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ROAD TO WTP

PemerIntah bisa  sedikit 
bernafas lega. Pasalnya, ha-
sil audit  laporan keuangan 
85  K/l pada 2010 oleh BPK 

menunjukkan tren membaik.  meski 
bila dilihat secara  kese luruhan masih  
jauh  dari sempurna, kesungguhan 
beberapa K/l memperbaiki laporan 
keuangan mencerminkan adanya 
upaya menuju good governance.   

Dari  85 K/l yang diaudit, BPK 
tidak memberikan pendapat (tmP) 
terhadap dua kementerian yaitu Ke-
menterian Pendidikan nasional dan 
Kementerian Kesehatan.  Selebihnya 
BPK memberikan apresiasi dengan 
opini  WtP, Wajar tanpa Pengec-
ualian – Dengan Paragraf  Penjela-
san (WtP-DPP),  dan Wajar Dengan  
Pengecualian (WDP).         

Secara garis besar, pada  2010 
BPK memberikan  opini WtP terha-
dap  laporan keuangan  39 K/l. hasil 
ini sedikit lebih baik  dari tahun-ta-
hun  sebelumnya. Pada 2009, hanya 
tercatat  36 K/l  yang mendapatkan 
Opini  WtP dan   2008 hanya 29 K/l

Sementara itu,  K/l  yang 
mendapatkan opini  WtP-DPP  juga 
mengalami peningkatan yang  cu-
kup  melegakan pemerintah.  Jika 
pada 2008 hanya delapan K/l dan 
2009 naik  menjadi  sembilan K/l , 
pada 2010 melonjak menjadi  14 K\l. 
tahun ini diharapkan  laporan keua-

Hasil  audit  laporan 
keuangan 85 Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) yang 
dilakukan BPK mengalami 

perbaikan. Sebanyak 22 K/L  
selama 3 tahun berturut-

turut mendapat Opini WTP.  
Kementerian Pendidikan 

Nasional dan Kementerian 
Kesehatan harus segera 

memperbaiki  kualitas 
laporan keuangannya.

Pasang Surut 
Hasil Audit Laporan 
Keuangan  85 K/L

ngan K/l yang mendapatkan opini 
WtP bertambah banyak.   

Kementerian negara/lembaga   
yang mendapatkan opini  WDP tahun 
lalu  tercatat 29 K/l . angka ini juga 
lebih banyak  dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya  yaitu   26 K/l. na-
mun, pada 2008 K/l yang  mendapat-
kan Opini WDP justru lebih banyak, 
yaitu 30. hal ini sangat wajar karena 
sebagian K/l yang semula masih 
WDP naik kelas  menjadi WtP-DPP 
atau WtP. 

Pada 2010, BPK tidak me-
nyatakan Pendapat  (tmP)  terhadap 
dua K/l, turun dari 2009 yaitu dela-
pan K/l  dan  sebanyak 17 K/l tahun 

sebelumnya.
Kualitas   laporan keuangan   Ke-

menterian Pendidikan nasional  ta-
hun ini  tampaknya  mengalami penu-
runan  yang cukup drastis.  Padahal, 
dua  tahun sebelumnya,  2008 dan 
2009,  BPK memberikan opini  WDP 
kepada Kemendiknas.

adapun Kementerian Kesehat-
an,  tampaknya masih belum bisa  
memperbaiki laporan keuangannya.  
Setelah 2008 mendapatkan opini 
WDP, pada 2009 dan 2010 merosot 
sehingga BPK memberi opini tidak  
memberikan pendapat (tmP).

Sebanyak 22  K/l dari 85 yang di-
audit memiliki tata kelola keuangan 

foto: istimewa
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yang sangat  baik sehingga berhasil 
membuat hattrick. Pasalnya, 22 K/l 
itu selama 3 tahun berturut-turut   se-
lalu mendapatkan opini WtP dari 
BPK di antaranya majelis Permusya-
waratan rakyat, Kementerian Koor-
dinasi Bidang Perekonomian, dan Ke-
menterian negara Badan Usaha milik 
negara. (lihat tabel)

empat  K/l yaitu BPK, Kemen-
terian Perindustrian, Kementerian 
Koordinator Bidang Politik dan Ke-
amanan,  serta  Badan  Pengawasan 
Keuangan dan   Pembangunan  pada 
tahun 2008 mendapat opini Wajar 
tanpa Pengecualian- Dengan  Paragraf 
Penjelasan   (WtP-DPP).  Pada tahun-
tahun berikutnya berhasil memper-
baiki laporan keuangannya sehingga 
tahun 2009 dan 2010 berhasil mem-
peroleh opini  WtP.

DPr  dan lima  K/l juga  berhasil 
membuat lompatan yang signifikan.  
Setelah pada 2008 mendapat opini 
WDP, pada 2009  dan 2010  berhasil 
naik kelas menjadi WtP. lima kemen-
terian lainnya yang mencatat prestasi 
sama  adalah  Kementerian Koordina-

si Kesejahteraan rakyat, Badan tena-
ga nuklir nasional, Badan Pengkajian 
dan Penerapan teknologi, lembaga 
Penerbangan dan antariksa nasional, 
dan Badan Kepegawaian negara.

