltabes Surabaya. 

kemudian berturut-turut menjadi kapolda 
kepulauan Riau, kepala Sekolah Calon Perwira, 
kapolda Jawa Barat, kapolda Metro Jaya, sampai 
akhirnya menjadi kabareskrim Polri sejak 6 Juli 
2011 menggantikan komjen Pol Ito Sumardi. 
Dengan diangkat jabatannya, pangkat Sutarman 
pun  naik menjadi komjen.

Dua kali Sutarman menggantikan Timur 
Pradopo. Timur digantikan Sutarman saat 
menjabat kapolda Jawa Barat. Saat itu, Timur 
dimutasi menjadi kapolda Metro Jaya. kemudian 
saat Timur diangkat menjadi kepala Badan 
Pemeliharaan keamanan pada 2010 silam, 
Sutarman pun menggantikan posisi Timur sebagai 
kapolda Metro Jaya.  kini dia calon pengganti 
Timur Pradopo

Dalam beberapa kesempatan Sutarman selalu 
mengatakan kepada wartawan dirinya tidak takut 

pada siapapun termasuk penguasa. Ia 
selalu bilang urat takutnya sudah putus 
saat ditanya beberapa kasus yang 
bersentuhan dengan orang-orang partai 
penguasa seperti surat Palsu Mk.

“Urat takutnya sudah putus. kalau dia 
tersangka, bukti pemulaan cukup, kenapa 
takut. Enggak ada yang harus ditakutkan,” 
kata Sutarman pada suatu waktu ketika 
berbincang dengan wartawan menyikapi 
kasus surat palsu Mk.

komisi kepolisian nasional menilai 
penujukan Sutarman menjadi calon kapolri 
yang dilakukan SBy sangat tepat.

“Sutarman dalam catatan kompolnas 
memiliki integritas yang bagus, tegas, 

sederhana, polisi reserse yang berprestasi, dan 
cukup mumpuni dalam tugasnya karena sudah 
tiga kali jadi kepolda yakni kapolda kepri, Jawa 
Barat dan Metro Jaya,” ungkap komisioner 
kompolnas Edi Saputra Hasibuan.

Dikatakannya, pengalaman tiga kali menjadi 
kapolda merupakan modal bagi Sutarman untuk 
memimpin Polri ke depan. “Sutarman adalah 
akpol angkatan 81 sama angkatannya dengan 
Panglima TnI (Jendral TnI Moeldoko) yang juga 
akmil 81. Jadi kami memperkirakan koordinasi 
dan sinerginya sangat bagus karena sudah saling 
mengenal,” katanya.

Tantangan Sutarman kalau disetujui DPR 
RI, dikatakan Edi diharapkan Sutarman bisa 
menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di 
kepolisian mulai dari penanganan kasus dan 
perbaikan di tubuh kepolisian.

“Diharapkan Sutarman mampu mengungkap 
kasus teror penembakan terhadap anggota polisi, 
meningkatkan penanganan kasus korupsi baik 
yang ada dalam masyarakat maupun yang ada 
di tubuh Polri, bisa melakukan reformasi besar-
besaran terhadap Polri agar kinerja Polri lebih baik 
pada masa mendatang,” ungkapnya.  (bd)

Tiga Kali Gantikan Timur Pradopo

kapolri Timur Pradopo dan komjen Pol. Sutarman

istimewa

21 - 27 ANTAR LEMBAGA.indd   26 11/1/13   1:38 PM



ANTAR LEMBAGA

27SEPTEMBER 2013 Warta BPK

M ESkI usia Pusat 
Pelaporan dan 
analisisis Transaksi 
keuangan (PPaTk) 

masih “belia”, tapi sudah tujuh 
tahun berturut-turut mendapatkan 
predikat tertinggi yakni : Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 
penyusunan dan penyajian Laporan 
keuangan yang diberikan oleh Badan 
Pemeriksa keuangan (BPk). atas 
prestasi tersebut, Wakil Presiden 
Boediono memberikan penghargaan 
yang diterima oleh kepala PPaTk, 
Muhammad yusuf, di Gedung 
Dhanapala kementerian keuangan 
RI, kamis (12/9).

“Penghargaan WTP ini 
merupakan penghargaan ketujuh 
yang kami peroleh berturut-turut. 
Saya senang dan saya sangat 
berterima kasih kepada seluruh 
Pegawai PPaTk. Semoga ini bisa 
menjadi pemicu,” ujar Muhammad 
yusuf , seraya berharap, predikat 
WTP bisa dipertahankan di tahun-
tahun mendatang. Dikatakannya, 
keberhasilan PPaTk mendapatkan 
opini WTP karena dinilai pengelolaan 
keuangan sudah dilakukan secara 
tertib, efisien, transparan dan sesuai 
dengan aturan yang berlaku. 

Berdasarkan Undang - undang 
nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, Pengelolaan, 
dan Tanggung jawab keuangan 
negara, opini WTP merupakan 
penilaian tertinggi yang diberikan 
BPk yang menunjukkan bahwa 

laporan keuangan tersebut telah 
disajikan secara wajar, tidak terdapat 
kesalahan yang bersifat material, 
dan sesuai dengan standar. Opini 
pemeriksaan BPk tersebut, diberikan 
berdasarkan kriteria kesesuaian 
dengan Standar akuntansi 
Pemerintah (SaP) dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (ES/RTP)

Sejatinya prestasi gemilang ini 
tidak hanya diperoleh atas penilaian 
BPk, kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
DkI Jakarta pun memberikan 
penghargaan kepada PPaTk sebagai  
“Pengelola keuangan negara 
Terbaik”. Selain itu PPaTk menerima 
pula penghargaan dari  kementerian 
keuangan atas kinerja e-Procurement 
PPaTk, yang telah menerapkan 
lelang secara elektronik melalui LPSE 
kementerian keuangan. Menteri 
keuangan menilai  dari Januari 
2012 sampai akhir September 2012, 
PPaTk telah berhasil melakukan 
efisiensi anggaran sebesar 
Rp.10.749.526.242. Penghargaan ini 
merupakan yang ketiga kalinya dalam 
kurun waktu 3 tahun penerapan 
lelang secara elektronik di PPaTk.

Juru bicara PPaTk, kairo 
Silalahi mengatakan, pencapaian 
penghargaan yang diperoleh 
ini berbanding lurus dengan 
kinerja PPaTk  dengan semakin 
meningkatnya penerimaan laporan 
yang disampaikan oleh Penyedia 
Jasa keuangan (PJk) dan 

Penyediaan Barang dan Jasa (PBJ) 
kepada PPaTk.

Dijelaskannya,  dari Januari 
2003 hingga agustus 2013 PPaTk 
telah menerima Laporan Transaksi 
keuangan Mencurigakan (LTkM) 
dan Laporan Transaksi keuangan 
Tunai (LTkT) sebanyak 13.419.143 
laporan. Selama bulan agustus 2013 
saja PPaTk telah menyampaikan 
Hasil analisis (Ha) kepada penyidik 
sebanyak 18 Ha, dengan 12 Ha di 
antaranya merupakan Ha Inquiry 
(permintaan dari penyidik) dan 6 
Ha merupakan Ha proaktif yang 
disampaikan oleh PPaTk kepada 
penyidik.  

Bila dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu, jumlah Ha 
terindikasi korupsi ini meningkat 1,8 
persen. Selain itu selama Januari 
sampai dengan agustus 2013  
PPaTk telah menyampaikan 25 Hasil 
Pemeriksaan (HP) kepada  penyidik, 
5 HP di antaranya disampaikan ke 
Penyidik kepolisian, 9 HP ke Penyidik 
kejaksaan, 10 HP ke Penyidik 
kepolisian dan kejaksaan, dan 1 
HP ke Penyidik kPk. Sementara 
itu, terkait putusan pengadilan, 
selama Januari 2013 s.d. agustus 
2013 terdapat 5 putusan pengadilan 
terkait TPPU. Bila diakumulasikan 
sejak Januari 2005, jumlah putusan 
pengadilan terkait TPPU tercatat 
sudah sebanyak 98 kasus dengan 
hukuman maksimal 17 tahun dan 
denda maksimal Rp15 Miliar  (*/dr)

PPATK MendAPATKAn 
PrediKAT TerbAiK 
Tujuh TAhun 
berTuruT-TuruT

Muhammad yusuf, kepala PPaTk
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“ InI seperti mengulang yang 
dialami saat menyampaikan 
LHP Investigatif Kasus Bank 
Century dan LHP Investigatif 

Tahap I Proyek Hambalang,” ucap 
Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam 
sambutannya pada acara Pelatikan 
Pejabat Eselon I, Selasa (3/9). 
Tiga pejabat yang dilantik adalah 
Bambang Pamungkas sebagai 
Kepala Direktorat Utama Revbang 
Diklat, Slamet Kurniawan sebagai 
Auditor Utama Keuangan negara 
II, dan, I nyoman Wara sebagai 
Staf Ahli Bidang Pemeriksaan 
Investigasi.

namun kemudian, lanjut Ketua 
BPK, setelah semakin banyak pihak 
yang membaca dan mempelajari 
LHP tersebut, mereka berbalik 
mendukung dan mengatakan 
LHP BPK telah terang-benderang 
mengungkapkan fakta yang terjadi 
dalam kasus-kasus tersebut. 
Mereka yang sebelumnya meragukan 
BPK, berbalik memuji. “Tanda 
munculnya apresiasi masyarakat 
sudah mulai muncul di media massa. 
Meskipun demikian, masih ada 
pemberitaan mengenai adanya laporan 
lain selain yang disampaikan kepada 
DPR dan KPK,” ujar Hadi Poernomo 
seraya meminta, Inspektorat Utama 
cepat tanggap dan bertindak tanpa 
menunggu perintah.

KETUA BPK HADI POERNOMO:

Ketua BPK Hadi Poernomo

PARA PEJABAT HARUS MAMPU 
MENJAWAB TANTANGAN BPK KE DEPAN
AkHIR-AkHIR INI, BPk MENDAPAt BANyAk sOROtAN tERkAIt DENgAN PENyAMPAIAN LHP 
INvEstIgAtIf tAHAP II AtAs PROyEk P3sON HAMBALANg. BANyAk PIHAk MERAgukAN DAN 
MENcERcA HAsIL PEMERIksAAN BPk. BPk DIANggAP tELAH DIINtERvENsI, tIDAk INDEPENDEN, 
tIDAk PROfEsIONAL, DLL. BANyAk yANg tIDAk PERcAyA DENgAN INDEPENDENsI DAN 
PROfEsIONALIsME BPk.  

Menurutnya, apa yang dialami 
akhir-akhir ini adalah sebuah ujian. 
Seperti hasil pemeriksaan sebelumnya, 
tuturnya, kita harus yakin bahwa 
akhirnya akan lulus menghadapi ujian 
tersebut. Kenapa demikian, karena kita 
melaksanakan tugas sesuai ketentuan 
perundang-undangan. “Kita telah 
membuat laporan sesuai data dan 
fakta yang kita temukan, serta apa kata 
undang-undang. Tidak ada sedikit pun 
data dan fakta yang kita sembunyikan, 

apalagi bermaksud untuk merugikan 
seseorang atau suatu pihak 
tertentu,” tegasnya,

BPK, kata Hadi Poernomo, 
selalu bekerja secara independen 
dan profesional, dengan tetap 
menjunjung tinggi integritas. “Jangan 
lupa, kita tidak bisa diintervensi siapa 
pun. Jika kita selalu memegang 
nilai dasar BPK tersebut, maka 
tidak perlu takut menghadapi 
berbagai ujian yang menghadang,” 
tambahnya,

Pemeriksaan Investigasi
Melihat perkembangan 

pemberitaan LHP Hambalang, kata 
Hadi lebih lanjut, menandakan 
begitu besar perhatian dan 
harapan masyarakat kepada 
BPK. Jadi, sedikit saja BPK 
dianggap atau diduga melenceng 
dalam melaksanakan tugas, 
maka masyarakat akan dengan 

sangat keras mempertanyakan dan 
meragukan kredibilitas BPK. Sikap 
masyarakat tersebut, ucap Hadi, 
harus lah dipandang positif karena 
hal itu menandakan kecintaan dan 
kepercayaan masyarakat kepada BPK. 
“ Kita harus menjaga hal itu dengan 
cara, melaksanakan tugas sebaik-
baiknya sesuai aturan yang berlaku,” 
ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan, seiring 
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dengan persoalan negara kita yang 
saat ini masih berkutat dengan 
penyakit korupsi, maka permintaan 
masyarakat, baik melalui wakil-
wakilnya di lembaga perwakilan, 
maupun yang disuarakan organisasi-
organisai masyarakat, serta aparat 
penegak hukum yang meminta 
pemeriksaan investigatif atas kasus-
kasus yang berindikasi korupsi, akan 
semakin banyak diterima BPK. Kondisi 
ini merupakan keniscayaan karena 
BPK adalah satu-satunya pemeriksa 
keuangan negara. 

Di sisi lain, ujarnya, BPK sendiri 
juga harus memberikan perhatian 
yang besar atas temuan-temuan 
yang berindikasi korupsi untuk 
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 
investigatif. Sebab sesuai ketentuan, 
jika BPK menemukan tindak pidana 
maka BPK wajib menyampaikan 
temuan tersebut kepada penegak 
hukum. “Untuk memastikan adanya 
tindak pidana, BPK terlebih dahulu 
mendalami temuan tersebut melalui 
pemeriksaan investigatif,” katanya.

BPK sendiri juga harus 
memberikan perhatian yang besar 

atas temuan-temuan yang berindikasi 
korupsi untuk ditindaklanjuti 
dengan pemeriksaan investigatif. 
Sebab sesuai ketentuan, jika BPK 
menemukan tindak pidana maka BPK 
wajib menyampaikan temuan tersebut 
kepada penegak hukum. “Untuk 
memastikan adanya tindak pidana, 
BPK terlebih dahulu mendalami 
temuan tersebut melalui pemeriksaan 
investigatif,” katanya.

Terkait konsekuensi sebagai satu-
satunya pemeriksa keuangan negara, 
maka yang berwenang melakukan 
perhitungan kerugian negara adalah 
BPK. Hal ini, katanya, telah berkali-kali 
dikomunikasikan dengan para aparat 
penegak hukum (APH). Terakhir, pada 
pertemuan konsultatif presiden dengan 
BPK dan para penegak hukum pada 
29 Agustus 2013. “Pada kesempatan 
itu, kami sudah bicarakan dengan 
para APH bahwa yang berwenang 
melakukan perhitungan kerugian 
negara adalah BPK.”

Dengan demikian, ke depan BPK 
harus meningkatkan kemampuannya 
dalam melaksanakan pemeriksaan 
investigatif dan melakukan perhitungan 

kerugian negara. “BPK harus terus 
menyempurnakan metodologi 
pemeriksaannya dan meningkatkan 
kemampuan para pemeriksanya 
melalui pendidikan, pelatihan, juga 
praktik pemeriksaan,” ujar Hadi.

Terkait dengan hal tersebut, 
lanjutnya, pengangkatan I nyoman 
Wara sebagai Staf Ahli Bidang 
Pemeriksaan Investigatif, merupakan 
keputusan yang tepat karena yang 
bersangkutan sangat berpengalaman 
dalam pemeriksaan investigatif. “Kami 
berharap saudara nyoman Wara dapat 
menjawab tantangan ke depan seperti 
yang telah kami sampaikan tadi,” ujar 
Hadi.

Sebagai Staf Ahli, kata Hadi 
Poernomo, I nyoman Wara 
mempunyai tugas memberikan kajian 
kepada BPK mengenai masalah 
tertentu sesuai keahliannya. “Saudara 
harus memahami kata ‘memberikan’. 
Itu artinya, saudara harus berperan 
aktif, inisiatif, dan mampu menawarkan 
kajian-kajian penting kepada BPK 
sesuai bidang tugas saudara. Jangan 
hanya menunggu permintaan atau 
perintah dari BPK, tetapi tawarkan 

Ketua BPK Hadi Poernomo saat melantik Pejabat Eselon I di lingkungan BPK, pada 3 September 2013.
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kepada kami gagasan dan solusi-
solusi cerdas demi kemajuan 
BPK. Peran aktif saudara dalam 
memberikan kajian dan implementasi 
atas kajian tersebut akan turut 
menentukan arah kebijakan di level 
Badan,” papar Hadi panjang lebar 
seraya berharap, I nyoman Wara 
mampu menjalin kerja sama dan 
berkoordinasi secara konstruktif dan 
strategis dengan pihak lain, baik di 
intern maupun ekstern BPK.

Risk Based Audit Dan E-Audit
Di bagian lain Hadi Poernomo 

juga menyinggung soal hasil 
pemeriksaan atas LKPP dan LKKL 
yang menunjukkan perkembangan 
menggembirakan. Rekomendasi BPK 
mampu meningkatkan perolehan 
opini atas LKPP dan LKKL yang 
ditunjukkan dengan semakin banyak 
yang memperoleh opini WTP (Wajar 
Tanpa Pengecualian). namun 
demikian, seiring dengan perbaikan 
opini tersebut, suara masyarakat atas 
kualitas pemberian opini tersebut, juga 
semakin santer terdengar.

Apalagi kemudian terungkap di 
beberapa kementerian atau lembaga 
ditemukan adanya praktik korupsi. 
Masyarakat pun mempertanyakan 
hubungan opini tersebut dengan 
adanya korupsi. Hal ini menjadi 
tantangan BPK untuk bisa menjawab 
pertanyaan tersebut. BPK, tegas 
Hadi, harus bisa meningkatkan 
kualitas pemeriksaannya sehingga 
jika dalam pemeriksaan keuangan 
BPK memberikan opini WTP, maka 
sudah seharusnya BPK bisa menjamin 
bahwa dalam hal yang material tidak 
ada korupsi di entitas tersebut. Hal 
ini, katanya, bisa dilakukan jika BPK 
meningkatkan kualitas pemeriksaan 
dengan metodologi pemeriksaan 
berbasis risiko (risk based audit) dan 
meningkatkan penggunaan teknologi 
dalam pemeriksaan.

Dengan pemeriksaan berbasis 
risiko, pemeriksaan akan lebih memiliki 
kepekaan atau sensitivitas dalam 
merancang pemeriksaan, mendeteksi, 

dan, menemukan transaksi-transaksi 
yang rawan terhadap risiko terjadinya 
penyimpangan. Demikian pula 
dengan penggunaan teknologi dalam 
pemeriksaan maka pemeriksaan 
bisa dilakukan dengan cara yang 
lebih mudah dan dengan cakupan 
lebih banyak, bahkan bisa secara 
populasi. Dengan cara demikian, 
jika terdapat penyimpangan yang 
material maka pemeriksaan akan bisa 
menemukannya.

Terungkapnya kasus-kasus yang 
terjadi di beberapa kementerian dan 
lembaga akhir-akhir ini, semakin 

menyadarkan kita tentang keharusan 
meningkatkan kualitas pemeriksaan di 
lingkungan kementerian dan lembaga. 
Contohnya, dugaan kasus suap 
impor daging sapi, suap di lingkungan 
pengelolaan minyak dan gas, dan 
lain-lain. Kasus-kasus tersebut, 
mengindikasikan potensi terjadinya 
penyimpangan dalam pengelolaan 
keuangan negara, baik di sektor 
belanja maupun penerimaan negara 
sangat besar.

Terkait hal tersebut, tandas Hadi 
Poernomo, penunjukan Slamet 
Kurniawan sebagai Tortama Kn II yang 
bertanggung jawab atas pemeriksaan 

pada bidang perekonomian dan 
perencanaan pembangunan nasional 
sangat tepat. Slamet Kurniawan 
sangat berpengalaman dalam 
pemeriksaan atas laporan keuangan, 
juga memiliki pemahaman yang sangat 
baik di bidang risk based audit, dan, 
pemeriksaan secara e-audit. “Kami 
sangat yakin saudara akan mampu 
meningkatkan kualitas pemeriksaan 
di lingkungan kementerian dan 
lembaga, juga untuk laporan keuangan 
pemerintah pusat,” ujar Hadi.

Sebagaimana diketahui, pengelola 
keuangan terbesar, baik untuk sektor 

belanja dan penerimaan adalah 
Kementerian Keuangan. Data 
yang terkait dengan asset, serta 
penerimaan dan belanja negara ada 
di Kementerian Keuangan. Jika bisa 
memiliki akses atas data yang dikelola 
Kementerian Keuangan, ujarnya, kita 
dapat mengamankan sebagian besar 
keuangan negara. 

Karenanya, dengan pengalaman 
Slamet Kurniawan dalam nenerapkan 
e-audit di lingkungan pemeriksaan 
Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 
diharapkan dapat lebih mempercepat 
akses data di Kementerian Keuangan. 
Adanya akses data tersebut akan 

Tampak dua pejabat Eselon I yang baru, Kaditama Revbang dan Diklat BPK, Bambang 
Pamungkas dan Auditor Utama Keuangan negara II BPK, Slamet Kurniawan.
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berguna untuk pemeriksaan di 
kementerian yang lain maupun di 
pemerintah daerah. BPK sangat 
berharap tahun 2013 dan 2014 
menjadi tahun di mana e-audit bisa 
menjadi pekerjaan sehari-hari BPK. 

“Saudara Slamet Kurniawan bisa 
menjadi pendorong bagi terwujudnya 
harapan ini. Dalam kesempatan ini, 
saya menantang Saudara Slamet 
Kurniawan untuk bisa mewujudkan 
rencana BPK tersebut. Kami minta 
saudara bisa berkoordinasi dengan 
Tortama lain dan Kementerian 
Keuangan untuk segera mewujudkan 
e-audit di BPK,” pesan Hadi Poernomo 
kepada Slamet Kurniawan.

‘Senjata Pamungkas’  BPk
Terkait Revbang Diklat, Ketua 

BPK mengungkapkan, sejak 
Daeng nazier memasuki purna 
tugas dari BPK sebagai Kaditama 
Revbang Diklat, BPK seolah sulit 
mencari sosok pengganti yang 
mumpuni. Harus diakui, ungkap 
Hadi, banyak kemajuan di bidang 
perencanaan dan pengembangan 
di BPK ketika Kaditama Revbang 
Diklat dijabat Daeng nazier. namun 
demikian, lanjutnya, keraguan 
tersebut segera hilang, Bambang 
Pamungkas dapat melaksanakan 
tugas dengan baik sebagai Plh 
Kaditama Revbang Diklat. Hal itu pula 
yang menjadi pertimbangan untuk 
mengangkat Bambang Pamungkas 
sebagai Kaditama Revbang Diklat 
menggantikan Daeng nazier.

Ditegaskan Hadi Poernomo, masa 
depan BPK sangat ditentukan oleh 
pemikiran-pemikiran strategis yang 
dirancang Direktorat ini. Karennya, 
ia berharap Bambang Pamungkas 
sebagai Kaditama Revbang Diklat 
dapat meningkatkan kualitas 
perencanaan dan pengembangan BPK 
ke depan dengan mengikuti dinamika 
yang berkembang di lingkungan 
organisasi BPK di tingkat internasional 
serta dinamika tuntutan dan harapan 
dari pemilik kepentingan di tanah air. 

“Hendaknya saudara bisa 

merancang rencana strategis 
BPK dengan tetap berpijak pada 
tuntutan dan harapan pemangku 
kepentingan. Jangan sampai apa yang 
direncanakan BPK menjadi ‘menara 
gading’ yang jauh dari yang diperlukan 
oleh pemangku kepentingan 
terbanyak, yaitu, masyarakat 
Indoensia. Mari kita rancang BPK ke 
depan untuk bisa memenuhi amanah 
pendiri bangsa yaitu mendorong 
terwujudnya masyarakat yang 
sejahtera,” pesan Ketua BPK kepada 
Bambang Pamungkas.

