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Pergaulan dengan dunia internasional membuka 
mata kita, bahwa suatu negara tidak sendiri. ada 
banyak negara yang sebenarnya bisa saling men-

dukung dan bekerjasama dalam menjalankan kehidupan 
bernegaranya masing-masing. Dunia merupakan suatu 
komunitas yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. 

Dengan kondisi seperti itu, tak heran ada banyak or-
ganisasi internasional yang menjadi payung bagi semua 
bidang maupun bidang-bidang tertentu. Organisasi yang 
anggotanya dari berbagai negara di dunia. InTOSaI (In-
ternational Organization of Supreme audit Institutions) 
salah satunya.

InTOSaI merupakan organisasi yang menjadi payung 
atau wadah bagi institusi-institusi tinggi negara yang 

punya kewenangan dalam memeriksa keuangan negara 
(Supreme audit Institutions/SaIs). BPK rI adalah salah 
satu dari sekian banyak anggotanya.   

Berawal dari perwakilan beragam institusi tinggi ne-
gara yang menjalankan fungsi audit pada Kongres Inter-
nasional ilmu-ilmu administrasi di Bern, Swiss, selepas 
Perang Dunia ke-2. Dari kongres tersebut diputuskan 
untuk menyiapkan sebuah forum pemeriksaan keuangan 
pemerintahan.

Implementasi dari kesepakatan itu kemudian diada-
kanlah pertemuan lanjutan pada bulan november 1953, 
di Havana, Kuba. Pertemuan itu diprakarsai Dr. emilio 
Fernandez Camus, Ketua SaI (Supreme audit Instituti-
on) Kuba. Dasar dari diadakannya pertemuan tersebut 

Mengenal INTOSAI: 

Komunitas BPK Sedunia

n Salah satu pertemuan kelompok kerja Intosai di masa ketua BPK RI Anwar Nasution.
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adalah adanya kesadaran penuh ten-
tang perlunya pengembangan SaI 
dan penguatan hubungan kerjasama 
antar SaI di dunia internasional. ada 
sekitar 34 delegasi dari negara-nega-
ra anggota PBB turut hadir. 

Dari pertemuan itu lahirlah InTO-
SaI dengan motto: “experienta Mu-
tua Omnibus Prodest”. Dalam bahasa 
Indonesia diartikan sebagai “Penga-
laman bersama bermanfaat bagi kita 
semua”. 

Sebagai ketua yang pertama, ter-
pilih emilio Fernandez Camus, sang 
tuan rumah. Kuba pun mendapat 
penghormatan dengan menjadikan 
kantor SaI negaranya sebagai markas 
besar sekretariat InTOSaI. Sementa-
ra pertemuannya sendiri dijadikan 
sebagai Kongres InTOSaI (Interna-
tional Congress of Supreme audit 
Institutions/InCOSaI) yang pertama. 

Dan, diputuskan pelaksanaan kong-
res dilakukan tiga tahun sekali di 
tempat yang berbeda-beda. 

Dengan berjalannya waktu, kare-
na pemerintah Kuba tidak sanggup 
membiayai kesekretariatan InTOSaI, 
maka pada tahun 1960, SaI Kuba me-
lepaskan perannya sebagai Sekreta-
riat InTOSaI. Sebagai penggantinya, 
SaI austria bersedia untuk menjadi 
sekretariat InTOSaI baru yang ber-
kedudukan di Wina, austria. 

Pada kongres InTOSaI ke-6 di 
Tokyo Jepang, tahun 1968, InTOSaI 
ditetapkan sebagai satu-satunya or-
ganisasi permanen SaI dari nega-
ra-negara anggota PBB. Selain itu, 
disahkan juga anggaran dasar InTO-
SaI (InTOSaI Standing Orders) dan 
SaI austria secara resmi ditetapkan 
sebagai Sekretariat Tetap InTOSaI. 
nama Sekretariat Tetap kemudian 

diubah menjadi Sekretariat Jenderal 
pada Kongres Intosai ke-8 di Madrid, 
Spanyol. 

Keanggotaan InTOSaI terbuka 
bagi semua SaI setiap negara yang 
menjadi anggota PBB atau salah satu 
cabang organisasi PBB. Dengan PBB, 
InTOSaI memang punya keterkaitan 
yang cukup erat. Sebagai organisasi 
internasional yang independen dan 
non pemerintah, punya kedudukan 
sebagai konsultan spesial dengan sa-
lah satu lembaga di bawah struktur 
PBB: eCOSOC (The economic and So-
cial Council).

Walau punya keterbukaan dalam 
prosedur keanggotaan, keanggotaan-
nya sendiri ditetapkan oleh Dewan 
Pengurus (governing Board) InTO-
SaI. Tapi, dalam prakteknya, persya-
ratan tambahan itu tak pernah dite-
rapkan secara kaku. Dengan begitu 
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sifat keterbukaan menjadi lebih jelas. 
lebih lanjut, untuk menjalankan ope-
rasionalnya, setiap anggota diwajib-
kan membayar iuran.

Sebagian besar negara anggota 
PBB telah menjadi anggotanya. Se-
hingga peningkatan dari sisi kuanti-
tas tampak nyata. Dari saat pertama 
kali dibentuk, jumlahnya hanya 34. 
Saat ini, jumlahnya meningkat men-
jadi 189 anggota ditambah 4 anggota 
asosiasi.   

Struktur Organisasi
Sebagaimana organisasi-organis-

asi internasional, InTOSaI pun memi-
liki struktur organisasi yang merep-
resentasikan keinternasionalannya 
dan pengejawantahan dari dinamika 
bidang pemeriksaan keuangan nega-
ra di dunia internasional.

Mengacu pada hal itu, InCOSaI 
yang merupakan kongres tiga tahu-
nan InTOSaI mempunyai kedudukan 
paling tinggi dalam organisasi InTO-
SaI sendiri. Hasil dari InCOSaI inilah 
diimplementasikan pada struktur di 
bawahnya sesuai urutan strata: De-
wan Pengurus (governing Board) 
yang membawahi Kelompok Kerja 
regional (regional Working groups) 
dan Sekretaris Jenderal (Sekjen/Sek-
retary general). 

Implementasi teknis dari InCO-
SaI dan tiga organ struktur di ba-
wahnya digerakkan oleh beberapa 
komite (Committees), kelompok-kel-
ompok kerja (Working groups), dan 
satuan-satuan tugas (Task Forces). 
Selain komite, kelompok kerja, dan 
satuan tugas, dalam kedudukan yang 
sama, terdapat juga IDI (InTOSaI De-
velopment Initiative), dan Jurnal In-
ternasional Pemeriksaan Keuangan 
Pemerintahan (International Journal 
of government auditing).  

Organ Dewan Pengurus baru di-
bentuk pada tahun 1965, pada Kong-
res ke-5 di Jerussalem, Israel. Pada 
awalnya berjumlah 14 negara anggo-
ta. Jumlah anggota yang duduk jaja-
ran Dewan Pengurus kemudian me-
ningkat menjadi 18 negara anggota. 
Penambahan jumlah anggota Dewan 

Pengurus tersebut diputuskan pada 
kongres ke-7 tahun 2001 di Seoul, 
Korea Selatan.

Khusus untuk Sekjen sendiri, 
membawahi Direktur Perencanaan 
Strategis (Director of Strategic Plan-
ning). ada beberapa tugas yang di-
embannya. Pertama, menyediakan 
dukungan administrasi dan mengel-
ola anggaran InTOSaI.Kedua, mem-
bantu Dewan Pengurus dan kongres 
(InCOSaI). Ketiga, memberikan fasi-
litas komunikasi antar anggota. Dan, 
keempat, merancang seminar dan 
penelitian khusus.   

