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

M EMASUKI bulan Ramadhan 
yang jatuh pada tanggal 10 

Juli 2013, kita serasa mendapat dua 
berkah sekaligus. Berkah pertama, 
adalah Ramadhan itu sendiri. Berkah 
kedua, adalah terpilihnya Agus 
Joko Pramono sebagai Anggota 
BPK Pengganti Antar Waktu, 
menggantikan Taufiequrachman 
Ruki yang telah memasuki masa 
pensiun.

Agus Joko dipilih karena 
dianggap memiliki kualitas 
terbaik yang sesuai latar belakang 
pendidikan dan pengalaman 
kerja sebagai Tenaga Ahli BPK. 
Melalui pemilihan secara tertutup 
yang digelar Komisi XI pada 25 
Juni 2013, akhirnya anggota DPR 
Komisi Keuangan dan Perbankan 
itu memilih Agus Joko Pramono 
sebagai anggota BPK. Sebelum 
terpilih sebagai anggota BPK, Agus 
Joko Pramono adalah Tenaga Ahli 
Anggota BPK Bahrullah Akbar. 
Berdasar hasil voting, Agus Joko 

Pramono memperoleh 42 suara. 
Disusul Muchayat 12 suara. Calon 
lainnya, Eddy Rasyidin dan Gunawan 
Sidauruk masing-masing mendapat 
satu suara. Sementara sisa calon 
anggota tidak mendapatkan suara.

Alhasil, memasuki Ramadhan, 
terpilihnya Agus Joko sebagai 
anggota BPK seperti menjadi 
pelengkap dan penyempurna 
suasana. Topik itu, kemudian kami 
pilih menjadi laporan khusus Warta 
BPK edisi Juli 2013. Saat laporan 
utama ini kami susun, Agus Joko 
belum dilantik.

Hal lain yang kami sorot adalah 
agenda rutin di lingkungan BPK, baik 
terkait kegiatan di dalam maupun 
luar negeri. Sedangkan, topik umum 
yang aktual dan patut mendapat 
sorotan di antaranya adalah usaha 
keras pemerintah mengendalikan 
laju inflasi, menyusul kenaikan harga 
BBM serta datangnya Ramadhan 
dan Lebaran. Dan tak kalah menarik 
adalah kerusuhan beruntun 
yang terjadi di berbagai lembaga 
pemasyarakatan di Indonesia. Kaitan 
utamanya adalah kerusuhan tragis di 
Lapas Tanjung Gusta, Medan.

Akhirul kata, segenap pengurus 
majalah Warta BPK mengucapkan 
selamat menunaikan ibadah Puasa 
bagi yang melaksanakan. Semoga, 
Ramadhan tahun ini lebih baik dari 
Ramadhan tahun sebelumnya. 

Dua Berkah 
ramaDhan
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Opini BpK Harus jadi  
KeBanggaan entitas

PeROLehAN OPiNi BAdAN PeMeRiksA 
keUANgAN (BPk) di sejUMLAh 

keMeNTeRiAN dAN LeMBAgA MeNgALAMi 
PAsANg sURUT. dALAM LAPORAN hAsiL 

PeMeRiksAAN (LhP) ATAs LAPORAN 
keUANgAN keMeNTeRiAN LeMBAgA (LkkL) 

TAhUN 2012 BPk MAsih MeNeMUkAN 
AdANyA BeBeRAPA keLeMAhAN dALAM 
sisTeM PeNgeNdALiAN iNTeRNAL (sPi) 

MeNyANgkUT PeNgeLOLAAN AseT TeTAP 
dAN BANTUAN sOsiAL. 

S ejumlah menteri dan 
pimpinan lembaga 
pemerintah non kementerian 
bertandang ke kantor 

Badan Pemeriksa Keuangan di jalan 
Gatot Subroto jakarta pada 27 juni 

lalu.  maklum perhelatan penting 
digelar disana. Yakni penyerahan 
laporan hasil Pemeriksaan (lhP) 
atas laporan Keuangan Kementerian 
lembaga (lKKl) Tahun 2012 kepada 
37 kementerian dan lembaga di 

lingkungan aKN III BPK.  
Penyerahan dilakukan Ketua BPK, 

hadi Poernomo, beserta Wakil Ketua 
BPK,  hasan Bisri dan anggota BPK 
RI, agung Firman Sampurna kepada 
para menteri dan pimpinan lembaga 
pemerintah non kementerian yang 
menjadi entitas pemeriksaan auditorat 
Keuangan Negara III BPK. alhasil, 
dari 37 kementerian dan lembaga 
yang berada di lingkungan aKN III 
tersebut, BPK memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 24 
kementerian/lembaga. Sedangkan 13 
kementerian/lembaga memperoleh 
opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP).  

menurut Wakil Ketua BPK hasan 
Bisri, secara keseluruhan hasil lhP 2012 
ini lebih baik dari sebelumnya. Bahkan 
hampir semua laporan mengalami 
tren yang membaik. Bahkan ada tiga 
entitas yang mengalami peningkatan 
opini dibandingkan tahun lalu. 
Ketiganya adalah mahkamah agung, 
Badan Pertanahan Nasional, serta 
Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional. 

Karena itu hasan Bisri  juga 
memberikan apresiasi kepada 
kementerian/lembaga yang  
telah bekerja keras memperbaiki 
pengeloaan keuangannya secara baik 
dan benar. “Keberhasilan mahkamah 
agung (ma) memperoleh opini 
WTP merupakan prestasi luar biasa 
karena ma merupakan lembaga yang 
memiliki unit pemeriksaan sangat 
besar,” tambah hasan Bisri. 

Namun di balik kesuksesan tiga 
lembaga itu, dari hasil pemeriksaan 
lKKl Tahun 2012 yang dilakukan 
BPK juga terdapat enam entitas 
yang mengalami penurunan opini. 
Keenamnya adalah Kementerian 

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri didampingi Anggota BPK Agung Firman Sampurna saat menggelar jumpa pers di 
Kantor BPK.
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Pendayagunaan aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian 
Perumahan Rakyat, Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi, lembaga 
Penerbangan dan antariksa Nasional, 
lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
dan Badan Informasi Geospasial.

lantas apakah ada reward 
bagi K/l yang mendapatkan opini 
WTP? menurut Wakil Ketua BPK 
hasan Bisri, reward secara langsung 
memang tidak ada. Namun dengan 
adanya pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban yang baik itu 
yang ditandai dengan opini WTP, 
menurut hasan Bisri, pemerintah 
tentunya akan mempertimbangkan 
bila K/l yang bersangkutan 
mengajukan tambahan anggaran 
untuk tahun berikutnya.  

Sedangkan terhadap K/l yang tidak 
mendapatkan opini dari BPK RI atau 
disclimer, lanjut hasan Bisri, BPK juga 
tidak bisa memberikan sanksi. Tugas 
BPK hanya  melakukan audit kewajaran 
tata kelola keuangan K/l sesuai standar 
yang telah ditetapkan pemerintah. 
“Sanksinya moral dari masyarakat yang 
ikut memantau tata kelola keuangan 
pada K/l yang bersangkutan,” tandas 
hasan Bisri.  

Karena itu hasan Bisri berharap 
opini BPK yang dilandasi hasil audit 
objektif, independen dan profesional 
itu bisa menjadi kebanggaan bagi 
masing-masing entitas.    Sebab bila 
opini BPK sudah menjadi kebanggaan, 
kementerian dan lembaga tersebut  
akan mempertahankan opininya. 
“Pada akhirnya audit BPK akan menjadi  
kebutuhan  bagi setiap kementerian/
lembaga (K/l),” kata hasan Bisri.

Selain itu dalam lKKl 2012 ini, 
BPK juga mengungkap adanya 
temuan mengenai kelemahan Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) yaitu 
mengenai pengelolaan aset tetap dan 
bantuan sosial. Dalam hal aset tetap, 
BPK menemukan adanya selisih koreksi  
hasil inventarisasi dan penilaian 
DjKN dan SImaK BmN kementerian/
lembaga.

Sedangkan terkait bantuan 

sosial, BPK menemukan terjadinya 
kesalahan klasifikasi penganggaran 
belanja bansos pada dua entitas. 
Selain itu BPK juga menemukan 
adanya  belanja bansos yang 
mengendap di pihak ketiga di dua 
entitas. Temuan BPK  terhadap 
belanja bansos yang mengendap di 
rekening penampungan kementerian/
lembaga ditemukan di satu  entitas. 
Sementara pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban belanja bansos 
yang tidak sesuai ketentuan BPK 
menemukan di tiga entitas.

Selain itu BPK juga menemukan 
permasalahan yang terkait 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Di antaranya 
hibah yang belum diajukan 
pengesahan ke Kementerian Keuangan 
terjadi pada 4 (empat) entitas, 
kesalahan klasifikasi penganggaran 
belanja barang dan belanja 
modal terjadi pada 21 entitas, dan 
penyimpangan perjalanan dinas pada 
18 entitas.

Di samping itu, BPK juga 
menemukan ketidakpatuhan dalam 
proses pengadaan barang dan jasa, 
antara lain kelebihan pembayaran 
pada 29 entitas, pemahalan harga 
terjadi pada 7 (tujuh) entitas, belanja 

fiktif pada 5 entitas,  denda belum 
dipungut dari rekanan pada 17 entitas 
dan pertanggungjawaban tidak 
akuntabel terjadi pada 4 (empat) 
entitas.

Terhadap berbagai temuan 
tersebut, BPK merekomendasikan 
agar pimpinan kementerian/lembaga 
meningkatkan pengendalian terhadap 
penatausahaan aset barang milik 
negara, mengelola bantuan sosial 
dan hibah sesuai dengan ketentuan, 
lebih meningkatkan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa serta meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian bukti-
bukti pertanggungjawaban perjalanan 
dinas.

anggota BPK agung Firman 
Sampurna, mengatakan pengelolaan 
keuangan negara merupakan sarana 
untuk mencapai tujuan bernegara. 
untuk itu pengelolaan keuangan 
negara harus dilakukan dengan tingkat 
akuntabilitas yang memadai. 

hanya saja diakui agung, upaya 
mewujudkan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan negara 
membutuhkan dukungan banyak 
pihak. Tidak hanya entitas (auditee) 
dan pemeriksa (auditor) saja tetapi 
juga dukungan masyarakat melalui 

Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota BPK Agung Firman Sampurna berfoto bersama usai penyerahan 
LHP LKKL tahun 2012, di Ruang Auditorium BPK.
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elemen profesional seperti KaP. 
Sedangkan terkait adanya 

peningkatan jumlah entitas yang 
mengalami penurunan opini  dari 
satu entitas tahun lalu menjadi enam 
entitas tahun ini menurut agung, 
menunjukkan indikasi turunnya 
akuntabilitas. Karena itu ia meminta 
tidak hanya harus dicermati secara 
serius tetapi harus disikapi secara bijak 
dan proposional. 

Sebab dalam pandangan agung, 
opini BPK atas laporan keuangan 
sepenuhnya ditentukan oleh 
komitmen, disiplin, dan partisipasi 
aktif dari seluruh pimpinan dan 
pegawai kementerian/lembaga 
dalam menjalankan SPI secara 
efektif, kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan 
penyusunan laporan keuangan sesuai 
Standar akuntansi Pemerintahan untuk 
membenahi sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan.

Sebelumnya, pada 17 juni, BPK 
juga menyerahkan laporan hasil 
Pemeriksaan atas laporan Keuangan 
Kementerian/lembaga (lhP lKKl) 
Tahun anggaran 2012 kepada 19 
Kementerian/lembaga (K/l). Ke-19 
K/l tersebut merupakan entitas yang 
berada di bawah pembinaan auditorat 
Keuangan Negara I (aKN I). hasilnya  
sebanyak 15 K/l memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 
empat K/l lainnya memperoleh opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sekalipun begitu BPK juga masih 
menemukan adanya permasalahan 
yang terus berulang sejak 2006 
hingga 2012. Permasalahan 
yang berulang tersebut yaitu 
kelemahan pengendalian intern 
dalam pengelolaan belanja. 
Kelemahan tersebut mengakibatkan 
penyalahgunaan dan penyimpangan 
realisasi belanja yang berpotensi 
merugikan negara. BPK juga masih 
menemukan adanya realisasi belanja 
terindikasi fiktif, duplikasi pembayaran, 
kelebihan pembayaran pekerjaan.

Kelemahan lain yang ditemukan 
BPK adalah pembayaran pekerjaan 

yang melebihi tingkat penyelesaian 
pekerjaan; barang hasil pengadaan 
yang tidak tercatat oleh pengelola 
barang; dan tidak tercatatnya nilai 
belanja barang yang menambah nilai 
aset oleh operator Sistem Informasi 
manajemen dan akuntansi Barang 
milik Negara (Simak BmN).

BPK juga melihat permasalahan 
lain dalam pemeriksaan lKKl Tahun 
2012 yang perlu mendapat perhatian, 
antara lain: permasalahan yang terkait 
penatausahaan aset tetap; kesesuaian 
pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa yang sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; penatausahaan hibah; 
pemanfaatan barang milik negara; 
dan peran aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (aPIP).

Perbaikan Opini kemenhut dan 
kemen PU

Selanjutnya pada 18 juni ,  BPK 
menyerahkan lhP atas Kementerian 
Kehutanan dan laporan Keuangan 
Kementerian Pekerjaan umum tahun 
anggaran 2012. Penyerahan lhP 
atas laporan Keuangan pada kedua 
kementerian tersebut dilakukan 
oleh anggota BPK ali masykur musa 
didampingi Tortama KN IV Saiful anwar 
Nasution.  

Penyerahan lhP laporan Keuangan 
Kementerian Kehutanan diterima 
oleh menteri Kehutanan Zulkifli hasan 
di Kantor Kementerian Kehutanan, 
jakarta. hasil dari pemeriksaan BPK 
atas laporan Keuangan Kementerian 

Kehutanan Tahun anggaran 2012, 
BPK memberikan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf 
Penjelas (WTP DPP). 

Dengan opini WTP DPP yang 
diperoleh saat ini, BPK menilai laporan 
Keuangan Kementerian Kehutanan 
tahun 2012 telah menyajikan secara 
wajar dalam semua hal yang material 
dan sesuai Standar akuntansi 
Pemerintahan. adapun paragraf 
penjelasnya terletak pada akun 
persediaan. 

Sedangkan penyerahan lhP 
laporan Keuangan Kementerian 
Pekerjaan umum diterima langsung 
menteri Pekerjaan umum Djoko 
Kirmanto di Kantor Kementerian 
Pekerjaan umum, jakarta. lhP laporan 
Keuangan Kementerian Pekerjaan 
umum tahun 2012, menunjukkan 
adanya perbaikan yang cukup 
signifikan atas kualitas penyajian 
laporan keuangannya. 

hal ini terlihat dari perkembangan 
opini yang diberikan BPK. Pada tahun 
anggaran sebelumnya, tahun 2011, 
laporan Keuangan Kementerian 
Pekerjaan umum mendapat opini 
WDP. Sementara, untuk tahun 2012 
ini, BPK memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian dengan Paragraf 
Penjelas (WTP DPP). 

Dalam kesempatan tersebut, 
anggota BPK ali masykur musa 
mengatakan ada dua hal yang menjadi 
tolak ukur untuk melihat kewajaran 
laporan Keuangan Kementerian 
Pekerjaan umum. Pertama, mengenai 
aset. Kementerian Pekerjaan 
umum telah melakukan banyak 
perbaikan terkait proses Inventarisasi 
dan Penilaian aset Negara pada 
kementerian ini. 

Kedua, besarnya nilai temuan di 
Kementerian Pekerjaan umum, dari 
jumlah anggaran kementerian Pu 
sebesar Rp67 triliun di bawah angka 
Planning Materiality. Berdasarkan aset 
dan berdasarkan Planning Materiality 
yang di bawah Rp67 miliar inilah, 
maka BPK memberikan opini WTP 
DPP.  (bd/and/bw)

BPk MeRekOMeNdAsikAN 
AgAR PiMPiNAN 

keMeNTeRiAN/LeMBAgA 
MeNiNgkATkAN 
PeNgeNdALiAN 

PeNATAUsAhAAN AseT 
BARANg MiLik NegARA, 
MeNgeLOLA BANTUAN 

sOsiAL dAN hiBAh sesUAi 
keTeNTUAN.
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m eNTeRI Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi, kini 
bisa menarik nafas lega. 
Pasalnya Kementerian 

Dalam Negeri yang dikomandonya 

untuk kesekian kalinya memperoleh 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). 
Bagi Gamawan, hasil pemeriksaan 
BPK merupakan masukan berharga 

Temuan BPK di 
Kemendagri 

dan Kemenag
keMeNTeRiAN dALAM NegeRi dAN 
keMeNTeRiAN AgAMA MeNdAPAT 

OPiNi WTP deNgAN PARAgRAf 
PeNjeLAs (WTP-dPP). BPk jUgA 
MeNeMUkAN keTidAkTeRTiBAN 

dALAM PeNgeLOLAAN PeRsediAAN, 
AseT TeTAP, BeLANjA BARANg, 
BeLANjA MOdAL, dAN BeLANjA 

BANTUAN sOsiAL seRTA kesALAhAN 
PeNgkLAsifikAsiAN BeLANjA.

bagi kementeriannya. Terkait masih 
adanya temuan yang berulang, 
Gamawan berjanji akan melakukan 
evaluasi mendalam. “akan menjadi 
renungan dan perhatian bersama 
terhadap temuan yang masih 
berulang,” kata Gamawan. 

Selain itu Gamawan juga 
mengaku sudah berupaya melakukan 
perbaikan. Bahkan katanya setelah 
menerima laporan hasil pemeriksaan 
pihaknya juga menggelar rapat di 
antara pimpinan untuk mengingatkan 
kembali hasil temuan BPK untuk 
tidak diulangi pada tahun berikutnya. 
“Kalaupun tahun ini hasilnya belum 
maksimal berarti saya belum 
mampu melakukan perbaikan secara 
mendasar,” kata Gamawan. 

Sebenarnya menurut Gamawan, 
anggaran Kemendagri tidak terlalu 
besar yang digunakan  kementerian. 
Sebab sebagain besar anggaran 
Kemendagri dalam bentuk transfer 
ke daerah. Terutama dalam bentuk 
program PNPm. Bayangkan dari 
Rp15 triliun sekitar Rp10 triliun 
transfer ke daerah. Karena itu kata 
Gamawan, tahun lalu Kemendagri 
tercatat sebagai kementerian yang 
paling cepat lompatannya dalam 
penyerapan anggaran. Tentu saja  
tingginya penyerapan juga dibarengi 
dengan perbaikan dalam mengelola 
keuangan negara. 

Sementara Sekretaris jenderal 
Kemendagri, Diah anggraeni 
mengungkapkan sangat 
mengapresiasi hasil audit penilaian 
BPK. Baginya penilaian opini WTP 
terhadap Kemendagri merupakan 
momentum yang sangat berharga 
karena mendapat penilaian yang 
obyektif atas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan. ”BPK 
merupakan lembaga audit negara 
yang independen dan kredibel,” kata 
Diah. 

hanya saja diakui Diah, untuk 
meraih penghargaan tersebut tidak 
mudah. Perlu komitmen bersama 
dan kerja keras seluruh jajaran 
Kemendagri dalam meningkatkan 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan LHP LKKL  tahun 2012 
kepada Kemendagri, Kemenag, dan BNPP.
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kualitas pengelolaan keuangan. 
Bahkan mendagri juga telah 
berulangkali memberi arahan dan 
mengingatkan jajaran Kemendagri 
untuk mempertahankan kualitas 
penilaian WTP yang telah diraih sejak 
tahun 2010. 

menurut Diah kriteria penilaian 
opini yang digunakan BPK mencakup, 
kesesuaian dengan Standar akuntansi 
Pemerintahan, kecukupan atas 
pengungkapan, kepatuhan terhadap 
perundang-undangan, dan efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern. 

Selain itu masih menurut Diah, 
kualitas laKIP Kemendagri sendiri 
terjadi peningkatan yakni  dari 
peringkat 13 pada Tahun 2009 
dan peringkat 9 pada Tahun 2010 
menjadi peringkat 3 pada Tahun 
2011. Sedangkan tingkat penyerapan 
anggaran, Kemendagri mengalami 
tren peningkatan dari tahun ke tahun. 
Di tahun 2012 mencapai 93,66%. 
“Capaian di tahun 2012 menjadikan 
Kemendagri sebagai salah satu 
Kementerian dengan tingkat 
penyerapan tertinggi,” kata mantan 
Kepala Badan Diklat Kemendagri.

Tentu saja tambah Diah, prestasi 
yang diraih Kemendagri tak lepas 
dari upaya pengembangan dan 

perbaikan Sistem Pengendalian 
Intern (SPI), keandalan laporan 
keuangan, pengamanan aset negara 
dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. “Ini berarti 
apabila SPI diimplementasikan 
dengan baik, maka program dan 
kegiatan yang direncanakan dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
serta kinerja menjadi akuntabel,“ 
tambah Diah yang juga Ketua umum 
Korpri ini.

Temuan di kemendagri dan 
kemenag

BPK menyerahkan laporan 
hasil pemeriksan lKKl tahun 2012 
kepada Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri), Kementerian agama 
(Kemenag), dan Badan Nasional 
Pengelolaan Perbatasan (BNPP). 
Kegiatan yang diselenggarkan 
pada 8 juli itu dihadiri anggota BPK 
Sapto amal Damandari dan agung 
Firman Sampurna serta sejumlah 
pejabat di lingkungan BPK. Selain itu 
juga dihadiri menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi, Wakil menteri agama 
Nazarudin umar. 

Saat memberi sambutan, anggota 
BPK agung Firman Sampurna, 

mengungkapkan penyerahan lhP 
atas laporan Keuangan merupakan 
puncak kegiatan pemeriksaan 
atas laporan Keuangan. Karena 
itu kehadiran para menteri dan 
pimpinan lembaga Non Kementerian 
merupakan salah satu bukti nyata dari 
komitmen mewujudkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan 
negara. “Semoga acara ini menjadi 
wujud nyata dari komitmen kita 
semua dalam rangka menciptakan 
pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, yang transparan dan 
akuntabel,” tambah agung. 

Selain itu agung juga 
mengharapkan pernyataan 
resmi dari pimpinan entitas atas 
laporan hasil Pemeriksaan (lhP) 
yang diterimanya bukan sekadar 
formalitas, melainkan suatu bentuk 
komitmen verbal dari pimpinan 
entitas untuk menyelenggarakan 
tata kelola keuangan negara dengan 
akuntabilitas yang memadai.

lebih lanjut agung 
mengungkapkan pengelolaan 
keuangan negara merupakan sarana 
mencapai tujuan bernegara. Semakin 
baik mengelola keuangan negara 
maka semakin dekat kepada tujuan 
bernegara. “Karena itu, pengelolaan 
keuangan negara harus dilakukan 
dengan tingkat akuntabilitas yang 
memadai,” kata agung.  

Sedangkan terkait laporan hasil 
pemeriksaan kedua Kementerian 
tersebut agung mengungkapkan 
kedua Kementerian tersebut 
pantas untuk bersyukur. Sebab baik 
Kementerian Dalam Negeri maupun 
Kementerian agama mendapat opini 
WTP Dengan Paragraf Penjelas (WTP-
DPP). Sedangkan BNPP mendapat 
opini WDP.  

Dibandingkan tahun sebelumnya, 
menurut agung, dari tiga entitas 
tersebut, dua entitas masih bertahan 
dengan opini WTP DPP, yakni 
Kementerian Dalam Negeri dan 
Kementerian agama. Sedangkan satu 
entitas mengalami kenaikan yaitu 
BNPP. “Pada tahun sebelumnya opini 

Anggota BPK Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna berfoto bersama dengan Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi serta Wakil Menteri Agama Nazarudin Umar usai penyerahan LHP LKKL tahun 2012.
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atas laporan keuangan BNPP adalah 
TmP, namun pada Tahun 2012 opini 
atas laporan keuangan BNPP menjadi 
WDP,” tandas agung. 

Sekalipun begitu agung 
mengingatkan ke depan BPK akan 
memperketat pemeriksaan atas 
laporan keuangan. Karena itu 
perolehan WTP di tahun ini bukan 
jaminan untuk mendapatkan opini 
yang sama di tahun-tahun berikutnya. 
Diperketatnya pemeriksaan ini untuk 
memberikan keyakinan yang lebih 
memadai atas sejumlah akun. 

agung juga mengungkapkan 
aset di Kementerian agama dan 
persediaan di Kementerian Dalam 
Negeri, besar kemungkinan tahun 
ini akan kami lakukan PDTT. arah 
pemeriksaan ini sedang sangat 
dipertimbangkan mengingat 
sejumlah temuan kelemahan Sistem 
Pengendalian Intern (SPI) dan temuan 
ketidakpatuhan entitas terhadap 
peraturan perundangan.

Sedangkan untuk kelemahan SPI, 
lanjut agung, BPK masih menemukan 
ketidaktertiban terutama dalam 
pengelolaan persediaan, aset tetap, 
belanja barang, belanja modal dan 
belanja bantuan sosial serta kesalahan 
pengklasifikasian belanja.  

Salah satunya BPK menemukan di 
Kementerian Dalam Negeri. Di sana 
BPK menemukan  adanya penyajian 
persediaan blanko e-KTP yang tidak 
seluruhnya didukung hasil rekonsiliasi 
antar-dokumen secara memadai, dan 
pencatatan dan pelaporan aset tetap 
yang berasal dari Tugas Pembantuan 
tidak tertib. 

Sementara pada BNPP, tambah 
agung, BPK menemukan adanya 
pengeluaran yang belum diverifikasi 
secara memadai. Sedangkan pada 
Kementerian agama juga masih 
ditemukan pengelolaan belanja 
bantuan sosial yang tidak memadai.  

Sedangkan mengenai 
ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundangan, lanjut agung, BPK 
masih menemukan kelebihan 
pembayaran atas pekerjaan 

kontraktual dan keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan, tapi pihak 
rekanan belum dikenakan sanksi 
denda keterlambatan. Selain 
itu BPK juga masih menemukan 
pertanggungjawaban belanja 
perjalanan dinas tidak sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya. 

Terhadap temuan tersebut lanjut 
agung, BPK telah memberikan 
sejumlah rekomendasi. Di 
antaranya agar pimpinan entitas 
meningkatkan pengendalian 
terhadap penatausahaan persediaan, 
aset barang milik negara, 
mengelola bantuan sosial secara 
memadai, dan lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa. BPK 
juga memperingatkan pelaksana 
kegiatan yang terbukti lalai dalam 
mempertanggungjawabkan biaya 
perjalanan dinas dan meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian atas 
bukti-bukti pertanggungjawaban 
perjalanan dinas. 

Sedangkan terhadap berbagai 
temuan kelemahan SPI dan 
ketidakpatuhan tersebut, agung 
mengharapkan Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian agama dan 
BNPP dapat segera menindaklanjuti 
rekomendasi BPK sesuai ketentuan 
yang berlaku. Sebab dalam Pasal 20 
undang-undang No. 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara, menyatakan bahwa pejabat 

wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil Pemeriksaan dan 
jawaban atau penjelasan disampaikan 
kepada BPK selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari setelah laporan 
hasil pemeriksaan diterima. 

Dalam kesempatan itu agung 
juga menyampaikan ucapan selamat 
kepada Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian agama yang telah 
memperoleh opini WTP-DPP. Selain 
itu agung juga memberikan apresiasi 
terhadap upaya yang telah dilakukan 
kedua kementerian itu dalam 
pengelolaan keuangan negara. “Kami 
ingatkan untuk berupaya lebih keras, 
agar dapat mempertahankan, dan 
bahkan meningkatkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan negara 
yang menjadi tanggungjawabnya 
pada tahun-tahun yang akan datang,” 
tandas agung. 

Sedangkan kepada BNPP, 
agung mengingatkan untuk segera 
menyusun Rencana aksi (Action Plan) 
Perbaikan laporan Keuangan. Sebab 
masih terdapat sejumlah kelemahan 
sistemik yang harus dibenahi dalam 
pengelolaan data transaksi keuangan 
dan penyusunan laporan keuangan. 
“Kami tegaskan kembali bahwa opini 
yang diberikan BPK atas laporan 
keuangan, sangat ditentukan oleh 
komitmen dan disiplin pimpinan serta 
seluruh pegawai kementerian,” tandas 
agung. 

untuk itu agung menyarankan 
agar melakukan perbaikan sistemik. 
Dengan begitu pengelolaan 
keuangan negara dengan 
akuntabilitas yang memadai dapat 
diwujudkan. Dengan akuntabilitas 
yang memadai, berarti telah diperoleh 
satu modal dasar untuk dapat 
meningkatkan kinerja, baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan maupun 
pelayanan pada masyarakat. “Karena 
itu upaya mewujudkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan 
diperlukan komitmen, kerja keras dan 
perjuangan bersama,” kata agung. 
(bw)

Semakin baik 
mengelola 
keuangan 

negara maka 
Semakin dekat 
kepada tujuan 

bernegara.
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atas laporan Keuangan lembaga-
lembaga Negara Tahun 2012 tersebut, 
Ketua BPK hadi Poernomo, Wakil 
Ketua BPK hasan Bisri, anggota BPK 
agung Firman Sampurna, Wakil Ketua 
mPR melani leimena Suharli, Ketua 
DPR marzuki alie, Ketua DPD Irman 
Gusman, Ketua mahkamah agung 
hatta ali, Ketua mahkamah Konstitusi 
akil mochtar, Ketua Komisi Yudisial 
eman Suparman, Sekretaris Sekretariat 
Negara lambock V. Nahattands, dan 
Wakil Sekretaris Kabinet Ibnu Purna. 
Selain itu, hadir pula para pejabat 
lainnya di lingkungan BPK RI dan 
lembaga-lembaga negara. 

Ketua BPK RI hadi Poernomo 
menyambut baik apa yang 
didapat lembaga-lembaga negara 
terkait kualitas penyajian laporan 
keuangannnya. “acara penyerahan 
ini merupakan acara yang 
menggembirkan karena semua 
lembaga negara memperoleh opini 
WTP,” kaat hadi Poernomo saat 
menyerahkan lhP BPK atas laporan 
keuangan lembaga negara kepada 
pimpinan lembaga-lembaga negara. 

Di satu sisi, hadi Poernomo, 
memuji apa yang telah diraih 
mahkamah agung. Sebab, mahkamah 
agung memiliki lebih banyak satuan 
kerja (satker) dibandingkan lembaga-
lembaga negara lainnya. Bahkan, ma 
baru kali ini mendapatkan opini WTP. 
Dengan capaian ma itu, maka seluruh 
lembaga negara pada tahun anggaran 
2012 sudah mendapatkan opini WTP. 

“Yang membuat istimewa capaian 
WTP bagi mahkamah agung adalah 
karena mahkamah agung terdiri dari 
1.633 satker, dimana lembaga yang 
lain hanya terdiri dari paling banyak 
70 satker yaitu BPK. Yang lain, seperti 
DPR, mPR, mK, KY bahkan hanya 

LemBaga negara pun 
raiH Wtp

sejUMLAh LeMBAgA NegARA 
MeMPeROLeh OPiNi WAjAR TANPA 
PeNgecUALiAN (WTP) dARi BAdAN 

PeMeRiksA keUANgAN (BPk). 
PARA PiMPiNAN LeMBAgA NegARA 
dihARAPkAN MeMPeRTAhANkAN 

OPiNi WTP.

P ReSTaSI gemilang diraih 
lembaga negara. laporan 
keuangan lembaga-
lembaga negara tahun 

anggaran 2012 mendapat opini “Wajar 
Tanpa Pengecualian” atau WTP dari 
BPK. hasil kualitas penyajian laporan 
keuangan lembaga-lembaga negara 
tersebut mengemuka pada acara 
Penyampaian Opini hasil Pemeriksaan 
atas laporan Keuangan lembaga 
Negara Tahun 2012. acara tersebut 

diselenggarakan di auditorium Kantor 
Pusat BPK, Senin, 24 juni 2013.  

acara ini agak berbeda dari 
biasanya. Karena, BPK memberikan 
opini hasil pemeriksaan atas laporan 
keuangan Tahun 2012 kepada 
pimpinan lembaga. Biasanya laporan 
hasil Pemeriksaan (lhP) atas laporan 
Keuangan Kementerian lembaga 
(lKKl) akan diserahkan BPK kepada 
Penanggung jawab anggaran.

hadir dalam acara penyerahan lhP 

Ketua DPR Marzuki Alie saat memberikan sambutan pada acara penyerahan LHP LKKL tahun 2012 kepada 
sejumlah pimpinan lembaga negara.
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satu satker,” ucap ketua BPK, hadi 
Poernomo dalam sambutannya yang 
disambut aplaus meriah dari para 
undangan.

lebih lanjut hadi Poernomo 
menyampaikan kembali bahwa BPK 
akan melaksanakan pemeriksaan 
secara elektronik (e-audit) kepada 
seluruh kementerian dan lembaga. 
Dengan e-audit ini diharapkan BPK 
bersama-sama dengan pimpinan 
lembaga dan kementerian dapat  
menjaga dan mencegah terjadinya 
hal-hal yang merugikan keuangan 
negara.

hadi mengakui bahwa sebenarnya 
pemeriksaan keuangan secara 
elektronik sudah jauh hari hendak 
dilakukan. Kesiapan infrastruktur 
dan dukungan lainnya belum 
memungkinkan. Tapi, saat ini, BPK 
telah siap melakukannya. upaya 
yang dilakukan BPK itu, menurutnya, 
sebagai cara untuk menjaga 
pelaksanaan penggunaan anggaran 
yang lebih transparan. Selanjutnya 
BPK akan melakukan pemeriksaan 
kepada satuan-satuan kerja di 
lembaga negara melalui teknologi 
elektronik. atas dasar itu, ia meminta 
lembaga-lembaga negara agar 
membuka akses kepada BPK untuk 
melaksanakan pemeriksaan secara 
elektronik (e-audit) kepada seluruh 
kementerian dan lembaga. 

“untuk itu ijinkan kami bisa masuk 
ke satuan kerja lembaga negara yang 
dipimpin melalui elektronik,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPR marzuki 
alie, mewakili seluruh pimpinan 
lembaga negara yang hadir, 
dalam sambutannya menyatakan, 
bersyukur bisa hadir untuk 
menerima penghargaan atas hasil 
pemeriksaan yang dilakukan BPK. 
Dengan mendapatkan opini WTP, 
marzuki merasa lembaga-lembaga 
negara sudah melaksanakan semua 
aktivitas finansial dengan melakukan 
pencatatan sesuai prosedur dan 
norma-norma yang berlaku. Walau 
begitu, menurutnya, opini WTP bukan 
jaminan bahwa lembaga-lembaga 

negara terbebas dari kemungkinan 
penyimpangan-penyimpangan 
yang merugikan keuangan negara. 
Oleh karena itu, pimpinan lembaga 
negara diharapkan untuk terus 
mempertahankan opini WTP dan juga 
meningkatkan transparansi dalam 
proses pembinaan aktivitas di satuan 
kerja lembaga masing-masing.

“Capaian opini WTP tidak serta 
merta mengindikasikan bahwa 
lembaga tersebut terbebas dari 
penyimpangan penggunaan uang 
negara. untuk itu saya mengimbau 
kepada saya dan kepada kepala tinggi 
negara lain untuk tetap menggunakan 
uang negara secara efektif dan 
efesien, tetap transparan dan tetap 
menjaga dan mempertahankan opini 
WTP ini,” imbaunya.

Ditambahkan marzuki, 
langkah yang baik dari BPK untuk 
mempercepat langkah audit 
dengan mengikuti alur transaksi 
yang dilakukan lembaga negara 
dan kementerian sejak awal tahun 
berjalanya itu dengan men-download 
secara online di satuan kerja masing-
masing. Sehingga otomatis hasil audit 
bisa diketahui dalam tahun berjalan 
atau tidak menunggu sampai akhir 
tahun. Dengan demikian, jika ada 
aktivitas keuangan yang merugikan 
negara dapat segera diantisipasi. 