Dikatakannya, masih banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan 
Direktorat Revbang Diklat. Di 
antaranya, meningkatkan mutu 
Rencana Kerja Tahunan yang bisa 
benar-benar dapat merencanakan 
prioritas kerja BPK, baik di bidang 
pemeriksaan dan non pemeriksaan; 
meningkatkan mutu Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semesteran (IHPS) 
yang lebih friendly, bisa memenuhi 
kebutuhan pemangku kepentingan 
baik dari sisi substansi maupun 
format laporannya; meningkatkan 
mutu data pemantauan tindak lanjut 
hasil pemeriksaaan; meningkatkan 
mutu penelitian dan pengembangan 
yang lebih memenuhi kebutuhan 
pengembangan BPK dan mampu 
memberikan sumbangan bagi 
perbauikan pengelolaan keuangan 
negara; serta meningkatkan mutu 
pendidikan dan pelatihan bagi 
pegawai.

Dengan pengalaman yang dimiliki 
Bambang Pamungkas, dipercaya yang 
bersangkutan dapat melaksanakan 
tugas dengan baik dan mampu 
menjawab tantangan-tantangan 
tersebut. “Kami berharap saudara 

segera menyatu dengan kerabat 
kerja di Direktorat Utama Revbang 
Diklat juga dengan satuan kerja 
yang lain karena banyak pekerjaan 
sudah menanti di hadapan saudara,” 
kata Hadi seraya menambahkan, 
sesuai dengan namanya, diharapkan 
Bambang Pamungkas dapat 
membawa Direktorat Utama Revbang 
Diklat menjadi ‘senjata pamungkas’  
untuk kemajuan BPK. 

Di bagian akhir, Hadi Poernomo 
menekankan, mutasi dan pergantian 
pejabat dalam suatu lembaga 
merupakan hal yang wajar yang 
selalu terjadi, dan merupakan bagian 
dari dinamika organisasi. Hal ini 
juga didasarkan pada alasan-alasan 
alamiah dan demi kepentingan 
pembinaan sumber daya manusia di 
BPK guna mewujudkan manajemen 
yang efektif dan meningkatkan kinerja 
kelembagaan.

Dalam konteks kinerja 
kelembagaan, para pejabat yang baru 
saja dilantik dan seluruh pegawai 
BPK, agar melaksanakan tugas 
sebaik-baiknya, dengan dedikasi dan 
integritas tinggi.

Semua harus sadar, permasalahan 
dan tantangan tugas BPK ke depan 
akan semakin kompleks dan terus 
berkembang. Untuk itu, diperlukan 
kinerja dan dedikasi yang tinggi dari 
semua unsur di BPK dan kerja sama 
yang efektif antarsemua satuan kerja 
di BPK. “Mari berikan kontribusi 
maksimal bagi peningkatan kinerja 
BPK, melalui pengabdian yang terbaik, 
sesuai dengan tugas, peran, dan, 
fungsi masing-masing pada posisi 
dan kedudukannya di dalam lembaga 
BPK,” kata Ketua BPK mengakhiri 
pidatonya.  (dr)

“Mari berikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kiner-
ja BPK, melalui pengabdian yang terbaik, sesuai dengan 
tugas, peran, dan, fungsi masing-masing pada posisi dan 
kedudukannya di dalam lembaga BPK,”
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prosesi pelantikan pejabat di BPK itu.   
Adapun dari 16 pejabat eselon II tersebut, ada tiga 

pejabat eselon III yang mendapatkan promosi menjadi 
pejabat eselon II. Sedangkan sisanya, 13 pejabat eselon 
II lainnya dimutasi. Sementara satu pejabat eselon IV 
yang dilantik juga mengalami pemindah-tugasan, yaitu 
Kristina Pramu, yang sebelumnya menjabat Kepala 
Seksi Kepaniteraan Kerugian Daerah pada Ditama 
Binbangkum, dilantik menjadi Kepala Sub Bidang II B.3 
pada Inspektorat Utama.

Adapun tiga pejabat eselon III yang mendapat 
promosi menjadi pejabat eselon II, yaitu Agus Khotib, 
Arman Syifa, dan nelson Ambarita. Agus Khotib yang 
sebelumnya menjabat Kepala Sub Auditorat IV.A.1 pada 
Auditorat Utama Keuangan negara IV mendapatkan 
promosi sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Arman Syifa yang sebelumnya menjabat Kepala 
Sub Auditorat I.A.1 pada Auditorat Utama Keuangan 
negara I dipromosikan sebagai Kepala Perwakilan BPK 
RI Perwakilan Provinsi Bali. Sedangkan nelson Ambarita 
yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Auditorat nTB 
I pada BPK RI Perwakilan Provinsi nusa Tenggara 
Barat dipromosikan sebagai Kepala Perwakilan BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain tiga pejabat yang mendapatkan promosi 
sebagai kepala perwakilan BPK, mutasi pejabat eselon 
II juga didominasi perpindahan tugas kepala perwakilan 
BPK dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Ada tujuh 
pejabat eselon II yang mendapatkan pemindah-tugasan.   

  Efdinal yang sebelumnya menjabat Kepala 
Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, dimutasi 
ke BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Beliau mengisi 
posisi yang ditinggalkan I nyoman Wara yang telah 
dilantik sebagai pejabat eselon I dengan jabatan Staf Ahli 
Bidang Investigasi BPK. 

Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat yang 
sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK RI 

MUTASi-PRoMoSi 
16 PEJABAT ESEloN ii BPK
sELAsA, 10 sEPtEMBER 2013, BERtEMPAt DI AuDItORIuM kANtOR PusAt BPk, 
JAkARtA, sEkJEN BPk HENDAR RIstRIAwAN MELANtIkAN 16 PEJABAt EsELON II yANg 
DIMutAsI MAuPuN PROMOsI. DALAM PELANtIkAN Itu, sAtu PEJABAt EsELON Iv BPk 
JugA tuRut DILANtIk sEtELAH sEBELuMNyA MENgALAMI PENuNDAAN.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyampaikan amanat kepada pejabat 
Eselon II dan IV yang baru dilantik.

H ADIR dalam pelantikan ini, para pejabat eselon I, II, 
dan III BPK. Selain itu, ada hal yang cukup berbeda 
dengan pelantikan pejabat sebelumnya. Dimana, 
delegasi Jabatan Audit Brunei Darussalam yang 

tengah melakukan kunjungan ke BPK turut hadir menjadi saksi 
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Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan, kemudian mengisi posisi 
yang ditinggalkan Slamet Kurniawan, 
sebagai Kepala Perwakilan BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 
Slamet Kurniawan sendiri telah dilantik 
sebagai pejabat eselon I dengan 
jabatan Auditor Utama Keuangan 
negara II BPK. 

Didi Budi Satrio yang sebelumnya 
menjabat Kepala Perwakilan BPK 
RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Tenggara dipindahtugaskan sebagai 
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Barat. Posisinya 
di BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Tenggara diisi oleh nelson 
Ambarita.

Andi Kangkung Lologau yang 
sebelumnya menjabat Kepala 
Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Gorontalo dimutasikan ke 
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Utara sebagai Kepala Perwakilan. 

Sementara posisinya di BPK RI 
Perwakilan Provinsi Gorontalo 
diisi oleh Bingkros Hutabarat yang 
sebelumnya menjabat Kepala 
Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Posisi Bingkros Hutabarat sendiri di 
BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka 
Belitung diisi oleh Agus Khotib.

novian Herodwijanto yang 
sebelumnya menjabat Kepala 
Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku 
Utara dimutasikan ke BPK RI 
Perwakilan Provinsi Maluku. Dan, 
Sumardi yang sebelumnya menjabat 
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Tengah kemudian 
mengisi posisi novian Herodwijanto 
sebagai Kepala Perwakilan BPK RI 
Perwakilan Provinsi Maluku Utara.  

Selain pejabat eselon III yang 
mendapat promosi sebagai Kepala 
Perwakilan BPK RI dan mutasi Kepala 
Perwakilan BPK RI ke Perwakilan BPK 

RI lainnya, ada dua pejabat eselon II di 
tingkat Pusat yang dipindahtugaskan 
sebagai Kepala Perwakilan BPK RI, 
yaitu Tri Heriadi dan Mokhammad 
Bayu Sabartha. 

Tri Heriadi yang sebelumnya 
menjabat Kepala Auditorat VI.A pada 
Auditorat Utama Keuangan negara VI 
dimutasi sebagai Kepala Perwakilan 
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan. Sedangkan Mokhammad 
Bayu Sabartha yang sebelumnya 
menjabat Inspektur II pada Inspektorat 
Utama BPK dimutasi sebagai Kepala 
Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Tengah. 

Pelantikan pejabat eselon II ini pun 
menandai pergeseran di Kantor Pusat 
BPK. Rudi Irwanto Hamonangan 
Sinaga yang sebelumnya menjabat 
Kepala Auditorat VI.B pada Auditorat 
Utama Keuangan negara VI digeser 
sebagai Kepala Auditorat VI.A pada 
Auditorat Utama Keuangan negara VI. 

Pejabat Eselon II dan IV BPK yang baru saat diambil sumpah jabatannnya, pada 10 September 2013.
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Posisinya di Auditorat VI.B digantikan 
Adi Sudibyo yang sebelumnya 
menjabat Kepala Perwakilan BPK RI 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. 

Di satuan kerja lain, Dewi 
Ciantrini yang sebelumnya menjabat 
Kepala Direktorat Perencanaan 
Strategis dan Manajemen Kinerja 
pada Ditama Revbang dan Pusdiklat 
BPK dipindahtugaskan ke Auditorat 
Utama Keuangan negara IV sebagai 
Kepala Auditorat IV.A. Posisinya di 
Direktorat Perencanaan Strategis dan 
Manajemen Kinerja diisi oleh Beni 
Ruslandi yang sebelumnya menjabat 
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Utara. 

Berpegang pada Nilai Dasar 
BPk

Sekjen BPK Hendar Ristriawan 
dalam sambutannya menekankan 
bahwa pentingnya nilai-nilai dasar 
BPK untuk dipegang teguh para 
pegawai BPK. Ia mengharapkan agar 
para pejabat yang baru saja dilantik, 
khususnya, dan para pegawai BPK 
pada umumnya, agar bekerja dengan 
baik dan mengedepankan nilai-nilai 
dasar BPK: independensi, integritas, 

dan profesionalisme. Dan jika nilai-nilai 
tersebut dipegang teguh, maka para 
pegawai tidak perlu takut terhadap 
apa yang dihadapi dalam menjalankan 
tugas. 

Apalagi, BPK RI selalu diuji oleh 
rakyat Indonesia. Bukan cuma oleh 
segelintir orang tetapi oleh jutaan 
rakyat Indonesia. Terutama mengenai 
hasil pemeriksaan BPK RI, baik itu 
pemeriksaan investigasi, pemeriksaan 
laporan keuangan, dan pemeriksaan-
pemeriksaan lainnya. BPK RI akan 
menghadapi ujian yang lebih berat 
lagi ke depannya. Dimana, publik 
atau masyarakat dan para pemangku 
kepentingan selalu berharap akan 
hasil dari kinerja BPK RI.

“Ekspektasi atau harapan 
masyarakat kalau kita amati selalu 
lebih tinggi dari pada kemampuan kita 
untuk memenuhi segala ekspektasi 
atau harapan masyarakat tersebut,” 
ucap Hendar, sambil menambahkan 
bahwa tantangan, kepentingan, dan 
harapan masyarakat itu juga disikapi 
oleh BPK secara internal yang harus 
juga menjadi perhatian untuk para 
pejabat struktural BPK di segala 
tingkatan.  (and)

BPK RI 

selalu diuji 

oleh rakyat 

Indonesia. 

Bukan cuma 

oleh segelintir 

orang tetapi 

oleh jutaan 

rakyat 

Indonesia.

Salah satu pejabat Eselon II BPK yang baru dilantik tengah menandatangani SK 
Pengangkatan disaksikan Sekjen BPK Hendar Ristriawan.
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KERJA keras Badan 
Pemeriksa Keuangan 
(BPK) untuk mengungkap 
penyimpangan dalam 

pelaksanaaan Ujian nasional sudah 
membuahkan hasil. Maklum, beberapa 
waktu lalu, pelaksaan Un memang 
sempat membuat geger. Sejumlah 
persoalan mengemuka dalam 

penyelenggaraan Un 2013. Saat itu, 
terjadi kekisruhan setelah pelaksaan 
Un di 11 provinsi terlambat akibat 
belum siapnya soal ujian.   

Karena itulah, BPK berinisiatif 
melakukan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu terhadap  penyelenggaraan 
Un mulai dari tingkat pendidikan dasar 
hingga pendidikan menengah Tahun 

TEMUAN BPK 
Di UJiAN NASioNAl
HAsIL AuDIt BADAN PEMERIksA kEuANgAN (BPk) 
MENEMukAN ADANyA kEtIDAkBEREsAN DALAM 
PENyELENggARAAN uJIAN NAsIONAL (uN) tAHuN 
2013. kEtIDAkBEREsAN DIMuLAI DARI PERENcANAAN 
PENyELENggARAAN uJIAN NAsIONAL yANg tIDAk DILAkukAN 
sEcARA kOMPREHENsIf. DI sAMPINg ADANyA PENyIMPANgAN 
DALAM PENgELOLAAN kEuANgAN PENyELENggARAAN uN 
tAHuN 2012 DAN 2013 yANg MENgAkIBAtkAN kERugIAN 
kEuANgAN NEgARA sEBEsAR Rp2,66 MILIAR.

2012 dan 2013. Tak lain pemeriksaan 
tersebut ditujukan untuk menilai 
kesesuaian proses perencanaan dan 
pelaksanaan Un dengan tujuan Un, 
yaitu dalam rangka menguji kompetensi 
siswa di tingkat sekolah dasar dan 
sekolah menengah. Pemeriksaan juga 
menilai kepatuhan penyelenggara 
Un terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Hasilnya menurut Anggota 
BPK Rizal Djalil, BPK menemukan 
berbagai ketidakberesan dalam 
penyelenggaraan Ujian nasional 
tersebut. Salah satunya yakni 
perencanaan penyelenggaraan 
Un yang tidak dilakukan secara 
komprehensif. Terutama dalam 
mengantisipasi pengaruh perubahan 
jumlah varian soal dari 5 varian soal di 
tahun 2012 menjadi 20 varian soal di 
tahun 2013, terhadap rentang waktu 
yang diperlukan untuk melakukan 
pencetakan dan distribusi naskah soal 
Un ke lokasi pelaksanaan Un yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

Sudah begitu, lanjut Rizal Djalil, 
organisasi penyelenggara ujian 
nasional yakni Badan Standar 
nasional Pendidikan (BSnP) juga 
tidak optimal dalam melaksanakan 
tugasnya. Koordinasi antara Badan 
Standar nasional Pendidikan 
(BSnP), Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan pemerintah daerah 
belum optimal dalam menentukan 
porsi pembiayaan penyelenggaraan 
Un yang ditanggung APBn dan 
APBD. Kondisi ini berakibat potensi 
duplikasi anggaran APBn dan APBD 
sekurang-kurangnya sebesar Rp62,2 
milyar, dan dana penyelenggaraan 
Un per 31 Mei 2013 di daerah yang 
masih ada di rekening bendahara dan 
belum dipertanggungjawabkan sebesar 
Rp51,2 milyar.

Selain itu pengawasan terhadap 
proses pencetakan dan distribusi 
naskah soal juga tidak optimal 
dalam memberikan peringatan dini 
terhadap keterlambatan pencetakan 
dan distribusi naskah Un. Kondisi ini 
mengakibatkan terjadinya kekisruhan 

Anggota BPK Rizal Djalil menyampaikan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Ujian nasional 
pada konferensi pers, tanggal 19 September 2013, di Kantor Pusat BPK.
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penyelenggaraan Un tahun 2013 
di sekurang-kurangnya 11 provinsi. 
Buntutnya, adanya tambahan biaya 
fotocopy Un dan Lembar Jawaban Un, 
biaya pengawasan, serta terlambatnya 
proses pemindaian dan scoring hasil 
Un. “Pengawasan terhadap proses 
pencetakan dan distribusi naskah soal 
tidak berjalan optimal,” kata Rizal Djalil 
saat menggelar jumpa pers di Kantor 
BPK, 19 September lalu. 

Tak hanya itu, masih menurut 
Rizal Djalil yang didampingi Auditor 
Utama (Tortama) Kn VI Sjafrudin 
Mosii dan Kepala Sub Auditorat 
VI A 2 Akhsanul Khaq, hasil audit 
BPK juga menemukan adanya 
penyimpangan pengelolaan keuangan 
penyelenggaraan Un, termasuk 
dalam proses lelang pencetakan 
dan distribusi bahan Un Tahun 2012 
dan 2013. Penyimpangan proses 
lelang tahun 2013, mengakibatkan 
potensi kerugian keuangan negara 
sebesar Rp6,348 miliar. Sedangkan 
penyimpangan proses lelang tahun 
2012 mengakibatkan potensi kerugian 
keuangan negara sebesar Rp8,1 miliar.

Selain itu hasil audit BPK 
juga menemukan penyimpangan 
dalam pengelolaan keuangan 
penyelenggaraan ujian nasional 
tahun 2012 dan 2013 mengakibatkan 
kerugian keuangan negara  sebesar 
Rp2,66 miliar, yaitu pemotongan 
belanja Rp888,6 juta dan kegiatan fiktif 
dan mark-up sebesar Rp1,7 milyar.

Selain melakukan pemeriksaan 
ujian nasional, BPK juga melakukan 
pemeriksaan di Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang pemetaan 
sekolah di seluruh Indonesia. Dalam 
pelaksanaan pemetaan sekolah, 
pihak Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan bekerja sama dengan 
pihak ketiga yaitu PT SI. 

Dari hasil pemeriksaan BPK, 
menurut Tortama Kn VI, Sjafrudin 
Mosii dari kegiatan beranggaran 
Rp131,18 miliar untuk tahun 2010 dan 
2011 berindikasi merugikan keuangan 
negara minimal sebesar Rp55,21 

miliar dan tidak dapat ditelusuri 
sebesar Rp38,07 miliar. Untuk tahun 
2010, kerugiannya sebesar Rp36,054 
miliar yang terdiri dari biaya personil 
tenaga ahli diindikasikan fiktif dan tidak 
layak dibayar senilai Rp13,9 miliar. 
Selanjutnya, PT SI dan rekanan PT SI 
menyerahkan dokumen pendukung 
personi dan non personil yang tidak 
layat sebesar Rp22,1 miliar,” papar 
Sjafrudin Mosii.

Sedangkan yang tidak dapat 
ditelusuri terdiri dari personil 
koordinator lapangan dan pendata 
tidak dapat ditelusuri nilainya sebesar 
Rp32,79 miliar, serta PT SI dan 
rekanan PT SI menyerahkan dokumen 

pendukung biaya non personil dan 
personil yang tidak dapat ditelusuri 
Rp5,28 miliar. Ditambahkan, untuk 
2011, indikasi kerugian negara 
sebesar Rp19,19 miliar yang terdiri 
dari pemeriksaan atas mobilisasi 
tenaga ahli, diketahui bahwa dokumen 
mobilisasi adalah fiktif atau tenaga 
ahli yang tercantum dalam dokumen 
mobilisasi tidak pernah melakukan 
mobilisasi ke lokasi pemetaan 
dan pendataan. “nilainya Rp12,6 
miliar dan pemeriksaan atas mobilisasi 
tenaga ahli dari Jakarta diketahui 
bahwa nama-nama tenaga ahli tidak 
terdapat dalam passenger manifest, 
konfirmasi dokumen sewa hotel dan 
sewa rumah di daerah nTB, Sulut, 
Sultra, Sulsel diketahui adanya bukti 
pertanggungjawaban berindikasi fiktif,” 
jelas Sjafrudin Mosii.

Berdasarkan pemeriksaan melalui 
reviu dokumen dan wawancara 
dengan pihak terkait menurut Sjafrudin 

Mosii bahwa biaya non personil untuk 
kegiatan pendataan tahun anggaran 
2011 berindikasi fiktif senilai Rp6,54 
miliar. Sebenarnya pelaksanaan 
pendataan sekolah kalau  dilihat dari 
jangka waktunya menurut Sjafrudin 
Mosii  sangat tidak layak. Untuk tahun 
2010 dengan anggaran Rp85,7 miliar 
itu jangka waktu pelaksanaannya 30 
hari. Bahkan untuk 2011 anggaran 
Rp45,4 miliar itu jangka waktunya 
hanya 43 hari. Bayangkan jumlah 
sekolah pada 2010 sebanyak 
191.000 sekolah. Sedangkan pada 
2011 sebanyak 64.000 sekolah.  
“Tentu pendataan ini tidak mungkin 

dilaksanakan dalam 30 hari. Layaknya 
8 bulan sampai setahun untuk dapat 
data yang diinginkan,” kata Sjafrudin 
Mosii. 

Terkait hasil audit tersebut, BPK 
telah merekomendasikan kepada 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
untuk melaksanakan perencanaan, 
koordinasi, monitoring, supervisi, 
dan evaluasi atas ujian nasional 
melalui penyelenggara ujian nasional 
tingkat pusat. Selain itu BPK juga 
merekomendasikan agar teknis 
penyelenggaraan ujian nasional 
kepada pemerintah provinsi bekerja 
sama dengan perguruan tinggi 
setempat. Selain itu, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
perlu mengkaji kembali organisasi 
penyelenggara Un di tingkat pusat dan 
menerapkan sistem anggaran terpadu 
dalam penyelenggaraan Un.  (bw)

“Pemeriksaan atas mobilisasi tenaga ahli dari 
Jakarta diketahui bahwa nama-nama tenaga ahli 
tidak terdapat dalam passenger manifest, konfirmasi 
dokumen sewa hotel dan sewa rumah di daerah 
NTB, Sulut, Sultra, Sulsel diketahui adanya bukti 
pertanggungjawaban berindikasi fiktif”
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Diskusi TerbaTas 
KeKayaan negara

uNtuk MENggALI 

PENDAPAt DAN 

gAgAsAN MENgENAI 

kEkAyAAN NEgARA yANg 

DIPIsAHkAN PADA BuMN, 

BADAN PEMERIksA 

kEuANgAN NEgARA 

MENggELAR DIskusI 

tERBAtAs. DIskusI 

yANg MENgHADIRIkAN 

sEJuMLAH PAkAR 

HukuM Itu MENgusuNg 

tEMA, kEkAyAAN 

NEgARA yANg 

DIPIsAHkAN: APAkAH 

tIDAk tERMAsuk 

kEuANgAN NEgARA?

BELAKAnGAn ini pengertian kekayaan negara 
yang dipisahkan sedang jadi pembicaraan. 
Sejumlah kalangan ada yang menganggap 
kekayaan negara yang dipisahkan merupakan 

bagian dari APBn. Tapi kalangan lain menganggap 
sebaliknya. Karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyelenggarakan diskusi terbatas pada 12 September 
lalu. Adapun tema  yang diusung dalam diskusi tersebut 
yakni “Kekayaan negara yang Dipisahkan: Apakah Tidak 
Termasuk Keuangan negara?”.

Kegiatan yang digelar di ruang Auditorium BPK itu 
dihadiri Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri dan pejabat di 
lingkungan BPK. Selain itu diskusi juga juga menghadirkan 
sejumlah nara sumber, seperti Ketua Dewan Pers, 
Bagir Manan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, Romli Atmasasmita, Mantan Anggota BPK, 
Baharudin Aritonang, dan Tenaga Ahli Bidang Keuangan 
negara, Siswo Sujanto. Moderator dalam acara tersebut 
adalah pakar komunikasi politik, Effendi Gazali. Menariknya 
lagi diskusi ini juga diikuti Anggota DPR nusron Wahid 

dan para pejabat dari unsur aparat penegak hukum, 
kementerian/lembaga, BUMn, lembaga swadaya 
masyarakat,dan media massa. 

Adapun tujuan diselenggarakannya diskusi ini yakni 
untuk menggali pendapat dan gagasan serta masukan 
dari para ahli mengenai kekayaan negara yang dipisahkan 
pada BUMn serta perekonomian negara. Selain itu dengan 
adanya diskusi ini juga untuk mengetahui persepsi publik 
mengenai kerugian BUMn, kerugian negara pada BUMn, 
serta korupsi pada BUMn. Lebih penting lagi diskusi ini 
juga untuk menyamakan langkah antara pihak-pihak yang 
memiliki awareness pada pengelolaan BUMn yang bersih. 