Sementara Kelompok Kerja 
regional terdiri dari tujuh organisasi 
SaI berdasarkan kawasan regional-
nya: aFrOSaI (african Organizati-
on of Supreme audit Institutions), 
dibentuk tahun 1976; araBOSaI 
(arab Organization of Supreme audit 
Institutions), dibentuk tahun 1976; 
aSOSaI (asian Organization of Sup-
reme audit Institutions), dibentuk 
tahun 1978; CarOSaI (Caribbean 
Organization of Supreme audit Ins-
titutions), dibentuk tahun 1988; 
eurOSaI (european Organization of 
Supreme audit Institutions), diben-
tuk tahun 1989; OlaCeFS (Organi-
zation of latin american and Carib-
bean Supreme audit Institutions), 
dibentuk tahun 1962 sebagai IlaCIF, 
kemudian tahun 1990 berganti nama 
menjadi OlaCeFS; dan SPaSaI (Sou-
th Pacific Association of Supreme 
audit Institutions), didirikan tahun 
1986. Kelompok Kerja regional ini 
memusatkan perhatian pada masa-
lah-masalah yang terjadi di SaI-SaI 
negara-negara dalam wilayah regio-
nal masing-masing. 

Organ Komite, kelompok kerja, 
dan satuan tugas menjadi alat paling 
penting dalam menjalankan kegiatan 
teknis InTOSaI. Dasar pendiriannya 
untuk mengembangkan profesiona-
lisme dengan melakukan pengem-
bangan dan menerbitkan dasar-da-
sar profesionalisme bagi SaI-SaI 
yang menjadi anggota InTOSaI. Para 
anggota InTOSaI dapat memilih un-
tuk bergabung pada salah satu dari 

komite, kelompok kerja, dan satuan 
tugas, sesuai bidang yang diminati-
nya.

Secara spesifik, komite memba-
has mengenai isu-isu yang menarik 
bagi anggota InTOSaI. Misalnya, 
mempersiapkan standar dan guide-
lines untuk audit pemerintahan yang 
dapat diaplikasikan oleh semua ang-
gotanya. 

Kelompok kerja dibentuk seba-
gai hasil dari tema kongres dan re-
komendasi dari SaI-SaI atas isu-isu 
spesialis, seperti: audit lingkungan 
atau privatisasi. Hasilnya, menerbit-
kan petunjuk dan best-practise yang 
spesifik.

Sementara satuan tugas dibentuk 
oleh kongres atau Dewan Pengurus 
karena adanya isu-isu penting yang 
menarik minat anggota. Satuan tugas 
ini dibentuk untuk jangka waktu ter-
tentu, dan dibubarkan setelah kegia-
tan selesai. 

adapun IDI didirikan pada kong-
res ke-12, tahun 1986, di Sidney, 
australia, setelah sebelumnya, pada 
tahun 1985, Dewan Pengurus mem-
bentuk komisi untuk pembentukan-
nya.  Pembentukan IDI berdasarkan 
keinginan InTOSaI untuk mengem-
bangkan profesionalitas di bidang 
akuntansi dan audit publik, teruta-
ma bagi negara-negara anggota yang 
masih berkembang. Media untuk 
menjalankan itu melalui pertukaran 
informasi dan pelatihan bagi peme-
riksa SaI-SaI negara anggota.

nah, semua kegiatan dan program 
maupun segala hal terkait InTOSaI 
tentu perlu dipublikasikan. Terutama 
sebagai media komunikasi, sharing 
informasi, dan pengalaman  bagi para 
anggotanya. untuk menjalankan hal 
itu, didirikanlah Jurnal Internasional 
Pemeriksaan Keuangan Pemerin-
tahan yang diterbitkan sejak tahun 
1971 berdasarkan resolusi Dewan 
Pengurus InTOSaI. Dari situlah jur-
nal ini menjadi jurnal resmi InTOSaI 
dengan penggunaan lima bahasa res-
mi InTOSaI dalam konten redaksio-
nalnya: Bahasa arab, Inggris, Peran-
cis, Jerman, dan Spanyol.  AAK
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PaDa 22-27 november lalu, bertempat di Johannes-
berg, afrika Selatan, digelar International Congress 
of Supreme Audit Institution (InCOSaI) yang ke-20. 

gelaran ini merupakan kongres tiga tahunan dari Interna-
tional Organization of Supreme Audit Institution (InTOSaI), 
organisasi badan pemeriksa sedunia. Dihadiri 152 perwa-
kilan dari negara yang menjadi anggotanya, dengan 571 
delegasi. Tak terkecuali BPK rI.  

Delegasi BPK diketuai oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, 
anggota IV ali Masykur Musa, Kepala Biro Humas dan luar 
negeri Bahtiar arif, Kepala auditorat IV a. edward Siman-
juntak, Kepala Seksi PSMK Wahyudi, dan staf Direktorat 
ePP, Kusuma ayu rusnasanti. 

ada dua tema yang diusung dalam gelaran InTOSaI kali 
ini: nilai dan manfaat badan pemeriksa serta pemeriksaan 
lingkungan. Tema mengenai nilai dan manfaat badan pe-
meriksa ini membahas tentang kebutuhan mendasar dan 
prinsip-prinsip umum bagi badan pemeriksa untuk mem-
berikan nilai dan manfaat bagi negaranya.

atas hal tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo men-
gajukan tiga hal untuk menjadi titik perhatian: (1) terka-
it dengan tingkat tanggapan badan pemeriksa terhadap 
kebutuhan stakeholders melalui penyediaan stakeholders 

care, whistle blower mechanism, penggunaan teknologi in-
formasi untuk mengelola komunikasi dengan stakeholders, 
transparansi dan akuntabilitas badan pemeriksa serta pen-
gendalian pemuatan hasil pemeriksaan di website, serta 
penegakan kode etik melalui pembentukan majelis kode 
etik dan pengembangan sistem knowledge sharing yang 
memuat pelanggaran kode etik.

Sementara itu, terkait tentang tema kedua: pemerik-
saan lingkungan, anggota IV ali Masykur Musa, menya-
takan bahwa masalah pemeriksaan lingkungan merupakan 
masalah bersama. Oleh karena itu, seperti halnya peru-
bahan iklim, merupakan masalah lingkungan yang harus 
diselesaikan bersama pula, baik oleh negara-negara maju 
maupun negara-negara berkembang. 

Sementara lingkungan terkait dengan sumber daya 
alam, termasuk di dalamnya sektor kehutanan, bukan ha-
nya masalah untuk generasi saat ini saja, tetapi juga ge-
nerasi mendatang.   Permasalahan seperti itu merupakan 
permasalahan semua negara, baik negara-negara maju 
maupun negara-negara berkembang, yang berpengaruh 
pada generasi mendatang. 

Selain mendiskusikan dua tema tersebut, dalam kong-
res ini menetapkan Badan Pemeriksa afrika Selatan sebagai 

Gelaran INCOSAI Ke-20
n Salah satu sesi Incosai. Tampak Kabiro humas dan hubungan luar Negeri, Ketua, Anggota IV BPK RI.
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ketua InTOSaI untuk periode 2010-2013. Selain itu, diba-
has dan ditetapkan pula tata cara sidang, laporan kegiatan 
dan keuangan InTOSaI oleh Sekjen InTOSaI, dan laporan 
kelompok kerja InTOSaI, dan peluncuran standard dan 
pedoman InTOSaI (InTOSaI Standards of Supreme Audit 
Institution/ISSaI) oleh Komite Standar InTOSaI. 

Terkait dengan peluncuran ISSaI, Ketua Hadi Poerno-
mo menyatakan bahwa perlu adanya harmonisasi dan so-
sialisasi ISSaI, dan penyediaan help desk untuk membantu 
badan pemeriksa anggota InTOSaI mengimplementasikan 
ISSaI. Masalah harmonisasi diperlukan untuk mensink-

ronkan antara isi standard an panduan yang dikeluarkan 
InTOSaI sendiri dengan organisasi regional Badan Peme-
riksa (Supreme Audit Institution), macam: aSOSaI, eurO-
SaI, araBOSaI, dan aFrOSaI. 

