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Kisruh 
Wadah Tunggal 
Advokat

Surat Keputusan Mahkamah Agung  yang  hanya mengakui Peradi sebagai wadah tunggal advokat 

mengundang protes. Sejumlah organisasi advokat non-Peradi tidak  hanya melaporkan Ketua MA ke 

Komisi Yudisial tetapi juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 
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KEtUA Umum DPP Persa-
tuan Advokat Indonesia 
(Peradin) Ropaun Ram-
be sedang senewen be-
rat. Pangkal persoalanya 

menyangkut Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung kepada Ketua Pen-
gadilan tinggi seluruh Indonesia. Isi-
nya  Surat Keputusan Ketua MA  No-
mor 089/KMA/VI/2010 menyatakan 
bahwa MA hanya mengakui Perhim-
punan Advokat Indonesia (Peradi) 
sebagai satu-satunya wadah tunggal 
advokat di Indonesia.

Dengan kata lain, hanya advokat 
anggota Peradi yang berhak dilantik 
oleh Ketua Pengadilan tinggi.   Ka-
barnya Ketua MA membuat surat itu 
berdasarkan kesepakatan perdamai-
an antara Peradi melalui Ketua Umum 
Otto Hasibuan dan Kongres Advokat 
Indonesia (KAI)  yang diwakili oleh 
Presiden Indra Sahnun Lubis pada ak-
hir Juni 2010.

Kontan saja SK ini mengundang 
protes. Peradin menuding lahirnya SK 
MA No. 089 itu telah memecah belah 
organisasi profesi advokat. Pasalnya, 
saat ini ada tiga organisasi advokat  
yang sama-sama  mengklaim sebagai 
wadah tunggal. Yakni Peradi, Kongres 
Advokat Indonesia (KAI), dan Persatu-
an Advokat Indonesia (Peradin). 

SK itu sepertinya bakal berbuntut 
panjang. tak hanya protes, pada 17 
Januari, ketua umum Peradin menga-
dukan Ketua MA Harifin  A. tumpa ke 
Komisi Yudisial (KY).  Ropaun menilai 
SK itu sudah terlalu jauh ikut campur 
terhadap urusan organisasi advokat. 
Alasannya, SK itu hanya mengakui ad-
vokat anggota Peradi yang  berhak di-
sumpah oleh Ketua Pengadilan tinggi. 

tidak berhenti sampai di sini. 
Ropaum juga mempersoalkan pelak-
sanaan SEMA No 10 tahun 2010 ten-
tang Pemberian Jasa Bantuan Hukum. 
Dalam pandangan dia, melalui SEMA 
itu, MA berniat mengelola anggaran 
bantuan hukum yang disediakan ne-
gara. Ropaum khawatir atas pengel-
olaan dana itu yang rawan dikorupsi. 
Lagipula, lanjutnya, pelaksana pembe-
rian jasa bantuan hukum cuma-cuma 

adalah advokat.
Mendapat tundingan tak sedap itu, 

Harifin  buru-buru  membatah kalau 
MA tidak memecah belah organisasi 
Advokat. Sebaliknya, dikeluarkan-
nya SK MA No. 089 itu  semata hanya  
menjalankan amanat UU Advokat. 

“Undang-Undang Advokat hanya 
mengamanatkan harus ada satu wa-
dah tunggal. Justru  kalau kita menga-
komodir organisasi lain  kita melang-
gar undang-undang,” katanya. 

terkait dengan  SEMA No. 10 ta-
hun 2010, Harifin malah  mempersi-
lakan  advokat untuk melaporkan ke 
KPK bila terjadi korupsi dalam pengel-
olaan uang bantuan hukum itu.

“Jika ada pengadilan tinggi yang 
menyalahgunakan dana bantuan hu-
kum, silakan dilaporkan. Yang mengu-
rus dana itu Panitera Sekretaris atau 
bagian keuangan.”

Menurut dia, sejatinya SEMA itu 
berisi panduan bagi pencari keadilan 
dari keluarga miskin. Dengan adanya 
aturan ini, hakim bisa menawarkan 
bantuan pendampingan hukum se-
cara gratis bagi pencari keadilan dari 
keluarga tidak mampu. tujuanya, agar 
orang tidak mampu yang  beperkara 
tidak kena biaya perkara. Pemberian 
bantuan hukum secara gratis ini diha-
rapkan tidak mengganjal pihak-pihak 

yang beperkara di pengadilan.
Hanya saja untuk merealisasikan 

bantuan hukum tersebut, menurut 
Harifin, butuh alokasi anggaran ne-
gara yang tidak sedikit. Perumusan 
SEMA  ini mengacu pada praktik se-
rupa di Australia melalui penerapan 
pengacara piket (duty lawyers) dan 
Komisi Bantuan Hukum Nasional.

Tuntutan lain
Sejatinya konflik soal wadah tung-

gal advokat ini bukan yang pertama. 
Sebelumnya, Prio Handoko, advokat 
KAI, menggugat SK No 089 tahun 
2010 ke Pengadilan tata Usaha Nega-
ra (PtUN). Upaya hukum ini ditempuh  
karena SK itu merugikan dirinya. Dia 
mengaku pernah ditolak bersidang 
melalui penetapan pengadilan oleh 
hakim di Pengadilan Negeri Bekasi. 
Alasannya, tindakan hakim tersebut 
berdasarkan surat keputusan itu ha-
nya mengakui advokat dari Peradi.

Prio mengaku dirinya tak hanya 
dirugikan secara moral tetapi juga 
secara materil. Pasalnya, dia mesti 
mengembalikan uang kepada klien-
nya karena tak bisa mendampingi di 
ruang sidang. Apalagi, tegasnya, kasus 
ini bukan hanya terjadi  pada dirinya, 
tetapi juga dialami oleh mayoritas 
anggota KAI. 
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Dalam gugatannya, Prio menggu-
nakan Pasal 28 dan Pasal 32 UU No 
18 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 
itu, tuturnya, mengharuskan organis-
asi advokat dibentuk oleh para advo-
kat. Sementara Peradi hanya dibentuk 
oleh delapan asosiasi advokat yang 
diwakili oleh pengurusnya. Dia meni-
lai tindakan Ketua MA tidak tepat bila 
menyebut Peradi sebagai wadah tung-
gal organisasi advokat.

ternyata bukan hanya Prio yang 
kesandung SK MA No.089. Sejumlah 
advokat yang tergabung dalam dua 

organisasi sempalan Peradi, yakni KAI 
dan Peradin pernah mengajukan judi-
cial review UU No 18 tahun 2003 ten-
tang Advokat, khususnya pasal yang 
mengharuskan organisasi advokat 
berbentuk wadah tunggal ke MK. 

Pihak pertama yang meminta ju-
dicial review (uji materi) adalah Ke-
tua Umum BPP Persatuan Advokat 
Indonesia (Peradin) Frans Hendra 
Winata. Adapun, pihak kedua, advo-
kat yang tergabung dalam KAI. BPP 
Peradin mengajukan judicial review,  
sedangkan KAI menguji Pasal 28 ayat 
(1) dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)  

UU Advokat. Mereka mengajukan judi-
cial review secara terpisah. 

Substansi persoalan yang dibawa 
ke MK yakni konsep wadah tunggal or-
ganisasi advokat dan mempersoalkan 
eksistensi Peradi yang diakui sebagai 
satu-satunya wadah tunggal. Dalam 
pandangan para penggugat, eksistensi 
Peradi secara yuridis tak sah di antara-
nya disebabkan tanggal pendiriannya 
sudah melewati dari batas ketentuan 
UU Advokat. Dalam permohonannya, 
para penggugat juga mendalilkan Pa-
sal 28 yang hanya mengakui wadah 

tunggal itu telah melanggar hak ber-
serikat dan berkumpul sebagaimana 
dijamin oleh UUD 1945.

Ketua Umum DPN Peradi Otto 
Hasibuan menegaskan keberadaan 
Peradi sebagai wadah tunggal sesu-
ai UU Advokat, sudah final. Otto juga 
menunjuk ketentuan SK MA No 089 
tahun 2010 yang mengakui Peradi 
sebagai wadah tunggal. Menurut dia, 
Peradi tak melanggar hak para ad-
vokat untuk mendirikan organisasi. 
Namun, Peradi menjadi satu-satunya 
wadah bagi advokat untuk pengakuan 
dalam hal pengujian seseorang untuk 

menjadi advokat. Urgensinya wadah 
tunggal, tambahnya, karena advokat 
adalah penegak hukum.