Saat menyampaikan keynote speech dalam diskusi 
tersebut, Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri menyatakan 
Badan Usaha Milik negara (BUMn) seluruh atau sebagian 
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 
Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara 
dalam APBn yang dijadikan penyertaan modal negara pada 
Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. 
“Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan adalah 

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyampaikan pendapatnya saat diskusi terbatas mengenai 
kekayaan negara yang dipisahkan di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 12 September 
2013.
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dipisahkan dari APBn, bukan dipisahkan dari negara,” 
tegas Hasan Bisri. 

Lebih jauh Hasan Bisri menjelaskan bahwa 
penerimaan dan pengeluaran BUMn tidak dicatat 
sebagai penerimaan/pengeluaran APBn. “Artinya, 
bukan dipisahkan dari negara dan bukan memisahkan 
kepemilikan tetapi hanya memisahkan catatan 
akuntansinya masing-masing,” kata Hasan Bisri. 

  Karena itu lanjut Hasan Bisri, penyertaan 
Modal negara pada BUMn akan dicatat sebagai 
belanja modal atau belanja investasi pada APBn. 
Penerimaan bagian laba (dividen) dari BUMn akan 
dicatat dalam APBn sebagai PnBP. Kekayaan bersih 
BUMn yang menjadi hak negara akan dicatat sebagai 
aset (Investasi Permanen) dalam laporan keuangan 

pemerintah pusat.
Terkait adanya gugatan uji materi 

terhadaap Pasal 2 UU no. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan negara dan 
Pasal 9 dan Pasal 11 UU no. 15 
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan, Hasan Bisri berpendapat 
apabila gugatan itu dikabulkan maka 
akan berdampak negatif pada sistem 
pengelolaan keuangan negara. 
Dampak tersebut di antaranya, lembaga 
pemerintah yang dibentuk dengan 
Undang-undang seperti LPS, BPJS, 
OJK, BI yang di dalamnya terdapat 
kekayaan negara yang dipisahkan, 
dengan sendirinya bukan lagi 
merupakan bagian keuangan negara.

Dampak lainnya, tambah Hasan 
Bisri, kekayaan negara yang dipisahkan 
pada BUMn/BUMD, bukan lagi bagian 
dari keuangan negara, tapi masuk 
dalam kategori keuangan privat. Semua 
tindakan korupsi yang terjadi pada 
perusahaan privat, tidak masuk kategori 

Tindak Pidana Korupsi, tapi Tindak Pidana Umum. 
Dikhawatirkan pemerintah daerah atau masyarakat 
akan menggugat bahwa keuangan daerah juga bukan 
bagian dari keuangan negara.

Akibatnya, Hasan Bisri menambahkan, BPK tidak 
punya kewenangan lagi melakukan pemeriksaan 
terhadap BUMn dan kekayaan negara yang 
dipisahkan, dan dengan sendirinya BPK tidak punya 
kewenangan lagi untuk mengevaluasi kantor akuntan 
publik yang melakukan pemeriksaan terhadap 
kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya 
BUMn/D. “Hal tersebut tidak sejalan dengan upaya 
pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan 
oleh pemerintah,” tegas Hasan Bisri.  (bw/bd)

“Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara 

dalam APBn yang dijadikan penyertaan modal negara pada Per-

sero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Pengertian 

kekayaan negara yang dipisahkan adalah dipisahkan dari APBn, 

bukan dipisahkan dari negara.”

Foto bersama dengan para narasumber dan pembawa acara diskusi terbatas.
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D ari berbagai 
permasalahan yang 
ditemukan BPK dalam 
proses pengelolaan 

keuangan, salah satu yang paling 
menonjol adalah yang berkaitan 
dengan pengadaan barang dan jasa. 
Banyak pejabat penyelenggara negara 
‘terpaksa’ berurusan dengan penegak 
hukum karena terseret masalah 
pengadaan barang dan jasa. Terkait hal 
itu, juga sebagai upaya pencegahan 
tindakan penyelewengan pada 
pengelolaan keuangan negara dan 
mencegah terjadinya praktik korupsi, 
kolusi dan nepotisme, BPK membuat 
terobosan dengan penerapan sistem 
‘Non Cash Transaction’ (NTC). 
Sistem ini juga dimaksudkan untuk 
menciptakan pengelolaan keuangan 
yang transparan dan akuntabel. 

Untuk itu BPK telah 
mensosialisasikan sistem ini kepada 
sejumlah kepala daerah, di antaranya; 
Gubernur Jateng, Banten, Jabar, Jatim 

dan, DKi Jakarta. Semuanya merespon 
positif dan siap mengimplementasikan 
sistem NCT dalam pengadaan barang 
dan jasa.

Ketua BPK Hadi Poernomo 
menegaskan, berdasarkan 
pengalaman pemeriksaan BPK selama 
ini, penyebab terjadinya permasalahan 
terkait pengadaan barang/jasa adalah 
transaksi tunai. Saat ini, Non Cash 
Transactions sudah dilakukan oleh 
pemerintah daerah kepada pemenang 
pengadaan barang/jasa. Namun, 
kontraktor atau pemenang pengadaan 
barang/jasa masih bertransaksi 
secara tunai dan tidak tunai dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

“Dari pihak pemda kepada 
kontraktor sudah non cash semua. Tapi 
dari kontraktor kepada supplier-nya 
serta untuk beli barang, bayar jasa, 
bayar kepada pihak lain, transaksinya 
masih bebas,” papar Ketua BPK saat 
berkunjung ke Gedung Sate guna 
menemui Gubernur Jawa Barat ahmad 

Menutup Celah KKn dengan 
‘NON CASH TRANSACTION’

Heryawan, (10/9). Untuk itu, BPK 
mengimbau agar transaksi-transaksi 
para pemenang pengadaan barang/
jasa pemerintah dilakukan secara 
tidak tunai atau Non Cash Transaction 
melalui sistem perbankan. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat dapat mengatur 
sistem Non Cash Transaction  dalam 
kontrak atau perikatan pengadaan 
barang/jasa pemerintah.

Dijelaskan bahwa para pemenang 
tender atau proyek mendapat kontrak 
dari pemerintah, tentunya uang yang 
dibayarkan kepada pemenang tender 
merupakan uang negara. “Transaksi 
tidak tunai diperlukan karena 
menyangkut uang negara. Uang negara 
yang keluar harus diketahui kepada 
siapa, untuk apa, supaya tidak terjadi 
fiktif maupun mark up,” ungkap Ketua 
BPK.

“Transaksi tidak tunai akan 
memudahkan pengawasan. Mudah 
ditelusuri, dapat diyakinkan, dipastikan 
jumlah transaksinya, mencari tahu 
lengkapkah item transaksinya, serta 
jelaskah sumber transaksinya,” urai 
Hadi Poernomo. Menanggapi hal itu, 
Gubernur Jawa Barat menyatakan 
kesiapan dan akan segera membuat 
aturan terkait. Menurutnya, sistem 
ini merupakan salah satu cara efektif 
untuk menghentikan penyimpangan 
keuangan negara.

Hal sama disampaikan Ketua BPK 
kepada Gubernur DKi Jakarta, Joko 
Widodo,  Gubernur Jatim Soekarwo, 
Gubernur Banten ratu atut Chosiyah 
dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, 
saat ditemui Ketua BPK di kantornya 
masing-masing.  “BPK ri mengadakan 
satu Fraud Control System, artinya 
menutup semua celah atau lubang 
agar tidak terjadi KKN, yaitu dengan 
melakukan monitoring menggunakan 
elektornik audit (e-audit),  sedangkan 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Gubernur Jawa Barat 
ahmad Heryawan, menjawab pertanyaan para wartawan.
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keuangannnya menggunakan Non 
Cash Transaction. Semua kontraktor/
rekanan yang menerima uang 
dari aPBN maupun aPBD wajib 
bertransaksi dengan Non Cash 
Transaction,” tegas Ketua BPK ri saat 
berkunjung ke kantor Gubernur Jatim, 
Jl Pahlawan, Surabaya, (6/9).

Dengan menggunakan sistem 
Non Cash Transaction diharapkan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur dapat menjadi provinsi yang 
modern, tertata rapi, berorientasi 
pada pelayanan publik, transparan 
dan akuntabel sehingga bebas dari 
KKN. Ditambahkannya, manfaat dari 
sistem ini banyak sekali antara lain 
untuk meyakinkan benar atau tidaknya 
jumlah transaksi yang dilakukan oleh 
para rekanan, kelengkapan rincian 
atau item transaksinya, dan jelaskah 
sumber keuangannya. “ Non cash 
transaction memudahkan dilakukannya 
penelusuran aliran-aliran dana yang 
dikeluarkan oleh para rekanan, dan 
menutup celah-celah agar terbebas 
dari KKN, sehingga  praktik korupsi 
tidak ada lagi,” tandasnya. 

Kepada para kepala daerah, Ketua 
BPK mengusulkan agar dilakukan 
penambahan pasal dalam perjanjian 
kerja dengan kontraktor. Yaitu, 
diwajibkan bertransaksi non tunai 
dengan pihak ke-4 (sub-kontraktor, 
supplier, jual beli barang, bayar jasa, 
gaji/upah, dll. Ditambahkannya pula, ke 
depan akan menyampaikan imbauan 
ini kepada BUMN/BUMD, kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah 
seluruh indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 
Pranowo, yang menjadi gubernur 
ke-5 yang dikunjungi Ketua BPK 
terkait penerapan NCT mengatakan, 
pihaknya berharap hal ini akan menjadi 
kebijakan nasional. Provinsi Jawa 
Tengah, tegasnya, akan mewajibkan 
kontraktor bertransaksi non tunai pada 
kontrak-kontrak kerja mendatang atau 
proyek baru, sedang proyek lama 
masih diperbolehkan dengan cara 
lama. 

Pidanakan Pejabat 
Penyeleweng

Di tempat terpisah, Kepala  
Perwakilan BPK DKi Jakarta, 
Blucer W rajagukguk mengatakan, 
penerapan pembayaran non tunai 
dalam penggunaan anggaran daerah 
bukan sekadar membantu Pemprov 
DKi Jakarta mengantisipasi korupsi, 
namun juga bagi pengusaha. “Sistem 
ini diterapkan agar tidak ada lagi istilah 
lobi-lobi besaran komisi,” tegas Blucer 
kepada wartawan di Balaikota, (9/9).

Selain itu, katanya, Pemprov 
DKi Jakarta tidak perlu lagi repot 
melaporkan penggunaan anggaran 
karena semua tercatat di perbankan. 
“arus keluar masuk anggaran secara 
otomatis tercatat dalam pembukuan 
bank,” katanya.  Dengan adanya 
kebijakan ini, lanjutnya, Pemprov DKi 
Jakarta akan mampu mempertahankan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam 
pelaporan keuangannya nanti.

Dijelaskan, ide penerapan 
kebijakan ini berawal dari diskusi 
bahwa dibutuhkan terobosan dalam 
memperbaiki sistem penggunaan 
anggaran. Maka ditemukanlah solusi 
bahwa transaksi tidak lagi dilakukan 
secara tatap muka, melainkan melalui 
perbankan, sehingga mudah diawasi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur 

DKi Jakarta, Basuki Tjahaja 
Purnama mengatakan, pihaknya 
akan melibatkan lembaga pengawas 
keuangan untuk memantau lalu lintas 
uang di instansi dan Badan Usaha 
Milik Daerah. Pemantauan anggaran 
ini bertujuan mempersempit ruang 
gerak potensi korupsi. Selain BPK, 
sebelumnya Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dan Pusat pelaporan 
dan analisa Transaksi Keuangan 
(PPaTK) juga telah dilibatkan. “ini 
keinginan gubernur. Pak Gubernur 
ingin semua uang rakyat dimonitor. 
Semakin banyak yang mengawasi 
maka semakin kecil potensi korupsi, 
Jujur saja, ini keinginan Pak Jokowi 
agar BPK terlibat,” ucapnya.

ia menegaskan, pihaknya akan 
memidanakan pejabat di lingkungan 
Pemprov DKi maupun BUMD, 
apabila BPK menemukan indikasi 
penyelewengan anggaran. “Ya 
pidanain. Kita seret saja semua ke 
Kejaksaan agung. Kita laporkan untuk 
ditangkap semuanya,” tegas mantan 
Bupati Belitung Timur itu.  (*/dr)

Non cash 
transaction 
memudahkan 
penelusuran 
aliran-aliran dana 
yang dikeluarkan 
oleh para rekanan, 
dan menutup 
celah-celah agar 
terbebas dari KKN, 
sehingga praktik 
korupsi tidak ada 
lagi.

Blucer W rajagukguk
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Pada Senin (30/9) lalu, 
bertempat di auditorium 
Kantor Pusat BPK, 
Jakarta, BPK secara 

resmi mencanangkan pembangunan 
zona integritas menuju wilayah 
bebas korupsi dan wilayah birokrasi 
bersih dan melayani di lingkungan 
BPK. Penandatanganan piagam 
pencanangannya dilakukan oleh Ketua 
BPK Hadi Poernomo mewakili lembaga 
BPK. Sebagai saksi yang turut juga 

menandatangani piagam adalah 
Menteri PaNRB azwar abubakar, 
Ketua KPK abraham Samad, dan 
Ketua Ombudsman Republik Indonesia 
danang Girindrawardana.  

 Menurut Ketua BPK Hadi 
Poernomo, pencanangan 
pembangunan zona integritas 
menuju wilayah bebas korupsi dan 
wilayah birokrasi bersih dan melayani 
merupakan salah satu program 
pemerintah untuk menanggulangi dan 

BPK CanangKan Zona IntegrItas

Dukungan BPk atas 
Program Pemerintah

BPK memang Baru 
mencanangKan. 

TaPi, jauh seBelumnya, 
BPK Telah melaKuKan 

langKah-langKah 
Progresif dalam 

memPerBaiKi BiroKrasi di 
lingKungan inTernalnya. 

Ketua BPK Hadi Poernomo menandatangani piagam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih 
dan melayani di lingkungan BPK, pada 30 September 2013, di auditorium Kantor Pusat BPK.
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memberantas korupsi. Pencanangan 
zona integritas ini dilakukan pada 
seluruh Kementerian/Lembaga negara 
dan seluruh instansi pemerintahan. 
BPK sendiri sangat mendukung 
program itu. Bentuk dukungan 
BPK atas program pemerintah 
tersebut adalah BPK mencanangkan 
pembangunan zona integritas tersebut 
di lingkungan kerja BPK. 

Lebih lanjut dikatakannya bahwa 
meskipun baru mencanangkan, 
tetapi BPK selama ini sudah 
menerapkan sistem kendali 
kecurangan atau sikencur. Sikencur 
ini tak lain adalah model fraud 
control system. 

Selain tindakan preventif, BPK 
juga melakukan tindakan-tindakan 
punishment dalam penegakan 
integritas. di antaranya, sejak tahun 
2009-2013, BPK telah menjatuhkan 
98 sanksi terhadap pegawai, terkait 
penegakan integritas. dari 98 sanksi 
pegawai tersebut, sebanyak 36 
sanksi untuk pelanggaran berat, di 
antaranya pemberhentian bukan 
atas permintaan sendiri; penurunan 
pangkat; dan non job. Terdapat juga 
44 pelanggaran sedang, dan sisanya 
pelanggaran ringan.  

 Sementara itu, dengan 
pencanangan zona integritas 
di BPK, Menteri PaNRB azwar 
abubakar mengibaratkan BPK 
sebagai “air suci yang mensucikan”. 
Ungkapan ini mungkin hiperbola dan 
harapan yang sangat berat dipikul, 
tetapi azwar abubakar mengakui 
bahwa BPK merupakan salah satu 
pionir reformasi birokrasi di Indonesia. 
azwar mengatakannya, ”BPK termasuk 
pelaku penting dalam reformasi 
birokrasi.” Kemudian, BPK sudah 
mencanangkan zona integritas. 

BPK juga punya sederet prestasi, 
menjadi salah satu yang terbaik 
pada kementerian/lembaga. Nilai 
yang sangat baik dalam program 
reformasi birokrasi yang telah dua 
kali dinilai, satu-satunya entitas yang 
dinilai dua kali reformasi birokrasinya. 
Opini WTP yang terus diraih sejak 

digulirkan pemberian opini atas laporan 
keuangan entitas, sejak tahun 2007 
sampai saat ini. Salah satu yang 
terbaik pada keterbukaan informasi 
publik dan laporan akuntabilitas kinerja 
dalam beberapa tahun terakhir.  

di sisi lain, BPK menjalankan 
tugasnya untuk “mensucikan” 
pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. BPK juga menjadi 
contoh yang baik dalam hal ini. Oleh 
karena itu, sudah menjadi keharusan 
dan kewajiban jika BPK “mensucikan” 
dirinya sendiri, kemudian instansi 
lainnya. 

 azwar juga melihat tampaknya 
BPK menjadi lembaga auditor 
negara yang dihormati dan disegani 
oleh entitas di Indonesia. Tak heran 
jika banyak pejabat negara yang 
menghadiri pencanangan zona 
integritas di BPK tersebut. Sebut saja, 
Ketua dPd Irman Gusman, Wakil 
Ketua Ma, Ketua Ombudsman danang 
Girindrawardana, beberapa menteri 

dan wakil menteri Kabinet Indonesia 
Bersatu II, Kepala BPKP Mardiasmo, 
Kabareskrim Polri Sutarman yang 
mewakili Kapolri, dan pejabat lainnya. 
di lingkungan BPK sendiri, selain 
Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil 
Ketua BPK Hasan Bisri, dan anggota 
BPK, hadir pejabat eselon I, II, dan 
pejabat BPK lainnya. 

dengan banyaknya pejabat 
negara yang hadir, azwar melihat 
bahwa semua orang berharap 
banyak kepada BPK. Seperti air 
yang mengalir menggerakkan 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara di 
Indonesia.  

di sisi lain, azwar 
menjelaskan bahwa birokrasi 
di Indonesia ini masih perlu 
diperbaiki sementara areanya 
luas sekali. Jika dilakukan 
serentak dan komprehensif, 
pemerintah akan sulit mengukur 
perubahannya. Oleh karena itu, 
langkah awal adalah meminta 
komitmen dari pimpinan 
kementerian/lembaga serta 
instansi pemerintahan lainnya, 
baik di pusat maupun di daerah. 
Bentuk komitmen ini dituangkan 
dalam suatu pernyataan 
dari mereka bahwa mereka 
berkomitmen untuk membangun 
zona integritas.

“ada 20 hal yang harus 
dipenuhi dari mulai LHKPN, 

laporan PPATK, antigratifikasi, 
dilakukan semua. dengan ada 20 
hal itu, 10 hal untuk Wilayah bebas 
Korupsi, dan 10 hal untuk  wilayah 
birokrasi bersih dan melayani. Nah, di 
situ bisa dipantau. Jadi secara gradual 
bisa digeser ke arah yang lebih baik. 
Nah, itu maksudnya kenapa ada zona 
integritas,” papar azwar.  

 Hal senada juga disampaikan 
Ketua KPK abraham Samad. 
Menurutnya, pencanangan zona 
integritas untuk menuju wilayah 
bebas korupsi di setiap Kementerian/
Lembaga adalah ada komitmen 
dan ada konsensus di Kementerian/

Menteri PaNRB azwar abubakar
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Lembaga tersebut. Komitmen dan 
konsensus tersebut dituangkan pada 
proses yang dijalankan dalam koridor 
prinsip-prinsip integritas. 

“Oleh karena itulah, kita 
menyambut positif dan mengapresiasi 
BPK yang dalam hal ini sebagai 
lembaga supreme audit yang sudah 
memberikan atau paling tidak sudah 
mendeklarasikan diri sebagai sebuah 
lembaga yang mencanangkan zona 
integritas menuju wilayah bebas 
korupsi,” ujar abraham.

Menciptakan Tiga Iklim 
Sementara itu, Ketua Ombudsman 

Republik Indonesia danang 
Girindrawardana dalam sambutannya 
menyatakan bahwa dengan telah 
resmi BPK menandatangani piagam 
pembangunan zona integritas ini, maka 
semestinya menjadi suatu benchmark 
untuk diikuti oleh institusi lain. “Semoga 
upaya baik ini diikuti instansi-instansi 
lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

dikatakan danang bahwa tujuan 
zona integritas ini adalah untuk 
menciptakan instansi dan birokrat 
yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme) sehingga mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik 
dengan misi reformasi birokrasi yang 
sederhana. Untuk mampu melakukan 
pelayanan publik yang berkualitas, 
selain masalah disiplin dan ketaatan 
dalam prosedur standar keuangan 
dan sekaligus meminimalisir potensi 
KKN, perlu juga memfasilitasi dengan 
berbagai kebijakan yang mampu 
menciptakan tiga iklim: iklim kompetitif, 
inovatif, dan partisipatif.

Iklim kompetitif bisa diciptakan 
secara progresif, memberikan 
penghargaan kepada instansi-instansi 
yang mampu mencapai kinerja terbaik. 
Contoh: BPK memberikan akreditasi 
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
kepada instansi yang mencapai 
penyusunan laporan keuangan terbaik, 
sesuai standar akuntansi nasional. 
Kemen PaNRB yang memberikan 
award, Piala Citra Pelayanan Prima 
kepada instansi dengan reformasi 

pelayanan publik terbaik. KPK 
memberikan apresiasi kepada instansi 
dengan indeks integritas tinggi. dan, 
Ombudsman Republik Indonesia 
memberikan penghargaan kepada 
instansi yang kepatuhan terhadap 
standar pelayanan publik sesuai 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. dalam waktu 
dekat Ombudsman akan memberikan 
akreditasi pengadaan administrasi 
penyelenggara layanan publik. 

Iklim inovatif bisa diciptakan dengan 
memberikan apresiasi-apresiasi 
kepada terobosan-terobosan yang 
secara sistematis bisa didorong oleh 
kebijakan-kebijakan yang digulirkan 
oleh pemerintah pusat dan atau 
pemerintah daerah beserta masing-
masing instansinya yang bisa 
menggerakkan proses-proses inovasi. 
Namun, inovasi sebenarnya adalah 
terobosan sistematis yang nantinya 
adalah melakukan proses-proses 
yang berbeda dengan kebiasaan pada 
umumnya. Maka, program-program 
inovatif tersebut akan sangat mungkin 
menimbulkan perbedaan dengan 
peraturan tentang laporan keuangan 
yang berlaku. 

Maka, kita sebagai lembaga-
lembaga pengawas, perlu mampu 
memberikan pelayanan advokasi 
agar para pemegang program-
program inovatif tersebut tidak sampai 
terjerumus pada mal-administrasi dan 
tindak korupsi,” ucap danang.        

Terakhir iklim partisipatif. 
Sudah menjadi bagian penting dari 
penyelenggaraan pemerintahan saat 
ini, sejak Undang-Undang No. 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Undang-Undang No. 
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, keempat 
undang-undang tersebut mengatur 
hak publik untuk mengetahui apa 
yang sedang dilakukan pemerintah; 
hak publik untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dilakukan oleh pemerintah, maka 
hak publik untuk mengeluhkan dan 
melaporkan ketidakpuasan mereka 
atas pelaksanaan penyelenggaraan 
pelayanan publik dijamin dan dilindungi 
oleh undang-undang. 

“Kita sebagai lembaga pengawas 
sebaiknya mulai menyuarakan bahkan 
menggencarkan partisipasi publik, 
dalam penyelenggaraan program-
program pemerintah, karena tanpa 
keterbukaan, tanpa partisipasi publik 
pada penyusunan kebijakan publik, 
hal itu adalah mala-dministasi, dan 
mal-administrasi adalah awal daripada 
seluruh tindak korupsi,” tutupnya. 
(and)

Dengan telah 
resmi BPK 
menandatangani 
piagam 
pembangunan 
zona integritas 
ini, maka 
semestinya 
menjadi suatu 
benchmark 
untuk diikuti oleh 
institusi lain.
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2012-2013 dikawasan asia tenggara 
masih jauh dibawah Singapura 
(peringkat 2), Malaysia (peringkat 25), 
Brunei Darussalam (peringkat 28) 
dan Thailand (peringkat 38). Dimana 
Global Competitiveness Rangking 
SDM Indonesia pada tahun 2012 
berada di peringkat 501, yang bahkan 
berada dibawah negera-negara kecil 
yang jarang terdengar dan masih asing 
ditelinga seperti Estonia, Lithuania, 
bahkan dari Barbados, sebuah negara 
kepulauan kecil yang terletak di 
perbatasan Laut Karibia dan Samudra 
Atlantik.