Terkait pencapaian DPR ini, Sekjen 
DPR Winantuningtyastiti mengatakan, 
rasa syukurnya karena lembaganya 
kembali mendapat opini WTP. 
Pihaknya akan langsung mendalami 
laporan hasil pemeriksaan BPK 
tersebut untuk kemudian dijadikan 
bahan evaluasi kepada seluruh 
satuan kerja di Kesetjenan DPR RI. 
“Setelah saya mendapatkan laporan 
hasil pemeriksaan tersebut, saya 
akan tindaklanjuti jika ada catatan-
catatan khusus oleh BPK untuk 
evaluasi Kesetjenan DPR RI secara 
keseluruhan,” ucapnya. 

Wakil Ketua mPR melani leimena 
Suharli juga merasa gembira mPR 
dapat mempertahankan kualitas 
penyajian laporan keuangannya. 

Diharapkan dengan opini WTP yang 
diterima, mPR bisa mempertahankan 
kinerjanya. “Berarti sistem dan 
prosedur yang kita laksanakan sudah 
berjalan, mudah-mudahan kita bisa 
melaksanakan yang bagus-bagus 
lagi,” ujar melani.

Selain pimpinan lembaga-
lembaga negara, Sekretariat 
Negara dan Sekretaris Kabinet juga 
mendapatkan opini WTP dari BPK. 
Wakil Sekretaris Kabinet Ibnu Purna, 
menyambut baik penilaian WTP yang 
diberikan BPK atas laporan keuangan 
Sekretaris Kabinet Tahun anggaran 
2012 itu. Status WTP ini merupakan 
pengulangan atas prestasi yang sama 
yang diperoleh tahun lalu.

“Kita harus bangga atas prestasi 
yang ditunjukkan seluruh staf 
Setkab. Ini menunjukkan Staf Setkab 
betul-betul sudah menjadi birokrat 
profesional. Kita tidak boleh terlena, 
dan seluruh staf Setkab harus tetap 
bekerja keras untuk mempertahankan 
WTP ini,” ungkapnya.  (and)

opini Wtp 
bukan jaminan 
bahwa lembaga-
lembaga negara 
terbebas dari 
kemungkinan 
penyimpangan-
penyimpangan 
yang merugikan 
keuangan 
negara.
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K erja keras anggota Dewan 
Perwakilan rakyat (DPr) 
Komisi XI untuk memilih satu 
dari 21 calon anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah 
membuahkan hasil. Melalui pemilihan 
secara tertutup yang digelar Komisi XI 

pada 25 juni lalu, akhirnya anggota DPr 
Komisi  Keuangan dan Perbankan itu 
memilih agus joko Pramono sebagai 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Pengganti antar Waktu. Ia 
menggantikan Taufiequrachman ruki 
yang  sudah pensiun sejak Mei lalu. 

Agus Joko PrAmono
AnggotA BPK BAru

KOmiSi Xi  DewAN PeRwAKiLAN 
RAKyAt  (DPR)  memiLiH AgUS JOKO 

PRAmONO SebAgAi ANggOtA 
bADAN PemeRiKSA KeUANgAN 

(bPK) PeNggANti  ANtAR wAKtU, 
meNggANtiKAN tAUfieqURRAHmAN 

RUKi yANg PeNSiUN. AgUS JOKO DiPiLiH 
KAReNA DiANggAP memiLiKi KUALitAS 
teRbAiK yANg SeSUAi LAtAR beLAKANg 
PeNDiDiKAN DAN PeNgALAmAN KeRJA 

SebAgAi teNAgA AHLi bPK.

Sebelum terpilih sebagai anggota BPK, 
agus joko Pramono adalah Tenaga ahli 
anggota BPK Bahrullah akbar.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI 
DPr andi Timo Pangerang, dipilihnya 
mekanisme voting ini karena adanya 
perbedaan suara di antara para anggota 
DPr. Sebelumnya pimpinan komisi 
sempat menawarkan melakukan 
musyawarah mufakat. Tapi usulan 
itu tidak disepakati para anggota 
DPr. “Kami tentu harus menghargai 
perbedaan pilihan,” kata andi. 

Berdasarkan hasil voting oleh Komisi 
Keuangan dan Perbankan DPr itu, agus 
joko Pramono memperoleh 42 suara. 
Disusul kemudian Muchayat dengan 
12 suara. Calon lainnya, eddy rasyidin 
dan Gunawan Sidauruk masing-masing 
mendapat satu suara. Sementara sisa 
calon anggota tidak mendapatkan 
suara. “Dari hasil voting tersebut, 
terlihat memang ada perbedaan suara 
meskipun agus joko memperoleh 
suara dominan,” kata Wakil Ketua Komisi 
XI DPr  andi Timo Pangerang.

Menurut andi, agus joko akan 
menjabat anggota BPK selama satu 
tahun empat bulan, meneruskan 
masa jabatan yang ditinggalkan 
Taufiequrrahman ruki. Karena itu 
ia berharap agus yang sebelumnya 
menjadi tenaga ahli anggota BPK 
bisa langsung bekerja sama dengan 
anggota BPK lainnya. 

apalagi tambah andi, selain 
agus joko memiliki latar belakang 
pendidikan yang sesuai, juga memiliki 
pengalaman sebagai Tenaga ahli BPK. 
Sedangkan mengenai bidang apa 
yang akan ditangani agus joko, andi 
menyerahkan sepenuhnya kepada BPK. 
“Itu akan ditentukan oleh internal BPK,” 
tegas andi. 

Selanjutnya menurut andi, setelah 

Agus Joko Pramono saat mengikuti fit and proper test di Komisi XI DPR Ri.
istimewa
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terpilihnya agus joko ini, Komisi XI 
akan membawa hasil voting tersebut 
ke Badan Musyawarah (Bamus). Setelah 
dibawa ke Bamus, barulah hasil ini akan 
dibawa ke Sidang Paripurna. “Mengenai 
kapan waktunya kita menunggu 
setelah berkirim surat pada Pimpinan 
DPr,” kata andi.

Mengenai kemungkinan hasil 
pemilihan anggota BPK di Komisi XI 
ditolak di Sidang Paripurna DPr, andi 
menjawab diplomatis. Menurutnya, 
hal itu tidak seharusnya terjadi. Sebab 
pemilihan di Komisi XI telah melibatkan 
perwakilan dari semua Fraksi di DPr. 
“Kalaupun nanti ditolak, kita lihat nanti 
apa mekanisme yang akan kita lakukan,” 
kata andi.

Karena itu Wakil Ketua Komisi XI 
Harry azhar azis mengharapkan apa 
pun hasil yang diputuskan komisi  
XI harus dihormati. Karena itu ia 
berharap, keberadaan agus joko di 
BPK dapat memberikan angin segar 
dan bisa memberikan nilai tambah 
kepada BPK. Selain itu Harry  juga 
yakin kalau agus joko memiliki 
potensi yang “mumpuni“ untuk 
menggantikan Taufiequrachman 
ruki. “agus mempunyai kualifikasi 
untuk jadi anggota BPK,” tandas 
Harry. 

Pendapat serupa juga diungkapkan 
anggota Komisi XI DPr achsanul 
Qosasih. Ia menilai figur agus juko 
Pramono memang disukai fraksi-fraksi 
DPr untuk duduk sebagai anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). agus 
joko Pramono oleh sebagian besar 
anggota dianggap terbaik. Karena 
itu achsanul pun yakin agus bisa 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
“Teman-teman lintas fraksi menyukai 
agus,” kata achsanul saat ditemuai di  
DPr.

Selain itu dalam pandangan 
achsanul Qosasi, agus joko Pramono 
adalah figur yang tepat untuk 
menggantikan Taufiequrachman 
ruki. Selain S2 di bidang akuntansi, 
dia adalah Tenaga ahli BPK. “agus 
mendapat dukungan dari semua 
anggota fraksi,” tandas achsanul. 

Dengan terpilihnya agus joko, 
berarti tak satu pun dari tiga nama yang 
direkomendasikan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) menjadi pengganti ruki. 
Dari tiga nama yakni Hekinus Manao, 
eddy rasyidin, dan rini Purwandari, 
hanya eddy rasyidin yang ‘beruntung’ 
karena dipilih satu anggota Komisi XI 
DPr. 

Uji Kelayakan dan Kepatutan 
Sebelumnya Komisi XI telah 

menggelar tes uji kelayakan dan 
kepatutan (fit and proper test) calon 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) pada 18 hinga 19 juni lalu. Uji 
kepatutan dan kelayakan sedianya 

diikuti 22 orang. Namun, salah 
satu calon Muhammad Misbakhun 
mengundurkan diri dengan alasan 
ingin lebih berkonsentrasi menjadi 
calon anggota legislatif pada Pemilu 
2014.

Untuk hari pertama ada 11 calon 
yang diuji. Mereka adalah Baharuddin 
aritonang, eddy rasyidin, Sutrisno, 
Parwito, Muchayat, jhon r. Sihombing, 
agus joko P, Gunawan Sidauruk, 
alwis, Soemardjijo dan jinarman. 
Selanjutnya hari berikutnya, calon-
calon yang diuji adalah Habsul Nurhadi, 
Zindar K. Marbun, endang Sukendar, 
Dharma Bhakti, rustam effendy, jupri 
Bandang, Sumurung H.N Naibaho, rini 
Purwandari, Dodi Hidayat dan Hekinus 
Manao. Dalam melakukan uji kelayakan 
dan kepatutan, menurut Harry azhar 
azis ada tiga kriteria pemilihan anggota 
BPK. Yakni track record, moralitas dan 

visinya menjadi anggota BPK. 
Saat menyampaikan presentasinya, 

agus Djoko Pramono mengungkapkan 
untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara perlu mengoptimalkan sinergi 
antara BPK dan DPr. Bahkan seluruh 
lembaga negara juga harus bersinergi 
dalam mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara. “BPK bisa bersinergi 
dengan DPr ke depannya,” kata agus.

Sedangkan calon lain, Muchayat 
saat mengikuti fit and proper test 
calon anggota BPK di Komisi XI, 
mengungkapkan, BPK harus menjadi 
lembaga negara yang memiliki kearifan 
nasional serta kearifan profesional 
dalam rangka pengelolaan keuangan 
negara yang berkelanjutan. Karena itu 
Muchayat mengungkapkan siapa pun 
anggota BPK yang kelak terpilih harus 
memahami betul struktur pendapatan 
yang diterima negara dan struktur 
belanja negara. Ini penting agar 
anggota tersebut bisa menjalankan 
fungsi BPK dengan baik.

Muchayat menjelaskan, 
pemahaman struktur pendapatan 
negara itu mulai dari pajak, non 
pajak, sampai hibah. Pemahaman ini 
bahkan harus meliputi dasar hukum 
pendapatan negara.

Selain itu, Muchayat menambahkan, 
anggota BPK juga harus memahami 
struktur belanja negara. Termasuk, 
dalam hal spesifikasi belanja yang 
dilakukan sudah tepat atau tidak. 
Kurangnya pemahaman terhadap 
spesifikasi belanja bisa berakibat 
belanja negara menjadi high cost.

Menanggapi pertanyaan Ismet 
Hasan, anggota Komisi XI DPr dari 
Fraksi Partai amanat Nasional, yang 
menilai selama ini penerimaan 
negara banyak mengalami 
kebocoran, Muchayat memberikan 
pandangan, langkah itu bisa dicegah 
jika anggota BPK juga memahami 
struktur penerimaan negara non 
pajak. “Sehingga, bisa mengurangi 
kemungkinan potensi pendapatan 
negara yang terlewat,” tegasnya. (bw)

Selain S2 di bidang 
akuntansi, dia adalah 
tenaga Ahli bPK. Agus 

mendapat dukungan dari 
semua anggota fraksi di 

Komisi Xi DPR Ri.
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P eKerjaaN 
baru sudah 
menunggu 
agus joko 

Pramono.  Sidang 
Paripurna DPr rI 
pada 2 juli telah 
mengesahkan agus 
joko Pramono sebagai 
pengganti antar-waktu 
atau PaW anggota 
BPK. Ia menggantikan 
angota BPK, 
Taufiequrachman ruki 
yang telah pensiun. 

Sebelumnya, 
Komisi XI DPr telah 
melakukan uji 
kelayakan (fit and 
proper test) kepada 22 
calon anggota BPK. 
Hasilnya, nama agus 
joko Pramono laris 
manis. Ia memimpin dengan jumlah 
suara terbanyak, yaitu 42 suara. 
Dalam voting yang dilakukan 56 
anggota Komisi XI, ia menduduki 
peringkat pertama, disusul 
Muchayat dengan perolehan 12 
suara, serta eddy rasyidin dan 
Gunawan Sidauruk yang masing-
masing memperoleh 1 suara.

Sejumlah anggota Komisi XI 
DPr yakin, agus joko Pramono 
merupakan pilihan tepat. Ia juga 
dinilai kompeten menduduki posisi 
anggota BPK. Wakil Ketua Komisi 
XI DPr andi Timo Pangerang 
misalnya mengungkapkan agus 
joko memiliki kualitas terbaik sesuai 
latar belakang pendidikan dan 
pengalaman kerja sebagai Tenaga 
ahli BPK. 

Pendapat serupa disampaikan 
anggota Komisi XI, achsanul 
Qosasi. Menurutnya, agus adalah 
yang terbaik karena memiliki latar 
belakang S2 di Bidang akuntansi. 
Sedangkan Wakil Ketua Komisi 
XI Harry azhar aziz menilai jejak 
rekamnya bagus dalam bidang 
pengauditan. 

Tak bisa dipungkiri, dunia 
akuntansi dan keuangan memang 
bukan hal yang baru bagi agus 
joko Pramono. Ia memperoleh 
pendidikan pada Sekolah Tinggi 
akuntansi Negara (STaN) dan 
pendidikan Pasca Sarjana bidang 
Ilmu akuntansi. Pria kelahiran 
agustus 1972 ini memulai karier 
di Kementerian Keuangan, lalu 
menjadi Tenaga ahli auditorat 
Keuangan Negara VII BPK rI. 

BPK Perlu SDM 
Multi DiSiPlin ilMu

Agus Joko Pramono: Setelah resmi menjadi anggota 
BPK agus joko Pramono menyatakan 
dirinya akan segera melakukan 
beberapa perubahan mendasar 
dalam bidang pekerjaannya. Ia punya 
gagasan membawa BPK menjadi 
lembaga negara yang profesional, 
yang diisi oleh sumber daya manusia 
(SDM) profesional, berkompeten, 
berintegritas, dan independen. 

Selama ini agus joko Pramono 
melihat sumber daya manusia di BPK 
masih didominasi ahli akuntansi. 
akibatnya mengalami kerepotan 
ketika mengaudit rumah sakit 
tapi tidak mempunyai SDM yang 
mumpuni di bidang kesehatan. 
Karena itulah, agus joko Pramono 
berniat mengumpulkan SDM yang 
handal dan profesional dengan multi 
disiplin ilmu guna menunjang audit 
yang dilakukan BPK.

Selain itu, agus joko  bertekad 
mendorong BPK dapat menjadi 
penghubung  antar instansi 
pemerintahan. Posisi dan keberadaan 
BPK dapat dijadikan jembatan 
komunikasi antar instansi  agar 
bersama-sama dapat melakukan 
perbaikan. 

Dalam pandangan agus joko, BPK 
sebagai lembaga negara yang kerap 
menjalin komunikasi dengan berbagai 
lembaga negara mempunyai posisi 
strategis untuk memperkuat sinergi 
guna menghasilkan nilai tambah bagi 
perbaikan pengelolaan keuangan 
negara.  Kewenangan itulah yang 
harus dipergunakan BPK sebaik-
baiknya agar pengelolaan keuangan 
negara di Indonesia terus membaik.

Dalam kepemimpinan kolektif 
dan kolegial BPK, agus joko Pramono 
dikabarkan akan menduduki posisi 
auditoriat Keuangan Negara III 
yang membawahi pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara bidang lembaga 
negara, kesejahteraan rakyat, 
kesekretariatan negara, aparatur 
negara, riset dan teknologi. Selamat 
bekerja Pak agus joko.  (*/bw)

Agus Joko Pramono
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kualitas kelembagaan dan 
individu. Wakil Ketua juga  
memberi apresiasi terhadap 
peran-peran yang telah 
dilakukan Itama selama ini. 
“Ada perubahan paradigma 
yang mendasar atas 
peran Itama. Dulu Itama 
dikenal hanya mencari 
kesalahan orang. Sekarang 
pandangan itu kita ubah 
menjadi, bagaimana Itama 
membantu pelaksanaan 
dalam meningkatkan hasil 
pemeriksaan,” tegas Wakil 
Ketua.

Peran Itama menurut 
Wakil Ketua BPK sudah 
meningkat kualitasnya, 
terutama dalam 
pelaksanaan reviu terhadap 

laporan keuangan BPK. “Dalam 
menyongsong peer review, Itama 
akan bertindak sebagai counterpart, 
dan Satker akan menjadi pihak yang 
menjadi sampling untuk memastikan 
apakah pemeriksaan BPK sudah sesuai 
standar. Sebagai pengawas internal, 
Itama harus menjadi filter terakhir BPK,” 
pesan Wakil Ketua.

Workshop juga menghadirkan 
narasumber Theodorus M. Tuanakotta 
yang memaparkan penguatan internal 
control dalam rangka meningkatkan 
kualitas laporan hasil pemeriksaan dan 
produk BPK lainnya melalui peran dan 
fungsi Inspektorat Utama. Pada hari 
kedua, dilakukan penandatanganan 
risalah hasil pembahasan dan matriks 
tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 
dilakukan para pimpinan Satker 
(pejabat eselon I dan II).  (bd)

BPK Pusat dan PerwaKilan Bahas 
tindaK lanjut hasil Pengawasan itama
DAri tAhuN 2008 hiNGGA 2012 mAsih ADA sEkitAr 522 sArAN DAN 
rEkomENDAsi yANG bElum DitiNDAklANjuti. ADA pErubAhAN 
pArADiGmA yANG mENDAsAr pADA pErAN itAmA.

G UnA 
meningkatkan 
kualitas lembaga 
maupun 

individu sebagai penunjang 
strategi  pengembangan 
Badan Pemeriksa Keuangan  
(BPK), Kamis 18 Juli 2013, 
BPK Pusat dan Perwakilan 
berkumpul dalam workshop 
bertajuk “Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Inspektorat 
Utama (Itama) BPK Tahun 
2013”.  

Acara yang digelar selama 
dua hari di Hotel Century 
Jakarta itu diikuti para kepala 
perwakilan dan pejabat eselon 
II lain, pejabat eselon III di 
pusat dan perwakilan, serta  
sejumlah pejabat eselon I.

Inspektur Utama (Irtama) BPK, 
Mahendro Sumardjo pada awal 
acara mengatakan, workshop ini 
perlu dilakukan karena hasil temuan 
pengawasan dan reviu Itama masih 
ditemukan hal-hal yang menyangkut 
strategi pengembangan BPK. “Karena 
itu diperlukan masukan seluruh 
pimpinan satuan kerja (Satker), serta 
perlu untuk mengetahui rencana 
aksi yang akan dilakukan Satker atas 
rekomendasi dari laporan kami,” 
ujarnya. 

Ditambahkan, hasil inventarisasi 
permasalahan, dari tahun 2008 
sampai tahun 2012 masih ada sekitar 
522 saran dan rekomendasi yang 
belum ditindaklanjuti. Irtama juga 
menjelaskan peran yang dilakukan 
Itama sebagai upaya mendorong 
pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara di lingkungan BPK. 
Antara lain melalui pengawasan 
internal secara efektif.

Peran yang dilakukan Itama 
adalah peningkatan kualitas laporan 
keuangan melalui reviu laporan 
keuangan BPK. Peningkatkan kualitas 
sistem pengendalian internal melalui 
pemeriksaan internal atas seluruh 
pelaksanaan kegiatan di lingkungan  
BPK. Peran sebagai pemastian 
peningkatan kepatuhan atas nilai 
integritas dan independensi BPK. 
Serta, peningkatan akuntabilitas 
kinerja BPK, termasuk dalam peran ini 
adalah penilaian mandiri pelaksanaan 
reformasi birokrasi.

Workshop ini dibuka Wakil 
Ketua BPK RI Hasan Bisri. Dalam 
sambutannya Hasan Bisri 
menyebutkan bahwa workshop 
ditujukan untuk meningkatkan 

Wakil Ketua Hasan Bisri dan Theodorus M. Tuanakotta saat workshop tindak lanjut hasil 
pengawasan Itama, di Jakarta, pada 18-19 Juli 2013.

17 - AGENDA.indd   17 8/1/13   7:54 AM



BPK DAERAH

18 Warta BPK      JULI 2013

B PK RI Perwakilan Provinsi 
Jawa Tengah kembali 
menyelenggarakan 
kegiatan Penandatanganan 

Keputusan Bersama tentang 
Petunjuk Teknis Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem Informasi 
untuk Akses Data Dalam Rangka 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
antara BPK RI Perwakilan Provinsi 
Jawa Tengah dan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah. Sebanyak sembilan 
Pemerintah Daerah hadir dalam 
penandatanganan keputusan 
bersama ini yakni Kabupaten Blora, 
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten 
Pati, Kabupaten Rembang, 
Kabupaten Tegal, Kabupaten 

Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota 
Pekalongan, dan Kota Magelang. 

Sebelumnya, telah 
ditandatangani keputusan bersama 
pada 24 (dua puluh empat) 
pemerintah daerah di Jawa Tengah 
yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kota 
Semarang, Kabupaten Jepara, 
Kabupaten Kudus, Kabupaten 
Demak, Kota Salatiga, Kabupaten 
Grobogan, Kabupaten Cilacap, 
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 
Wonosobo, Kota Tegal, Kabupaten 
Banyumas, Kabupaten Batang, 
Kabupaten Semarang, Kabupaten 
Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Kebumen, 
Kabupaten Sragen, Kabupaten 
Purworejo, Kabupaten Temanggung, 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

SEMBILAN PEMDA 
TANDATANGANI JUKNIS 
E-AUDIT

Kendal dan Kabupaten Banjarnegara. 
Sampai saat ini di Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah telah ditandatangani 
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) 
Keputusan Bersama tentang 
Petunjuk Teknis Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Informasi untuk 
Akses Data ini.

Dalam sambutannya, Kepala 
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah, Bambang Adiputranto 
menyampaikan bahwa pemeriksaan 
berbasis elektronik atau e-audit 
merupakan pengembangan 
pemeriksaan yang dilakukan BPK 
dengan memanfaatkan teknologi 
komputer dan komunikasi sebagai 
sarana pengumpulan dan analisa 
data. Kemajuan teknologi di bidang 
komputerisasi dan komunikasi 
mendorong BPK untuk melakukan 
pengembangan kompetensi 
pemeriksanya. Salah satu kompetensi 
yang ingin dikembangkan di masa 
mendatang adalah kompetensi 
pemeriksaan berbasis elektronik, 
sehingga akan memperluas cakupan 
pemeriksaan serta lebih mudah, 
lebih cepat, lebih efisien, dan lebih 
efektif. 

Bambang Adiputranto juga 
menjelaskan bahwa sesuai dengan 
ketentuan Pasal 10 huruf a dan 
b Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2006 mengatur bahwa  
BPK berwenang untuk meminta 
keterangan dan/atau dokumen 
yang wajib diberikan setiap orang, 
unit organisasi Pemerintah Pusat, 
pemerintah Daerah, lembaga 

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bambang Adiputranto.
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negara lainnya, Bank Indonesia, 
BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga 
atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara. Oleh karena itu, 
tanpa Surat Keputusan Bersama ini 
pun BPK tetap berwenang untuk 
mengakses data yang diperlukan 
dalam rangka pemeriksaan. Dengan 
demikian, Surat Keputusan Bersama 
ini tidak mengatur penambahan 
atau pengurangan kewenangan 
BPK RI dalam mengakses 
dokumen pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara untuk kepentingan 
pemeriksaan. Surat Keputusan 
Bersama juga tidak mengatur 
penambahan atau pengurangan 
kewajiban para pengelola keuangan 
negara untuk menyerahkan 
dokumen pertanggungjawaban 
keuangan negara yang diminta 
oleh BPK sesuai ketentuan undang-
undang. 

Pemeriksaan berbasis elektronik 
atau e-audit yang dilaksanakan 
BPK tidak mengubah pelaksanaan 
pemeriksaan yang dilaksanakan BPK 

selama ini. Perubahan pemeriksaan 
ini selain hanya terbatas pada 
cara pengambilan datanya, 
perubahan juga terjadi sebatas 
pada pengembangan metodologi 
pemeriksaan, yaitu yang selama 
ini pengumpulan dan analisa 
data dilaksanakan secara manual 
atau semi komputerisasi, diwaktu 
mendatang proses analisa data 
dilaksanakan secara elektronik. 
BPK juga menjamin bahwa data 
ini hanya digunakan oleh BPK 
untuk kepentingan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Jaminan ini diatur 
di dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 
Tahun 2006 yang menyatakan BPK 
memberikan jaminan kepada semua 
pihak bahwa dokumen, data, serta 
informasi mengenai pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan 
negara yang diminta oleh BPK 
hanya digunakan oleh BPK untuk 
pemeriksaan. 

Menutup sambutannya, 
Bambang Adiputranto 
menyampaikan harapannya 
agar setelah ditandatanganinya 
Keputusan Bersama antara BPK 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 
dengan seluruh Pemerintah Daerah 
di wilayah Provinsi Jawa Tengah 
akan menambah cakupan audit, 
sehingga pemeriksaan BPK dapat 
dilakukan dengan lebih mudah, lebih 
cepat, lebih efisien dan lebih efektif 
serta implementasi pengembangan 
dan pengelolaan sistem informasi 
untuk akses data dalam rangka 
pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
dapat terlaksana dengan baik.  (*)

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bambang Adiputranto bersama pimpinan daerah sewilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kemajuan 
teknologi di bidang 

komputerisasi 
dan komunikasi 
mendorong BPK 

untuk melakukan 
pengembangan 

kompetensi 
pemeriksanya. 
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PemProv SulaweSi Tengah berhaSil 
menyuSul Pemda SulSel dalam 

meraih oPini wTP. unTuk meraihnya, 
Tak jarang Terjadi frikSi dengan 

PejabaT lain dan dPrd. 

PemProv SulaweSi 
Tengah raih wTP

Keberhasilan yang sudah lama 
ditunggu itu disampaikan Kepala 
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Tengah Sumardi pada Rapat Paripurna 
DPRD Sulteng di Palu akhir Mei 
2013. Dalam rapat tersebut Sumardi 
menyatakan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun anggaran 
2012 mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Keharuan Longki Djanggola dan 
sejumlah pejabat Pemprov Sulteng ini 
tentunya cukup beralasan. Pasalnya, 
ini merupakan pertama kali sejak 
BPK melakukan pemeriksaan atas 
laporan keuangan Pemprov Sulteng 
mendapatkan Opini WTP dari BPK. 
Apalagi sebelumnya LKPD sejumlah 
kabupaten di Sulteng sudah lebih 
dahulu mendapatkan opini WTP.

“Terus terang saya sangat 
terharu. Perjuangan kita panjang dan 
melelahkan. Bahkan tidak sedikit kami 
harus berbenturan dengan orang-
orang yang bermasalah dengan aset. 
Karena itu  
penilaian BPK tersebut akan 
terus kami pertahankan dengan 
meningkatkan kualitas WTP tanpa ada 
catatan dari BPK,” ujar Longki dalam 
pidatonya di hadapan DPRD.  

Longki menilai, capaian opini WTP, 
adalah hasil kerja keras perbaikan 
kinerja laporan keuangan pemerintah 
daerah. Bahkan dalam menyelesaikan 
temuan BPK dalam pemeriksaan  
sebelumnya, banyak risiko yang harus 
dihadapi. Pasalnya semua temuan BPK 
merupakan temuan yang diakibatkan 
akumulasi dari ketimpangan 
tahun 2010 sampai 2011, sejak 
pemerintahan sebelumnya sampai 
periode kepemimpinannya. 

“Pada awalnya banyak hal yang 
harus kami selesaikan, yang kami 
sendiri tidak tahu ujung pangkal 
serta persoalannya. Bahkan dalam 
perjalanan menindaklanjuti 
temuan BPK terhadap hasil temuan 
sebelumnya banyak mengalami 
situasi yang harus bersinggungan 

GuBeRnuR  Sulawesi 
Tengah, Longki Djanggola, 
tak kuasa membendung 
air matanya. Sambil 

berpelukan dengan sejumlah pejabat 
Pemprov Sulteng lainnya yang hadir 

dalan Rapat Paripurna DPRD Sulteng, 
mereka tak henti-henti mengucapkan 
puji syukur atas keberhasilan Provinsi 
Sulawasi Tengah dalam menggelola 
keuangan negara sehingga 
mendapatkan opini WTP dari BPK RI.   

Gubernur Longki Janggola mendampingi Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat meresmikan Kantor Perwakilan BPK 
Provinsi Sulawesi Tengah.
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dengan beberapa mantan pejabat,” 
ujarnya.

Akibatnya tidak jarang Pemprov 
justru dimusuhi karena dalam 
menyelesaikan temuan BPK  semua 
harus kami tindaklanjuti tanpa 
pandang bulu. Apakah itu dengan 
cara segera mengembalikan, atau 
menyelesaikan.

“Termasuk dengan DPRD,” ujar 
Longki. Karena dalam menindaklanjuti 
temuan BPK, kata dia, terkadang 
Pemprov harus berbeda pandangan. 
Kondisi-kondisi tersebut sangat 
dirasakan sehingga ada kesan seolah 
tidak saling mendukung. Padahal 
kenyataan tidak seperti itu. Akhirnya 
kerja keras selama ini membuahkan 
hasil yang cukup manis, meskipun 
capaian ini masih ada beberapa 
catatan yang harus ditindaklanjuti.

“Insya Allah masih ada utang-
utang (catatan-catatan, red) kami, ke 
depan akan kita selesaikan bersama. 
Saya yakin dengan penilaian WTP 

ini menjadi semangat baru serta 
makin memotivasi kami untuk selalu 
mengevaluasi, mengawasi kinerja 
aparatur,” harapnya. 

Sementara itu Kepala BPK RI 
Perwakilan Provinsi Sulteng Sumardi 
mengatakan, kinerja laporan 
keuangan pemerintah daerah se-
Sulawesi Tengah dalam dua tahun 
terakhir mengalami perbaikan yang 
sangat signifikan. Dari 11 kabupaten/
kota dan provinsi yang diperiksa pada 
tahun anggaran 2012, sembilan di 
antaranya mendapat penilaian WTP. 
Padahal tahun anggaran 2011 hanya 
tiga kabupaten yang meraih WTP dan 
2010 masih nol. 

“Prestasi ini  pantas mendapatkan 
apresiasi. Dengan tercapai 75 persen 
dari 12 entitas yang    meraih WTP 
pada 2012, berarti target pemerintah 
provinsi yang hanya 60 persen bisa 
terlalui,” kata Sumardi usai rapat 
paripurna.

Dia mengatakan, penilaian 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah Sumardi.

tersebut dihasilkan karena temuan-
temuan BPK sebelumnya telah 
ditindaklanjuti oleh pemerintah 
daerah secara serius. Sumardi 
mengatakan, selama periode 2006 
hingga 2010 belum ada peningkatan 
kinerja laporan keuangan yang 
signifikan di daerah ini. Bahkan BPK 
pernah memberikan opini disclaimer 
atas hasil pemeriksaan laporan 
keuangan pemerintah provinsi 
setempat beberapa tahun lalu.

Melihat kondisi tersebut, Kepala 
BPK akhirnya memanggil Kepala 
Inspektorat pemerintah daerah 
mempertanyakan keseriusan 
pemerintah dalam menindaklanjuti 
temuan-temuan BPK. “Saya tanya 
sama inspektorat, adakah temuan 
BPK yang sulit ditindaklanjuti. 
Katanya, tidak ada. Kalau begitu 
susun rencana aksi,” cerita Sumardi 
dalam mendorong perbaikan kinerja 
keuangan pemerintah daerah 
tersebut.

Dari sanalah, kata dia, pemerintah 
daerah melakukan langkah-langkah 
tindak lanjut atas beberapa temuan 
BPK tahun-tahun sebelumnya. “Kami 
memberikan penilaian kinerja secara 
profesional. Kita tidak main-main. 
Kami punya integritas. Saat baik kami 
katakan baik,” tegas Sumardi.

Lebih lanjut, Sumardi mengatakan 
penilaian Wajar Tanpa Pengecualian 
atas hasil pemeriksaan laporan 
keuangan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun anggaran 2012 
bukanlah hadiah dari BPK. namun 
hasil tersebut adalah hasil kerja keras 
pemerintah daerah sendiri, tanpa ada 
intervensi dan murni penilaian.

Ditandaskannya, capaian opini 
WTP delapan kabupaten/kota dan 
provinsi bukan sebuah tindakan yang 
mengobral WTP. Semua penilaian 
dilakukan berdasarkan peraturan 
dan perundang-undangan. “BPK 
memeriksa laporan keuangan 
mengacu pada standar pemeriksaan 
keuangan negara dan standar 
akuntansi pemerintah,”  pungkas 
Sumardi. (bd) 
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DPR Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua 
DPR Pramono Anung. Hadir pula para 
anggota MPR, DPR, DPD, dan pejabat 
negara lainnya.

Berdasarkan Surat No. VIII/
Pimpinan MPR/2013 Tentang 
Penetapan Sidarto Danusubroto 
Sebagai Ketua MPR 1999-2014 
maka secara resmi mulai hari itu 
dirinya menjadi Ketua MPR sampai 
tahun 2014. Ia menggantikan posisi 
almarhum Taufieq Kiemas yang 
meninggal dunia pada 8 Juni 2013.

Pasca diambil sumpah jabatan 
sebagai Ketua MPR, Sidarto 
Danusubroto, langsung menjalankan 
tugasnya. Mantan ajudan Presiden 
Sukarno ini mengaku agenda yang 
harus dijalankannya sangat padat. 
“Saya harus mengimbangi kegiatan. 
Agenda pertama saya ke paripurna, 
tugas sebagai anggota dewan, 
rapat dengan staf. Rencana hari ini 
sampai Kamis ke Aceh untuk agenda 
bencana,” ucap Sidarto di sela-sela 
rapat paripurna, Jakarta, sehari 
setelah pelantikannya. 

Beberapa hari sebelumnya, 
Sidarto juga berjanji akan 
mengawal dan menjaga empat 
pilar kebangsaan: Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945. Empat 
pilar kebangsaan tersebut selama 
ini digaungkan oleh Ketua MPR 
terdahulu almarhum Taufiq Kiemas.

“Insya Allah tugas ini akan saya 
jalankan sebaik-baiknya, mengawal 
dan menjaga empat pilar bangsa, 
tanpa empat pilar bangsa NKRI 
hanya sejarah, ini merupakan warisan 
dari founding fathers, ini harus kita 
teruskan,” janjinya. 

Sidarto sendiri merupakan politisi 
senior PDIP. Pernah menjadi ajudan 
Presiden Sukarno di saat-saat akhir 
kekuasaannya. Kemudian ia berkarier 
di kepolisian dan sempat menjabat 
dua kali sebagai Kapolda. Setelah 
pensiun, Sidarto terjun di bidang 
swasta. Selanjutnya pada peralihan 
Orde Baru ke era reformasi tahun 

SidARTo, 
Ketua MPR BaRu

Karangan bunga ucapan selamat 
berjejer di gedung nusantara iV, 

KompleKs parlemen, senayan, jaKarta 
pusat. entah Kebetulan atau tidaK, 
tanggal pelantiKan tepat sebulan 

wafatnya Ketua mpr sebelumnya, 
almarhum taufieq Kiemas.

S ETElAH sempat ditunda, 
Sidarto Danusubroto 
akhirnya resmi dilantik 
sebagai Ketua MPR RI 

pada Senin, 8 Juli 2013 lalu di 
Gedung Nusantara IV, Komplek 
Gedung Perlemen, Senayan, 
Jakarta. Sebelumnya, Sidarto akan 
dilantik Jumat, 5 Juli 2013, tetapi 
karena terkendala persiapan teknis, 
pelantikannya belum bisa dilakukan. 

Saat memasuki ruangan untuk 

diambil sumpahnya sebagai Ketua 
MPR baru, Sidarto didampingi empat 
Wakil Ketua MPR: Melani leimena 
Suharli, Hajriyanto Y. Thohari, lukman 
Hakim Saifuddin, dan Ahmad Farhan 
Hamid.  