Hasil dari InCOSaI ke-20 ini disimpulkan bahwa perlu 
ada prioritas strategi InTOSaI yang meliputi: 1) memban-
tu mewujudkan independensi SaI dalam konstitusi dan 
perundang-undangan; 2)Mengimplementasikan kerangka 
ISSaI; 3)Mewujudkan capacity building SaI, termasuk IT 
audit; 4)Mewujudkan nilai dan manfaat SaI untuk kebai-
kan kehidupan warga negaranya; 5) memerangi korupsi; 
dan 6) meningkatkan komunikasi InTOSaI melalui data 
center. 

Selain prioritas strategi, InCOSaI kali ini juga membuat 
enam rekomendasi atas tema: nilai dan Manfaat Badan Pe-
meriksa. Pertama, menyepakati dan mendukung kerangka 
nilai dan manfaat Badan Pemeriksa. Kedua, menyetujui 
bahwa kelompok kerja nilai dan manfaat Badan Pemeriksa 
untuk mengembangkan alat ukur lebih lanjut sebagai ba-
han untuk InCOSaI ke-20 tahun 2013 di Beijing, rrC.

Ketiga, menyepakati bahwa kerangka nilai dan manfaat 
Badan Pemeriksa adalah alat yang yang penting dan me-
rupakan profil masing-masing Badan Pemeriksa. Keempat, 
meningkatkan kerjasama antara Badan Pemeriksa, Badan 
legislatif, dan Badan Judikatif dalam rangka mewujudkan 
akuntabilitas dan memberlakukan sanksi administrasi 
maupun pidana bila diperlukan. 

Keempat, memanfaatkan kerangka nilai dan manfaat 
Badan Pemeriksa sebagai alat untuk melakukan penilai-
an internal, peer review, dan perencanaan strategis InTO-
SaI. Dan, kelima, InTOSaI berperan aktif dengan institusi 
lain dalam dunia internasional maupun regional dalam 
rangka meningkatkan kehidupan masyarakat. 

adapun untuk tema Pemeriksaan lingkungan dan 
Pembangunan Berkelanjutan, ada empat rekomendasi 
yang diputuskan. Pertama, mendorong Badan Pemeriksa 
berkomitmen untuk memprioritaskan isu-isu lingkungan 
dan pembangunan berkelanjutan yang paling relevan. 

Kedua, mendorong Badan Pemeriksa, melalui Wgea 
(Working Group on Environmental Audit) dan kelompok 
kerja regional Badan Pemeriksa untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya pemeriksaan lingkungan dan 
sumber daya alam.

Ketiga, mendorong Wgea untuk menyiapkan suatu 
temuan pemeriksaan terkait lingkungan untuk dimanfa-
atkan oleh organisasi-organisasi internasional lainnya. 
Dan, kelima mendorong Wgea untuk berpartisipasi aktif 
dalam pengembangan pelaporan berkelanjutan dan men-
gembangkan panduan bagi Badan Pemeriksa tentang ba-
gaimana melakukan pemeriksaan lingkungan berkelanju-
tan. 

Tindak lanjut dari kongres InTOSaI ke-20 ini, BPK rI 
mengajukan diri sebagai Ketua Kelompok Kerja InTO-
SaI untuk pemeriksaan lingkungan. BPK rI sendiri telah 
melakukan pembicaraan awal dengan Badan Pemeriksa 
estonia pada 27 november, terkait dengan peluang BPK 
rI untuk menjadi Ketua Kelompok Kerja InTOSaI untuk 
pemeriksaan lingkungan. Pihak Badan Pemeriksa estonia 
sendiri menyambut baik keinginan BPK rI untuk menjadi 
Ketua Kelompok Kerja dan Tuan rumah penyelenggaraan 
kegiatan. atas dukungan tersebut, BPK rI akan menin-
daklanjutinya dengan mengajukan usulan tersebut pada 
sidang badan untuk kemudian mendapat persetujuan 
dari Sidang Badan. 

n Pertemuan Bilateral dengan GAO n Pertemuan bilateral dengan BPK Tunisia n Sosialisasi di Kedutaan Besar RI di Pretoria
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Pertemuan Bilateral
Selain ikut berpartisipasi dalam kongres tiga tahunan In-

TOSaI ke-20 itu, dalam rangka itupula, BPK rI mengadakan 
pertemuan bilateral. Hasil dari pertemuan bilateral tersebut 
bermuara pada kerjasama antara BPK rI dengan Badan-Ba-
dan Pemeriksa beberapa negara.

Pada hari Selasa (23/10), BPK rI menandatangani Mou 
dengan The National Audit Authority of the Kingdom of Cam-
bodia, yang dilakukan di Hotel Southern Sun garden, Johan-
nesburg. Isi dari Mou tersebut, secara garis besar meliputi: 
pertukaran auditor dan informasi; pelatihan, training, dan 

penelitian bersama; dan berbagi informasi dan pengetahu-
an dalam hal pemeriksaan dan teknologi yang digunakan 
dalam pemeriksaan. 

Selain dengan Kamboja, delegasi BPK juga melakukan 
pertemuan lanjutan dengan Badan Pemeriksa Malaysia (Ja-
batan audit negara/Jan). Hal-hal yang dibicarakan dalam 
pertemuan itu adalah:1) Tindak lanjut Mou, terkait kerja-
sama dalam bidang tax auditing dan investigative audit; 2) 
pengembangan multi media super corridor; 3) program 
pertukaran auditor; 4) dan melakukan kerjasama melalui 
pararel audit, tema akan didiskusikan lebih lanjut pada per-
temuan lanjutan di langkawi, Malaysia yang rencananya di-

selenggarakan pada Januari 2011. 
Salah satu tema yang akan diangkat dalam pertemuan di 

langkawi nanti adalah pararel audit untuk mengatasi peru-
bahan iklim, antara lain pararel audit dengan Jan Malaysia 
atas kebakaran hutan. Selain itu, dibicarakan pula pertuka-
ran pengalaman terkait elektronik audit dan geographical in-
formation system pada bulan Februari 2011; pengembangan 
multi media super corridor; dan pertukaran auditor.

Sementara itu, BPK rI dan Swedia National Audit Office 
(SnaO) sepakat untuk mengirimkan auditor senior BPK rI 
dalam rangka peningkatan kerjasama untuk memperdalam 

pengetahuan di bidang pemeriksaan kinerja, dalam 
bentuk kunjungan belajar (study visit), yang rencan-
anya dilakukan pada bulan Februari-Maret 2011. 

Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Jepang, ada 
penjajakan dari Ketua BPK rI untuk mengundang 
mereka ke Indonesia. Di sisi lain, diharapkan agar 
pihak BPK rI sendiri melakukan studi banding ke 
Jepang tentang audit prabencana terkait kesiapan pe-
merintah dalam menghadapi bencana tsunami dan 
gempa bumi.

Harapan yang sama juga disampaikan ketua BPK 
rI terhadap Badan Pemeriksa amerika Serikat (gaO) 
yang menginginkan agar para pegawainya untuk 
mengikuti program fellowship di sana.

untuk Badan Pemeriksa Tunisia, BPK rI sepa-
kat untuk mengirimkan dua pejabat struktural dari Irtama 
sebagai narasumber dalam pelatihan Quality Assurance di 
Tunisia.  Pengiriman itu direalisasikan pada 6 Desember 
2010. 