Disisi lain, British Petroleum (BP) 
dalam laporan Statistical Review of 
World Energy 2013 menyampaikan 
bahwa saat ini Indonesia menghasilkan 
6,2% dari total produksi global batu 
bara. Artinya, Indonesia menduduki 
negara tertinggi ketiga di dunia 
sebagai penghasil batu bara2. Selain 
itu, Indonesia saat ini tetap menjadi 
negara produsen minyak sawit mentah 
(crude palm oil/CPO) terbesar di dunia 
dengan hasil sebanyak 28 juta metrik 
ton. Artinya, produksi palm oil Indonesia 
itu hampir 50 persen dari total produksi 
dunia tahun ini yang diprediksi sebanyak 
54,527 juta MT (metrik ton)3. Dan juga, 
Indonesia adalah negara ke-8 terbesar 
di dunia sebagai produsen emas pada 
tahun 2011. Sumber daya emas yang 

1  World Economic Forum Report 2012-2013
2  British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy 

2013, http://www.neraca.co.id/harian/article/32524/
Produksi.Batubara.Dunia.Meningkat.25

3  Laporan Ketua Umum Dewan Miyak Sawit Indonesia 
(DMSI), Derom Bangun, 13 Maret 2013, http://www.
investor.co.id/home/indonesia-masih-jadi-produsen-cpo-
terbesar-dunia/56652

terutama terkonsentrasi di Grasberg, 
Batu Hijau, Bukit Tujuh, dan kabupaten 
mineral Ertsberg. Emas Grasberg Mine, 
yang terletak di Provinsi Papua, adalah 
tambang emas terbesar di dunia4.

Fakta tersebut, menunjukkan bahwa 
Indonesia memiliki kekayaan alam yang 
luar biasa besar, baik yang di darat 
maupun di lautan. Inilah yang harus 
diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia 
agar mengoptimalkan sumber daya 
yang ada guna mendorong pengelolaan 
SDM Indonesia yang unggul.

Laporan terbaru dari Boston 
Consulting Group (BCG) menyatakan, 
saat ini Indonesia tengah menghadapi 
kekurangan manajer tingkat menengah. 
Laporan yang dirilis pada Selasa, 28 
Mei 2013, itu menyebutkan, bahwa 
pada 2020, perusahaan-perusahaan 
besar di Indonesia hanya bisa mengisi 
sekitar setengah kebutuhan pekerja 
tingkat pemula dengan kandidat yang 
benar-benar berkualitas. Kekurangan 
tenaga kerja ini berakar dari tingginya 
tingkat persaingan global, pertumbuhan 
sektor jasa yang sangat cepat, dan 
lemahnya sistem pendidikan nasional 
dalam mempersiapkan pelajar untuk 
menghadapi dunia kerja. Hanya 22% 
dari populasi usia kuliah di Indonesia 
yang melanjutkan pendidikan ke jenjang 
universitas. Persentase ini lebih rendah 
dibandingkan dengan Brazil, Rusia dan 
China. Persoalan semakin diperburuk 
dengan fakta bahwa hampir 60% lulusan 
berganti pekerjaan pada tiga tahun 
pertama dan lebih dari sepertiganya 
4  http://fairuzcintatanahair.blogspot.com/2013/03/daftar-

10-negara-produsen-emas-di-dunia.html

Pentingnya Pengembangan SDM Unggul yang 
Berbasis Cinta Tanah Air Guna Meningkatkan 
Motivasi SDM Indonesia Dalam Menghadapi 
Persaingan Global1

Oleh: 
Dr.Blucer W Rajagukguk

Kepala Perwakilan BPK RI 
Provinsi DKI Jakarta

1  Orasi Ilmiah, disampaikan pada acara Wisuda VII Universitas 
Tama Jagakarsa, 18 September 2013

“ BAnGSA yang tidak percaya 
kepada kekuatan dirinya sebagai 
suatu bangsa, tidak dapat 
berdiri sebagai suatu bangsa 

yang merdeka”, sepenggal ucapan 
Sang Proklamator Bangsa, Presiden 
RI Pertama Bapak Ir. Soekarno, pada 
saat perayaan HUT Proklamasi RI yang 
ke-18 pada Tahun 1963 menggugah 
dan mengingatkan kembali tentang 
pentingnya pengelolaan Sumber Daya 
Manusia Indonesia unggul dalam 
menghadapi persaingan global yang 
sudah seharusnya menjadi isu utama 
dan penting bagi Pemerintah Indonesia 
saat ini.

Menurut Laporan World Economic 
Forum (WEF) tahun 2012, saat ini 
daya saing SDM Indonesia tahun 

Opini
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berganti pekerjaan lebih dari sekali5.
Oleh karena itu, sangat penting 

bagi pemerintah untuk mendorong 
peningkatan kompetensi SDM Indonesia 
untukmendapat pendidikan yang lebih 
tinggi ataupun pelatihan-pelatihan 
berskala nasional dan internasional, 
guna mengetahui peta persaingan 
global dunia saat ini. Supaya, nanti kita 
tidak kalah bersaing dengan SDM yang 
berasal dari vietnam, kamboja, maupun 
negara kecil lainnya yang baru saja 
berkembang. 

Jangan sampai, nanti yang berjualan 
tempe dan tahu adalah orang vietnam 
atau Thailand. Betapa tidak, pada saat 
perayaan Ulang Tahun Presiden RI 
kita tanggal 9 September 2013 yang 
lalu, selama 3 hari pasar domestik 
kita kehilangan dua lauk-pauk yang 
paling terkenal di hampir seluruh 
pelosok negeri, karena adanya aksi 
mogok produksi ratusan produsen 
tahu dan tempe. Sungguh ironis, 
tapi ini benar-benar terjadi dan harus 
dicermati bersama. Apa dan bagaimana 
menghindari hal tersebut dan hal yang 
lebih besar lagi tidak terjadi lagi.

Wikipedia, memaknai globalisasi 
sebagai keterkaitan dan ketergantungan 
antar bangsa dan antar manusia di 
seluruh dunia melalui perdagangan, 
investasi, perjalanan, budaya populer, 
dan bentuk-bentuk interaksi yang lain 
sehingga batas-batas suatu negara 
menjadi semakin sempit. Theodore 
Levitte merupakan orang yang pertama 
kali menggunakan istilah Globalisasi 
pada tahun 19856.

Tuntutan untuk menghadapi 
persaingan global, tidak datang besok, 
lusa, minggu depan, bulan depan, atau 
tahun depan. namun, sudah terjadi 
sejak perkembangan komunikasi 
semakin pesat setelah perang dunia 
kedua usai. Artinya, saat ini kita sudah 
berada ditengah-tengah persaingan 
global yang ketat dan tidak mengenal 

5 http://www.infobanknews.com/2013/06/indonesia-dalam-
bahaya-sdm-berkualitas/

6 http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi

kata lemah atau mengalah. Untuk 
memenangkan persaingan global, setiap 
SDM, organisasi, sektor privat maupun 
publik pada suatu negara, harus memiliki 
keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) tertentu dibandingkan 
dengan negara lainnya.

Dave Ulrich, dalam bukunya Human 
Resource Champions, menyatakan 
bahwa Sumber daya manusia harus 
didefinisikan bukan dengan apa yang 
SDM lakukan, tapi dengan apa yang 
SDM hasilkan. Artinya, kita sebagai SDM 
Indonesia yang unggul, harus kreatif 
dan inovatif dalam mengembangkan diri 
dan SDA yang dimiliki negeri ini, untuk 
menghasilkan sesuatu yang berbeda, 
lain, dan unggul dibandingkan yang bisa 
dilakukan oleh negara lain.

Menghadapi persaingan global 
yang ketat ini, selain kita harus 
mempersiapkan diri, kita juga harus 
siap untuk melakukan perubahan atau 
change. Perubahan yang dimaksud 
adalah dalam konteks untuk membentuk 
sumber daya manusia yang mampu 
berpikir out of the box dalam artian 
positif, merubah paradigma dari sekedar 
sukses untuk diri sendiri menjadi 
sukses untuk orang lain, serta merubah 
paradigma dari sekedar menjadi 
“pekerja” atau “buruh” di negeri sendiri 
menjadi “pemimpin” atau “leader” di 
negeri sendiri dan kita harus extend 
menjadi leader di negeri orang lain.

Emporis Standards Committte, 
pada tahun 2013, telah membuat 
klasifikasi mengenai kota-kota dunia 
yang memiliki gedung pencakar langit 
terbanyak sekaligus terbanyak di 
dunia. Dari penilaian tersebut, Emporis 
memasukan Jakarta sebagai peringkat 
ke-22 dari 100 kota di dunia.  Jakarta 
diketahui memiliki sedikitnya 410 gedung 
pencakar langit7. Dari data tersebut, 
pernahkah kita bertanya Siapa pemiliki 
dan pemegang hak pengelolaan dari 
410 gedung pencakar langit yang 
ada di kota Jakarta ini? Kemudian, 
7  http://bisnis.liputan6.com/read/582039/jakarta-jadi-kota-

dengan-pencakar-langit-terbanyak-di-dunia

pernahkah kita bertanya, dari sekian 
ratus perusahaan besar di Indonesia, 
Berapa persenkah perusahaan yang 
dimiliki oleh masyarakat atau penduduk 
asli Indonesia? Berapa banyak 
ekspatriat yang menjadi leader atau top 
management di perusahaan-perusahaan 
lokal maupun internasional yang ada di 
Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
sebenarnya merupakan pertanyaan 
sederhana, namun seringkali kita 
lupa akan substansi dan impact dari 
jawaban-jawaban pertanyaan tersebut 
yang akan membuat kita tertegun 
dan terkaget-kaget. Pertanyaan 
tersebut sudah seharusnya terlahir dan 
terbangun dari SDM unggul Indonesia 
yang cinta pada negaranya dan sangat 
ingin membangun negaranya menjadi 
negara yang bermartabat dimata dunia 
internasional.

Permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dan menerpa bangsa ini, tidak 
bisa kita abaikan begitu saja. Perlu kita 
kaji dan kita cermati, untuk kemudian 
kita tuangkan ide dan pikiran-pikiran 
kita melalui pembentukan sumber daya 
manusia unggul yang produktif, kreatif, 
inovatif, dan membangun. Sehingga 
kehadiran kita yang Tuhan beri anugerah 
menjadi sebagai kaum akademis dan 
intelektual, tidak sekedar menjadi hiasan 
tertulis pada selembar kertas ijazah 
saja atau malah menjadi pencetus dan 
pelaksana masalah-masalah baru bagi 
bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sudah seharusnya intelektual yang 
Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri 
dengan cara memberi yang lebih banyak 
kepada masyarakat dibandingkan orang 
lain, membangun yang lebih besar untuk 
bangsa ini dibandingkan orang lain, serta 
berusaha sekuat tenaga mewujudkan 
tujuan nasional indonesia/negara 
indonesia sebagaimana termaktub 
dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-
4, dalam rangka menghadapi persaingan 
global yang akan semakin kuat pada 
tahun-tahun yang akan datang. 
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BeBas Korupsi 
Bidang pengadaan

Proses Pengadaan barang 

dan jasa Pemerintah 

sering kali menjadi lahan 

emPuk Praktik koruPsi, 

kolusi dan nePotisme.  

ikatan ahli  Pengadaan 

indonesia (iaPi) bertekad 

untuk menjadi alat 

Perjuangan mewujudkan 

indonesia yang bebas 

koruPsi di bidang 

Pengadaan.

P rofesi ahli pengadaan sepertinya 
masih asing di masyarakat. Maklum 
Ikatan Ahli  Pengadaan Indonesia 
(IAPI), wadah bagai para ahli 

pengadaan,  memang  baru dibentuk  pada 3 
Juli 2008 lalu. Tak heran bila diusia yang kelima 
ini, peran IAPI belum dirasakan kehadirannnya 
oleh semua pemangku kepentingan  dibidang 
pengadaan. 

Hal ini juga diakui Ketua Umum DPP IAPI,   
Ikak G. Patriastomo. Menurutnya selama ini 
kiprah IAPI belum banyak dirasakan oleh para 
pemangku kepentingan di bidang pengadaan.  
sekalipun begitu  berbagai upaya dilakukan untuk 
memberikan kontribusi bidang pengadaan. salah 
satunya yakni  telah terbentuknya sebanyak 15 
DPD IAPI di seluruh Indonesia. 

selain itu menurut pria kelahir di Klaten tahun  
1961 itu, sejumlah  pengurus DPP maupun 
DPD IAPI juga telah banyak menyelenggarakan 
kegiatan-kegiatan untuk kepentingan anggota 
maupun pemangku kepentingan yang lebih 
luas. seperti upaya untuk mendapat pengakuan 
sebagai anggota kumunitas pengadaan 
internasional (IFPSM), “Kita akui eksistensi 
IAPI  belum memenuhi harapan berbagai pihak 
maupun cita-cita pendirian IAPI lima tahun yang 
lalu,”kata Patriastomo.

Karena itu Patriastomo mengajak anggota 
IAPI untuk tidak segan-segan membawa nama 
IAPI dalam berbagai kegiatan  di tengah-tengah 
kesibukan melaksanakan tugas pekerjaan.  
selain itu Alumni Ar-ITB angkatan 1980 itu juga  
mengajak untuk menggunakan secara maksimal 

Ikak G. Patriastomo

PROFESI
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wadah IAPI  untuk menjadi alat perjuangan 
mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi 
di bidang pengadaan.

Lebih jauh  Patriastomo  juga 
mengungkapkan banyak pihak menyatakan 
tahun 2013  merupakan tahun politik. 
seringkali ditahun itu, proses pengadaan 
barangdan jasa pemerintah seringkali 
menjadi lahan yang mudah disalahgunakan 
untuk membiayai proses politik. Untuk 
itu ia mengajak mengajak anggota 
IAPI  untuk menjaga dan mengawasi 
semua proses pengadaan. “Kita bisa 
memanfaatkan whistleblowing system yang 
dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk 
menyampaikan kasus-kasus penyimpangan 
di bidang pengadaan,”kata Patriastomo. .

Lebih jauh Patriastomo  mengungkapkan 
saat ini sejumla kementerian dan  lembaga 
tengah berupaya untuk menerapkan 
e-procurement,  untuk memastikan Indonesia 
yang bersih dan sejahtera. Karena itu 
Patriastomo menghimbau kepada  anggota 
IAPI, untuk mengambil peran bersinergi 
dalam  penerapan  e-procurement tersebut. 
Angggota IAPI  perlu mendorong para 
pemimpin daerah untuk menggunakan 
e-procurement. “Mari kita kampanyekan 
dan memastikan semua pelaku pengadaan 
memahami e-procurement melalui pelatihan 
kepada semua pihak yang terkait,”kata 
Patriastomo. 

seperti diketahui IAPI  didirikan pada 
3 Juli 2008 lalu. Melalui simposium dan 
Kongres Ahli Pengadaan Nasional ke-3 
diputuskan untuk membentuk wadah 
organisasi profesi bagi ahli pengadaan. Yakni 
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 
Ada sejumlah tugas yang diemban Ikatan 
ahli pengadaan. Diantaranya memberikan 
masukan dan bahan kebijakan kepada 
Pemerintah dalam rangka pengaturan, 
pembinaan dan pengembangan di bidang 
Pengadaan Barang dan Jasa. selain itu IAPI 
juga mengembangkan norma, standarisasi 
dan sertifikasi di bidang Pengadaan Barang 
dan Jasa. 

sebagai organisasi profesi menurut 
Patriastomo, IAPI berupaya untuk 
mengembangkan pengetahuan serta tingkat 
profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang 
dan Jasa Indonesia pada umumnya dan 

anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 
pada khususnya. “Kami juga membina 
profesionalisme para Ahli Pengadaan Barang 
dan Jasa Indonesia’untuk selalu berjiwa 
profesional dan bertanggung jawab dalam 
menjalankan profesinya,”kata Patriastomo. 

sedangkan fungsi kelembagaan 
tambah Patriastomo, yakni membantu 
Pemerintah menyusun kebijakan dibidang 
pengadaan barang dan jasa yang adil, 
jujur, terbuka, efisien, hemat, serta bebas 
dari kolusi, korupsi, nepotisme dan 
pertentangan kepentingan.  organisasi 
IAPI juga membantu pengguna dan 
penyedia barang dan jasa serta masyarakat 
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa serta 
memberdayakan masyarakat. “Kami jgua 
memebrikan bantuan untuk  menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi oleh para 
anggota ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 
dalam melakukan 

Keanggotaan IAPI lanjut Patriastomo, 
bersifat terbuka bagi siapapun yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Diantaranya anggota IAPI harus memiliki 
keahlian khusus di bidang pengadaan 
barang dan jasa yang diakui oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah ( LKPP ). Anggota IAPU juga 
harus memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan 
yang dikeluarkan oleh BAPPeNAs dan 
atau Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah ( LKPP ).  “Bagi  
yang memiliki keahlian pengadaan dapat 
mengajukan permohonan pendaftaran 
secara tertulis kepada pengurus IAPI, “kata 
Patriastomo,

Anggota  IAPI menurut Patriastomo, 
terdiri dari anggota biasa dan anggota 
kehormatan. Untuk menjadi anggota biasa   
harus memiliki syarat khusus yakni memiliki 
keahlian khusus dalam pengadaan barang 
dan jasa, dan telah berpengalaman kerja 
dan atau masih berkerja langsung dan 
aktif dalam bidang pengadaan barang dan 
jasa. sementara bagi anggota kerhormatan 
adalah mereka yang telah berjasa dalam 
mengembangkan bidang profesi Pengadaan 
Barang dan Jasa. “Anggota kehormatan ini 
diusulkan dan diangkat oleh rapat anggota 
menjadi Anggota Kehormatan, “kata 
Patriastomo.  (bw)

Kita bisa 
memanfaatkan 
whistleblowing 
system yang 

dikelola 
Lembaga 
Kebijakan 

Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintah 

(LKPP) untuk 
menyampaikan 

kasus-kasus 
penyimpangan 

di bidang 
pengadaan.
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JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

S etelah Pemeriksa dinyatakan lulus dari 
diklat peran dengan mendapatkan surat tanda 
kelulusan: SttP (Surat tanda tamat Pendidikan 
dan Pelatihan), tahap selanjutnya adalah 

mengkompilasi penilaian kinerja pemeriksa. 
Kompilasi penilaian kinerja ini merupakan penilaian 

yang dilakukan menggunakan beberapa alat penilaian 
kinerja. alat-alat penilaian kinerja ini mencakup DP3 (Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) atau Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS); Manajemen Kinerja 
Individu (MaKIN); dan Penilaian Program Magang bagi 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mekanisme Sertifikasi Peran (Bagian II - Selesai):

Kompilasi penilaian 
Kinerja dan assessment
Diklat peran menjaDi awal bagi pemeriksa Dalam mekanisme sertifikasi jabatan 
fungsional pemeriksa untuk menDapatkan tingkatan peran yang lebih tinggi. setelah 
itu, kompilasi penilaian kinerja. terakhir, assessment. 
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Penilaian Program Magang bagi 
CPNS, nilai yang dipersyaratkan: “2”.      
Assessment

Setelah melalui diklat peran dan 
penilaian kinerja yang mengkompilasi 
alat-alat penilaian, pemeriksa 
lalu di-assessment. Assessment 
diselenggarakan Biro SDM BPK. 
Pemeriksa yang di-assess ini, selain 
didasarkan pada nilai diklat peran 
dan penilaia kinerja, juga didasarkan 
syarat-syarat lain, yaitu: pangkat/
golongan, jabatan, pendidikan, dan 
usia.   

Assessment dalam sertifikasi 
peran ini sendiri mencakup jenis 
assessment; bentuk pengujian; 
pelaksana pengujian; dan Assessment 
Center. ada dua model dalam proses 
assessment, yaitu assessment 
kompetensi perilaku dan assessment 
kompetensi teknis. 

Setelah melalui assessment inilah 
maka pemeriksa bisa dinyatakan lulus 
atau tidak; dapat naik peran atau 
tidak. Bagi yang dinyatakan lulus, 
maka Biro SDM akan menerbitkan 
Surat Tanda Sertifikasi Peran (STSP). 
Dasar dari penerbitan StSP tersebut 
adalah laporan profil kompetensi 
pemeriksa yang merupakan hasil dari 
assesssment center yang disampaikan 
Assessor kepada Kepala Biro SDM 
BPK.  

StSP ini juga memiliki masa 
berlaku. Memang bagi pemeriksa yang 
aktif sesuai perannya atau peran tugas 
limpah, StSP tidak memiliki masa 
kadaluarsa. tapi, bagi pemeriksa yang 
berada dalam Daftar Urutan Peran 
(DUP) dan pemeriksa yang sudah 
pernah diangkat ke dalam peran tetapi 
kemudian dibebaskan dari Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, StSP ini punya 
masa kadaluarsa. Masing-masing dua 
tahun sejak tanggal penerbitan StSP 
bagi pemeriksa yang berada dalam 
DUP, dan dua tahun juga sejak tanggal 
surat tugas pemeriksaan terakhir bagi 
pemeriksa yang sudah pernah diangkat 
ke dalam peran tetapi kemudian 

Pembukaan Diklat Peran Pengendali Mutu angkatan II tahun 2013.

alat penilaian kinerja tersebut 
tidak semuanya digunakan untuk 
meningkatkan peran dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa. 
Untuk pemeriksa yang memiliki 
peran anggota tim Senior sampai 
Pengendali teknis, alat penilaian 
kinerja yang digunakan adalah DP3 
atau Penilaian Prestasi Kerja PNS 
dan MaKIN. Sementara, untuk calon 
pemeriksa yang masih berstatus 
CPNS, untuk menduduki peran 
anggota tim Yunior menggunakan 
DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja 
PNS dan Penilaian Program Magang 

bagi CPNS. Dan, untuk pegawai yang 
belum memiliki peran dalam Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, menggunakan 
DP3 atau Penilaian Prestasi Kerja 
PNS.

ada batasan nilai kinerja 
-setidaknya dalam setahun terakhir- 
yang dipersyaratkan untuk dapat 
mengikuti assessment. Penilaian 
yang menggunakan DP3 atau 
Penilaian Prestasi Kerja PNS harus 
mendapat nilai “Baik”. Penilaian 
yang menggunakan MaKIN nilai 
yang dipersyaratkan: “3”. Sedangkan 
penilaian yang menggunakan 
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dibebaskan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa.   
Pada tahun 2013 ini, BPK telah menyelenggarakan 

Assessment Center Peran Pemeriksa Gelombang I 
dan Gelombang II di assessment Center, Kantor BPK 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Pada gelombang I dan 
II tersebut, Biro SDM BPK melakukan pemetaan profil 
kompetensi para pegawai pemegang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa dengan peran Ketua tim Yunior. 
Gelombang I diselenggarakan bulan Januari yang 

dibagi ke dalam lima batch dan Gelombang II pada bulan 
Februari yang dibagi ke dalam empat batch. Masing-
masing batch terdiri dari sepuluh peserta yang berasal 
dari auditorat Keuangan Negara 1-VII ditambah BPK 
Perwakilan.  (and)

CaKUPaN aSSeSSMeNt DalaM 
SeRtIFIKaSI PeRaN PeMeRIKSa
hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan assessment 
dalam Sertifikasi Peran Pemeriksa adalah sebagai berikut:

1. Jenis Assessment
assessment yang digunakan adalah full Assessment, yang 
terdiri dari yaitu Assessment Kompetensi Perilaku dapat 
terdiri atas beberapa alat pengujian yaitu:

a. Uji kemampuan berpikir (ability test atau cognitive test)
b. Uji preferensi
c. Simulasi dan
d. Wawancara

Sedangkan assessment Kompetensi teknis dapat 
mencakup:

a. Uji pengetahuan umum pemeriksaan
b. Intray
c. Simulasi presentasi dan
d. Penilaian atasan langsung

2. Bentuk Pengujian
Bentuk pengujian untuk Assessment diserahkan kepada 
Assessor dengan mempertimbangkan berbagai pengujian 
yang pernah dijalani oleh Assessee. Assessment Center 
akan menyimpan data-data pengujian yang pernah dijalani 
Assessee dan jika hasil pengujian sebelumnya masih 
berlaku serta sama sifat dan tujuannya maka Assessee 
tidak perlu lagi menjalani tersebut.