Komisi hak asasi manusia dan 
Badan  meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika  setelah 2008 dan 2009 
mendapat opini WtP-DPP, pada 2010 
mendapat rapor memuaskan, yaitu 
WtP. adapun, lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang /Jasa Pemerin-
tah dan Komisi Pengawas Persaingan  
Usaha yang baru diaudit tahun lalu, 
langsung melejit mendapat opini WtP.

laporan keuangan Sekretariat 
negara, Kementerian negara Kop-
erasi, Perpustakaan nasional dan 
lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-
sia  setelah 2 tahun berturut-turut 
mendapat opini WDP akhirnya pada 
2010 berhasil mendapat opini WtP.

Badan narkotika nasional  se-
lama tiga tahun berturut-turut selalu 
mendapatkan Opini WtP-DPP. ada-
pun, Kepolisian republik Indonesia  
dan Kementerian hukum dan hak 
asasi manusia berhasil membuat 

langkah  besar. Setelah pada 2008 
BPK tidak memberikan pendapatnya, 
pada 2009 dan 2010 mendapatkan 
opini  WtP-DPP . 

Sejumlah K/l yang pada umumnya 
memiliki banyak perwakilan di semua 
Provinsi di Indonesia dan memiliki 
anggaran yang besar, pada umumnya 
masih berkutat pada opini WDP. K/l 
itu antara lain ma, Kejaksaan agung, 
Kementerian luar negeri, Kemen-
terian Pertahanan, Kementerian Per-
hubungan, Kementerian tenaga Kerja 
dan transmigrasi, Kementerian So-
sial, Kementerian Kehutanan,  Kemen-
terian Kebudayan dan Pariwisata  dan 
sejumlah K/l lainnya.

Sekalipun  sejumlah K/l  telah 
mendapatkan  rapor keuangan yang 
memuaskan dari BPK, akan tetapi 
tak berarti K/l yang mendapatkan 
opini WtP bisa dikatakan bebas dari 
korupsi.  Pasalnya,  audit atas lapo-
ran keuangan tidak bertujuan untuk 
meng ungkap korupsi. Untuk me-
nemukan korupsi, BPK melakukan 
dengan audit dengan tujuan tertentu.  

  bd  
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“PemerIksaan semester II 
tahun ini, saya melihat ba
nyak kemajuan. Ini menggem
birakan. malah kita belum 

melaksanakan audit pendahuluan, 
ternyata mereka sudah lebih dulu. 
ada yang baru seminggu audit 
pendahuluan, tahutahu sudah me
nyerahkan LHP. Jadi kita langsung 
melanjutkan ke audit rinci,” kata 
kepala Perwakilan BPk Provinsi 
sulawesi selatan Cornell syarief 
Prawiradiningrat saat berbincang 
dengan Warta BPK di ruang ker
janya, belum lama ini.

akibatnya, anggaran audit pen
dahuluan menjadi tidak terpakai. 
Untuk itu, diambil kebijakan angga
ran audit pendahuluan digunakan 
untuk audit interm LkPD tahun 
berikutnya yang akan dilaksanakan 
pada novemberDesember. ren
cananya, jelas Cornell, dalam au
dit interm itu akan diujicobakan 
melaksanakan eaudit. 

Hal ini, tegasnya, memang ter
gantung dari kesiapan entitas. 
mungkin untuk tahap awal, bebera
pa entitas kita targetkan menjadi pilot-
ing eaudit. 

“Belum ditentukan entitas yang 
mana. kita masih harus koordinasi 
dulu dengan seluruh auditor guna 
mengetahui kesiapan entitas. mungkin, 
provinsi, karena sistem komputerisasi 
sepertinya sudah siap. sedang entitas 
lain belum diputuskan, masih harus 
dikaji,” papar mantan kepala BPk Per
wakilan manokwari itu.

setelah dilaksanakan moU pada 
mei lalu, tuturnya, pihaknya melaku
kan kajiankajian dalam rangka melak
sanakan eaudit. Termasuk dalam me
milih objek yang akan menjadi piloting 
program tersebut. “Yang sudah selesai 
audit pendahuluan, kita akan lakukan 
interm,” jelasnya.

