
JAKARTA:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
akan  memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Endang 
Rahayu Sedyaningsih sebagai saksi kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung. 
Pada pemanggilan pertama, Menkes tidak bisa datang 
karena sakit. 

Juru bicara KPK Johan Budi, mengatakan, pemanggilan 
akan dilakukan lagi. Menteri Endang sendiri rencananya 
akan dikorek keterangannya terkait pengadaan Reagen and 
Consumable penanganan flu burung tahun anggaran 2007. 

Sebab, kala pengadaan tersebut dilakukan, Endang 
masih  menjabat sebagai Kepala Balitbang Biomedis dan 
Farmasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Demikian 
dilansir Rakyat Merdeka Online. 

“Bu Endang diperiksa dengan kapasitasnya sebagai 
Kepala Balitbang Biomedis dan Farmasi saat kasus ini 
terjadi,” tandas Johan Budi. 

Dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Direktur 
Bina Pelayanan Medik Kemenkes, Ratna Dewi Umar. 
Selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat 
pembuat komitmen, tersangka Ratna diduga telah 
menyalahgunakan kewenangannya. 

Dia diduga bertanggung jawab atas 
penggelembungan harga yang terindikasi dalam proyek 
pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara sebesar 
Rp32 miliar.

Oleh KPK, Ratna dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan atau 
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ratna 
yang berstatus sebagai tersangka sejak Mei 2010 belum 
juga ditahan hingga saat ini.  dr

Ada Serangan Balik Koruptor

Menkes Diperiksa Kasus Korupsi Alat Kesehatan

JAKARTA:  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat 
ada upaya serangan balik dari para koruptor yang ingin 
menghacurkan kredibilitas dan kekompakkan lima 
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hal itu dinilai terlihat dari desakan membentuk komite 
etik terkait penanganan kasus tersangka Miranda S 
Goeltom dan Angelina Sondakh. 

“Kita semua tahu koruptor selalu ingin menyelamatkan 
diri dari KPK. Maka ketika status mereka ditingkatkan 
[menjadi tersangka], pastilah akan terjadi kepanikan. 
Apapun pasti dilakukan termasuk delegitimasi kaya yang 
begitu,” kata Kapoksi F-PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al 
Habsy melalui pesan singkat. Demikian dilansir Kompas.
com, baru baru ini. 

Seperti diberitakan, pegawai di bawah Deputi 
Penindakan KPK bulan lalu menggalang dukungan agar 
Penasihat KPK membentuk komite etik guna memeriksa 
unsur pimpinan KPK yang diduga melanggar prosedur 
dalam penetapan tersangka Angelina dan Miranda. 

Aboe Bakar mengatakan adanya pihak yang 
menyoalkan penetapan tersangka bukanlah hal yang 
baru. Para koruptor, katanya, sadar bahwa mereka tak 
bisa keluar ketika sudah ditetapkan tersangka lantaran 

dalam UU KPK, penyidik tak diperbolehkan menghentikan 
penyidikan. 

“KPK tidak boleh takut. Kami akan terus support KPK 
untuk memberantas korupsi, termasuk mewaspadai upaya 
pihak tertentu melakukan deligitimasi peningkatan status. 
Saya yakin publik bisa menilai siapa yang bermanuver,” 
kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PKS itu.  dr

Johan Budi

Aboe Bakar Al Habsy
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AnggotA atau biasa 
disebut Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
dan Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) periode 2012-2017 
ditetapkan dalam Sidang Paripurna 
DPR, 27 Maret lalu. Anggota KPU dan 
Bawaslu yang ditetapkan tersebut, 
masing-masing berjumlah tujuh 
anggota KPU dan lima Bawaslu. 

Ketujuh Anggota KPU yang 
telah ditetapkan tersebut, yaitu 
Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, 
Arief Budiman, Husni Kamil Manik, 
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar 
nafis gumay dan Juri Ardiantoro. 
Sementara lima Anggota Bawaslu 

adalah Muhammad, nasrullah, 
Endang Wihdatiningtyas, Daniel 
Zuchron dan nelson Simanjuntak.

nama-nama telah lolos dari uji 
kelayakan dan kepatutan Komisi II 
DPR dari 14 calon anggota KPU dan 
10 calon anggota Bawaslu. 

Walau Anggota KPU dan Bawaslu 
telah ditetapkan, tetapi tekanan 
politik diyakini akan tetap ada. Hal 
ini diutarakan Anggota Komisi II 
DPR Abdul Malik Haramain. Dia 
menyatakan tekanan dan intervensi 
partai politik  sudah membayangi 
para anggota KPU ini. 

“tekanan dan intervensi partai 
itu pasti ada, terutama partai-partai 

besar. Ke depan, yang paling sulit 
memang menjaga independensi dan 
profesionalitas KPU,” ujarnya. 

oleh karena itu, Anggota KPU 
harus berani dan terus berupaya 
untuk bekerja profesional. 
Sepanjang bertentangan dengan 
UU, maka KPU tak perlu meladeni 
kepentingan parpol.

Abdul Malik yakin anggota KPU 
yang baru ini memiliki integritas 
dan independensi bagus dan teruji. 
“Bahkan ada calon yang menyatakan 
siap mundur dan melawan bila ada 
tekanan dari parpol tertentu. Kita 
akan pegang komitmen itu.”

Senada dengan Abdul Malik, 
Anggota Komisi II DPR Akbar 
Faisal menegaskan anggota KPU 
baru ini tidak boleh terjebak 
dalam permainan kepentingan 
parpol. Menurut dia, netralitas 
penyelenggara pemilu sangat 
diperlukan untuk menjaga dan 
tumbuhnya demokrasi yang sehat.

Anggota KPU dan 
Bawaslu Ditetapkan

Anggota KPU dan Bawaslu terpilih
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No Parpol
Sementara itu, Anggota KPU terpilih Hadar nafis 

gumay berjanji tidak akan masuk parpol ketika nantinya 
sudah duduk di lembaga penyelenggara pemilu itu. 
Alasannya, dia merasa tidak punya kapasitas masuk 
parpol. 

“Saya tidak punya kapasitas dan keahlian masuk 
parpol. Ini soal pilihan dan saya lebih pas berada di luar 
parpol,” ungkapnya.

terkait anggota KPU yang masuk parpol, Hadar 
mengakui memang tidak bisa dilarang melalui UU 
karena ini masalah hak. namun, lanjutnya, kode etik bisa 
dijadikan alat untuk membatasi anggota KPU masuk 
parpol pada masa akhir jabatannya sebagai anggota  KPU. 

Hadar nafis menuturkan kode etik yang membatasi 
hak-hak komisioner KPU masuk ke parpol sudah banyak 
diterapkan oleh negara-negara demokrasi di dunia. “Kode 
etik membatasi akses komisioner KPU masuk parpol sudah 
diberlakukan di banyak negara demokrasi. Indonesia saja 
yang belum,” ucapnya.

Permasalahan anggota KPU 
yang tidak boleh masuk parpol 
ini sebenarnya sudah ditetapkan 
Mahkamah Konstitusi (MK) medio 
Januari 2012 lalu. Dalam Putusan 
Sidang Judicial Review MK 
menetapkan bahwa anggota KPU 
tidak boleh aktif sebagai anggota 
partai politik selama 5 tahun ke 
belakang. 

Permohonan Judicial Review 
sendiri diajukan gabungan LSM 
dan perorangan yang tergabung 
dalam Aliansi Masyarakat 
Amankan Pemilu yang terdiri 
atas 23 lembaga di antaranya 
Perludem, IPC, Cetro, JPPR, gPSP, 
ICW, Elpagar dan 113 warga 
negara yang memiliki hak pilih. 

Mereka ingin menguji 
Undang-Undang 15/2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Pemilu).  Poin yang ingin 
diuji adalah Pasal 11 huruf i, Pasal 
85 huruf i, dan Pasal 109 ayat (4 
c, d, e), ayat (5), dan ayat (11) UU 
Penyelenggaraan Pemilu. 

Dalam Pasal 11 huruf i UU 
Penyelenggara Pemilu berbunyi, “Syarat untuk menjadi 
calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ 
Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai 
politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan 
Badan Usaha Milik negara/ Badan Usaha Milik Daerah 

pada saat mendaftar sebagai calon”. 
Aliansi Masyarakat Amankan Pemilu menilai UU 

Penyelenggara Pemilu yang diuji tersebut sangat 
membuka ruang bagi orang partai politik untuk 
menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dan, hal ini akan 
mengancam independensi penyelenggaraan pemilu ke 
depan. 

Atas permohonan ini, MK berpendapat keberpihakan 
penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan 
mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan 
hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan 
makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui 
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil.  

“Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, 
undang-undang harus membatasi atau melepaskan hak 
partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak 
sebagai penyelenggara pemilihan umum,” jelas Ketua MK 
Mahfud Md. 

Konteks partai politik dimaksud meliputi anggota 
partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai 
politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai 
politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam 
penentuan kebijakan partai politik dimaksud.  and
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APA yang terjadi kalau 
jantung Ibu Kota dibelah 
oleh railway yang 
membentang dari Blok 

M sampai Kota, dari Kampung 
Rambutan hingga ke Pluit atau 
dari Cengkareng ke Pulogadung. 
Dapatkah hal itu bisa mengatasi 
kemacetan yang setiap hari menjadi 
problem bagi masyarakat Ibukota.

Lantas bagaimana kalau di 
Jakarta dibangun waduk-waduk 
penampungan air sekaligus menjadi 
ruang hijau yang sejuk, pinggir-
pinggir kali dibersihkan dari gubuk-
gubuk liar dan dibangun rumah 
susun. Bagimana kalau sungai-sungai 
bisa dimanfaatkan secara maksimal 
sebagai transportasi air. Mungkinkan 

itu bisa mengatasi masalah banjir 
yang setiap tahun selalu mengintai 
masyarakat Jakarta.

Bayangan  Ibukota yang nyaman, 
aman, indah, asri dan manusiawi 
sejak akhir Maret mulai ramai 
didengung-dengungkan oleh para 
bakal calon gubernur DKI  2012-
2017. Merekapun  keluar masuk   
pasar-pasar tradisional  yang  becek, 
mereka rela naik bus berdempet-
dempet sambil bergelantungan.

Mereka  juga rela berdialog 
berjam-jam dengan pedagang kali 
lima atau dengan para penghuni 
“gasongan” yang berada di   pinggir 
kali yang kumuh.  Mereka bisa 
bercanda  sambil mengumbar janji 
untuk menyelesaikan masalah 

pelik yang dihadapi masyarakat 
Jakarta, termasuk yang berada di 
perkampungan kumuh.   

Lihat saja misalnya apa yang 
dilakukan, pasangan Alex noerdin 
dan nono Sampono. Dengan 
penuh percaya diri, pasangan ini 
menjanjikan Jakarta bakal terbebas 
banjir dan macet selama 3 tahun 
awal kepemimpinannya.   “Kalau 
selama 3 tahun tidak berhasil, kami 
siap mundur,” kata Alex.  

Selain itu dengan lantang 
pasangan yang diusung Partai 
golkar, PPP, dan PDS, itu juga berjanji 
akan menggratiskan seluruh biaya 
kesehatan dan sekolah masyarakat 
Jakarta yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. 

Bayangan  Ibu Kota yang nyaman, aman, indah, asri dan manusiawi sejak akhir Maret mulai ramai 
didengung-dengungkan oleh para bakal calon Gubernur DKI  Jakarta periode 2012-2017.

Siapa yang  Pantas 
Pimpin Ibu Kota?
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Pasangan Hidayat nur Wahid-
Didik Junaedi Rachbini juga berjanji 
akan mengubah Jakarta menjadi 
kota yang bebas macet. Mereka akan 
fokus terhadap program transportasi 
massal. “Kalau Bangkok bisa, Jakarta 
harus bisa,” kata Didik.  

Sementara itu, pasangan Joko 
Widodo dan Basuki tjahaya Purnama 
berjanji akan fokus menyelesaikan 
persoalan langsung di lapangan. 
“Kami hanya di kantor 1 jam, dari 
pagi sampai malam akan ada di 
lapangan, sehingga tahu masalah riil 
yang terjadi,” kata Jokowi.

Mereka melihat banyak studi dan 
rencana tersusun, tetapi tidak ada 
tindakan nyata. “Di Jakarta hanya 
tiga hal yang ingin kami kerjakan, 
manajemen fokus, tindakan fokus, 
dan kerja lapangan. Studi-studi itu 
sudah ribuan tetapi tidak pernah 
dieksekusi,” kata Jokowi. 

Lain lagi janji Hendardji 
Soepandji dan Ahmad Riza Patria.  
Pasangan ini  berjanji mengurangi 
pembangunan bangunan 
komersial dan meningkatkan 
pembangunan pasar tradisional, 
untuk membantu perekonomian 
masyarakat menengah ke bawah. 
Mereka percaya, sekalipun di 
tengah pembangunan Ibu Kota  
yang gemerlap,  pasar  tradisional 
tetap berperan sebagai urat nadi 
kehidupan para pengusaha kelas 
menengah di Jakarta.

Faisal Basri-Biem Benyamin 
pun tak mau kalah dengan janjinya 
membuat Jakarta aman, nyaman, 
dan tenteram. Pasangan ini berniat 
membatalkan pembangunan tol 
dalam kota, karena dianggap tidak 
mampu mengatasi kemacetan, 
dan akan menambah jumlah ruang 
terbuka hijau. 

Enam pasangan telah resmi 
mendaftar sebagai calon gubernur 
dan wakil gubernur periode 2012-
2017. Mereka melaju baik melalui 
sokongan partai politik maupaun 
jalur independen.

Mereka yang menggunakan 
kendaraan parpol adalah : 

1.  Alex noerdin-nono Sampono 
(golkar, PPP, dan PDS) 

2.  Joko Widodo-Basuki tjahaya 
Purnama (PDIP, gerindra)

3.   Fauzi Bowo-nachrowi Ramli 
(Demokrat, PAn, PDS, Hanura, 
dan PKB)

4.  Hidayat nur Wahid-Didik 
Junaedi Rachbini (PKS). 

Adapun untuk yang jalur 
independen ada dua calon, yaitu : 

1.  Faisal Basri-Biem Benyamin 
(Independen)

2.  Hendardji Supandji-Ahmad 
Riza Patria. (Independen)

Faisal Basri Batubara (52) 
Pekerjaan : Ekonom

Biografi : Sebagai ekonom, politisi dan aktivis LSM, Faisal 
Basri selalu teguh pada prinsip. garis perjuangannya jelas, 
yakni mengurusi permasalahan yang menyangkut hajat 
hidup orang banyak. Ia dikenal berani melawan arus, bicara 

Berikut Profil 
Para Calon Gubernur DKI 
Priode 2012-2017

apa adanya, kritis dan lantang menyuarakan 
aspirasi publik. tak peduli akan dimusuhi banyak 
orang.   Soal uang, cucu Adam Malik ini tak pernah 
kompromi dalam membedakan dana pribadi dan 
dana publik.

Biem T. Benjamin (47) 
Pekerjaan : Budayawan Betawi
Kekayaan :  Rp16,460 milliar (2003). 

Biografi : Lelaki kelahiran 13 Maret 1964 ini, 
memang dikenal sebagai budayawan yang mewarisi 
nilai-nilai budaya mendiang ayahnya. Benyamin 
Sueb, adalah teladan yang menjadi sumber referensi 
Biem Benjamin dalam merawat dan memajukan 
budaya Betawi, di tengah gencarnya budaya 
asing yang terus-menerus menggerus budaya 
lokal. Karena persoalan itulah, dia kemudian maju 
mendampingi Faisal Basri sebagai calon wakil 
gubernur melalui jalur independen agar budaya 
Betawi dapat ‘berdaya bareng-bareng’, sekaligus 
dapat diproteksi melalui kebijakan 

Faisal Basri Batubara dan Biem T. Benjamin
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dikenal masyarakat luas sebagai pemimpin yang memiliki 
kesuksesan di berbagai bidang kehidupan. Kesuksesan 
yang diraih meliputi bidang pendidikan, organisasi, dan 
kepemerintahan. Kesuksesan ini tercermin dari rekam jejak 
kehidupannya selama ini. Ia tergolong sebagai sosok yang 
sukses dalam mengenyam pendidikan. Bahkan memiliki 
motivasi belajar yang tinggi meski harus menimba ilmu 
hingga ke luar negeri. Dinilai berhasil menjalankan amanah 
sebagai bupati dalam memajukan dan mensejahterahkan 
masyarakat Musi Banyusin, melalui Pilkada Langsung tahun 
2006, kembali terpilih sebagai bupati dan melanjutkan 
pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Nono Sampono (59), Pekerjaan : Purn. tnI
Kekayaan :  Rp3,83 miliar dan US$270.000. (2006)

Biografi : nono Sampono terlahir dari orangtua yang 
selalu mengajarkan nilai – nilai kehidupan. Ketika SMP pernah 
berjualan ikan dan roti untuk mencari tambahan ongkos. Jika 
ada waktu luang, nono kecil pernah menjadi kernet angkot. 
namun dengan begitu nono tetap bertahan dan terus maju. 
Keberhasilan nono telah menjadikan dia selau bersyukur, 
dengan membangun Pesantren untuk anak-anak korban 
tsunami di Aceh dan sebuah yayasan pendidikan di Jonggol, 
Bogor, untuk anak-anak prajurit dan warga sekitarnya. selama 
35 tahun menjadi warga Jakarta. Dia ingin mendedikasikan 
diri untuk membangun kota kita tercinta, agar lebih maju, 
aman, tertib, dan damai. 

nono juga Aktif sebagai pembicara di berbagai seminar 
nasional ataupun internasional. Aktif memberi ceramah, 
kuliah umum, dan orasi ilmiah di berbagai universitas.