Sebenarnya konflik di tubuh orga-
nisasi advokat ini berawal dari perpe-
cahan internal Peradi. Sejumlah pihak 
yang tak puas dengan kepengurusan 
Peradi, membentuk organisasi advo-
kat tandingan  dengan nama KAI. tin-
dakan ini menambah kisruh karena 
UU Advokat menyatakan bahwa di In-
donesia hanya ada satu wadah tunggal 
organisasi advokat.

Singkat cerita, Ketua MA berusaha 
menengahi konflik ini 
dengan menjadi fasili-
tator pertemuan kedua 
belah pihak yang berse-
teru. Ketua Umum 
Peradi Otto Hasibuan 
dan Presiden KAI Indra 
Sahnun Lubis menan-
datangani kesepakatan 
perdamaian dengan 
mengakui Peradi. Na-
mun, belakangan, kubu 
KAI mengaku mena-
rik kesepakatan yang 
dibuatnya tersebut. 
Apa boleh dikata,  nasi 
sudah menjadi bubur. 
Desakan kubu KAI agar 
SK MA itu dicabut ter-
nyata tak digubris oleh 
Ketua MA. 

Pengacara senior 
Adnan Buyung Nasuti-
on, justru menilai lang-
kah  untuk menyatukan 

organisasi  oleh MA dinilai salah. Me-
nurut UU Advokat upaya mempersa-
tukan advokat di dalam satu wadah 
tidak boleh dilakukan baik oleh ekse-
kutif, legislatif, maupun yudikatif.  Pa-
dahal, lanjutnya, seharusnya sebelum 
adanya penyatuan semua pihak harus 
berkumpul terlebih dahulu dalam se-
buah kongres.

Buyung menyesalkan sikap Ketua 
MA yang secara tiba-tiba mengesah-
kan satu pihak saja tanpa mendengar 
pendapat dari semua pihak. Seperti-
nya memang tidak mudah menyatu-
kan advokat.  (bw)
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AkhirnyA pada 28 Januari 2011, Penyidik Mabes Polri menahan man-
tan atasan Gayus Tambunan, Bambang heru ismiarso. Penahanan 
mantan Direktur keberatan dan Banding Direktorat Pajak itu dilaku-
kan setelah pemeriksaan selama hampir 11 jam.

“Berdasarkan pemeriksaan dari jam 11.00, penyidik Tindak Pidana korupsi 
Bareskrim memutuskan menahan Bambang heru ismiarso,” kata kepala Bagian 
Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Pol-
ri, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011. “Saudara Bambang akan dititipkan di rumah 
tahanan Polda Metro Jaya.”

Selain itu, jaksa Cirus Sinaga juga ‘kecipratan’. Dia menghadiri pemeriksaan 
awal sebagai saksi pada 12 Januari 2011. Statusnya pada waktu itu masih saksi 
terlapor. Pada akhir Januari, Cirus juga datang ke kepolisian untuk kembali pe-
riksa.

Penetapan Cirus sebagai tersangka tak pernah jelas kapan. kapolri Jenderal 
Timur Pradopo menyebutkan dia tersangka pada rapat Dengar Pendapat den-
gan komisi iii DPr Senin (24/1). keesokan harinya, penyidik melakukan gelar 
perkara kasus rentut tersebut.

kasus pemalsuan rentut ini sendiri berkembang sejak kejaksaan Agung me-
lapor ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LP POL 2 TBL/421/X/2010/Ba-
reskrim tertanggal 28 Oktober 2010. Cirus dan haposan dituduh bersekongkol 
menghapus tuduhan terhadap Gayus dari pidana 1 tahun dengan masa percoba-

Foto : Johnson Panjaitan, Eva Kusuma Sundari, Cirus Sinaga 

Efek Domino 
Kasus ‘Super’ Gayus

Sekalipun Gayus 
Halomoan Tambunan  

sudah dijatuhi hukuman 
7 tahun penjara oleh PN 

Jakarta Selatan, kasus 
mafia pajak diprediksi 

terus bergulir. Tak kurang  
22 kasus baru  telah 

diserahkan ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

(KPK) untuk diproses. 
Presiden diharapkan bisa 

langsung memimpin 
dan memerintahkan 

BPK segera mengaudit  
151 perusahaaan yang 

pernah ditangani Gayus 
Tambunan.

n Johnson Panjaitan

  hukum 
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an menjadi tanpa masa percobaan untuk menyuap Gayus. 
Menanggapi maraknya pembahasan kasus mafia pajak 

Gayus Tambunan, praktisi hukum Johnson Panjaitan yang 
juga Penasihat indonesia Police Watch,  berpendapat meng-
guritanya  mafia pajak dan mafia hukum  memperlihatkan 
kepada kita semua ketidakberdayaan  negara melawan ma-
fia. 

“Bayangkan, hanya karena tingkah seorang Gayus Tam-
bunan, marwah hukum yang dibina selama ini telah porak 
poranda dan compang-camping. Dari penyidikan hingga 
naik ke persidangan, kasus itu  selalu menyebarkan aroma  
busuk sehingga terlihat dengan jelas betapa semakin bu-
ruknya penegakan hukum di indonesia,” ujar Johnson. 

yang lebih celaka, selama kasus ini mencuat ke per-
mukaan, negara hanya bisa diam. Seolah-olah negara ikut 
terlibat dalam pusaran kasus yang saling menyandera satu 
dengan yang  lain.  

Johnson memaparkan pada awalnya yang menjadi  pe-
micu kasus ini  hanyalah  kerusakan instrumen perpajakan, 
mulai dari tingkat pemeriksa pajak yang paling bawah, sam-
pai ketingkat  paling tinggi. rentan dan rumitnya peraturan 
perpajakan yang ada, langsung atau tidak, telah membuka 
ruang bagi para mafia pajak untuk mengutak-atik mema-
inkan peraturan yang ada. Dengan tujuan untuk  menjarah 
pemasukan pajak yang seharusnya menjadi kekayaan nega-
ra.  

Secara garis besar, jelasnya, pemeriksaan kasus pajak 
terbagi menjadi  dua tahap. Pertama, adalah  pemeriksaan 
yang dilakukan di Ditjen Pajak. kunci terakhirnya ada pada 
bidang keberatan dan banding. Bidang inilah yang menjem-
batani masalah pajak itu keperadilan pajak. Kedua, peradi-
lan pajak yang cenderung eksklusif.

Berkaca dari kasus Gayus, kata 
Johnson, jelas terlihat bagaimana 
penegakan hukum di bidang per-
pajakan telah dirusak oleh aparat 
penegak hukumnya sendiri. Lewat 
Gayus telah diperlihatkan bagaima-
na seorang pegawai golongan iii B  
di Ditjen Pajak bisa  ‘bermain’ dari 
level paling bawah sampai ke tingkat 
paling atas dengan total penghasilan 
yang fantastis, lebih dari rp75 miliar.

Di indonesia, Peradilan Pajak me-
rupakan sesuatu  yang baru. Oleh  se-
bab itu, tuturnya, kejadian  ini sangat 
memprihatinkan dan menyakitkan  
karena negara yang  sudah susah 
payah  membangun sistem akhirnya 
kembali berantakan.

konyolnya, negara juga  ikut andil  
dalam  melemahkan sistem yang di-
bangunnya melalui pemilihan sum-
bar daya manusia yang tidak tepat.  

Misalnya, penempatan para pensiunan Ditjen Pajak untuk 
menjadi hakim peradilan pajak. keadaan seperti inilah yang 
membuat citra Peradilan Pajak menjadi sangat ekslusif. 

“Peradilan ini dibuat untuk mengatasi problem yang ada 
di Ditjen Pajak.yang menangani para pesiunan Ditjen Pajak, 
yang menjadi konsultannya orang pajak. Bahkan, tak musta-
hil yang menjadi pengacaranya pun orang pajak atau man-
tan orang pajak,” ujarnya.

kaitan lainnya, kata Johnson, adalah  masalah remunera-
si. Tujuan pemberian remunerasi ini  untuk meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia yang ada di Ditjen Pa-
jak. Biaya remunerasi itu berasal dari utang dengan jaminan 
seluruh bangsa ini. namun, hasilnya ternyata tidak efektif.

“Jadi kalau kita mau melihat kesempurnaan ketidak-
mampuan negara melawan  mafia pajak/hukum, ya pada 
kasus Gayus ini. Inilah kasus mafia hukum yang  terlihat se-
cara telanjang karena tidak lagi menyangkut masalah per-
pajakan, tetapi juga menyebar ke tempat  lain,” tegasnya.