Tentang kesiapan kantor BPk Per
wakilan sulsel dalam melaksanakan e
audit, Cornell menegaskan harus siap, 
termasuk dalam hal perangkat hard-

Ada Kemajuan berarti 
di Sulawesi Selatan
Perkembangan mengembirakan terjadi di wilayah kerja 
BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Entitas tersebut terlihat 
semakin serius dan bersemangat dalam membuat laporan. 
Beberapa di antaranya malah telah membuat audit 
pendahuluan sebelum BPK. Atau ada yang baru sepekan 
melaksanakan audit pendahuluan, tahu-tahu telah 
menyerahkan LHP. 

ware.
“kita yang mengajak mereka, 

tentu harus siap. misalnya, kita lihat 
provinsi komputernya canggih. nah, 
kita mengejar, melengkapi. kita sudah 
komitmen, begitu moU diluncurkan, 
kita harus sudah siap. makanya kita 
pun melakukan pembenahan. sDm 
kita pun sudah siap,” tegasnya,

Uji Coba 
Hal baru lainnya yang akan di

laksanakan perwakilan adalah LkPD 
menggunakan metode siaP LkPD 
(system aplikasi LkPD). metode ini 

akan diuji cobakan pada tiga 
entitas, yakni, kabupaten sin
jaj, Pare Pare dan kabupaten 
Takalang.

“Dari 25 entitas, ada bebe
rapa yang belum selesai untuk 
tahun anggaran 2010. Pada tiga 
entitas ini kita uji cobakan siaP 
LkPD,” jelasnya.

Berbicara tentang perkem
bangan LkPD, dia menyebut
kan dari 25 terdapat dua audi-
tee [Palopo dan maros] masih 
disclaimer selebihnya WDP 
(Wajar Dengan Pengecual
ian). alasan disclaimer, selain 
masalah penyajian account di 
LkPD tidak sesuai saP, juga 
ditemukan adanya pertang
gungjawaban belanja masih 
belum memadai yang menye
babkan tidak dapat diuji lebih 
lanjut. sebut saja, pada belanja 
barang/jasa, belanja modal, 
belanja bantuan sosial, belanja 
hibah ,dan belanja tak terduga. 

“khusus untuk kabupaten 
maros karena adanya pergan
tian bupati sehingga dalam 

laporan yang kita audit masih 
membawa beban pemerintahan sebe
lumnya. namun, kita tetap mendorong 
untuk mengklasifikasi permasalahan. 
menurut auditor kita, kini maros su
dah banyak kemajuan,” jelasnya.

menurut dia, pihaknya juga 
melakukan evaluasi terhadap 23 au-
ditee yang semuanya mendapat opini 
WDP. Hasilnya, ternyata beberapa di 
antaranya masih memerlukan waktu 
panjang untuk mencapai WTP, sedang

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan 
Cornell Syarief Prawiradiningrat.

w
arta bpk: rianto
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kan sebagian lagi hanya butuh waktu 
sedikit. 

“sebut saja kabupaten Pinrang, Lu
wuk Utara. entitasentitas ini, tinggal 
sedikit lagi menuju WTP,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya meminta ke
pada semua auditor agar menyajikan 
LHP yang informatif dan lengkap se
hingga auditee bisa memahami apa 
permasalahan yang mereka hadapi. 

“Dengan upayaupaya ini kami ber
harap tahun depan sudah ada yang bisa 
mencapai WTP,” katanya.

Pengalaman Manokwari
Cornell termasuk sukses memban

gun BPk Perwakilan di manokwari. 
Dia merintis perwakilan baru dengan 
sumber daya manusia yang boleh dibi
lang hampir semuanya fresh graduate. 
sebuah tantangan yang tidak mudah 
karena harus membentuk CPns (calon 
pegawai negeri sipil) menjadi tenaga 
yang handal dalam tempo singkat.

“sDm yang datang ke sana semuan
ya CPns, tidak ada yang senior. saya 
katakan kepada mereka, perlu 2 tahun 
untuk menjadi auditor handal. Tahun 
pertama belajar, tahun kedua harus su
dah menjadi auditor handal. Ini karena 
memang tidak ada pilihan lagi. Hasil
nya, cukup memuaskan!” ucap Cornell 
yang memimpin BPk Perwakilan ma
nokwari dari 2007 hingga april 2011.

Di sulawesi selatan, tantangannya 
berbeda. Jika di manokwari keban
yakan sDmnya fresh graduate dari 
ha sil rekruitmen yang bagus, sehingga 
peluang membentuk mindset relatif 
mudah. Di sulsel tidak demikian karena 
banyak auditornya sudah jadi. Untuk 
itu, pola pembinaannya pun berbeda.

“Di manokwari, saya tidak punya 
pilihan. CPns harus bisa melaksanakan 
tugastugas BPk. Ternyata mereka bisa 
memenuhi target. nah, di sini [sulsel], 
pola itu bisa di lakukan untuk auditor 
junior,” paparnya.

Tugas pokok BPk, paparnya, adalah 
memeriksa. Oleh karena itu, semua 
kegiatan, konsep, diarahkan mencapai 
kegiatan pemeriksaan yang qualified. 
artinya, hasil pemeriksaan yang bagus. 
Untuk LkPD, misalnya, bisa memenuhi 
ketentuan UU, yakni tepat waktu se

lama 2 bulan.
Hasil LHP yang bagus, kata Cornell, 

seringkali dalam manajemen konven
sional adalah memperkuat sistem ken
dali mutu dan supervisi. namun dalam 
konsepnya, dia menambahkan soal 
pembinaan terhadap auditor junior. 