Hendardji Soepandji (60)
Pekerjaan : Ketua Umum Federasi olah Raga Karateka 
Indonesia (Forki) 
Kekayaan  : Rp5 miliar (2008)

Biografi : Anak ke-4 dari 6 bersaudara dari pasangan 
Almarhum Brigjen dr.Soepandji dan Roesmiati (Magelang - 
Jawa tengah), Cucu dari almarhum dr.Roestamadji (Semarang 
- Jawa tengah). 
Saat ini Hendardji sebagai Dirut PPKK akan menjadikan 
Kemayoran sebagai kawasan green International Business 
District (gIBD) seluas 454 Ha, dengan RtH 40% dan akan 
membangun gedung grand Kemayoran yang mampu 
menampung 25.000 penonton untuk berbagai event, 
baik olahraga, kesenian & budaya, maupun acara-acara 
lainnya. Kemayoran juga akan dikembangkan sebagai Cyber 
City. Hendardji juga merencanakan untuk membangun 
transportasi Kawasan di bawah tanah. 
Sebagai Ketua Umum PB FoRKI, Hendardji juga dipercaya 
oleh WKF untuk menyelenggarakan WKF Premier League 
tiap tahun, mulai Juni 2012 yang dihadiri 80 negara dari 186 
negara Anggota WKF di Seluruh Dunia. 

Ahmad Riza Patria (52)
Pekerjaan : Swasta

Biografi : Berlatar belakang seorang pengusaha Ariza 
panggilan akrabnya, merupakan pelaku organisatoris yang 
lebih dari 25 tahun berkecimpung di wilayah tersebut. Mulai 
dari Ketua osis Islam Al-Azhar pada tahun 1987, sampai 
Ketua KnPI period 2011-2014. Selain itu, ia juga pernah 
menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 
DKI Jakarta masa bakti 2003-2008. Sedangkan di dunia 
wiraswasta, Ariza terbilang sukses. Ia berkarir semenjak 
tahun 1997 sampai sekarang. Mulai dari Direktur Utama gala 
Ariatama (1997-sekarang), Direktur Utama gala Ray Pratama 
(1999-sekarang), Komisaris Penta Derma gala (1999-sekarang) 
dan Komisaris Indoproperti galaraytama (2001-sekarang). 

Alex Noerdin (61), Pekerjaan : gubernur Sumatera 
Selatan, kekayaan  : Rp10,6 miliar (2006)

Biografi : Sebagai seorang pemimpin, H. Alex noerdin 

Joko Widodo alias Jokowi (50)
Pekerjaan : Wali Kota Solo
Kekayaan  : Rp18 miliar dan US$9.483 (2010)

Biografi :  Wali Kota yang satu ini bersahaja, jujur dan 
teguh dalam prinsip ekonomi kerakyatan. Dia sempat 
mencuri perhatian masyarakat luas dengan keputusannya 
yang tidak mengizinkan pendirian mal di kota Solo dan 
sejumlah gebrakan progresif lainnya termasuk penggunaan 
mobil produk dalam negeri  Esemka. Lelaki kelahiran 
Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 ini dikenal luas berani 
menggebrak pakem dan keluar dari mainstream. 

Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patria

Alex Noerdin dan Nono Sampono
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Basuki Tjahja Purnama alias Ahok (45), 
Pekerjaan : Anggota DPR  
Kekayaan  : Rp7,837 miliar dan US$4.173 (2006)

Biografi :  Lahir di Manggar, Belitung timur, 29 Juni 1966. 
Ahok panggilan akrabnya adalah lulusan S-2 manajemen 
keuangan di Sekolah tinggi Manajemen Prasetiya Mulya 
Jakarta dan sempat mendirikan perusahaan Pt nurindra 
Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik gravel 
Pack Sand (gPS) pada tahun 1995. Sebagai mantan anggota 
DPRD dia memahami betul persoalan rakyat karena dia 
membuka jalur komunikasi dengan memberikan nomor 
telepon genggamnya kepada masyarakat luas. Ahok dikenal 
di Belitung timur sebagai seorang nasionalis sebagaimana 
yang diajarkan oleh ayahnya untuk selalu membela rakyat 
kecil yang tertindas. 

Fauzi Bowo  alias  Foke (63) 
Pekerjaan : gubernur Jakarta 
Kekayaan : Rp49,93  miliar dan US$200.000

Biografi : Ayah tiga anak ini memulai karirnya dengan 
menjadi dosen di Fakultas teknik Universitas Indonesia. tak 
berapa lama, dia bekerja di pemerintahan sebagai pegawai 
negeri sipil di tahun 1977. Beberapa posisi yang pernah 
dijabatnya antara lain sebagai Kepala Biro Protokol dan 
Hubungan Internasional serta Kepala Dinas Pariwisata DKI 
Jakarta. Ia memiliki hobi membaca dan fotografi. Saat ini Foke 
menjabat gubernur DKI, periode 2007-2012 
 

H. Nachrowi Ramli alias Bang Nara (60)
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat 
DKI Jakarta
Kekayaan  : Rp683,122 juta (2001)

Biografi : Selesai mengabdi di militer dan Lembaga Sandi 
negara, nara kemudian berkiprah di dunia politik sebagai 
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Bapak nara, haji Ramli 
bin Miun, adalah anggota Laskar Rakyat yang alih profesi 
menjadi pegawai Percetakan negara Republik Indonesia 
tapi kemudian mengajukan pensiun dini dan membuka 
usaha percetakan sendiri. nara masih ingat bagaimana dia 
membantu bapaknya, sepulang sekolah, nara mengempit 
tas berisi buku kuitansi dan bon bikinan bapaknya, nara 
membawanya ke Senen, Jatinegara. Semuanya dengan 
berjalan kaki karena angkutan umum masih jarang.

Muhammad Hidayat Nur Wahid  (51)
Pekerjaan : Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR 

Kekayaan  : Rp6 miliar dan US$10.706 (2009)
Biografi : Sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar-

Parlemen DPR RI periode 2009-2014, Hidayat nur Wahid, 
banyak bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan 
tentunya perpolitikan di Indonesia. Putra dari pasangan 
Alm. H.M. Syukri dan Siti Rahayu ini sebelumnya pernah 
menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera dalam 
dua periode berturut-turut, yakni 2000-2002 dan 2002-
2004. Kemudian dilanjutkan dengan menjabat sebagai 
ketua MPR RI periode 2004-2009. 
 
Didik J Rachbini (51)
Pekerjaan : Politikus 
Kekayaan  : Rp2,32 miliar  dan US$7.000 (2003)

Biografi : Suami dari Yuli Retnani ini lahir di Pamekasan, 
Jawa timur, pada 2 September 1960. Didik menyelesaikan 
studi S1 di Institut Pertanian Bogor, lalu S2 dan S3-nya 
di Central Luzon State University Filipina. Ia menjabat 
sebagai Komisaris Utama Pt Humanika Consultindo, lalu 
bergabung sebagai Komisaris Independen Pt First Media 
tbk sejak 2006. Dalam dunia perpolitikan Indonesia, selain 
sebagai tokoh Partai Amanat nasional (PAn), ia pernah 
menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009.   bd

Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama

Fauzi Bowo dan H. Nachrowi Ramli

Muhammad Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini
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Sejak SMa, ahmadi Hadibroto 
sudah bercita-cita ingin 
menjadi dokter. Sempat 
berusaha merealisasikannya, 

tetapi tidak kesampaian. justru pilihan 
menjadi akuntan justru membuatnya 
menjadi figur akuntan yang dikenal di 
Indonesia.

ahmadi Hadibroto lahir di Medan, 
pada 23 Oktober 1949. ayahnya, Prof 
Suhaji Hadibroto adalah seorang 
akuntan dan Pengajar di Fakultas 
ekonomi jurusan akuntansi Universitas 
Sumatra Utara (USU). Dia adalah Doktor 
bidang akuntansi pertama keluaran 
universitas di Indonesia dan Profesor 
Doktor pertama di bidang akuntansi. 