Hadir dalam pelantikan Sidarto 
seluruh pimpinan lembaga negara, 
di antaranya: Ketua BPK Hadi 
Poernomo, Ketua MK Ackil Mochtar, 
Ketua DPD Irman Gusman, Wakil 
Ketua DPD laode Ida, Wakil Ketua 

Sidarto Danusubroto, saat dilantik sebagai Ketua MPR RI baru.

tempo.co.id
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1998, Sidarto mulai aktif di dunia 
politik dan menjadi anggota DPR 
selama tiga periode sampai saat 
ini. Terakhir, menjabat Anggota 
DPR Komisi I yang membidangi 
pertahanan, intelijen, luar negeri, dan 
komunikasi dan informatika. Ia juga 
menjabat Wakil Ketua Badan Kerja 
Sama Antar-Parlemen di DPR.

Sesuai ketentuan ketika satu 
pimpinan MPR berhalangan tetap, 
maka digantikan oleh orang yang 
satu partai. Ketua MPR sebelumnya, 
almarhum Taufieq Kiemas, berasal 
dari PDIP, maka penggantinya pun 
harus berasal dari PDIP. 

Cukup lama, PDIP menyampaikan 
calon pengganti mendiang Taufieq 
Kiemas, karena masih masa 
berkabung. Akhirnya, pada Kamis, 
4 Juli 2013, Ketua Umum PDIP 
Megawati Soekarnoputri didampingi 
beberapa elit PDIP yakni Puan 
Maharani, Tjahjo Kumolo, Ahmad 
Basarah, Daryatmo, dan Yasona 
laoly, menyerahkan nama Sidarto 
Dhanusubroto ke pimpinan MPR RI. 

Penetapan Sidarto sebagai Ketua 
MPR diperkuat oleh Surat Pimpinan 
MPR nomor MJ020/1/2013 tanggal 
19 Juni 2013 tentang pemberitahuan 
nama pengganti Ketua MPR yang 
ditandatangani oleh empat Wakil 
Ketua MPR: Hajriyanto Y Thohari, 

Melani leimena, Ahmad Farhan 
Hamid, dan lukman Hakim Saifuddin. 
Surat tersebut diantar langsung oleh 
Pimpinan MPR kepada Fraksi PDIP di 
MPR pada Kamis (4/7/2013) siang.

Ketua Fraksi PDIP di MPR Yasona 
laoly dan Sekretaris Fraksi PDIP 
di MPR Ahmad Basarah juga ikut 
menandatangani surat tersebut 
untuk meneruskan Surat Keputusan 
DPP PDIP tertanggal 3 Juli 2013 
nomor 3981/in/dpp/VII/2013 
perihal instruksi Ketua MPR yang 
menetapkan Sidarto Danusubroto 
untuk meneruskan Taufiq Kiemas 
sebagai Ketua MPR. 

 Dengan penyampaian nama 
Sidarto, Pimpinan MPR lalu 
menyelenggarakan rapat konsultasi 
dengan pimpinan fraksi-fraksi dan 
kelompok DPD, untuk penyampaian 
pandangan dari pimpinan fraksi-
fraksi dan kelompok DPD RI di MPR. 
Semua fraksi dan kelompok DPD 
menyetujui penunjukkan Sidarto. 

Selain itu, dibahas pula persiapan 
pelantikan Ketua MPR RI Sidarto 
Danusubroto, yang menggantikan 
kedudukan almarhum Taufiq Kiemas. 
Rapat konsultasi ini kemudian 
menetapkan pengambilan sumpah 
jabatan Sidarto diundur pada 8 Juli 
2013, setelah sebelumnya akan 
digelar pada 5 Juli 2013.  (and)

biodata 
sidarto danusubroto

nama:  
Mayjen Pol (Purn) Drs. Sidarto 
Danusubroto, SH

tempat/tgl lahir: 
Pandeglang, 11-Juni-1936

agama: 
Islam

pendidikan umum
-  SR Pujokusuman, Yogyakarta 

(1949)
-  SMPN 1, Yogya (1952)
-  SMA Negeri VI, Yogyakarta (1955)
-  Ujian Negara Sarjana Hukum 

(1965)

pendidikan polri
-  Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 

(PTIK), Jakarta (1962)
-  Police Academy Washington DC, 

USA (1964)
-  Special Army Warfare School, Ft 

Bragg USA (1964)
-  Instructor School, US Naval Training 

Scholl, Norfolk, USA (1965)
-  Seskopol (1969-1970)
-  Seskogab (1977)

riwayat pekerjaan
-  Ajudan Presiden RI, (1967-1968)
-  Kapolres Tangerang, (1974-1975)
-  Kadispen Polri, (1975-1976)
-  Kepala Interpol, (1976-1982)
-  Kepala Satuan Komapta Polri, 

(1982-1985)
-  Wakapolda Jawa Barat, (1985-

1986)
-  Kapolda Sumbagsel, (1986-1988)
-  Kapolda Jawa Barat, (1988-1991)
-  Anggota DPR RI Komisi II (1999-

2002)
-  Anggota DPR RI Komisi I (2002)
-  Wakil Ketua Komisi I DPR RI (2005-

2006)
-  Wakil Ketua BKSP DPR RI (2006-

2009)
-  Anggota DPR RI Komisi I (2009-

2014)
 

istimewa
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namun dananya belum tersalurkan dan sampai dengan tanggal 
31 Desember 2012 tidak disetor ke Kas Negara. Selain itu sebanyak 
Rp269,98 miliar penyalurannya juga tidak tepat sasaran.

Selain itu, realisasi belanja barang dan belanja modal di akhir 
tahun sebesar Rp1,31 triliun yang tidak sesuai realisasi fisik. Hal 
ketiga adalah, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja 
Barang dan Belanja Modal di 72 Kementerian/lembaga juga 
menyebabkan kerugian negara sebesar Rp546,01 miliar dengan 
rincian kelebihan pembayaran sebesar Rp273,40 miliar, Pemahalan 
harga pekerjaan sebesar Rp234,69 miliar, belanja barang yang 
berindikasi fiktif sebesar Rp7,56 miliar dan penyimpangan Belanja 
Perjalanan Dinas sebesar Rp30,36 miliar.

“Pungutan PPh Migas dengan tarif lebih rendah dari tarif  PPh 
sesuai UU. Kondisi ini berakibat hilangnya penerimaan negara 

badan 
aKuntabilitas 

Keuangan negara 
(baKn) dpr ri 

menyimpulKan 
indiKasi Kerugian 

negara terjadi 
hampir di semua 

Kementerian/
lembaga. 

hal tersebut 
diKetahui setelah 

baKn melaKuKan 
telaah mendalam 

atas laporan 
hasil pemeriKsaan 

(lhp) bpK ri 
atas laporan 

Keuangan 
pemerintah pusat 
(lKpp) tahun 2012. 

dPR diMiNTA 
PERTiMBANGkAN 
TELAAh BAkN 
dALAM RuMuSkAN 
RAPBN 2014

SETElAH mempelajari dan 
mendalami hasil laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan, BAKN 
menyimpulkan telah terjadi kerugian 

keuangan negara hampir di semua kementerian, 
lembaga dan badan-badan negara,” kata Ketua 
BAKN, Sumarjati Arjoso, saat menyampaikan 
laporan Kinerja BAKN dalam Sidang Paripurna 
DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, 
Pramono Anung, (9/7).

Secara garis besar ada delapan temuan yang 
disampaikan Ketua BAKN dalam kesempatan 
itu. Yakni; Anggaran Belanja Bantuan Sosial 
yang sudah dicairkan sebesar Rp1,91 triliun, 

Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso.
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sebesar Rp1,30 triliun. Selain itu, 
PPh Migas Tahun 2011 kurang 
setor sebesar Rp1,38 triliun,” papar 
politikus dari Fraksi Gerindra ini.

Menyangkut pengelolaan aset, 
kata Sumarjati, terdapat Aset Tetap 
pada 3 K/l yang nilainya Rp2,57 
triliun, namun belum dilakukan 
Inventarisasi Penilaian (IP). Selain 
itu, terdapat Aset Tetap senilai 
Rp3,71 miliar pada 14 K/l yang tidak 
diketahui keberadaannya. “Ada juga 
Aset Tetap senilai Rp904,29 miliar 
pada 14 K/l yang digunakan pihak 
lain tidak sesuai ketentuan,” katanya. 
“Aset Tetap berupa tanah senilai 
Rp37,33 triliun pada 17 K/l belum 
didukung dokumen kepemilikan,” 
tambahnya.

Hal lainnya adalah tentang aset 
BPPN sebesar Rp8,79 triliun belum 
ditelusuri keberadaannya oleh 
pemerintah. Pembayaran kenaikan 
kuota ke 14 atas keanggotaan 
Indonesia dalam IMF kurang lebih 
Rp38,18 triliun. Serta, pemerintah 
belum nenetapkan status 
Pengelolaan Keuangan SKK Migas 
(eks BP Migas) sebesar Rp1,6 triliun. 
Ini menyangkut biaya operasional 
tahun 2012 tidak melalui APBN. 
“Tak hanya itu, biaya operasional BP 
Migas dari 2003-2012 sebesar Rp7,51 
triliun. BAKN berharap temuan-
temuan ini diperhatikan DPR dalam 
merumuskan RAPBN Tahun 2014,” 
ujarnya.

Selain menelaah lHP lKPP tahun 
2012, selama masa persidangan I-IV 
tahun sidang 2012-2013, BAKN juga 
menelaah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I Tahun 2012 dan 
IHPS II Tahun 2012. “Hasil penelaahan 
telah secara resmi disampaikan 
BAKN kepada pimpinan DPR dan 
Komisi-Komisi terkait di DPR, untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki,” ucap 
Sumarjati. 

BAKN juga telah melakukan 
konsultasi dengan BPK RI selama 
masa sidang 2012-2013. Hal ini 
dilaksanakan sesuai dengan amanat 

Undang-Undang. “Dalam rapat 
konsultasi dengan BPK, BAKN telah 
memberikan banyak masukan, 
terutama terkait peningkatan kualitas 
pemeriksaan. Ini dimaksudkan agar 
hasil pemeriksaan BPK lebih berdaya 
guna dan dapat berkontribusi dalam 
meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas keuangan negara serta 
mencegah korupsi di negeri ini,” 
tandasnya.

permasalahan di K/l
Terkait hasil telaah BAKN atas 

lHP lKPP Tahun 2012, diminta agar 
semua Komisi di DPR memperhatikan 
secara khusus permasalahan-
permasalahan yang terjadi di K/l 
yang menjadi mitra kerjanya. Yakni, 
terjadinya kelebihan pembayaran, 
pemahalan harga, belanja fiktif 
terhadap belanja barang dan 
belanja modal serta temuan dugaan 
penyimpangan belanja perjalanan 
dinas. 

Di mitra kerja Komisi I, misalnya, 
BAKN menemukan adanya kelebihan 
pembayaran Belanja Barang dan 
Belanja Modal ± sebesar Rp2,6 miliar, 
penyimpangan biaya perjalanan 

dinas ± sebesar Rp333,5 juta, denda 
atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan ± sebesar Rp14,6 miliar, 
dan pertanggungjawaban tidak 
akuntabel ± sebesar Rp14,5 miliar. 

“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, Badan 
Intelijen Negara dan lembaga 
Ketahanan Nasional,” ujar Sumarjati.

Pada mitra kerja di Komisi II, 
BAKN menengarai adanya kelebihan 
pembayaran Belanja Barang dan 
Belanja Modal ± sebesar Rp49,4 
miliar, penyimpangan biaya 
perjalanan dinas ± sebesar Rp1,84 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan Rp 3,0 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel ± Rp347,9 juta. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian PAN dan 
Reformasi Birokrasi, KPU, Bawaslu, 
serta di BPN,” ujarnya.

Di mitra kerja Komisi III, terjadi 
kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± 
Rp5,9 miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp2,5 

Suasana sidang paripurna
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miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp6,7 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp15,2 miliar. 
“Permasalahan tersebut terjadi di 
Kejagung, Kepolisian RI, dan BNN,” 
kata Sumarjati. 

lalu, di mitra kerja Komisi IV, 
kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± Rp4,0 
miliar dan denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± 
Rp3,4 miliar. “Permasalahan 
tersebut sebagian besar terjadi 
di Kementerian Kehutanan, 
Kementerian Pertanian, serta 
di Kementerian Kelautan dan 
Periklanan,” ujarnya.

Di mitra kerja Komisi V, ada 
kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± Rp146,5 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp9,6 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp1,3 miliar. 
Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Perhubungan, Kementerian 
Pekerjaan Umum, dan Kementerian 
Perumahan Rakyat.

Sementara, di mitra kerja Komisi 
VI, ada kelebihan pembayaran 
Belanja Barang dan Belanja Modal 
± Rp7,8  miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp1,0 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp4,7 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp4,7 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah, 
Badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang, serta Badan 
Standardisasi Nasional,” ujarnya.

Di mitra kerja Komisi VII, terdapat 
kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± Rp9,6 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp4,1 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp3,1 miliar. 

Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian ESDM, 
lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, serta lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia.

lalu, di mitra kerja Komisi 
VIII, ada kelebihan pembayaran 
Belanja Barang dan Belanja Modal 
± Rp 14,9 miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp1,7 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp3,7 
miliar, pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp41,4 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di kementerian Agama,” 
jelas Sumarjati.

Di mitra kerja Komisi IX, ada 
kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± 
Rp 5,6 miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp5,9 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± 
Rp3,5 miliar. Permasalahan 
tersebut sebagian besar terjadi 
di Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, serta BNP2TKI.

Selanjutnya, di mitra kerja Komisi 
X, ada kelebihan pembayaran 
Belanja Barang dan Belanja Modal 
± Rp144,1  miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp11,9 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp20 
miliar, serta pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp41,2 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, serta Kementerian Pemuda 
dan Olahraga,” ujarnya.

Terakhir, di mitra kerja Komisi 
XI, kelebihan pembayaran Belanja 
Barang dan Belanja Modal ± 
Rp9,4 miliar, penyimpangan 
biaya perjalanan dinas ± Rp3,5 
miliar, denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan ± Rp130,6 
miliar, dan pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp54,6 miliar. 

“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Keuangan, lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
serta Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan,” paparnya.  (*/
dr)

Ketua BAKN DPR 

RI, Sumarjati 

Arjoso berharap, 

hasil penelaahan 

yang disampaikan 

BAKN kepada 

pimpinan DPR 

dan Komisi-Komisi 

di DPR, dapat 

ditindaklanjuti 

sesuai dengan 

kewenangan yang 

dimiliki.
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A GENDA penting dibahas 
dalam sidang paripurna 
Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang 

digelar 2 Juli lalu. Yakni pengesahan 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) menjadi undang-undang. 
Menariknya, pengesahan UU Ormas 
kali ini menuai pro dan kontra. 
Sebanyak enam fraksi menyatakan 

persetujuannya untuk mengesahkan 
UU Ormas. Sedangkan tiga fraksi 
menolak. 

Alhasil, setelah melalui voting, 
rapat paripurna yang dihadiri 361 
anggota dewan itu menghasilkan 
sebanyak 311 orang menyatakan 
setuju RUU disahkan menjadi 
undang-undang. Sisanya, 50 
legislator menolak. “Dengan 
demikian, maka RUU Ormas 

ruu ormas yang disahKan dpr dinilai sejumlah 
Kalangan salah dalam menempatKan posisi 
masyaraKat dalam negara yang menjunjung 
tinggi demoKrasi, huKum, dan ham.  seharunya 
masyaraKat dilihat sebagai sumber legitimasi 
bagi pemerintah dan lembaga penyelenggara 
negara dalam menjalanKan fungsinya. namun, 
uu ormas membaliK posisi itu dan menganggap 
masyaraKat sebagai ancaman.

PRo koNTRA 
PENGESAhAN uu oRMAS

disahkan menjadi undang-undang,” 
kata pimpinan sidang paripurna, 
Taufik Kurniawan. 

Tak pelak putusan itu menuai 
interupsi sejumlah annggota DPR. 
Anggota Fraksi Gerindra, Martin 
Hutabarat misalnya menyampaikan 
interupsi dan mendesak agar 
pengesahan ditunda kembali.  
Seharusnya menurut Martin, DPR 
memberikan ruang untuk melakukan 
dialog kembali dengan sejumlah 
Ormas. Sebab Ormas yang diundang 
untuk berkonsultasi tetap bersikukuh 
melakukan penolakan. 

Tapi anggota Fraksi Golkar 
Agun Gunandjar Sudarsa 
punya pandangan berbeda. 
Menurutnya, perbedaan pendapat 
dalam menyikapi RUU Ormas 
mencerminkan demokrasi yang 
egaliter. Menurutnya, negara 
memiliki otoritas mengatur 
organisasi yang sedemikian banyak 
di Indonesia. Apalagi, belakangan 
bermunculan Ormas yang belum 
terdaftar. “Kalau masih tidak setuju 
silakan beri catatan,” tandas Agun. 

Pendapat serupa diungkapkan 
Anna Mu’awanah dari Fraksi PKB. 
Ia menilai Pansus telah bekerja 
selama dua tahun membahas RUU 
Ormas. Bahkan telah berdialog 
dengan Ormas besar.  Karena itu 
ia meminta agar menghargai jerih 
payah Pansus dalam pembuatan 
RUU Ormas tersebut. “Kalaupun 
ada yang menolak itu bagian dari 
berdemokrasi,” kata Anna.

Ketua Pansus RUU Ormas, 
Abdul Malik Haramain mengakui 
masih ada kekurangan dalam 
RUU Ormas sehingga belum 
memuaskan sejumlah pihak. 
Karena masih ada perdebatan 

Abdul Malik Haramain

istimewa

22 - 29 ANTAR LEMBAGA.indd   27 8/26/13   5:48 PM



ANTAR LEMBAGA

28 Warta BPK      JULI 2013

dan penolakan dari sejumah 
Ormas. Namun begitu, Pansus kata 
Haramain, telah berupaya maksimal 
menyempurnakan dan menghasilkan 
rancangan regulasi itu demi 
kepentingan nasional, bangsa dan 
negara.

Sebelumnya Pansus telah 
melakukan dialog dengan sejumlah 
Ormas. Seperti pengurus Ormas 
Muhammadiyah, PBNU, PGI, KWI 
dan lembaga Persahabatan Ormas 
Islam (lPOI). Bahkan Pansus juga 
telah menggelar pertemuan 
konsultasi dengan Kemendagri, 
Kemenkumham, Kemenlu, Kemenag, 
dan Kemensos. 

Hasilnya dalam pertemuan 
tersebut ada sejumlah perubahan  
pasal dalam RUU Ormas tersebut. 
Di antaranya yakni Pasal 7 tentang 
bidang kegiatan yang dalam 
draf semula dikategorisasi, kini 
dihilangkan. Sehingga ketentuan 
bidang kegiatan bagi Ormas 
diserahkan pada kebijakan masing-
masing Ormas sesuai dengan AD/
ART. Kemudian Pasal 35, mengenai 
keputusan organisasi dihapuskan. 
Sebab ketentuan mengenai 
pengambilan keputusan organisasi 

merupakan hak dari masing-masing 
Ormas. 

Selanjutnya Pasal 47 ayat (2) dan 
(3) pun mengalami perubahan. Yaitu 
penambahan syarat pendirian Ormas 
yang  didirikan oleh warga negara 
asing dan badan hukum asing. Yakni, 
salah satu jabatan ketua, sekretaris 
atau bendahara harus dijabat 
oleh warga negara Indonesia agar 
terdapat kontrol. Perubahan juga 
terjadi pada Pasal 52 huruf d, terkait 
larangan kegiatan politik bagi Ormas.  

Selain itu Pansus juga 
menyempurnakan Pasal 59 ayat 
(1) huruf a, terkait larangan 
menggunakan bendera atau 

lambang negara menjadi bendera 
lambang Ormas. Pasalnya 
pengaturan tersebut terkait dengan 
ketentuan yang ada dalam  Pasal 57 
huruf c UU No.24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan lambang 
Negara, serta lagu Kebangsaan.

Penyempurnaan lain yakni  
Pasal 65 ayat (3), yaitu pengaturan 
sanksi dan penghentian sementara 
kegiatan Ormas di tingkat provinsi 
yang semula meminta persetujuan 
Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah. Namun dalam perubahan 

draf disempurnakan menjadi, 
“Dalam hal penjantuhan sanksi 
penghentian sementara kegiatan 
terhadap Ormas lingkup provinsi 
atau kabupaten/kota, kepala daerah 
wajib meminta pertimbangan 
pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, 
dan kepala kepolisian sesuai dengan 
tingkatannya”.

Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi saat memberikan 
sambutan pengesahan UU Ormas 
berpandangan, Ormas perlu dikelola 
demi kemajuan bangsa dan negara. 
Menurutnya UU No.8 Tahun 1985 
tentang Ormas perlu dilakukan 
revisi karena sudah tidak sesuai 

dengan konstitusi.  Karena itu 
Pemerintah, kata Gamawan 
menyambut baik pengesahan 
RUU Ormas. Terkait masih 
ada penolakan, Gamawan 
menyatakan, pemerintah dan 
DPR menghargai masukan 
masyarakat. “Pemerintah dapat 
memahami dan menyetujui 
perubahan substansi. Oleh 
karena itu pemerintah sepakat 
dengan DPR agar RUU ini 
disahkan menjadi UU,” kata 
Gamawan. 

standar ganda uu ormas
Sementara dalam 

pandangan Kepala Bidang 
Politik Nasional Pusat Penelitian 
Politik (P2P) lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (lIPI), 
Irene Gayatri, RUU Ormas yang 

disahkan DPR dinilai salah dalam 
menempatkan posisi masyarakat 
dalam negara yang menjunjung 
tinggi demokrasi, hukum dan 
HAM. Seharusnya masyarakat 
dilihat sebagai sumber legitimasi 
bagi pemerintah dan lembaga 
penyelenggara negara lain dalam 
menjalankan fungsinya. “Namun, 
RUU Ormas membalik posisi itu dan 
menganggap masyarakat sebagai 
ancaman,” kata Irene saat menggelar 
jumpa pers. 

Dengan paradigma itu, lanjut 

istimewa
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Irene, RUU Ormas dibentuk untuk 
mengawasi dan mencurigai seluruh 
aktivitas masyarakat sehingga 
masyarakat yang berserikat patut 
diatur, dibina dan diawasi oleh 
pemerintah. Padahal, hal itu tidak 
perlu dilakukan karena berserikat 
adalah bentuk partisipasi dan 
kontribusi masyarakat bagi 
pembangunan bangsa.

Selain itu, tambah Irene, 
keberadaan UU Ormas tidak 
diperlukan untuk menindak ormas 
yang kerap melakukan tindak 
kekerasan. Sebab, sudah terdapat 
peraturan lain yang bisa dijadikan 
landasan bagi aparat penegak 
hukum. Oleh karenanya, ketimbang 
mencurigai kegiatan berserikat 
yang dilakukan masyarakat, Irene 
mengatakan pemerintah mestinya 
menerbitkan kebijakan yang fokus 
mengatur agar kehidupan ekonomi 
dapat menghadirkan keadilan dan 
kemakmuran bagi rakyat.

Sebaliknya menurut Irene, jika 
pemerintah dan DPR mencurigai 
ormas yang menerima dana asing, 
hal itu tidak tepat dan bersifat 
mendua. Sebab, di sisi lain pihak 
asing, terutama korporasi global 
dibiarkan masuk secara bebas 
sehingga menguasai perekonomian 
nasional. Justru yang diperlukan 
pengaturannya, bagaimana 
mengimplementasikan kewajiban 
negara melindungi kebebasan 
berserikat masyarakat sipil. 

Bila pemerintah dan DPR tetap 
mengesahkan RUU Ormas, Irene 
mengatakan ada sejumlah dampak 
buruk yang bakal terjadi. Pertama, 
semakin melembaganya suasana 
saling curiga antar kelompok 
masyarakat. Kedua, meningkatkan 
resistensi dan perlawanan 
masyarakat karena RUU Ormas 
berpotensi memecah ormas dalam 
dua kubu. Yaitu ormas yang diakui 
pemerintah atau ormas “plat merah” 
dan ormas yang tidak diakui atau “di 
luar sistem.”

Dampak buruk ketiga 

yakni berpeluang besar terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan oleh 
aparatur negara karena seluruh 
ketentuan RUU Ormas bersifat 
multitafsir. Keempat, semakin 
memperkuat ormas tertentu untuk 
menggunakan tindak kekerasan, 
premanisme dan intimidasi kepada 
kelompok lain karena RUU Ormas 
yang multitafsir membuka ruang 
tersebut. “RUU Ormas harus dicabut 
karena tidak bermanfaat, tidak 
relevan dan tidak diperlukan bangsa 
kita,” kata Irene. 

posisikan masyarakat sebagai 
ancaman

Sedangkan akademisi sekaligus 
peneliti lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (lIPI), Syamsuddin Haris, 
menilai RUU Ormas punya cara 
pandang yang salah sejak awal 
dibentuk. Pasalnya, RUU Ormas 
melihat masyarakat sebagai 
sumber ancaman bagi pemerintah. 

Masyarakat dianggap sebagai 
sumber konflik dan disintegrasi 
bangsa. Untuk mengatasi masalah 
itu, lewat sudut pandang yang keliru, 
pemerintah dan DPR membentuk 
RUU Ormas.

Oleh karenanya, Syamsuddin 
menilai sangat wajar jika sejumlah 
elemen masyarakat sipil menolak 
pengesahan RUU Ormas. Sekalipun 
DPR berdalih sudah memperbaiki 
ketentuan yang termaktub di 
dalamnya, tetap saja RUU Ormas 

harus dibatalkan karena paradigma 
yang digunakan salah. Seharunya 
Pemerintah dan DPR mengembalikan 
posisi rakyat sebagaimana mestinya, 
yakni sebagai sumber legitimasi bagi 
berjalannya kegiatan pemerintahan. 

Dari pantauan Syamsuddin, 
Pansus RUU Ormas berdalih sudah 
menyerap aspirasi masyarakat 
sehingga ketentuan yang ada 
dibenahi. lagi-lagi Syamsuddin 
mengatakan sehalus apa pun 
ketentuannya diperbaiki, tetap 
tidak mengubah cara pandang RUU 
Ormas yang sudah keliru dari awal. 
Sekalipun DPR mengesahkan RUU 
Ormas, Syamsuddin yakin hasilnya 
akan sia-sia karena regulasi itu tidak 
diinginkan rakyat. “RUU Ormas 
berpotensi besar menimbulkan 
konflik antar kelompok di masyarakat 
karena pemerintah melembagakan 
kecurigaan dalam ketentuan itu,” kata 
Syamsuddin.

Sementara Ketua Umum PP 
Muhammadiyah, Din Syamsudin, 
menilai masih terdapat sejumlah 
pasal dalam RUU Ormas yang 
tidak memberikan kebebasan. Di 
antaranya kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan berpendapat 
dijamin konstitusi. Dalam era 
kekinian, kata Din, hubungan negara 
dan masyarakat bersifat kemitraan 
strategis. Karena itulah dengan 
adanya RUU Ormas dinilai akan 
membatasi kemitraan. “UU Ormas 
sebaiknya ditiadakan,” kata Din 
Syamsuddin. 

Sedangkan sekretaris Eksekutif 
Kongres Wali Gereja Indonesia (KWI), 
Romo Benny Susetyo, berpendapat 
RUU Ormas tak mengalami 
perubahan berarti. Padahal banyak 
kelompok masyarakat sipil sudah 
memberikan masukan. Kalaupun 
ada perubahan, kata dia, ‘hanya 
tambal sulam’. “KWI mengambil 
sikap menolak RUU Ormas 
karena seharusnya organisasi 
kemasyarakatan itu adalah partner 
negara. Bukan onderbouw,” kata 
Romo Benny.  (bw)

yang diperlukan 
pengaturannya, 

bagaimana 
mengimplementasikan 

kewajiban negara 
melindungi kebebasan 
berserikat masyarakat 

sipil.
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Rp90.000 per kg awal Juli, diikuti 
harga-harga bahan kebutuhan pokok 
lain yang diistilahkan konsumen 
sebagai “ganti harga” akibat kenaikan 
yang sangat drastis.

Meski kecenderungan inflasi 
melonjak, Bank Sentral belum 
menaikkan suku bunga acuannya (BI 
Rate) ke depan. Sebab, BI baru saja 
merilis kenaikan BI Rate dan deposit 
facility (Fasilitas Simpanan BI atau 
Fasbi) sebesar 25 bps masing-masing 6 
persen dan 4,25 persen. Itu kebijakan 
yang dilansir Gubernur BI Agus 
Martowardojo per 20 Juni 2013.

Akan tetapi, demi melihat laju 
inflasi yang cenderung melenceng dari 
rencana kendali, maka pada Kamis 11 
Juli 2013, Bank Sentral mau tidak mau 
harus segera bermanuver melakukan 
penyesuaian kebijakan. Alhasil, melalui 
Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis 11 
Juli itu, diputuskan menaikkan suku 
bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 
basis poin menjadi 6,5 persen.

Kenaikan BI Rate ini menyusul 
langkah serupa pada bulan Juni, 
kendati dalam angka yang lebih 
kecil, yakni 25 basis poin. BI juga 
mengeluarkan kebijakan menaikkan 
suku bunga Fasilitas Simpanan BI 
(Fasbi) sebesar 50 basis poin (bps) 
menjadi 4,75 persen. Langkah serupa 
juga dilakukan pada bulan Juni 
sebesar 25 bps.

“Kebijakan ini ditempuh untuk 
memastikan inflasi yang naik setelah 
kenaikan harga BBM bersubsidi dapat 
segera kembali ke lintasan sasarannya,” 
ujar Gubernur BI di Jakarta, Kamis 11 
Juli 2013.

Selain menaikkan BI Rate, BI juga 
memperkuat bauran kebijakan. Hal itu 
di antaranya melanjutkan stabilitasi 
nilai tukar yang sesuai dengan 
kondisi likuiditas di pasar valas dan 
memperkuat koordinasi dengan 
pemerintah untuk meminimalisasi 
tekanan inflasi.

Berdasar survey BI di 20 kota, 
akibat kenaikan BBM bersubsidi, 
kenaikan harga transportasi naik rata-
rata 33 persen. Angka ini dinilai terlalu 

AnekA Policy demi 
menjAgA inflAsi

Pasca kenaikan harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM), laju inflasi 

sePerti tak terkendali. PeMerintah 
Pun Menggelontorkan BerBagai 

keBijakan untuk Menjaga laju 
inflasi agar tetaP Berada Pada 

lintasan yang telah digariskan. 
Berhasilkah?

S epeRtI sudah diramalkan, 
bulan Juni adalah bulan 
dengan laju inflasi di atas 
rata-rata. Ramalan pun 

terbukti, pada bulan itu, laju inflasi 
mencapai angka di atas dua persen. 
Laju inflasi masih diramalkan akan 
terus terjadi hingga Agustus 2013. 
Sebuah keniscayaan yang harus 
mendapat perhatian pemerintah.

Berbagai jurus mengendalikan 
inflasi telah diluncurkan. Yang 
pertama adalah pemberian paket 

dana kompensasi selama empat 
bulan. Kebijakan yang sempat 
menimbulkan gejolak di sejumlah 
daerah karena dinilai tidak tepat 
sasaran ini, setidaknya diharap 
mampu memberi kontribusi positif  
bagi pengendalian inflasi.

Dampak kenaikan BBM seperti 
bola liar. Kenaikan harga sembilan 
bahan pokok (sembako) melewati 
batas kewajaran. Harga daging yang 
menembus angka Rp100.000 per kg, 
cabe rawit yang menembus angka 

Agus Martowardojo, Gubernur  BI
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tinggi karena bisa membawa inflasi ke 
kisaran batas atas, yakni pada rentang 
7,2 persen – 7,8 persen.

Sementara itu, Deputi Gubernur 
BI, perry Warjiyo menyampaikan, 
kenaikan BI Rate sudah 
memperhitungkan dampaknya 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
BI, tambahnya, telah merevisi target 
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 
yang semula di atas 6 persen menjadi 
pada kisaran 5,8 persen – 6,2 persen. 
Dalam pada itu, juga meyakini 
stabilitas keuangan terjaga dan 
momentum pertumbuhan ekonomi 
lebih baik.

kenaikan harga sembako
Sementara itu, kenaikan harga 

sembako dinilai masyarakat sudah 
melampaui batas kewajaran. 
Menanggapi hal itu, Menteri 
perdagangan, Gita Wirjawan 
menyatakan bahwa pasokan 
bahan pokok untuk bulan Ramadan 
tetap terjamin. Menurutnya, 
pemerintah melakukan pembicaraan 
dengan pedagang dan distributor 
agar tidak melakukan sesuatu yang 
bersifat spekulasi. “Kita komunikasikan 
setiap hari kepada distributor dan 
pedagang untuk enggak ada hal-
hal spekulatif, yang pasti pasokan 
terjamin,” ujar Gita di DpR, Jakarta, 
Rabu (3/7).

Gita mengatakan, salah satu bahan 
pokok yang masih mencukupi adalah 
beras. Stok beras yang disiapkan 
berjumlah kurang lebih tiga juta ton. 
“Untuk beras itu cukup untuk stok 
nasional,” ucap Gita.

Gita menambahkan, daging ayam 
dari segi pasokan juga masih cukup. 
Namun, harganya memang mahal. 
Demikian juga daging sapi yang 
harganya melonjak.Menurut Gita, 
kenaikan harga daging ayam dan sapi 
disebabkan berbagai faktor. “Seperti 
sapi karena langka jadi mahal dan ada 
juga praktik aji mumpung menaikkan 
harga,” ujarnya.

pada Ramadan nanti, lanjut 
Gita, Kementerian perdagangan 

akan langsung memantau pasar. 
Hal itu dilakukan untuk menjamin 
ketersedian kebutuhan bahan pokok 
dan stabilitas harga. “Kemendag 
selama bulan Ramadan Insya 
Allah mengunjungi operasi pasar,” 
pungkasnya.

ulah spekulan
Sementara itu, lonjakan harga 

sembako yang tidak terkendali dicuri-
gai oleh Menteri Koordinator Bidang 
perekonomian Hatta Rajasa karena 
adanya ulah spekulan menimbun pa-
sokan untuk memainkan harga. Hatta 
menjelaskan lonjakan harga yang 
terjadi saat ini, di luar perhitungan 
pemerintah. Berdasarkan koordinasi 
yang dilakukan dengan pengusaha 
dan asosiasi di bidang pangan, paso-
kan dinyatakan aman untuk meng-
hadapi lonjakan permintaan bulan 
Ramadhan dan Lebaran. Kecuali ko-
moditas cabai dan bawang yang me-
mang mengalami kendala penurunan 
produksi.

 “tapi pada kenyataannya, saat ini 
harga bahan pokok melonjak tinggi. 
Untuk itu, kami meminta Menteri 
pertanian dan Menteri perdagangan 
mencermati adanya permainan 
spekulan dalam memanfaatkan situasi 
ini,” kata Hatta Rajasa saat ditemui 
di kantornya kemarin. Jika tidak 
segera disikapi, dia khawatir inflasi 

meningkat pada Juli ini.
Hatta juga telah meminta 

Kementerian pertanian, 
perdagangan, dan perum Bulog 
untuk mengintervensi pasar dan 
menjamin ketersediaan barang 
sepanjang Ramadhan dan Lebaran. 
Diharapkan dengan adanya intervensi 
tersebut harga kembali stabil. Bentuk 
intervensi itu melalui pembukaan 
keran impor dan operasi pasar. 
“terutama untuk daging yang sejak 
sembilan bulan harganya belum 
turun. Bulog yang diberi izin impor 
harus segera merealisasikannya,” ucap 
Hatta.

Anehnya, Menteri perdagangan 
Gita Wirjawan justru membantah 
asumsi kenaikan harga disebabkan 
ulah spekulan. Dalam pantauannya, 
dia mengklaim tidak ada penimbunan 
dalam skala besar. “tingginya harga 
komoditas murni akibat ketidakseim-
bangan pasokan dan lonjakan per-
mintaan puasa,” tegasnya.