3. Pelaksana Pengujian
Pelaksana pengujian adalah Assessor yang terlatih dalam 
bidangnya, baik dalam bidang pemahaman perilaku 
manusia dan/atau dalam bidang pemahaman pekerjaan 
teknis yang diamati.

4. Assessment Center
assessment Center adalah suatu metode penilaian yang 
digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas 
seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-
kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari 
hasil analisis pekerjaan, sehingga diharapkan hasil yang 
diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai 
yang dituntut oleh persyaratan jabatan yang ada.

MODEL SERTIFIKASI PERAN PEMERIKSA

Diklat
Peran

Kompilasi
Penilaian
Kinerja

Assessment
Kompetensi
Perilaku

Assessment
Kompetensi
teknis

S
T
S
P
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Pertemuan 
Pejabat Senior
dan Komite 
renStra aSeanSai

Pada 26-30 agustus 
2013, aSEaNSaI 
menyelenggarakan 
Pertemuan ke-2 Pejabat 
Senior aSEaNSaI dan 
Pertemuan Ke-4 Komite 
Rencana Strategis  
(Renstra) di Manila, 
Filipina. Pertemuan 
tersebut dibuka oleh 
Sekretaris Jenderal 
BPK RI sebagai Kepala 
Sekretariat aSEaNSaI, 
Hendar Ristriawan. 
Pertemuan Pejabat 
Senior aSEaNSaI 
bertujuan untuk 
membicarakan isu-isu 
strategis aSEaNSaI 
sebagai persiapan 
pergantian keketuaan 
aSEaNSaI dari 
Indonesia kepada Brunei 
darussalam. Sedangkan 
pertemuan Komite 
Rencana Strategis 
aSEaNSaI bertujuan 
untuk finalisasi draft 
Rencana Strategis 
aSEaNSaI 2014-2017 
yang akan disahkan 
pada aSEaNSaI General 
assembly, di Brunei 
darussalam pada 
November 2013.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan selaku Kepala Sekretariat ASeAnSAi tengah menyampaikan laporannya.
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P ada Pertemuan ke-2 
Pejabat Senior aSEaNSaI 
diputuskan beberapa 
hal, antara lain adalah 

kesepakatan untuk menjalin 
kerjasama dengan lembaga 
donor. Untuk mempermudah 
pengkoordinasian lembaga donor 
tersebut, maka disepakati pula 
untuk memecah sekretariat menjadi 
dua yaitu menjadi permanent 
secretariat dan administration 
office. Permanent secretariat ini 
nantinya akan bertanggung 
jawab untuk menangani masalah 
keuangan termasuk melakukan 
koordinasi dengan lembaga donor. 
Sedangkan administration office 

memiliki tanggung jawab untuk 
membantu kegiatan administrasi 
Komite Eksekutif. Pada pertemuan 
ini juga dilakukan finalisasi Rules 
and Procedures aSEaNSaI, Pemilihan 
logo dan lagu, serta keketuaan dan 
keanggotaan dalam komite-komite 
aSEaNSaI, keputusan- keputusan 
ini nantinya akan disahkan pada 
General Assembly aSEaNSaI yang 
akan diselenggarakan di Brunei 
darussalam, tanggal 6-7 November 
2013.

Sedangkan pertemuan Komite 
Rencana Strategis aSEaNSaI 
bertujuan untuk finalisasi draft 
Rencana Strategis aSEaNSaI 2014-
2017 yang juga akan disahkan pada 

aSEaNSaI General Assembly, di Brunei 
darussalam.

Selain kedua pertemuan tersebut, 
aSEaNSaI juga mengadakan 
pertemuan dengan lembaga donor 
pada sore harinya. Pertemuan 
tersebut dihadiri oleh 6 perwakilan 
dari 3 lembaga donor yaitu World 
Bank, adB, dan GIZ. Ketiga lembaga 
tersebut telah sepakat untuk 
mendanai aSEaNSaI.

Sementara itu, selama 
kunjungan di Manila BPK RI juga 
melakukan pertemuan dengan 
Bank Pembangunan asia (adB) di 
Kantor pusat adB. dalam kunjungan  
ini BPK membicarakan mengenai 
potensi kerjasama antara adB, 

BPK dan aSEaNSaI. Pada 
kunjungan tesebut dihadiri 
oleh Sekretaris Jenderal 
BPK RI,  Hendar Ristriawan, 
Kepala Biro Humas dan Luar 
Negeri, Bahtiar arif dan 
Kepala Bagian Hubungan 
Luar Negeri, Juska M.E. Sjam. 
Pada kunjungan tersebut 
BPK diterima oleh James 
Nugent director  General of 
Southeast Asia Departement.

dalam rangkaian 
kunjungannya ke Manila, 
Filipina, BPK RI juga 
diundang oleh duta Besar 
Republik Indonesia untuk 
Manila, Yohanes Kristiarto S. 
Legowo untuk menghadiri  
resepsi diplomatik  dalam 
rangka HUT Republik 
Indonesia.  (*)

Suasana pertemuan pejabat senior ASeAnSAi Rapat di Kantor Pusat Bank Pembangunan Asia. 

Resepsi diplomatik dengan Dubes Ri untuk Filipina 
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P ERTEMUaN tersebut 
berlangsung di kantor pusat 
BPK RI Jakarta. Bahasan 
utama adalah persiapan 

proses serah terima keketuaan dan 
kesekretariatan aSEaNSaI pada 
bulan November 2013 yang akan 
dilangsungkan di Bandar Sri Begawan, 
Brunei darussalam.

Keketuaan dan Kesekretariatan 
aSEaNSaI periode 2012-2013 yang 
dijabat oleh BPK RI akan berakhir pada 
bulan November 2013. Keketuaan dan 
Sekretariat aSEaNSaI periode 2014-2015, 
sesuai dengan kesepakatan bersama 
selanjutnya akan diserahkan kepada SaI 
Brunei darussalam. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 
delegasi Brunei darussalam yang 
dipimpin Matali bin Haji Yusof selaku 
Acting Deputy Auditor General Jabatan 
audit Brunei darussalam, didampingi 
oleh Hajah Hartini binti Haji abdul Halim 
(Acting Assistant Auditor General Grade I),  
Lim Lin Teck (Auditor), dan awang Fakhrul 
anwar bin Jasdi
(Auditor).

Pada hari pertama, delegasi disambut 
oleh Hadi Poernomo, Ketua BPK RI 
selaku Ketua aSEaNSaI beserta Hendar 
Ristriawan, Sekretaris Jenderal BPK RI 
selaku Kepala Sekretariat aSEaNSaI. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi 
pemaparan  mengenai kegiatan 

KeKetuaan dan 
KeSeKretariatan 
aSeanSai berPindah 
Ke jabatan audit 
brunei daruSSalam

maSa jabatan keketuaan 
dan kesekretariatan aSeanSai 

(aSean Supreme audit 
institutions) yang dijabat 

badan Pemeriksa Keuangan 
(bPK) ri segera berakhir. 

Sehubungan hal itu, pada 
tanggal 9 – 12 September 2013 
telah berlangsung pertemuan 
antara bPK ri dengan negara 

calon pemegang keketuaan 
dan kesekretariatan aSeanSai 

berikutnya, 
brunei darussalam. 

aSEaNSaI dan kesekretariatan yang 
terangkum dalam binder transisi yang 
nantinya akan diserahkan dari BPK RI 
kepada Jabatan audit Brunei selaku Ketua 
aSEaNSaI berikutnya. 

dalam pertemuan tersebut, BPK RI 
juga berbagi pengalaman terkait dengan 
kinerja sekretariat aSEaNSaI, mencakup 
pengelompokkan dan pengaturan 
berbagai kegiatan aSEaNSaI, pelaksanaan 
tugas-tugas administratif , bagaimana 
menjalin dan menjaga hubungan baik 
dengan pihak-pihak yang menjadi 
stakeholder aSEaNSaI, serta pengelolaan 
website dan newsletter aSEaNSaI. Pada 
hari terakhir pertemuan antara BPK RI 
dan Jabatan audit Brunei darussalam, 
dilakukan pembahasan kerjasama 
Bilateral antara BPK RI dan Jabatan 
audit Brunei darussalam. Kemudian 
kegiatan dilanjutkan dengan melakukan 
kunjungan ke Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan BPK RI untuk mempelajari 
pengelolaan training di BPK RI.

aSEaNSaI adalah organisasi 
lembaga audit negara yang di dalamnya 
berhimpun 10 negara anggota aSEaN. 
Organisasi ini dibentuk untuk tujuan 
menggerakan good governance di negara-
negara anggota aSEaN. Lembaga ini 
fokus kepada isu-isu kerjasama teknis 
di bidang audit, khususnya di lingkup 
aSEaN.

Lembaga ini dibentuk 16 November 
2011 di Bali, Indonesia oleh 10 negara 
anggota aSEaN. Mereka terdiri atas 
Jabatan audit Brunei darussalam, 
National audit authority of Kingdom of 
Cambodia, Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, The State audit 
Organization of Lao P.d.R, Jabatan audit 
Negara Malaysia, Office of the auditor 
General of the Union, the Republic of 
the Union of Myanmar, The Commission 
on audit of the Republic of Philippines, 
auditor General Office of Singapore, 
Office of the auditor General of Thailand; 
dan State audit of Vietnam.  (*/rd)

Anggota delegasi BPK Ri dan SAi Brunei Darussalam berfoto bersama.
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K etua Badan akuntabilita Keuangan 
Negara DPR RI, Sumarjati arjoso 
menyatakan, Laporan Hasil 
Pemeriksaan Investigatif tahap II BPK 

atas Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah 
Olah Raga Nasional pada Kementerian Pemuda dan 
Olah Raga di Jakarta dan Bogor, yang disampaikan 
BPK kepada DPR telah terang benderang. 

“Hasil audit juga secara jelas sudah 
mengungkap kerugian yang diderita negara 
sebesar dana yang telah disetujui dan dikeluarkan 
pemerintah untuk pembangunan konstruksi pusat 
pelatihan olah raga Hambalang untuk periode 2010-
2011. Namun pelaksanaan pembangunan proyek 
yang sudah direncanakan itu gagal. Hambalang 
tidak bisa dipakai, jadi seperti ‘barang rongsokan’,” 
tegas politisi Fraksi Gerindra itu. 

Pada bagian kesimpulan telaah BaKN 
disebutkan adanya temuan indikasi penyimpangan 
dan/atau penyalahgunaan wewenang sehingga 
mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara 
yang pada pemeriksaan investigatif tahap I 
sekurang-kurangnya sebesar Rp 243,66 miliar dan 
dalam LHP Investigatif tahap II meningkat menjadi 
Rp 463,67 miliar. 

Disebutkan juga, sebelum pelaksanaan proses 
pelelangan telah terjadi penggiringan proyek yang 
menjanjikan akan memberikan fee proyek sebesar 

18% atau senilai Rp 45 miliar yang realisasinya 
belum terungkap dengan jelas. Pengeluaran yang 
telah dilakukan Pt aK sebesar Rp 12,40 miliar, Pt 
WK sebesar Rp 6,92 miliar dan KSO aW sebesar 
Rp 15,22 miliar, diduga adalah komitmen fee atas 
pembangunan P3SON Hambalang.

untuk itu, BaKN dalam rekomendasinya 
meminta Pusat Pelaporan dan analisis transaksi 
Keuangan (PPatK)  melakukan penelusuran dana 
yang diduga menjadi komitmen fee kepada pihak-
pihak terkait dengan proyek pembangunan P3SON 
pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga di 
Jakarta dan Bogor. “Jadi PPatK harus menelusuri 
kemana ‘dana-dana kerugian negara’ itu mengalir,’ 
ucapnya.

Rekomendasi lainnya, lanjut Sumarjati, ditujukan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BaKN 
mendesak KPK agar selekas mungkin menuntaskan 
kasus Hambalang. “Bukti-bukti audit BPK sudah 
cukup jelas siapa saja yang harus bertanggung 
jawab terhadap kasus ini. Jangan biarkan berlarut,” 
tegasnya.

Yang juga menjadi salah satu sorotan 
BaKN adalah soal isu ‘kebocoran’ informasi 
hasil pemeriksaan yang telah beredar di media 
massa bahkan sebelum LHP Investigasi tahap II 
Pembangunan P3SON diserahkan resmi ke DPR. 
untuk itu, tegas Sumarjati, dalam salah satu butir 

Ketua BaKN DPR RI Sumarjati arjoSo:

“Hasil audit 
investigasi 
Hambalang ii 
sudaH terang 
benderang”

Sumarjati arjoso Ketua BaKN DPR RI
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rekomendasi juga disebutkan, 
BaKN meminta Majelis 
Kehormatan Kode etik BPK 
untuk menindaklanjuti informasi 
hasil pemeriksaan investigatif 
BPK yang beredar di media 
massa. 

“Jadi BaKN mempertanyakan 
itu. Karena dalam pengantar 
Ketua BPK kepada Ketua DPR 
disampaikan, “Sehubungan 
permasalahan ini sudah 
ditangani oleh penegak hukum 
maka laporan LHP Investigatif 
ini bukan merupakan dokumen 
publik dan seyogiyanya dapat 
dijaga kerahasiaannya”. 
Kami bisa menerima itu. tapi 
kemudian hal itu beredar di 
media massa. Bahkan media 
juga menyebut inisial 15 
anggota DPR, ada juga yang 
menyebut inisial 18 anggota 
DPR. Lalu KPK juga menyebut 
ada sekian banyak inisial 
anggota DPR yang terlibat dan 
KPK akan memanggil mereka. 
Kenapa bisa begitu,” ucapnya 
mempertanyakan.

Rekayasa Pengumpulan  
Dana

Sebagaimana disebutkan 
dalam analisis BaKN terhadap 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
bahwa dalam pengadaan barang 
dan jasa pada proyek P3SON 
Hambalang telah dilakukan 
rekayasa pengumpulan dana 
untuk kepentingan pihak 
tertentu. Sebelum proses 
pelelangan, telah terjadi 
beberapa kali pertemuan untuk 
membicarakan perkembangan 
proyek Sentul yang akhirnya 
menjadi proyek P3SON 
Hambalang.

antara lain, pada pertemuan 
bulan Oktober 2009 sudah ada 
wacana agar setiap proyek di 
lingkungan Kemenpora dapat 
memberikan kontribusi fee 
sebesar 15% untuk mendukung 

aaM. Perkembangan 
selanjutnya, berdasarkan 
pertemuan antara perwakilan 
Pt aK (tBMN dan Ma) dan 
perwakilan Kemenpora (DK dan 
LLI), disepakati fee menjadi 
sebesar 18% untuk proyek 
P3SON Hambalang yang akan 
dikerjakan oleh Pt aK.

Masalah fee 18% tersebut 
oleh tBMN dibawa pada 
pertemuan di kantor Pt aK. 
Penjelasan detailnya adalah; 
1) Kewajiban KSO untuk 
marketing dihitung sebesar 
18% dari nilai uang muka dan 
progres yang diberikan sebesar 
Rp217.137.647.105, yaitu, 
senilai Rp39.084.758.478,90;  
2) Kewajiban lainnya di 
luar marketing sebesar 
Rp1.056.000.000 (tidak 
jelas perhitungannya); 3) 
total kewajiban tersebut 
di atas adalah sebesar 
Rp40.140.758.000 (dibulatkan), 
namun yang harus disediakan 
sebesar Rp45 miliar, selisihnya 
sebesar Rp4.859.242.000 dapat 
dipergunakan untuk operasional 
proyek. 

Dalam pembayaran yang 
dilakukan telah terjadi rekayasa 
aliran dana dan akuntansi, 
yakni sebagai berikut; a) Pt aK 
dan Pt WK telah mengalirkan 
dana masing-masing sebesar 
Rp12,40 miliar dan Rp6,92 miliar 
(total Rp19,32 miliar) kepada 
pihak-pihak tertentu yang diduga 
merupakan komitmen fee atas 
proyek P3SON Hambalang; 
b) KSO aW mengalirkan dana 
sebesar Rp5 miliar kepada Pt 
DC setelah pencairan uang 
muka; c) KSO aW mengeluarkan 
Kas Operasional sebesar 
Rp13,22 miliar dan Kas upah 
Mandor sebesar Rp2 miliar 
kepada pihak-pihak tertentu 
yang diduga sebagai komitmen 
fee proyek P3SON Hambalang. 

 (dr)

BAKN dalam 
rekomendasinya 
meminta Pusat 
Pelaporan dan 
Analisis Transaksi 
Keuangan 
(PPATK)  
melakukan 
penelusuran 
dana yang diduga 
menjadi komitmen 
fee kepada pihak-
pihak terkait 
dengan proyek 
pembangunan 
P3SON pada 
Kementerian 
Pemuda dan Olah 
Raga di Jakarta 
dan Bogor.

54 - 57 PANTAU.indd   55 11/1/13   1:25 PM



56 Warta BPK      SEPTEMBER 2013

PANTAU

revisi KuHP dan KuHaP 
terancam Hangus
Revisi KUHP dan KUHaP tamPaKnya masiH sUlit teRealisiR. 
BanyaKnya Pasal yang HaRUs diBaHas mengaKiBatKan 
BeRBagai Kalangan  Pesimis  Revisi KedUa Undang-
Undang teRseBUt selesai aKHiR OKtOBeR mendatang . iCW 
mengndUs Revisi yang diPaKsaKan seBagai UntUK UPaya 
melUmPUHKan KPK. 

u PaYa DPR 
menyelesaikan revisi 
Kitab undang undang 
Hukum Pidana (KuHP) 

dan Kitab undang undang Hukum 
acara Pidana (Kuhap) menuai reaksi 
keras.  Sejumlah elemen anti korupsi 
yang dipelopori Indonesian Koruption 
Watc  (ICW) menegarai  pembahasan  
yang dilakukan DPR secara diam-
diam itu sebagai upaya untuk  
melumpuhkan KPK.          

Sekalipun revisi kedua undang  
undang tersebut sudah digulirkan 
pemerintah sejak tahun lalu, namun 
akademisi asep Iwan Iriawan tetap 
meragukan kemampuan DPR  untuk 
menyelesaikan revisi tersebut dalam 
waktu sebulan. Karenanya   asep 
menilai pernyataan DPR akan 
menyelesaikan hingga akhir Oktober 
justru terkesan main-main.       

Menurut asep,  secara total KuHP  
memuat 766 pasal.  Sedangkan 
KuHaP terdiri dari 285 pasal.  
“Pembahasan satu pasal saja 
memerlukan waktu yang cukup lama. 
Karena itu saya menganggap DPR 
terkesan main-main,” kata asep Iwan 
Iriawan awal Oktober lalu.

Hal serupa disampaikan Ketua 
Bidang Hukum ICW emerson Yuntho. 
Pembahasan 1.051 pasal dalam 
sebulan adalah hal yang tidak wajar. 
emerson juga mencurigai kalau 

pembahasan Ruu sudah dilakukan 
di DPR secar a diam-diam sejak 
lama. Namun, DPR sengaja tidak 
mengeksposnya ke publik untuk 
menghindari kritik. 

Sejak awal ICW  telah mencurigai 
bahwa revisi tersebut hanyalah  upaya 
DPR melakukan pelemahan terhadap 
KPK.  Hal tersebut terlihat dari tidak 
adanya penyebutan lembaga lain 
diluar kejaksaan, kepolisian, dan 
pengadilan dalam draft  revisi Kuhap 
. tanpa penyebutan secara khusus, 
menurut emerson, regulasi ini dapat 

menimbulkan polemik atau multitafsir 
pada kemudian hari.

“Jadi, ada kesan kalau DPR 
ingin mengembalikan kewenangan 
pemberantasan korupsi ini kepada 
kejaksaan dan pengadilan biasa, 
tidak lagi kepada KPK dan pengadilan 
tipikor,” kata emerson.

Lebih lanjut Koordinator ICW 
emerson Yuntho  menegaskan 
dalam melakukan revisi  KuHP 
dan KuHaP,   DPR  seharusnya 
memperkuat kewenangan KPK. 
Bukan malah melemahkan atau 
meniadakan kewenangan KPK 
yang mendapatkan mandat untuk 
melakukan pemberantasan korupsi di 
Indonesia. 

 “ada 9 pasal dalam revisi tersebut 
yang melemahkan kewenangan KPK,” 
ujar dia. Salah satu kewenangan 
KPK yang bakal digerogoti lewat 
pengesahan dua undang-undang 
itu tambah emerson  adalah,  tidak 
adanya lagi proses penyidikan dan 
penuntutan karena bisa dihentikan 
oleh hakim komisaris.

Draft rancangan undangundang 
KuHaP memberi kewenangan luar 
biasa bagi hakim komisaris (Hakim 
Pemeriksa Pendahuluan) yang dapat 
memutuskan suatu perkara bisa  
dilanjutkan atau tidak. penuntutan, 
penyitaan dan penyadapan sebuah 
perkara pidana secara final. 

“Jadi dalam draft Kuhap itu ada 
pasal yang mengatur kewajiban bagi 
jaksa sebelum memasukan perkara 
ke pengadilan  harus meminta 
persetujuan dari hakim komisaris. 
Kalau tim komisarris menetapkan  
tidak layak, maka tidak ada 
kewenangan KPK untuk melakukan 
penyelidikan. Kalau itu diberlakukan 
maka otomatis eksistensi berkurang, 
karena disebutkan sejak undang-

emerson Yuntho
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undang ini berlaku maka undang-
undang lain,” jelas emerson.

Karena itu, imbuh emerson, revisi 
Ruu tersebut sangat menguntungkan 
koruptor. “Pelemahan KPK  seperti ini  
sangat membahayakan KPK dalam 
melakukan  pemberantasan korupsi di 
Indonesia. Karena itu upaya sistematis 
melemahkan KPK ini harus ditentang,” 
ujarnya lagi.

emerson juga mengatakan, Ruu 
KuHaP juga jauh dari semangat 
pemberantasan korupsi. Bahkan dapat 
dinilai, Ruu KuHaP menguntungkan 
koruptor. Seperti dalam Pasal 240 
Ruu KuHaP menyebutkan putusan 
bebas tidak dapat dikasasi ke 
Mahkamah agung.

Kemudian, Pasal 250 Ruu 
KuHaP intinya menyebutkan 
Putusan Mahkamah agung mengenai 
pemidanaan tidak boleh lebih berat 
dari putusan pengadilan tinggi. 
“Selain itu, Ruu KuHaP juga tidak 
mengakomodir ketentuan apabila 
pelaku kejahatan atau korupsi adalah 
Korporasi/Perusahaan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan 
Bambang Widjojanto. Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
pun mengaku khawatir, revisi ini justru 
akan melindungi pelaku kejahatan 
dan koruptor. “Kami sangat khawatir 
orientasi dan perspektif revisi KuHaP 
justru melindungi pelaku kejahatan, 
para koruptor, dan jaringan koruptor,” 
kata Bambang .

Dia juga mempertanyakan alasan 
filosofis dan politis revisi ini dilakukan. 
Bambang berpendapat, seharusnya 
revisi uu tidak mengabaikan 
kepentingan rakyat sebagai korban 
kejahatan. Begitu juga, jangan sampai 
revisi justru mempersulit penegak 
hukum untuk melaksanakan tugas. 
“Jadi secara filosofis dan politis, 
revisi KuHaP itu ditujukan untuk 
kepentingan siapa sih?,” sindir 
Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga 
menyayangkan tidak dilibatkan sedikit 
pun dalam proses awal penyusunan 
revisi KuHaP. “KPK kan juga Penegak 

Hukum ingin bertanya, mengapa 
KPK tidak dilibatkan sedikitpun dalam 
proses awal penyusunan revisi 
KuHaP,” ujarnya.