“Bagaimana auditor paling bawah 
atau junior, sudah memiliki pemaha
man, kemampuan melaksanakan, sam
pai pada saat dia menuangkan dalam 
tulisan, temuan pemeriksa, kualitas
nya bagus. menurut saya, inilah pen
gendalian yang paling istimewa yakni 
bagaimana auditor yang paling bawah 
dapat menghasilkan karya terbaik,” tu
turnya.

memang, sekarang hal itu masih 
menjadi obsesi. namun, bukan berarti 
tidak dapat dilaksanakan. meski diakui, 
memerlukan waktu untuk menghasil
kan suatu karya yang bagus. 

“Hanya saja, waktunya jangan terla
lu lama. setidaknya, 2 tahun atau paling 
lama 3 tahun, dia sudah qualified seba
gai auditor LkPD. Dalam artian tidak 
ada cacat. Itu konsepnya,” tegas Cornell.

Dalam rangka mencapai obsesi itu, 
salah satu cara yang ditempuh adalah 
mengumpulkan auditor baru, memberi 
mereka motivasi untuk siap belajar. 

“saya tanya ke mereka, sudah 
berapa tahun di BPk. apa yang sudah 
diketahui? apakah kamu sudah paham 
tentang ini? Jadi saya terus memberi 
motivasi. saya tanya, apakah 2 tahun 
sanggup sebagai auditor LkPD yang 
qualified? atau perlu waktu 3 tahun? 
Tahun berikutnya, akan saya kumpul
kan dan tes lagi,” paparnya.

standar minimalnya adalah hasil 
pemeriksaan terpenuhi. Untuk auditor 
berpengalaman 2 tahun, setidaknya ti
dak melakukan kesalahan yang sangat 
prinsip. setelah itu tercapai, barulah 
berharap kualitas auditor lebih tinggi 
lagi, misalnya, mampu mengungkap 
temuan penting.

Jadi, lanjutnya lebih jauh, jangan 
sampai auditorauditor junior ketika 
masuk dalam tim, hanya menjadi be
ban. namun, dia harus mampu melak
sanakan halhal standar, tidak melaku
kan kesalahan prinsip.

Pendekatan lain, pihaknya juga me

ngembangkan template temuan. “Ja di 
misalnya kalau ada temuan seperti ini, 
bagaimana. alinea awal harus begini, 
alinea kedua harus begini. sehingga 
ketika menemukan masalah tersebut, 
dia tidak buangbuang waktu. Dia tahu 
apa yang harus dilakukan, bagaimana 
harus menuangkannya. Itu salah satu 
yang mendukung dalam obsesi tadi,” 
jelasnya.

Mengubah Mindset
Hal lain yang dilakukan adalah 

berupaya mengubah mindset pega
wai, baik auditor maupun pendukung 
kerja. mereka membawa nama BPk. 
menanamkan kepada seluruh pegawai, 
mereka melaksanakan Tupoksi BPk, 
meskipun berada pada posisi pendu
kung penunjang. 

“sehingga tidak ada lagi, keluhan 
auditor memerlukan suatu alat tetapi 
pendukung penunjang tidak bisa me
menuhi. atau auditor, karena merasa 
bukan tugasnya, tidak mau membantu.”

menanamkan kepada pegawai bah
wa mereka adalah satu tim yang harus 
saling mendukung. semua membawa 
nama BPk jadi harus punya kesamaan 
pikiran.

“Pada saat kita menuju pelaksanaan 
audit, pendukung penunjang harus full 
mendukung. Begitu juga ketika ada 
acaraacara seperti ini [penandatan
ganan moU], yang menjadi tanggung 
jawab pendukung penunjang, audi
tor harus ikut menyukseskan. Itu saya 
tanamkan ke semua, bahwa kita satu,” 
ungkap Cornel.

Diakui, mengubah mindset tidak 
mudah karenanya pembinaan harus di
lakukan terusmenerus agar apa yang 
diharapkan dapat tercapai. adalah ke
biasaan orang Indonesia pada saat ada 
masalah lalu melempar ke orang lain. 
Padahal yang harus dilakukan adalah 
melakukan evaluasi.

“mungkin, kita punya peran dalam 
kesalahan itu, harus evaluasi diri. Hal
hal seperti ini saya terus coba perbaiki, 
termasuk pada diri saya. kita harus 
sadari bahwa kita memiliki kelemahan, 
maka carilah solusinya, jangan menya
lahkan orang lain. nilainilai itu yang 
saya coba tanamkan,” tandasnya.  dr
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SekaLIpUn Ipk Indonesia se-
makin membaik,  pemerintah 
tetap berkewajiban mening-
katkan pencegahan dan pem-

berantasan korupsi tanpa diskrimi-
nasi, dengan  mengedepankan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. 