Menyikapi itu, dalam jangka 
pendek pemerintah telah memutus-
kan membuka keran impor bawang 
merah, cabai, dan daging sapi. Komo-
ditas tersebut mengalami lonjakan 
harga tertinggi. pada Juli ini Ke-
mendag telah mengeluarkan izin im-
por 10 ribu ton cabai dan 16 ribu ton 
bawang merah. Sedangkan untuk sapi 
diberi kuota 3 ribu ton kepada Bulog.

“Mestinya cabai dan bawang 
merah impor sudah mulai masuk ke 
pasar minggu ini. Dan diharapkan 
minggu depan harga sudah mulai 
turun dan stabil,” katanya. Untuk me-
mastikan dan memantau komoditas 
yang diimpor, dia berencana akan 
memanggil para importir. Jika di an-
tara mereka ada sengaja menunda im-
portasi, Gita berjanji menindak tegas. 
Begitu pula pada importir daging dan 
pengusaha penggemukan daging.

“Hari ini (11/7) dan besok (18/7) 
akan saya panggil mereka. Saya ingin 
melihat seperti apa posisinya. Jika ada 
tidak mendukung upaya pemerintah 
menstabilkan harga, maka akan kami 
tindak,” terangnya.  (*/rd)

Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan
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Sejak diterbitkannya peraturan baru mengenai 
penilaian capaian reformasi birokrasi untuk tahun 
2012, BPk melakukan serangkaian kegiatan selama 
tahun 2012 dan 2013. Bentuk antisipasi, persiapan, 

kesiapan, dan keikutsertaan dalam reformasi birokrasi 
nasional. 

 Mengingat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPk pernah 
dilakukan penilaian oleh Tim Unit Pelaksana Reformasi 
Birokrasi Nasional (UPRBN) kemenpan RB pada November 
tahun 2011, maka dalam melaksanakan penilaian 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2012, BPk menjadi 
lebih antisipatif. Sejak tahun 2012, untuk mengantisipasi 
Permenpan No. 1 Tahun 2012, beberapa kegiatan yang 
telah dilaksanakan oleh Tim Project Management Office 
Reformasi Birokrasi (PMO-RB) selaku tim kerja pelaksana 
Reformasi Birokrasi di BPk. 

kegiatan tersebut di antaranya menghadiri undangan 
Forum Teknis Pendayagunaan aparatur Negara (Fortekpan) 
pada juli 2012 di jakarta, yang dilaksanakan oleh kemenpan 
RB bagi seluruh kementerian/lembaga untuk memperoleh 
pemahaman mengenai PMPRB. Fortekpan ini merupakan 

forum tingkat pusat untuk membahas 
pelaksanaan kebijakan bidang 
pendayagunaan aparatur negara 
(PaN) untuk peningkatan reformasi 
birokrasi dan penerapan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik 
atau Good Public Governance (GPG). 
Selain itu, BPk juga mengundang tim 
kemenpan-PMPRB untuk memberi 
pemahaman kepada seluruh tim 
Project Management Office reformasi 
birokrasi (PMO-RB) pada bulan 
Oktober 2012 mengenai PMPRB.

Dalam tahun 2013, ada beberapa 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
dalam rangka pelaksanaan PMPRB. 
Pertama, membentuk Tim kerja 
PMPRB dan tim asesor pada 
januari 2013 yang diikuti dengan 
kegiatan workshop dan sosialisasi 
kepada seluruh tim asesor di 
jakarta. kegiatan ini mengacu pada 
Permenpan No.53/2011 tentang 
Penjaminan kualitas serta Monitoring 
dan evaluasi Reformasi Birokrasi, 
dimana pada masing-masing 

kementerian/lembaga, peran Inspektorat adalah sebagai 
koordinator PMPRB.

kemudian dilakukan pula kegiatan yang terbagi dalam 
tiga panel. Panel I terdapat enam kegiatan. Pada tanggal 
12-13 Februari 2013 dilaksanakan workshop PMPRB untuk 
seluruh satker pusat di Pusdiklat BPk. Tujuan workshop 
adalah untuk memvalidasi kertas kerja (kk) PMPRB untuk 
satker Pusat termasuk merumuskan sintesa dan bukti yang 
relevan. 

kemudian, pada tanggal 18-19 Februari, kertas kerja 
PMPRB dilakukan validasi oleh tim PMO-RB dan PMPRB 
untuk dijadikan sebagai konsep kertas kerja Induk PMPRB 
BPk tahun 2012. Pada tanggal 27 Februari 2013 seluruh 
satker di lingkungan BPk menerima kertas kerja Penilaian 
kriteria yang merupakan hasil pembahasan dengan 
satker Pusat dan dijadikan dasar bagi seluruh satker untuk 
mengumpulkan bukti.

Pada tanggal 5-6 Maret dilaksanakan workshop PMPRB 
untuk seluruh satker perwakilan di Bali. Termasuk di 

Rangkaian kegiatan 
PMPRB BPk

Kepala Inspektorat II , M. Bayu Subartha menjadi moderator pemaparan Tortama V Heru Kreshna Reza dan Tortama VI 
Sjafrudin Mosii dalam workshop PMPRB di Kutai Bali, 5 Maret 2013.
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dalamnya satker auditorat keuangan 
Negara (akN) V dan VI selaku satker 
koordinator perwakilan. Tujuan 
workshop adalah untuk memvalidasi 
kertas kerja PMPRB untuk satker 
Perwakilan,  termasuk merumuskan 
sintesa dan bukti yang relevan. Dalam 
workshop ini juga dilaksanakan survei 
internal secara online untuk satker 
perwakilan. jumlah responden satker 
perwakilan adalah 105 responden.

Pada tanggal 14 Maret 2013 
dilaksanakan survei internal secara 
online untuk satker pusat pada kantor 
BPk Perwakilan Provinsi DkI jakarta 
dengan responden sebanyak 259 
staf. Dan, pada tanggal 19 Maret 2013 
dilaksanakan penginputan nilai Panel I 
untuk kriteria Pengungkit dan Hasil.

Untuk Panel II, diadakan dua 
kegiatan. Pertama, tanggal 22 
Maret 2013 dilakukan Focus Group 
Discussion dengan seluruh pejabat 
satker eselon I beserta Wakil ketua 
BPk, ketua PMPRB dan ketua PMO RB 
di kantor pusat BPk untuk penetapan 
nilai Panel II. kedua, tanggal 26 Maret 
2013 dilakukan penandatanganan 
kertas kerja oleh pada asesor eselon I 
di kantor pusat BPk untuk penetapan 
nilai Panel II.  

Sedangkan kegiatan Panel III,  
pada tanggal 28 Maret 2013 dilakukan 
submit nilai PMPRB BPk melalui situs 
PMPRB Online yang merupakan 
tahap finalisasi dan konfirmasi 
pelaporan mandiri institusi (Panel 
III). Dengan demikian, BPk telah 
menyelesaikan seluruh tahap PMPRB 
Online yang ditunjukkan dengan telah 
tercantumnya BPk sebagai salah satu 
kementerian/lembaga yang telah 
men-submit nilai PMPRB Online pada 
hari kamis, tanggal 28 Maret 2013.

Sampai awal juli 2013, sejumlah 
entitas telah memasukkan hasil dari 
PMPRB. ada terdapat 66 kementerian/
lembaga, satu provinsi, enam 
kabupaten/kota yang sudah submit. 
Setelah penilaian self assessment ini, 
nantinya pihak kemenpan RB akan 
melakukan verifikasi atas hasil PMPRB 
di semua entitas yang telah men-

submit nilai PMPRB-nya. 
Dengan telah selesainya BPk 

melaksanakan PMPRB tahun 2012, 
ada langkah selanjutnya yang akan 
dilaksanakan. khususnya untuk 
melaksanakan PMPRB tahun 2013. 
Langkah selanjutnya tersebut meliputi 
Rencana aksi Tahun 2013 dan 
Rencana kerja Tahun 2013.

Untuk Rencana aksi Tahun 2013, 
akan dilakukan kegiatan validasi; 
penyusunan program review nilai 
PMPRB tahun 2012 pada satuan 
kerja; workshop persiapan PMPRB 
berikutnya; dan review pada satuan 
kerja terpilih. Sementara untuk 
Rencana kerja Tahun 2013 akan 
dilakukan penyusunan parameter 
atau indikator. 

Langkah selanjutnya tersebut 
mulai dibahas pada Forum eselon 
II yang diselenggarakan pada 
Senin, 15 juli 2013 lalu, di jakarta. 
Dengan forum tersebut, diharapkan 
tersedianya materi untuk penyusunan 
program pengubahan mind setting 
para pegawai di lingkungan BPk; 
kesepakatan atas tindak lanjut yang 
harus dilakukan satker terkait hasil 

PMPRB; dan masukan untuk finalisasi 
Renstra Satker.  (and)

Acara Forum Eselon II yang diadakan pada Senin, 15 Juli 2013 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. 

Dengan telah 
selesainya BPK 
melaksanakan 
PMPRB tahun 
2012, langkah 
selanjutnya 
melaksanakan 
PMPRB tahun 
2013. Meliputi 
Rencana Aksi 
Tahun 2013 dan 
Rencana Kerja 

Tahun 2013.
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

K ata-Kata akuntabilitas 
dewasa ini tidaklah 
asing lagi di telinga 
kita. Namun bagaimana 

dengan kata akuntabilitas keuangan 
daerah? apakah kita sudah pernah 
mendengar dan mengenalnya? 
Sampai jauh mana pengenalan 
dan pemahaman kita sebagai 
masyarakat yang dipimpin atau 
diurus oleh pemerintah daerah 
mengenal dan memahami istilah 
akuntabilitas keuangan daerah? 
Pengertian dan pemahaman 
kita tentang tanggungjawab 
keuangan negara (daerah) 
sangatlah diperlukan agar kita 
bisa ikut berpartisipasi mengawasi 
pemerintah daerah yang diamanahi 
mengelola keuangan daerah untuk 
kesejahteraan masyarakat. 

Pengertian tentang 
tanggungjawab keuangan negara 
(daerah) dapat dibaca pada 
Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang  
Nomor 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan atas Pengelolaan 
dan tanggung Jawab Keuangan 
Negara : “Tanggung jawab 
Keuangan Negara (termasuk 
Keuangan Daerah) adalah kewajiban 
Pemerintah untuk melaksanakan 
pengelolaan Keuangan Negara 
secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, dan transparan 
dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan”/

Sedangkan pengertian 
umum dari tanggung jawab 
(akuntabilitas) adalah 
suatu kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan melalui suatu 
media pertanggungjawaban yang 
dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian prinsip dari 
tanggungjawab keuangan negara 
adalah setiap orang yang diberikan 
kewenangan untuk mengelola 
keuangan negara/daerah wajib 
mempertanggungjawabkan 
keuangan yang dikelolanya dan 
laporan pertanggungjawaban 
keuangan tersebut harus 
diaudit oleh lembaga audit yang 
independen.

Berdasarkan pengertian 
tersebut, bentuk tanggungjawab 
keuangan negara (daerah) dapat 
diwujudkan dalam tiga aspek 
pertanggungjawaban, yaitu aspek 
ketertiban administrasi keuangan, 
aspek kinerja dan aspek hukum.

Aspek Administrasi Keuangan   
tanggung jawab keuangan 

negara/daerah dalam bentuk aspek 
administrasi keuangan secara 
eksplisit dijelaskan dalam Pasal 53 
dan 54 UU Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan, yang 
menentukan bahwa :
a. Bendahara Penerimaan/

Pengeluaran bertanggung 
jawab secara fungsional atas 
pengelolaan uang yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada 
BUD dalam bentuk LPJ;

b. BUD bertanggung jawab kepada 
kepala daerah dari segi hak dan 
ketaatan kepada peraturan atas 
pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran yang dilakukannya 
dalam bentuk Laporan 
Keuangan;

c. Pengguna anggaran 

AkuntAbilitAs 
keuAngAn DAerAh
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bertanggung jawab kepada 
KDh dari segi hak dan ketaatan 
pada peraturan atas pelaksanaan 
kebijakan anggaran yang berada 
dalam penguasaannya dan  
wajib menyampaikan Laporan 
Keuangan;

d. Kuasa Pengguna anggaran 
bertanggung jawab secara formal 
dan  material kepada Pengguna 
anggaran atas pelaksanaan 
kegiatan yang berada dalam 
penguasaannya.

Aspek Kinerja
tanggung jawab keuangan 

negara/daerah dari aspek kinerja 
diwujudkan dalam bentuk Laporan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja (sesuai 
ketentuan UU NO. 1 tahun 2004 
dan  PP No 8 tahun 2006). Laporan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai 
wujud pemenuhan kewajiban 
untuk mengelola keuangan 
daerah secara efisien, ekonomis 
dan efektif, berbentuk penjelasan 
ringkas, lengkap dan transparan 
tentang capaian kinerja yang 
disusun berdasarkan rencana kerja 
yang ditetapkan dalam rangka 
pelaksanaan aPBD dan berisi tentang 
perbandingan antara rencana dan 
realisasi keluaran/hasil dari kegiatan/
program dengan kuantitas dan  
kualitas yang terukur.

Indikator kinerja yang digunakan 
dalam pengukuran kinerja 
pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah meliputi indikator masukan 
(input), keluaran (output), hasil 
(outcome), manfaat (benefit), dan 
dampak (impact).    

Aspek  Hukum
tanggung jawab Keuangan 

Negara/Daerah dalam aspek hukum, 
maksudnya semua pejabat dan 
pegawai negeri yang melakukan 
penyimpangan terhadap asas-asas 
dan ketentuan pengelolaan keuangan 
daerah mempunyai tanggung jawab 
hukum, baik hukum administrasi, 
hukum pidana, maupun hukum 
perdata. 

Tanggung jawab hukum secara 
administrasi meliputi;
a. Sanksi administratif bagi PNS 

sebagaimana diatur dalam PP No 
30 tahun 1980;

b. Sanksi administratif bagi pihak lain 
bukan PNS sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundangan 
yang berkenaan dengan pihak 
yang bersangkutan;

c. tanggung jawab berkaitan 
dengan ganti kerugian daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 
33 UU No. 17 tahun 2003, Pasal 59 
UU No. 1 tahun 2004, dan Pasal 
136 PP No.  58 tahun 2005. 

tanggung Jawab Keuangan 
Negara  menurut hukum pidana, 
maksudnya semua pejabat dan  
pegawai negeri yang melakukan 
perbuatan melawan hukum 
yang memenuhi unsur pidana 
yang berhubungan dengan 
penyalahgunaan jabatan yang dapat 
merugikan keuangan negara diancam 
sanksi pidana. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam pasal 34 ayat (1) 
dan  (2) UU No. 17 tahun 2003 yang 
menyatakan bahwa :
a. Kepala Daerah yang terbukti 

melakukan penyimpangan 
kebijakan yang telah ditetapkan 
dalam Perda tentang aPBD 
diancam dengan pidana penjara 
dan  denda sesuai dengan 

ketentuan UU;
b. Pimpinan SKPD yang terbukti 

melakukan penyimpangan 
kegiatan anggaran yang telah 
ditetapkan dalam Perda tentang 
aPBD diancam dengan pidana 
penjara dan  denda sesuai dengan 
ketentuan UU.

Secara hukum perdata, pejabat 
pengelola keuangan daerah 
dapat melakukan ikatan hukum 
dengan pihak ketiga yang bersifat 
keperdataan (kontrak pengadaan 
barang/jasa). Bila dalam hal tersebut 
pihak daerah (diwakili oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen) karena 
kesalahannya mengakibatkan 
kerugian pihak ketiga (keterlambatan 
pembayaran atas penyerahan 
barang/jasa), maka pihak daerah 
wajib mengganti kerugian itu (denda 
berupa bunga).  

tanggung jawab menurut 
hukum perdata diatur dalam Pasal 
1365 KUH Perdata (BW): Setiap 
perbuatan melanggar hukum yang 
mengakibatkan kerugian orang lain, 
menyebabkan orang yang karena 
salahnya menimbulkan kerugian itu, 
wajib mengganti kerugian tersebut.

Demikianlah uraian secara 
singkat yang bisa penulis tuangkan 
dalam artikel ini, mudah-mudahan 
bisa menambah wawasan kita 
tentang pengertian akuntabilitas  
keuangan daerah dan aspek-
aspeknya, yang pada gilirannya 
nanti dapat membantu kita dalam 
ikut mengawasi pemerintah daerah 
dalam melaksanakan kewajibannya, 
mengelola keuangan daerah untuk 
kesejahteraan rakyat. Wallahu a’lam 
bishshowab. 
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C ore bisnis BPK adalah 
pemeriksaan. Artinya, 
tugas utama BPK adalah 
memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan 
negara. Untuk menunjang tugas 

utama tersebut, ada satuan-satuan 
kerja pendukung. Satuan kerja 
pendukung ini sangat penting dalam 
menyiapkan ‘akomodasi’ dalam 
memperkuat, menunjang, dan 
membantu satuan-satuan kerja teknis 

Direktorat Litbang:

MeMbangun Litbang 
yang eLit dan 
MeMbanggakan

Pekerjaan di Litbang bPk memang 
berPeLuh Pemikiran. hasiLnya 

seoLah tak kentara tetaPi sangat 
Penting daLam mendukung tugas 

Pemeriksaan.

pemeriksaan.  
Salah satu satuan kerja yang 

menyiapkan ‘akomodasi’ untuk 
pelaksanaan pemeriksaan tersebut, 
di antaranya Direktorat Penelitian 
dan Pengembangan (Dit.Litbang) 
pada Direktorat Utama Perencanaan, 
Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan 
dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan 
Negara (Ditama Revbang dan 
Pusdiklat) BPK. 

Dit. Litbang ini bertugas 
merumuskan bahan pertimbangan 
BPK atas Standar Akuntansi 
Pemerintahan; rancangan sistem 
pengendalian intern Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah;  serta 
melaksanakan penelitian dan 
pengembangan di bidang 
keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
serta di bidang pemeriksaan dan non 
pemeriksaan.

Dengan tugas yang diemban, 
Litbang punya peran cukup 
strategis bagi kemajuan suatu 
organisasi. Pada sektor privat 
misalnya, banyak perusahaan besar 
“memanjakan” unit kerja research 
and Development (R&D). Ini terlihat 
dari alokasi anggaran, sumber daya 
manusia (SDM), dan infrastruktur 
yang berlimpah untuk mendukung 
inovasi produk dan jasanya. Karena 
hanya perusahaan yang kreatif dan 
inovatiflah yang dapat bertahan dan 
memenangkan persaingan. Kondisi 
yang berbeda jika dibandingkan 
pada sektor publik. Dimana, 
fungsi litbang seolah masih belum 
mendapatkan perhatian yang 

Diseminasi dan Focus Group Discussion mengenai POS Prioritas BPK Perwakilan, diselenggarakan pada medio Juli 2013. 
Acara ini merupakan salah satu kegiatan Dit. Litbang.

SATKER
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memadai. Bahkan litbang sering 
diplesetkan sebagai unit yang “sulit 
berkembang.”

Oleh karena itu sejak memimpin 
Ditlitbang tahun 2010, Hery Subowo 
sangat terobsesi mengubah 
paradigma tersebut. Ia ingin 
menjadikan Litbang BPK menjadi 
unit think tank BPK yang “Elit dan 
Membanggakan”. Sebagai sebuah 
unit, pekerjaan litbang, menurutnya, 
bukan merupakan proses individual 
tapi hasil kerja sama kelompok 
dalam satu satuan kerja 
(satker). Litbang sebagai 
think tank harus fokus kepada 
hal-hal baru, substantif 
dan strategis. Juga, tidak 
melupakan dasar yang sudah 
ada, kemasan suatu ide dan 
aspek teknis atau praktis. 

Litbang BPK seharusnya 
juga selalu berorientasi pada 
kepentingan organisasi 
(BPK minded) dan bebas 
dari intervensi kepentingan 
individu maupun satuan 
kerja tertentu. Menurutnya, 
Litbang yang elit itu seperti 
karakteristik “pasukan khusus”di TNI/
POLRI yang seharusnya didukung 
oleh SDM yang kompeten; mampu 
bekerja dengan cara sistematis 
dan menjadi rujukan unit kerja 
lain di BPK. Selain itu, Litbang juga 
harus membanggakan BPK dimana 
mereka harus menghasilkan produk 
bermanfaat yang bersifat aplikatif. 

Untuk mewujudkan obsesinya 
tersebut, Hery terlebih dulu fokus 
pada penguatan internal dengan 
membangun kapasitas penelitian 
dan pengembangan pada satuan 
kerjanya. Ini ditempuh dengan 
merancang diklat yang berkaitan 
langsung dengan tugas dan fungsi 
kelitbangan seperti diklat metodologi 
penelitian dan penulisan laporan. Ia 
mendorong stafnya melanjutkan ke 
jenjang pendidikan lebih tinggi (S2/
S3). Juga sering memberi penugasan 
kepada staf Litbang secara bergilir 
untuk ikut tugas pemeriksaan. 

Dengan dilibatkan pada penugasan 
pemeriksaan, diharapkan staf Litbang 
dapat menambah wawasan dan 
pengalaman pemeriksaan. Mereka 
juga mengemban misi khusus 
selama tugas pemeriksaan untuk 
mengobservasi keterterapan suatu 
petunjuk pelaksana (juklak) atau 
petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan 
yang disusun Litbang.

Di sisi lain, dalam merancang 
kegiatan training, di samping bekerja 

sama dengan Pusdiklat, Dit. Litbang 
juga aktif mencari skema training 
“gratisan” melalui kerja sama dengan 
lembaga internasional. Hasilnya, Dit. 
Litbang mendapat kesempatan NESO 
(Netherland education Support office) 
untuk mengikuti taylor-made training. 
Training tersebut untuk training 
Business Process Documentation, yang 
diikuti 25 orang pada tahun 2011 
dan training Performance Audit: Public 
Policy Analysis yang rencananya diikuti 
20 orang pada akhir tahun 2013 ini di 
Belanda. 

Dalam training tersebut Dit. 
Litbang tidak hanya melibatkan 
stafnya tapi juga memberikan 
“jatah” kepada satker lain untuk 
ikut serta. Dengan model ini, Dit. 
Litbang ingin membangun kerja 
sama strategis dengan satker lain 
dalam menindaklanjuti hasil training 
melalui pengembangan metodologi 
pemeriksaan dan kelembagaan di 

BPK. Dengan bekal kompetensi staf 
dan kerja sama dengan satker lain 
itulah Hery berharap Dit. Litbang 
dapat memenuhi kebutuhan produk 
kelitbangan yang bermanfaat bagi 
user, dalam hal ini, badan dan seluruh 
satker di BPK. 

hasil kerja
Saat ini, Dit. Litbang telah 

beberapa kali memberikan bahan 
pertimbangan BPK atas rancangan 

Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP). Kemudian berbagai 
pedoman juga sudah dihasilkan, 
mulai dari Panduan Manajemen 
Pemeriksaan, Juklak Pemeriksaan 
Keuangan, Kinerja dan PDTT 
serta Juknis yang mengatur 
lebih rinci metodologi/obyek 
pemeriksaan. 

Berbekal pemahaman 
substansi pedoman, Dit. Litbang 
juga banyak membantu Pusdiklat 
dalam mengembangkan modul 
diklat dan menjadi fasilitator 
dalam beberapa mata diklat 
pemeriksaan dan kelembagaan. 
Dit. Litbang bekerja sama 

dengan Subject Matter expert (SME) 
dari ANAO, Dr Paul Nicoll memberikan 
asistensi atau pendampingan bagi 
tim pemeriksa untuk penerapan 
metodologi pemeriksaan kinerja.

Untuk bidang kelembagaan, Dit. 
Litbang sudah menghasilkan peta 
proses bisnis BPK level 0-5. Meskipun 
merupakan kondisi as is, tetapi peta 
proses bisnis tersebut berguna 
untuk mendukung tugas dan fungsi 
litbang dalam memetakan kebutuhan 
pedoman dan menyempurnakan 
struktur organisasi dan tata kerja. 
Untuk itu, saat ini Dit. Litbang tengah 
menggodok rencana penyempurnaan 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Pelaksana BPK. 

Peta proses bisnis juga 
bermanfaat bagi satker lain dalam 
rangka pembelajaran proses bisnis 
oleh pegawai baru BPK (Pusdiklat); 
penentuan proses bisnis yang akan 
diautomasi (Biro TI), penentuan IKU 

Kepala Direktorat Litbang, Hery Subowo tengah melakukan rapat bersama 
Staf Litbang lainnya.

SATKER

36 - 38 SATKER.indd   37 8/26/13   5:57 PM



38 Warta BPK      JULI 2013

berbasis proses bisnis (Dit. PSMK); dan 
risk assessment proses/satker berisiko 
tinggi yang akan diperiksa (Itama). 
Tidak berhenti pada peta proses bisnis 
as is, Dit. Litbang telah menghasilkan 
roadmap bagi pengelolaan proses 
bisnis BPK yang ideal untuk periode 
2014-2018.

Dalam rangka mendukung 
implementasi Renstra BPK 2011-
2015, Dit. Litbang kini mengkoordinir 
empat dari 32 Inisiatif Strategis (IS) 
Rencana Implementasi Renstra 
(RIR) BPK,  yaitu: pengembangan 
kapasitas pemeriksaan kinerja (IS 
2.6); pengembangan kapasitas 
pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu (IS 2.9); peningkatan 
kualitas manajemen kertas 
kerja pemeriksaan (IS 2.13); dan 
peningkatan organisasi dan tata 
laksana BPK yang berkualitas 
(IS 7.1). Di samping sebagai 
koordinator IS, Dit. Litbang 
juga aktif membantu satker 
lain dalam melaksanakan IS-
nya dengan melakukan kajian 
dan/atau menyusun pedoman 
pada tahap awal pelaksanaan 
IS, seperti: implementasi 
e-audit (IS 2.2), efektivitas risk 
Based Audit pemeriksaan LK 
(IS 2.5), peningkatan kapasitas 
pemeriksaan investigatif (IS 
2.7), peningkatan kapasitas 
pemeriksaan berperspektif 
lingkungan (IS 2.8), optimalisasi 
pemberdayaan Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (IS 2.14), dan 
penerapan  Jabatan Fungsional 
Pemeriksa (IS 8.3).

Sebagai bagian dari strategi 
menggapai obsesinya, Ditlitbang juga 
tengah berupaya mengembangkan 
iklim organisasi BPK yang kondusif 
bagi knowledge management. 
Hery juga ingin sekali menjadikan 
Ditlitbang sebagai knowledge center 
di BPK. Ini dilakukannya dengan 
pengembangan metodologi berbasis 
tiga aspek yaitu dasar hukum formal 
yang ada;  kerangka teoritis yang jelas; 
dan praktek empiris yang terbaik. 

Untuk itu, disamping mengandalkan 
kajian literatur dan telaah peraturan 
yang kuat, Dit. Litbang mengharapkan 
masukan dari para pemeriksa tentang 
praktek pemeriksaan yang selama ini 
mereka lakukan. 

Oleh karena itulah, Dit. Litbang 
mendorong pemeriksa menuangkan 
pengalaman pemeriksaannya 
dalam bentuk karya tulis ilmiah. 
Disamping akan mendapat angka 
kredit, manfaat yang lebih besar 
adalah untuk mendokumentasikan 
dan mendiseminasikan pengetahuan 
yang diperoleh selama pemeriksaan. 
Tacit knowledge berupa professional 

judgement dari para pemeriksa 
itu harus dijaga jangan sampai 
hilang dan harus difasilitasi proses 
knowledge sharing-nya ke pemeriksa 
yang lain. Oleh karena itu berbagai 
workshop, FGD, dan hearing yang 
selalu mewarnai proses kerja litbang 
semata-mata juga untuk memfasilitasi 
knowledge management tersebut. 
Dit. Litbang juga sedang merancang 
penerbitan jurnal Pemeriksaan 
keuangan negara sebagai wadah 
aktualisasi diri pemeriksa.

Selain itu, Hery berharap jika 
kapasitas internal Ditlitbang sudah 
memadai; kebutuhan user BPK akan 
produk kelitbangan sudah terpenuhi; 
dan iklim ilmiah sudah kondusif di 

BPK,  barulah Ditlitbang dapat lebih 
fokus meningkatkan kontribusi BPK 
di bidang kelitbangan secara nasional 
dan internasional. 

Saat ini beberapa hasil riset Dit. 
Litbang sudah mulai dipresentasikan 
dalam seminar sektor publik dan 
dimuat di jurnal berskala nasional. 
Di tingkat internasional, Dit. Litbang 
merupakan tim counterpart aspek 
substansi bagi pemenuhan komitmen 
kerja sama internasional BPK dan 
dalam berbagai kunjungan BPK 
Negara lain atau Lembaga Donor 
ke BPK. BPK kini aktif di beberapa 
working group internasional seperti 

INTOSAI Working 
Group on Audit and 
Accoutability of 
Dissaster-related Aid 
(WG-AADA), INTOSAI 
Working Group on 
environmental Audit
(WGEA), ASOSAI 
research Project on 
Corruption and Money 
Laundering, dan 
sebagainya. 

Beberapa 
pedoman dan manual 
yang dihasilkan 
working group juga 
merupakan kontribusi 
tim counterpart Dit. 
Litbang, seperti Audit 

of Disaster-related Aid: Guidance for 
Supreme Audit Institutions. Selain 
itu, Dit. Litbang sudah beberapa 
kali mengirimkan stafnya sebagai 
narasumber dalam berbagai training 
kerja sama bilateral dengan lembaga 
pemeriksa negara lain seperti di 
Supreme Audit Institution (SAI) 
Vietnam dan Kamboja. Dan, yang 
terakhir beberapa orang pegawai 
Dit. Litbang sedang mengikuti 
International Standard of Supreme 
Audit Institution (ISSAI) Certification 
Program untuk menjadi fasilitator 
dalam implementasi ISSAI. Ini semua 
menunjukkan bahwa Dit. Litbang 
serius mem-backup BPK untuk “go 
international”.  (hs/and)

Peserta Taylor-Made Training Business Process via NESO Belanda

SATKER
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D esain Kertas Kerja Pemeriksaan 
(KKP) bila e-audit diberlakukan 
akan memiliki ciri yang berbeda 
dengan desain KKP saat sebelum 

e-audit. Perbedaan tersebut harus segera 
dicermati agar masalah ini tidak dianggap 
kecil,  karena substansi pemeriksaan terletak 
pada KKP. Ketika KKP tak mendukung maka 
temuan belum dikatakan “matang”.   Oleh 
sebab itu, salah besar bila auditor meremehkan 
KKP hanya sebagai penunjang kegiatan 
pemeriksaan. Justru kegiatan pemeriksaan 
adalah mengumpulkan KKP. Maka tak salah bila 
pemeriksaan didefinisikan sebagai kegiatan 
untuk mengumpulkan dan menyimpulkan 
KKP. Karena itu, program pemeriksaan (P-2) 
merupakan kumpulan prosedur untuk mencari 
dan mengumpulkan KKP. Dengan begitu, KKP 
merupakan obyek pemeriksaan ketika sudah 
berada di entitas pemeriksaan.  Ketika P-2 tidak 
memperoleh KKP maka harus ada dua evaluasi, 
yakni (1) apakah P-2 tidak operasional ataukah 
(2) P-2 multi tafsir antara penyusun dengan 
auditor   dan (3) apakah P-2 tak didahului 
dengan pemeriksaan pendahuluan (4) ataukah 
kelemahan auditor dalam berinovasi dalam  
mengembangkan P-2 .

nah, oleh sebab itu, KKP bisa berkorelasi 
dengan P-2 tetapi bisa pula KKP merupakan 
pengembangan P-2. Maka ketika Pengendali 
Teknik mengevaluasi KKP, haruslah tak hanya 
secara eksplisit mengkaitkan KKP dengan P-2 
tetapi juga harus secara implisit. Justru kualitas 
auditor dilihat  dari kepandaiannya di dalam 
berinovasi atas P-2 tersebut. Kenapa demikian?. 
Tak semua gambaran global terpotret pada saat 
pemeriksaan pendahuluan sehingga hal itu 
membatasi pada saat menyusun P-2. Hal itu bisa 
diatasi dengan kemampuan auditor di lapangan.

atas dasar itulah, diperlukan inovasi dan 
kreativitas ketika auditor berada di lapangan. 
sehingga  hal itu dapat dijadikan  variabel kunci 
untuk pengukuran kinerja auditor.

Bagaimana dengan KKP berbasis e-audit? 

sebenarnya tak beda jauh, KKP sebelum maupun 
sesudah e-audit. Hanya pada e-audit masih 
tetap memerlukan hard copy KKP walaupun 
disertai pula KKP soft copy (KKP elektronik). 
KKP dalam bentuk hard copy digunakan untuk 
memback-up KKP soft copy. 

ada pekerjaan teknis yang harus dipikirkan 
terkait dengan tanda penelusuran (tickmark). Di 
dalam pemeriksaan non e-audit tak ada masalah, 
tanda penelusuran ada di KKP-manual  tetapi 
bagaimana dengan tanda penelusuran ketika 
di gunakan KKP elektronik?  Tanda penelusuran 
pada KKP elektronik perlu di desain tersendiri, 
karena proses analisis dilakukan secara 
elektronik, seperti bagaimana penganalisisan 
untuk mencari klasifikasi tak sesuai kriteria, 
penganalisisan untuk mencari penghitungan 
angka yang   tak sesuai persyaratan, maupun 
penelusuruan untuk mencari data-data yang 
“berbeda secara menyolok”.   Penelusuran 
dan penghitungan harus ada tanda (tickmark) 
tertentu, hingga hal itu akan memudahkan para 
pengendali teknis maupun pengendali mutu 
untuk melakukan pengecekan.  

Bagaimana dengan pengarsipan kedua 
jenis KKP tersebut?  Kedua jenis KKP tersebut 
harus disimpan sedemikian rupa sehingga 
keawetannya terjamin, minimal sama dengan 
yang dipersyaratkan pada Undang-undang 
Kearsipan. satuan kerja yang mengurusi 
kearsipan, Biro Umum hendaknya dari sekarang 
telah mendesain pengelolaan KKP, terutama 
KKP yang selama ini belum ada, yakni KKP 
elektronik. KKP jenis ini memerlukan tempat 
khusus, jauh dari suhu panas atau terlalu dingin 
(pengaturan terhadap suhu penyimpanan) 
serta teknik penataan yang teratur dan rapi. 
Kemudian pengelolaannya diperlukan sDM yang 
mengetahui ilmu kearsipan, baik arsip manual 
maupun arsip elektronik. Demikian semoga 
sumbangsih tulisan ini bermanfaat. 

(Penulis: Kepala Balai Diklat, Pusdiklat  BPK-RI 
di Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta 
Staf Balai Diklatnya.)        

E-AUDIT DAN KKP
Oleh:
Astilda Sidabutar SE, MM,Ak dan Indras Woro W, SE, MM  
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D elegasi BPK RI yang lain 
terdiri atas, Edward Ganda  
Hasiholan Simanjuntak, 
Kepala Direktorat Evaluasi 

dan Pelaporan Pemeriksaan, Arief 
Senjaya, Kepala Auditorat IV.B, Dwi 

Sabardiana, Kepala Sub Direktorat 
Penelitian dan Pengembangan 
Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja, 
Juska Meidy Enyke Sjam, Kepala Bagian 
Hubungan Luar Negeri; dan Ruby 
Kusuma Ramdhani, Pemeriksa Pertama 

BPK RI KunjungI SAI 
dAn PAC denmARK
Ali MAsykur MusA, AnggotA BPk ri MeMiMPin 
delegAsi BPk ri MenghAdiri 15th Assembly 
meeting of the intosAi Working group on 
environmentAl Auditing, dAri tAnggAl 
3-6 Juni 2013 di tAllinn, estoniA. PesertA 
PerteMuAn terdiri dAri AnggotA intosAi 
WgeA seBAnyAk 168 orAng dAri 70 sAi dAn 
BeBerAPA orgAnisAsi internAsionAl.