Pertama kali lulus SMa, dia 
mengikuti ujian masuk kedokteran 
USU. Sayangnya tidak diterima. Dia pun 
masuk kedokteran universitas swasta. 
Setahun berjalan, dia mengikuti lagi 
ujian masuk kedokteran USU. Selain 
kedokteran dia juga memilih farmasi. 

kembali lagi tidak diterima. 
Namun, dia diterima di jurusan farmasi. 
akhirnya dia menjalani kuliah di 
sana. Merasa tidak cocok, kuliahnya 
terbengkalai. “karena nggak cocok, ya 
biasa lah nakal, main-main terus, jarang 
kuliah,” ucap ahmadi mengingat masa 
lalunya.

kelakuannya yang tidak serius 
akhirnya diketahui orang tua. ayahnya 
memberi ultimatum, jika tidak 
mau kuliah yang serius, lebih baik 
mencari pekerjaan, dan dia tidak mau 
membiayai. 

Mendapat ultimatum tersebut, 
akhirnya ahmadi mengikuti apa yang 
diinginkan orang tuanya. Namun, 

“Cita-Cita Ingin Jadi Dokter”
Sempat bercita-cita ingin jadi dokter, 
tapi malah jadi akuntan.

dia tidak ingin kuliah di luar Medan. 
Pilihannya pindah ke jakarta. Sang 
ayah menyetujui keinginan anaknya 
itu. 

ahmadi muda memilih Universitas 
Indonesia (UI) sebagai tempat 
menimba ilmu berikutnya. Sempat 
mendaftar di Farmasi UI, ahmadi 
kemudian mengubah pilihannya, 
karena merasa tidak yakin bisa 
diterima.

Lalu, pilihannya jatuh pada Fakultas 
ekonomi dan Fakultas Psikologi. Dia 
memilih kedua-duanya. Mengubah 
pilihan tersebut ternyata akan 
menentukan jalan hidup selanjutnya. 
akhirnya, pada 1972 dia diterima di 
Fakultas ekonomi UI.   

Dia pun menjalani kuliah di Fakultas 
ekonomi UI. Saat kuliah, ketika belajar 
akuntansi, dia merasakan kecocokan. 
Baginya, belajar akuntansi mudah 

dipahami. Walau berasa mudah, tetapi 
kuliahnya diselesaikan sampai tahun 
1978. 

“Dulu mesti 5 tahun ya. Di tahun 
terakhir, setelah sarjana muda, ada 
semacam kebiasaan di kalangan 
mahasiswa akuntansi, bahwa kalau 
sudah sarjana muda harus kerja,” 
kenangnya. 

Waktu itu, lanjutnya, ahmadi 
membantu di kantor cabang milik 
ayahnya di jakarta. Hanya saja, karena 
keenakan kerja skripsi pun tidak segera 
diselesaikan. 

“Sampai akhirnya saya mendapat 
ancaman lagi dari ayah, suruh berhenti 
kerja dan selesaikan skripsi. jadi 
kalau masalah sekolah sih jangan 
jadi contoh deh saya,” ucap ahmadi 
berkelakar menceritakan alasannya 
menyelesaikan kuliah dalam waktu 
lama.

Sebelum memperoleh gelar 
sarjana, dia diangkat sebagai asisten 
dosen pada 1976. Setahun sebagai 
pengajar honorer, dia kemudian 
diangkat sebagai pegawai negeri, 
kemudian diangkat sebagai dosen.  

IBM dan Dosen
Setelah lulus kuliah, sambil bekerja 

sebagai dosen, dia memutuskan 
untuk melamar pekerjaan di IBM 
Indonesia. Dan, diterima. alasannya 
untuk memutuskan bekerja di 
perusahaan asing tersebut karena tak 
ingin berada di bawah bayang-bayang 
ayahnya yang sudah terkenal itu. Dia 
pun bekerja di dua tempat, IBM dan 
pengajar Fe UI. 

Dia bersyukur mendapatkan 
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pekerjaan yang punya kesamaan ilmu, tetapi berbeda dalam 
tataran praktis dan teori. Menurut ahmadi, bekerja di IBM 
membuat dikenal dunia praktis akuntansi. Ini menolong 
dalam mengajar. 

Bekerja di IBM dia lakoni selama 11 tahun. Hanya selama 
2 tahun bekerja, dia telah diangkat sebagai manajer karena 
sudah merasa membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa 
bayang-bayang ayahnya, ditambah ada himbauan dari 
tempatnya mengajar untuk mengambil pendidikan S2. 

Dia memutuskan keluar dari IBM Indonesia pada 1986 
dan memutuskan untuk mengambil pendidikan S2 di luar 
negeri. Pilihannya jatuh di Toledo University, Ohio. kuliah 
pascasarjananya itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun lebih 
beberapa bulan. Sekitar 1988, dia dinyatakan lulus. ahmadi 
pun balik ke Indonesia dan kembali 
mengajar di Fakultas ekonomi UI. 

Setelah 27 tahun mengajar, dia 
mulai merasakan pekerjaan ini sudah 
tidak bisa dinikmati, malah menjadi 
beban. akhirnya, sekitar 2003, dia 
memutuskan untuk mengambil 
pensiun dini.

Sementara pekerjaannya sebagai 
akuntan swasta, dia akhiri sampai 1 
Desember 2011. Sebelumnya, dia 
bekerja di kantor akuntan ayahnya, 
kantor akuntan Hadibroto. Pada 1991, 
ia diajak Tuanakotta untuk bergabung 
di kantor akuntan Hans Tuanakotta 
& Mustofa. Pada akhir 1994 sampai 
Desember 2011, ia bergabung dengan 
kantor akuntan Siddharta. 

kini, dalam kesehariannya, ia berada dalam ruangan 
yang sunyi dan tenang di Gedung GkBI Lantai 33. Di sana 
merupakan satu kluster kPMG Indonesia, perusahaan jasa 
akuntan yang memiliki jaringan tiga perusahaan, kantor 
akuntan Publik Siddharta & Widjaja, PT. kPMG Hadibroto, dan 
PT. Sidharta Consulting. 

Aktif di IAI        
Setelah menyelesaikan kuliah S2-nya di amerika Serikat, 

selain kembali mengajar, dia meneruskan kantor akuntan 
ayahnya pada 1988. Sekitar setahun kemudian, dia aktif 
mengurus IaI Seksi akuntan Publik. 

Setelah aktif sebagai pengurus IaI Seksi akuntan 
Publik, atas dorongan rekan seprofesinya juga dia bersedia 
dipilih sebagai ketua Seksi akuntan Publik. Periode 
kepengurusannya selama 2 tahun.

Memasuki periode kedua sebagai ketua Seksi akuntan 
Publik, dia ikut pemilihan ketua IaI pada 2002. akhirnya 
terpilih. Periode kepengurusannya selama 4 tahun. Saat 
kongres IaI kembali diadakan, 4 tahun kemudian, dia diminta 
untuk melanjutkan satu periode lagi. 

Setelah 8 tahun mengurus IaI, ahmadi merasa sudah 
cukup bertugas sebagai ketua. Pada kongres selanjutnya, dia 

tidak ingin dipilih kembali. kemudian muncullah ketua BPkP 
Mardiasmo yang menggantikannya sebagai ketua IaI.  “Sudah 
8 tahun, walau sebetulnya secara anggaran dasar masih bisa 
melanjutkan tidak ada batasan segala macam, tetapi saya pikir 
cukup, sudah waktunya, kita mesti tahu diri,” ucapnya.

ketika dia masih menjadi ketua IaI, kerap mengharapkan 
agar IaI terwakili di tingkat internasional. apa yang 
diharapkan itu kemudian datang juga. jajaran pengurus 
IaI menyampaikan bahwa ada peluang wakil IaI di IFaC 
(International Federation of Accountants).

Namun, awalnya dia menolak, karena ingin menikmati 
waktu luangnya setelah tidak lagi menjadi ketua IaI. Hanya 
saja rekan-rekannya di IaI mendorongnya agar ikut pemilihan 
board member IFaC karena dulu dia yang mengharapkan 

keterwakilan IaI di dunia internasional. 
Dia terpilih sebagai Board Member of 

IFaC, sebuah organisasi profesi akuntan 
tingkat internasional. IFaC mewadahi 
sekitar 2 juta akuntan yang bernaung 
dalam 167 asosiasi profesi akuntan 
anggota IFaC yang tersebar pada 127 
negara. 

ahmadi terpilih pada 17 November 
2011 dalam Sidang Dewan IFaC di Berlin, 
jerman. Penunjukannya dalam IFaC Board 
merupakan pertama kalinya bagi Indonesia 
sejak IFaC terbentuk pada 1977. Ini bukan 
pertama kali ahmadi merasakan aktifitas 
organisasi profesi akuntan dalam cakupan 
yang lebih luas. Sebelumnya, di tingkat 
regional, dia aktif di aSeaN Federation of 
Accountans (aFa). 