Johnson merujuk  kasus keluarnya Gayus dari tahanan 
dan kasus paspor palsu. kasus penyuapan kepada hakim 
Asnun. Adanya kerja sama  antara jaksa, penyidik  dan pen-
gacara untuk merekayasa tuduhan korupsi, money launde-
ring  menjadi kasus penggelapan. 

“Jadi  kasus Gayus ini  sudah menjadi kasus  yang memi-
liki multiplying effect. Tak mengherankan  jika kasus ini bisa 
mengimbas  sampai kepada para petinggi negara, bahkan 
sampai ke Presiden,” tegasnya.

Respons Presiden 
Sesudah rapat terbatas di istana pada Senin, 17 Januari 

2011, Presiden menjelaskan bahwa dirinya sudah meme-
rintahkan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin 
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pengawasan kasus ini. Boediono akan 
dibantu jajaran Satuan Tugas Pembe-
rantasan Mafia Hukum.

“Saya menugasi saudara Wapres 
untuk memimpin kegiatan penga-
wasan, pemantauan, dan penilaian 
instruksi Presiden ini dengan dibantu 
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,” 
kata Presiden

Anggota komisi iii bidang hukum 
DPr Eva kusuma Sundari, menyesal-
kan keputusan Presiden Susilo Bam-
bang yudhoyono yang menyerahkan 
pimpinan kasus Gayus Tambunan 
kepada Wakil Presiden Boediono. 
Presiden dinilai tidak berani pa-
sang badan.

“kenapa hal-hal yang memi-
liki dampak risiko politik selalu 
dilempar kepada Wakil Presiden,” 
kata Eva kusuma Sundari, anggota 
FPDi Perjuangan, belum lama ini.

Menurut Eva, ini merupakan 
yang kesekiankalinya Presiden 
SBy menyerahkan tanggung jawab 
isu penting kepada pihak lain. Eva 
pun mengambil beberapa contoh.

“Kasus mafia hukum dilempar 
ke Satgas (Satuan Tugas Pembe-
rantasan Mafia Hukum), kasus 
keberagaman ke MUi, UkP4 juga 
dipegang Wapres. Jadi, Presiden 
ini mengurusi apa?” tanya anggota 
DPr dari daerah pemilihan Jawa 
Timur Vii ini.

Eva menilai kasus mafia hukum 
Gayus Tambunan ini bersifat darurat. 
Maka itu, Presiden SBy seharusnya 
memimpin pengawasan kasus ini se-
cara langsung. Apalagi, kata Eva, kom-
petensi Boediono yang memiliki por-
tofolio dan lebih paham soal ekonomi 
membuat keputusan SBy itu semakin 
aneh. “harusnya, SBy pasang badan,” 
jelas Eva.

Johnson Panjaitan juga menyay-
angkan respons Presiden dalam kasus 
ini yang justru ikut mengambil jalur 
politik. Presiden tidak memperkuat 
atau memaksimalkan fungsi Menko 
Polhukam dan jajarannya, seperti ke-
polian, kejaksaan, Depkumham, dan 
lembaga penegak hukum lain yang 
secara konstitusi  memiliki legitimasi. 

“Justru membentuk mesin baru yaitu 
Satgas Mafia Hukum yang tidak masuk 
dalam jajaran yudikatif,” katanya. 

Menurut dia, keberadaan Satgas  
menjadi lebih runyam, karena dalam 
praktiknya  bisa bermata dua. Pertama, 
dia menjadi Staf Ahli khusus  Presiden, 
yang berarti  orang nomor satu presi-
den. Kedua, secara politis dia juga ha-
rus melindungi kepentingan Presiden. 

“kalau pengakuan Gayus benar, 
maka semua tawaran yang disampa-
ikan Denny indrayana kepada Gayus 
itu memiliki implikasi politik.   Misal-

nya,  kalau mau membongkar mafia 
pajak akan dibantu Satgas agar  huku-
mannya diringankaan. Mau dijadikan 
wishtle blower. Mau digalangkan opini 
melalui media masa. Akan memperte-
mukan dengan kapolri.  Semua ini kan 
klaim politik,” ujarnya.

Johnson menunjukan dua jalan 
untuk mengatasinya.  Pertama,  kepe-
mimpinan negara   harus dikembali-
kan. Artinya, pimpinan yang sungguh-
sungguh sebagai pimpinan negara. 
Bukan pimpinan yang menjadi bagian 
dari permainan   politik  yang saling 
sandera satu dengan yang lain.

Kedua, Presiden harus mengguna-
kan kPk sebagai lembaga yang selama 
ini masih dinilai rakyat memiliki integ-
ritas tinggi. Jadi, tambahnya, sepanjang 

menyangkut kasus korupsi, money lo-
undering, rekening dan  lain-lain yang 
menyangkut aparatur negara, harus 
diserahkan ke kPk.

Sementara itu yang menyangkut 
soal paspor, suap menyuap, pengem-
balian uang negara, manfaatkan seca-
ra maksimal kepolisian dan kejaksaan 
yang sudah dievaluasi.  

“Disinilah pentingnya Presiden 
langsung terlibat.  Presiden tidak ha-
nya  memberikan intruksi  atau men-
delegasikan kepada wakilnya  karena 
dalam sistem ketatanegaraan yang 

disebut sebut dalam konstitu-
si  adalah Presiden. Bukan Wakil 
Presiden,” tegas Johnson. 

Lantas dimana peran BPk? Se-
bagai lembaga negara  yang memi-
liki kewenangan menilai  akunta-
bilitas suatu perusahan,  BPk bisa 
diminta  mengaudit pembayaran 
pajak  dari perusahaan-perusaha-
an yang ditangani Dirjen Pajak.

Dalam hal ini  BPk  memiliki 
peranan yang penting dan stra-
tegis dalam upaya memberantas 
kasus mafia pajak/hukum  ini.  
namun, BPk  tentunya tidak bisa 
bergerak langsung kecuali ada 
permintaan dari pihak lain.

“Jadi Presiden harus langsung 
turun  dan memerintahkan BPk 
mengaudit 151 perusahaan yang 

ditangani Gayus yang data-data-
nya telah diserahkan Ditjen Pajak. ha-
sil audit diserahkan ke Presiden dan 
Presiden yang menyerahkan ke kPk,” 
ujarnya.  

Dari dimensi  kasus Gayus ini, Jon-
son akhinya menyimpulkan bahwa 
saat ini kondisi negara  telah mema-
suki pradarurat hukum.  “Darurat hu-
kum karena hukumnya sudah kalah 
dengan mafia. Darurat hukum, karena 
mafia hukum  telah menunjukkan bah-
wa tak ada kepemimpinan dalam hal 
penegakan hukum. Darurat hokum, 
karena sendi-sendi hukumnya sudah 
rusak. Darurat hukum, karena hu-
kumnya sudah terbalik-balik. Darurat 
hokum, uang rakyat sudah banyak di-
makan,” ujarnya dengan nada tinggi.   

  (lif/bd/dr)

n Eva Kusuma Sundari
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UPAyA indonesia Corruption Watch (iCW) 
membongkar penyimpangan Dana BOS tak 
main-main.  Selain melapor ke  BPk Pusat, 
iCW juga   melaporkan  kasus ini ke kepo-
lisian terkait  pelanggaran keterbukaan 

informasi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan 
menilai akuntabilitas lembaga negara iCW berharap 
BPk  segera  melakukan audit investigasi.  Berikut wawan-
cara Warta BPk dengan Peneliti Senior ICW Febri Hend-
ry.

 Bagiamana  kronologi  dugaan  penyimpangan 
dana BOS?

Awalnya kita menyimak adanya laporan masyarakat 
tentang adanya penyimpangan penggunaan dana BOS atau 

BOP  di lima SMP dan Block Grant  sejumlah 
sekolah di Jakarta. Dari data yang kami pel-
ajari memang diketemukan indikasi awal 
adanya penyimpangan. namun, kami masih 
memerlukan data tambahan untuk menge-
tahui adanya indikasi korupsi.

nah, untuk mendapatkan data tamba-
han itu kami menghubungi inspektorat un-
tuk meminta data penggunaan dana BOS, 
BOP 2007, 2008, 2009 di lima SMP yang 
ditengarai melakukan penyimpangan  dan 
SMP rawamangun. namun, hasilnya men-
gecewakan. Akhirnya, kami melaporkan ke 
BPk Dki  Jakarta.