15th Assembly Meeting of the INTOSAI pada SubAud IV.B.2. 
Tujuan pertemuan adalah (1) 

mempresentasikan hasil akhir dari 
work plan WGEA 2011-2013 dan 
memperoleh persetujuan anggota 
WGEA, (2) membahas work plan 
WGEA 2014-2016 dan memperoleh 
persetujuan anggota WGEA, dan 
(3) pertukaran pengetahuan dan 
pengalaman melalui keynote speech 
dan tutorial oleh koordinator proyek.

Dalam Kongres INTOSAI 
(INCOSAI) ke-14 yang dilaksanakan 
di Washington, D. C. di bulan 
Oktober 1992, para anggota INTOSAI 
menunjukan minat yang kuat 
dalam peran dan kegiatan lembaga 
pemeriksa keuangan dalam  isu-isu 
lingkungan, sehingga diusulkan 
pembentukan kelompok kerja audit 
lingkungan dengan  nama  INTOSAI 
WGEA. 

Kelompok kerja ini mempunyai 
misi yang bertujuan meningkatkan 
penggunaan kewenangan dan 
instrumen audit dalam kebijakan 
perlindungan lingkungan, baik oleh 
anggota Kelompok Kerja dan non-
anggota. Salah satu fokus pekerjaan 
kelompok ini adalah melakukan 
audit bersama oleh beberapa SAI 
dalam satu region atau lintas region 
dalam berbagai isu terkait kebijakan 
lingkungan. Tujuan lainnya adalah 
mendukung SAI dalam memperoleh 
pemahaman yang lebih spesifik 
terkait isu-isu dalam audit lingkungan, 
memfasilitasi pertukaran informasi 
dan pengalaman antar SAI dan 
menerbitkan berbagai pedoman 
dalam pelaksanaan audit lingkungan.

INTOSAI WGEA merupakan 
organisasi yang besar dari beberapa 
alat kelengkapan organisasi seperti 
ketua dan sekretariat, steering 
committee, project leaders and project 
subcommittees dan regional working 
group on environmental auditing. 
Peran dan tanggung jawab masing-
masing alat kelengkapan organisasi 
diputuskan dalam Assembly Meeting 
yang dihadiri oleh seluruh anggota 
WGEA.

Ali Masykur Musa mengucapkan terima kasih kepada SAI Estonia dan para anggota WGEA atas dukungannya
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SAI Belanda merupakan Ketua 
WGEA pertama. Kepemimpinan 
Belanda berakhir Oktober 2001, 
digantikan Kanada selama dua periode 
sampai November 2007.   Kemudian 
kepemimpinan WGEA diambil-alih SAI 
Estonia selama dua periode sampai 
Oktober 2013. Pada bulan Oktober 
2013 nanti, kepemimpinan WGEA akan 
berpindah ke tangan BPK RI untuk 
periode 2014-2016.

Rangkaian acara 15th Assembly 
Meeting of the INTOSAI Working 
Group on Environmental Auditing 
yang berlangsung empat hari diawali 
dengan environmental excursion ke 
luar kota Tallinn. Pada hari kedua, 
acara dimulai dengan pembukaan Mr. 
tonis saar sebagai Sekretaris Jenderal 
INTOSAI WGEA, Mrs. ene ergma 
sebagai Ketua Parlemen Estonia dan 
dr. Alar karis sebagai Auditor General 
Estonia. Acara selanjutnya adalah key 
note speech tentang outcome of Rio+20 
and future developments, pembahasan 
mengenai WGEA work plan dan latest 
trend and development influencing 
environmental auditing serta presentasi 
dari INTOSAI Development Initiative 
(IDI)- Cooperation.

Pada hari ketiga, pertemuan 
berlanjut dengan presentasi berbagai 
SAI mengenai challenges and success 
story in environmental auditing, dan 
parallel session yang mempresentasikan 
mengenai proyek-proyek sebagai hasil 
dari work plan 2011-2013. Acara pada 
hari keempat dilanjutkan presentasi 
dari tiap ketua Regional Working 
Group on Environmental Auditing 
(RWGEA), presentasi tentang program 
WGEA mengenai Capacity Building 
and Training serta kesimpulan dari 
pelaksanaan pertemuan ini.

Setelah pertemuan WGEA 
selesai, delegasi BPK berkunjung ke 
SAI Denmark dan Public Accounts 
Committee (PAC) Denmark di 
Kopenhagen.

sAi indonesia
SAI Indonesia menjelaskan 

mengenai faktor yang mendorong 

keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan 
lingkungan diantaranya adalah 
dukungan konstitusi yang memberikan 
mandat dalam melakukan pemeriksaan 
berspektif lingkungan serta dukungan 
dalam penerapan teknologi maju 
untuk mendukung proses pelaksanaan 
audit sehingga diperoleh rekomendasi 
yang lebih efektif.

SAI Indonesia menjelaskan juga 
secara ringkas, tentang perkembangan 
organisasi terkait pelaksanaan 
pemeriksaan lingkungan. Dimulai dari 
tahap peningkatan kapasitas SDM para 
auditor, menyusunan rencana strategis 
dalam pemeriksaan lingkungan, 
penyempurnaan audit method dan 
manual serta keterlibatan penuh 
dalam komitmen international seperti 
INTOSAI WGEA.

Terdapat 4 indikator utama yang 
dapat di jadikan kriteria kesuksesan 
pelaksanaan pemeriksaan lingkungan 
di Indonesia yaitu: (1) Peningkatan 
jumlah laporan pemeriksaan 
lingkungan. (2) Inovasi penggunaan 
teknologi dalam metode pemeriksaan, 
dan (3) peningkatan pemahaman 
terkait isu lingkungan (4) peran 
serta secara aktif dalam komitmen 
internasional.

Pembelajaran yang diperoleh 

adalah : 1) Dukungan penuh dari para 
pimpinan tinggi untuk mendukung 
pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan melalui pemeriksaan 
terkait isu lingkungan, 2). Kolaborasi 
antar satker di BPK, 3). Anggota BPK 
sangat mendukung penggunaan 
teknologi baru dalam metode 
pemeriksaan lingkungan, 4). 
Penerimaan pegawai yang berasal 
dari berbagai disiplin ilmu, dan 5). 
Kerjasama, pendampingan teknis dan 
pelibatan tenaga ahli dalam berbagai 
pelaksaaan pemeriksaan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Dr. Alar 
Karis memberikan suvenir kepada 
Ali Masykur Musa berupa tongkat 
konduktor sebagai tanda bahwa BPK 
akan memimpin INTOSAI WGEA.

Ali Masykur Musa menyampaikan 

sambutannya dan mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh anggota 
WGEA atas dukungannya sehingga BPK 
terpilih sebagai Ketua dan mengajak 
untuk mempererat kerjasama demi 
kesuksesan INTOSAI WGEA di masa 
yang akan datang. Ali Masykur Musa 
juga mengungkapkan dalam pidatonya 
hal-hal penting yang akan dilakukan 
oleh BPK sebagai Ketua INTOSAI 
WGEA dimasa yang akan datang. BPK 
akan meneruskan upaya yang telah 

Dr. Alar Karis, Auditor General Estonia memberikan 
sambutan terakhir sebagai Ketua WGEA.

Dr. Alar Karis memberi suvenir berupa tongkat 
konduktor kepada Ali Masykur Musa.
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dilakukan para Ketua WGEA terdahulu 
melalui sejumlah kegiatan.

Beberapa kegiatan di antaranya, 
pengembangan kapasitas SAI melalui 
training dan pemanfaatan modul 
training yang telah disusun oleh WGEA 
selama ini; Sharing knowledge dengan 
mengembangkan audit guidance dan 
memutakhirkan audit guidance yang 
telah menjadi ISSAI; Sharing experience 
melalui pelaksanaan coordinated audit; 
dan Membentuk data base informasi 
terkait lingkungan hidup yang dapat 
diakses oleh semua pihak terutama 
auditor di seluruh dunia.

kunjungan ke sAi dan PAC 
denmark

Setelah pertemuan INTOSAI WGEA 
di Tallinn, Estonia. Delegasi BPK RI 
melakukan kunjungan ke SAI Denmark 
di Kopenhagen, Denmark untuk 
melakukan tukar menukar informasi 
terkait pelaksanaan pemeriksaan 
lingkungan dan meminta dukungan 
SAI Denmark terkait tugas BPK RI 
sebagai Ketua INTOSAI WGEA 2014-
2016. 

Salah satu dukungan SAI Denmark 
yang dibahas oleh BPK RI adalah terkait 
Work Plan 2014-2016, di mana salah 
satu tugas BPK RI adalah menjadi 
koordinator dalam melakukan mereviu 
4 dokumen ISSAI terkait pemeriksaan 
lingkungan, yaitu: ISSAI 5110 : Guidance 

on Conducting Audits of Activities with 
an Environmental Perspective, 2001; 
ISSAI 5120: Environmental Audits & 
Regularity Auditing, 2004; ISSAI 5130: 
Sustainable Development : The Role of 
SAIs, 2004; ISSAI 5140: How SAIs May 
Co-operate on the Audit on International 
Environmental Accords, 1998.

Posisi SAI Denmark sebagai Ketua 
Professional Standards Committee 
(PSC), salah satu kelompok kerja 
INTOSAI yang bertugas untuk mereviu 
usulan penetapan ISSAI, akan sangat 
membantu dalam mendukung 
penyempurnaan tugas BPK RI sebagai 
koordinator dalam mereviu dokumen 
ISSAI. Dalam kunjungan tersebut, SAI 
Denmark menyatakan dukungannya 

kepada BPK RI dan akan mengirimkan 
dokumen tata cara melakukan reviu 
atas ISSAI.

kunjungan ke public Accounts 
Committee (PAC) denmark

Setelah pembahasan dengan SAI 
Denmark, delegasi BPK RI melakukan 
kunjungan ke PAC Denmark yang 
mempunyai tugas serupa dengan 
Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara (BAKN) di Indonesia. Pada 
kunjungan tersebut, delegasi bertukar 
informasi mengenai tugas BAKN 
dan hubungan BAKN dengan BPK RI 
dalam penyelenggaraan akuntabilitas 
keuangan negara.  (*/rd)

Ali Masykur Musa bersama Duta Besar RI, Elias Ginting 
pada acara pembukaan.

Ali Masykur Musa bersama Auditor General Estonia, Dr. 
Alar Karis pada saat coffee break.

Ali Masykur Musa sedang memonitor proses penyusunan 
Workplan 2014 -2016.

Delegasi BPK melakukan kunjungan ke SAI Denmark.
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·	 Pemeriksaan lingkungan dari tahun ke 
tahun menunjukkan perkembangan yang 
pesat. SAI semakin sadar pentingnya 
pemeriksaan lingkungan. Hal ini ditandai 
dengan meningkatnya jumlah SAI yang 
menjadi anggota INTOSAI WGEA dan yang 
hadir dalam pertemuan WGEA. 

·	 INTOSAI WGEA sendiri telah berhasil 
mencetak para ahli dalam pemeriksaan 
lingkungan. Peserta yang dahulu adalah 
pemula, kini telah mengambil peran 
sebagai pengajar atau subject matter 
expert bagi para anggota baru. 

·	 Pola pikir generasi muda sekarang sudah 
jauh lebih maju sehingga pelestarian 
lingkungan kini bukan saja merupakan 
masalah bagi kaum dewasa, namun 
generasi muda juga sudah mendiskusikan 

mengenai hal ini. Untuk itu, INTOSAI WGEA 
perlu membuka komunikasi dengan kawula 
muda seperti mengadakan diskusi dengan 
melibatkan universitas-universitas.

·	 INTOSAI WGEA juga perlu membangun 
hubungan dengan media untuk 
meningkatkan publikasi tentang produk-
produk WGEA dan peran WGEA sehingga 
meningkatkan dampak dan memperoleh 
dukungan dari masyarakat. 

·	 Untuk masa yang akan datang, INTOSAI 
WGEA perlu memanfaatkan teknologi 
baru seperti menyelenggarakan online 
TV, melakukan pertemuan realtime yang 
dapat diikuti oleh mahasiswa di beberapa 
universitas, dan menggunakan social 
media seperti facebook. 

POIN-POIN MENARIK DARI ESTONIA
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D ALAM kesempatan tersebut, Ketua BPK 
RI didampingi anggota delegasi yang 
terdiri atas Sekretaris Jenderal, Kepala 
Biro Humas dan LN, Kepala Sub Bagian 

Hubungan ASOSAI dan Lainnya, dan Kepala Subagset 
Kaditama Revbang. Delegasi AGO Singapura terdiri 
atas Auditor General AGO Singapura, Assistant Auditor 
General, dan Acting Assistant Director Corporate 
Communications and Public Affairs.

Sebelum memulai diskusi, Ketua BPK Hadi 

Poernomo mengucapkan selamat kepada Willie Tan 
Yoke Meng atas pengangkatannya sebagai Auditor 
General. Selanjutnya, Hadi memperkenalkan anggota 
delegasi yang menyertainya. Ketua BPK RI menyatakan 
bahwa Indonesia perlu belajar banyak dari Singapura. 
Sebagaimana diinformasikan dari Lim Soo Ping bahwa 
Singapura menghadapi isu mark up pengadaan 
barang dan jasa pada Departemen Kepolisian, hanya 
pada satu departemen. Sedangkan di Indonesia 
masalah ini terjadi pada banyak departemen. 

PeRtemuAn KetuA BPK RI 
dAn AgO SIngAPuRA

kedAtAngAn ketuA 

BPk ri hAdi PoernoMo 

di kAntor Ago 

singAPurA disAMBut 

Auditor generAl 

singAPurA Willie tAn 

yoke Meng BesertA 

stAf.  dilAnJutkAn 

PerteMuAn BilAterAl 

keduA sAi. PerteMuAn 

diselenggArAkAn 

di kAntor Auditor 

generAl of singApore, 

revenue house, 55 

neWton roAd, JuMAt 31 

Mei 2013. 

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan AGO Singapura
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Bagaimana teknik pemeriksaan yang 
digunakan di Singapura sehingga 
dapat mencegah terjadinya banyak 
kecurangan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa. 

AG AGO Singapura menyatakan 
bahwa proses pengadaan barang dan 
jasa di Singapura melibatkan uang 
publik yang tidak sedikit sehingga 
mereka memberikan penekanan 
terhadap hal tersebut. Walaupun sudah 
ada peraturan yang ketat tetap saja 
muncul kecurangan. Salah satu cara 
mengatasinya Singapura membangun 
central procurement system, 
yang merupakan sistem 
elektronik yang berbasis 
teknologi informasi. Dalam 
pusat data ini seluruh data 
pengadaan barang dan 
jasa tersimpan dan bisa 
diakses oleh masyarakat, 
walaupun tidak seluruh 
detail data. 

AGO Singapura 
memiliki akun untuk 
mengakses data tersebut 
secara online, pusat data 
tersebut disebut GeBIZ 
(Government Electronic 
Business). Namun dalam 
proses pemeriksaan bila 
memerlukan dokumen 
hardcopy, akan dimintakan 
kepada departemen 
terkait. AGO Singapura 
menghadapi pula tantangan 
sehubungan dipublikasikannya 
proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Karena masyarakat 
dapat dengan mudah memperoleh 
informasi mengenai kontrak dan dana 
yang digunakan, sehingga dalam dua 
tahun terakhir ini tidak jarang banyak 
masyarakat yang mempertanyakan 
mengapa kementerian tertentu 
membelanjakan dana untuk suatu 
barang/ jasa. 

Sementara itu, Hadi 
Poernomo memaparkan bahwa, 
BPK RI telah membangun dan 
mengimplementasikan e-Audit sekitar 
3,5 tahun terakhir. Hal ini untuk 

mengatasi kendala geografis yang 
biasanya terjadi di wilayah terpencil, 
karena Indonesia terdiri dari negara 
kepulauan. Bila data elektronik 
dianggap meragukan, baru kemudian 
auditor melakukan konfirmasi lebih 
lanjut terhadap kementerian terkait. 
Kebetulan saat ini telah ada Undang-
Undang mengenai transaksi elektronik 
yang memungkinkan penggunaan 
data elektronik sebagai alat bukti di 
pengadilan. 

Terkait transparansi, BPK RI juga 
telah mengunggah hasil pemeriksaan 

terhadap entitas di website BPK RI. 
Hadi Poernomo menyatakan, akan 
menyampaikan kepada Presiden 
Indonesia bahwa selain Amerika, 
Malaysia, ada juga Singapura dengan 
GeBIZ, agar Indonesia juga dapat 
memiliki sentral data khususnya 
mengenai pengadaan barang dan jasa. 

AGO Singapura menyatakan bahwa 
kemungkinan BPK RI akan menghadapi 
tantangan pada awal proses, seperti 
yang juga terjadi pada AGO Singapura 
yang melalui proses memberikan 
pengertian kepada kontraktor, vendor 
dan supplier untuk bergabung sebagai 
anggota dalam procurement system, 
mereka harus bergabung dan akan 

memiliki akun dalam GeBIZ.
BPK RI sendiri sudah melakukan 

penjajakan terkait hal ini dan juga 
mengalami masalah yang sama yaitu 
penolakan dari kontraktor/ vendor/ 
supplier. Pada saat ini BPK RI telah 
memiliki alat berupa interface yang 
dapat menghubungkan data secara 
otomatis dari pihak auditee ke BPK RI. 
Terkait hal ini, BPK RI meminta bantuan 
AGO Singapura untuk mengkritisi 
proposal/ paper mengenai implementasi 
e-Audit  di BPK RI, agar dapat dikoreksi 
dan dapat diberikan masukan. Kami juga 

akan mengirimkan LO ke AGO 
Singapore untuk mendapatkan 
masukan atas pembentukan 
pusat data di BPK RI. 

diskusi mengenai 
AseAnsAi

Dalam kesempatan itu, 
Ketua BPK RI selaku Ketua 
ASEANSAI mengucapkan 
terima kasih atas kesedian 
Singapura untuk langsung 
bergabung dengan ASEANSAI, 
karena dengan melihat sejarah 
bergabungnya Singapura 
dengan INTOSAI memerlukan 
proses setelah 50 tahun 
bergabung dengan ASOSAI 
setelah 31 tahun. Mengenai 
permanent secretariat, AG 
AGO berpendapat bahwa 
sistem yang ada saat ini sudah 

berjalan dengan baik dan tidak ada 
masalah. Namun saat ini adalah momen 
yang tepat untuk membahas mengenai 
sekretariat permanen karena organisasi 
internasional lainnya mengalami 
kesulitan karena tidak memiliki 
secretariat permanen.

Mengenai periode laporan 
keuangan, AG AGO memiliki saran 
untuk menggeser jadwal pelaksanaan 
ASEANSAI Assembly pada akhir tahun. 
Dimana pada kesempatan itu dapat 
dilaksanakan peralihan kepemimpinan 
dan cut off Laporan Keuangan pada 
Akhir Desember. Tetapi bila ASEANSAI 
Assembly tetap dilaksanakan 
November 2013 perlu dibahas lebih 

Proses Pengadaan barang dan jasa 
di singaPura melibatkan uang Publik 

yang tidak sedikit sehingga mereka 
memberikan Penekanan terhadaP 

hal tersebut. WalauPun sudah ada 
Peraturan yang ketat tetaP saja 

muncul kecurangan. salah satu cara 
mengatasinya singaPura membangun 

central procurement system, yang 
meruPakan sistem elektronik yang 

berbasis teknologi informasi.
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lanjut mengenai siapa yang harus 
menandatangani Laporan Keuangan 
dan bertanggung jawab pada saat 
proses audit. 

Isu ketiga, mengenai pelaksanaan 
pemeriksaan keuangan Sekretariat 
ASEANSAI dilaksanakan dalam dua 
tahun sekali sudah cukup memadai. 
Rekening Sekretariat ASEANSAI akan 
tetap dikelola di Jakarta dengan 
pertimbangan transaksi dan dana 
yang relatif sedikit, hanya berasal dari 
kontribusi tahunan. 

Terkait bantuan dari lembaga 
donor, saat ini ASEANSAI telah memiliki 
empat komite, apabila ASEANSAI tidak 
memiliki sekretariat permanen maka 
BPK RI mengusulkan agar dibentuk 
Donor Committee, untuk membina 
kerja sama dengan donor seperti GIZ, 
World Bank, ADB. Komite ini bertugas 
untuk berkomunikasi dan membangun 
komitmen dengan negara donor. 

Namun hal ini akan dipertimbangkan 
lebih lanjut. 

Sedangkan isu keempat mengenai 
GIZ yang akan memberikan dukungan 
kepada ASEANSAI, kita perlu duduk 
bersama untuk membahas mengenai 
proposal dukungan dimaksud. 

Ketua BPK RI menyatakan bahwa 
sudah banyak perkembangan dengan 
ASEANSAI. Langkah selanjutnya yaitu 
ASEANSAI akan mencoba berkoordinasi 
dengan Sekretariat ASEAN mengenai  
kemungkinan ASEANSAI untuk 
melakukan pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Sekretariat 
ASEAN. Diharapkan BPK RI dapat 
mengkoordinasikan hal ini dan dapat 
mengkomunikasikan dengan seluruh 
anggota ASEANSAI sebelum November 
2013. 

Di akhir pertemuan, AG AGO 
menyatakan terima kasih atas 
penyampaian Ketua BPK RI mengenai 

perkembangan ASEANSAI. Sebaliknya, 
Ketua BPK RI mengundang AG AGO 
Singapura untuk datang ke Indonesia 
pada saat ASEANSAI melaksanakan 
pertemuan dengan para donor di 
Indonesia. 

Pada hari yang sama dengan 
pertemuan Auditor General Singapura, 
Ketua BPK RI menyempatkan diri untuk 
melakukan kunjungan ke Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Singapura. 
Kedatangan Ketua BPK RI disambut oleh 
Duta Besar RI untuk Singapura Andri 
Hadi. Pada kunjungan tersebut Ketua 
BPK berkesempatan melakukan tur di 
Kantor Kedutaan Besar RI untuk melihat 
pelayanan yang diberikan KBRI untuk 
masyarakat Indonesia di Singapura. 
Ketua BPK RI juga berkesempatan 
menikmati makan malam bersama 
masyarakat Indonesia di Singapura dan 
memberikan pemaparan mengenai ke-
BPK-an. (*/rd)

Ketua BPK RI Hadi Poernomo tengah berbincang dengan Dubes RI untuk Singapura Andri Hadi.
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Lintas Peristiwa

SURABAYA -- Otoritas 
Jasa Keuangan saat ini terus 
melakukan pemantauan 
terhadap puluhan perusahaan 
investasi bodong atau 
tidak memiliki izin karena 
dinilai melanggar regulasi 
dan berpotensi merugikan 
masyarakat. Anggota Dewan 
Komisioner Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Bidang 
Edukasi dan Perlindungan 
Konsumen, Kusumaningtuti S 
Soetino mengatakan setidaknya sudah ada 40 perusahaan 
investasi yang dilaporkan masyarakat. 
 
“Perusahaan-perusahaan investasi tersebut telah masuk 
analisis Satgas Waspada Investasi yang dibentuk OJK,” 
katanya di sela-sela acara Edukasi dan Sosialisasi OJK yang 
juga dihadiri anggota Komisi XI DPR Bidang Keuangan 
dan Perbankan Indah Kurnia, di Surabaya, baru-baru ini, 
sebagaimana dilansir Bisnis.com.

Menurut Tuti, Satgas Waspada Investasi bekerja sama 
melakukan penyelidikan dan menganalisis perusahaan 

investasi mana yang berpotensi 
merugikan masyarakat atau 
tidak. Dia menambahkan, 
OJK juga sedang melakukan 
analisis terhadap kegiatan 
penghimpunan dana yang 
dilakukan penceramah Ustadz 
Yusuf Mansur melalui Patungan 
Usaha dan Patungan Aset.

Guna mengurangi atau 
mencegah kerugian masyarakat, 
lanjut Tuti, saat ini sedang 
disusun Peraturan OJK 

mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan 
yang dijadwalkan selesai dalam waktu dekat. Dia juga 
menambahkan selama periode Januari-Juli 2013, OJK telah 
menerima lebih dari 2.100 laporan masyarakat yang masuk 
melalui call center 500655.

Dari jumlah laporan itu, sekitar 75 persen mengenai 
pertanyaan atau mencari informasi tentang produk 
jasa keuangan atau investasi, sedangkan sisanya soal 
pengaduan dan perselisihan dengan perusahaan lembaga 
keuangan nonbank, sebagian besar perusahaan asuransi. 

 (*/dr)

Hentikan Semua BanSoS di PuSat dan daeraH

oJk Pantau 40 PeruSaHaan inveStaSi Bodong

JAKARTA-- Anggota Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) 
DPR Eva Kusuma Sundari mendesak 
pemerintah menghentikan semua 
anggaran berlabel bantuan sosial 
(Bansos) di pusat maupun daerah. 
“Sejalan dengan rekomendasi dari 
KPK dan BPK, BAKN berharap Bansos 
dihentikan dulu sampai ada perbaikan 
mekanisme pengendalian dan 
transparansi yang memenuhi prinsip 
akuntabilitas,” kata Eva Kusuma Sundari 
kepada JurnalParlemen.

Menurut politisi PDIP 
ini, penyalahgunaan Bansos 
untuk  tujuan pilkada misalnya, sangat 
memungkinkan. Sebab, pemerintah 
tidak punya aturan ketat soal 
penggunaan Bansos. Tidak jelas berapa persen yang 
dibolehkan untuk Bansos dari total anggaran. Tidak jelas 

pula jenis program apa saja yang boleh 
dikucuri Bansos. Mekanisme pelaporan 
dan sasaran yang berhak pun tidak 
diatur. “Masa di Jawa Barat ada Bansos 
yang digunakan untuk eksklusif satu 
partai saja,” ungkapnya.

Sepanjang petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknisnya belum dibikin, 
mestinya Bansos tidak disalurkan. 
Sayangnya, kata Eva, saat ini adalah 
tahun politik. Sudah tak cukup waktu 
untuk melakukan pembenahan 
terhadap sistem yang telanjur berjalan. 
“Ketika ada timing pembenahan, kita 
justru masuk tahun politik. Sehingga 
isu moratorium tidak jadi concern 
pemerintah maupun pengawas 
pemerintah (DPR). Jadi kita akan 

mengulangi siklus penggunaan Bansos yang tidak 
akuntabel,” katanya.  (*/dr)

Eva Kusuma Sundari
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P ersaingan 
antarkontraktor kini 
semakin ketat. Karena 
itu tak ada pilihan 

bagi penyedia jasa konstruksi 
untuk lebih meningkatkan 
profesionalismenya dengan 
meningkatkan manajemen dan 
kualitas hasil pekerjaan yang 
dilakukan. apalagi pembangunan 
sejumlah proyek infrastruktur 
belakangan ini memberi 
keyakinan tersendiri bagi pelaku 
usaha jasa konstruksi dalam 
negeri. Bahkan pengusaha 
konstruksi yang tergabung dalam 
gabungan Pelaksana Konstruksi 
nasional indonesia (gapensi) 
memprediksi pasar konstruksi 
nasional akan tumbuh sekitar 15 
persen pada 2013 dibanding 2012.

Kondisi itu tentu membuat 
gapensi terus berbenah. apalagi 
selama ini menurut Ketua Umum 
gabungan Pelaksana Konstruksi 
nasional (gapensi) soeharsojo, 
anggota gapensi memiliki andil 
yang besar dalam pembangunan 
di indonesia. Tercatat ada sekitar 
66.682 kontraktor yang menjadi 
anggota gapensi dari 154.000 
kontraktor yang ada di indonesia. “ini 
menunjukkan adanya perkembangan 
yang mengagumkan dari jasa usaha 

konstruksi,” kata soeharsojo.
Diakui soeharsojo, dari segi 

kuantitatif jumlah kontraktor semakin 
bertambah, namun yang paling 
banyak didominasi oleh kontraktor 
menengah ke bawah. soeharsojo 
menuturkan hampir 90 persen 
kotraktor masih tergolong kecil. 
Hanya 9 persen kontraktor menengah 
dan hanya 1 persen saja kontraktor 
besar. “ini menjadi pemikiran kita 
bersama,” kata soeharsojo.

Kriminalisasi 
KontraKtor

Terjadinya kerugian negara yang disebabkan 
kelalaian konTrakTor merupakan perbuaTan 
cedera janji. unTuk iTu pemulihan Terhadap 

kerugian negara TersebuT melalui mekanisme 
gugaT keperdaTaan. bukan dikaTegorikan ke dalam 
Tindak pidana korupsi. sanksi pidana dalam kasus 
jasa konsTruksi bisa diTerapkan bila konTrakTor 

melakukan kegagalan konsTruksi bangunan.

sejumlah permasalahan juga 
masih dihadapi para anggota 
gapensi. salah satunya yakni 
menyangkut adanya perbedaan 
tafsir mengenai kerugian negara. 
ia mencontohkan dalam satu 
proyek misalnya Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) mengatakan tidak 
adanya kerugian negara. sementara 
BPKP mengatakan adanya kerugian 
negara. 

Bahkan yang lebih ironis lagi  
lanjut soeharsojo jumlah kerugian 
negaranya melebihi nilai proyeknya. 
Kondisi ini seringkali merugikan 
anggota gapensi. Bahkan tidak 
jarang anggota gapensi yang 
diperkarakan ke pengadilan 

karena temuan kerugian negara 
tersebut. “Hasil pemeriksaan itu 
seringkali dipakai jaksa untuk 
memperkarakan anggota kami,” 
kata soeharsojo.

Untuk itu ia mengharapkan 
BPK sebagai lembaga negara 
yang memiliki kewenangan 
memeriksa pengelolaan keuangan 
negara menjadi satu-satunya 
lembaga pemeriksa yang 
berhak menghitung kerugian 
negara. Dengan begitu tidak 
ada tumpang-tindih dalam 
menghitung kerugian negara. 
apalagi keberadaan BPK saat ini 
telah menunjukkan kinerja yang 
baik. Temuan BPK telah mendapat 
apresiasi masyarakat. Bahkan 
hasil pemeriksaan BPK menjadi 
referensi institusi lain. 

selain itu soeharsojo juga 
mengungkapkan anggota gapensi 
juga seringkali mengeluhkan 

banyaknya kasus terkait kontrak kerja 
konstruksi dimana pada akhirnya 
pihak kontraktor selaku penyedia jasa 
konstruksi selalu dirugikan. Masalah 
ini terjadi karena tidak adanya 
kesamaan pandang dalam menilai 
suatu perkara antara pihak kontraktor 
dan tim pemeriksa. “Pelanggaran 
kontrak kerja konstruksi seharusnya 
melihat kembali kontrak awal yang 
pernah dibuat. Harus diselesaikan 

 Soeharsojo

PROFESI
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secara kontraktual. Bukan dengan 
tindak pidana korupsi. Kontrak kerja 
ibarat akad nikah. Jadi harus dijaga 
kesuciannya,” tegas soeharsojo. 

soeharsojo menginginkan, ke 
depan pemerintah dalam menilai 
pekerjaan konstruksi yang berasal dari 
dana pemerintah harus menggunakan 
auditor khusus yang memahami 
persoalan konstruksi, bukan auditor 
akuntansi. Ditambahkan, penentuan 
ada atau tidaknya kerugian 
keuangan negara harus berdasarkan 
kondisi saat pekerjaan konstruksi 
diserahkan. “setidaknya setahun 
setelah proyek diselesaikan, auditor 
masuk. Jangan sudah 4 -5 tahun 
berjalan, baru dilakukan pemeriksaan. 
ini jelas tidak pas,” kata  soeharsojo. 

selama ini BPK dalam melakukan 
pemeriksaan menggunakan 
pendekatan akuntansi. sedangkan 
pihak kontraktor bersikukuh dengan 
pendekatan teknis. Penilaian yang 
berbeda tersebut sudah barang 
tentu memicu kesalah-pahaman. 
Hal itu menunjukkan belum adanya 
keharmonisan antara pengguna jasa 
dan penyedia jasa konstruksi selama 
ini.  

akibatnya lanjut soeharsojo, 
kalimat kesetaraan, dalam UU 
Jasa Konstruksi dalam kenyataan 
dilapangan sulit terealisasi. Pasalnya 
kontraktor kedudukannya masih 
di bawah pengguna jasa. namun 
demikian, pihak gapensi akan terus 
berjuang melalui pemberian masukan 
kepada pemerintah agar ke depan 
kontraktor dan pengguna jasa bisa 
sejajar seperti yang diharapkan UU 
Jasa Konstruksi.  

Diakui soeharsojo, banyaknya 
masalah wanprestasi menjadi pemicu 
ketidak-harmonisan hubungan. Hal 
itu ditandai masih adanya kontraktor 
yang banting harga hingga di bawah 
50% dari harga perencanaan. secara 
akal sehat penawaran di bawah 
50% merupakan sesuatu yang tidak 
mungkin. sedangkan yang logis 
berkisar 75 – 90 persen dari harga 
perencanaan. 

Karena itu soeharsojo 
menghimbau pemerintah agar 
tidak memenangkan penawar di 
bawah 50%. Bahkan kontraktor yang 
mengajukan penawaran di bawah 
50 persen perlu dipertanyakan 
atau bahkan di-blacklist. Dia juga 
mengusulkan dua hal penting kepada 
pemerintah yakni perlunya disamakan 
pandangan antara pendekatan teknis 
dan akuntantif dan pemeriksaan 
pekerjaan waktunya tidak terlalu 
lama. 

Menurut soeharsojo, terjadinya 

kerugian negara yang dikarenakan 
kelalaian kontraktor seperti mutu 
pekerjaan tidak sesuai, volume 
pekerjaan tidak terpenuhi dan 
penyelesaiannya tidak tepat waktu 
merupakan perbuatan cedera janji 
atau wanprestasi. Ditegaskan, bila 
demikian yang terjadi, seharusnya 
jalan terbaik yang ditempuh adalah 
pemulihan atas kerugian keuangan 
negara. Caranya, bisa dengan 
pemberian kompensasi, pemberian 
ganti-rugi atau melalui mekanisme 
gugat keperdataan.

sebaliknya menurut soeharsojo, 
sanksi pidana dalam kasus jasa 
konstruksi dimungkinkan bisa 
diterapkan bila kontraktor melakukan 
kegagalan konstruksi bangunan. 
namun, kasus-kasus yang terjadi 

di lapangan lebih mengarah pada 
perbuatan cedera janji, sehingga tidak 
bisa dikategorikan ke dalam tindak 
pidana korupsi.

sebenarnya menurut soeharsojo, 
sanksi pidana akibat kegagalan 
konstruksi sesuai Pasal 22 UU Jasa 
Konstruksi sudah mengatur sanksi 
perdata yakni wanprestasi. atas dasar 
itu, sanksi pidana yang diperuntukkan 
bagi penyedia jasa yang terbukti 
melakukan kelalaian (kegagalan 
konstruksi) seperti tertuang dalam 
pasal 43, seyogianya harus dicabut.

Lebih jauh soeharsojo 
menyatakan, UU no.18/1999 
tentang Jasa Konstruksi sebagai 
dasar pengaturan kontrak kerja 
konstruksi tidak menyatakan tindak 
pidana korupsi. Terkait dengan itu, 
menurutnya, Pasal 2, 3 UU Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) tidak berlaku 
dalam kasus kontrak kerja konstruksi 
dengan pemerintah. 

soeharsojo berharap adanya 
undang-undang yang mengatur 
mengenai pengadaan barang 
dan jasa yang secara jelas dan 
transparan. Untuk itu soeharsojo 
mengharapkan adanya jaminan 
terhadap pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa. Lebih penting lagi, ia 
juga meminta agar anggota gapensi 
meningkatkan kemampuannya. 

Ke depan soeharsojo juga 
mengharapkan BPK dalam 
menjalanan tugas menemukan ada 
atau tidaknya kerugian negara dalam 
suatu proyek konstruksi di samping 
menugaskan auditor akuntan, juga 
perlu menugaskan penilai ahli sebagai 
pihak ketiga yang menguasai dan 
memahami peraturan mengenai jasa 
konstruksi. 

selain itu soeharsojo juga 
mengharapkan BPK dalam melakukan 
pemeriksaan di lapangan baik untuk 
mengaudit volume dan kualitas 
seyogianya mengikuti metode yang 
ditetapkan dalam spesifikasi teknis, 
termasuk dalam penggunaan alat 
uji menjadi standar uji di bidang jasa  
konstruksi.  (bw)

anggota 
gapensi 
sering 

mengeluhkan 
banyaknya 

kasus 
kontrak kerja 

konstruksi.