 Hal ini ditegaskan presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono  dalam pidato  di 
hadapan peserta pleno Gabungan DpD 
dan DpR, belum lama ini. 

presiden menjelaskan bila pada 
2004 Transparency  International 
memberikan  skor  Ipk 2.,0, tahun lalu 
naik menjadi 2,8. “perbaikan indeks 
sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi 
di antara seluruh negara asean. na-
mun, kita masih harus bekerja keras 
untuk meningkatkan indeks korupsi 
secara berarti di masa mendatang,” 
tegasnya.

 Hingga saat ini, papar SBY, efekti-
vitas pemberantasan korupsi masih 
harus terus ditingkatkan. Oleh karena 
itu, regulasi antikorupsi harus terus 
disempurnakan. Lembaga antikorupsi 
seperti komisi pemberantasan ko-
rupsi, pengadilan Tindak pidana ko-
rupsi, pusat pelaporan dan analisis 
Transaksi keuangan (ppaTk) serta 
Lembaga perlindungan Saksi dan kor-
ban (LpSk), harus terus diperkuat dan 
didukung efektivitas kerjanya. 

 Satu hal yang tak kalah penting, 
jelanya, upaya pelemahkan kpk harus 
dicegah dengan sekuat tenaga. proses 
seleksi pimpinan kpk yang sampai 
berita ini diturunkan sedang berjalan, 
perlu sama-sama dikawal agar meng-
hasilkan pimpinan kpk yang berinte-
gritas dan profesional.

Indeks Persepsi Korupsi  
(IPK) Indonesia makin 

membaik. Bila pada 2004 
Tranparency International 
memberikan skor IPK 2,0, 

pada tahun 2010 naik 
menjadi 2,8. Momen tepat 

untuk membersihkan 
korupsi.

Momen Tepat 
Bersihkan Korupsi

Menurut presiden, mekanisme 
kerja internal kpk perlu terus disem-
purnakan sehingga tetap steril dari 
korupsi.

 Selanjutnya, pada saat yang 
sama,  baik pemerintah  maupun ma-
syarakat  harus terus  mendorong dan 
mendukung agar jajaran kejaksaan 
dan kepolisian RI terus berbenah diri 
dan melanjutkan reformasi. kedua 
lembaga penegak hukum itu harus 
menjadi lembaga yang semakin ber-
integritas dan kredibel di depan pub-
lik.

 “Saat ini merupakan momentum 
yang tepat untuk membersihkan Indo-
nesia dari korupsi,” tegasnya. 

 apa yang ditegaskan presiden itu 
sangat bertolak belakang dengan apa 
yang dilontarkan ketua DpR Marzuki 
alie yang justru meminta kpk dibubar-
kan, bila tak diketemukan  ketua yang 
kredible. Selain itu Marzuki alie juga 
melempar gagasan untuk memaafkan 
para koruptor.   

 akibat pernyataannya itu,  seju-
mlah LSM yang tergabung dalam ko-
alisi Masyarakat Sipil, gabungan dari 
berbagai elemen masarakat pemerhati 
HaM dan korupsi, meminta partai De-
mokrat mencopot Marzuki alie seba-
gai anggota DpR dan pimpinan DpR. 

koalisi Masyarakat Sipil itu terdiri 
dari ICW, LBH Jakarta, Yayasan Lemba-
ga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
Imparsial, dan eLSaM.

“pernyataan Marzuki justru dapat 
dinilai sebagai dukungan terhadap 
para koruptor yang menginginkan 
kpk dilemahkan atau kpk dibubarkan 
dan koruptor diampuni kesalahannya,” 
kata Direktur LBH Jakarta nurkholis 
Hidayat baru-baru ini. 

Menurut dia, pernyataan yang di-
sampaikan pada saat kpk melakukan 
pemilihan ketua  dan saat kpk  gencar 
menegakkan etika di internal itu sa-
ngat melukai gerakan propemberan-
tasan korupsi. 

“Institusi kpk harus tetap diper-

istim
ew

a

pidato-kenegaraan-presiden-sby

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dalam pidato  di hadapan peserta 
Pleno Gabungan DPD dan DPR
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tahankan dan dibutuhkan dalam upaya memerangi praktek 
korupsi di Indonesia,” tegas nurkholis.

Desakan mundurnya Marzuki alie, juga disampaikan 
wakil koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) 
emer son Junto. Dia meminta seluruh fraksi DpR memberi-
kan pernyataan resmi tentang penolakan terhadap pem-
bubaran kpk dan pengampunan koruptor.

“pernyataan Marzuki alie mengenai pembubaran kpk 
dan pengampunan koruptor merupakan ucapan sesat yang 
tidak layak diucapkan oleh pimpinan DpR selaku perwakilan 
rakyat,” kata emerson.

Menurut dia, pernyataan Marzuki alie tidak layak dilon-
tarkan sebagai ketua DpR yang juga sebagai wakil rakyat 
yang seharusnya mengeluarkan kata-kata yang bijaksana.