Selain itu, di sela-sela kongres, pada 22 november, de-
legasi BPK menyempatkan diri mengunjungi Kedutaan 
Besar rI di Pretoria. Pada kesempatan itu, Ketua Hadi Po-
ernomo memberikan sosialisasi terkait e-Audit. Sementara 
anggota IV ali Masykur Musa dan Kepala Biro Humas dan 
luar negeri Bahtiar arif memberikan sosialisasi tentang 
BPK rI dalam tatanan peraturan perundang-undangan.  
AAK 

n Pertemuan bilateral dengan JAN Malaysia n Pertemuan bilateral dengan SNAO n Pertemuan bilateral dengan BPK Jepang

n Penandatanganan MoU dengan NAA Kamboja
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Merebaknya berita miring 
tentang  penggunaan dana 
bantuan Operasional Sekolah 

(bOS), dana Operasional Pendidikan 
( bOP) dan block Grant akhir-akhir 
ini tampaknya membuat Menteri 
Pendidikan nasional Mohammad nuh 
harus ekstra  hati-hati.  Maka tak heran 
bila mulai tahun 2011 ini, kemendiknas 
memutuskan untuk menggandeng kPk, 
agar tak ada  lagi “bau yang tak sedap” 
terkait pengelolaan dana yang nilainya 
tidak sedikit itu. 

bukan itu saja. Untuk menjaga agar 
tak “kecolongan”, sejak tahun depan 
kemendiknas juga  akan menerapkan 
sistem baru dalam penggelolaan dana 
bOS. Dalam sistem baru itu nanti,  dana 
yang telah disiapkan Departemen 
keuangan akan digelontorkan langsung 
ke kas anggaran Pendapatan dan belanja 
Daerah (aPbD).    

Sistem baru yang diharapkan bisa 
lebih terkontrol ini tentu memiliki 
tahapan yang sangat berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. bila dulu 
sekolah-sekolah bisa langsung meng-
ambil dana bantuan itu ke kemendiknas, 
sekarang tidak. Untuk mendapatkan 
dana itu, setiap sekolah harus mentaati  
aturan main dan tata cara yang lebih 
rinci, lebih realistis dan transparan.    

Hal ini harus dilakukan dengan 
ketat karena akibat longgarnya tata cara 
pencairan dana bOS tersebut  tak mustahil  
akan memicu terjadinya penyelewengan 

sebagaimana telah disinyalir  dalam 
temuan  bPk Perwakilan DkI Jakarta 
maupun oleh sejumlah LSM antikorupsi 
yang  giat meneropong  penggunaan 
dana operasional sekolah tersebut.   

Menurut Mohammad nuh, bagi 
kemendiknas kerjasama dengan kPk ini 
bukanlah yang pertama kali dilakukan. 
Sebelumnya kemendiknas juga telah 
menjalin kerjasama dengan kPk dalam 
pengawasan penggunaan bOS. namun 
kali ini sinergi itu akan ditingkatkan. 
kPk tak hanya diberi wewenang untuk 
mengawasi aliran dana di Pusat, tapi kPk 
juga akan memberikan supervisi kepada 
kejaksaan Tinggi dalam melakukan 
pengusutan dugaan korupsi .  

Sekalipun telah menjalin kerjasama 
dengan kPk, Mohammad  nuh tetap 
berharap adanya pengawasan langsung 
dari masyarakat. bahkan, Mendiknas 
juga mengingatkan agar Lembaga 
Swadaya Masyarakat bisa lebih proaktif  
dalam  mengawasi penggunaan dana 
bOS  sampai ketingkat komite Sekolah. 
Sedangkan untuk pengawasan internal, 
kemendiknas akan menyebarkan 
Petunjuk Teknis (Juknis) dan mekanis-
me pertanggungjawaban yang jelas 
menyangkut penggunaan dana bOS 
tersebut. 

Sinyalemen adanya penyelewengan 
dana bOS ini memang bukanlah 
isapan jempol belaka. Sebagaimana 
diungkapkan, peneliti senior Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Febri Hendri 

dan kordinator koalisi anti korupsi 
Pendidikan (kakP) Jumono, dalam 
audiensi dengan badan Pemeriksa 
keuangan  pada 23 Desember 2009 lalu, 
Menurut mereka  penyimpangan dana 
bOS di tingkat sekolah kini telah menjadi 
fenomena umum. 

karena itu, Febri Hendri menegaskan 
bahwa ICW mengapresiasi kinerja bPk 
rI Perwakilan Provinsi DkI Jakarta  
yang telah menemukan adanya indikasi 
penyelewengan pengelolaan dana  bOS 
di sejumlah SMPn dan SDn di Jakarta, 
yang mengakibatkan negara/daerah 
berpotensi merugi sebesar rp 5,7 
miliar.  

akan halnya dengan  bPk rI yang 
pada tahun 2007 telah mengendus 
adanya penyelewengan dana bOS  yang 
nilainya mencapai rp 28,1 miliyar. nilai 
itu diambil dari  3.237 sekolah yang 
dijadikan sampel. Dari 3.237 sekolah, 
ternyata  2.054 sekolah  diindikasikan 
telah melakukan  penyimpangan peng-
gunaan dana bOS.  atau, dengan kata lain, 
enam dari sepuluh sekolah yang menjadi 
sampel  melakukan penyimpangan pe-
ngelolaan dana bOS pada tahun 2007 
dengan rata-rata penyimpangan sebesar 
rp 13,6 juta.

“Pengelolaan dana bOS  selama ini 
cenderung tertutup dan tidak mengikuti 
panduan pengelolaan  sebagaimana yang 
telah dibuat oleh kemdiknas. Sebagai 
contoh adalah kewajiban mengumumkan 
aPbS (anggaran Pendapatan belanja 

Menangkal Bau Tak Sedap 
dari dana BOS

Agar dana BOS 
tepat sasaran, 

Kemendiknas telah 
menggandeng KPK 

untuk melakukan 
pengawasan 

dan supervisi. 
Sekalipun SDM 

nya terbatas, 
BPK  tetap akan 

prioritaskan audit 
BOS.

n Audiensi dugaan korupsi Dana BOS antara Bpk, icw dan kAkp
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Sekolah) pada papan pengumuman 
sekolah yang ternyata tidak diikuti oleh 
sebagian besar sekolah,” papar Febri.  

Pada kesempatan audiensi yang 
dihadiri Sekjen bPk rI Hendar 
ristriawan , kaditama binbankum nizam 
burhanudin, kaditama revbang Diklat 
Daeng  M. nazier, karo Humas dan Luar 
negeri  bachtiar arief dan jajarannya itu, 
ICW juga mempertanyakan,  apakah bPk 
Pusat sudah menerima dan menindak 
lanjuti surat permohonan ijin bPk 
Perwakilan Jakarta untuk melakukan 
audit investigatif, terkait dengan adanya 
indikasi penyelewengan dana bOS, bOP 
dan Block Grant.

Menanggapi pertanyaan tersebut, 
kaditama binbangkum nizam 
burhanudin menyatakan bahwa surat 
itu memang sudah diterima dan kini 
tengah dikaji secara hukum. kajian ini 
diperlukan untuk meyakinkan hal-hal 
yang berkaitan dengan unsur tindak 
pidana korupsi di dalam temuan itu. 
Sehingga nantinya bisa dipertanggung 
jawabkan. Selanjutnya tim audit 
nantinya juga akan diminta memaparkan  
fakta-fakta yang ada, sehingga bisa 
ditelaah mana yang kaitannya dengan 
administratif dan mana yang berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi.

bila masih terus berlanjut, lang-
kah berikutnya akan dilakukan 
audit lanjutan atau ulang audit yang 
dikarenakan adanya fakta yang  kurang. 
atau dilanjutkan ke audit investigasi.  
Jika semua bukti sudah dianggap cukup 
maka akan dikirim ke badan. Jika  badan  
juga menilai bukti-buktinya cukup kuat 
maka akan diteruskan ke aparat penegak 
hukum.    