PROFESI
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BPK Diminta aKtif 
Bantu aPH 

tuntasKan Kasus 
Century 

Sudah Sekitar empat tahun kaSuS 
Bank Century Bergulir. Bpk 

Bukanlah inSituSi yang memiliki 
kapaSitaS untuk menuntaSkan 
kaSuS ini. akan tetapi, Bpk Siap 

memBantu aparat penegak 
hukum (aph) SeSuai tugaS dan 

kewenangannya. 

T im Pengawas (Timwas) 
Kasus Bank Century DPR 
atau Timwas Century 
mengundang BPK 

dalam rapat konsultasi mengenai 
progres kasus Bank Century. Rapat 
konsultasi Timwas Century dan 
BPK dilaksanakan di Ruang Sidang 

kompleks Gedung DPR pada 3 Juli 
2013. 

Dalam rapat konsultasi tersebut, 
dari pihak BPK hadir Ketua BPK 
Hadi Poernomo bersama Anggota 
BPK moermahadi Soerja Djanegara 
dan Sapto Amal Damandari. Ketua 
dan Anggota BPK yang hadir 

tersebut didampingi Sekjen BPK 
Hendar Ristriawan dan Kaditama 
Binbangkum Nizam Burhanuddin. 
Hadir pula tim investigasi Bank 
Century BPK dan pejabat eselon ii 
BPK lainnya. 

Rapat konsultasi Timwas Century 
DPR yang dipimpin Wakil Ketua 
DPR mohamad Sohibul iman, 
secara umum mendiskusikan hasil 
pemeriksaan BPK atas kasus Bank 
Century dan kemajuan proses 
hukumnya. Terkait hal tersebut, 
Timwas ingin meminta penjelasan 
mengenai penanganan kasus Bank 
Century sampai saat ini apakah sesuai 
dengan audit yang dilakukan BPK.

Dalam kesempatan tersebut, 
banyak anggota Timwas Century 
yang meminta BPK ikut terlibat dalam 
penuntasan kasus ini. Seperti yang 
disampaikan Bambang Soesatyo, dari 
Fraksi Golkar. menurutnya, ada motif-
motif dalam aliran dana pada kasus 
Bank Century yang seharusnya bisa 
diungkap. Namun, kenyataannya, 
proses pengungkapannya sangat 
sulit. Di sisi lain, ia meminta BPK agar 
mendesak aparat penegak hukum 
untuk segera menuntaskan kasus 
Bank Century ini.  

“ini juga utang sejarah BPK, BPK 
mendesak dong aparat penegak 
hukum agar menindaklanjuti 

Suasana rapat konsultasi antara BPK dan Timwas Century DPR, pada 3 Juli 2013 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
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temuan-temuan BPK. Jangan 
karena pemeriksaannya sudah 
selesai, ya sudah selesai, langsung 
santai. Nggak bisa, ini temuan BPK 
harus ditindaklanjuti. BPK kan bisa 
mendesak aparat penegak hukum 
untuk menindaklanjuti temuan-
temuannya,” tegas Bambang 
Soesatyo. 

Hadi Poernomo mengatakan, 
sebagai amanat konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan, 
BPK sendiri bertugas memeriksa 
pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Adapun 
pada kasus-kasus tertentu 
yang mengindikasikan adanya 
kerugian keuangan negara, BPK 
bisa melakukan pemeriksaan 
khusus atau investigasi atas 
permintaan stakeholder. 
Hasilnya diserahkan kepada 
aparat penegak hukum. Dan, 
aparat penegak hukumlah 
yang menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK tersebut. 

Pada dasarnya, BPK 
sendiri tidak bisa memaksa 
aparat penegak hukum untuk 
mempercepat tindak-lanjut 
hasil pemeriksaan BPK. BPK hanya 
bisa memantau progresnya. Hasil 
pemantauan tersebut tertuang juga 
dalam ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semesteran BPK (iHPS). Dan, iHPS ini 
juga diserahkan kepada DPR, DPD, 
dan Presiden. Ketiga lembaga negara 
itulah (DPR, DPD, dan Presiden) 
yang seharusnya mendorong 
tindak-lanjut hasil pemeriksaan 
BPK oleh aparat penegak hukum. 
Walau begitu, BPK suatu saat siap 
membantu sesuai dengan kapasitas 
dan kewenangannya yang diatur 
konstitusi dan peraturan perundang-
undangan.  

Terkait kasus Bank Century, BPK 
sudah menunaikan kewajibannya 
dengan menyelesaikan pemeriksaan 
investigasi Tahap i dan Tahap ii. Hasil 
pemeriksaan investigasi Tahap ii, 
telah diserahkan DPR pada tanggal 
23 November 2009. Sementara hasil 

pemeriksaan investigasi lanjutannya 
atau Tahap ii, diserahkan pada 
tanggal 23 Desember 2011. BPK 
juga menyampaikan Lapoan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) ini kepada aparat 
penegak hukum: KPK, Kepolisian, dan 
Kejaksaan.

Penyampaian LHP kasus Bank 
Century tersebut merupakan 
wujud tanggung jawab BPK untuk 
mendorong penuntasan kasus 
tersebut oleh penegak hukum. 

Sampai saat ini BPK berkomitmen 
untuk membantu penyelesaian 
kasus tersebut. Ada perkembangan 
dalam kasus ini, dimana meningkat 
dari penyelidikan kemudian ke 
penyidikan terhadap mantan 
petinggi Bank indonesia. Termasuk 
juga permintaan KPK kepada BPK 
untuk menghitung kerugian negara 
pada kasus tersebut. 

 Hal ini juga disampaikan Ketua 
BPK Hadi Poernomo menanggapi 
para anggota Timwas Century yang 
menginginkan BPK berperan lebih 
jauh dalam penuntasan kasus Bank 
Century dan juga membeberkan 
secara detail berbagai hal terkait 
dengan proses pemeriksaan 
termasuk kertas kerja pemeriksaan 
juga surat permintaan KPK kepada 
BPK untuk penghitungan kerugian 
negara. Amanat konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan 

yang membatasi keinginan dari 
Timwas Century tersebut. 

Penjelasan lebih jauh yang 
diminta Timwas Century kepada 
BPK tidak bisa seluruhnya dipenuhi. 
Sebab BPK sesuai konstitusi 
dan peraturan perundang-
undangan hanya berwenang 
memeriksa pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara. Jika sesuai prosedur, BPK 
tidak keberatan untuk memberikan 

apa yang diminta, seperti surat 
penetapan penyitaan data 
BPK atas kasus Bank Century 
dari Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat yang pernah dilakukan 
sebelumnya.  

 “Kalau di luar konstitusi, kami 
keberatan. masalah penyidikan 
tentunya bukan kewenangan 
BPK,” kata Hadi Purnomo.

Lebih lanjut dijelaskan 
Hadi, bahwa BPK itu lembaga 
pemeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara. Dengan tugas itu, 
tentunya BPK dalam menjalankan 
tugasnya berpegang pada 
standar pemeriksaan keuangan 

negara. BPK tidak akan bisa lari 
dari situ. Tapi, kalau sudah masuk 
ke ranah yang lain (proses hukum), 
BPK hanya bisa menunggu aparat 
penegak hukum melakukan 
pembuktiannya.

“Jadi, harus dipisahkan, jangan 
kami ikut campur. Tapi, setiap ada 
permintaan kepada BPK, kami selalu 
koordinasi. Tugasnya penyidik 
dengan pemeriksa itu beda. Bisa 
juga ada temuan baru, bisa juga 
mungkin alat buktinya kurang. 
itu tugasnya penyidik, kami tidak 
bisa masuk ke sana,” ungkap Hadi 
sambil menganalogikan bahwa hasil 
pemeriksaan mungkin terangnya 
hanya 10 watt, kalau penyidikan 
bisa 1000 watt sehingga membuat 
terang-benderangnya suatu masalah.      

Lebih lanjut ditegaskannya 
kembali bahwa BPK berpegang pada 
konstitusi dan peraturan perundang-

Sohibul Imam
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undangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa BPK berupaya menjaga 
kredibilitasnya. Kalau sampai BPK 
melangkah lebih jauh dari yang 
seharusnya, maka akan bertentangan 
dengan konstitusi dan peraturan 
perundang-undangan. 

perhitungan kerugian 
keuangan negara

Terkait dengan permintaan KPK 
kepada BPK untuk menghitung 
kerugian negara, beberapa 
anggota Timwas mempertanyakan 
permintaan KPK tersebut. “KPK 
berdasarkan apa sehingga meminta 
BPK menelusuri kerugian negara? 
Atas dasar kekuatan melawan hukum 
apa yang diindikasikan kerugian 
negara? Kami ingin tahu alasan yang 
disertakan di dalam surat tersebut,” 
ujar Chairuman Harahap dari Fraksi 
Golkar. 

Senada dengan Chairuman, 
Fahri Hamzah dari fraksi PKS juga 
mempertanyakan alasan KPK 
meminta penghitungan kerugian 
negara kepada BPK terkait Bank 
Century. “Yang dituduh itu 
apa? Kalau ke kami, KPK hanya 
menyebutkan tersangka Bm dan SCF 
secara bersama-sama melakukan 
Penyertaan modal Sementara 
(PmS). Kalau saudara Bm ini karena 
dia terima Rp1 miliar dari RT yang 
sebabkan dia jatuh pidana di awal, 
sedangkan SCF itu, saya menduga 
mengarah kepada lemahnya 
pengawasan bank. ini jauh dari 
FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka 
Pendek) dan PmS. Kalau ternyata dua 
tersangka ini terkait FPJP dan PmS, 
yang mau dihitung seperti apa?” 
ucapnya. 

Hendrawan Supratikno bahkan 
meminta salinan surat permintaan 
KPK tersebut kepada BPK. Namun, 
BPK menolak untuk memberikannya 
karena hal tersebut masuk dalam 
pro justisia, dimana BPK tidak berhak 
untuk memberikan kepada siapapun 
mengingat kerahasiaan suratnya 

sebagai bagian dari proses hukum 
yang masih akan dijalankan aparat 
penegak hukum. Proses permintaan 
perhitungan kerugian keuangan 
negara ini permintaan dari KPK 
sebagai aparat penegak hukum. 
Bukan dari pemeriksa BPK

“Kami terus terang saja, pak, 
koordinasi (dengan KPK) telah sering 
dilakukan. Dan, ini proses terus 
berjalan, kami ikut mendorong. Tapi, 
kalau suatu hal masuk rangkaian data 
yang harus dirahasiakan oleh kita, 
disimpan oleh kita, Bapak sebaiknya 
langsung meminta langsung kepada 
penyidiknya (KPK) atau kepada 

pihak yang memang berwenang. 
Tapi, untuk saat ini, masih terlarang. 
Bapak, masih ingat, bagaimana 
Bapak mengambil data Century BPK 
pakai penetapan pengadilan, ini juga 
sama saja, bukan soal besar kecilnya 
dokumen yang diminta, ini SOP-nya, 
ini ketentuannya,” ungkap Hadi. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
BPK telah berkoordinasi dengan KPK 
pada 24 mei 2013. Pihak KPK pada 
kesempatan itu meminta BPK untuk 
menghitung kerugian keuangan 
negara dan memberikan keterangan 
dalam kasus dugaan tindak pidana 
korupsi dalam pemberian FPJP 

untuk Bank Century dan penetapan  
Bank Century sebagai Bank gagal 
yang berdampak sistemik dengan 
tersangka Bm. Namun, BPK hingga 
kini belum menghitung karena tim 
KPK belum menyampaikan konstruksi 
hukumnya dan menyerahkan 
dokumen pendukung.

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

Ada dua unsur untuk melakukan 
penghitungan kerugian keuangan 
negara, yaitu berkurangnya 
keuangan negara berupa aset tunai 
dan adanya perbuatan melawan 
hukum, dan BPK Ri hanya melakukan 
pemeriksaan keuangan negara 
yang sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan, sedangkan perbuatan 
melanggar hukum merupakan 
kewenangan penyidik.

Sementara, Timwas Penyelesaian 
Kasus Century DPR sendiri akhirnya 
akan meminta KPK menunjukkan 
surat permintaan penghitungan 
kerugian negara yang dilakukan 
mantan Deputi Gubernur Bi Bm. 
Wakil Ketua DPR yang merupakan 
pimpinan Timwas Century Sohibul 
iman mengatakan, pihaknya akan 
meminta KPK memberikan surat 
tersebut dalam rapat konsultasi 
selanjutnya. menurut Sohibul, 
surat tersebut dibutuhkan untuk 
mengecek dokumen-dokumen yang 
telah dimiliki Timwas Century.

“Akan kita mintakan. Karena dari 
BPK tidak bisa, kita minta juga ke 
KPK,” ujarnya.  (and)

pada dasarnya, Bpk 
sendiri tidak bisa 
memaksa aparat 
penegak hukum 

untuk mempercepat 
tindak-lanjut 

hasil pemeriksaan 
Bpk. Bpk hanya 
bisa memantau 

progresnya.
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D iberlakukannya 
Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 99 
Tahun 2012 tentang 

pembatasan remisi bagi terpidana 
kasus korupsi, narkoba, dan 
terorisme telah mengundang  pro 
dan kontra. Silang pendapat itu tak 
hanya terjadi antara para penegak 
hukum dan pemerintah, tapi para 
wakil rakyat pun ikut berkomentar 
sehingga masalahnya semakin pelik.  

ada pihak yang menginginkan 
PP tersebut dikaji ulang, bahkan 
dicabut karena keberadaanya telah 
menghilangkan hak narapidana 
dalam mendapatkan remisi. Selain 
itu keberadaan PP ini oleh beberapa 
kalangan dinilai bertentangan dngan 
uu pemasyarakatan yang menandai 
adanya perubahan paradigma 
dari penjara menjadi lembaga 
pemasyarakatan. 

Di sisi lain tak sedikit pihak 
yang menginginkan PP tersebut 

PP No. 99 Th 2012

Silang pendapat pp no. 99 th 2012 
menyangkut remiSi koruptor, 

teroriS dan narkoba  Semakin ramai 
dibicarakan. menhuk dan ham 

terjepit aliaS “maju kena mundur 
kena”. dikhawatirkan pp n0. 99 jadi 

obyekan baru.  

DicabuT, 
DiPerTahaNkaN 

aTau Direvisi

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin
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dipertahankan guna memberi efek 
jera bagi para koruptor, teroris dan 
gembong narkoba, kerena kasus 
ini terus meruak di indonesia. 
Munculnya PP no 99 Tahun 
2012 dinilai sebagai bagian dari 
komitmen pemerintah melakukan 
pemberantasan korupsi, terorisme 
serta memotong peredaran narkoba 
di indonesia.  

Sekalipun pasca kerusuhan 
di lembaga Pemasyarakatan 
(lapas) kelas i Tanjung Gusta, 
Medan, Menhuk dan Ham telah 
mengeluarkan edaran  yang  
mengatur tata cara pelaksanaan PP 
no 99 Tahun 2012 tersebut, tapi hal 
itu tampaknya tak menyelesaikan 
masalah. ada berapa hal mendasar 
yang  harus segera diselesaikan 
tanpa harus mengurangi hak para 
napi atau efek jera yang mejadi 
sasaran dikeluarkannya PP tersebut.

Sebenarnya jauh sebelum 
peristiwa di lapas Tanjung Gusta, 
mantan Menteri kehakiman dan 
HaM yusril ihza Mahendra telah 
mengajukan gugatan uji 
materi PP no 99 Tahun 2012 
ke Mahkamah agung (Ma). 
Gugatan itu menurutnya perlu 
dilakukan karena PP tersebut 
dinilai   bertentangan dengan 
uu Pemasyarakatan dan 
melanggar hirarki perundang-
undangan.

“ada puluhan orang 
yang minta bantuan saya 
untuk melakukan uji materi 
terhadap PP tersebut karena 
bertentangan dengan 
uu Pemasyarakatan. ini 
melanggar konstitusi 
yang mewajibkan kita 
mentaati hirarki peraturan 
perundang-undangan,” kata 
yusril. “kalau pemerintah 
ingin mengeluarkan 
peraturan seperti PP 
99/2012, pemerintah harus 
ajukan amandemen uu 
Pemasyarakatan untuk minta 
persetujuan DPr,” tegas yusril. 

lebih lanjut yusril mengajak 
semua pihak  melihat  persoalan 
ini secara jernih dari sudut ilmu 
hukum. bukan membawanya ke arah 
sentimen. apalagi masalahnya bukan 
soal remisi dan terpidana korupsi 
saja tetapi menyangkut hak-hak 
warga binaan seperti pembebasan 
bersyarat, cuti jelang bebas, asimilasi 
dan sebagainya. bahkan menyangkut 
napi terorisme, kejahatan trans 
nasional dan sebagainya.

“Jika PP itu tetap diberlakukan, 
timbul kesan yang kuat bahwa 
para tahanan seolah kembali 
ke sistem penjara kolonial 
dan kita meninggalkan sistem 
pemasyarakatan yang telah 
disepakati dan dijamin undang-
undang.Dampak di lapas ini bisa 
sangat besar,” imbuh yusril. 

apalagi, kata  dia, sebelum 
gugatan didaftarkan pada 
Mahkamah agung dia sempat 
bertemu   Presiden Susilo bambang 
yudhoyono untuk membahas PP 
tersebut. “Presiden juga menyadari 

kelemahannya. beliau akan taati 
apa putusan Ma nanti,” ucap yusril 
meniru pernyataan Sby.

namun yusril mengaku sulit 
meluruskan peraturan yang keliru 
dan bertentangan dengan uu 
itu. Sebab masalah itu kemudian 
dilarikan kepada sentimen 
membela koruptor dan sebagainya. 
“Sudah saatnya kita melihat 
persoalan dengan jernih bukan 
mengedepankan irasionalitas. bagi 
saya keadilan harus ditegakkan 
terhadap siapa pun. Jangan karena 
kita benci, lantas kita berbuat tidak 
adil,” pungkas yusril.

Pakar Hukum Tata negara (HTn) 
universitas islam indonesia (uii) 
Muzakkir mengungkapkan hal 
senada. Menurutnya, keberadaan 
PP nomor 99 Tahun 2012 memang 
harus dikaji ulang guna memberikan 
rasa keadilan terhadap napi. 
Dia mensinyalir, latar belakang 
penerbitan aturan pengetatan 
remisi oleh pemerintah itu  tidak 
didukung  adanya analisis yang 

mendalam sehingga input dan 
outputnya tidak jelas. “PP 99 
itu dibuat tanpa analisis yang 
dalam. aturan itu diterbitkan 
hanya karena geram dengan 
koruptor,” ujar Muzakkir. 

Seharusnya dalam 
menerbitkan PP itu, jelas 
Muzakir, pemerintah harus 
memiliki orientasi penegakan 
hukum yang jelas sehingga 
aplikasinya betul-betul 
memberikan dampak baik 
secara universal. artinya 
keberadaan PP itu betul-
betul bisa memberikan efek 
jera bagi pelaku korupsi, 
dan di sisi lainnya tidak 
menimbulkan feel lain seperi 
misalnya adanya disvaritas,  
ketidakpastian atau over 
kapasitas di tempat binaan.

agar keberadaan PP 
itu bisa memberikan hasil 
positif terhadap upaya 
pemberantasan korupsi, Yusril Ihza Mahendra
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tindak pidana 
terorisme, dan 
peredaran narkoba, 
menurut Muzakkir 
harus dilakukan 
pengkajian ulang 
dan analisis yang 
tajam. Jika ada pasal-
pasal dalam PP yang 
tidak terlalu penting 
dalam orientasi 
penegakan hukum 
maka pemerintah 
harus merevisi. “Pada 
intinya pemerintah 
harus memandang 
secara komprehensif 
keberadaan PP itu, 
bukan hanya sekadar 
geram dengan 
koruptor,” tutur Muzakkir. 

berbeda dengan indonesia 
Coruption Watch (iCW). Melalui 
koordinator iCW Febri Diansyah, 
iCW menegaskan PP 99 tahun 2012 
harus tetap dipertahankan untuk 
memberikan hukum yang berat 
kepada napi khusus seperti kasus 
korupsi. “PP ini harus ditempatkan 
sebagai bagian dari upaya 
pemberantasan korupsi,” tegas 
koordinator iCW Febri Diansyah.

Di tengah kekecewaan publik 
terhadap vonis rendah pada pelaku 
korupsi setidaknya keberadaan 
PP itu bisa menambahkan 
tambahan hukuman sehingga bisa 
menimbulkan efek jera. Jika PP 
itu dihapus tentunya koruptor di 
indonesia akan berbangga karena 
mereka masih bisa mendapatkan 
pengurangan hukuman di penjara, 
padahal saat ini kasus korupsi 
tengah merjalela. “akan semakin 
mengecewakan jika di lapas ternyata 
masa hukuman (koruptor)  justru 
dikurangi dalam bentuk remisi dan 
pembebasan bersyarat,” tuturnya.

Sedangkan ketua bidang Hukum 
iCW emerson yuntho menilai, 
pemerintah terlihat lemah jika 
mencabut Peraturan Pemerintah 
(PP) no 99 tahun 2012. PP itu 

harus dipertahankan karena selain 
memberikan efek jera, PP no 99 
juga mendorong pengungkapan 
kasus lain karena syarat pemberian 
remisi menjadi justice collaborator 
dan membayar uang pengganti hasil 
korupsinya. “Semangat PP tersebut 
didukung penuh oleh masyarakat 
sipil,” ujar emerson.

emerson menyadari, sejak 
disahkan PP no 99/2012  pasti 
akan menghadapi tiga perlawanan. 
Pertama, perlawanan politik; 
kedua, perlawanan hukum; dan 
ketiga, perlawanan lapangan.  
“Perlawanan politik datang dari para 
politisi di Senayan yang memiliki 
kolega narapidana kasus korupsi. 
Perlawanan hukum seperti yang 
datang dari yusril ihza Mahedra 
yang melayangkan yudisial 
review. Perlawanan ketiga adalah 
perlawanan lapangan yang datang 
dari para narapidana koruptor yang 
memprovokatori pihak lain seolah-
olah ada gemuruh dalam PP ini,” 
lanjut emerson.

Siap lakukan evaluasi 
Dalam keadaan seperti itu yang 

paling terjepit tentunya Menteri 
Hukum dan HaM amir Syamsudin. 
Sekalipun dia sudah menegaskan 
tidak akan menarik PP tersebut, 

tapi dia berjanji   akan 
melakukan evaluasi dan 
mencarikan solusi yang 
tepat. Dia membantah jika 
dikeluarkannya surat edaran 
no. M.HH-04.Pk.01.05.06 
Tahun 2013 soal peraturan 
pelaksana PP 99 Tahun 2012 
tentang remisi sehari pasca 
kerusuhan lP Tanjung Gusta 
bertolak berlakang dengan 
semangat memberikan efek 
jera untuk para narapidana 
korupsi, terorisme dan 
narkoba. 

Surat edaran itu menurut 
dia lebih bertujuan untuk 
memberi keadilan bagi 
para narapidana pengguna 
narkotika, yang notabene 

sebenarnya mereka adalah para 
korban. berbeda dengan para 
bandar atau pengedar yang sudah 
sepantasnya harus dijatuhi hukuman 
berat.”Jangan terjemahkan saya 
mengentertain koruptor. karena, 
bagi mereka (napi) yang berkekuatan 
hukum pasti setelah PP itu tidak ada 
dispensasi apa pun. Surat edaran itu 
untuk anak-anak kita yang terkait 
narkoba yang tempatnya bukan di 
lP tapi di panti rehabilitasi,” ujar amir 
kepada wartawan.

Selanjutnya dia mencontohkan, 
dari 2.600 orang napi di lapas 
Tanjung Gusta, 1.600 orang di 
antaranya divonis terkait narkotika. 
Sebagian besar napi itu adalah 
pengguna narkotika bukan pengedar 
yang artinya merupakan korban dan 
harus direhabilitasi. “Di lP itu hanya 
empat orang terpidana korupsi dan 
14 orang teroris,” pungkas amir.

Soal evaluasi  dan solusi itu juga  
digaris bawahi pakar hukum pidana 
universitas Padjadjaran, bandung, 
yesmil anwar. Menurut dia  PP no. 
99/2012  harus tetap diberlakukan. 
namun untuk mengefektifkan 
pemberlakuannya dan mengurangi 
ekses negatifnya, pemerintah harus 
bersinergi untuk menyinkronkan 
PP itu dengan penegak hukum. “PP 

Emerson Yuntho
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itu tidak boleh dicabut, harus tetap 
berlaku, tapi harus disinkronkan 
dengan peraturan dan perundang-
undangan yang ada,” kata yemil.

Hal senada juga diungkapkan 
Direktur Pusat kajian anti korupsi 
(Pukat) uGM, Zainal arifin Mochtar. 
Dia mengatakan, kerusuhan di 
lP Tanjung Gusta sama sekali 
tidak berhubungan dengan PP 
99/2012. yang paling tepat, kata 
Zainal, pemerintah menyinergikan 
pemberlakuan PP itu dengan 
penegak hukum.

Zainal mencontohkan koordinasi 
dengan peradilan dan Mahkamah 
agung dalam hal vonis terhadap 
terpidana narkoba. Penegasan 
vonis pidana itu menurut dia untuk 
membedakan apakah seorang 
terpidana berhak menerima remisi 
atau pengurangan masa hukuman 
atau tidak.

“Sama dengan kasus narkoba. 
Harus ditegaskan apakah dia korban 
pengguna narkoba, pengedar atau 
bandar . kalau pengguna, tetap 
boleh diberi remisi. kalau pengedar, 
berdasar PP itu tidak dapat menerima 
remisi,” kata Zainal saat dihubungi 
terpisah.

adapun Wakil Menteri 
Hukum dan HaM Denny 
indrayana mengatakan, 
PP no. 99 Tahun 2012 
tidak semata-mata 
memperketat pemberian 
remisi bagi narapidana. 
PP itu juga memberikan 
kelonggaran dalam hal 
pemberian remisi kepada 
napi anak, manula, dan 
napi yang menderita sakit 
berkepanjangan.

Contohnya,PP ini juga 
memberi kelonggaran 
kepada anak-anak. 
ada remisi masal yang 
diberikan sesuai syarat 
yang ada di Pasal 34 
C. Tujuan pemberian 
remisi bagi anak, manula, 
penyandang cacat dan 

penyakit berkepanjangan adalah 
penegakan restorative justice. Syarat 
yang melekat pada aturan itu adalah, 
napi harus dipidana paling berat satu 
tahun, sudah berusia di atas 70 tahun.

bagi koruptor, remisi 
diberikan jika napi bekerja untuk 
mengungkapkan kejahatan korupsi 
di lembaga tempatnya melakukan 
tindak pidana korupsi. Sedangkan 
napi kasus terorisme harus menjalani 
program deradikalisasi dan tidak 
akan mengulangi kejahatannya.

diskriminatif.
Pendapat lain diungkapkan 

anggota komisi iii dari Fraksi PDi 
Perjuangan, eva kusuma Sundari. 
Dia menilai penerapan PP no. 99 
tahun 2012 tentang pemberian 
remisi telah melembagakan praktik 
diskriminatif terhadap narapidana. 
PP  ini dianggap hanya sebagai 
upaya pencitraan pemerintah 
dan sama sekali tak memiliki efek  
positif. “Sepatutnya semua napi 
diperlakukan sama, dijamin dapat 
menikmati hak dasar maupun hak 
napi tanpa terkecuali atau dibedakan. 
Penghukuman hanya hak pengadilan, 
bukan pemerintah,” ujar eva.

Sedangkan anggota komisi 
iii DPr ri dari Fraksi Partai Golkar 
(F-PG) bambang Soesatyo secara 
tegas mengatakan PP no. 99 Tahun 
2012 yang mengatur Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
binaan Pemasyarakatan tidak layak 
dipertahankan. Pasalnya, tambah 
bambang, PP ini sangat mudah 
disalahgunakan oleh pihak-pihak 
yang berwenang melaksanakan PP 
ini, yakni oknum kemenhukham. 
Sebab, sudah bukan rahasia lagi 
bahwa remisi dalam praktiknya ibarat 
barang dagangan.kata bambang, 
sejak masih digagas oleh Denny 
indrayana, ide pengetatan remisi 
bagi terpidana kasus korupsi, kasus 
narkoba dan kasus terorisme sudah 
mengundang perdebatan. “Juga 
abnormal karena semula digunakan 
kata moratorium remisi,” katanya. 
(bd)

Eva Kusuma Sundari

Bagi koruptor, 
remisi diBerikan jika 
napi Bekerja untuk 
mengungkapkan 
kejahatan korupsi di 
lemBaga tempatnya 
melakukan tindak 
pidana korupsi. 
sedangkan napi 
kasus terorisme 
harus menjalani 
program 
deradikalisasi 
dan tidak akan 
mengulangi 
kejahatannya.
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r aPaT paripurna DPr ri telah mengesahkan ruu 
Ormas menjadi uu lewat voting pada tanggal 
2 Juli 2013. Dari 362 anggota DPr yang hadir, 
yang setuju ruu Ormas disahkan 311 orang. 

Sementara yang menolak 50 orang. Semua anggota DPr 

yang menolak dari Fraksi Pan 26 orang, Gerindra 18 orang 
dan Hanura 6 orang. Maka dari itu, Taufik kurniawan selaku 
pimpinan sidang mengetuk palu tanda disahkan ruu 
Ormas ini menjadi uu.

Demonstrasi besar yang terjadi hari itu, berhasil 

uNDaNg-uNDaNg Ormas
LaksaNa aPi DaLam sekam

undang-undang organiSaSi kemaSyarakatan (uu 
ormaS) yang diSahkan 2 juli 2013, bak api dalam 

Sekam. Sekalipun tampak adem-ayem –paSca demo 
penolakan tanggal 2 juli— akan tetapi berbagai 

elemen maSyarakat penentang uu ormaS, 
teruS menggalang kekuatan untuk konSiSten 

melakukan penolakan.

istimewa
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diamankan petugas kepolisian. 
beberapa hari kemudian, 
intensitas demo masih ada meski 
cenderung lebih kecil. Meski 
begitu, gerakan menentang 
rupanya belum padam. bukan 
demo terbuka yang dilakukan, 
melainkan sejumlah lSM 
menyatukan langkah untuk 
gerakan penentangan.

Salah satu aktivitas terorganisir 
yang digalang dalam rangka 
menolak uu Ormas adalah di 
yayasan lembaga bantuan 
Hukum indonesia (ylbHi), Jl. 
Diponegoro no. 74 Jakarta Pusat. 
Hingga pertengahan Juli 2013, di 
sana digelar konsolidasi gerakan 
menentang uu Ormas, mulai dari 
mobilisasi politik, penyusunan 
konsep pembangkangan sipil, 
hingga penyusunan naskah uji 
materi.

Puncaknya, kamis (18/7), mereka 
menggelar Deklarasi Masyarakat Sipil 
untuk Menolak uu Ormas. Sejumlah 
lSM terlibat aktif dalam semua 
aktivitas yang berlangsung di ylbHi 
itu. Salah satu aktivis elsam, Wahyudi 
Djafar menegaskan, bahwa pihaknya 
akan menyatukan langkah dengan 
segenap elemen lain dalam wujud 
Deklarasi Masyarakat Sipil untuk 

Menolak uu Ormas.
Hal senada diungkapkan 

Direktur lbH Jakarta, Febi yonesta. 
Menurutnya, besar kemungkinan 
pembangkangan sipil terpusat pada 
aturan-aturan di dalam uu Ormas. 
komentar lain datang dari aktivis 
iCW, abdullah Dahlan. Menurutnya, 
“Masyarakat sipil dan media harus 
mendesak pemerintah bekerja 
on the track ketika negara tidak 
bisa dikontrol publik. ketika kita 
mencoba lakukan evaluasi, mereka 
membungkam publik dan media 

karena parlemen tidak bisa 
bekerja secara ideal.”

bahkan DPr dinilai 
mencoba memojokkan 
ormas dengan alasan ormas 
ditunggangi asing. Padahal 
menurut mereka pernyataan 
tersebut tidak benar.”ini 
hanya mencari-cari alasan 
karena sekarang bilangnya 
tentang pendanaan asing, 
di awal padahal bilang mau 
mengerem tindakan anarkis 
ormas, saya rasa kita punya 
kuHP banyak kalau untuk 
itu,” tambah khalisah khalid 
dari Walhi.

Tak tanggung-tanggung 
ormas ini pun menuding 
ada tujuan-tujuan 

tertentu. Salah satunya berupaya 
menyerang untuk melemahkan 
kPk. “DPr itu, sengaja membongkar 
lSM dan mensosialisasikan agen 
asing. Dia membungkam, untuk 
masuk dan mengkriminalisasi. 
Seperti melaporkan iCW berusaha 
memotong kekuatan kPk. Mereka 
mencari kekuatan kPk ada di 
iCW. Musuh demokrasi kita 
adalah anggota parlemen dalam 
berdemokrasi,” tutup uchok Sky 
khadafi dari FiTra.  (*/rd)

Enam Pasal Kontroversial
berikuT adalah enam pasal yang dinilai 

kontroversial, dan karenanya, harus ditolak. 
Setidaknya, ini adalah suara dari salah satu elemen 
yang paling kuat menyarakan penolakan uu 
Ormas, yakni elSaM (lembaga Studi dan advokasi 
Masyarakat).
1.  Definisi Ormas yang sapu jagad (Pasal 1). Definisi 

Ormas ini mencakup semua bentuk organisasi 
dalam semua bidang kegiatan, mulai dari agama, 
kepercayaan kepada Tuhan yMe, hukum, sosial, 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya 
manusia, pemberdayaan perempuan, lingkungan 
hidup dan sumber daya alam, kepemudaan, olah 

raga, profesi, hobi, hingga seni dan budaya, serta 
bidang kegiatan lainnya (Pasal 7). 
Pada draf awal, rincian bidang kegiatan hingga 
“seni dan budaya”. Hasil kesepakatan rapat 
Panja, ditambahkan dengan kategori “bidang 
kegiatan lainnya”, yaitu bidang kegiatan yang 
tidak bertentangan dengan Pancasila dan uuD 
1945. ruang lingkup yang luas ini berpotensi 
menjadi pasal “karet” bagi organisasi dengan isu 
tertentu, misalnya lGbT, kelompok-kelompok 
aliran kepercayaan, kelompok masyarakat yang 
dianggap beraliran “kanan” atau “kiri”, atau yang 
kritis terhadap pemerintah, atau kelompok 

Wahyudi Djafar
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masyarakat yang dianggap sebagai “agen asing”.

2.  asas Pancasila yang dipaksakan (Pasal 2). Semua   
ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai   
asas organisasi. Pada 1987, pemaksaan asas   
ini membuat Menteri Dalam negeri Soepardjo   
rustam membubarkan Pelajar islam    
indonesia (Pii) dan Gerakan Pemuda    
Marhaenis (GPM), dan juga berbagai    
organisasi lain dengan alasan tidak sesuai   
dengan undang-undang nomor 8 Tahun 1985   
tentang Organisasi kemasyarakatan    
(uu Ormas).

3.  ketentuan tentang pendirian Ormas berimplikasi 
menyempitkan amanat uuD 1945 tentang 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi 
hanya berbentuk “Ormas” (Pasal 8). Organisasi 
berbadan hukum yayasan dan Perkumpulan, 
maupun organisasi yang tidak berbadan 
hukum, semua wajib daftar sebagai Ormas dan 
memiliki Surat keterangan Terdaftar (SkT) dari 
kementerian Dalam negeri (Pasal 16), yang dapat 
diperpanjang, dibekukan, dan dicabut. 
 
Proses birokratisasi juga akan dihadapi oleh, 
2 atau 3 orang yang ingin berkumpul karena 
kesamaan hobi, seni, olah raga, dll. Mereka harus 
memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh 
notaris, aD/arT, program kerja, kepengurusan, 
surat keterangan domisili, nomor Pokok Wajib 
Pajak (nPWP), dan surat pernyataan kesanggupan 
melaporkan kegiatan sebelum “diakui” 
keberadaannya oleh negara dalam bentuk SkT 
(Pasal 16). 
 
usulan baru Pemerintah terkait pendirian badan 
hukum Perkumpulan mewajibkan organisasi 
tersebut memiliki SkT sebagai persyaratan untuk 
mendapatkan status badan hukum (Pasal 11). 
usulan ini tidak konsisten dengan pernyataan 
bahwa “pendaftaran Ormas berbadan hukum 
dilakukan bersamaan dengan pemberian status 
badan hukum” (Pasal 15).