Apakah ICW turun langsung ke seko-
lah-sekolah? 

ya. Tim kami dibantu orang tua murid 
turun langsung ke sekolah yang ditengarai 
melakukan penyimpangan guna meminta 
data tersebut. namun,  hasilnya jauh dari 
harapan. Mereka juga enggan  memberikan 
data yang kami perlukan dengan alasan 
yang berbeda-beda. Ada yang beralasan tak 
bisa memaparkan hal tersebut tanpa perse-
tujuan atasan. Ada pula yang tak memberi 
jawaban sama sekali. Bahkan, ada pula yang 
berdalih dilarang undang-undang.

Tindak lanjut ICW? 
karena sudah sepuluh hari informasi 

yang kami harapkan itu  tidak kunjung dapat, 
kamipun melaporkan hal itu  keatasannya, yakni  kepala 
Dinas  Pendidikan Dki Jakarta. namun, kami kembali tidak 
mendapatkan  respons yang memadai. Akhirnya, kami me-
laporkan ke komisi informasi Pusat (kiP) untuk  diproses.

Bagaimana proses di KIP?
Awalnya, dicoba melalui mediasi antara kami, Dinas 

Pendidikan dan para kepala sekolah. Mediatornya kiP. Dari 
mediasi itu kepala Dinas Pendidikan dan para  kepala se-
kolah  bersedia memberikan data-data tentang  anggaran 
belanja  kelima sekolah itu. namun, dokumen SPJ (Surat 
PertanggungJawaban)  tidak diberikan. Tawaran itu tentu 
saja kami tolak, mengingat  SPJ ini sangat penting bagi kami 
untuk mengetahui kemana aliran dana BOS tersebut.

Apa alasan menolak memberikan SPJ?

Audit investigasi 
atas Dana BOS

n Febri Hendry
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Alasannya macam-macam. Ada yang mengatakan bah-
wa dokumen itu penggunaanya diatur undang-undang. na-
mun, ketika kami tanyakan undang-undang yang mana me-
reka tidak bisa menjelaskan. karena tidak diketemukan kata 
sepakat tentang dokumen SPJ, akhirnya ditetapkan  masuk 
sidang prayudikasi kiP. 

Hasilnya?
Prosesnya cukup panjang.  Dalam sidang itu ada pemang-

gilan beberapa saksi termasuk saksi ahli. Menurut  ke-
terangan saksi ahli dari BPk,  semua dokumen sepanjang 
itu sudah selesai diaudit BPk, BPkP, inspektorat dan telah 
diserahkan ke DPrD, maka dokumen itu telah menjadi do-
kumen publik.  

Akhirnya kiP memutuskan, pertama,  dokumen yang 
kami minta itu sudah menjadi dokumen publik yang ter-
buka. Kedua, memerintahkan kepada kepala Dinas Pendi-
dikan Dki Jakarta dan  kelima kepala sekolah itu membuka 
dokumen SPJ dan menyerahkan kepada kami.

Bagi pihak yang merasa keberatan  dengan keputusan 
kiP tersebut,   dalam waktu 10 hari harus menyatakan 
banding  ke PTUn.   

Apakah mereka banding ?  
Ternyata selama 10 hari mereka 

tidak mengajukan banding ke PTUn. 
karena itulah kami berpendapat 
bahwa keputusan kiP itu sudah 
inkrah atau memiliki kekuatan hu-
kum yang tetap dan mereka harus 
menyerahkan data-data yang kami 
perlukan.  Selain itu, kami menilai  
dengan adanya putusan itu seca-
ra politis penggunaan dana BOS di 
seluruh sekolah di indonesia bisa di-
akses publik, sepanjang penggunaan 
dana itu telah diaudit dan diserah-
kan kepada DPrD.

 Tindakan selanjutnya? 
Putusan kiP yang sudah inkrah 

itu kami anggap sebagai hak kami 
sebagai warga negara. karena itu 
pada Jumat (21/1) kami menagih 
keputusan itu atau minta eksekusi 
putusan melalui Dinas Pendidikan 
Provinsi. namun,  ternyata di Di-
nas Propinsi Dki juga tak memiliki 
data itu. kami jadi tidak mengerti kenapa  hal seperti itu 
bisa terjadi? Memang dalam aturan BOS data itu ada di 
Dinas  Pendidikan kota dan kepala sekolah. namun,  kasus 
ini kan sudah berjalan lama. Seharusnya Diknas Provinsi 
memiliki tembusan laporan SPJ itu.

Langkah apa yang kemudian diambil ICW? 
Melaporkan  ke kepolisian. kepala Dinas dan kepala 

Sekolah kami anggap melanggar UU kiP pasal 52. Pasal ini 
mengatur sanksi bagi badan publik yang tidak memberikan 

informasi secara priodik, serta merta atau atas perminta-
an. Ancamannya hukuman 1 tahun penjara dan/atau denda 
rp5 juta.  

Langkah ini kami ambil karena kami sudah mengan-
tungi tiga bukti yang kuat yaitu putusan kiP, tidak adanya 
registasi banding di PTUn, dan tidak adanya data yang 
kami perlukan yang disampaikan kepada kami.

Dalam kaitan ini, apa peran BPK selanjutnya? 
Begini. Setiap  warga negara  berhak mendapatkan in-

formasi akuntabilitas sebuah lembaga negara. nah, yang 
memiliki kewenangan untuk menentukan  akuntabilitas 
sebuah  lembaga negara itu adalaah BPk. karena itu, kami 
sangat mengharapkan BPk bisa menjalankan fungsinya 
dengan baik. Memang sepanjang lembaga yang bersang-
kutan masih dalam proses audit  BPk, informasi itu belum 
bisa disampaikan ke publik. namun, sepanjang dokumen 
audit itu sudah dilaporkan ke DPr , dokumen itu sudah 
menjadi dokumen publik.

Bagaimana respons gubernur DKI? 
Memang atas laporan iCW  beberapa waktu lalu, Wa-

kil Gubernur Dki  telah memerintahkaan inspektorat 
untuk melakukan pemeriksaan. namun, kami tetap men-

ganggap BPk lebih berwenang, karena BPk memiliki 
instrument  yang lebih lengkap.  Selaian audit keuangan, 
BPk  bisa melakukan  audit kinerja dan audit inverstigasi.

Beberapa waktu yang lalu kami  telah mendatangi 
BPk Pusat agar mereka melakukan audit investigasi.  Saat 
ini, kami menunggu jawaban dari Biro hukum, apakah hal 
itu bisa ditingkatkan ke audit invetigasi atau tidak. Bagi 
kami langkah ini sangat penting, sebelum  dana BOS men-
galir kemana-mana.   (bd/dr)
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Pekerjaan mengaudit keuangan pemda bukan hal 
yang baru bagi novi Gregory antonius Pelenka-
hu. Sudah 10 tahun dirinya menjadi pemeriksa di 
pemda.  Tak heran jika novi merasa tak asing lagi 

ketika ditunjuk menjadi kepala Perwakilan BPk di Provinsi 
Lampung.

“Secara umum saya tahu bagaimana kondisi laporan keu-
angan pemerintah daerah,” kata novi belum lama ini.

Meski begitu, dia mengakui menjadi kepala perwakilan 
BPk  bukan pekerjaan yang enteng. Dia dituntut untuk dapat 
menerjemahkan harapan BPk ke depan. Sejumlah program 
pun telah disiapkan di antaranya mewujudkan audit BPk se-
bagai suatu kebutuhan.

Menurut dia, gagasan ini merupakan kebijakan pimpinan 
BPk yang kerap disampaikan oleh ketua BPk Hadi Poerno-
mo dalam berbagai kesempatan.  “Sebagai kepala perwakilan 
saya berusaha menerjemahkan visi itu di perwakilan BPk 
Lampung,” tegas novi.

Untuk mewujudkan visi itu ternyata tidak gampang. novi 

mengakui dibutuhkan strategi dan terobosan tersendiri. Ini 
lantaran adanya sejumlah persoalan dalam pelaporan keu-
angan oleh pemda. 

“Seperti permasalahan belum adanya sistem pelaporan 
yang memadai dan belum adanya standar penyajian Laporan 
keuangan Pemerintah Daerah (LkPD). Persoalan lain, terka-
it belanja, pendapatan, dan keuangan daerah. Sudah begitu, 
rata-rata kondisi pengawas internal juga masih lemah,” ung-
kapnya. 