Sementara itu, menanggapi per-
mintaan ICW dan kakP agar bPk rI 
melakukan audit pada 1100 rSbI dan 
SbI yang ada di seluruh Indonesia, yang 
menurut taksiran ICW maupun kakP 
mencakup dana  pendidikan, dana bOS, 
bOP dan block Grant yang jumlahnya  
sekitar rp 5 triliun,  Sekjen bPk rI 
Hendar ristriawan menjelaskan bahwa  
saat ini bPk juga masih menghadapi 
sejumlah kendala.

kendala itu, kata Hendar, diantaranya 
menyangkut jumlah sumber daya 
manusia (SDM) yang belum mencukupi.  

Selain itu, pada tahun 2011 ini, atas 
perintah undang-undang mewajibkan 
bPk memeriksa laporan keuangan 
Pemerintah Pusat yang terdiri dari 
84 kementerian/lembaga. Dan itu 
sedikitnya akan melibatkan sekitar 
3000 auditor karena UU mewajibkan 2 
bulan setelah laporan itu disusun  harus 
segera disampaikan kepada lembaga 
perwakilan.

kendati demikian, Hendar ristriawan 
menegaskan, audit sekolah ini tetap akan 
menjadi pertimbangan bPk untuk audit 
tahun berikutnya dan akan dikaji ulang 
perhitungannya oleh kaditama revbang 
Diklat.    

Sedangkan terkait masalah 
transparansi dan kemudahan akses 
informasi yang diharapkan oleh ICW 
mapun kakP,  karo Humas dan Luar 
negeri bachtiar arief, menjelaskan bah-
wa dalam mengimplementasikan  UU 
kIP, pihaknya telah mengundang komisi 
Informasi Pusat untuk 
mensosialisasikan dan 
menjabarkan infra struktur 
yang diperlukan  dalam 
UU kIP, yakni Pejabat 
Pengelola Informasi  dan 
Dokumentasi  (PPID) dan 
sebagainya.  Masukan-
masukan tersebut akan 
ditampung sebagai bahan 
untuk membuat SOP  tata 
cara pelayanan informasi 
kepada publik.

Menurut bachtiar arief, saat ini, baik 
di daerah maupun di Pusat memang 
belum ada PPID. namun, ia berharap 
kebutuhan adanya PPID itu bisa segera 
terealisir sehingga semua informasi 
nantinya bisa terpusat di PPID, sehingga 
masyarakat bisa mengakses dengan 
mudah dan biaya yang murah.   

Lantas bagaimana tanggapan kepala 
Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik 
yudi Mulyanto. Dia tak menyangkal  
sinyalemen  adanya pelanggaran prose-
dur dalam pengelolaan dana  bOS dan 
bantuan Operasional Pendidikan (bOP)  
yang terjadi di sejumlah sekolah negeri 
di Jakarta. 

namun dia tidak sependapat  
bila  penyelewengan itu langsung 
dikategorikan sebagai  tindak pidana 

korupsi sebagaimana yang dirujuk 
pada temun audit badan Pemeriksaan 
keuangan (bPk) DkI Jakarta. Menurut 
Taufik , soal itu hanyalah kesalahan 
prosedur penggunaan dana dan bukan 
tindak korupsi. 

“Hanya ketidaksempurnaan ad-
ministrasi atau ada penyimpangan 
akibat tidak patuhnya sekolah dalam 
menjalankan SOP (standar operasional 
prosedur-red) yang ditetapkan. Selain itu 
bisa juga, terjadi  perbedaan penerapan 
aturan dan pelaksanaan,” kilah Taufik.

Dia menyatakan, pihaknya pernah 
melakukan pemeriksaan pengawasan 
dan pembinaan pengelolaan dan bOS, 
bOP dan Block Grant rintisan Sekolah 
bertaraf Internasional (rSbI) sebelum 
bPk melakukan pemeriksaan.

Menurut Taufik, proses pemeriksaan 
bPk itu dinilainya sudah sampai pada 
tahapan sistematis. Sebab, untuk 
diadakan pemeriksaan terhadap dana 

bergulir di sekolah butuh 
legalitas tersendiri. 
Selain itu, pihak sekolah 
juga punya kesempatan 
mengkonfirmasi adanya 
pemeriksaan oleh bPk. 
Mereka juga memiliki 
kesempatan menjelaskan 
fakta yang ada. “Jadi, tidak 
hanya dari sudut pandang 
masing-masing instansi,” 
ujarnya.

apalagi secara garis besar, lanjut 
Taufik, berkas yang BPK temukan sudah 
dalam pengelompokan masing-masing. 
yaitu, kelebihan pembayaran honor 
atau transport dan pemberian transport 
yang tidak berdasarkan kegiatan. ada 
juga hasil pembelian alat pelajaran yang 
belum diserahkan ke SMP terbuka dari 
SMP induk, serta pembelian barang yang 
belum dikenakan pajak. 

Terakhir, saldo yang tidak dimasukkan 
dalam aPbS tahun berikutnya dan dana 
masyarakat yang belum dilaporkan oleh 
komite sekolah. “kami sudah berikan 
surat peringatan. nantinya sekolah itu 
akan memberikan konfirmasi sehingga 
kasus ini dapat diketahui secara lengkap 
dari versi bPk, dinas, dan sekolah,” tutur 
Taufik.   (bd)

’Audit sekolah ini 
tetap akan menjadi 
pertimbangan BPK 
untuk audit tahun 

berikutnya dan 
akan dikaji ulang 

perhitungannya oleh 
Kaditama Revbang 

Diklat. ’ 
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SeTeLaH melalui proses pemilihan 
yang  panjang,  akhirnya  komisi III DPr  
memilih  busyro Muqoddas sebagai 

ketua komisi Pemberantasan korupsi (kPk) 
pada november  lalu. Meski  jabatan ketua 
kPk hanya tinggal setahun, kehadiran tokoh 
akademisi yang sebelumnya memegang tam-
puk pimpinan ketua komisi yudisial itu  di-
harapkan bisa memberikan darah segar bagi 
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lantas gebrakan apa  yang akan dilakukan 
busyro Muqoddas setelah dia terpilih men-
jadi ketua kPk? berikut pandangan dua calon 

ketua kPk, busyro Muqqodas dan  bambang 
Widjojanto, tentang korupsi  ketika mereka 
menghadapi uji kelayakan di komisi III DPr.

Dalam menjalankan pemberantasan dan 
pencegahan korupsi  busyro menawarkan 
apa yang disebut dengan konsep kenabian 
(transendental). Dia meyakini bahwa pembe-
rantasan korupsi tidak selalu efektif dengan 
perlawanan yang digulirkan gerakan antiko-
rupsi. Hal ini dikarenakan aktor korupsi men-
ganggap materi sebagai Tuhan-nya.

“Ideologi yang saya tawarkan adalah ke-
nabian. Intinya, liberatif, humanisasi dan 
pembebasan, dan transcendental. Ini untuk 

mengatakan bahwa korupsi bukan saja meru-
sak negara tetapi juga menyebabkan terjadi-
nya dehumanisasi. Di situ akar masalahnya,” 
jelas busyro. 

Dengan begitu, sistem pemberantasan 
korupsi tidak memiliki nafas jika hanya di-
dasarkan atas ideologi gerakan perlawanan 
saja. Dia optimistis  pola yang ditawarkannya 
itu mampu menyadarkan para koruptor yang 
selalu mengagung-agungkan materi dalam 
tindak kejahatannya.

Menurut dia, saat ini korupsi di Indonesia 
secara sosiologis semakin menggurita, sis-

temik, dan kreatif. akibatnya, 
korupsi telah memelaratkan 
rakyat yang sudah melarat, 
serta merontokkan wibawa 
negara. 