4.  kewajiban melaporkan dan mendapat 
persetujuan pemerintah untuk sumbangan dana 
dari sumber mana pun (Pasal 34, ayat (2)). apabila 
organisasi akan mendapatkan sumber pendanaan 
(dari sumber apa pun), terlebih dahulu harus 
melaporkan atau mendapatkan persetujuan 
pemerintah. ini berlaku bagi seluruh organisasi. 

Dengan demikian, bisa mendapatkan dana atau 
tidak tergantung dari keputusan pemerintah. 
Dalam keadaan aparat yang korup, ini bisa 
menjadi peluang korupsi baru, seperti proyek 
tender program pemerintah. kemungkinan hanya 
organisasi yang sejalan dengan pemerintah 
yang bisa mendapatkan persetujuan pendanaan, 
atau sumber pendanaan diarahkan ke program-
program pemerintah.

5.  Pasal larangan yang multitafsir (Pasal 54). 
Organisasi anti korupsi yang sedang menyuarakan 
upaya penindakan terhadap pejabat atau 
pemimpin formal yang korup bisa saja dianggap 
sebagai organisasi yang membahayakan 
keselamatan negara. Organisasi yang 
mengkampanyekan perlawanan pelanggaran 
HaM berat kepada dunia internasional, bisa saja 
dianggap sebagai organisasi yang melakukan 
kegiatan yang mengancam, mengganggu, dan/
atau membahayakan keutuhan dan kedaulatan 
negara kesatuan republik indonesia (nkri). 
Organisasi yang menerima dana asing, misalnya 
dari lembaga kerjasama internasional, badan 
Pbb, funding agency, secara kelembagaan atau 
perorangan, bisa saja dilarang karena dianggap 
sebagai kaki tangan asing dan bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Organisasi sosial keagamaan akan dilarang 
untuk menerima sumbangan berupa uang, 
barang, ataupun jasa dari pihak mana pun 
tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Hal 
ini berpotensi menyulitkan organisasi sosial 
keagamaan yang biasa menerima donasi tanpa 
identitas jelas. berbagai organisasi tersebut 
sangat mungkin menjadi organisasi terlarang 
karena melakukan kegiatan yang dilarang.

6.  Sanksi bagi Ormas, mulai dari teguran hingga 
pembekuan, pembubaran, pidana kurungan 
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 
5 miliar (Pasal 54-63). beberapa bentuk 
pelanggaran akan dikenakan sanksi misalnya 
tidak mendaftar dan memiliki SkT, tidak 
melaporkan perkembangan dan aktivitas 
organisasi, atau menggunakan nama, bendera, 
simbol “menyerupai” organisasi gerakan separatis 
atau organisasi terlarang. ancaman sanksi ini 
jelas merupakan instrumen rezim otoriter untuk 
merepresi pertumbuhan organisasi masyarakat 
sipil sebagai counter balance pemerintah. 
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Giliran Jabatan Kepala SeKolah 
dan Kepala pUSKeSMaS dilelanG

Setelah SukSeS menggelar 
lelang PamongPraja PemProv 

DkI jakarta kInI SIaP menggelar 
lelang untuk jabatan kePala 

Sekolah Dan kePala PuSkeSmaS. 
Cara InI DIyakInI efektIf untuk 

menDaPatkan PnS PotenSIal Dan 
berbobot Dalam uSIa ProDuktIf. 

S ukSeS menggelar 
lelang jabatan 
camat dan lurah 
DkI Jakarta tak 

membuat pasangan  
Gubernur DkI Jakarta, Joko 
Widodo - Basuki Tjahaja 
Purnama berpuas diri. 
Reformasi birokrasi yang 
mereka kembangkan melalui 
seleksi dan promosi terbuka 
itu tampaknya akan terus 
digulirkan pada jabatan lain 
yang memungkinkan untuk 
dilelang.

Para pemangku 
kewenangan di Pemprov DkI 
Jakarta tampaknya cukup 
optimis. Meski  karya nyata 
para camat atau lurah hasil 
“lelangan” ini baru bisa 
dilihat empat tahun mendatang, 
mereka yakin seleksi terbuka inilah 
cara terbaik guna mendapatkan 
pimpinan yang potensial dan 
berbobot.    

Berita lelang jabatan yang mulai 
santer beredar di lingkungan Balai 
kota DkI Jakarta saat ini  adalah 
tiga posisi yang sedang disiapkan 
untuk dilakukan pelelangan melalui 
proses seleksi dan promosi terbuka 

ala Jokowi-Ahok. ketiga posisi itu 
masing-masing kepala Sekolah, 
kepala Puskesmas, dan kepala Rumah 
Sakit (RS).

Rencana itu tidak dibantah kepala 
Badan kepegawaian Daerah (BkD) 
DkI Jakarta I Made karma Yoga. 
Menurut dia, pihaknya memang 
tengah melakukan inventarisasi posisi 
jabatan lain yang pengangkatannya 
bisa dilakukan melalui proses seleksi 
terbuka seperti lelang jabatan camat 

dan lurah. Hal ini dilakukan sebagai 
bagian dari reformasi birokrasi yang 
tengah gencar dilakukan Gubernur 
DkI Jakarta Joko Widodo.

“Saya bersama tim BkD DkI 
sedang menginventarisasi posisi 
yang layak menggunakan metode 
seleksi terbuka. untuk sementara 
posisi yang paling memungkinkan 
‘dilelang’  adalah jabatan kepala 
Puskesmas, kepala Sekolah, dan 
kepala Rumah Sakit,” kata Made di 
Balai kota DkI, Jakarta, Jumat (28/6).

Seperti halnya lelang jabatan 
camat dan lurah, proses seleksi 
dan promosi terbuka ini menurut 
Made karma Yoga memberikan 
kesempatan lebih besar kepada 
pegawai negeri sipil (PNS) usia 
produktif menempati posisi 
strategis dengan cepat. Sebab bila 
mengikuti jalur birokrasi jenjang 
kenaikan pangkat, maka jabatan 
strategis hanya bisa diisi PNS yang 
sudah berumur mendekati pensiun. 
Akibatnya banyak PNS potensial yang 
waktunya habis untuk mengikuti 
prosedur kenaikan pangkat tahap 
demi tahap.

“Pemprov DkI Jakarta harus cepat 
mengantisipasi proses regenerasi 
dengan cara tepat  karena sebagai ibu 
kota setiap perkembangan selalu jadi 
barometer daerah lain. kalau tidak 
dilakukan dengan cepat, kinerja kita 
bisa menurun. Bahkan tidak mustahil 
kita hanya akan berputar-putar pada 
cara dan budaya kerja yang tidak 
berani mengambil risiko,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, dari proses 
lelang jabatan itu Pemprov DkI juga 
bisa mengurangi kemungkinan 
adanya subjektifitas terhadap 
penilaian atasan terhadap bawahan. 
Hal ini sangat berbeda dengan 
pola karier tertutup. kalau tertutup 
kemungkinan besar Pemprov DkI 

Joko Widodo
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tidak akan memiliki pemimpin yang 
masih dalam usia produktif.

“Dengan pola seleksi terbuka tiap 
pegawai lebih produktif dan inovatif 
serta berani mengambil risiko dalam 
artian positif. Mereka menjadi pejabat 
betul-betul karena kemampuan dan 
kapasitas, bukan karena kedekatan 
dengan atasan,” jelas Made.

Hal senada diungkapkan 
kepala Dinas Pendidikan Pemprov 
DkI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto. 
Menurut dia Dinas Pendidikan DkI 
juga sudah bertekad membuat hal 
serupa.  Bahkan akhir tahun ini Dinas 
Pendidikan sudah siap melaksanakan 
lelang jabatan kepala Sekolah untuk 
jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 
Sekolah Menengah umum  (SMu 
Negeri)  atau Sekolah Menengah 
kejuruan (SMk Negeri) di Jakarta.

“Tujuannya kurang lebih sama. 
Agar bisa mendapatkan kepala 
sekolah yang berkualitas dan mampu 
menjadi leader. karena itu tahun ini 
kami harus siap mengadakan lelang 
kepala sekolah secara terbuka untuk 
semua kalangan pendidikan di DkI 
Jakarta seperti lelang camat dan lurah,” 
tegas Taufik.    

Taufik menambahkan pelelangan 
jabatan kepala sekolah ini akan 
dilakukan secara transparan. Semua 
peserta lelang akan mendapat 
perlakuan sama sehingga tidak ada 
istilah “anak emas” atau “anak tiri”.  
Siapa yang mampu, dialah yang 
berhak mendapat kesempatan. 

“kalau dulu pengangkatan 
kepala sekolah dilakukan melalui 
rekomendasi sekolah atau pengawas. 
Mulai tahun ajaran ini terbuka. Tak 
hanya yang berprofesi guru saja, tapi 
semua orang yang berkecimpung 
dalam lingkup dunia pendidikan asal 
memenuhi persyaratan bisa ikut. Yang 
jelas, masa jabatan kepala sekolah 
nantinya paling tidak 4 tahun sebelum 
masa pensiun di umur 60 tahun,” 
tuturnya.

Pelaksanaan lelang terdiri dari 
beberapa tahapan ujian. Setelah 
persyaratan administratif terpenuhi, 

akan dilanjutkan pada talent mapping, 
tes potensi akademik, visi misi, tes 
wawancara, dan psikotes. Setelah itu 
peserta harus membuat paparan-
paparan yang dilakukan secara 
lebih akuntabel dengan melibatkan 
lembaga internal lain seperti Dinas 
Pendidikan, Inspektorat, BkD, dan 
lainnya.

Menyinggung banyaknya jumlah 
sekolah dari SD hingga SMu di Jakarta, 
Taufik menegaskan,  bisa dipastikan 
proses lelang akan dilakukan 
bertahap. “Saat ini di Jakarta ada 220 
SD  Negeri, 289 SMP Negeri dan 117 
SMu Negeri serta SMk sebanyak 63 
sekolah,” kata Taufik.

Dinas Pendidikan akan membuka 
pendaftaran lelang jabatan kepala 
sekolah secara online mulai Oktober 
2013. Lelang kepala sekolah ini juga 
akan disinergikan dengan peraturan di 
tingkat kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan.

“kita boleh melakukannya secara 
terbuka sepanjang tidak melanggar 
ketentuan. Misalnya sudah adanya 
lembaga yang juga berhak mengakses 
seorang calon kepala sekolah. Ternyata 
lembaga ini sudah ada di kementerian. 
karena itu kita harus menyinergikan 
ini supaya semua bisa berjalan baik,” 
tambahnya.

karenanya, seleksi kepala sekolah 
ini akan dilakukan secara terbuka 
bagi guru-guru yang ada di lingkup 
pendidikan, tetapi terbatas pada 
wilayah DkI Jakarta. Mengenai 
mekanisme, saat ini masih dalam 
penggodokan. 

belum maksimal
Sedangkan lelang kepala 

Puskesmas muncul dari keresahan 
Wagub DkI Jakarta Basuki Tjahaja 
Purnama yang melihat pelayanan 
kesehatan masyarakat di Wilayah DkI 
Jakarta  belum maksimal. Dia meyakini 
lelang jabatan yang menyasar kepala 
Puskesmas bisa memperbaiki layanan 
kesehatan di tingkat bawah. “kepala 
Puskesmas yang akan dipilih melalui 
sistem seleksi dan promosi terbuka 

harus mampu melakukan perubahan 
dan membuat tradisi baru melalui 
pelayanan prima,” tegas dia. 

Menurut Wagub, sejauh ini masih 
banyak dokter dan perawat Puskesmas 
kurang disiplin. Jam kerja para petugas 
medis di Puskesmas tidak mengikuti 
aturan jam kerja di DkI. “Masak ada 
perawat dan dokter yang datang ke 
Puskesmas pukul 08.30 masuk sambil 
nenteng sayur. Saya punya fotonya. 
kita ingin dokter dan perawat mulai 
bekerja sebelum jam 08.00,” katanya 
usai membuka seminar memperingati 
Hari Dengue ASeAN 2013 di Balai kota 
DkI.

Akibat tidak disiplinnya petugas 
medis, lanjut dia, masih ada antrean 
masyarakat di Puskesmas. Padahal, 
pasien seharusnya tidak boleh 
dibiarkan mengantre terlampau 
lama. “Pasien sudah antre 30 menit. 
kemudian, (saat diperiksa) dokternya 
bilang tidak bisa menangani 
penyakitnya dan dirujuk. Itu masalah 
kita yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Hal lain yang harus dilakukan 
kepala Puskesmas, adalah menjamin 
kebersihan lingkungan. Dia 
mengungkapkan, dari laporan 
masyarakat, masih banyak lantai 
Puskesmas yang kotor melebihi 
tempat publik lain. “Masa lantai 
Puskesmas lebih kotor dari lantai halte 
Bus Transjakarta,” ujarnya.

Namun lelang jabatan yang untuk 
posisi kepala Puskesmas juga tak sepi 
dari kritik. Anggota komisi C DPRD 
DkI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus 
mengatakan tak mudah melakukan 
seleksi dan promosi terbuka untuk 
jabatan kepala Puskesmas. “Dokter 
itu memiliki sekolah khusus sehingga 
jabatan tersebut tidak bisa dilelang, 
dan disamakan dengan perekrutan 
Pamong Praja,” katanya.

Ia pun dengan tegas menentang 
kebijakan lelang jabatan bagi kepala 
Puskesmas seperti yang diungkapkan 
Ahok. Menurut Husein Alaydrus, 
perekrutan kepala Puskesmas secara 
langsung dirasa lebih baik dan 
hasilnya lebih berkompeten.  (bd)
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Dwelling Time MaKin parah, 
bpK Gelar pdtt pelayanan 
pelabUhan tanJUnG prioK

maSalah dwelling time  atau waktu 
tunggu bongkar muat terlalu lama 

DI Pelabuhan tanjung PrIok SuDah 
berlangSung bertahun-tahun tanPa 

aDa Perubahan berartI. bahkan 
belakangan makIn Parah menjelang 
harI raya-harI raya beSar. akIbatnya, 

banyak PIhak DIrugIkan. PaDahal 
PreSIDen SuSIlo bambang yuDhoyono 

Pernah memInta maSalah dwelling time 
DItekan hIngga tIga-emPat harI.

M ASALAH dwelling time 
di Pelabuhan Tanjung 
Priok dinilai sebagai 
salah satu yang 

terburuk di dunia karena rata-rata di 
atas 8 hari. Sebagai perbandingan, 
dwelling time di Singapura 1,5 hari, 

Hong kong 2 hari, Perancis 3 hari, 
Los Angeles, AS 4 hari, Australia 3 
hari, Port klang, Malaysia 4 hari, dan 
Leam Chabang,Thailand 5 hari.

Lamanya proses dwelling time 
di Tanjung Priok dikarenakan 
penumpukan barang yang tidak 

diimbangi lahan yang tersedia. 
Peningkatan dwelling time di 
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 
merupakan cerminan buruknya 
infrastruktur pelabuhan di Indonesia. 

Persoalan ini menjadi sorotan 
berbagai pihak, tak terkecuali 
Badan Pemeriksa keuangan (BPk). 
untuk mengetahui secara persis 
apa yang terjadi dalam pelayanan 
di Pelabuhan Tanjung Priok, BPk 
berencana menggelar Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 
dalam waktu dekat. Pemeriksaan 
akan dilakukan terhadap pihak-
pihak yang terkait dalam proses 
pengeluaran barang impor.

Menurut ketua BPk Hadi 
Poernomo, masalah dwelling time 
terlalu lama di Pelabuhan Tanjung 
Priok adalah masalah klasik. Bahkan 
dalam satu semester terakhir 
masalah tersebut semakin menjadi-
jadi. 

Menteri koordinator 
Perekonomian, Hatta Rajasa, setuju 
dengan rencana BPk melakukan 
audit kinerja. Hatta berharap 
nantinya BPk dapat memberi 
rekomendasi mengenai tata kelola 
yang baik dalam hal pelayanan 
pelabuhan tersibuk di Tanah Air 
itu. Menurut Hatta saat ia menjabat 
sebagai Menteri Perhubungan, 
terbit Inpres No 24/2005 tentang 
Percepatan Arus Barang ekspor dan 
Impor. Ada empat poin dalam Inpres 
tersebut, yakni; 1) mengkoordinasi 
pemberantasan penyelundupan, 2) 
mengkoordinasikan pemotongan 
biaya-biaya yang tinggi, 3) 
melakukan perencanaan terhadap 
penataan tata ruang, kepelabuhan 
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sekaligus efisiensi arus barang. 4) 
Pemberantasan biaya-biaya siluman. 

“Bagus, bagus, saya setuju sekali. 
Silakan dilakukan audit karena di 
situ banyak hal yang harus kita cek,” 
ujar Hatta  kepada wartawan di 
kantornya.

Menurutnya, dwelling time di 
Pelabuhan Tanjung Priok semakin 
mengkhawatirkan karena meningkat 
menjadi lebih dari 8 hari. Pemerintah 
pada awal tahun telah berkomitmen 
menurunkan waktu tunggu dari 
rata-rata enam-tujuh hari menjadi 
empat hari. kenaikan tersebut salah 
satunya disebabkan sejumlah peti 
kemas yang menumpuk akibat bea 
yang terlalu murah. untuk mengatasi 
itu, pemerintah berniat menerapkan 
tarif progresif.

Dwelling time, lanjut Hatta lagi, 
merupakan ukuran efisiensi sistem 
logistik nasional. Oleh karena itu, 
lamanya dwelling time dinilai dapat 
menghambat investasi dalam 
negeri. “Investor akan berpikir ulang 
membangun pabriknya di Indonesia 
karena melihat dwelling time yang 
tinggi,” katanya. 

Sebelumnya terungkap selama 
2 bulan terakhir terdapat kenaikan 
dwelling time di Pelabuhan Tanjung 
Priok. Alhasil, tingkat kepadatan 
terminal peti kemas di Priok pun 
meningkat, ditandai YOR (yard 
occupancy ratio) lebih dari 110%. Per 
akhir Juni, dwelling time di Priok naik 
menjadi lebih dari 8 hari untuk rata-
rata seluruh jalur dari semula 4 hari, 
dan lebih dari 17 hari khusus untuk 
jalur merah.

Dari total 17 hari tersebut, 
11 hari di antaranya habis untuk 
customs clearance, 6 hari sisanya 
dibagi untuk pre dan post-clearance. 
Padahal, Januari lalu, pemerintah 
menargetkan dwelling time di Priok 
selama 4 hari pada April 2013. 
Target itu lalu dipertajam kembali 
pada Mei, saat Presiden Yudhoyono 
mengunjungi acara groundbreaking 
Terminal kalibaru Priok, menjadi 3 
hari.

Menurut Direktur utama PT 
Pelindo II Richard Joost Lino, guna 
mempercepat dwelling time, Pelindo 
II akan memindahkan peti kemas ke 
tempat penimbunan pabean milik 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 
Maruda, Jakarta utara. Direncanakan, 
akan menetapkan penalty kepada 
pengusaha nakal yang menimbun 
barangnya di pelabuhan. 

Dikatakan, selain masalah 
pengusaha nakal yang menimbun 
peti kemas, Bea Cukai juga dinilai 
turut andil dalam masalah ini. 
Proses pemeriksaan Bea dan Cukai, 
katanya, rata-rata mencapai 4-8 
hari. Sedangkan peti kemas yang 

masuk jalur merah atau memerlukan 
pemeriksaan khusus perlu waktu 17 
hari untuk keluar. 

Namun pihak Bea Cukai 
mengatakan, penanganan barang di 
pelabuhan bukan hanya monopoli 
pihaknya. Bea Cukai hanya satu 
dari 18 entitas yang ada di dalam 
pelabuhan. Bea Cukai juga telah 
memperpanjang waktu operasional 
pemeriksaan fisik. Namun, banyak 
pihak lain yang tidak siap, seperti 
operator pengangkutan, pemilik 
barang dan otoritas lain yang terkait. 

Menurut Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai kementerian keuangan, 
Agung kuswandono, pihaknya telah 
memetakan beberapa masalah. 
Salah satunya, infrastruktur 
pelabuhan masih minim. Hal ini 

menimbulkan masa tahan (longstay) 
atau penimbunan kontainer dalam 
waktu lama. “Menyelesaikan masalah 
itu, kami sudah melakukan kegiatan 
nyata. Antara lain, penerapan auto 
gate system kemudian optimalisasi 
Cikarang Dry Port,”  kata Agung di 
kantor kPu Bea dan Cukai Tipe A 
Tanjung Priok, Jakarta.

Sebelumnya, kementerian 
keuangan mengambil sejumlah 
langkah untuk mengantisipasi 
peningkatan arus barang di 
Pelabuhan Tanjung Priok menjelang 
bulan puasa dan Lebaran. Menteri 
keuangan Chatib Basri mewajibkan 
kantor Pelayanan umum Bea 
dan Cukai (kPu BC) memberikan 
pelayanan pemeriksaan barang 
sampai pukul 23.00 WIB setiap hari 
kerja. “Dan, mengoordinasikan 
pihak berkepentingan lainnya 
untuk mendukung hal itu sehingga 
berjalan dengan efektif,” ujarnya.

Selain itu, sistem manajemen 
risiko pengawasan barang Bea 
Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok 
harus segera disempurnakan 
dan diterapkan. Pemerintah juga 
memfasilitasi langkah sinergis antara 
operator pelabuhan dan penyedia 
Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu 
(TPFT). 

Pemerintah pun segera 
memfasilitasi proses penyelesaian 
terhadap kontainer yang menetap 
lama di Pelabuhan Tanjung Priok 
dengan melibatkan berbagai pihak 
terkait dan yang bertanggung jawab. 
“Sehingga, tidak terus mengganggu 
arus barang dalam pelabuhan,” 
katanya. 

Tak hanya itu, jumlah staf 
kPu BC Tanjung Priok pun akan 
ditambah sehingga pelayanan 
custom clearance dapat dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya. Chatib 
juga menugaskan Wakil Menteri 
keuangan II Mahendra Siregar untuk 
berkantor setidaknya dua hari dalam 
seminggu di kPu BC Tanjung Priok 
untuk mengoordinasikan langkah-
langkah tersebut.  (*/dr)

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian
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keruSuhan DI laPaS tanjung guSta meDan (11 julI 2013), 
makIn memburamkan uPaya PemaSyarakatan bagI Para 
Pelaku tInDak kejahatan atau yang kIta kenal Dengan 
naraPIDana, DI InDoneSIa. keruSuhan DI laPaS meDan, 

bukan yang Pertama, Dan hamPIr bISa DIPaStIkan, bukan 
yang terakhIr. Perlu uPaya SerIuS Penanganan lembaga 

PemaSyarakatan DI tanah aIr.

W AkIL Menteri Hukum dan HAM, Denny 
Indrayana menyebut pemadaman 
listrik berkepanjangan menjadi pemicu 
kerusuhan. Tak lama kemudian, ia 

menambahkan faktor lain, yakni kondisi Lapas yang over 
capacity. Informasi yang beredar juga menyebutkan, 
bahwa sejatinya, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta relatif 
sudah sering terjadi. Bahkan, ada sinyalemen, peredaran 

gelap narkoba masih marak di dalam lingkungan Lapas, 
dan acap memicu kericuhan kecil.

Menurut Denny Indrayana, Lapas Tanjung Gusta berisi 
2.600 orang narapidana. Sebanyak 1.700 orang narapidana 
di antaranya terjerat kasus narkotika. Namun dari jumlah 
tersebut, hanya sebanyak 69 orang yang merupakan 
narapidana pengedar narkotika.

Peristiwa 11 Juli boleh dikata merupakan klimaks 

Kerusuhan Lapas Tanjung gusTa Medan

potret bUraM 
peMaSyaraKatan 

narapidana

Kerusuhan Lapas Tanjung gusTa Medan

potret bUraM 
peMaSyaraKatan 

narapidana
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dari aneka persoalan yang terjadi 
di sana. kalapas kelas 1 Medan, 
Muji Raharjo menuturkan, pada 
sekitar pukul 18.30 WIB, telah terjadi 
pelarian narapidana. Sekitar 150 napi 
berhasil menerobos keluar melalui 
pintu portir LPM Sebagian lagi telah 
membakar gedung perkantoran. 
Sebelumnya, mereka bahkan sempat 
menyandera 15 sipir.

Menanggapi peristiwa yang 
mencoreng wajah kemenkumham 
itu, Anggota komisi III DPR RI, Martin 
Hutabarat prihatin. Ia berharap, 
kejadian tadi tidak memicu kejadian 
serupa di Lapas-lapas lain di 
Indonesia. karenanya, ia berharap, 
pemerintah memberi perhatian 
serius. Termasuk, menegakkan unsur 
keadilan dalam penanganan para 
narapidana. “Jangan ada perlakuan 
khusus terhadap sejumlah terpidana, 
yang bisa memancing kecemburuan,” 
ujarnya.

Harapan Martin Hutabarat, bisa 
jadi menjadi harapan semua pihak. 
Persoalannya, kondisi di kebanyakan 
Lapas di Indonesia memang perlu 
perhatian serius. Terlebih jika 
mengingat bahwa, kejadian di 
Medan, bukan yang pertama.

kerusuhan demi kerusuhan
Mengilas balik ke belakang, kita 

masih belum lupa dengan kejadian 
kerusuhan yang sangat kontroversial 
yang terjadi di Lapas Cebongan, 
Sleman, Yogyakarta. Lembaga 
Pemasyarakatan Cebongan Sleman 
diserang sebelas anggota kopassus. 
Mereka mengincar empat tahanan 
yang menjadi tersangka pengeroyok 
seorang anggota kopassus hingga 
tewas.

kepala kepolisian Daerah 
(kapolda) Daerah Istimewa 
Yogyakarta Brigadir Jenderal Sabar 
Rahardjo mengatakan empat 
tersangka yang diincar tewas 
ditembak pada Sabtu, 23 Maret 
2013 sekitar pukul 01.00 WIB. 
Mereka merupakan tersangka 
pelaku penganiayaan hingga 

menewaskan anggota TNI Angkatan 
Darat kesatuan kopassus kandang 
Menjangan, kartosuro, Solo, Sersan 
Satu Santoso. Hingga hari-hari ini, 
kasusnya masih terus disidangkan.

kerusuhan sebelumnya terjadi 
di dalam Lapas kelas 1-A Tangerang, 
22 Maret 2013, menyusul aksi yang 
dilakukan puluhan orang, yang 
mengatasnamakan Forum Aktivis 
Syariat Islam (FAkSI) di depan LP 
kelas 1 A Tangerang. FAkSI yang 
datang bermaksud meminta lima 
terpidana kasus kerusuhan di 
RSPAD Gatot Subroto, yang dituding 
melakukan penganiayaan terhadap 
rekan mereka di LP Salemba 
untuk diserahkan kepada mereka 

untuk diadili. Akan tetapi, disaat 
perwakilan pengunjuk rasa masuk 
ke dalam LP dan diterima oleh 
kalapas, ke-16 terpidana terorisme 
ini mengamuk dan menyerang 
kelima terpidana kerusuhan RSPAD, 
yang belum lama ini dipindah 
dari LP Salemba ke LP kelas 1 A 
Tangerang.

Lebih ke belakang lagi, Senin 
21 Januari 2013 terjadi bentrokan 
antar-dua kubu musuh bebuyutan 
di Lembaga Pemasyarakatan 
Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 21 
Januari 2013. kerusuhan di Rutan 
Salemba, Jakarta Pusat, melibatkan 
tahanan bernama Tuce kei yang 
mencari-cari tahanan lainnya, 
Imam S Arifin. Tuce kei merupakan 
terpidana kasus pembunuhan bos 
PT. Sanex Steel Indonesia, Tan Hary 
Tantono alias Ayung. 

Akibat kerusuhan tersebut, 
enam tahanan yang diduga terlibat 
langsung dievakuasi ke LP Cipinang, 
Jakarta Timur. Seperti diberitakan, 
kerusuhan antar narapidana di 
rumah tahanan (rutan) Salemba, 
Jakarta Pusat pecah pada Senin 
(21/1/2013) malam. Menurut 
informasi kerusuhan yang terjadi 
antara pendukung John kei dan 
tahanan lainnya lantaran yang 
bersangkutan tidak disenangi oleh 
narapidana lainnya.

Tahun sebelumnya, Februari 
2012, kerusuhan juga terjadi di 
Lapas kerobokan, Bali. Menteri 
Hukum dan HAM Amir Syamsuddin 
membeberkan fakta pencetus 
mengamuknya para narapidana 
hingga sampai membakar sebagian 
kantor Lapas. Menurut Amir, 
laporan yang masuk kepadanya, 
menyebutkan ada kebijakan 
diskriminatif yang diterapkan kepala 
Lapas kerobokan terhadap napi 
asal Bali dan luar wilayah. Perlakuan 
yang berbeda itu membuat 
kelompok yang satu mendapat 
keistimewaan akses sehingga 
mendapat perlakuan berbeda.

Pihaknya juga mendengar ada 
sejumlah pungutan terhadap para 
napi yang jumlahnya tidak sedikit. 
Hal itu membuat para penghuni sel 
menjadi marah kepada sipir. Belum 
lagi kapasitas penghuni lapas yang 
sudah kelebihan kapasitas membuat 
situasi di dalam menjadi tidak 
kondusif.

Amir menjelaskan, kerusuhan 
yang terjadi pada Rabu (23/2/2012), 
akibat murni ketidakpuasan 
para napi terhadap kebijakan 
kepala Lapas kerobokan. Adapun 
kerusuhan sebelumnya diakibatkan 
penggerebekan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) yang dilakukan 
tiba-tiba sehingga menimbulkan 
perlawanan dari penghuni penjara. 
Lapas kerobokan, seperti halnya 
Lapas Salemba di Jakarta, juga 
relatif sering terjadi kerusuhan.  
(*/rd)

Jangan ada 
perlakuan khusus 

terhadap seJumlah 
terpidana, yang 
bisa memancing 

kecemburuan
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01. lapas Carandiru, brasil: Peristiwa yang terjadi 2 
Oktober 1992 itu dipicu oleh protes para narapidana 
yang berakhir tragis. Para narapidana melakukan 
pemberontakan. Petugas kepolisian membantai 
sedikitnya 111 narapidana dengan terjangan timah 
panas hingga tewas. Diwartakan, tidak ada proses 
negosiasi dalam kasus tersebut.

02. lapas Canon City, amerika Serikat: kejadiannya 
cukup lama, 3 Oktober 1929, namun masih tercatat 
dalam lembar hitam sejarah pemasyarakatan 
narapidana di negara liberal itu. Para narapidana 
berhasil menyandera para sipir, merusak gedung 
penjara, dan melakukan perlawanan terhadap 
petugas keamanan. kerusuhan berakhir dengan 
terbunuhnya delapan sipir, dan lima narapidana.

03. lapas apodaka, mexico: Inilah kerusuhan yang 
mirip cerita film. Bermula dari permusuhan dua 
kartel obat bius (narkoba) yang ada dalam penjara 
terbesar di Mexico itu. Jumlah korban tewas  di 
kedua kubu dikabarkan sebanyak 44 tewas. Namun 
buntut dari perseteruan antar-gang narkoba di 
Mexico tercatat menewaskan 47.000 jiwa, sehingga 
mengakibatkan pemerintah menyatakan perang 
terhadap gang narkoba.

04. Penjara negara new mexico: kasus kerusuhan 
yang terjadi dua hari, 2 – 3 Februari 1980 di negara 
wilayah Santa Fe, Mexico itu dipicu oleh protes 
para narapidana atas fasilitas penjara yang tidak 
manusiawi. kerusuhan ini mengakibatkan 33 orang 
tewas dan 200 orang luka-luka. 

05. lapas Strangeways, manchester, Inggris: 
kerusuhan ini tercatat sebagai kerusuhan 
terlama, yakni 25 hari. Sekalipun berlangsung 
hampir sebulan, tetapi korban tewas hanya 
disebutkan dua orang, dan sekitar 190-an terluka. 
Pertikaian bermula terjadi di salah satu blok, 
yang kemudian meluas ke seluruh penjara. Sejak 
peristiwa itu, pemerintah Inggris melakukan 
perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas lembaga 
pemasyarakatan.

06. lapas San Pedro, Santa monica, dan el fronton, 
Peru: Agak unik kerusuhan yang terjadi di lima, 
ibukota Peru itu. Jumlah korban tewas tercatat 224 
jiwa. Yang menarik, pemicu kerusuhan diduga justru 
terjadi akibat sebuah “kebijakan” bersamaan naiknya 
rezim baru Alan Garzia Perez, sebagai presiden Peru 

periode 1985 – 1990 (masa jabatan yang pertama). 
kebijakannya yang tegas untuk memberantas angka 
kejahatan yang tinggi, sayangnya ditempuh antara 
lain dengan membinasakan para residivis yang ada 
di penjara. kerusuhan merembet ke lapas lain. Para 
narpidana menyandera sipir dan wartawan, serta 
menuntut pembebasan 500 narapidana. Alan Garzia 
menjawab tuntutan itu dengan mengirim pasukan 
elite.

07. lapas hmP ashwell, ruthland: kerusuhan 
ini dipicu konflik kecil di salah satu blok, yang 
kemudian merembet ke blok-blok yang lain, hingga 
akhirnya melibatkan 400 narapidana yang ada. 
Pemicunya sepele, yakni seorang narapidana yang 
menolak dimasukkan kamar penjara dan mendapat 
perlakuan kasar dari sipir. Akibatnya, narapidana lain 
marah dan melakukan aksi solidaritas. Sayang, tidak 
dikabarkan jumlah korban jiwa. 

08. lapas attica, new york: Peristiwa yang terjadi 
tahun 1971 ini, dipicu oleh protes narapidana 
yang menutut fasilitas penjara lebih baik. Tuntutan 
itu dibalas dengan aksi penembakan yang 
menembus kepala terpidana kulit hitam bernama 
George Jackson. Hal ini memicu kemarahan 1.000 
narapidana di Lapas Attica. Mereka mengamuk, 
menyandera sipir, dan menguasai Lapas. Petugas 
keamanan yang berusaha menguasai keadaan, 
mendapat perlawanan keras. Tercatat 39 orang 
tewas, 10 di antaranya petugas penjara.

09. Penjara negara oklahoma, amerika Serikat: 
Peristiwa yang terjadi tahun 1973 ini menewaskan 
tiga orang. Yang fantastis adalah jumlah fasilitas 
yang dirusak, yakni 24 perlengkapan dan fasilitas 
Lapas hancur terbakar yang mengakibatkan 
kerugian negara tak kurang dari 20 juta dolar 
AS. kerusuhan dipicu oleh kelebihan kapasitas, 
serta adanya kebijakan tidak adanya remisi bagi 
narapidana kasus narkoba. Alasan yang agak mirip 
dengan kasus di Medan baru-baru ini.

10. Penjara fremantle gaol, australia: kerusuhan 
terjadi selama dua hari 4 – 5 Januari 1988. Para 
narapidana melakukan perlawanan terhadap para 
sipir yang dinilai berbuat semena-mena. Sebanyak 
enam orang sipir disekap. Operasi pemulihan 
keadaan berikut jumlah kerugian yang diderita 
pemerintah Australia tercatat 1,5 juta dolar AS. 

KerUSUhan brUtal di dUnia10
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Nama Selo Soemardjan 
cukup familiar bagi 
masyarakat ilmiah 
Indonesia, khususnya, bagi 

para sosiolog. Pengabdiannya pada 
cabang ilmu sosiologi, membuat dirinya 
ditahbiskan sebagai Bapak Sosiologi 

Indonesia. Tak hanya itu, ternyata ia 
juga pernah mengabdi di BPK, sebagai 
Sekretaris Umum, atau sekarang 
dinamakan Sekretaris Jenderal (Sekjen). 