Periode 2004-2006 dia terpilih sebagai Deputy Presiden 
aFa. Bahkan, pada periode 2006-2008, ahmadi menjadi 
Presiden aFa. apa yang diraihnya dalam cakupan yang lebih 
luas itu, merupakan buah dari aktivitasnya di IaI. Baginya, 
dengan keikutsertaan di dunia internasional, akan lebih 
menyeragamkan struktur organisasi. Standar akuntansi 
internasional bisa berlaku. Sehingga tidak ada lagi perbedaan 
struktur akuntansi di setiap negara. Ini memudahkan profesi 
akuntan dalam menerapkan sisi praktis akuntansi.         

“Dulu setiap negara, bikin sendiri aturan-aturannya, 
akibatnya laporan keuangan, proses audit dan segala 
macamnya itu beda-beda. Harusnya satu dong. Supaya 
laporan keuangan dari manapun, proses audit sama. Itulah 
perlunya ada IFaC. Alhamdulillah, boleh dikatakan hampir 
semua negara yang sudah mempunyai kualifikasi sesuai 
dengan persyaratan IFaC, sudah menjadi anggota. ada sekitar 
156-an negara,” papar ahmadi. 

keterlibatannya di IFaC, lanjutnya, sebaiknya tidak terlalu 
over expectation. Sebab, pada dasarnya, sebagai board 
member IFaC, dia hanya memikirkan kepentingan akuntansi 
dunia. Bukan akuntansi Indonesia yang diwakilinya. jadi, 21 
orang yang masuk dalam jajaran board member IFaC harus 
memikirkan profesi akuntansi secara global.  and 
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BAGI  orang sibuk, waktu untuk 
diri sendiri ibarat sebuah 
‘kemewahan’. Load pekerjaan 
yang tinggi kadang membuat 

orang lupa bahwa kehidupan bukan 
hanya melulu kerja keras, tetapi ada 
hal lain yang juga tak kalah tinggi 
nilainya yakni waktu untuk diri sendiri. 
Keseimbangan, itulah intinya. Hidup 
membutuhkan keseimbangan. Hal 
ini sepertinya disadari betul oleh 
Taufiq Supriadi, Kasubagset Kaditama 
Revbang yang juga sfaf Ketua BPK. 

Dengan tugas mendampingi Ketua 
BPK, tentu bisa dibayangkan betapa 
sibuknya pria 35 tahun ini sehari-hari. 
Jika tak pandai-pandai menyiasati 
waktu, tentu dia tidak akan sempat 
melakukan berbagai kegiatan di luar 
pekerjaan rutinnya. Kuncinya adalah 
bagaimana mengelola waktu secara 
efektif. Misalnya, waktu ‘bersantai’ 

Musik &  Olahraga 
Bikin Fresh

Taufiq Supriadi

untuk diri sendiri. Ini diperlukan 
untuk mengembalikan energi yang 
sudah terpakai untuk bekerja.  

Bekerja membutuhkan energi 
yang tidak sedikit, terutama untuk 
berkonsentrasi dalam mengerjakan 
sesuatu. Energi yang terpakai untuk 
berkonsentrasi ini harus diganti. Jika 
tidak, maka sangat mungkin sekali 
seseorang mengalami perasaan 
tertekan atau stres.

“Kalau dibilang sibuk, ya 
sibuk. Namun, bukan berarti 
tidak ada waktu untuk diri sendiri, 
jadi tergantung bagaimana kita 
menyiasatinya waktu yang terbatas, 
agar pekerjaan bisa lancar, namun 
bisa juga menikmati kegiatan yang 
menjadi hobi kita. Karena saya sadar 
hidup perlu keseimbangan, bukan 
hanya sekadar bekerja. Manusia 
membutuhkan hal-hal lain untuk 

menjaga keseimbangan dalam 
bekerja. Agar tetap seimbang, perlu 
refreshing agar pikiran tetap fresh 
dan produktif,” ungkap Taufiq yang 
sepanjang kariernya sebagai PNS 
tercatat memiliki sejumlah prestasi 
mengesankan. 

Saat masih berkarier di 
lingkungan Kementerian Keuangan, 
dia bersama sejumlah pegawai 
lainnya (seperti Wahyudi  -Kasi PSMK 
III BPK RI dan Flora –Kabag Protokol 
dan Persidangan  BPK RI) mendapat 
penghargaan dari Menteri Keuangan 
yang kala itu dijabat oleh Boediono 
(sekarang Wakil Presiden). Apresiasi 
ini tertuang dalam Keputusan 
Menteri Keuangan No 452 tahun 
2004 tentang Pernyataan Prestasi 
Kerja Yang Luar Biasa Baiknya, dalam 
‘Pengembangan system informasi 
berupa pemikiran mengenai reformasi 
perpajakan yang telah dipresentasikan 
dalam sidang kabinet’. Dan, 
‘Perancang pembuatan Single 
Indentification Number (SIN)’.

Bermusik memang salah satu
hobi yang seperti tak bisa dipisahkan
dalam kehidupan ayah tiga putri
ini. Di kantor (baca: ruang kerja),
di rumah, ketika ada kesempatan
atau ketika waktu senggang, musik
menjadi ‘pelarian’ yang efektif dan
relatif lebih mudah dilakukan di
sela-sela waktu kerja. 

Dia telah menekuni bermain 
musik sejak masa sekolah dan ikut 
kursus. Saat SMP –SMA sempat 
tergabung dalam Kelompok Band 
Youth Club di Cirebon dengan 
dukungan Pimpinan British American 
Tobacco (BAT) Cirebon saat itu.

Di tempat tinggalnya, Perumnas 
Klender, ‘Pak Haji Taufiq’ begitu 
dia akrab disapa, kerap diminta 
main musik dalam acara-acara 
tetangganya. “Saya pernah ditanggap  
main keyboard di acara-acara 
keluarga yang digelar tetangga. Saya 
dipanggil bermusik di mana-mana, 
bahkan sampai acara reuni sekolah. 
Dengan bermusik bisa menjadi ajang 
sosialisasi dan silaturahim,” ucap 
suami Hj. Eva ini.

Tengah mengiringi Auditor Utama Keuangan Negara II, Syafri Adnan Baharuddin bernyanyi yang didampingi oleh Ari, juara I lomba menyanyi 
noneksekutif HUT ke-65 BPK.
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Demikian juga halnya di BPK.  
Awalnya masih belum banyak 
yang mengetahui kemampuan 
main alat musik ini. Namun, 
kini setiap ada event yang 
membutuhkan kemampuan 
orang bermusik, dia kerap 
diminta tampil. 

Pengalaman main musik yang 
menarik, saat menjadi pengiring 
lomba menyanyi HUT ke-65 BPK. 
Pasalnya, juri adalah para tokoh 
musik di Indonesia, di antaranya, 
Erwin Prasetya, musisi yang juga 
mantan personil grup band Dewa 
19, pengamat musik Bens Leo, 
dan Elsa Sigar. 

“Rasanya bagaimana gitu, bisa 
main ngiringi peserta di hadapan 
juri-juri sekaliber mereka.  

Olahraga dan Fotografi
Musik, olahraga, dan fotografi 

adalah tiga bidang menarik yang mengisi hari-hari Taufiq 
di luar aktivitas rutinnya. Setidaknya seminggu tiga kali 
dia berolahraga, mulai dari senam, futsal, bulutangkis, 
hingga bersepeda.

“Olahraga penting sekali. Pikiran fresh, tubuh bugar, 
itu dambaan semua orang. Dengan begitu kita bisa 
produktif dan kreatif. Olahraga menjadi sebuah kewajiban 
buat saya.” 

Olahraga bukan sekadar 
mencari bugar, tetapi juga ajang 
sosialisasi. Maklum dengan 
kesibukan, otomatis kesempatan 
bersosialisasi tidak banyak. 

“Lewat beberapa olahraga 
yang saya tekuni di lingkungan 
kantor, membantu untuk 
sosialisasi dengan teman lainnya. 
Kalau tidak begitu, jarang ada 
waktu untuk kongkow-kongkow. “

Jadi dalam sepekan, tiga jenis 
olahraga dia ikuti. Senin atau 
Kamis, bulutangkis di Senayan 
dengan teman-teman BPK, Jumat 
ikut senam, terus futsal bersama 
teman-teman di Revbang dan 
Biro TI. 