Langkah pertama yang diambil adalah mempelajari dulu  
kondisi pemda di Provinsi Lampung. Dia mengajak seluruh 
pemerintah kabupaten dan kota untuk berdiskusi mengenai  
persoalan-persoalan terkait pelaporan keuangan. Melalui fo-
rum ini, novi bisa menginventarisir kebutuhan pemda terkait 
dengan tugas yang diemban BPk. 

alhasil, setelah melakukan diskusi dengan pihak pemda, 
harapan pemprov adalah perbaikan opini LkPD. artinya, ke-
inginan pemprov ini sejalan dengan tugas BPk. 

keinginan BPk untuk memperbaiki kinerja LkPD ini ter-
cantum pada UU no. 15 tahun 2006. Dengan gamblang di-
jelaskan bahwa produk dari BPk adalah opini, kesimpulan, 
dan rekomendasi. Dengan begitu setiap audit yang dilakukan 
BPk, baik itu audit keuangan, kinerja maupun audit dengan 
tujuan tertentu, tentu saja muaranya adalah rekomendasi 
BPk. Dengan rekomendasi itulah diharapkan ada perbaikan 
LkPD pemda.

“kalau BPk memberikan rekomendasi berarti ada perba-
ikan sistem, sehingga pemda akan semakin baik,”jelas novi. 

novi menambahkan untuk sampai pada tataran audit 
BPk sebagai suatu kebutuhan, dibutuhkan beberapa faktor 
penunjang. Seperti pelaksanaan audit BPk itu sendiri dan so-
sialisasi tugas BPk yang tidak hanya sekadar audit, dan mene-
mukan kesalahan atau mengantar orang ke pengadilan saja. 
namun yang lebih penting adalah peran BPk supaya laporan 
keuangan pemda itu lebih baik. Dengan begitu, penerimaan 
daerah pun bisa lebih bagus. 

Pada awal kepimpinannya, novi melakukan sosialisasi  
mengenai harapan BPk terhadap pemda. Dengan pertim-
bangan tidak mungkin pihak yang  diperiksa dapat mera-
sakan audit BPk sebagai suatu kebutuhan tanpa paham 

kepala BPk Lampung,  
Novi Gregory Antonius Pelenkahu:

‘Utamakan dialog 
untuk cari solusi’

Sebagai Kepala Perwakilan 
Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) di Provinsi 
Lampung, Novi Gregory 

Antonius Pelenkahu ingin 
mewujudkan  audit BPK 

sebagai suatu kebutuhan 
bagi pemerintah daerah. 

n Novi Gregory Antonius Pelenkahu
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kepala BPk Lampung,  
Novi Gregory Antonius Pelenkahu:

‘Utamakan dialog 
untuk cari solusi’

peran lembaga ini. apalagi, selama ini 
sebagian besar pemda lebih paham 
tentang kewenangan BPk. “Seringkali 
pemda itu merasa takut ketika di perik-
sa BPk,” ungkapnya. 

Merasa beruntung 
novi mengaku beruntung bertugas 

di provinsi. Pasalnya, respons balik dari 
pemda sangat positif. Pemda Lampung 
merasa perlu untuk berdiskusi dengan 
BPk lantaran masih banyak hal teknis 
yang belum dipahami seperti rekomen-
dasi BPk. Untuk itu, dijadwalkan forum 
diskusi yang membahas tindak lanjut 
atas rekomendasi BPk itu. Dalam waktu 
dekat, dia akan mengundang 15 peme-
rintah kabupaten dan kota se-Provinsi 
Lampung.

nantinya, setiap pemkab dan pem-
kot diwajibkan untuk mengirim rencana 
aksi dan tindak lanjut atas rekomendasi 
BPk ke  perwakilan BPk di Lampung. 
Ini sangat penting karena dalam renca-
ra Strategis BPk (restra) salah satu in-
dikator keberhasilan perwakilan adalah 
berapa banyak rekomendasi BPk yang 
dilaksanakan pemda. Tentunya, makin 
besar rekomendasi itu dilaksanakan, 
makin kinclong kinerja perwakilan.

artinya, tugas yang mesti diem-
ban perwakilan BPk di daerah  adalah 
memastikan rekomendasi ini dilaksa-
nakan.  “Sebab, percuma diaudit kalau 
rekomendasinya tidak dilaksanakan,” 
tegasnya.

Oleh karena itu, untuk memastikan 
rekomendasi BPk dilaksanakan per-
lu dialog yang intensif dengan pemda. 
nantinya, pemda tidak hanya sekadar 
memberikan rencana aksi dan tindak 
lanjut.

“Harus ada diskusi dengan pemda. 
Paling tidak,  melalui dialog ini ditemu-
kan persoalan mengenai pelaksanaan 
rekomendasi BPk tersebut. Sebab ada 
rekomendasi yang  sulit dilaksanakan. 
Misalnya, saat memberikan rekomen-
dasi ternyata daerah tersebut terjadi 
pemekaran. Ini sulit untuk dilaksa-
nakan. namun, dengan adanya dialog 
pasti ada solusinya,” tuturnya. 

Meksi begitu, novi menegaskan 
perlu adanya pendampingan untuk 

perbaikan sistem dalam melaksanakan 
rekomendasi BPk.

“Siapa yang melakukan pendam-
pingan tentu bukan lagi kewenangn 
BPk. Sebab BPk hanya bisa membe-
rikan  rekomendasi dan menanyakan 
apakah rekomendasi tersebut sudah 
dilaksanakan atau belum.”

Menurut dia, yang bisa melakukan 
pendampingan adalah inspektur dae-
rah dan  BPkP. novi pun berniat untuk 
menjalin komunikasi dengan kepala 
perwakilan BPkP di Lampung. Hanya 
saja untuk menindaklanjuti hal terse-
but, masih terganjal sejumlah masalah. 
Salah satunya mengenai apakah BPk 
bisa bertemu langsung dengan pemda.

“Bila mengacu kepada Panduan 
Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPk, 
hal tersebut diperbolehkan. Hanya saja, 
pelaksananan tergantung kebijakan 
masing-masing kepala perwakilan.”

novi berharap melalui dialog den-
gan novi ingin membenahi inspektorat-
daerah. Dalam pemikirannya, penang-
kal awal untuk mencegah korupsi 
justru ada di tangan inspektur daerah.  
namun sejauh ini belum mendapatkan 
data lengkap mengenai kekuatan ins-
pektur daerah.  

“Dalam waktu dekat saya juga akan 
menyelenggarakan workshop  untuk  
membangun koordinasi antara inspek-
torat daerah, BPkP dan BPk.” 

Hal lain  yang menjadi tugasnya 
adalah efisiensi audit. Ini terkait dengan 
masalah link and match. Bagi perwaki-
lan BPk tugas ini menjadi tantangan 
tersendiri. Pasalnya, infrastruktur tek-
nologi informasi di daerah masih ba-
nyak keterbatasannya. 

novi mencoba menganggap masa-
lah TI ini bukan sebagai kendala. Dia be-
rusaha menerjemahkan link and match 
untuk level pemda adalah administrasi 
kependudukan. rencananya,  tahun de-
pan pihaknya juga akan mengaudit ke-
pendudukan. 

Persoalan lain yang ditemui terkait 
dengan audit terhadap badan usama 
milik daerah (BUMD). Selama ini, lapo-
ran keuangan BUMD dikonsolidasikan 
ke LkPD. Ini terjadi karena masih ter-
batasnya jumlah auditor di perwakilan 
BPk Lampung. Padahal, mengaudit 
BUMD termasuk kewenangan BPk.

“Untuk menyiasati kekurangan 
auditor itu, menurut Peraturan BPk 
no.1/2008, BPk bisa menggunakan 
auditor dari kantor akuntan publik atau 
auditor dari BPkP,” papar novi. 

Saat ini, Provinsi Lampung memiliki 
12 LkPD yang rata-rata mendapat pre-
dikat WDP (Wajar dengan Pengecuali-
an. ”kami optimistis LkPD tahun 2010 
mendapatkan WTP [Wajar tanpa Pen-
gecualian],” tegas novi.  (bw)

n Ketua BPK RI Hadi Poernomo meresmikan Gedung Kantor BPK RI 
Perwakilan Provinsi Lampung
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  PUSDIKLAT

Menjadi Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pela-
tihan (Pusdiklat) Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) bagi Cris Kuntadi merupakan amanah 
yang tidak mudah. apalagi, moto yang mesti 

diwujudkan yakni BPK Starts at Pusdiklat.  Bagi dia, moto 
itu sederhana, akan tetapi sangat berat untuk dicapai. Mes-
ki begitu, dia mengharapkan moto itu  tidak hanya sekadar 
slogan. namun, dia ingin mewujudkannya. “BPK itu harus 
dimulai dari Pusdiklat ini,” janji Cris.