“pernyataan Marzuki bukan mewakili aspirasi rakyat, 
tapi bisa saja untuk kepentingan DpR, bahkan partai De-
mokrat,” tegasnya.

koalisi Masyarakat Sipil sepakat mendesak seluruh frak-
si di DpR memberikan pernyataan resmi tentang penolakan 

terhadap pembubaran kpk dan pengam-
punan koruptor, tanpa adanya dukungan 
itu, pernyataan Marzuki alie dianggap se-
bagai pernyataan resmi DpR.

Sementara itu Marzuki berkilah, bah-
wa apa yang disampaikan bukanlah meru-
pakan upaya untuk melemahkan kpk. Dia 
justru menyayangkan media yang mema-
nipulasi pernyataan  yang disampaikan. 
Menurut dia, media masa telah memilintir 
dan tidak mengutip omongan dia secara 
utuh.  akibatnya pengertiannya menjadi 
lain.  

Ancaman Pembunuhan. 
 Sementara itu di tengah-tengah gon-

jang-ganjing isu pelemahan itu, kpk juga 
mendapat tantangan yang serius. Tanta-

ngan dimaksud bukan sekadar teror biasa. Menurut ketua 
komite etik kpk abdullah Hehamahua ancaman itu sudah 
menjurus pada penghilangan nyawa.

 Dia menjelaskan ancaman ini terungkap dari sebuah 
rekaman yang berisi rencana konspirasi busuk untuk meng-
habisi sejumlah pimpinan kpk. 

 “kita sudah dengar rekamannya itu. Isinya ancaman 
pembunuhan dengan target para pimpinan kpk seperti 
Chandra Hamzah dan ade Rahardja. Jelas ancaman ini 
terkait dengan kasus nazaruddin,” ujarnya yang didam-
pingi   anggota komite etik Bibit Samad Rianto, Said Zainal 
abidin, dan Syahruddin Rasul. abdullah belum lama ini.

 anggota komite etik kpk Bibit Samad Rianto mengakui 
telah mendengarkan isi rekaman tersebut. Bagaimana detail 
isinya, dia juga membeberkan. Rekaman itu hanya menjadi 
bahan komite etik untuk memahami kasus ini. 

”Itu ranahnya penyidikan. kita mendengarkan itu untuk 
mengisi backmind kita. Itu tidak kita konsumsikan untuk 

publik. Siapa yang bicara belum bisa kita 
sampaikan. Sekali lagi, rincian isi rekaman 
belum bisa disampaikan karena masih 
dalam penyidikan,” katanya. 

 Mantan Deputi penindakan kpk ade 
Rahardja saat dikonfirmasi mengaku per-
nah mendapatkan ancaman dari naza-
ruddin. ancaman ini diterima setelah 
dirinya dua kali bertemu tersangka kasus 
suap pembangunan Wisma atlet tersebut.

 namun, seusai pertemuan kedua, 
mantan Bendahara Umum Dpp partai De-
mokrat itu tidak pernah lagi menghubun-
gi dirinya atau mengajaknya bertemu. 
nazaruddin baru kembali menghubungi 
dirinya ketika kasus suap pembangunan 
Wisma atlet menguak ke permukaan.

 “Setelah kasus Sesmenpora mencuat, 
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pada kasus ini sembilan kali telepon saya, tetapi tidak 
terima. Lalu muncullah ancaman-ancaman,” kata ade. 

 Wakil ketua komisi III DpR Fachri Hamzah me-
minta kpk menyampaikan laporan adanya ancaman 
pembunuhan itu ke aparat penegak hukum agar ditin-
daklanjuti.

 Dia menilai pengungkapan ancaman pembunuhan 
ke publik tanpa menyebut siapa yang dimaksud justru 
akan membuat suasana menjadi tambah keruh.  apala-
gi, saat ini kpk dalam proses pengawasan komite etik 
atas dugaan pelanggaran pimpinan dan pejabat kpk. 

 “Langsung saja laporkan ke kepolisian biar ditin-
dak. kpk punya bukti ada ancaman itu. nanti biar polisi 
yang mengusutnya,” kata Fachri. 

 
Bibit Diperiksa 

 Wakil ketua kpk Bibit Samad Rianto menegaskan 
tidak ada satu pun pimpinan kpk kecuali dirinya yang 
bisa memeriksa tersangka nazaruddin. alasannya, un-
tuk menghindari konflik kepentingan dalam pengem-
bangan penyelidikan kasus tersebut. 

 Dengan demikian, Wakil ketua kpk Chandra M. 
Hamzah, ketua kpk Busyro Muqoddas, Wakil ketua 
kpk Mochammad Jasin, dan Wakil ketua kpk Haryono 
Umar yang disebut media terkait kasus nazaruddin un-
tuk sementara waktu nonaktif dari penyelidikan kasus 
tersebut. 