Modus tindak pidana ko-
rupsi juga mengalami diversi-
fikasi dari konsep hingga wu-
jud aksinya. korupsi tak lagi 
dilakukan secara konvensio-
nal, seperti penggelembun-
gan harga, anggaran fiktif dan 
sebagainya, tetapi sudah men-
jarah kekayaan alam  negara. 
akibatnya, korupsi membuat 
negara tidak optimal dalam 
menjalankan tiga postulat 

sebagaimana tercantum pada 
Mukaddimah UUD 1945, yakni membebas-
kan manusia dari segala ketertindasan, men-
gangkat derajat dan martabat bangsa, serta 
menciptakan tatanan kehidupan bernegara.

Untuk menghadapi  kejahatan korupsi 
yang semakin sistemik itu  kPk-pun  dituntut   
mereposisi diri karena berada di ruang dan 
waktu yang selalu berubah. Oleh karenanya 
perlu adanya sistem yang dibangun dan di-
kembangkan  untuk  menempatkan kPk pada 
posisi tepat di tengah masyarakat sebagai 
penegak hukum. 

Pria kelahiran yogyakarta itu juga  
menegaskan, kPk   bersama para  stakeholder 

‘Menunggu Jurus Ampuh 
ketua kpk Baru’

Busyro Muqoddas 

akhirnya terpilih 

sebagai Ketua KPK 

mengalahkan  

Bambang Widjojanto. 

Bagaimana 

pandangan 

mereka mengenai 

penanganan korupsi 

di Indonesia?

n Busyro Muqqodas n Bambang widjojanto
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harus mampu membangun sistem ke-
pemimpinan dan tata kelola keuangan 
negara yang efisien, profesional, trans-
paran, dan akuntabel.

“antara sistem kepemimpinan dan 
tata kelola keuangan ini saling interde-
penden dan komplemen. karena itu, 
sistem tata kelola keuangan negara 
yang bagus  membutuhkan sistem ke-
pemimpinan yang bagus pula.”

busyo juga memberikan pandangan 
atas sistem kepemimpinan negara di-
lihat dalam kaderisasi partai  politik 
(parpol) . Dalam kajian akademisnya,  
dia berpendapat parpol merupakan 
pilar demokrasi dan realitas dari ma-
syarakat modern sehingga harus dijaga 
marwah kehormatannya.

Dalam konteks parpol itu busy-
ro menjabarkan, kPk ke depan perlu 
membangun kerja sama yang lebih si-
nergis dengan DPr. Hal ini sangat pen-
ting  mengingat salah satu fungsi DPr 
adalah melakukan pengawasan angga-
ran. apalagi kenyataan memperlihat-
kan ada kecenderungan makin banyak  
penyalahgunaan aPbD yang dilakukan  
oleh kepala-kepala daerah  sehingga  
korupsi-pun  mengarah desentralisasi. 

Guna mencegah kecenderungan itu, 
kPk wajib  menciptakan kaderisasi. bila 
semua ini bisa direalisasikan dengan 
baik dan penuh tanggung jawab maka 
target ke depan diharap ada trust buil-
ding terhadap DPr sekaligus terhadap 
parpol.

Sinergi penegak Hukum
bambang Widjojanto berpan-

dangan,  pemberantasan korupsi di 
Indonesia bisa lebih optimal dan focus 
bila  dilakukan dengan membuat road-
map  dan  membangun sinergi antar-
lembaga penegak hukum.

Roadmap atau pemetaan wilayah 
pemberantasan korupsi tersebut bisa 
dibuat dari data-data instansi pengawa-
san seperti badan Pemeriksa keuangan 
dan Inspektorat  Jenderal di institusi 
pemerintahan. Data yang sudah seten-
gah matang itu ditambah dengan data  
pengawasan dari lembaga lainnya.

“Jika kedua hal tersebut bisa dibuat 
dan dilaksanakan, pemberantasan ko-

rupsi bisa lakukan lebih optimal dan 
bisa difokuskan di wilayah-wilayah 
yang berpotensi terjadi korupsi,” kata 
bambang.

Mantan ketua Dewan Pengurus 
yayasan Lembaga bantuan Hukum 
Indonesia (yLbHI) ini menegaskan 
pembuatan roadmap pemberantasan 
korupsi saja belum cukup untuk me-
ningkatkan dan memfokuskan upaya 
pemberantasan korupsi. 

Upaya selanjutnya harus dilakukan 
law summit dari lembaga penegakan 
hukum seperti kepolisian, kejaksaan, 
dan kPk. kemudian, melalui law sum-
mit ini dibangun sinergi antarlembaga 
penegakan hukum dalam pemberanta-
san korupsi.

Jika kedua hal ini bisa dilaksa-
nakan,  bambang  yakin  pembe-
rantasan korupsi di Indonesia bisa 
dilakukan lebih optimal dan fokus, 
serta bisa terhindar  dari kesan pem-
berantasan korupsi  yang tebang pilih. 
bambang juga menggarisbawahi bahwa 
filosofi dasar pemberantasan korupsi  
tak lain adalah membela kepentingan 
publik. namun, pada kenyataannya sis-
tem yang tertuang  dalam kUHaP justru 
lebih banyak mengutamakan kepentin-
gannya terdakwa. “Lantas hak korban  
ada di mana?” tegasnya.

Pasal korupsi yang merupakan ext-
ra ordinary crime, yang berdampak luar 
biasa dahsyat itu, menurut bambang  
seharusnya  bisa berfungsi   melindungi 
publik.

“Jika bicara pemberantasan korup-
si, sebenarnya  kita sedang men-defence 
kepentingan publik, atau dalam  bahasa 
konstitusi, kita sedang melindungi dau-
lat rakyat. Untuk itu, filosofi hukumnya-
pun harus dikembangkan ke sana.”

Menurut bambang , hal itu sangat 
penting, agar hukum tidak kehilangan 
roh atau kehilangan spiritual karena 
hukum  bekerja secara instrumental.  
Semestinya, tegas dia, hukum bekerja 
pada value, kebenaran dan keadilan, 
dan berpihak kepada publik.

Lantas apakah kPk selama ini sudah 
membantu pemberantasan  korupsi? 
bambang menilai diskursus kPk itu 
kebanyakan diletakkan pada problem 

hukum. Itu merupakan kesalahan per-
tama, karena  permasalahan korupsi 
tidak melulu hukum.

“Di sana, juga ada otoritas yang be-
kerja. Otoritas digunakan untuk men-
geluarkan kebijakan. kebijakannya 
legal. Hanya  saja, power yang ada tidak 
dikerjakan sesuai amanah,” tegasnya.

Di sisi lain, hukum yang bekerja 
pada ruang-ruang kebijakan harus te-
rus dilaksanakan. kalau kebijakan itu 
sudah  korup sejak awal, berarti semua 
komponen sedang bekerja dalam sis-
tem yang korup.  “Jadi itulah yang  mau 
saya katakana, bahwa korupsi bukan 
semata-mata hanya problem hukum.” 

bambang  juga menyinggung bahwa  
ujung dari seluruh proses penegakan 
hukum adalah dibui. namun, yang men-
jadi masalah, apa yakin sistem di penja-
ra bisa membuat orang lebih baik lagi?

Sebagian orang mengatakan, me-
lakukan kejahatan yang paling aman 
dilakukan melalui penjara, misalnya 
narkoba. “Jadi kalau bicara penindakan 
saja, ujungnya orang ini dihukum. Lan-
tas  apa gunanya hukuman kalau sistem 
yang ada dipenjara tidak sesuai dengan 
tujuannya,” katanya.

belakangan, ada kecenderungan 
publik terdidik oleh media untuk ter-
tarik hanya dengan penindakan kare-
na bisa didramatisasi. Sementara yang 
kerja secara diam-diam membangun 
system dan  merumuskan kebijakan, 
tak mendapatkan porsi karena diang-
gap tidak dramatis.