Cris pun langsung berbenah, begitu dirinya ditempat-
kan sebagai Plt. Berbagai program pengembangan telah 

disiapkan. Maklum lembaga yang dipimpinnya memang 
cukup strategis. Melalui lembaga inilah tercetak para pe-
meriksa keuangan negara yang handal, profesional dan 
memiliki integritas tinggi.

Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah 
menjadikan Pusdiklat menjadi diklat teknis. Selama ini da-
lam pandangan Cris, diklat-diklat yang  diselenggarakan 
Pusdiklat lebih ke arah akademis. Padahal, kebutuhan 
diklat teknis seperti BPK lebih untuk kebutuhan praktik. 
dengan begitu, peserta Pusdiklat benar-benar tahu kalau 
ini merupakan pendalaman teknis. Meski begitu, teori 
akademis tidak ditinggalkan. 

Menurut dia, orientasi Pusdiklat BPK sekarang ini ti-
dak hanya diperuntukan bagi pegawai BPK saja. namun, 
cakupannya lebih luas yaitu Pusdiklat untuk pemeriksa 
keuangan negara. Peserta bisa siapa saja dalam lingkun-
gan pemeriksa keuangan negara. Cris mengaku telah 
menyelenggarakan diklat untuk Kantor akuntan Publik. 
Bahkan, saat ini Pusdiklat BPK sudah memiliki PP PnBP. 
dengan payung hukum itu, Pusdiklat sudah bisa menye-
lenggarakan diklat ekternal dengan mekanisme  pertang-
gungjawaban aPBn.

Tidak hanya itu. Pusdiklat juga menyelenggarakan dik-
lat untuk aparat Pengawas internal Pemerintah (aPiP). 
aPiP merupakan lembaga yang mempunyai hubungan 
yang erat dengan BPK. Bila diibaratkan, aPiP  untuk inter-
nal auditor sedangkan BPK bagi eksternal. 

“Gagasannya, konsep internal men-
dukung ekternal dan ekternal meman-
faatkan internal. Bila ini sudah dipadu-
kan akan bagus sekali,” tuturnya. 

Hanya saja, Cris mengaku saat ini 
kondisinya belum banyak  pengawas 
internal di pemerintah daerah mau-
pun di kementerian yang mendukung 
BPK. Sebaliknya, BPK juga belum bisa 
memanfaatkan pengawas internal. ini 
terjadi, lanjutnya, lantaran kapasistas 
auditornya belum setara.

“Kalaupun ada auditor di kemen-
terian yang lumayan bagus, hanya ada 
di Kementerian Keuangan. Selebihnya 
auditornya masih sangat kurang. Begi-
tu juga auditor di pemerintah daerah 
sangat rendah kualitas SdM nya.”

Masalahnya, dengan lemahnya au-

Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi

Pusdiklat, ISO, dan Green Initiative

Untuk pengembangan Pusdiklat berbagai 

program telah dicanangkan Plt. Kepala Pusdiklat. 

Salah satunya ingin menyediakan diklat teknis 

yang diperuntukan bukan saja bagi pegawai 

BPK, akan tetapi Pemeriksa Keuangan Negara, 

diluar BPK termasuk akuntan Publik dan aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (aPIP).

n Auditorium Pusdiklat Kalibata
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ditor internal berarti  berisiko auditor 
BPK semakin tinggi. Sebaliknya, bila 
internal auditornya sudah bagus ten-
tu saja pekerjaan eksternal auditor 
juga berkurang. 

Cris mengatakan untuk menguran-
gi risiko, Pusdiklat berusaha men-
guatkan auditor internal, baik yang 
ada di kementerian maupun pemda. 
Caranya, dengan menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan yang dipe-
runtukkan bagi aparat Pengawasan 
internal Pemerintah. “dengan begitu 
nantinya lembaga ini akan menjadi 
Pusdiklat Keuangan negara,” papar-
nya. 

Hanya saja, untuk mewujudkan 
harapan itu juga tidak mudah. Perlu 
pembenahan. Salah satunya, mening-
katkan kualitas instruktur di Pusdik-
lat. dia akan melakukan evaluasi seca-
ra rutin terhadap para instruktur.

“Program evaluasi bagi instruk-
tur ini memang  baru kali ini dilaksa-
nakan. Menariknya lagi, proses evalu-
asi justru dilakukan oleh para peserta 
diklat  pada saat melakukan proses 
pelatihan,” jelasnya. 

dengan adanya evaluasi ini, Cris 
berharap memperoleh gambaran atas 
kualitas masing-masing instruktur. 
Bagi instruktur yang nilai evaluasinya 
bagus akan diberikan reward, misal-
nya memberikan jam mengajar yang 
lebih banyak. adapun, bagi instruktur 
yang nilainya kurang akan dipertim-
bangkan untuk dilibatkan lagi dalam 
proses pengajaran. “Semua hasil eva-
luasi ini akan kita sampaikan kepada 
para instruktur,” ujarnya. 

Menurut dia, selama ini Pusdiklat 
masih kekurangan tenaga instruk-
tur. Untuk mengatasinya, pihaknya 
menjalin kerja sama dengan berbagai 
perguruan tinggi seperti STan, Uni-
versitas Gajah Mada, dan  Universitas 
Hasanuddin.

“nantinya bila membutuhkan inst-
ruktur akan diambil dari perguruan 
tinggi. ini dilakukan untuk mengata-
si kekurangan instruktur. Selama ini, 
untuk memenuhinya berdasarkan 
daftar instruktur dari internal BPK, 
sesuai dengan kemampuan dan keah-
liannya.”

ISO Pusdiklat 
Tidak hanya instruktur, peserta 

diklat juga dilakukan tes. Selain itu, 
pada akhir diklat peserta diminta 
untuk membuat paper. Tujuannya, 
untuk  mengetahui apakah ada per-
kembangan selama mengikuti diklat. 
Selama ini, kelulusan peserta diklat 
hanya berdasarkan daftar kehadiran 
saja. Tentu penilaian ini tidak menja-
min kemampuannya. dengan adanya 
tes diharapkan tidak ada lagi orang 

yang mengikuti diklat itu hanya un-
tuk memenuhi standar 80 jam per 2 
tahun. namun, kemampuannya pun 
meningkat.

“jadi untuk mengembangkannya 
mulai dari modul, instruktur, sampai 
evaluasi kita sesuaikan dengan ke-
butuhan. dengan begitu, antara ilmu  
dengan praktik kita kombinasikan. 
Untuk instruktur kita monitor bagai-
mana pelaksaan pengajarannya. Sela-
in itu, kita juga lakukan evaluasi pem-
belajaran,” tambahnya. 

nantinya, lanjut Cris, peserta juga 
tidak bisa mengikuti sembarangan 
diklat. Misalnya, untuk dapat mengik-
uti diklat fungsional seperti diklat pe-
meriksa sampai pengendali mutu ada 
syarat tertentu.

“Seperti untuk mengikuti diklat 
pengendali teknis itu harus memenu-
hi syarat pernah  menjadi ketua tim. 
itu yang akan kita dorong sehingga 

benar-benar akan ada manfatnya dari 
diklat,” jelasnya. 

di sisi lain, fasilitas Pusdiklat juga 
akan dibenahi. Materi yang diajarkan 
di Pusdiklat akan diakreditas oleh 
Lembaga adminitarasi negara (Lan). 
Tujuannya, untuk mengukur apakah 
diklat yang diselenggarakan sudah 
akritable atau tidak. Upaya ini bukan 
saja bermanfaat bagi Pusdiklat, tetapi 
juga kepercayaan stakeholder Pusdik-
lat seperti KaP dan  aPiP. 

“Kami berencana akan meraih iSO 

bagi Pusdiklat. Melalui sertifikasi ini, 
kepercayaan masyarakat terhadap 
Pusdiklat semakin tinggi. dengan 
begitu, lulusan Pusdilat BPK benar-
benar memiliki kualifikasi sesuai den-
gan jenis diklat yang diikuti.”  

Cris menambahkan lingkungan 
di sekitar diklat juga akan dibenahi. 
Salah satunya melalui program mena-
nam pohon buah-buahan di sekitar 
areal tempat belajar. Masih luasnya 
lahan terbuka memungkinkan untuk 
pengembangan penghijauan. Pusdik-
lat memiliki tanah seluas 2,48 hektare 
dengan luas bangunan 1,59 hektare 

Program ini bertujuan menja-
dikan lahan terbuka menjadi hijau. 
Selain itu, untuk menyediakan  lebih 
banyak oksigen, mempertahanankan 
kekuatan tanah, dan  menjamin keter-
sediaan air tanah. Program ini dina-
makan Green Initiative for Better Life. 