Ia dibesarkan di lingkungan 
abdi dalem Kasultanan Yogyakarta 
Hadiningrat. Kakeknya, Kanjeng 

Prof. Selo Soemardjan

Bapak SoSiologi indoneSia, 
Mantan SekretariS UMUM Bpk
Selo Soemardjan bukan nama aSing bagi dunia akademiSi di 
indoneSia. Pun hal yang Sama di bPk. 

Raden Tumenggung Padmonegoro, 
adalah pejabat tinggi di Kasultanan 
Yogyakarta. Berkat jasa sang kakek, ia 
mendapat pendidikan Belanda.

Walau dikenal dengan nama 
Selo Soemardjan, tetapi nama asli 
sebenarnya adalah Soemardjan. Nama 
Selo diperoleh setelah ia menjadi 
camat di Kabupaten Kulonprogo. Ini 
memang cara khusus Sultan Yogyakarta 
membedakan nama pejabat sesuai 
daerahnya masing-masing. 

Saat menjabat camat inilah ia 
merasa mengawali karier sebagai 
sosiolog. “Saya adalah camat yang 
mengalami penjajahan Belanda, 
masuknya Jepang, dilanjutkan dengan 
zaman revolusi. masalahnya banyak 
sekali,” tuturnya suatu ketika, ketika 
diwawancarai sebuah surat kabar 
nasional.  

Selama hidupnya, Selo dipercaya 
mengabdi di berbagai institusi 
dengan berbagai posisi. Ia pernah 
berkarier sebagai pegawai Kesultanan/
Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Kepala Staf Sipil Gubernur 
militer Jakarta Raya, Kepala Sekretariat 
Staf Keamanan Kabinet Perdana 
menteri, Sekretaris Umum Badan 
Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Wakil 
Presiden RI Sultan Hamengku Buwono 
IX (1973-1978), asisten Wakil Presiden 
Urusan Kesejahteraan Rakyat (1978-
1983) dan staf ahli Presiden Soeharto, 
dan seabrek jabatan lain. Bahkan, 
saat usianya sudah senja, ia masih 
mendapat kepercayaan memangku 
tugas penting sebagai Ketua Komisi 
Nasional Penyelesaian Permasalahan 
maluku, Irian, dan Riau pada tahun 
2000.

Selo Soemardjan
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Walau bejibun posisi strategis 
yang ia pegang, kariernya selama 
di BPK terbilang singkat. Sehingga 
jejak rekamnya tidak kentara. Walau 
demikian, pada masa ia menjabat 
Sekretaris Umum BPK, lahir Undang-
Undang No. 17 Tahun 1965 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No.6 Tahun 
1964 tentang Pembentukan Badan 
Pemeriksa Keuangan. Undang-undang 
tersebut merupakan landasan hukum 
operasional BPK pada waktu itu. 

 Pada Rabu 11 Juni 2003, tepatnya 
pukul 12.55 WIB, pada usia 88 tahun, 
Selo Soemardjan mengembuskan 
napas terakhirnya di Rumah Sakit 
Jantung Harapan Kita, Jakarta. Ia 
meninggalkan dua anak laki-laki, tiga 
perempuan, dan 16 cucu. Istrinya, 
Rr Suleki Brotoatmodjo, sudah lama 
berpulang mendahului. Begitu juga 

anak keduanya, seorang 
penerbang TNI-aU yang 
gugur dalam sebuah 
kecelakaan pesawat di 
sekitar madiun. Lahir di 
Yogyakarta dan wafat 
pun kembali ke tanah 
kelahirannya.  

Bapak Sosiologi 
Indonesia

Perkembangan ilmu 
sosiologi di Indonesia 
memang tidak bisa 
lepas dari peran Selo 
Soemardjan. Padahal, 
sosiologi baru benar-benar 
ditekuninya pada usia di 
atas 40 tahun. Ketika pada 
tahun 1956 memperoleh 
kesempatan menuntut 
ilmu di Cornell University, 

tangan kanan 
Sri SUltan HB iX

KaNJeNG Pangeran Haryo (KPH) Prof. Dr. Selo 
Soemardjan begitu nama lengkapnya. Lahir pada 23 
mei 1915 di Yogyakarta. Gelar kebangsawanan di depan 
namanya itu menceritakan bahwa ia termasuk salah 
satu bangsawan di Kasultanan Yogyakarta. Tak heran jika 
hubungannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
sangat dekat. 

Kedekatannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono 
juga tercermin dari awal pengabdiannya sebagai carik 
(juru tulis) di Kepatihan Yogyakarta. Bahkan, ia dipercaya 
Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai sekretaris pribadi 
dari tahun 1947-1989. 

Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ditunjuk 
sebagai Ketua BPK tahun 1964, ia pun diboyong ke BPK 
sebagai Sekretaris Utama BPK pada tahun 1965. Jabatan 
yang disandangnya itu, kini disebut Sekretaris Jenderal 
(Sekjen). Pada saat Sri Sultan tidak lagi menjabat Ketua 
BPK karena ditarik Presiden Sukarno menjadi menteri 
Koordinator Pembangunan kemudian Wakil Perdana 
menteri Bidang ekonomi pada tahun 1966, Selo pun ikut 
meninggalkan BPK.

Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri 
menjabat sebagai Ketua BPK mulai 23 Juni 
1964 sampai 19 april 1966. Sementara Selo 
Soemardjan menjabat sebagai Sekretaris 
Utama BPK sejak 8 maret 1965 sampai 7 
Juni 1966. Jadi, kira-kira sekitar setahun ia 
mengabdi di BPK. 

Saking erat hubungannya dengan Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX, mendiang penguasa 
Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat itu 
pernah berpesan kepada putranya, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X. Pesannya, agar selalu 
mendengarkan dan meminta nasihat kepada 
Selo kalau menyangkut persoalan sosial 
kemasyarakatan.  and
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Nama Lengkap:  
- Kanjeng Pangeran Haryo 
 Prof. Dr. Selo Soemardjan

Tempat Tanggal Lahir: 
- Yogyakarta, minggu, 23 mei 1915

Pendidikan 
- HIS, Yogyakarta (1921-1928)
- mULO, Yogyakarta (1928-1931)
- mOSVIa, magelang (1931-1934)
- Universitas Cornell, Ithaca, New York, -aS 

(Sarjana dan Doktor, 1959)

Karier:
- Pegawai Kesultanan/Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta (1935-1949)
- Kepala Staf Sipil Gubernur militer Jakarta 

Raya (1949-1950)
- Kepala Sekretariat Staf Keamanan Kabinet 

Perdana menteri (1950-1956)
-  Sekretaris Badan Pengawas Kegiatan 

aparatur Negara (1959- 1961)
- Sekretaris Umum Badan Pemeriksa 

Keuangan (8 maret 1965 sd 7 Juni 1966).
-  Sekretaris menteri Negara ekonomi, 

Keuangan, dan Industri (1966-1973)
- Sekretaris Wakil Presiden RI (1973-1978)
-  asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan 

Rakyat (1978- 1983)
- Staf ahli Presiden RI (1983-2003)
- Ketua Komisi Nasional Penyelesaian 

Permasalahan maluku, Irian, dan Riau (2000)
- Guru Besar Universitas Indonesia

Karya Buku:
- Social Changes in Yogyakarta (1962)
 Gerakan 10 mei 1963 di Sukabumi (1963)
- Desentralisasi Pemerintahan

Penghargaan:
- Penghargaan Groot Officiier tingkat 

Kroonorde dari Pemerintah Belgia (1970).
- Bintang mahaputra Utama dari pemerintah 

(17 agustus 1994)
- Satya Lencana Pembangunan
- Gelar ilmuwan utama sosiologi (30 agustus 

1994)
- 4 anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dari 

Universitas Gadjah mada (UGm) pada puncak 
peringatan Dies Natalis Ke-52 UGm tanggal 
19 Januari 2002.  and

amerika Serikat. 
Di sinilah bekas camat lulusan 

mOSVIa (tingkat SLTa) ini mulai 
menjulang dalam eksistensinya 
dalam ilmu sosiologi. Hanya dalam 
kurun waktu kurang dari empat 
tahun beliau boleh pulang ke Tanah 
air dengan menyandang gelar PhD 
di bidang sosiologi. Disertasinya 
“Social Changes in Jogjakarta” pun 
dibukukan dan banyak menjadi acuan 
sarjana luar negeri yang menulis 
tentang perubahan sosial di Indonesia 
pascakemerdekaan.

Sejak itu, kegiatan Selo 
Soemardjan hampir tak ada habisnya 
mengembangkan sosiologi dan 
bahkan ilmu sosial lainnya di Tanah air. 
Uniknya, ia memperoleh gelar profesor 
dari Fakultas ekonomi Universitas 
Indonesia (UI), hanya satu tahun 
setelah kembali dari amerika Serikat. 

Ia juga pendiri sekaligus dekan 

pertama Fakultas Ilmu Pengetahuan 
Kemasyarakatan UI  yang kini bernama 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
(FISIP UI). menjabat dekan selama 
10 tahun, masa yang cukup lama 
bagi seorang dekan. Dan, uniknya 
lagi, sampai akhir hayatnya ia justru 
menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI 
pada mata kuliah sosiologi. 

Di luar UI, Selo mendirikan Yayasan 
Ilmu-ilmu Sosial bersama koleganya 
yang berasal dari berbagai bidang ilmu 
sosial. Yayasan itu banyak memberikan 
sumbangan penting dalam sejarah 
perkembangan ilmu sosial di 
Indonesia. Ia didapuk sebagai ketua 
yayasan tersebut sampai tahun 2001.

Pada tahun 1972, bersama rekan-
rekannya mendirikan Himpunan 
Indonesia untuk Pengembangan 
Ilmu-ilmu Sosial. Dan, tahun 1980 ikut 
membidani lahirnya Ikatan Sosiologi 
Indonesia (ISI).

Dengan berbagai kegiatannya yang 
berhubungan dengan pengembangan 
ilmu sosiologi di Indonesia, tidak 
mengherankan jika para sosiolog di 
Indonesia -yang hampir semuanya 
bekas muridnya- mengangkat beliau 
sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. 
Sedemikian lekatnya sosiologi dengan 
Selo Soemardjan sampai seorang 
mantan asistennya, Drs Wahyu Sardono 
(almarhum), memelesetkannya 
menjadi “Selologi”.

Konsep yang terkenal dari 
pemikirannya adalah “kemiskinan 
struktural”. menurutnya, kemiskinan di 
Indonesia bukan hanya karena orang 
Indonesia tidak memiliki etos kerja 
yang tinggi sehingga menjadi miskin. 
Tapi, kemiskinan itu terjadi karena 
impitan struktural berupa aturan, 
kebijakan, dan praktik-praktik birokrasi 
yang membuat orang miskin selalu 
jatuh lagi ke dalam kemiskinan.  and
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J ANUARI 2013 lalu, ketika 
Badan Pemeriksa Keuangan 
merayakan HUT ke-66,  
Endang Tuti Kardiani, 

termasuk salah satu pegawai yang 
mendapat bintang Satya Lencana 
pengabdian 30 tahun. Sebagai 
pegawai tentu saja Endang merasa 
bersyukur mendapat bintang 
kehormatan, lebih dari itu, ia 
juga sangat bersyukur mendapat 
kesempatan berkiprah di BPK selama 
itu, dengan berbagai suka-duka yang 
mewarnai perjalanan kariernya. 

Teringat Endang, bagaimana ia 
merintis karier dari bawah hingga 
sekarang menempati posisi sebagai 
Kepala Kantor Perwakilan BPK 
Provinsi Kalimantan Tengah, sejak 
2012. “Saya masuk BPK tahun 1982 
dengan ijazah SMA. Ketika itu Kantor 
Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi 
Selatan baru saja buka. Jadi saya 
bekerja sambil kuliah,” ungkap 
Endang yang ditemui seusai Rakornis 
Perwakilan BPK se-Indonesia, di 
Gedung BPK Pusat, Jakarta, belum 
lama ini.

Banyak hal menarik diungkap 
Endang terkait perjalanan kariernya, 
termasuk kondisi BPK dulu dan 
sekarang. Sebagai auditor yang lama 
berkiprah di lapangan, tentu Endang 
merasakan benar hal ini. Teknologi 
misalnya, belum secanggih sekarang 
sehingga mereka terkadang kesulitan 
dalam menyusun laporan. Segala 
sesuatunya masih harus dikerjakan 
secara manual. Belum lagi wilayah 
yang luas. “Sekarang ada e-audit, itu 
sangat membantu,” katanya.

Dulu, lanjut  Endang, jumlah 
Kantor Perwakilan BPK belum seperti 
sekarang, di mana masing-masing 
provinsi memiliki kantor perwakilan 
sendiri. Dulu, hanya ada di tiga 
Kantor Perwakilan BPK yakni, di 
Makassar, Medan, dan Yogyakarta. 
Nah, Sulawesi Selatan, misalnya, 
mencakup sejumlah provinsi. Maka 
tak heran, kalau pada masa itu jumlah 
entitas menjadi begitu banyak. “Pada 

ENDANG TUTI  KARDIANI, 

KALAN BPK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DUlU, ADA 
ENTITAs yANG 
EmpAT TAhUN 
TIDAK DIpERIKsA

SO
SO

K
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masa itu semua wilayah Timur, belum 
ada kantor perwakilan. Jadi cakupan 
wilayah kami sampai Kalimantan dan 
Papua,” paparnya.

Karena cakupan wilayah begitu 
luas, belum lagi letak daerah yang 
secara geografis berjauhan, tidak 
semua entitas dapat terjangkau 
segera. Kendala lainnya adalah 
jumlah SDM dan anggaran yang 
terbatas. “Ada banyak kendala. 
Termasuk soal anggaran yang 
terbatas. Kondisi dulu tidak seperti 
sekarang, di mana semua kebutuhan 
pemeriksa terpenuhi secara 
memadai. Kalau dulu, lumpsum kita 
kecil sekali, karena anggaran terbatas. 
Dengan berbagai kendala yang ada, 
tak heran kalau dulu, ada entitas 
yang sampai empat tahun tidak 
pernah diperiksa. Memang tidak bisa 
rutin seperti sekarang. Dulu kan kita 
belum melakukan audit terkait LKPD 
seperti sekarang,” tuturnya.

“Karena tidak bisa menjangkau 
semua entitas, maka dalam 
memilih entitas lebih selektif. 
Misalnya, berdasarkan hasil evaluasi 
pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah), atau entitas 
yang sudah lama tidak diperiksa, 
maka kita prioritaskan. Atau dari 
pengaduan masyarakat, atau 

berdasarkan berita-berita di media 
massa. Jadi, memang tidak bisa 
menjangkau semua entitas,” tambah 
Endang yang sebagai Kepala Seksi 
pernah membawahi 25 entitas. 

Kini Endang yang sempat 
setahun menjabat Kepala Balai 
Diklat di Makassar, mengenang 
semua pengalamannya itu dengan 
senyum, termasuk beberapa cerita 
mengerikan saat ia dan timnya 
melakukan pemeriksaan di sebuah 
daerah di pelosok Poso. Medannya 
sulit, begitu kata Endang.  “Kami 
berangkat tengah malam, jalannya 
berkelok-kelok. Entah bagaimana 
tiba-tiba sebuah batu sangat-sangat 
besar, hampir sebesar rumah, 
menggelinding dari atas dan 
hampir menimpa mobil kami. Ya 
ampun, aduhhh! mengerikan sekali! 
Alhamdulillah, Tuhan melindungi 
kami, sehingga lolos dari bahaya.” 

Kisah lainnya, tutur Endang, 
adalah saat mereka akan melakukan 
pemeriksaan fisik di pelosok yang  
sulit dijangkau. Untuk menuju 
tempat itu, mobil mereka harus 
melewati sungai. “Ada banyak 
daerah yang memiliki geografis yang 
lumayan sulit, Poso adalah salah 
satunya. Pengalaman lain adalah 
terjebak banjir besar saat akan 

melakukan pemeriksaan di Manado. 
Karena banjir tak kunjung surut, jadi 
selama seminggu kami tidak bisa 
keluar,” tutur Endang.

Karier Sukses, Rumah Tangga 
Berhasil

Sebagai auditor, sering bertugas 
ke daerah berbulan-bulan, sudah 
menjadi hal yang biasa bagi 
Endang. Meski untuk itu ia terpaksa 
meninggalkan keluarganya di 
Makassar. Beruntung, suaminya, 
Ir. Sudiyanto dan tiga anaknya, 
memahami hal tersebut. “Mereka 
memahami. Suami khususnya, 
memahami benar tugas saya sebagai 
auditor. Karena itu dia selalu men-
support sehingga saya tenang dalam 
bekerja. Begitu juga anak-anak. Saat 
mereka kecil, ya biasalah, namanya 
anak-anak. Tapi ketika mereka sudah 
besar dan sudah bisa menerima 
penjelasan-penjelasan, mereka dapat 
memahami tugas ibunya,” tutur 
wanita asal Purwokerto ini.

Boleh dibilang Endang adalah 
sosok wanita yang bukan hanya 
sukses dalam kariernya tapi juga 
berhasil sebagai ibu rumah tangga. 
Meski luar biasa sibuk, bahkan 
kerap berpisah dari keluarga karena 
tugas, namun ia tak melupakan 
kewajibannya sebagai seorang 
ibu rumah tangga juga ibu dari 
ketiga anaknya. “Kuncinya adalah 
komunikasi yang intensif dengan 
anak-anak di mana pun mereka 
dan saya berada. Memperhatikan 
segala kebutuhan mereka. Ketika 
tidak bertugas ke daerah, saya sering 
pulang ke rumah pada jam istirahat. 
Kebetulan rumah saya dan kantor, 
jaraknya  dekat. Jadi saya punya 
waktu untuk menyiapkan makanan 
untuk anak-anak. Atau ketika pulang 
kantor, maka waktu saya habiskan 
waktu bersama anak-anak. Ya kami 
ngobrol atau nonton TV bersama. 
Jadi bukan kuantitas melainkan 
kualitas pertemuan, itulah yang 
penting,” katanya.

70 - 72 SOSOK.indd   71 8/26/13   6:08 PM



72 Warta BPK      JULI 2013

Karenanya dia tak henti-
hentinya bersyukur, ketiga anaknya 
berkembang baik. “Alhamdulillah 
ketiga anak saya tumbuh baik. 
Prestasi sekolah juga tingkah 
laku mereka baik. Saya sungguh 
bersyukur atas semua ini. Ketiganya 
menurut pada orangtua, tidak 
macam-macam,” tutur Endang 
tentang ketiga anaknya; anak tertua 
dokter, anak kedua sarjana teknik 
informatika dan anak ketiga, kuliah di 
kedokteran gigi. 

Sebagai orangtua, tuturnya, 
dalam mendidik anak bukan 
hanya sekadar berkata-kata tapi 
juga mencontohkan dengan 
perilaku baik. Orangtua harus 
menjadi teladan anak. “Kepada 
anak-anak saya katakan, orangtua 
adalah pegawai negeri dengan 
penghasilan yang sudah bisa 
diukur setiap bulannya. Kalau 
kamu (anak-anak) ingin sekolah, 
sekolahlah yang baik. Orangtua 
hanya bisa memberi bekal 
pengetahuan, tidak bisa memberi 
harta. Saya contohkan juga sikap 
dan perbuatan saya pada anak-
anak. Memberi contoh kepada 
anak-anak, bukan hanya dari 
kata-kata tapi dari perbuatan kita 
(sebagai orangtua). Orangtua 
menjadi teladan anak,” paparnya. 

Tahun lalu ia mendapat 
promosi menjadi Kepala Kantor 
(Kalan) Perwakilan BPK Provinsi 
Kalimantan Tengah. Hal ini 
sekaligus menjadikannya sebagai 
Kalan pertama wanita di wilayah 
Timur. Sebagai wanita karier yang 
juga ibu rumah tangga dengan tiga 
anak, tentu hal ini bukan hal mudah. 
Apalagi kemudian ia harus tinggal 
berjauhan dengan keluarga untuk 
jangka waktu cukup lama. 

 “Ini memang sebuah tantangan 
tersendiri. Tapi hidup kan sebuah 
pilihan. Ketika kita telah memilih, 
maka apa pun risikonya harus 
diterima. Tapi, kita sebagai 

manusia segala sesuatu kembali 
kepada Yang Di Atas. Dia yang 
mengatur segalanya. Saya percaya 
itu, karenanya saya setiap saat 
bertawakal saja, berdoa,” kata Endang 
yang sebulan sekali pulang ke 
Makassar. 

Dia bersyukur, saat mendapat 
promosi, suami dan ketiga anaknya 
memberi dukungan. Meski tahu 
bahwa konsekuensinya adalah 
mereka akan jarang bertemu dengan 
sang ibu yang harus bertugas di 
Kalimantan. Support itu, sungguh 

melegakan Endang. “Kebetulan, 
ketika saya mendapat tugas ini, anak-
anak sudah besar. Sudah mandiri. 
Mereka mengerti bahkan bangga 
pada ibunya. Mereka senang karena 
orangtuanya berprestasi. Bagi saya, 
capaian ini juga menjadi motivasi 
bagi mereka sehingga kelak juga bisa 
berprestasi di bidangnya, bahkan 
mungkin melebihi saya. Ini juga 
menjadi pemicu bagi yunior-yunior 

saya di kantor, untuk bekerja lebih 
giat. Kita, baik perempuan atau laki-
laki, memiliki tanggung jawab yang 
sama,” ungkapnya.

Diakuinya, sebagai kepala kantor 
wanita tentunya memiliki tantangan 
tersendiri, apalagi bertugas di daerah 
baru (di luar Sulawesi Selatan) yang 
sudah tentu memiliki karakteristik 
berbeda, baik karakter manusianya 
maupun budaya setempat. Tapi, 
kata Endang, hampir setahun 
bertugas di Kalimantan Tengah, ia tak 
menemukan hambatan yang berarti. 

“Jadi menurut saya, tergantung 
bagaimana kita membawa diri 
di tengah lingkungan baru. Dulu 
saya sebagai kepala sub auditoriat 
ataupun sekarang sebagai kepala 
kantor, manajemen saya adalah 
bagaimana saya memperlakukan 
mereka sama seperti anak-anak 
saya. Saya mencoba persuasif, 
dengan mengedepankan dialog. 
Memang ada hal yang harus 
diubah, tapi tentunya dilakukan 
pelan-pelan. Harus bertahap, 
tidak bisa frontal, karena bisa 
menimbulkan perlawanan, kan 
repot. Jadi kalau ada hal yang 
harus diperbaiki, ya kita perbaiki 
bersama. Saya kedepankan diskusi 
dengan mereka, sehingga segala 
sesuatu bisa lancar,” paparnya.

Menurut Endang, keikhlasan 
dalam mengemban tugas adalah 
penting. Karena ketika ikhlas, 
maka semua pekerjaan akan terasa 
ringan. “Bagi saya tugas ini adalah 
amanah, dan harus dijalankan 

sebaik-baiknya. Saya mendapat 
kepercayaan ini, maka saya harus 
bekerja sesuai harapan. Jangan 
sia-siakan apa yang dipercayakan 
kepada kita, itulah prinsip saya. Yah, 
mudah-mudahan dalam memimpin 
organisasi ini, saya diberi kekuatan, 
dan dapat menjalankan tugas 
sesuai dengan koridor yang telah 
ditetapkan,” tutur Endang mengakhiri 
perbincangan. (dr/bw)

Kami berangkat 
tengah malam, 

jalannya berkelok-
kelok. Entah 

bagaimana tiba-tiba 
sebuah batu sangat-
sangat besar, hampir 

sebesar rumah, 
menggelinding dari 

atas dan hampir 
menimpa mobil 

kami.
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Pada dasarnya setiap muslim dewasa sehat wajib 
menjalankan ibadah puasa bulan ramadhan 
selama satu bulan penuh. Namun ibadah puasa 
ramadhan bagi orang yang mengalami diabetes 

berimplikasikan pada aspek syariah maupun medis. 
Penderita yang mengalami diabetes melitus tipe 1, lebih 
berisiko untuk mengalami perubahan kadar gula darah 
sehingga sangat disarankan untuk tidak melaksanakan 
puasa. Bagi penderita diabetes melitus tipe 2 diperbolehkan 
melakukan puasa jika direkomendasikan dokter dan 
menjalani pemeriksaan gula darah lebih dahulu.

Perbedaan diabetes melitus tipe 1 dan tipe 2, diabetes 
melitus tipe 1 sering dikatakan “Insulin dependent”. 
Insulin yang beredar disirkulasi sangat rendah dan sel 
beta pankreas gagal merespon terhadap stimulus yang 
semestinya meningkatkan sekresi insulin. diabetes tipe 
ini dipercaya sebagai penyakit autoimun, dimana sistem 
imun tubuh sendiri secara spesifik menyerang dan merusak 
sel-sel penghasil insulin yang terdapat pada pankreas. 
Belum diketahui hal apa yang memicu terjadinya kejadian 

autoimun ini, namun bukti-bukti 
yang ada menunjukkan bahwa 
faktor genetik dan faktor lingkungan 
seperti infeksi virus tertentu berperan 
dalam prosesnya. Sedangkan pada 
diabetes melitus tipe 2 terjadi karena 
adanya resistensi insulin. Hal ini dapat 
disebabkan oleh gaya hidup yang 
diabetogenik ( asupan kalori yang 
berlebihan, aktivitas fisik yang rendah 
dan obesitas).

 dengan bantuan insulin, 
makanan yang masuk ke dalam tubuh 
akan digunakan untuk pembentukan 
energi dan sisanya disimpan sebagai 
cadangan makanan atau energi yang 
disimpan dalam hati (liver) dan otot, 
sebagai zat yang dikenal dengan 
nama glikogen. dalam keadaan 
puasa (tidak ada asupan kalori), untuk 
mempertahankan kadar glukosa 
tersebut, terjadi pemecahan glikogen 
hati menjadi glukosa. Glikogen hati 
ini dapat menjadi sumber glukosa 

darah untuk kebutuhan otak selama 12 – 16 jam. Setelah 
itu sumber glukosa darah adalah asam lemak bebas 
melalui proses glukoneogenesis. dengan demikian puasa 
ramadhan yang hanya sekitar 12 jam tersebut, tidaklah 
terlalu mengganggu kesehatan pada orang sehat dan pada 
penderita diabetes melitus yang kadar glukosa darahnya 
terkontrol. Penderita diabetes melitus yang kadar glukosa 
darahnya tidak terkontrol mempunyai masalah pada 
cadangan glikogen hati yang tidak mencukupi sehingga 
dapat menyebabkan hipoglikemia, dehidrasi dan trombosis.

Hipoglikemia adalah menurunnya kadar gula dalam 
darah. Tanda-tanda dan gejala yang umum terjadi selama 
hipoglikemia adalah : rasa lapar, lemas, gemetar, keluar 
keringat dingin, penglihatan menjadi kabur, pusing, 
mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Kadar gula darah pada 
orang yang mengalami hipoglikemia kurang dari 60 mg/dl. 
Jika terlambat mendapat pertolongan dapat menyebabkan 
kerusakan otak yang permanen. Hipoglikemia lebih mudah 
terjadi pada penderita  diabetes yang mendapat terapi 

Bolehkah Pasien DiaBetes 
Melitus BerPuasa ?

Oleh : Dr Henny Kurniati, M. Gizi
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obat-obatan golongan sulfonil urea dibandingkan yang 
mendapat terapi obat-obatan seperti metformin dan 
glitazon. dehidrasi dan trombosis dapat terjadi  dalam 
keadaan puasa karena kurangnya asupan cairan. di negara 
yang beriklim tropis seperti Indonesia dimana kelembaban 
udara sangat tinggi, maka pengeluaran keringat akan 
meningkat, sehingga meningkatkan terjadi dehidrasi 
selama berpuasa. Pada penderita diabetes dengan kadar 
glukosa darah masih tinggi, akan mengeluarkan urin dalam 
jumlah yang berlebihan, sehingga menyebabkan dehidrasi. 
dehidrasi dapat menjadi ancaman jiwa, karena dehidrasi 
menyebabkan berkurangnya cairan yang beredar dalam 
tubuh. Kurangnya cairan dalam tubuh akan menyebabkan 
penurunan tekanan darah dan meningkatkan kekentalan 
darah yang selanjutnya menyebabkan peningkatan 
proses penggumpalan darah dalam tubuh. Hal ini akan 
meningkatkan risiko timbulnya sumbatan dalam pembuluh 
darah (trombosis), seperti pada pembuluh darah mata, 
ginjal atau pembuluh darah pada otak sekalipun.

Syarat berpuasa bagi penderita diabetes 
melitus

Sebaiknya sebelum berpuasa kadar glukosa darah 
penderita diabetes melitus sudah terkendali. Yang dimaksud 
terkendali adalah kadar glukosa darah kurang dari 110 mg/
dl dalam keadaan puasa dan kurang dari 160 mg/dl setelah 
2 jam makan. Untuk memudahkan mempertimbangkan 
pasien diabetes melitus dapat berpuasa atau tidak, 
penderita ini dikelompokkan sebagai berikut :
Kelompok I : Penderita diabetes melitus yang kadar 
glukosa darahnya terkendali hanya dengan 
perencanaan makan dan olah raga saja.

Kelompok II  :  Penderita diabetes melitus yang disamping 
melaksanakan perencanaan makan dan 
olah raga juga memerlukan obat hipoglikemia oral (OHO) 
untuk mengendalikan kadar glukosa darahnya.

Kelompok III : Penderita diabetes melitus yang selain 
perencanaan makan dan olah raga membutuhkan atau 
tergantung insulin. Kelompok III ini masih dibagi atas dua          
bagian, yaitu :
 a. Membutuhkan insulin satu kali sehari
 b. Membutuhkan insulin dua kali atau lebih sehari

Untuk pasien diabetes melitus kelompok I, tidak ada 
masalah untuk berpuasa. Kelompok II dapat melakukan 
ibadah puasa dengan melakukan perubahan dalam 
perencanaan makan, aktivitas fisik dan pengobatan. 
Sedangkan pada penderita diabetes melitus kelompok III, 
untuk kelompok III a dengan pemantauan yang baik bisa 
melakukan ibadah puasa. Sedangkan kelompok III B tidak 
dianjurkan berpuasa. alasannya adalah penderita diabetes 

melitus kelompok ini kadar glukosa darahnya tidak stabil 
sehingga mudah terjadi komplikasi ketosis (dipecahnya 
protein untuk sumber tenaga) atau hipoglikemia. demikian 
pula dengan penderita diabetes melitus dengan komplikasi 
berat, seperti gagal ginjal atau gagal jantung, sebaiknya 
tidak berpuasa, sebab berpuasa dapat memperberat 
komplikasi yang telah terjadi.

Petunjuk bagi penderita diabetes melitus yang 
berpuasa
- Pada perencanaan makan, jumlah asupan kalori sehari 

selama bulan puasa kira-kira sama dengan jumlah 
asupan kalori sehari-hari yang dianjurkan sebelum 
puasa. Yang perlu diatur adalah pembagian porsi 
makan sebagai berikut : 40 % dikonsumsi waktu makan 
sahur, 50 % waktu buka dan 10 % malam sebelum tidur 
(sesudah shalat teraweh).

- Makan sahur sebaiknya dilambatkan.
- Lakukan aktivitas fisik sehari-hari wajar seperti biasa. 

dianjurkan istirahat sebentar setelah zuhur.
- Shalat teraweh merupakan salah satu contoh tambahan 

kegiatan fisik yang dilakukan selama bulan puasa, 
dan perlu diwaspadai dapat menyebabkan timbulnya 
hipoglikemia. Oleh karena itu disarankan untuk makan 
seimbang sebelum shalat teraweh.

- Memeriksa gula darah lebih sering untuk tujuan 
pemantauan risiko adanya hipoglikemia atau 
hiperglikemia.

- Sedangkan pada pasien diabetes kelompok II yang 
menggunakan obat dianjurkan mengubah jadwal 
minum obat. Obat hipoglikemia oral yang biasanya 
diminum pagi hari diubah diminum waktu berbuka 
sesuai dosis pagi dan obat sore dipindahkan waktu 
makan sahur.  Untuk mencegah terjadinya hipoglikemik 
sore menjelang berbuka, dosis obat yang diminum 
sahur dikurangi separuhnya.

- Penderita diabetes yang berpuasa harus segera 
membatalkan puasanya jika merasakan adanya 
hipoglikemia. Hipoglikemia dapat terjadi pada saat 
berpuasa, terutama pada sore hari menjelang berbuka 
puasa. Bila ini terjadi sebaiknya puasa segera dibatalkan 
dengan meminum air gula dan segera dilanjutkan 
dengan makan.

- disarankan pada penderita diabetes yang berpuasa 
selalu menyediakan bekal makanan dan minuman yang 
mengandung karbohidrat sederhana (karbohidrat yang 
dapat diolah secara cepat menjadi gula di dalam tubuh, 
misalnya air mengandung gula, jus dan roti putih). 
dianjurkan untuk segera mengkonsumsi karbohidrat 
sederhana ini saat merasakan gejala hipoglikemia atau 
segera membatalkan puasa saat maghrib tiba.
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Perencanaan makan pada penderita diabetes 
yang berpuasa

Perencanaan makan bagi penderita diabetes bila 
tidak berpuasa pada umumnya adalah tiga kali makan 
utama dan dua kali makan selingan, sedangkan pada 
keadaan berpuasa dibulan ramadhan menjadi dua kali 
makan utama dan dua kali makan selingan. Selama 
menjalankan ibadah puasa selain makanan perlu 
diperhatikan juga asupan cairan (minuman), hendaknya 
tidak berkurang dari kebutuhan normal yaitu 6 -8 gelas 
/ hari. Oleh karena itu pada malam hari minum harus 
cukup banyak.

Bagi kebanyakan orang makan sahur merupakan saat 
yang berat, karena harus bangun malam hari sehingga 
kurang nafsu makan. Untuk mengatasi itu perlu 
diperhatikan makanan yang disajikan lebih menarik dari 
waktu berbuka puasa. Saat berbuka dianjurkan untuk 
makanan yang segar dan bergizi seperti buah-buahan, 
dapat berupa coktail buah, slada buah ataupun sari buah 
dan selanjutnya baru diikuti dengan makanan lengkap. 
Pada saat berbuka puasa hendaknya jangan makan 
terlalu berlebihan, makan secara bertahap dan makanan 
dikunyah dengan baik agar dapat dihindari sakit perut 
karena terlalu kenyang. 

a. Sebelum sholat maghrib : 
     slada buah 300 gram, 1 porsi

b. Sesudah shalat maghrib :
- Nasi 250 gram, 1  ¾ gelas
- Pecak lele 80 gram, 1 potong sedang
- Tumis tempe 50 gram 3 sendok makan
- Sayur asam 100 gram, 1 mangkuk
- Lalap + sambal
- Semangka 360 gram 2 potong sedang

Contoh menu sehari waktu puasa penderita diabetes melitus 
dengan jumlah kalori 1900 kalori:

c. Sesudah shalat teraweh :
- Roti tawar gandum 2 iris
- Isi scrambled egg, ½  butir

d. Sahur :
- Nasi 250 gram : 1 ¾ gelas
- Semur daging 35 gram : 1 potong sedang
- Tahu bumbu rujak 110 gram, 1 buah 
- Tumis kangkung + toge, 1 mangkuk 
- Pisang raja, 50 gram, 1 buah
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Ketua BPK 
Hadi Poernomo 
pada acara Oase 
Ramadhan di Masjid 
Sunda Kelapa, Jakarta, 
pada 18 Juni 2013.

Courtesy Call antara BPK 
dan Satuan Kerja Khusus 

Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas 

Bumi di Kantor Pusat BPK, 
3 Juni 2013.
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Courtesy Call Sekjen BPK 
dan GIZ di Kantor Pusat 
BPK pada 14 Juni 2013.

Workshop dan Kick Off Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Kegiatan APIP, pada 4-5 Juni 2013, di Bogor, Jabar.
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Rapat Koordinasi 
Pembahasan 

Temuan 
Pemeriksaan BPK 
RI di Lingkungan 
Perguruan Tinggi 

Negeri dan Upaya 
Pencegahan Tindak 

Pidana Korupsi di 
Nusa Dua, Bali, 

pada 27 Juni 2013.

Study Tour Institut 
Manajemen Telkom 

Bandung di Pusdiklat 
BPK RI Kalibata, Jakarta, 

pada 10 Juni 2013.
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