“Selain cari keringet, ya bisa 
bersenang-senang bersama 
teman. Lagi pula, bukan 
hanya musik, dengan  rajin 
berolahraga bisa meningkatkan 

kesehatan otak,” tutur Taufiq yang 
bersama istrinya, Eva, tergabung 
dalam komunitas bersepeda di 
lingkungan tempat tinggalnya 
kawasan Banjir Kanal Timur (BKT). 

Kadang, tambahnya, di sela-
sela bersepeda itu digunakan juga 
untuk motret. Hobi ini ditekuninya 
sejak bekerja di lingkungan 
Kementerian Keuangan. “Dulu 
saya tergila-gila teuing dengan 
fotografi. Hunting ke mana-mana 
mencari obyek foto. Sekarang, 
karena waktu terbatas, tidak bisa 
seaktif dulu. Sesekali masih tetap 
motret tapi tidak seperti dulu lagi,” 
ucap Taufiq yang karyanya sempat 
dipamerkan dalam sebuah acara di 
Direktorat Pajak. 

Di lingkungan BPK Pusat, 
tambahnya, banyak pegawai 
yang menggemari fotografi, 
malah dulu sempat terbentuk 

sebuah komunitas. Belakangan,  komunitas ini, jarang 
terdengar aktivitasnya. Hobi ini, tutur Taufiq, unik dan 
mengasyikkan. Mulai dari pemotretan, editing, kadang 
bisa bikin orang lupa waktu karena kelewat asyik. 

Saat ada lomba fotografi di BPK belum lama ini, Taufiq 
mengakui bahwa itu sangat baik untuk pegawai BPK dan 
meningkatkan kapasitasnya. Pada saat itu ingin sekali 
dirinya mengikuti lomba, tetapi ternyata terlambat karena 

kesibukan.

Pecinta Alam
Hobi lain yang tak kalah 

serunya adalah pencinta alam. 
Bicara tentang olahraga penuh 
tantangan ini, Taufiq lantas 
teringat betapa aktifnya dia 
saat masih di STAN (STAPALA). 
Setidaknya, Gunung Ceremai 
sudah 27 kali didakinya. Selain 
hiking, ia juga aktif panjat tebing. 
Malah sempat celaka, jatuh dari 
ketinggian 15 meter saat jamboree 
panjat tebing nasional di Plered, 
Purwakarta. “Bahu saya sempat 
patah,” katanya. 

Namun, dia tak kapok. Ketika 
lomba panjat tebing tingkat 
nasional di Bali,d ia pun kembali 
ikut. Hasilnya, urutan ke 15 dari 
60 peserta. “Lumayan,” katanya 
terkekeh.  dr
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Menjaga Hubungan 
dengan Keluarga

DENGAN seabreg aktivitas di luar pekerjaan rutin, 
lalu, masih adakah waktu untuk keluarga dan tiga buah 
hatinya, Maitsaa Rifdah Taufiiqoh, 11, Mufiidah Rizki 
Taufiiqoh, 9, Mumtazah Rafifah Taufiiqoh, 5,?

“Pasti ada! Keluarga tetap yang utama. Setiap 
waktu saya sempatkan untuk meluangkan waktu bagi 
mereka. Sabtu-Minggu, sudah pasti waktu keluarga. 
Pulang kerja, apabila masih ada yang belum tidur, saya 
sempatkan ngobrol di kamar, menanyakan misalnya, 
“Perbuatan baik apa yang sudah dikerjakan hari ini?” Dari 
situ kejar dengan pertanyaan lain. Bagi saya, terhadap 
istri dan anak-anak, yang terpenting adalah bukan 
lamanya, tetapi kualitas dari pertemuan itu sendiri,” 
tuturnya.

Di saat hari libur, dia berusaha sebanyak mungkin 
menemanin ketiganya, termasuk ikut berpartisipasi 
bermain bola bekel dan demprak. Maklum, ketiga 

anaknya adalah perempuan. 
“Kalau tidak main di rumah, ya, kami jalan-jalan. Tapi 

kadang saya membawa mereka melewati kantor untuk 
mengenalkan tempat kerja ayahnya. Saya berusaha 
memberi mereka pengertian. Makanya kalau sedang 
di rumah atau libur, saya meluangkan waktu sebanyak 
mungkin bersama mereka,” katanya. 

Taufiq boleh jadi beruntung, karena setidaknya 
ketiga buah hati yang sedang dalam masa 
pertumbuhan, selalu didampingi sang istri yang 
memang tidak bekerja. 

“Istri hanya memberi les matematika di rumah, 
jadi banyak waktu untuk mendampingi anak-anak. 
Selain itu, saya pun mengintensifkan komunikasi lewat 
telepon atau BBM. Tiap hari saya telpon mereka untuk 
sekadar mendengarkan cerita kegiatan mereka sehari-
hari,” katanya.    dr
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Pada april nanti, Persatuan 
Pasca Karya Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia 
(Pepaska BPK RI) akan 

menggelar sarasehan. dalam anggaran 
dasar Pepaska BPK sarasehan ini 
disebut dengan Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) yang dilaksanakan setiap 3 
tahun sekali. 

Salah satu agendanya memilih 
pengurus baru, termasuk ketua umum 
periode 2012-2015. Secara umum, 
acara ini merupakan forum silaturahmi 
antarpensiunan pegawai BPK dan juga 
antara pensiunan dan pegawai yang 
masih aktif.

Untuk menggelar sarasehan ini, 
dibentuk panitia penyelenggara. 
Setelah terbentuknya kepanitiaan, 
panitia mengadakan rapat-rapat 
persiapan untuk menyusun acara. 
Termasuk penentuan jadwal dan 
tempat diselenggarakannya sarasehan. 
Terpilih Sukoyo sebagai ketua 
panitianya.

“Panitia menghubungi dinas 
BPK, karena sarasehan itu tidak bisa 

Pepaska BPK 
Gelar Sarasehan

berselang lama, organisasi pensiunan 
pegawai BPK ini kemudian berubah 
nama lagi menjadi Persatuan Pasca 
Karya BPK RI atau disingkat Pepaska 
BPK RI.  

Pepaska BPK mempunyai visi 
mewujudkan wadah ini sebagai 
organisasi pensiunan yang dapat 
memberikan dorongan moral 
bagi terlaksananya kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, sesuai dengan cita-cita 
kemerdekaan Indonesia. adapun, 
misinya yakni meningkatkan 
kesejahteraan dan kesetiakawanan 
anggota.

Misnoto, Ketua Umum Pepaska BPK 
RI periode 2008-2012, mengatakan   
kegiatan yang dilakukan Pepaska 
adalah silaturahmi juga memberikan 
santunan kepada keluarga anggota 
yang meninggal.

“Untuk membiayai kegiatan 
Pepaska, kita menerbitkan buku. 
Jadi, ini adalah satu-satunya sumber 
pendapatan untuk membiayai 
kegiatan itu ditambah dengan bantuan 
dari yayasan Cakra Bakti. Yayasan Cakra 
Bakti itu bukan di bawah Pepaska, 
tetapi kita itu sebagai pembina. 
Yayasan Cakra Bakti itu dari dinas [BPK],” 
jelasnya. 

dalam keanggotaan, pegawai BPK 
yang pensiun otomatis masuk dalam 
keanggotaan. Selain itu, anggota 
Pepaska ini bisa pensiunan dari instansi 
lain, tetapi pernah menjadi pegawai 
BPK, minimal 3 tahun. Sampai 2011, 
anggota Pepaska sebanyak 1.026 
anggota. Sementara masa bakti 
pengurus selama 3 tahun.

“Pensiunan dan pegawai baik itu 
dari instansi lain atau anggota dari luar 
yang pernah bekerja di BPK minimal  
tiga tahun di BPK dan kemudian 
meninggalkan BPK, walaupun belum 
pensiun, itu termasuk anggota, 
ditambah dengan janda atau duda 
dari yang disebut masing-masing tadi,” 
jelasnya. 

Untuk pendanaan operasional 
atau kegiatan organisasi, bisa dibilang 
‘minimalis’. Hanya dari fee penjualan 
buku terkait keuangan negara yang 

lepas dari bantuan dinas. Pensiunan 
BPK tentunya juga mendekatkan diri 
dengan dinas, karena karyawan yang 
masih aktif ini nanti akan pensiun juga,” 
jelas Sukoyo.