  (bw)

n Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan tengah selesai menanam bibit 

pohon disaksikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota IV BPK 

Ali Masykur Musa dan Plt Kepala Pusdiklat BPK RI Cris Kuntadi
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Badan Pemeriksa keuangan (BPk) berperan aktif 
dalam perkumpulan Supreme Audit Institution (sai) selu-
ruh dunia atau dikenal dengan intosai (international or-
ganization of supreme audit institutions). untuk tingkat 
regional asia, BPk tergabung dalam Asian Organization of 
Supreme Audit Institutions (asosai).

asosai merupakan bagian dari intosai. secara struktur 
organisasi, masuk dalam kelompok kerja regional (region-
al working groups) dari intosai. oleh karena itu, hasil kerja 
asosai termasuk dalam agenda intosai.

asosai bermula dari kongres ke-9 intosai yang dise-
lenggarakan di Lima, Peru pada oktober 1977. Pendiri-
annya diusulkan oleh ketua sai Filipina pada waktu itu, 
tantuico.

Pada sepember 1978, sembilan pimpinan sai di asia 

menghadiri seminar dse (Deutsche Stiftung fur Internatio-
nale Entwicklung/Bantuan Jerman untuk pembangunan di 
dunia internasional) di Berlin, Jerman, yang masih berna-
ma Jerman Barat. kesembilan pimpinan sai itu menyetu-
jui dan menandatangani piagam untuk pendirian asosai. 
momentum ini yang menandai pendirian lembaga ini. 

Pada mei 1979 di new delhi, india, diselenggarakan 
sidang majelis dan pertemuan pertama dewan Pengurus 
(Governing Board) asosai. Pada sidang itu, aturan dan 
regulasi lembaga audit ini disetujui. dengan demikian 
lengkaplah pendirian asosai sebagai sebuah organisasi 
audit di asia. mementum sidang ini disepakati sebagai ta-
hun pendirian asosai.

Pada awalnya, asosai beranggotakan 11 sai, termasuk 
BPk ri. seiring berjalannya waktu, secara kuantitas keang-

AsosAi, 
perkumpulan BPK 
se-Asia 

  internasional

n salah satu acara AsosAi Workshop tahun 2009 di india

66 Warta BPKFeBruari 2011

  internasional  internasional

66 - 70  internasional.indd   66 23/02/2011   20:20:17



gotaan meningkat. saat ini mencapai 
45 sai di regional asia. 

untuk mencapai tujuan, sasaran, 
dan fungsi organisasi, asosai me-
lengkapi dirinya dengan berbagai 
komponen struktur organisasi seperti 
sidang majelis, dewan pengurus (gov-
erning board), sekretariat, dan komite 
audit.

sidang majelis terdiri dari semua 
anggota asosai dan bersidang 3 ta-
hun sekali. sidang pertama diadakan 
di new delhi, india pada 1979.  selan-
jutnya, diadakan pada 1982 di seoul, 
korea selatan. kemudian di tokyo 
(1985), Bali (1988), Beijing (1991), 
new delhi (1994), Jakarta (1997), 
Chiang mai (2000), manila (2003), 
shanghai (2006), dan islamabad 
(2009). 

Pada sidang majelis pertama 
ditetapkan aturan dan regulasi aso-
sai. sidang berikutnya lebih mem-
fokuskan pada pembahasan tema-
tema audit yang lebih spesifik. 

dewan Pengurus (Governing 
Board) merupakan pelaksana dari or-
ganisasi ini. selain sebagai pelaksana 
dan bertanggungjawab untuk menga-
dakan pertemuan, setidaknya setahun 
sekali, tugas lainnya adalah melak-
sanakan kebijakan sesuai dengan per-
aturan yang telah ditetapkan sidang 

majelis. di sisi lain, dewan Pengurus 
juga dapat menunjuk komite untuk 
tujuan tertentu serta menyampaikan 
laporan kegiatan pada setiap sidang 
majelis diselenggarakan. 

di awal pendiriannya, jajaran de-
wan Pengurus berjumlah sembilan 
anggota. dalam sidang majelis asosai 
ke-11, di islamabad, Pakistan, pada 
2009, dilakukan amendemen aturan 
dan regulasi asosai. salah satunya 
adalah menambah jumlah anggota 
yang masuk dalam dewan Pengurus 
menjadi 11 anggota.  

dewan Pengurus sendiri menga-
dakan pertemuan sekurang-kurang-
nya setahun sekali. adapun, pemili-
han anggota ini didasarkan atas : 

1. Pimpinan sai yang menjadi tuan  
 rumah sidang majelis terakhir
2. Pimpinan sai yang menjadi tuan  
 rumah sidang majelis berikutnya
3. sekretaris Jendral (sekjen) aso 
 sai
4. Pimpinan sai yang ditunjuk oleh  
 dewan Pengurus sebagai penge 
 lola pelatihan asosai
5. sekretaris Jendral asosai sebel 
 umnya dan yang akan datang
6. Pimpinan sai yang ditunjuk de  
 wan Pengurus berdasarkan   
 kontribusi profesionalnya

7. Lima ketua sai yang dipilih   
 dalam sidang majelis.  

Pemilihan sekjen asosai di-
laksanakan melalui sidang majelis. 
sekjen bertugas menyediakan dukun-
gan administrasi asosiasi dan men-
gelola aspek keuangan organisasi. 
saat ini, sekretariat jenderal asosai 
berkedudukan di korea selatan. 

untuk komponen komite audit, 
terdiri dari dua anggota asosai yang 
dipilih dalam sidang majelis dan ber-
tugas memeriksa keuangan organisasi 
setiap 3 tahun. Hasil pemeriksaannya 
dilaporkan kepada sidang majelis.   

selain empat komponen struktur 
organisasi di atas,  dewan Pengurus 
asosai mendirikan komite tetap/
panitia tetap untuk aktivitas pelati-
han asosai, termasuk perwakilan 
dari lembaga audit negara (sai) yang 
duduk dalam jajaran dewan pengu-
rus. 

komite tetap ini bertugas me-
mantau dan mengevaluasi aktivitas 
pengembangan kapasitas asosai. 
termasuk di dalamnya program ker-
jasama asosai, intosai development 
initiative (idi), asian development 
Bank (adB), dan Japan international 
Cooperation agency (JiCa).   (and)

n salah satu pertemuan AsosAi di islamabad Pakistan tahun 2009, BPK Ri diwakili oleh Anggota i dan V
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  internasional

sasaran asosai 

1. mengenalkan pemahaman dan    
 kerjasama di antara anggota    
 melalui pertukaran ide dan pengalaman   
 di bidang audit publik
2. menyediakan fasilitas untuk pelatihan   
 dan pendidikan lanjutan bagi auditor   
 negara, dengan maksud memperbaiki   
 kualitas dan kinerja
3. Berfungsi sebagai pusat informasi dan   
 hubungan regional dengan institusi   
 di dunia pada bidang audit publik
4. mempromosikan lebih dekat kerja sama   
 dan persaudaraan di antara auditor   
 dalam pelayanan terhadap negara   
 anggota dan kelompok regional lainnya.  