 ”Yang tanda tangan semua surat mengenai pengem-
bangan kasus nazaruddin hanya saya. Hal ini dilakukan 
supaya pengembangan kasus tidak terganggu masalah 
yang remeh-remeh,” kata Bibit di kantor kpk Jakarta 
belum lama ini.

 abdullah Hehamahua membenarkan Chandra ti-
dak boleh ikut di dalam pemeriksaan apa pun terkait 
tersangka kasus suap Wisma atlet palembang. pasal-
nya, dia memiliki dugaan konflik kepentingan di dalam 
kasus yang melibatkan mantan anggota komisi III DpR 
tersebut.

Menanggapi adanya ancaman itu,  kadiv Humas 
polri Irjen pol anton Bachrul alam mengimbau pimpi-
nan kpk yang merasa nyawanya terancam dibunuh un-
tuk melapor ke Mabes polri.

“Yah, semua bentuk ancaman, kita berharap dila-
porkan kepada polri. Sehingga kita bisa ambil langkah-
langkah,” ujar anton di Mabes polri. 

Menurut anton, jika pejabat kpk telah membuat 
laporan, maka kepolisian bisa memberikan pengawa-
lan secara fisik. “Pengawalan rumah, pengamanan per-
jalanan, dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih jauh anton mengatakan selama ini polri dan 
kpk telah ada koordinasi soal pengamanan di lembaga 
tersebut. apalagi anggota polri juga telah banyak yang 
ditugaskan di kpk.   bd

iPad jerat 
2 alumni ITB
Kasus penjualan iPad  tanpa dilengkapi 
keterangan manual berbahasa Indonesia 
mengundang  pro dan kontra.  Akhirnya 
Kementerian Perdagangan menyatakan 45 
produk tidak wajib menyediakan buku panduan 
berbahasa Indonesia.

BeLakanGan ini nama dua  alumni Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Dian , 29,  dan Randy, 42, melejit me-
nyusul pemberitaan di berbagai media. Meski kedua-
nya  dijerat oleh kepolisian dan disidangkan karena 

dugaan menjual iPad tanpa sertifikasi, akan tetapi masalah jual 
beli  ipad yang terjadi di mal City Walk kawasan Tanah abang  
ini, menimbulkan  reaksi yang mengarah pada polemik hukum. 

kejadian yang membelit  Dian dan Randy  ini  berawal  ketika  
dia menawarkan  dua buah ipad 3G Wi Fi 64 GB di forum jual 
beli jejaring sosial kaskus. konon dari situs inilah polisi yang 
menyamar  menjadi pembeli, langsung memesan delapan unit 
ipad setelah mentranfer sejumlah  uang muka.

namun,  apa yang terjadi?  pada saat terjadi penyerahan ba-
rang, si pemesan langsung mencecar masalah buku petunjuk 
manual dalam bahasa Indonesia. Tak pelak, Dian dan Randy 
yang semula sudah membayangkan koceknya bakal tebal, lang-
sung mengkeret hatinya. 

pasalnya, keduanya tidak bisa menunjukkan buku manual 
yang dimaksud. Buku itu berisi seluk beluk penggunaan  gad-
get yang lagi tren menggunakan bahasa Indonesia. alhasil, Dian 
dan Randy pun pasrah.  Lebih terkejut lagi, ketika mengetahui  
ternyata pemesan delapan ipad  itu adalah polisi yang me-
nyamar. 

Bak bola salju, kasus pun bergulir. Dian dan Randy langsung 
dituduh melanggar UU  perlindungan konsumen. Ranah hukum 
yang sebelumnya tak pernah dibayangkan kini melilit mereka.

Hal inilah yang kemudian mengundang pro dan kontra di 
masyarakat dan aparat. Banyak kalangan menyebut keduanya 
tak perlu dihukum. namun, ada juga yang berpendapat kedua-
nya harus dihukum karena melanggar UU perlindungan kon-
sumen.  Bahkan, ada lagi yang justru menyalahkan UU yang ti-
dak jelas. 

pengamat hukum teknologi informasi dari ICT Wacth Rapin 
Mudiardjo mengatakan polisi sebenarnya bisa saja mengguna-
kan UU perlindungan konsumen karena ipad yang dijual Randy 
dan Dian tidak memiliki buku petunjuk manual berbahasa Indo-
nesia. namun, pasal itu bisa dikenakan jika ada konsumen yang 
merasa dirugikan.
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“kalau memang mau mengguna-
kan UU perlindungan konsumen, ha-
rus ada laporan dari konsumen yang 
merasa dirugikan. kalau tidak ada, ya 
tidak bisa dikenai pasal itu,” katanya.

Sementara kepolisian berdalih pe-
nangkapan Randy dan Dian sudah se-
suai dengan prosedur dan aturan yang 
berlaku. Menjual ipad tanpa dilengkapi 
dengan manual berbahasa Indonesia, 
merupakan perbuatan tercela sehing-
ga siapapun pelakunya harus dihukum.