Namun tudingan ICW  itu  
langsung  dibantah  Komisi hukum 
DPR . anggota Komisi Hukum DPR 
I Gede Pasek Suardika mengatakan 
DPR tidak ingin melemahkan KPK. 
tapi sebaliknya,  kata Pasek,  DPR  
justru ingin  memperkuat kedudukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi.

“tidak ada pasal begitu. KuHaP 
itu mengatur semua hukum acara 
pidana, makanya saya kadang-kadang 
berfikir begini, bagaimana teman-
teman ICW langsung menjustifikasi 

bahwa DPR sengaja melemahkan,” 
sanggah Gede Pasek.

Sementara itu anggota Komisi 
Hukum DPR lainnya Martin Hutabarat 
yakin revisi KuHaP dan KuHP itu 
tidak dapat diselesaikan oleh DPR 
periode ini . Masalahnya, waktunya 
sudah terlalu dekat dengan Pemilu 
sehingga konsentrasi para anggota 
DPR  banyak yang mulai fokus pada 
pemenangan Pemilu.   

“Ini tidak ada setahun lagi, DPR 
nya pun sudah jarang hadir dalam 
rapat . Saya tidak yakin bahwa ini 
akan bisa dibicarakan. Ini akan 

menjadi urusan DPR yang akan 
datang,” kata Martin Hutabarat.

Wakil Ketua Komisi III dari 
fraksi PaN tjatur Sapto edy justru  
mengkhawatirkan pembahasan revisi  
KuHP danKuHaP terancam diputus. 
Padahal, mereka sudah melakukan 
studi banding ke Rusia dan Perancis 
sebagai bahan untuk melakukan 
revisi. 

“Kalau saya pribadi , saya pikir sulit 
menyelesaikan sebelum masa jabatan 
berakhir. Pasalnya banyak sekali, 
800 pasal untuk KuHP dan 200 pasal 
untuk KuHaP. Waktunya pendek, 
sementara materi yang harus dibahas 
banyak,” ujar tjatur Sapto edy.

Ia menjelaskan, pertemuan 
perdana baru dimulai 7 Oktober 
mendatang  dengan agenda 
membahas daftar inventaris masalah 
(DIM) bersama Kementerian Hukum 
dan HaM. Jika pembahasan kedua 
undang-undang tidak rampung sampai 
akhir masa jabatan anggota DPR 
saat ini  menurut  tjatur Sapto  revisi 
undang-undang itu akan  gugur.

“tidak ada aturan carry over. 
Kalau DPR tahun depan tidak mau 
membahas, ya tidak bisa juga direvisi. 
tapi kalau mau direvisi, dibahas baru 
lagi,” jelasnya.  (bd) 

I Gede Pasek Suardika
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Empat Calon 
“Wakil Tuhan” 
Di tEngah isu 
lobi ToileT
Sidang PariPurna dPr ri akhirnya menetaPkan emPat 
calon hakim agung yang akan menggantikan Para 
hakim agung yang Segera memaSuki maSa PenSiun. 
Pemilihan calon hakim agung ini SemPat diwarnai iSu 
SuaP yang dilakukan di toilet.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi 
Lampung, Sumardijatmo dari  Hakim 
Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, 
sedang Maruap Pasaribu adalah 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Medan.

Penetapan keempat calon 
hakim agung tersebut dipilih melalui 
mekanisme voting terhadap 12 
calon hakim agung yang disodorkan 
Komisi Yudisial. Mereka lolos dari 
uji kelayakan dan kepatutan dari 54 
perserta yang berasal dari hakim 
karier ataupun calon dari kalangan 
luar.  

Dari penghitungan hasil voting 
yang berlangsung sehari sebelumnya, 
Selasa (23/9) Zahrul Rabain 
memperoleh 39 suara, Eddy Army 
35 suara, Sumardijatmo 28 suara, 
dan Maruap Dohmatiga Pasaribu 27 
suara. Selanjutnya Arofah Windiani 
mendapatkan 23 suara, Heru Irani 
20 suara, Is Sudaryono 15 suara, 
Bambang Edy Sutanto Soedewo 
11 suara, Manahan MP Sitompul 5 
suara, Muljanto 3 suara, Sudrajad 
Dimyati 1 suara, dan Hartono Abdul 
Murad tak mendapatkan suara.

Atas dasar itu, empat calon hakim 
agung dengan perolehan suara 
terbanyak menjadi hakim agung 
pilihan Komisi III DPR. Setelah 
disahkan melalui rapat paripurna, 
keempat nama tersebut akan 
disampaikan kepada Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Keempat 
hakim agung itu, satu orang akan 
mengisi posisi di Kamar Perdata, dua 
orang di Kamar Pidana, dan satu 
orang di Kamar Tata Usaha Negara. 

Sebelumnya pemilihan calon 
hakim agung ini sempat tertunda 
karena adanya ”aroma busuk” yang 
menyeruak dari toilet di samping 
ruang Komisi VIII, yang tak jauh dari 
tempat para calon hakim menjalani 
fit and proper test. Aroma tak sedap 
itu muncul setelah salah satu peserta 
seleksi, Sudrajad Dimiyati kedapatan 
wartawan tengah berbisik-bisik 
sembari  menyerahkan sesuatu 
kepada anggota Komisi III dari Fraksi 

D I tengah adanya isu 
“lobi toilet”, Dewan 
Perwakilan Rakyat 
(DPR) akhirnya 

menetapkan empat calon hakim 
agung terpilih dalam rapat paripurna. 
Penetapan empat calon hakim agung 
itu langsung disetujui semua anggota 
DPR yang hadir tanpa adanya 
interupsi. “Kami harapkan calon 
hakim agung terpilih dapat memimpin 

dan menjunjung tinggi keadilan,” 
kata I Made Pasek Suardika dalam 
rapat paripurna yang berlangsung di 
Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 
(24/9). 

Keempat calon hakim agung itu  
masing-masing Zahrul Rabain, Eddy 
Army, Sumardijatmo dan Maruap 
Dohmatiga Pasaribu. Zahrul adalah 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 
Gorontalo.  Eddy Army berasal dari 

Suasana voting

HUKUM
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PKB, Bacharudin Nasori. 
Oleh sang wartawan, kasak-

kusuk dan penyerahan barang 
di tempat yang tak lazim itu 
ditengarai sebagai lobi-lobi yang 
mengarah pada penyuapan. 
Apalagi, konon kabarnya 
aksi   suap-menyuap seperti 
itu memang sering terjadi pada 
saat-saat “injury time” dalam 
menentukan hasil seleksi.  

Meski belum terbukti tak 
pelak Komisi III pun terpaksa 
menghentikan uji kelayakan 
para calon hakim agung 
yang digelar guna melakukan 
klarifikasi. Namun nahas, dalam 
waktu sekejap isu suap yang 
menyeret nama seorang calon 
Hakim Agung yang berasal dari 
Pengadilan Tinggi Pontianak, 
Kalimantan Barat dan anggota 
Komisi III dari Fraksi PKB itu 
pun ramai diperbincangkan para 
pengamat hukum di berbagai 
media masa. 

Keadaan ini semakin runyam 
setelah petinggi KY mengaku 
pernah dilobi anggota DPR  
untuk hal yang sama. Seperti 
misalnya apa yang disampaikan 
Komisioner KY Bidang Hubungan 
Antarlembaga Imam Ansori Saleh. 
Menurut pengakuannya, saat 
pemilihan calon hakim agung 2012 
dia pun pernah diiming-imingi duit 
oleh salah satu calon hakim agung.  

“Dalam seleksi sebelumnya, saya 
pernah ditawari Rp 1,4 miliar oleh 
orang yang mengaku dari DPR untuk 
meloloskan calon tertentu. Uang itu 
untuk dibagi ke 7 komisioner KY,” 
kata Imam disalah satu stasiun TV. 
Tentu saja Imam langsung menolak 
tawaran tersebut. Calon yang 
dimaksud pun kebetulan tak lolos 
untuk menjalani ujian di DPR. 

“Tak mungkin saya terima. 
Kalau calon Hakim Agung seperti itu 
bagaimana. Nanti rusak masa depan 
hukum kita,” ujar Imam.

Pengalaman serupa juga 
dilontarkan Wakil Ketua KPK 

Busyro Muqoddas. Mantan Ketua 
KY itu menggambarkan betapa 
proses seleksi hakim agung tidak 
mementingkan kualitas para calon. 
Saat Busyro masih menjabat sebagai 
Ketua KY, ada seorang calon yang 
bagus gagal lolos gara-gara tidak 
mau membayar uang suap saat 
menjalani seleksi di DPR.

“Era KY jilid I dulu ada calon 
hakim lulus KY dengan nilai tinggi 
dan integritas bagus, kandas di DPR 
karena tak menuruti permintaan Rp 2 
miliar,” ujar Busyro.

Merasa Sangat Dirugikan
Tudingan “lobi toilet” itu tentu saja 

dibantah oleh Bachrudin maupun 
Sudrajad. Keduanya sama-sama 
mengaku tak melakukan “praktik 
kotor” di toilet yang sempit itu. 
Bachrudin mengaku ke toilet  hanya 

untuk buang air kecil. Menurutnya 
pertemuannya dengan Sudrajad  
hanya sebuah kebetulan. Sedangkan 
komunikasinya dengan Sudrajad 
hanya sebatas   bertanya tentang 
sejumlah calon hakim agung yang 
ikut seleksi.

“Nggak. Saya cuma nanya ada 
berapa calon (hakim agung) yang 
perempuan, dan ada berapa calon 
yang nonkarier,” tutur Bachrudin. 

Cerita senada juga diungkapkan 
Sudrajad. Ketika dikonfirmasi 
sejumlah wartawan Sudrajad 
mengaku, siang itu dia sudah 
selesai menjalani uji kelayakan dan 
kepatutan. Sebelum pulang,  dia 
mampir ke toilet. “Saya pikir kalau 
sudah sampai jalan tol pasti susah 
buang air kecil,” jelasnya kepada 
sejumlah wartawan. 

Saat di toilet itu, kata Sudrajad, 

Sebanyak 12 calon 
hakim agung, baris 
pertama (kiri-kanan) 
Arofah Windiani, 
Sudrajad Dimyati, 
Zahrul Robain, Is 
Sudaryono, Mulyanto, 
Hartono Abdul 
Murad, Manahan MP. 
Sitompul, Heru Iriani, 
Maruap Dohmatiga 
Pasaribu, Bambang 
Edy Sutanto Soedewo, 
Zahrul Robain, dan 
Eddy Army mengikuti 
uji kepatutan dan 
kelayakan hakim 
agung di Komisi III, 
Komplek Parlemen, 
Senayan, Jakarta, 
Senin (23/9/2013). 

HUKUM
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dia bertemu orang tua yang 
belakangan dia baru tahu kalau  
dia anggota DPR yang namanya 
Bachrudin. Setelah usai buang 
air kecil itulah Sudrajad mengaku 
Bachrudin menanyakan nama calon 
hakim agung perempuan dari karier 
sambil menunjukkan lembaran kertas. 

“Kertas itu ada dua lembar. Yang 
satu berisi panggilan dari Sekretaris 
Jenderal, dan yang ke-2 jadwal. Di 
situ ada ringkasan salah satu karier 
satu peserta perempuan. Setelah 
saya lihat  saya katakan yang bawah,” 
tutur Sudrajad. “Terus terang saya 
juga tidak tahu apa maksudnya. 
Karena dia bertanya secara baik ya 
saya jawab,” tambahnya lagi.  

Secara tegas Sudrajad 
membantah telah melakukan lobi-lobi 
untuk proses seleksi yang dijalani, 
apalagi memberikan suap. “Saya 
bersumpah kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa,” ujar Sudrajad. Karena 
itu Sudrajad justru merasa sangat 
dirugikan dan disudutkan dengan 
adanya isu itu. 

Menanggapi isu yang menarik 
perhatian itu juru Bicara KY 
Asep Rahmat Fajar mengatakan 
lembaganya akan menelusuri 
dugaan suap dalam uji kepatutan 

dan kelayakan calon hakim agung 
tersebut. “KY akan memetakan dulu 
(informasi),” ujarnya.

Asep menambahkan, tak hanya 
memetakan, KY juga akan melakukan 
validasi terhadap semua informasi 
‘transaksi toilet’ tersebut. “KY akan 
melakukan validasi dulu atas semua 
informasi yang ada,” ucap Asep.

Sementara itu Mahkamah Agung 
(MA) mengimbau semua pihak agar 
menahan diri dalam menanggapi 
peristiwa calon hakim agung yang 
diberitakan diduga melakukan lobi 
kepada anggota Komisi III DPR RI di 
toilet sesaat setelah uji kepatutan dan 
kelayakan. Kepala Biro Hukum dan 
Hubungan Masyarakat Mahkamah 
Agung, Ridwan Mansyur, mengatakan 
peristiwa di toilet tersebut belum bisa 
mewakili untuk memberikan label 
jahat kepada para calon hakim agung 
yang ikut uji kelayakan.

“Melihat track record seseorang 
jangan hanya melihat kondisi sesaat. 
Kalau demikian saya khawatir orang 

yang setengah mati bekerja bisa 
sangat mudah dihancurkan kariernya 
hanya dengan dugaan-dugaan 
yang belum terbukti. Jadi alangkah 
ceteknya kita menilai perilaku 
seseorang kalau hanya melalui 
perbuatan yang belum dibuktikan. 
Apalagi kita ini kan negara hukum,” 
ujar Ridwan kepada wartawan di 
Mahkamah Agung.

Ridwan kembali mengingatkan 
bahwa calon yang ikut uji kelayakan 
sebenarnya sudah teruji karena 
sudah melewati serangkaian tes yang 
cukup berat di Komisi Yudisial (KY). 
Misalnya test kesehatan, kemampuan 
berperkara, kemampuan hukum, dan 
tinjauan rekam jejaknya. 

“Jadi jangan sampai ada pendapat 
seolah-olah jabatan ini jadi permainan 
politik. Artinya hanya pendapat 
dari beberapa politikus. Alangkah 
sayangnya rekrutmen yang kita 
lakukan dengan susah payah untuk 
mencari seorang hakim agung ini,” 
kata Ridwan.  (bd)

Mantan Ketua KY itu menggambarkan betapa 
proses seleksi hakim agung tidak memen tingkan 
kualitas para calon. Saat Busyro masih menjabat 
sebagai Ketua KY, ada seorang calon yang bagus 
gagal lolos gara-gara tidak mau membayar uang 
suap saat menjalani seleksi di DPR.

Proses 
penghitungan 
suara pada 
pemilihan calon 
Hakim Agung di 
DPR.

HUKUM
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Lintas Peristiwa

JAKARTA -- Badan Anggaran 
(Banggar) DPR menilai pemerintah 
belum optimal melakukan monitoring 
atas rekening kementerian dan lembaga. 
Sehingga, masih banyak anggaran yang 
mengendap atau salah sasaran. Demikian 
mengemuka dalam rapat kerja Banggar 
dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, 
Senin (2/9). 

“Kemenkeu selaku bendahara 
umum negara belum optimal melakukan 
monitoring atas rekening yang dikelola 
kementerian dan lembaga,” kata Djoko 
Udjianto Wakil Ketua Banggar saat 
membacakan permasalahan yang 
ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) tahun 2012. Demikian dikutip dari website dpr.
go.id.

Banggar juga mengungkapkan, anggaran untuk belanja 
bantuan sosial banyak yang tidak sesuai ketentuan. Djoko 

mengungkapkan, “Adanya pengendapan 
bantuan sosial dan adanya penyaluran 
belanja bantuan sosial yang tidak sesuai 
sasaran.” Sistem belanja akhir tahun juga 
dinilai tidak berjalan secara efektif. Satu hal 
lagi yang menjadi sorotan Banggar adalah 
pemerintah selama ini belum menelusuri 
sepenuhnya keberadaan aset-aset eks 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional 
(BPPN). Penilaian terhadap berbagai aset 
eks BPPN belum diselesaikan pemerintah.  

Seperti diketahui, aset bank-bank yang 
dilikuidasi menjelang reformasi 1998 sangat 
besar. Hingga kini belum jelas benar semua 
aset tersebut. Semua sorotan ini merupakan 

beberapa bagian dari kelemahan sistem pengendalian 
intern, permasalahan LKPP 2012. Bahkan, dalam laporan 
Banggar ini, ada masalah kelemahan lainnya, yaitu 
kebijakan dan metode penghitungan selisih kurs belum 
menjamin kewajaran penyajian pendapatan belanja.  ***

KPK-DPR Buat Peta Rawan KoRuPsi
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
bekerja sama untuk membuat peta rawan 
korupsi di parlemen. “Hari ini DPR akan 
bekerja sama dengan KPK membuat 
semacam peta rawan korupsi terhadap 
tugas dan fungsi DPR,” kata Wakil Ketua 
DPR Pramono Anung di gedung KPK 
Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Pramono, tugas utama 
DPR adalah legislasi, pengawasan dan 
penganggaran, dalam tugas itu ada diskresi 
atau kewenangan yang dimiliki DPR. 
Beberapa kewenangan itu rawan tindak 
pidana korupsi, maka DPR membuka 
diri bekerja sama dengan KPK supaya bisa terhindar dari 
persoalan korupsi.

“Nanti KPK akan menjelaskan semua titik rawan yang 
mungkin terjadi korupsi, misalnya yang berkaitan dengan 
legislasi karena tidak menutup kemungkinan dalam legislasi 
ada Rancangan Undang-Undang atas desakan pihak 

tertentu atau hal yang berkaitan dengan 
badan anggaran, jadi dalam konteks itu 
kita lakukan kerja sama,” tambah Pramono 
sebagaimana dikutip dari Jurnal Parlemen.

“Kemungkinan peristiwa korupsi yang 
semula hanya diduga di badan anggaran 
tapi terjadi juga proses legislasi, karena 
itu DPR perlu melakukan perubahan dan 
pembenahan karena peristiwa korupsi ini 
menjadi musuh kita bersama,” tambah 
Pramono. Ia menekankan bahwa penekanan 
kemungkinan tindak pidana korupsi adalah 
saat proses pembahasan dan pengesahan 
UU

“Pendalaman oleh KPK bisa terjadi 
dalam semua tahapan, apakah dalam tahapan pengusulan, 
prolegnas atau dalam tahap pembahasan, atau persetujuan 
KPK dapat memberikan masukan, jadi ini belum terjadi 
korupsi,” ungkap Pramono dengan mengharapkan kajian 
peta tersebut selesai pada November 2013 sebelum masing-
masing anggota DPR kembali ke daerah pemilihan.  ***

PemeRintah Belum monitoR 
ReKening KementeRian

Pramono Anung

Djoko Udjianto
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YogYaKaRta lima BesaR teRBaiK 
PenYeRaPan aPBn

PeRtumBuhan eKonomi 
inDonesia teRBaiK KeDua Di g-20

YOGYAKARTA -- Daerah 
Istimewa Yogyakarta masuk lima besar 
terbaik nasional dalam penyerapan 
anggaran bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) tahun ini. Daerah ini masuk 
lima besar karena Gubernur daerah 
ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X 
dianggap berhasil menerapkan sanksi 
dan penghargaan bagi pejabat satuan 
kerja perangkat daerah menyangkut 
penyerapan anggaran. 

Hal itu disampaikan Ketua 
Tim Evaluasi Pengawasan dan 
Penyerapan Anggaran atau TEPPA, 
Kuntoro Mangkusubroto dalam rapat 
kerja evaluasi realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah 
di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, 
(26/8), sebagaimana diberitakan Tempo.Co.

Yang juga masuk dalam  lima besar penyerapan 

anggaran di antaranya Maluku dan Nusa 
Tenggara Timur. DIY dan Maluku menggeser 
daerah lain yang masuk peringkat lima besar 
tahun lalu pada periode yang sama. Pada 30 
Juni 2012 peringkat lima besar penyerapan 
anggaran adalah Sumatera Selatan, Jawa 
Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Gorontalo. 
Sedangkan, penyerapan anggaran paling rendah 
terjadi di DKI Jakarta, Papua, dan Aceh.

Selain daerah, TEPPA juga mengevaluasi 
penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, 
dan lembaga non-kementerian. Lembaga yang 
dianggap baik dalam penyerapan anggaran 
adalah Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan atau BPKP, Mahkamah Agung, 
Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial. 

Sedangkan, lembaga yang paling rendah dalam menyerap 
anggaran adalah Badan Pengawas Pemilu, Komisi 
Pemilihan Umum, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, 
Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.  ***

JAKARTA - Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia diprediksi dapat 
mencapai 5,8-5,9 persen sampai 
akhir 2013. Angka ini hanya kalah 
dari China yang diprediksi mengalami 
pertumbuhan ekonomi mencapai 
tujuh persen sampai akhir tahun ini. 
Di tempat ketiga yakni India dengan 
4,8 persen yang diprediksi bisa turun 
ke angka empat persen. Brasil dan 
Afrika Selatan hanya sekitar 2 persen.

Demikian penegasan Menteri 
Keuangan Chatib Basri saat 
memberikan kata sambutan dalam 
acara Seminar Nasional bertemakan 
Inisiatif Program National Interset Account (NIA) sebagai 
alternatif percepatan pertumbuhan ekspor nasional di 

kantornya, Jakarta, Selasa (10/9), sebagaimana 
dilansir Metrotvnews.com. 
“Good news-nya ialah pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sampai akhir tahun berada di urutan 
kedua di antara negara-negara G-20,” jelas 
Chatib. Ia membantah bahwa depresiasi nilai 
tukar yang menimpa rupiah tidak yang paling 
buruk. Menurutnya, nilai tukar rupee (India) 
dan yen (Jepang) merupakan yang tertinggi 
mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika 
Serikat.

“India itu yang terburuk. Rupee mengalami 
depresiasi lebih dari 15 persen. Jepang juga 
mengalami hal yang sama. Tapi, pemerintah 
Jepang sengaja mengalami penurunan nilai 

tukar untuk menggenjot ekspor dalam negeri mereka,” 
tegas Chatib.  dr

Chatib Basri

Sri Sultan Hamengku Buwono X
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seRaPan Belanja K/l 2013 
leBih jeleK DiBanDing 2012

JAKARTA - Serapan anggaran kementerian dan 
lembaga (K/L) hingga akhir Agustus 2013 masih jauh 
dari harapan. Rata-rata serapannya hanya 31 persen. 
Rendahnya serapan anggaran KL tersebut membuat 
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sunartoyo 
prihatin.

Anggota Fraksi Partai Amanat 
Nasional (F-PAN) ini melihat tidak 
ada upaya kuat dari pemerintah untuk 
mendorong serapan KL meningkat. 
“Tidak ada upaya dilakukan pemerintah 
untuk meningkatkan serapan belanja 
KL. Bahkan tahun ini jauh lebih jelek 
dari tahun 2012,” kata Sunartoyo yang 
juga anggota Komisi XI ini di Kompleks 
Parlemen, Senayan, sebagaimana 
dilansir Jurnal Parlemen.

Padahal, jelas Sunartoyo, 
tujuan belanja modal tersebut untuk 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi. 

Misalnya, lanjut Sunartoyo, masih rendahnya alokasi yang 
diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. “Tidak ada 
belanja yang signifikan untuk infrastruktur, malah dikurangi. 
Juga beberapa belanja K/L dikurangi,” kata anggota DPR 
Daerah Pemilihan Jawa Timur I  ini.  ***dr

PRoses PenganggaRan Di K/l 
haRus DiPeRBaiKi

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pemerintah dapat 
meningkatkan dan memperbaiki penyerapan anggaran. 
Pelaksanaan APBN tahun 2014 dan tahun-tahun 
mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. 
Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan berbagai 
terobosan yang diikuti dengan tercapainya target program 
dan penganggaran. Demikian disampaikan juru bicara 
dari fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat kerja Banggar 
dengan pemerintah.