Fungsi asosai 

1. mendorong dan mempromosikan   
 penelitian dan melakukan publikasi   
 dari hasil penelitian dan artikel   
 profesional dalam bidang pemeriksaan   
 dan yang berhubungan dengannya
2. mengorganisasikan berbagai konferensi   
 dan seminar untuk pertukaran ide dan   
 pengalaman di bidang audit publik
3. melakukan fungsi lain yang mungkin   
 diperlukan sesuai dengan tujuannya. 

dewan Pengurus asosai  
periode 2009-2012 

sai Pakistan (ketua dewan Pengurus) 
sai korea selatan (sekjen)
sai Jepang (training administrator)
sai india
sai China
sai kuwait
sai indonesia BPk
sai Bangladesh
sai turki
sai Vietnam
sai irak

Anggota ASOSAI 

No Negara Nama Organisasi

1 Afghanistan The Control and Audit Office of the Islamic Republic of Afghanistan 

2 Armenia Chamber of Control of the Republic of Armenia 
3 Australia Australia National Audit Office 

4 Azerbaijan Chamber of Accounts of Republic of Azerbaijan 
5 Bahrain National Audit Court 

6 Bangladesh Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh 

7 Bhutan Royal Audit Authority 

8 Brunei Darussalam Audit Department 

9 Kamboja National Audit Authority of Cambodia 

10 China National Audit Office of People's Republic of China (CNAO) 
11 Siprus Auditor General 

12 Georgia Chamber of Control of Georgia 

13 India Office of the Comptroller and Auditor General 

14 Indonesia Audit Board of the Republic of Indonesia 

15 Iran Supreme Audit Court 

16 Irak Board of Supreme Audit 

17 Israel Office of the State Comptroller and Ombusman 

18 Jepang Board of Audit of Japan 

19 Yordania Audit Bureau 
20 Kazakhstan Accounts Committee for Control over Execution of the Republic Budget 

21 Korea Selatan Board of Audit and Inspection (BAI) 

22 Kuwait The State Audit Bureau 

23 Kyrgyzstan The Accounts Chamber of the Kyrgyz Republic 

24 Lao P.D.R State Audit Authority 

25 Malaysia Office of the Auditor General of Malaysia 

26 Maladewa Audit Office 

27 Mauritius National Audit Office 

28 Mongolia Mongolian National Audit Office(MNAO) 
29 Myanmar Office of the Auditor General (OAG) 

30 Nepal Office of the Auditor General 

31 Selandia Baru Office of the Controller and Auditor-General 

32 Oman State Audit Institution 

33 Pakistan Office of the Auditor-General of Pakistan 

34 Papua New Guinea Auditor-General's Office 

35 Filipina Commission on Audit 

36 Qatar Audit Bureau 

37 Federasi Rusia Accounts Chamber of the Russian Federation (Schetnaya Palata) 

38 Arab Saudi General Auditing Bureau 

39 Singapura Auditor-General 's Office Singapore 

40 Sri Lanka Auditor-General's Department 

41 Thailand Office of the Auditor General of Thailand 

42 Turki  Turkish Court of Accounts(TCA) 

43 Uni Emirat Arab State Audit Institution 

44 Vietnam Office of the State Audit of Vietnam 

45 Yaman Central Organization for Control & Auditing 
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deLegasi BPk yang 
menghadiri pertemu-
an tersebut dipimpin 
oleh ketua BPk Hadi 

Poernomo yang didampingi oleh 
anggota i BPk moermahadi so-
erja djanegara, auditor utama 
keuangan negara i (tortama kn 
i) gatot supiartono, Plt, kepala 
direktorat Litbang BPk Bahtiar 
arif (saat ini kabiro Humas dan 
Luar negeri BPk), dan kepala 
Bagian Hubungan Luar negeri 
Juska m.e. sjam.

Pertemuan ini membahas 
mengenai rencana strategis aso-
sai 2011-2015, laporan kegiatan 

dan keuangan  selama setahun. 
Hasil yang dicapai dalam perte-
muan tersebut adalah, pertama, 
kontribusi sukarela diharapkan 
dapat ditingkatkan oleh anggota 
asosai. Kedua, kegiatan pelati-
han difokuskan pada pemerik-
saan manajemen utang publik 
(public debt management audit). 

Hasil ketiga, rancangan ren-
cana strategis periode 2011-
2015 akan disempurnakan dan 
disirkulasikan kepada anggota 
untuk memperoleh pengesahan. 
Keempat, anggota agar lebih ak-
tif berkontribusi terhadap jurnal 
asosai dan website-nya.

Pertemuan ke-42 
Dewan Pengurus AsosAi

Dewan Pengurus ASOSAI 
mengadakan pertemuan ke-

42 di Hanoi, Vietnam, pada 
2-6 Agustus 2010. Pertemuan 

diikuti oleh 11 Supreme 
Audit Institution (SAI) yang 

merupakan anggota dewan 
yaitu SAI Pakistan, SAI Korea 

Selatan, SAI Jepang, SAI 
Bangladesh, SAI China, SAI 

India, BPK Indonesia, SAI Irak, 
SAI Kuwait, SAI Turki, dan SAI 

Vietnam.

n suasana pertemuan AsosAi Governing Board
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dalam pertemuan pengurus terse-
but ketua BPk memberi masukan-ma-
sukan tentang visi asosiasi dan prog-
ram asosiasi. 

BPk juga diharapkan dapat melak-
sanakan fungsi  pengawasan dengan 
efektif dan memberikan saran dan 
komentar pada pertemuan dewan 
Pengurus tahunan dan menjadi tuan 
rumah pertemuan tim riset. 

Penyelenggaraan QAPA
di tempat yang sama, pada 7-8 

agustus 2010, diadakan pertemuan 
intosai development initiative (idi) 
bersama dengan asosai menyeleng-
garakan pertemuan rencana strategis 
untuk jaminan kualitas terkait audit 
kinerja atau Quality assurance on Per-
formance auditing (QaPa). 

Pertemuan diikuti oleh 11 sai ang-
gota asosai, wakil idi dan subject 
matter expert (sme). BPk diwakili 
oleh anggota i moermahadi soerja 
djanegara, Plt. kepala direktorat Lit-
bang BPk Bahtiar arif (saat ini kabi-
ro Humas dan Luar negeri BPk), dan 
inspektur utama nizam Burhanuddin 
(saat ini menjabat direktur Pembi-

naan dan Pengembangan Hukum Pe-
meriksaan keuangan negara (ditama 
Binbangkum).

dalam QaPa ini membahas ren-
cana kerja sama idi-asosai untuk 
pengembangan pedoman pemastian 
kualitas pemeriksaan kinerja yang 
akan dilakukan selama 2 tahun yaitu 
2010-2011. kegiatan yang diagenda-
kan meliputi pertemuan instruktur 
membahas perencanaan pada 6-17 
september 2010 di Bhutan, Workshop 
pada november/desember 2010, uji 
coba di masing-masing sai pada de-
sember 2010-Februari 2011, review 
ujicoba dan pelaporan pemanfaatan 
pada maret 2011, pertemuan review 
pada  april 2011,  kegiatan pascaper-
temuan review, dan evaluasi kerja 
sama oleh asosai dan idi. 

Pada akhir acara dilakukan penan-
datanganan kesepakatan  kerja sama 
idi-asosai dalam program QaPa 
tersebut. kesimpulan yang dihasilkan 
adalah pengembangan QaPa meru-
pakan komitmen 11 anggota asosai 
yang akan dilaksanakan pada 2010-
2011.

Program QaPa ini sendiri bermu-

la dari pertemuan dewan Pengurus 
asosai ke-38 di kuwait. dalam perte-
muan itu.  asosai dan idi menyepa-
kati kerja sama dalam program untuk 
penguatan fungsi jaminan kualitas 
terkait audit kinerja.

untuk memulai proyek ini, asosai 
dan idi bersama-sama melakukan pe-
nilaian kebutuhan kapasitas di regio-
nal asosai. salah satu penemuannya 
adalah kebutuhan untuk penguatan 
sistem jaminan kualitas audit kinerja 
di beberapa sai. 

Program ini kemudian disetujui 
oleh asosai pada september 2007, 
dengan melakukan sebuah program 
untuk proses penguatan jaminan ku-
alitas. Program ini dilaksanakan oleh 
beberapa anggota sai yang dipilih. me-
reka akan mendesain dan mengantar-
kan berdasarkan hasil yang disebut-
kan di atas studi penilaian kebutuhan 
dan kerelaan dari anggota sai untuk 
berpartisipasi dan berkomitmen ter-
hadap program tersebut.

sebelum memulai kegiatan ini, idi 
dan asosai bekerjasama dengan sai 
kamboja (national audit authority of 
Cambodia) untuk mengadakan perte-

muan selama 3 hari (3-5 
desember 2007) terkait 
dengan rencana strategis 
program jaminan kualitas 
audit kinerja.

Pertemuan itu meng-
hasilan empat kesepa-
katan yaitu persetujuan 
hasil yang diinginkan 
dari idi dan asosai ter-
kait dengan program ini, 
persetujuan atas kegiatan 
yang diperlukan untuk 
memperoleh hasil yang 
diinginkan, persetujuan 
di level staf sai yang akan 
berpartisipasi di seluruh 
program ini, dan penan-
datanganan mou dengan 
beberapa partisipasi pim-
pinan sai untuk memasti-
kan komitmen target sai, 
asosai, dan idi untuk 
membuat program ini 
berhasil.   (and)

n Delegasi BPK Ri yang menghadiri AsosAi Governing Board Meeting di Hanoi - Vietnam: Ketua 
BPK, Anggota i, Tortama i, Kepala Biro Humas dan LN, dan Kabag hubungan luar negeri.
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