“Saya tidak anti dengan penindakan, 
tetapi saya ingin semua kewenangan  
yang dimiliki kPk,  pencegahan, penin-
dakan  dan monitoring  semua  bisa te-
rintegrasikan. bukan hanya two in one, 
tetapi three in one,” tegasnya. 

Di akhir pembicaraan  bambang 
kembali menegaskan,   salah satu ke-
wenangan kPk adalah monitoring.  Mo-
nitoring  ini harus dilakukan terhadap 
sistem administratif di lembaga peme-
rintahan dan negara. Setelah itu,  kPk  
bisa mengusulkan perubahan sistem 
kepada presiden dan DPr. “nah hal ini 
yang tampaknya belum dioptimalkan,” 
tutup Dr bambang  Widjojanto.  (bd)
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akan halnya dengan harapan para  penggiat pembe-
rantasan korupsi. Meski hingga saat ini mereka ma-
sih menyimpan keraguan terhadap kemapuan ketiga 

pentolan  yang telah mendapat daulat penuh itu, tapi toh ak-
hirnya mereka tetap berharap Trio busyro, basrief dan Timur 
(bbT)  mampu menjadi bolduser yang bisa menumbangkan 
budaya korupsi,  serta  bisa menjadi sapu yang bersih tanpa 
harus merasa  ewuh pakewuh,

Tapi siapa sebenarnya Trio bbT itu?  berikut jejak  ketiga 
tokoh kita akhir tahun ini serta harapan-harapan masyarakat 
terhadap kiprah ketiga tokoh kita tersebut.

Busyro Muqoddas
Di kalangan para penggiat 

pemberantasan korupsi, busyro 
dikenal sebagai sosok yang ber-
sih. Sekalipun penampilannya ka-
lem, namun dia dikenal sebabai 
sosok yang tak kenal kompromi. 
Hal ini telah dibuktikannya sela-
ma dia memimpin komisi yudici-
al (ky) yang salah satu tugasnya 
adalah menjaga, mengawasi dan 
mengawal harkat, martabat dan 
kehormatan para hakim.

busryo Muqqodas terpilih menjadi ketua kPk, setelah  
memenangi voting yang digelar  komisi III DPr rI pada 25 
nopember 2010. Sekalipun hanya terpaut beberapa suara  
dari rivalnya bambang Widjajanto, hal itu sudah cukup bagi  
busyro Muqoddas  untuk menjadi pimpinan suatu lembaga 
yang paling ditakuti para koruptor  itu. 

Selain terpilih sebagai ketua kPk, busyro  juga terpilih 
sebagai Pimpinan kPk hingga Desember 2011. busyro men-
galahkan empat pimpinan kPk lainnya yang juga menjadi 
kandidat, yaitu Haryono, M Jasin, bibit S rianto, dan Chandra 
M Hamzah, yang sudah menjalani masa jabatan sebagai pim-
pinan kPk selama tiga tahun,

busyro lahir pada tanggal 17 Juli 1952 di yogyakarta den-
gan nama lengkap Mohammad busyro Muqoddas.  Sebelum 
terpilih menjadi ketua kPk beliau menjabat sebagai  ketua 
sekaligus anggota komisi yudisial periode 2005-2010. Dia 
menamatkan  Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia yogyakarta tahun 1977 dan pernah menjadi 
anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Is-
lam Indonesia.

busyro mengawali karier di bidang hukum di tahun 1983 
sebagai Direktur Lembaga konsultasi dan bantuan Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ia pernah 
menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Uni-
versitas Islam Indonesia (1986-1988), dilanjutkan sebagai 
sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia hingga tahun 1990. Gelar Magister Hukum dipe-
roleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 
1995.

Pada tahun 1995-1998 beliau menjabat sebagai ketua 
Pusdiklat dan LkbH Laboratorium Fakultas Hukum Univer-
sitas Islam Indonesia. Peserta pelatihan Investigasi Pelangga-
ran HaM berat (2004) itu melengkapi Curriculum Vitae-nya  
dengan karir di bidang karya ilmiah  yakni  menjadi penyun-
ting buku:  “Politik Pembangunan Hukum nasional” dan “ke-
kerasan Politik yang Over acting”. Selain itu beliau juga ikut  
serta anggota tim riset konflik Maluku dan Tim Penulis buku 
“Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia”.

Selain mengajar, aktivitas lain yang dijalani M. busyro 
Muqoddas, adalah sebagai advokat jalanan (prodeo). Salah 
satu kasus yang pernah ditanganinya adalah kasus gugatan 
terhadap bupati Wonosobo, atas nama pedagang pasar tra-
disional pada tahun 1997. 

Tahun 2010, M. busyro Muqoddas termotivasi menjadi 
ketua kPk, tujuannya untuk mewujudkan “jihad kemanusia-
an”, memerdekakan rakyat dan bangsa dari kondisi dan feno-
mena perilaku kumuh secara etika dan moral. 

Basrief Arief  
Pensiun tak membuat 

karir basrief arief (63) ter-
henti. Mantan Wakil Jaksa 
agung era abdul rahman 
Saleh ini ditunjuk Presiden 
Susilo bambang yudhoyono 
menjadi Jaksa agung. Gedung 
bundar yang ia tinggalkan 3 
tahun lalu, harus ia datangi 
lagi. 

Di penghujung tahun 2010, tiga institusi penegakkan hukum 
di Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mendapat pimpinan baru. Sekalipun ketiganya, 

Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief 
dan Ketua KPK, Busyro Muqoddas termasuk  “stock lama”, 

masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada “Trio Macan” 
itu untuk membuat gebrakan besar dalam penegakan hukum

Menengok Jejak  Trio Macan 
penegak Hukum
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basrief arief terpilih memimpin korps adhyaksa ini di-
sampaikan langsung Presiden Susilo bambang yudhoyono 
(Sby) di Istana Presiden, kamis, 25 november 2010. Presiden  
menilai mantan Jaksa agung Muda bidang Intelijen itu memi-
liki pengalaman yang cukup tinggi di lingkungan kejaksaan. 
karena itu dia diharapkan mampu meneruskan reformasi di 
bidang hukum dan revitalisasi kejaksaan. 

bak gayung bersambut, pilihan  Sby terhadap basrief ari-
ef pun dinilai kalangan internal kejaksaan agung tepat. bas-
rief merupakan jaksa senior yang mempunyai pengalaman 
luas. 

Selain itu, kepercayaan Sby atas basrief sudah berlang-
sung lama. Sebelumnya  keduanya kerap berkoordinasi saat 
era Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu Sby menjabat 
sebagai  Menko Polhukam dan  basrief arief menjabat seba-
gai Jamintel

Langkah gemilang  yang melambungkan nama basrief 
dicapainya   ketika pria kelahiran Tanjung enim, Palembang, 
23 Januari 1947 itu ditunjuk sebagai ketua Tim Pemburu ko-
ruptor sekaligus ditunjuk  menjadi  Wakil Jaksa agung sejak 
2005 sampai pensiun pada 2007. 

Tim Pemburu koruptor yang dinakhodainya sukses mem-
bekukan sejumlah aset-aset koruptor kakap Tanah air. Target 
Tim pimpinan basrief arief tidak tanggung-tanggung, yakni 
menangkap dan memulangkan aset terpidana yang kabur ke 
luar negeri, seperti edy Tansil, Hendra rahardja (bLbI bank 
Harapan Sentosa), bambang Soetrisno, dan Irawan Salim (Di-
rut bank Global). Pada 2005, Tim ini berhasil menyita dan 
membekukan aset edy Tansil, Hendra rahardja, dan Irawan 
Salim.