Jadi, lanjutnya, perlu ada peran 
serta dari dinas, selain itu dinas juga 
mempunyai fasilitas untuk acara-
acara sarasehan. “Sehingga kita sudah 
melakukan pendekatan dengan 
dinas, yang tahap pertama sudah 
diterima oleh Irtama Bapak Mahendro 
Sumardjo. Selanjutnya akan ketemu 
dengan Pak Sekjen dan pimpinan 
Badan,” paparnya. 

Jadwal dan tempat sendiri sudah 
ditentukan. Sarasehan ini akan 
diselenggarakan di Pusdiklat BPK 
pada Sabtu, 14 april 2012, pukul 10.00 
WIB. Pemilihan tempat ini disebabkan 
di Kantor Pusat tidak ada tempat 
yang representatif untuk menggelar 
sarasehan.

Berdirinya Pepaska 
Pepaska bermula dari dibentuknya 

organisasi Kerukunan Pensiunan 
Pegawai BPK Bogor pada 12 Januari 
2002 di Bogor. Kemudian berganti 
nama Kerukunan Pasca Karya Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. Waktu itu, 
anggotanya hanya terbatas para 
pensiunan dan janda/duda pensiunan 
yang bertempat tinggal di wilayah 
Bogor dan sekitarnya.

dalam perkembangannya, 
untuk mengakomodir anggota dari 
seluruh wilayah di Indonesia, maka 
status organisasi diubah dengan 
mencakup nasional. Hal ini disepakati 
dalam musyawarah di Jakarta pada 8 
Januari 2005. Kemudian dibentuklah 
struktur organisasi tingkat pusat dan 
penyusunan pengurus pusat yang 
disahkan pada 21 Maret 2006. Tak 

Sukoyo (warta bpk/rianto prawoto)
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disusun Pepaska dan bantuan dana 
Yayasan Cakra Bhakti. Jika Pepaska 
menyelenggarakan acara yang cukup 
besar, seperti rapat kerja nasional atau 
sarasehan biasanya meminta bantuan 
dinas BPK. 

“dana untuk membiayai organisasi 
ini sangat minimal. Untuk membiayai 
silaturahim, untuk yang kecil-kecil, 
rapat-rapat begini, kita danai dari 

penerbitan buku. Kalau sarasehan yang 
besar, kita terpaksa menyampaikan 
permohonan kepada dinas. Itupun 
tidak setiap tahun, tetapi 3 tahun sekali,” 
ungkap Misnoto.

Kini Pepaska memiliki ruangan 
untuk menjalankan kegiatan di Gedung 
Umar Wirahadikusumah Lantai 2 Kantor 
Pusat BPK. Ruangan tersebut tidak 
khusus untuk Pepaska tetapi satu ruang 

dengan Korpri BPK dan Yayasan Cakra 
Bhakti. 

“Ruangan ini disediakan sebenarnya 
untuk Korpri, satu lagi Yayasan Cakra 
Bhakti, kemudian kita juga diberi 
izin untuk menggunakan ruangan 
ini. Sebenarnya tidak disediakan 
secara khusus untuk kita. Ruangan ini 
ditempati sejak 3 tahun yang lalu,” ucap 
Misnoto.   and

JIKa ada pegawai BPK yang termasuk 
angkatan pertama yang berijazah 

S2 lulusan luar negeri dan banyak 
diberi kesempatan mengikuti berbagai 
pendidikan, Misnoto lah salah satunya. 
dan, jika ada pegawai yang termasuk 
angkatan pertama yang sering ke luar 
negeri, Misnoto juga salah satunya.

“Jadi, di dalam karier BPK itu, selain 
banyak belajar, saya juga banyak 
ditugaskan ke luar negeri. Itu yang khusus 
untuk saya. Sehingga sebagian karier 
saya waktunya itu untuk belajar. Bisa 
separuhnya karier saya. Sespa saya ikut 
dua kali malah karena yang pertama sakit. 
Jadi, pengalaman 40 tahun di BPK itu 
banyak belajarnya saya,” kata Misnoto, Ketua Umum Pepaska 
BPK RI, mengawali ceritanya.

dia masuk BPK pada 1965. Tidak langsung menjadi 
pegawai. Setelah lulus SMa, pada tahun itu, dia masuk BPK 
sebagai mahasiswa tugas belajar di akademi dinas Pemeriksa 
Keuangan BPK.  

akademi itu sudah didirikan sejak 1962. Misnoto sendiri 
termasuk angkatan ketiga yang mengenyam pendidikan di 
sana. Setelah itu, akademi itu dibubarkan bersamaan dengan 
pembubaran semua akademi dinas di pemerintahan.

“dulu ada sekolahan di BPK ini. Jadi, BPK ini mendirikan 
akademi yang namanya akademi dinas Pemeriksa Keuangan. 
Mahasiswanya itu dari lulusan SMa, jadi lulusan SMa diseleksi 
di seluruh Indonesia, masuk di akademi ini,” ujarnya.

Setelah masuk pendidikan di akademi milik BPK tersebut, 
Misnoto menjalani pendidikan selama 3 tahun. Statusnya 
pegawai tugas belajar. Setelah lulus dari pendidikan, dia 
diangkat sebagai pegawai negeri di BPK.  

Selama 3 tahun bekerja, dia menyempatkan untuk 
mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi administrasi 
Negara. Selain itu, pada saat yang sama dia juga melanjutkan 

pendidikan di Institut Ilmu Keuangan. Jadi, 
sejak masuk dan bekeja selama 3 tahun, dia 
sudah mengecap tiga pendidikan di tiga 
perguruan tinggi yang berbeda. 

Tak tanggung-tanggung, setelah 
tugas belajar di Institur Ilmu Keuangan 
selesai, beberapa tahun kemudian, dia 
berkesempatan untuk melanjutkan 
lagi pendidikan S2 di amerika Serikat. 
Hanya dua pegawai yang mendapatkan 
kesempatan belajar itu, yakni Misnoto dan 
agung Rai.

Setelah lulus dari sana pun, pria 
kelahiran 16 Juli 1945 ini pun kerap 
mengikuti pendidikan-pendidikan singkat 
yang tak terhitung lagi jumlahnya. Mulai 

dari pendidikan perjenjangan karier, pendidikan singkat 
komputer di Jepang, dan kursus-kursus lainnya. 

Soal dikirim ke luar negeri pun dia termasuk pegawai BPK 
pada masanya yang terbilang sering diberi kesempatan itu. 
Sebelum mengikuti pendidikan S2 di amerika Serikat, bahkan 
sudah pernah berkunjung ke sana. 

“Saya boleh dikata kemana-mana ya. Mulai pertama itu 
sudah ke amerika Serikat. amerika ini mulai dari Chicago, 
New York, dan San Fransisco. Kemudian ke London, Paris, 
India, Korea, Jepang, terakhir itu ke Singapura, dalam rangka 
memeriksa pertamina,” ungkap  Misnoto. 

dia menjelaskan dirinya termasuk karyawan bergelar S2 
tahap pertama di BPK. “Yang pertama itu, ya Pak agung Rai, 
yang kedua saya. Kenapa Pak agung Rai, karena selisihnya 
berapa bulan. Pak agung Rai waktu di amerika Serikat itu 
lulus tiga bulan lebih dahulu dari saya,” ungkap Misnoto.

Menjelang masa pensiunnya, pada 2004-2005, dia sempat 
dipercaya pimpinan BPK untuk menduduki jabatan auditor 
utama pada auditorat Keuangan Negara V, yang membidangi 
BUMN seluruh Indonesia. Hanya setahun dia menjabat posisi 
tersebut, karena setelah itu dia pensiun.  and

Banyak Belajar dan Bertugas Ke Mancanegara

Misnoto
(warta bpk/rianto prawoto)
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Anda mungkin pernah membaca kabar di 
koran atau majalah bagaimana sepak terjang 
para anggota DPR. Atau, mungkin pernah 
mendengar dari teman-teman bagaimana 

‘politisi senayan’ bermain-main dengan tugasnya 
sebagai wakil rakyat. Konotasi negatif pasti ada dalam 
kesimpulan itu. 

Selentingan kabar yang tidak baik memang akan 
tertuju pada anggota-anggota ‘Dewan yang Terhormat’ 
ini. Kasus Badan Anggaran (Banggar), misalnya, cukup 
menohok para anggota Dewan. Belum lagi kabar negatif 
lain. Namun, pasti akan berbeda rasanya, jika kabar-
kabar itu berasal dari kalangan mereka sendiri. Akan 
sangat luar biasa dampaknya.