Juru bicara Fraksi PAN Sukiman meminta, pemerintah 
meningkatan kualitas pada lembaga pemerintahan yang 
pengelolaan anggarannya menurun. “Harus ada evaluasi 
terhadap lembaga negara seperti kementerian yang opini 
laporan keuangannya menurun,” katanya. Sementara itu, 
Fraksi PKS, menilai, banyak lembaga pemerintahan yang 
belum optimal dalam penyerapan anggarannya. “Proses 

penganggaran di setiap lembaga harus diperbaiki,” 
ujarnya.

Senada dengan itu, juru bicara Fraksi PDIP 
Sayyed Mohamad Mullady mengatakan, pemerintah 
perlu menerapkan reward and punishment kepada 
kementerian/lembaga (K/L) agar dapat meningkatkan 
kinerjanya.  “Penggunaan anggaran harus ada konsep 
yang jelas agar masalah penyelewengan anggaran atau 
inefisiensi penyerapan anggaran tidak terus berulang 
setiap tahun.” paparnya.

Sementara Fraksi PPP menyoroti tentang lemahnya 
sistem pengawasan internal pada setiap K/L. “Dalam 
penggunaan anggaran masih ditemukan ketidakpatuhan 
dalam realisasi,” ujarnya. Pihaknya berharap, pemerintah 
dapat memberikan sistem imbalan dan sanksi bagi 
lembaga sesuai dengan prestasi lembaga dalam 
menggunakan anggarannya.  ***
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S aat lawatan ke Kazakhstan, SBY mengaku 
terkesima melihat kota astana yang menjadi 
ibukota baru negara pecahan Rusia 
tersebut. Karena itu Presiden SBY langsung 

melemparkan wacana agar Jakarta sebaiknya tidak dijadikan 
ibukota pemerintahan lagi karena kemacetan dan kepadatan 
penduduk yang tidak terkendali.

Bagi Presiden SBY, wacana ini sebenarnya bukanlah 
hal yang baru. Sejak 4-5 tahun lalu  Presiden SBY 
telah memikirkan kemungkinan membangunan pusat 
pemerintahan di luar Jakarta. Bahkan SBY sempat 
membentuk “tim kecil” guna mendalami kemungkinan 
pemindahan ibukota negara.

“Pusat perekonomian tetap di Jakarta, tapi pusat 
pemerintahan dipindah  ke kota lain,” kata Presiden SBY 
dalam jumpa pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, 

Rusia, Sabtu (7/9/2013), waktu setempat.
Menurut Kepala Negara, kalau memang secara ekonomi 

kita sudah kuat, pertumbuhan GDP , income per kapita, 
kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk 
mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang 
tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru bila  mulai dipikirkan 
adanya suatu tempat yang bisa dibangun menjadi pusat 
pemerintahan yang baru.

Menanggapi wacana pemindahan Ibukota itu, Gubernur 
DKI Jakarta, Joko Widodo tak mau berkomentar banyak. 
Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke 
pemerintah pusat. “Ya itu kan keputusan nasional. Kalau 
memang diputuskan, kita yang di sini tentu saja berhitung 
kembali mengenai perencanaan. tapi, kalau mau diputuskan 
ya segera diputuskan. Jangan terlalu lama,” ujar Jokowi 
seperti dilansir situs berita Jakarta.

Wacana pemindahan 
ibukota Republik 
indonesia, daRi 
JakaRta ke lokasi 
lain, kembali 
mengemuka. gagasan 
itu disampaikan 
pResiden susilo 
bambang YudhoYono 
usai kunJungan 
kenegaRaan ke 
kazakhstan, polandia, 
dan Rusia. pRo 
dan kontRa masih 
meWaRnai Wacana 
pemindahan ibukota 
negaRa ini.

Lagi, MuncuL Wacana MeMindahkan ibukota Ri

Jonggol

YogYAKARTA

PiLih
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Menurut  Jokowi, banyak 
yang harus diperhitungkan untuk 
menjalankan wacana tersebut. Salah 
satunya, mengenai nilai historis 
Jakarta sebagai ibukota. Namun, 
jika dihitung mengenai kepadatan 
penduduk di Jakarta, memang sudah 
perlu dipertimbangkan. 

“Kalau historis kan memang 
ada historisnya. tapi kalau mau kita 
berhitung, berkalkulasi mengenai 
kepadatan Jakarta ya memang beda 
soal,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua 
Komisi II DPR RI abdul Hakim Naja 
mengatakan, pemikiran tentang 
pemindahan ibukota Indonesia 
sebenarnya sudah lama ada di 
kalangan elite bangsa.“Bahkan pasca 
kemerdekaan di zaman Sukarno 
dulu, sempat muncul keinginan untuk 
memindahkan pusat pemerintahan 
negara ini ke Palangkaraya,” ujar Naja.

Jauh sebelum wacana ini muncul 
kembali, di  Komisi II  sempat pula 
timbul gagasan untuk membentuk 

panja pemindahan ibukota. Pemikiran 
itu hadir untuk meminimalkan berbagai 
tekanan terhadap DKI yang semakin 
berat. 

Naja berpendapat, bila wacana ini 
akan direalisasikan maka pemerintah 
sudah semestinya mempersiapkan 
secara matang masterplan ibukota 
baru yang akan dibangun nantinya. 
Begitu pula halnya dengan berbagai 
skenario yang berhubungan dengan 
pemisahan pusat ekonomi, industri, 
dan pemerintahan.

Ia memaparkan, beberapa model 
solusi yang mungkin digunakan dalam 
pemindahan ibukota negara. Pertama,  
memindahkan pusat pemerintahan 
jauh dari garis pantai seperti yang 
dilakukan turki yang memindahkan 
ibukotanya dari Istambul ke ankara, 
atau  Brasil yang memindahkan pusat 
pemerintahannya dari Rio de Janeiro 
ke Brasilia. 

“Model ini biasanya diterapkan 
untuk kepentingan geopolitik 
pertahanan dan keamanan negara 

yang bersangkutan,”  kata Naja.
Model kedua adalah menggeser 

pusat pemerintahan ke daerah lain 
dengan tidak mengubah status 
pusat industri dan perekonomian 
ibukota sebelumnya. Model ini 
seperti dilakukan oleh Malaysia yang 
menggeser pusat pemerintahannya 
ke Putra Jaya yang jaraknya hanya 
beberapa puluh kilometer dari Kuala 
Lumpur. 

“Konsep ini pernah dicetuskan 
Presiden Soeharto yang sempat 
merencanakan pemindahan pusat 
pemerintahan RI ke Jonggol, Bogor, 
Jawa Barat. Namun niat itu urung 
terlaksana karena berbagai sebab,” 
kata politikus dari Fraksi Partai 
amanat Nasional itu.

Model ketiga, mengubah pola 
ibukota itu sendiri. Maksudnya, jelas 
Naja, Jakarta tetap menjadi pusat 
pemerintahan, namun konsentrasi 
kegiatan ekonomi dan industrinya 
yang justru dipindahkan ke daerah 
lain.

Jonggol

YogYAKARTA
atau
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Ketiga model ini, menurutnya, 
perlu pertimbangan serius. “Mana 
yang paling layak, tentunya itu 
butuh kajian yang komprehensif dan 
mendalam. Harus ada blueprint yang 
mantap dari pemerintah. Setelah 
itu baru bisa dibahas di DPR untuk 
kemudian dikongkretkan lewat 
undang-undang tersendiri.” tuturnya.

Sayangnya, kata dia lagi, wacana 
pemindahan ibukota tersebut sampai 
sejauh ini terkesan hilang timbul. 
Pemerintah sepertinya masih ragu-
ragu untuk menindaklanjuti rencana 
tersebut. “Pembahasannya masih on-
off-on-off,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 
triwisaksana menyambut positif 
wacana pemindahan ibukota negara. 
Dia pun mengapresiasi pembentukan 
tim kecil yang dilakukan Presiden 
SBY untuk rencana pemindahan 
ibukota tersebut. 

alasan triwisaksono, 
ibukota negara memang harus 
dikonsentrasikan sebagai pusat 
administrasi negara seperti di 
Malaysia. “Kayak di Malaysia. Kuala 
Lumpur buat bisnis saja. Pusat 
administrasi pemerintah beda lagi,” 
kata dia.

Namun triwisaksono 
mengingatkan, pemindahan itu 
perlu menunggu waktu, mengingat 
tingginya biaya yang harus 
dikeluarkan pemerintah. “Sekarang 
lagi krisis, itu mahal biayanya. Kalau 
dipaksakan jadi pemborosan,” ujar 
triwisaksana. 

Lebih lanjut tri juga 
menambahkan, jika Jakarta 
masih ditetapkan menjadi ibukota 
negara,  maka sudah selayaknya 
bila dilakukan penataan ulang. 
“Perbaiki infrastruktur, tambah sarana 
transportasi. amankan Jakarta 
dengan bendungan raksasa di Pantai 
Utara. Ini sebagai  antisipasi dari 
riset yang menyatakan 2050 Jakarta 
tenggelam,” terangnya.

Dengan adanya penataan ulang 
itu, menurut tokoh Betawi ini, negara 
bisa menghemat anggaran dan tidak 

perlu memindah ibukota negara. 
“Buat pindah total sekira Rp200 triliun. 
Kalau opsi Jakarta tetap menjadi 
ibukota, ada setengahnya saja 
anggaran itu, Jakarta bisa jadi luar 
biasa,” tuturnya.

Namun bila memang tetap 
ingin dipindah, menurut dia, akan 
membutuhkan waktu yang cukup 
panjang mempersiapkan kondisi 
ekonomi, political will, dan lainnya. 
“Paling cepat 2027. Ini harus 
dikaji ulang. Kalau gagasan Bung 
Karno dulu, ke Kalimantan tengah, 
Palangkaraya. tapi harus dikaji. 
Kalau bisa jangan terlalu jauh,” 
tandasnya.

Sebaliknya Mantan Wakil 
Presiden RI Jusuf Kalla justru 
mengkritik wacana pemindahan 
ibukota yang disampaikan 
Presiden SBY. Pasalnya, menurut 
Jusuf Kalla, masih  banyak 
permasalahan lain yang jauh lebih 
penting untuk diselesaikan. 

“Saya kira masih banyak hal 
yang lebih prioritas,” kata Jusuf 
Kalla seusai perayaan puncak 50 
tahun Kompas Gramedia, di Ritz-
Carlton Hotel, Jakarta, Senin (9/9) 
malam.

Menurut JK, segala 
infrastruktur dan pembangunan 
telah dilaksanakan di Jakarta. 
Dengan susah payah, Jakarta 

dibangun dengan berbagai fasilitas 
dan infrastruktur sehingga menjadi 
pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan 
sebagainya.  

apabila ibukota dipindahkan dari 
Jakarta, kata dia, akan membutuhkan 
biaya yang tidak sedikit. “Banyak 
yang harus diperhitungkan untuk 
menjalankan wacana tersebut. Salah 
satunya, mengenai nilai historis 
Jakarta sebagai ibu kota.

Infrastruktur lengkap sudah 
dibangun di sini, masak mau pindah 
ibukota? Lebih banyak prioritas lain 
yang harus diselesaikan,” tegas Jusuf 
Kalla lagi.

Wacana ini tampaknya juga 
mengundang keraguan di kalangan 
akademisi. “Keseriusan presiden 
mengenai rencana itu masih 
dipertanyakan,” kata pakar perkotaan 
dari Universitas trisakti, Yayat 

INGGRIS memindahkan ibu 
kotanya dari Winchester ke London 
pada 1066. Hampir sama dengan 
Pakistan, perpindahan ini pun tidak 
menimbulkan efek sosial yang berarti 
sebab London memang sudah padat 
populasinya. London menjadi ibukota 
paling pesat berkembang dan zona 
perkotaan terbesar di Uni Eropa 
berdasarkan luas wilayah.

Pakistan telah memindahkan 
ibukota mereka dari Karachi ke 
Islamabad. Perpindahan ini telah 
direncanakan dengan matang. 
Pemerintah Pakistan sudah lebih 
dulu membangun Islamabad sebelum 
akhirnya pusat pemerintahan negara 
itu pindah secara sah pada 1960.

Pertumbuhan penduduk di 
Islamabad mengalami kemajuan 
pesat sejak menjadi ibukota. Dari 
populasi 100.000 orang menjadi 

Negara 
yang Sukses 
Memindahkan 

Jusuf Kalla
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Supriyatna. 
Dia menuturkan, isu pemindahan 

ibukota RI dari Jakarta ke daerah lain 
sudah lama diembuskan pemerintah 
dan sampai sekarang masih berupa 
wacana. Jika pemerintah memang 
serius, kata Yayat, seyogianya 
rencana tersebut segera dibawa 
ke parlemen untuk memperoleh 
keputusan politisnya. 

Namun, sebelum itu dilakukan, 
presiden mesti memiliki argumentasi 
dan pertimbangan yang benar-benar 
matang, baik dari sisi ekonomi, 
politik, maupun sosial budaya. 
Selain itu Presiden juga harus 
dapat menjelaskan apa risikonya 
jika ibukota tidak dipindahkan, juga 
bagaimana tindak lanjut rencana itu 
ke depan .

“Kalau hanya sekadar 
berwacana, tanpa ada tindak lanjut, 

semua orang juga bisa,” ujarnya. 
Oleh karena itu, tambahnya, 
pemerintah harus mempunyai 
pemikiran soal bagaimana membuat 

konsep perkotaan modern 
sebelum memindahkan ibukota 
negara. Jangan sampai pusat 
pemerintahan yang baru malah 
lebih amburadul dari Jakarta. Oleh 
karena itu tim yang sudah dibentuk 
presiden harus benar-benar 
berfungsi merumuskan konsep 
ibukota baru yang akan dibangun 
nanti. 

Menurut Yayat, DKI Jakarta 
sebenarnya masih layak menjadi 
ibukota RI. alasannya, kota ini 
sudah memiliki masterplan alias 
rencana tata ruang kota yang 
mantap untuk 20 tahun ke depan. 
termasuk rencana strategis terkait 
pengembangan wilayah urban DKI 
dan kota-kota satelit di sekitarnya 
yang dikenal dengan Jabodetabek 
(Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, 
dan Bekasi). 

Sementara itu taipan 
properti Indonesia ini menilai, 
memindahkan ibukota negara 
saat ini dinilai belum tepat. 
Solusi terkini adalah bagaimana 
mengatasi persoalan tata kota, 
banjir dan kemacetan di Jakarta 
“Memindahkan ibukota ke luar 
Jakarta, bukan karena banjir kita 

pindah. Bukan karena korupsi, bukan 
karena macet,” tutur Ciputra.

Menurutnya, biaya yang 
dibutuhkan untuk membangun deep 
tunnel alias bendungan raksasa 
multi fungsi di utara Jakarta dan 
memindahkan ibukota hampir 
sama, yaitu sekitar Rp 70 triliun. 
Memperbaiki kondisi Jakarta sebagai 
ibukota negara adalah prioritas, 
karena di tahun 2030 Jakarta 
akan menjadi salah satu pusat 
perekonomian dunia, sehingga, 
sebagai ibukota negara, Jakarta harus 
benar-benar ditata.

“tahun 2030 Indonesia menjadi 
kota pelabuhan besar dunia. Ibu 
kota nomor 8 di dunia. Kita harus 
melakukan all out Jakarta jadi kota 
modern,” tambahnya.

Namun, ia tak keberatan 
memindahkan ibukota ketika Jakarta 
telah menjadi kota yang bebas macet, 
banjir, dan telah tertata rapi. “Jakarta 
ditinggalkan kalau keadaan bagus,” 
cetusnya.

Sedangkan  Direktur Utama Pt 
Jababeka tbk, Darmono, sepakat 
bila pemerintah berencana  segera 
memindahkan ibukota Indonesia ke 
wilayah lain. Bahkan bos perusahaan 
pengembang properti ini menganggap 
pemindahan ibukota sangat 
mendesak. “Pemindahan ibu kota 
harus segera. Macetnya di Jakarta 
sudah luar biasa,” ungkap Darmono.

Menurutnya idenya pemindahan 
ibu kota tak mesti membangun kota 
baru tetapi bisa memanfaatkan kota 
yang sudah ada. Ia siap memberikan 
masukan kepada pemerintah ihwal 
ibukota yang baru. “Nggak ada waktu 
untuk membuat kota baru. tapi bisa 
saja pemerintah  memindahkan ke 
kota yang sudah siap. Misalnya saja 
bisa Yogyakarta,” imbuhnya.

Yogyakarta dinilai pas untuk 
menjadi ibukota baru Indonesia. 
Selain mirip dengan konstruksi 
Jakarta, Yogyakarta juga pernah 
menjadi ibu kota sementara Indonesia 
pada zaman awal-awal kemerdekaan, 
antara tahun 1946 - 1949.  (bd)

hampir dua juta orang.
Selama berdirinya negara 

australia, Melbourne menjadi 
ibukota pertama sebelum akhirnya 
dipindahkan ke Canberra pada 1927. 
Pemindahan ini merupakan hasil 
sayembara internasional pada 1911 
saat pemerintah ingin menetapkan 
ibukota baru. Syarat menjadi ibukota 
baru yakni mempunyai taman kota 
dengan danau besar di pusat kotanya 
dan hanya Canberra yang memenuhi 
syarat.

Nama Canberra diberikan 
oleh Lady Denman, istri mantan 
Gubernur Melbourne pada 1913. 
Kata ini berasal dari bahasa aborigin, 
suku asli negara itu berarti tempat 
bertemu.

India juga sukses memindahkan 
ibukota mereka dari Delhi ke New 
Delhi meski masih satu wilayah. 
tidak ada kesulitan berarti saat 
memindahkan pusat pemerintahan 
dan masyarakat New Delhi langsung 
terbiasa dengan perpindahan itu. 
New Delhi resmi menjadi ibu kota 
India pada 1911.  (bd)

Yayat Supriyatna

64 - 67 UMUM.indd   67 11/1/13   1:23 PM



TEMPO DOELOE

68 Warta BPK      SEPTEMBER 2013

B aru-Baru ini, undang-undang No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara dan undang-
undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan diuji materi di Mahkamah 

Konstitusi. ada beberapa pasal dari kedua undang-undang 
tersebut yang dirasa pemohon uji materi, Forum Hukum 
Badan usaha Milik Negara (BuMN), akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 2 
huruf g dan huruf i uu Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat 
(1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) 
huruf b, dan Pasal 11 huruf a uu BPK.

apa dampaknya jika uji materi ini dikabulkan? Jika 
kekayaan negara dipisahkan, maka BuMN khususnya, tidak 
bisa lagi diperiksa BPK. Selain BuMN, BPK juga tidak dapat 
memeriksa lembaga-lembaga macam Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), 
dan beberapa lembaga lain. 

BuMN menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BuMN adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan. Sementara kekayaan negara yang 

dipisahkan adalah kekayaan negara 
yang berasal dari anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (aPBN) untuk 
dijadikan penyertaan modal negara 
pada Persero dan/atau Perum serta 
perseroan terbatas lainnya.  

Jika ditarik ke belakang, berbicara 
mengenai BuMN, maka berbicara 
pula apa yang disebut perusahaan 
negara. Semangat pembentukan 
perusahaan negara ini, pada dasarnya 
tertuang dalam Pasal 33 uuD 1945, 
yang berbunyi: (ayat 1) Perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan; 
(ayat 2) Cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara; dan (ayat 3) 
Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pasal 33 uuD 1945 itu menggambarkan bagaimana 
para founding fathers Indonesia rupanya telah memikirkan 
fungsi dari perusahaan negara. Bagaimana mengusahakan 
sumber daya yang dimiliki negara, bisa dimanfaatkan untuk 
kemakmuran rakyat melalui perusahaan negara.    

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pembentukan 
perusahaan negara memang sudah mulai dilakukan. Tapi, 
mulai masif dan simultan mulai digalakkan saat tahun 
1950-an. Momennya adalah upaya pemerintah Indonesia 
menyelesaikan persoalan Irian Barat di Forum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) menemui jalan buntu. Sidang umum 
PBB XII gagal menyelesaikan persoalan Irian Barat, medio 
November 1957. Belanda tetap merasa menjadi pemilik 
sah Irian Barat. Pemerintah republik Indonesia pun mulai 
mengupayakan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar 
dimana Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali 
wilayah Irian Barat yang akan dibicarakan selanjutnya. 

Setelah itu, melalui serangkaian peristiwa, akhirnya 
pemerintah Indonesia melakukan kebijakan nasionalisasi 
perusahaan-perusahaan Belanda. Tanggal 3 Desember 
1958, Parlemen Indonesia menyetujui undang-
undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan 

BPK dan Perusahaan 
negara (1947-1960-an)

Tim pemeriksa BEPEKA sedang mewancarai petugas pada Pabrik Wire Rod, PT Krakatau 
Steel.
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Belanda di wilayah 
Indonesia. Pemerintah 
juga mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah 
(PP)  No.23/1958 yang 
menyatakan perusahaan-
perusahaan Belanda yang 
telah dinasionalisasi menjadi 
milik pemerintah republik 
Indonesia. 

Tercatat, dari sejak 1957 
hingga 1960, sebanyak 
700-an perusahaan 
Belanda di Indonesia 
berhasil dinasionalisasi. 
Jumlah itu mencakup 70% 
perusahaan asing yang 
beroperasi di Indonesia 
zaman itu. Sementara itu 
Prof Dr r.Z Leirissa dalam 
Nasionalisasi Perusahaan 
Belanda di Indonesia 
mencatat: sejak terjadinya 
gelombang nasionalisasi, 
kepemilikan dari 90% 
produksi perkebunan beralih 
ke tangan pemerintah. 
Demikian juga dengan 60% 
nilai perdagangan luar negeri 
dan sekitar 246 pabrik, 
perusahaan pertambangan, 
bank-bank, perkapalan 
dan sektor jasa (robison, 
1986:72).

   
BPK Periksa Perusahaan 
Negara

BPK dibentuk sebagai 
implementasi dari amanat uuD 1945 
Pasal 23 ayat 5 yang berbunyi: “untuk 
memeriksa tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu 
Badan Pemeriksa Keuangan, yang 
peraturannya ditetapkan dengan 
undang-undang. Hasil pemeriksaan 
itu diberitahukan kepada Dewan 
Perwakilan rakyat”.

Pembentukannya, bisa dikatakan 
merupakan mengadopsi dari peran 
Algemene Rekenkamer Hindia 
Belanda, nama lembaga pemeriksa 
di Indonesia pada masa kolonial 
Belanda. Nah, algemene rekenkamer 

sendiri melakukan pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan pemerintah 
kolonial Belanda, termasuk 
perusahaan yang diusahakan 
Pemerintah Hindia Belanda. 

Dalam menjalankan tugas 
pemeriksaannya, algemene 
rekenkamer memiliki seperangkat 
payung hukum, di antaranya: Indische 
Comptabiliteitswet (ICW), Instructie en 
Verdere Bepalingen voor de Algemene 
Rekenkamer (Iar), dan Indonesische 
Bedrijvenwet (IBW). Nah, salah satu 
aturan dimana Algemene Rekenkamer 
memeriksa perusahaan Hindia 
Belanda secara khusus adalah IBW. 

Di sisi lain, pembentukan BPK 
sendiri didasarkan pada Penetapan 
Pemerintah 1946 No.11/um. Dalam 

Penetapan Pemerintah 
tersebut, disebutkan bahwa 
sebelum ada peraturan 
baru tentang kewajiban, 
susunan, dan tatakerja BPK, 
maka peraturan-peraturan 
algemene rekenkamer 
untuk sementara waktu 
berlaku juga pada BPK. 
artinya, dengan sedikit 
perubahan, karena 
kemerdekaan Indonesia, 
maka ICW, Iar, dan IBW 
menjadi payung hukum bagi 
BPK dalam menjalankan 
tugasnya. 