Saat itu, ada enam terpidana dan 12 tersangka koruptor 
asal Indonesia yang menjadi target. Sjamsul nursalim, agus 
anwar, bambang Sutrisno, andrian kiki Iriawan, Sherni 
konjogian, David nusa Wijaya, Sudjiono Timan, eko adi Put-
ranto, dan Maria Pauline Lumowa. Pada 5 September 2005, 
tim basrief melobi pemerintah Swiss dan Hong kong untuk 
membekukan aset koruptor. Hasilnya, dana Irawan Salim di 
bank Swiss sekitar rp500 miliar dibekukan.

bahkan, pemerintah Hongkong juga setuju memblokir 
rekening Hendra rahardja senilai US$9,3 juta. Pemburu ko-
ruptor juga menyita aset-aset buron kakap edy Tansil, bos 
Golden key grup yang mengkorup dana negara rp1,3 triliun. 
Tim pimpinan basrief juga menangkap bekas Direktur bank 
Sertivia David nusa Wijaya yang merupakan terpidana kasus 
korupsi dana bLbI senilai rp 1,3 triliun.

Sebelum menjabat sebagai pimpinan pemburu koruptor, 
basrief merupakan jaksa karir di korps adhyaksa. basrief 
pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri bela-
wan, Sumatera Utara, kepala kejaksaan negeri Cibinong, 
Jawa barat, dan kepala kejaksaan negeri Jakarta Pusat. karir 
alumnus Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran dan 
Fakultas Hukum Universitas andalas ini terus menanjak. Dia 
menjabat sebagai asisten Pidana Umum kejasaan Tinggi DkI 
Jakarta, Staf ahli kejaksaan agung rI, kepala biro Umum, dan 
kepala kejaksaan Tinggi DkI Jakarta.

Pada tahun 2000, nama basrief mulai akrab ditulis media 
massa. Saat itu dia menjabat sebagai kepala bagian Humas 
kejaksaan agung alias juru bicara. karir basrief terus tanpa 
hambatan tatkala dipercaya menjabat Jamintel

Meski kini sudah ‘purna-jaksa’, pria bernama lengkap 
agung basrief arief ini memilih bergelut sebagai konsultan 
hukum. Hingga kini, basrief masih sebagai ketua Presidium 
keluarga besar Purna adhyaksa (kbPa). karakter basrief 
yang gigih memburu koruptor juga membuat Presiden Sby 
kembali memberikan kepercayaannya sebagai anggota Pani-
tia Seleksi anggota komisi Pemberantasan korupsi (Pansel 
kPk) pada 2010.

Timur pradopo 
Meski sebelum-

nya sempat terden-
gar santer beberapa 
nama calon yang siap 
naik ke tribun utama 
untuk menggantikan 
kapolri bambang 
Hendarso Danuri, 
akhirnya toh Presi-
den Soesilo bambang 
yudhoyono hanya me-
netapkan satu calon 
yakni komjen Polisi 
Timur Pradopo yang 
diajukan ke DPr. 

Timur Pradopo terpilih setelah dia  diajukan sebagai ca-
lon tunggal ke DPr oleh Presiden Sby. Sebelumnya  Timur 
Pradopo  menjabat sebagai kapolda Metro Jaya. Sebelum itu 
beliau  juga pernah menyandang berbagai jabatan startegis..

komjen Polisi Timur Pradopo adalah lulusan akademi 
kepolisian 1978. Mengawali karir sebagai Perwira Samapta 
Poltabes Semarang. Tahun 1997-1999, Timur menjadi kapol-
res Metro Jakarta barat, kapolres Metro Jakarta Pusat (2000), 
dan kapolwiltabes bandung (2001). 

Usai pelantikan kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo den-
gan tegas menyatakan bahwa Polri  siap melakukan kerjasa-
ma dengan para penegak hukum, termasuk Jaksa agung yang 
baru basrief arief maupun dengan komisi Pemberantasan 
korupsi. “kepolisian membuka diri untuk kerjasama dengan 
lembaga-lembaga lain di bidang penegakan hukum,” tegas-
nya.

Selaian itu dia juga menegaskan bahwa salah satu tugas 
utama sebagai kapolri adalah melakukan pembenahan ke-
dalam. Pembenahan kedalam ini menurutnya sangat penting 
guna mewuijudkan citra kepolisian yang bersih serta mampu 
memberikan pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat. 

bagi Jenderal Timur Pradopo tugas ini tidaklah ringan, 
mengingat banyaknya Pr yang harus diselesaikan terutama 
menyangkut  kasus-kasus yang belakangan menyeruak  di-
tengah-tengah masyarakat seperti misalnya  paradigm  Cicak 
buaya, rekening Gendut, kasus Gayus Tambunan dll.  (bd)
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  SERBA -SERBI

UntUk menyambut HUt-nya 
yang ke-64, BPk RI menyeleng-
garakan Pekan Olahraga internal 
BPk. Pembukaannya dilaksa-
nakan pada Jum’at (10/12) lalu 
di halaman depan Gedung Umar 
Wirahadikusumah, Gedung Uta-
ma kantor Pusat BPk RI. 

Hadir dalam pembukaan 
pekan olahraga tersebut, ketua 
BPk RI Hadi Poernomo, Anggota 
II BPK RI Taufiequrachman Ruki, 
beberapa pejabat eselon I, II, 
dan III BPk RI, para staf ahli, dan 
pejabat AnAO (Australia Natio-
nal Audit Office) Paul Nicole.  

Sekjen BkP RI Hendar Rist-
riawan dalam kesempatan itu 
melaporkan detail teknis penye-
lenggaraan Pekan Olahraga. Di-
katakannya, Pekan Olahraga ini, 
selain untuk menyambut HUt 
BPk RI, juga bertujuan untuk 
menumbuhkan kegembiraan 
yang dapat memberikan keseha-
tan kepada para pegawai. 

Senada dengan Sekjen Hen-
dar Restriawan, dalam kata sam-
butannya, ketua Hadi Poernomo 
mengatakan bahwa pelaksanaan 
Pekan Olahraga BPk ini bukan 
hanya menyehatkan tetapi juga 
untuk membangun jiwa yang 
sportif. 

“Dengan meningkatkan 
sportifitas bisa menumbuhkan 
integritas, moral, dan kebersa-
maan,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, 
pekan olahraga juga berguna da-
lam mempererat tali silaturahmi 
dan saling berkomunikasi dalam 
mendukung kerja. Ia menyebut-
nya sebagai sebuah sinergi. Spirit 
inilah yang diharapkan muncul 
dan berlanjut dalam penunaian 
tugas negara. 

Pekan Olahraga BPk sendiri 

akan melombakan cabang: te-
nis lapangan, tenis meja, catur, 
dan futsal. Penyelenggaran-
nya dimulai dari tanggal 10 
Desember 2010 sampai awal 
bulan Januari 2011.

Pesertanya berasal dari 
seluruh pegawai pelaksana 
BPk RI.  terdiri dari grup Sek-
retariat Jenderal yang men-
cakup: Biro Sekretariat Pim-
pinan (Setpim), Biro Umum, 
Biro Hubungan Masyarakat 
dan Luar negeri (Humas dan 
Ln) Biro keuangan, Biro tek-
nologi dan Informasi (tI), dan 
Biro Sumber Daya Manusia 
(SDM). kemudian, ditambah 
dengan Unit  kerja Auditorat 
Utama keuangan negara (Au-
ditama kn) I-VII, Unit kerja 
Inspektorat Utama (Irtama), 
Unit kerja Direktorat Utama 
Pembinaan dan Pengem-
bangan Hukum (Ditama Bin-
bangkum), serta Unit kerja 
Direktorat Utama Perencana-
an, Evaluasi, Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksa keuangan negara 
(Revbang P3kn).  AAK

Pekan Olahraga 
Sambut HUT BPK RI
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