Akan ada sebuah pembelajaran bagi partai-partai 
yang mengirimkan kadernya ke Senayan. Dan, 
ini juga akan membuka mata 
lebar-lebar rakyat agar hati-hati 
benar dalam memilih wakilnya 
di DPR. Selain itu, perlu ada 
pengawasan yang lebih ketat 
terhadap tindak-tanduk anggota 
DPR. Di sisi lain, mekanisme 
otokritik juga berjalan. 

Inilah yang coba dituangkan 
dalam buku DPR...Oh DPR yang 
berisi kisah-kisah nyeleneh, 
gemesin, dan sontoloyo para wakil 
rakyat kita. Begitu yang tertera 
dalam keterangan judulnya. 

DPR...Oh DPR sebenarnya 
bukanlah buku yang benar-benar 
baru. Walau dirilis pada tahun ini, 
akan tetapi sebelumnya pernah ada 
dengan judul Parlemen Undercover 
yang diterbitkan pada 2008.

Buku ini punya bobot yang 
proporsional karena sang penulis 
sendiri adalah dari kalangan yang dia 
ceritakan yakni seorang anggota DPR. Namanya sengaja 
disamarkan dengan sebutan Abu Semar. Biar kode 
rahasia tetap ada dan tidak menjadi sasaran tembak 
sesama anggota Dewan.

Seperti penulis yang menyamarkan nama 
sebenarnya, semua nama-nama penting dalam buku 
ini pun disamarkan. Nama Indonesia yang disamarkan 
menjadi Indosiasat dan nama-nama tokoh yang ada di 
buku, maupun nama-nama institusinya. 

Hal yang menarik pertama dalam buku ini 

adalah cerita-cerita berbau seks yang negatif di 
lingkungan DPR. Ada enam cerita terkait hal ini. Ini 
mengindikasikan bagaimana moralitas oknum anggota 
DPR dipertaruhkan dengan kesenangan seks-nya. Mulai 
dari sekretarisnya yang seksi, hubungan seks di ruangan 
anggota DPR, ‘jajan’ di luar negeri, selingkuh dengan 
artis, sampai kegemaran nonton film porno. 

Korupsi? Hanya ada sedikit cerita yang menyerempet 
hal sensitif itu. Seperti yang dituturkan dalam cerita 
Calo 10 Persen yang menceritakan permainan nama 
kelengkapan DPR yang disamarkan Panitia Penentu 
Dana, atau jelasnya Banggar DPR. Atau, seperti yang 
diceritakan penulis dalam judul Kabar-Kabur dari Jalan.

Masih banyak hal yang diceritakan dalam buku ini. 
Dari yang cukup serius sampai hal-hal yang 

dianggap penulis lucu atau kocak. 
Semua cerita ditulis dalam tuturan 
yang sederhana terkesan slebor.  

Penulis yang memaparkan 
ceritanya dalam buku ini mengalir 
begitu saja. Namun, sebenarnya ada 
hal-hal yang merupakan pendapat 
si penulis sendiri. Ada sisi subyektif 
di dalamnya. Seperti ceritanya soal 
Badan Pembasmi Suap-Menyuap 
(BPSM) yang mungkin penulis 
representasikan sebagai Komisi 
Pemberantasan korupsi.

Sesuai dengan judul dan 
isinya, uraian dalam buku ini 
adalah seolah-olah sang penulis 
tengah mengobrol ngalor-
ngidul, sesuai apa yang dialami, 
didengar dan dilihatnya. Kesan 
bahwa buku ini hanya sebuah 
model mendongeng dengan 
uraian yang datar-datar saja. 

Namun, jika dicermati, banyak 
hal yang sebenarnya cukup patut diseriusi. Selamat 
membaca.   and 

Resensi Buku

Kisah Dari DPR
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Kuesioner
OPINI

Oleh : Indras Woro W
(Staf Badan Diklat, 
Perwakilan BPK DIY. 
Tinggal Di Karanglo , 
Argomulyo, Sedayu, Bantul)

E-audit  adalah soal teknik, hingga auditor 
harus belajar menyusun kuesioner untuk 
menggali data. Penggunaan kuesioner 
sebagai salah satu alat penggali data harus 
disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh 
data yang valid dan handal.

Teknik penyusunan kuesioner harus 
segera disiapkan sebagai salah satu kurikulum 
pelatihan pemeriksa di berbagai jenjang 
untuk menyosong pemeriksaan pada entitas 
pelayanan publik (seperti rumah sakit, 
SAMSAT maupun pendidikan) berbasis EDP-
Audit.

Pemeriksaan pada entitas pelayanan 
publik, tidak dapat dengan pendekatan 
pendapatan saja, tetapi memerlukan 
pendekatan lain, yakni pendekatan pelayanan 
(pendekatan non-keuangan). 

Pendekatan pelayanan selama ini 
belum dicermati secara maksimal oleh para 
auditor, karena selama ini baru terfokus 
pada pendekatan pendapatan. Ternyata 
pendekatan pendapatan dalam pemeriksaan 
apapun di sektor publik semakin lama kurang 
relevan, apalagi kita masih menggunakan 
istilah ‘daya serap’ dalam pencairan keuangan 
negara. Terlalu maksimalnya daya serap 
anggaran, akan berpotensi sisi pelayanan 
kurang diperhatikan.

Nah, di sini BPK harus mengembangkan 
pendekatan audit, tidak hanya dengan 
pendekatan pendapatan tetapi sudah 
mulai dengan pendekatan pelayanan. Oleh 
sebab itu, segala perangkat tentang hal 
itu harus segera disiapkan, baik manual, 
hardware/software, maupun SDM. Apalagi 
jelas-jelas sektor pemerintah sebagai pusat 
belanja. Kenapa pemerintah sebagai pusat 
belanja? Terdapat peran yang lebih luas dari 
pemerintah, seperti fungsi stabilisasi ekonomi, 
fungsi keamanan, politik  dan fungsi lain yang 
terkait.

Berbagai referensi telah menjelaskan 
bahwa indikator entitas, bukan saja keuangan. 
Keuangan berperan sebagai stimulus agar 
variable dapat bersinergi dan bergerak, 
sehingga menciptakan harmoni yang 

berdampak di semua bidang kehidupan. 
Pendekatan nonkeuangan di bidang 
pemeriksaan harus segera dipelopori, di 
antaranya dengan teknik kuesioner yang 
berkualitas. Selama ini, teknik ini hanya 
digunakan pada saat penelahaan sistem 
pengendalian intern, ke depan justru teknik ini 
digunakan untuk mendapatkan kertas kerja 
pemeriksaan. Seperti juga telah digunakan di 
bidang penelitian dan pengkajian.  

Kompetensi Dasar
Tak mudah menyusun   kuesioner, 

diperlukan kompetensi dasar bagi auditor, 
yakni kompetensi bahasa dan kompetensi 
sistem akuntansi. Kedua kompetensi tersebut 
sangat membantu dalam penyusunan 
kuesioner.

Seperti halnya profesi kedokteran, 
metode kuesionar merupakan salah satu cara 
mendiagnosis pasien, walaupun pasien sudah 
tahu pertanyaannya tetap saja prosedur 
itu dilakukan. Demikian pula   akuntan, 
menggunakan kuesioner untuk menggali 
data.  Selain kompetensi bahasa dan sistem, 
maupun pengetahuan lainnya adalah 
penguasaan berbagai peraturan yang terkait. 
Dengan penguasaan dasar tersebut, kita 
dapat menyusun kuesioner yang berkualitas. 

Terkait dengan hal itu, Pusdiklat dan 
Inspektorat Libang BPK segera menyiapkan 
segala faktor terkait dengan penyusunan alat 
penggali data tersebut, baik dalam penyiapan 
Juknis, modul, maupun staf pengajar. 

Dalam pemeriksaan berbasis EDP terkait 
dengan data kualitatif diperlukan kegiatan: 

1.  Menyiapkan narasi kuesioner
2.  Mentabulasi jawaban kuesioner
3.  Menyusun standar penilaian kuantitatif 
4.  Mengkonversikan hasil tabulasi menjadi 

informasi kuantitaif
5.  Membuat Kesimpulan.

    
Demikian, semoga menjadi masukan bagi 

kita pegawai  BPK di operasional maupun 
unsur Sekjen. 
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1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: 

a. memegang sumpah dan janji jabatan.

b. bersikap netral dan tidak berpihak.

c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.

d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang: 

a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola 
keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.

b. menjadi anggota partai politik.

c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: 

a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan 
keyakinannya perlu dilakukan.

c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.

4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima 
pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat 
mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya.

5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:
a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.

b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.

c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk 
kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

(Sumber : Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI)

KODE ETIK ANGGOTA 
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