Walau BPK telah dibekali 
peraturan perundang-
undangan produk Hindia 
Belanda, tetapi di masa awal 
BPK belum menjalankan 
tugas pemeriksaan atas 
perusahaan negara 
sepenuhnya. Hal ini 
dikarenakan kondisi di 
berbagai aspek, khususnya 
politik yang masih belum 
stabil, dimana Belanda 
melakukan agresi militernya 
untuk kembali menjajah 
Indonesia, sementara 
bangsa Indonesia sendiri 
berjuang mempertahankan 
kemerdekaan yang telah 
diproklamasikan pada 17 

agustus 1945.    
BPK melakukan pemeriksaan atas 

perusahaan negara dimulai tahun 
1950. Pada saat itu BPK bernama 
Dewan Pengawas Keuangan. Pada 
tahun 1950 tersebut, BPK melakukan 
pemeriksaan atas perusahaan negara, 
perseroan terbatas, dan yayasan, 
dimana pemerintah mempunyai 
kepentingan keuangan di dalamnya. 

untuk jumlah entitas yang 
diperiksa, diketahui bahwa pada tahun 
1951 BPK melakukan pemeriksaan 
atas 81 entitas, baik itu perusahaan 
negara, perseroan terbatas, maupun 
yayasan seperti yang telah disebutkan. 
rinciannya, 18 perusahaan negara; 
37 perseroan terbatas dimana negara 

Tim pemeriksa BEPEKA sedang melakukan pemeriksaan atas 
perusahan Kontraktor Bagi Hasi Pertamina, yaitu UNOCAL, di 
Balikpapan.

Tim pemeriksa BEPEKA sedang melakukan peninjauan atas 
kegiatan para karyawan PT-IPTN di Bandung yang sedang merakit 
badan pesawat CN 235.
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memiliki kepentingan di dalamnya; 
serta 26 yayasan dimana negara juga 
memiliki kepentingan di dalamnya.    

 Kewenangan BPK dalam 
memeriksa perusahaan negara 
kemudian dipertegas dengan dirilisnya 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 
1960 tentang Perusahaan Negara. 
Diundangkan pada 30 april 1960.

Dalam Perpu tersebut, BPK 
mendapat tempat khusus dalam 
Bab XIII mengenai Kontrol Pasal 
25 ayat 1. Pasal 25 ayat 1 tersebut 
berbunyi: “Badan Pemeriksa 
Keuangan berwenang melakukan 
kontrol atas pekerjaan menguasai 
dan mengurus perusahaan negara 
serta pertanggungan-jawabnya, 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan disampaikan pula kepada 
Pemerintah.”

Perpu No. 19 Tahun 1960 yang 
kemudian diundangkan menjadi uu 
No. 19/Prp/Tahun 1960 ini menjadikan 

bidang pemeriksaan BPK atas 
perusahaan negara menjadi lebih 
luas. Sebab, berdasarkan undang-
undang tersebut, semua perusahaan 
baik yang modalnya untuk seluruhnya 
merupakan kekayaan negara maupun 
yang terjadi karena nasionalisasi 
berdasarkan uu. No. 86 Tahun 1958 
adalah perusahaan negara. Selain 
itu, dalam lingkungan departemen 
juga didirikan badan-badan pimpinan 
umum yang berbentuk badan hukum 
dan bertugas menyelenggarakan 
pekerjaan menguasai dan mengurus 
perusahaan, menjalankan tugas 
direksi atau mengawasi jalannya 
perusahaan. 

Mekanisme pemeriksaannya 
sendiri, pemeriksaan menyeluruh 
atas perusahaan-perusahaan negara 
dilakukan oleh Jawatan akuntan 
Negara pada Departemen Keuangan 
atau oleh akuntan Publik yang 
ditunjuk. Kemudian Jawatan akuntan 
Negara ini menyampaikan hasil 

pemeriksaannya itu kepada BPK yang 
memuat opini akuntan atas laporan 
tahunan (neraca dan perhitungan laba-
rugi) perusahaan yang diperiksanya. 

Di sisi lain, BPK sendiri dalam 
melakukan kegiatan pengawasan 
dan pemeriksaan atas perusahaan-
perusahaan negara –terutama 
berdasarkan atas laporan-laporan 
akuntan itu- juga melakukan 
pemeriksaan operasional sendiri 
terhadap aspek tertentu dari 
pertanggungjawaban perusahaan 
negara, yang dipilih secara selektif. 

Pemeriksaan BPK atas 
perusahaan-perusahaan negara terus 
berlanjut walau pemerintahan silih 
berganti, serta peraturan perundang-
undangan yang terus diperbaharui 
mengikuti perkembangan jaman. 
Sampai kemudian nama BuMN lebih 
dikenal sebagai ciri dari perusahaan-
perusahaan plat merah itu, sampai 
saat ini.  (and)

Salah satu peristiwa penting pemeriksaan BPK atas 
perusahaan negara adalah dilakukannya operasi OTa-PN 
oleh BPK di masa Ketua BPK D. Suprayogi. Operasi OTa-PN 
merupakan Operasi Tertib administrasi Perusahaan Negara 
(OTa-PN). Dalam menjalankan operasi ini dibentuk tim OTa-
PN. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Keuangan yang pada waktu itu dijabat Drs. Frans Seda 
dan Ketua BPK D. Suprayogi, tertanggal 19 Oktober 1967. 

Tugas dari Tim OTa-PN ini adalah membina administrasi 
keuangan perusahaan-perusahaan negara. Selain itu, tim 
ini juga melakukan pemeriksaan atas pajak perseroan ( 
dulu disingkat PPs), Dana Pembangunan Semesta (DPS), 
management fee, serta sumbangan-sumbangan lain yang wajib 
disetor perusahaan negara. 

Pemeriksaan yang dilakukan, dengan mendatangi 
perusahaan-perusahaan negara, baik yang berada di Jakarta 
maupun di daerah. Kedatangan Tim OTa-PN yang melakukan 
pemeriksaan lapangan ini untuk melihat dari dekat bagaimana 
administrasi keuangan dan penyelesaian laporan keuangan 
tahunan perusahaan. 

Selain itu, kedatangan tim ke perusahaan-perusahaan 
negara, BPK juga bisa menyampaikan pertimbangannya terkait 

dengan dua Instruksi Presiden yang bertujuan menertibkan 
perusahaan-perusahaan negara. adapun dua Instruksi Presiden 
yang disosialisasikan BPK itu, pertama, Instruksi Presiden No.17 
Tahun 1967 tentang Bentuk Usaha yang terdiri dari Perusahaan 
Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 
Perseroan (Persero). Kedua, Instruksi Presiden No. 18 Tahun 
1967 tentang Inventarisasi Kekayaan Perusahaan-Perusahaan 
Negara.   

Di sisi lain, terkait kondisi-kondisi perusahaan-perusahaan 
negara, BPK pun memberikan perimbangannya kepada 
pemerintah. Pertimbangan BPK tersebut terkait pelaksanaan 
Instruksi Presiden No.17 Tahun 1967 yang meliputi perusahaan-
perusahaan negara yang akan dijadikan Perjan, Perum, dan 
Persero; prosedur dan tata kerja untuk mengubah perusahaan-
perusahaan negara; dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 Tahun 1960. 

Dalam pertimbangannya, BPK berpendapat bahwa secara 
formal, dengan Perpu No.19 Tahun 1960, penyeragaman 
perusahaan-perusahaan negara telah terpenuhi. Tapi, secara 
materiil, terdapat banyak kesulitan dan tidak efisien. Sehingga 
dipandang perlu untuk segera menertibkannya kembali.  
(and)

Operasi OTA-PN
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P U S T A K A

Banyak perubahan telah terjadi dalam duapuluh lima tahun silam sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Pengawasan Pencucian Uang Tahun 1986. 
Undang-undang tersebut telah diubah, kejahatan-kejahatan baru yang 
mendasari telah ditambahkan, dan keputusan-keputusan pengadilan telah 

diubah ruang lingkupnya. Undang-undang tersebut tetap menjadi alat penting dalam 
memerangi aktifitas kejahatan. Sekarang di dalam edisi ketiganya, Money Laundering : 
A Guide for Criminal Investigators memberikan pemahaman yang jelas tentang praktek 
pencucian uang. Buku ini menjelaskan tentang proses penyelidikan dan legislatif yang 
sangat penting untuk mendeteksi dan menanggulangi aktifitas ilegal dan berbahaya ini. 

Penelaahan edisi ketiga meliputi: 
•	 Keputusan-keputusan	 pengadilan	 penting	 dan	 perubahan-perubahan	 undang-

undang Federal sejak edisi kedua 
•	 Tren	baru	dalam	kejahatan	dan	pendanaan	terorisme	
•	 Maraknya	 pencucian	 uang	 sehubungan	 dengan	 penipuan	 besar,	 termasuk	 kasus	

Bernie	Madoff
•	 Pergeseran	hukum	dan	kebijakan	 terkait	 dengan	 terorisme	dan	pendanaan	 sejak	

pemerintahan Obama 
•	 Metode-metode	baru	untuk	 intelijen	 keuangan	dan	pengajuan	 Laporan	Kegiatan	

Mencurigakan	
•	 Bagaimana	perubahan	teknologi	telah	memungkinkan	para	pelaku	pencucian	untuk	

dapat memindahkan dana secara lebih mudah dan tanpa nama. 
Pengetahuan tentang teknik-teknik yang digunakan untuk menyelidiki kasus-kasus 

ini dan pemahaman penuh atas undang-undang dan peraturan yang berfungsi sebagai 
senjata pemerintah dalam pertempuran ini adalah sangat penting bagi para penyidik 
kejahatan. 

Buku ini ditujukan bagi mereka yang bertugas mencari dan melacak hasil-hasil 
ilegal dengan pengetahuan penting ini, yang memungkinkan mereka untuk dapat 
menggagalkan upaya mengambil keuntungan dengan menemukan jejak kertas. 

Money laundering : a guide for criminal 
investigators
Madinger, John 
New York : CRC Press, 2012
xxi, 407 hlm. : ilus. ; 29 cm.
363.25968 MAD m

PeMberAntAsAn suap dan penuntutan kasus-kasus berdasarkan 
Undang-Undang Praktek Korupsi Luar negeri telah menjadikan 
pencegahan dan mitigasi suap dan korupsi menjadi prioritas utama 
bagi bisnis di seluruh dunia. Diedit oleh Dr. Joseph t. Wells, pendiri 

dan Ketua Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), dan Laura Hymes, 
Managing Editor di ACFE, buku Bribery and Corruption Casebook adalah 
koleksi pengungkapan yang menggambarkan sifat tertutup skema-skema ini.

Mencerminkan penipuan yang terjadi dimana-mana dalam politik, 
perusahaan swasta, organisasi nirlaba dan bahkan badan amal, kasus 
di dalam buku ini ditulis oleh orang-orang yang kebetulan telah melakukan 
penyelidikan. Setiap kasus disumbangkan oleh seorang anggota ACFE dari 
yang merinci laporan tangan pertama penyelidikan mereka. Wawasan unik 
mereka diperoleh dari keterlibatan praktis bertahun-tahun, dan pembaca akan 
mendapatkan perspektif-perspektif penting dari kasus tersebut. 

Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan pandangan orang dalam yang 
langka tentang bagaimana masing-masing kejadian suap atau korupsi 
direkayasa, bagaimana hal itu diselidiki dan bagaimana para pelaku dibawa 
ke meja hijau. Bribery and Corruption Casebook adalah gambaran yang 
mendidik dan menghibur dari jenis penipuan ini, dampak merusaknya terhadap 
organisasi dan apa yang perlu lakukan oleh bisnis Anda agar terbekali untuk 
lingkungan penegakan yang baru ini. 

Bribery and corruption casebook : the 
view from under the table
Wells, Joseph T.
New Jersey : John Wiley & Sons, 2012
xiii, 385 hlm. : ilus. ; 26 cm.
363.25 brI
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

IHSAN, INTEGRITAS 
DAN ITQON
DALAM BEKERJA

S alah satu hal yang 
menunjukkan kesempurnaan 
ajaran Islam adalah adanya 
perintah bekerja kepada para 

pemeluknya. Seorang muslim (laki-laki) 
dibebani kewajiban untuk bekerja dengan 
beberapa alasan dan sebab, antara lain 
untuk memenuhi nafkah dirinya sendiri 
atau pun keluarganya, menjaga dirinya 
dari kehinaan meminta-minta, dan agar 
dapat menghindarkan diri dari perbuatan 
yang menyimpang atau tidak dibenarkan 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bekerja didefinisikan sebagai upaya 
mengerahkan segala kemampuan dan 
kesanggupan yang dimilikinya baik 
jasmani, ruhani, maupun akal pikiran 
untuk memenuhi kebutuhan hidup diri 
dan kelurganya. Bekerja dapat berupa 
berusaha sendiri (berwiraswasta) maupun 
dengan bekerja kepada orang lain/institusi 
sebagai pegawai/buruh/karyawan dengan 
mendapatkan imbalan/gaji/upah.

Islam mendorong para pemeluknya 
untuk bekerja dan menekuni kegiatan 
ekonomi dalam segala bentuknya seperti 
pertanian, industri, perdagangan, dan 
bekerja dalam berbagai bidang keahlian 
atau profesi. ada banyak nash-nash Islam 
baik berupa Firman allah SWT maupun 
hadits Rasulullah SaW yang memuat 
ajakan dan perintah untuk bekerja dan 
menjadikannya sejajar dengan perintah 
sholat, shodaqoh, dan jihad di jalan allah 
SWT.

Diantaranya dalam al-Qur’an Suarat 
at-Taubah ayat 103, allah SWT berfirman: 
“Bekerjalah kamu niscaya Allah akan 
melihat kerjamu.....”. Dalam sebuah 
hadits, Rasulullah SaW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mencintai mukmin 
yang bekerja” (hR hakim, Turmudzi, dan 
Baihaqi). Di lain riwayat Rasulullah SaW 
juga bersabda, “Seburuk-buruk perkara 
di dunia adalah pengangguran” (hR Ibnu 
Jubair dan Imam Baihaqi).

Bekerja menurut pandangan Islam 
bukan hanya sekedar bekerja atau bekerja 
asal-asalan. Namun ada nilai-nilai yang 
harus diperhatikan dan diamalkan oleh 
setiap muslim yang bekerja. Nilai-nilai 
tersebut adalah ihsan (baik), jiddiyah 
(integritas), dan itqon (profesional).   

1. Ihsan dalam bekerja
Islam tidak semata-mata 

memerintahkan bekerja, tetapi 
memerintahkan para pemeluknya untuk 
bekerja dengan ihsan (baik). Ihsan dalam 
bekerja bukan perkara sunnat, bukan 
keutamaan, bukan juga urusan sepele 
dalam pandangan Islam, tetapi merupakan 
suatu keharusan yang diwajibkan bagi 
setiap muslim.

Di dalam sebuah hadits, Rasulullah 
SaW bersabda : “Sesungguhnya Allah 
mewajibkan ihsan (baik) dalam segala 
urusan. Jika kalian membunuh hewan, 
maka bunuhlah dengan baik. Jika 
menyembelih, sembelihlah dengan 
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cara yang baik. Hendaknya seseorang 
diantara kamu menajamkan pisaunya 
sebelum menyembelihnya.” (hR Muslim). 
Di hadits yang lain Rasulullah pernah 
bersabda “Sesungguhnya Allah mencintai 
orang yang bekerja apabila bekerjanya 
dilakukan dengan Ihsan.” (hR Baihaqi).

Ihsan dalam bekerja memiliki dua 
makna, yaitu ihsan dalam jenis pekerjaan 
dan ihsan dalam cara bekerja. Ihsan dalam 
jenis pekerjaan artinya bentuk pekerjaan 
yang dipilih dan dilakukan adalah 
pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan 
allah dan dapat memberikan manfaat 
bagi dirinya maupun orang lain. Ihsan 
dalam cara bekerja artinya pekerjaan 
itu dijalankan dengan baik, dikerjakan 
dengan rapi, tidak tergesa-gesa, tidak asal 
jadi, dan diselesaikan dengan kualitas 
yang terbaik.

Di manapun  dan dalam profesi 
apa pun seorang muslim hendaknya 
bekerja dengan ihsan. Jika menjadi guru 
maka jadilah seorang guru yang ihsan, 
jika menjadi pedagang jadilah seorang 
pedagang yang ihsan, jika menjadi 
pegawai (negeri) jadilah seorang pegawai 
(negeri) yang ihsan, jika menjadi pejabat 
maka jadilah seorang pejabat yang ihsan, 
dan jika menjadi wakil rakyat maka jadilah 
wakil rakyat yang ihsan.  

2. Jiddiyah (Integritas) dalam bekerja
Selain bekerja secara ihsan, allah juga 

mewajibkan seorang muslim harus bekerja 
dengan jiddiyah. Jiddiyah diartikan 
sebagai integritas, yaitu bekerja dengan 
sepenuhnya atau totalitas, mengerahkan 
seluruh potensi yang dimilikinya dengan 
sungguh-sungguh untuk menghasilkan 
sesuatu yang bernilai/berkualitas. Seorang 
muslim yang ihsan tidak bermalas-
malasan, asal-asalan, dan ala kadarnya 
dalam bekerja. Tetapai sebaliknya, 
seorang muslim akan sungguh-sungguh 
dan totalitas dalam melaksanakan setiap 
pekerjaan yang ditekuninya. 

Seorang muslim seharusnya menyadari 
bahwa motivasi seseorang beramal dan 
bekerja adalah untuk mencari Ridha allah, 
bukan mencari pujian/sanjungan orang 
lain, bukan mencari kekayaan semata, 
dan bukan pula hanya untuk memenuhi 

kewajiban. Jika kita senantiasa menyadari 
akan hal ini, maka kita akan selalu 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan 
setiap aktivitas kehidupan kita termasuk 
ketika sedang bekerja.

Rasulullah SaW sangat mendorong 
ummatnya agar bersungguh-sungguh 
dalam setiap perbuatan baik yang 
dilakukannya. Rasulullah bersabda. “ 
Barangsiapa yang membunuh serangga 
(nyamuk) pada pukulan pertama dicatat 
baginya seratus kebaikan. Barang siapa 
yang membunuhnya pada pukulan yang 
kedua, baginya pahala sekian dan sekian 
(lebih kecil dari seratus), dan barang 
siapa yang membunuhnya pada pukulan 
yang ketiga maka baginya pahala sekian 
dan sekian (lebih kecil lagi)”. (hR ahmad, 
Muslim, abu Dawud, Turmudzi dan Ibnu 
Majah).

Makna hadits di atas menunjukkan 
bahwa kesungguhan itu diperintahkan 
pada setiap pekerjaan walaupun 
pekerjaan tersebut dianggap sepele oleh 
manusia. Seseorang yang menyelesaikan 
pekerjaannya dengan sempurna dan lebih 
cepat (baik) dibandingkan yang lain akan 
mendapatkan ganjaran (hasil) yang lebih 
utama. 

3. Itqon dalam bekerja
Nilai ketiga yang mesti menjadi 

perhatian bagi setiap muslim yang bekerja 
adalah itqon. Itqon dimaknai sebagai 
profesional, yang mengandung pengertian 
bahwa setiap pekerjaan dilakukan 
secara sempurna dan akurat dengan 
mengerahkan segala kemampuan yang 
dimiliki. 

Bekerja secara itqon sangat disukai 
oleh allah SWT, sebagai disampaikan oleh 
Rasulullah SaW dalam sabdanya, “Allah 
sangat mencintai apabila seseorang 
melakukan sesuatu pekerjaan, maka 
pekerjaan itu dilakukan secara itqon” (hR 
Baihaqi).

Seseorang dikatakan bekerja secara 
profesional apabila memenuhi dua sikap 
dasar, yaitu ikhlas dan amanah. Ikhlas 
dalam bekerja, artinya dalam setiap 
pekerjaan yang dilakukan, dia selalu 
mengharapkan pembalasan (ridha) dari 
allah di akhirat kelak. Motivasi awal dan 

orientasi utama orang yang ikhlas adalah 
allah, bukan yang lain. Bukan harta 
kekayaan yang melimpah, bukan jabatan 
atau kedudukan yang tinggi, dan bukan 
pula gengsi atau ketenaran di tengah-
tangah manusia.  

Sehubungan dengan ini, allah SWT 
berfirman, “Katakanlah, bekerjalah kamu 
sekalian, maka kelak Allah, RasulNya dan 
orang-orang beriman akan membalas 
kerja-kerja kalian. Dan kalian akan 
dikembalikan pada zat yang Maha 
Mengetahui segala yang ghaib dan yang 
nampak, lalu Ia akan menceritakan 
kepada kamu, segala apa yang kamu 
kerjakan” (aS. at-Taubah : 103). 

Amanah artinya seorang muslim 
harus memiliki tanggung jawab dan 
disiplin (menepati janji) yang tinggi 
atas segala kepercayaan yang diberikan 
kepadanya. Seseorang yang bekerja 
hendaknya merasa bahwa pekerjaan yang 
dilaksanakan merupakan amanah, bukan 
saja amanah dari orang yang memberikan 
pekerjaan, tetapi juga merupakan 
amanah dari allah SWT. Oleh karena itu 
ia harus berusaha sekuat tenaga untuk 
menyelesaikannya dengan sempurna, 
akurat, dan tepat waktu.

Jika pekerjaan tidak dijalankan dengan 
penuh tanggung jawab dan disiplin 
maka yang timbul adalah penyimpangan 
dan kegagalan. Banyak pekerjaan yang 
seharusnya dapat diselesaikan dengan 
baik, menjadi terbengkalai karena 
pekerjanya kurang bertanggung jawab. 
Banyak pekerjaan yang seharusnya dapat 
diselesaikan dalam satu hari, ternyata 
menghabiskan waktu berhari-hari akibat 
kurangnya disiplin dan kesungguhan 
dari para pelakunya. Banyak terjadi 
penyimpangan dalam penggunaan 
keuangan negara karena pengelolanya 
kurang bertanggung jawab dan disiplin.

Demikianlah, tiga nilai dasar dalam 
bekerja bagi seorang muslim yang 
hendaknya dipedomani dan diwujudkan 
dalam pekerjaan kita masing-masing, 
sehingga akan terwujud produktivitas 
kerja yang sesuai dengan yang 
diharapkan. Insya allah. 

73 -74 KOLOM.indd   74 11/1/13   1:19 PM



75SEPTEMBER 2013 Warta BPK

GALLERY FOTO 

Ketua BPK Hadi 
Poernomo didampingi 
Sekjen BPK Hendar 
Ristriawan berdialog 
dengan Gubernur DIY 
Sri Sultan Hamengku 
Buwono X, khususnya 
terkait dengan Non 
Cash Transaction di 
Kantor Pusat BPK, pada 
5 September 2013.

Penyerahan Audit 
Investigasi Hambalang 
Tahap II di Kantor KPK, 
pada 4 September 2013.
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Anggota BPK Bahrullah 
Akbar mengunjungi 
Akademi Pimpinan 
Perusahaan Kementerian 
Perindustrian dalam 
rangka program BPK 
Goes To Campus, pada 5 
September 2013.

Workshop Pemeriksaan Kinerja Atas 
Kegiatan APIP yang dilaksanakan 
selama tiga hari ( 3 - 5 September 2013), 
di Pusdiklat BPK.
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Anggota BPK Rizal Djalil menyampaikan paparannya saat Rapat Koordinasi dalam rangka pemeriksaan atas 68 BUMD pada 
17 Provinsi di Indonesia, di Makassar, 26 Agustus 2013.

Kunjungan Mahasiswa 
Universitas Negeri Malang 
di Kantor Pusat BPK Jakarta, 
17 September 2013. Tampak 
Kepala Pusdiklat BPK Chris 
Kuntadi memberikan materi 
ke-BPK-an kepada para 
Mahasiswa.
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Kunjungan Ketua BPK Hadi Poernomo ke Kantor Redaksi Tempo.

Pertemuan Ketua BPK 
Hadi Poernomo dan 
Kapolri Timur Pradopo 
di Mabes Polri, pada 4 
September 2013.
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Kunjungan delegasi Bank Dunia 
ke Kantor Pusat BPK, pada 24 

September 2013.

Silaturahim Ikistra BPK dan DWP Setjen BPK dalam rangka Halal bihalal Tahun 1434 H 
dan Pertemuan Catur Wulan II di Auditorium Kantor Pusat BPK, pada 6 September 2013.
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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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