“Saya tanya ke mereka, betul tidak 
mereka memperdagangkan ipad tanpa 
sertifikasi? Terus mereka bilang betul. 
kalau begitu apa  salahnya kalau di-
tangkap. apalagi dia orang berpendi-
dikan,” ujar kepala Satuan Industri dan 
perdagangan (Indag) Direktorat Reser-
se kriminal khusus polda Metro Jaya 
akBp Sandy nugorho.

Menurut dia, tidak semua ipad 
itu ilegal, dengan catatan sudah ada 
sertifikasi dan manual book berbahasa 
Indonesia.  “ipad 3G 64 gb telah ber-
sertifikasi sejak 24 November 2010,” 
tegasnya. 

Kronologis Penangkapan
kepala Satuan Indag Direktorat 

Reskrimsus polda Metro Jaya menjelas-
kan bagaimana kronologi penangka-
pan kedua alumni ITB yang harus men-

jadi pesakitan itu. 
Sekitar pertengahan november 

2010,  aparat menyelidiki sejumlah 
toko-toko elektonik dan internet ter-
kait penjualan ipad secara ilegal. Saat 
produk tersebut booming, pemerin-
tah belum mengeluarkan izin terkait 
perdagangan komputer tablet tersebut.

polisi kemudian menyelidiki perda-
gangan bebas ipad melalui internet 
sehingga ditemukan seorang wanita 
berinisial G yang mempromosikan ipad 
melalui forum kaskus. 

polisi kemudian melakukan under-
cover buy dengan seseorang  berinitial 
G. namun, G kemudian menyatakan 
barang yang dia promosikan bukan 
miliknya, melainkan milik Dian Yudha 
yang juga suaminya. 

Saat itu, G menawarkan harga 1 
unit ipad sebesar Rp10 juta. penyidik 
akhirnya memesan 8 unit ipad. Seba-
gai uang muka, penyidik mentransfer 
Rp670.000 ke rekening Dian.

pada 24 november 2010,  lokasi 
transaksi yang disepakati oleh ter-
sangka Randy adalah Citywalk, Tanah 
abang, Jakarta pusat. Di Citywalk, yang 
hadir adalah Dian dan Randy. Saat itu, 
Dian menunjukkan 2 unit ipad, 6 unit 
lainnya, disimpan di dalam tas.

polisi kemudian meminta Randy 
dan Dian untuk menunjukkan manual 

book berbahasa Indonesia atas ipad 
yang dijual. namun, Randy tidak bisa 
menunjukkannya, sehingga petugas 
kemudian menangkapnya. Dari tangan 
Randy dan Dian, polisi menyita 8 unit 
ipad. namun pengakuan Randy, semua 
barang tersebut bukan miliknya. Dua 
di antaranya, diakuinya sebagai milik 
tersangka Dian.

Saat diinterogasi, Randy dan Dian 
mengaku membeli barang tersebut 
dari Singapura. namun, saat diminta 
menunjukkan paspor, keduanya tidak 
dapat menunjukkannya.

Belakangan dalam pemeriksaan, 
keduanya mengaku mendapatkan ba-
rang tersebut dari seorang sales. na-
mun, keduanya tidak bisa menunjuk-
kan siapa salesnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, 
polisi tidak melakukan penahanan 
terhadap keduanya. polisi beralasan, 
keduanya kooperatif dan tidak ada in-
dikasi melarikan diri.

pada 19 april 2011 berkas peme-
riksaan kedua tersangka dinyatakan 
telah lengkap (p-21) oleh kejaksaan. 
Selanjutnya  22 april 2011 Tersangka 
dan barang bukti berupa 8 unit ipad 
diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, 
kejaksaan melakukan penahanan ter-
hadap keduanya di Rutan Salemba, Ja-
karta pusat. 

Untuk Peringatan.
Yayasan Lembaga konsumen In-

donesia (YLkI) menilai penanganan 
polisi atas kasus penjualan ipad oleh 
Dian dan Randy ke ranah hukum su-
dah tepat. Ini bisa menjadi peringatan 
bagi masyarakat yang ingin berdagang. 
keduanya dinilai telah melanggar 
pasal 8 ayat 1 huruf J UU nomor 8 ta-
hun 1999 tentang perlindungan kon-
sumen.

“Iya, sudah tepat. Ini menjadi per-
ingatan bagi para pedagang,” ujar ket-
ua pengurus Harian YLkI Sudaryatmo .

Menurut dia, keduanya harus 
mempertanggungjawabkan perbua-
tannya.  “Intinya, yang memperda-
gangkan yang dimintai pertanggung-
jawaban. karena harus sesuai dengan 
UU konsumen,” tuturnya.
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Dia menambahkan pemerintah dan 
penegak hukum tidak pandang bulu 
dalam menindak tegas pelanggaran 
yang berpotensi merugikan konsumen.

“pemerintah jangan pandang bulu. 
Di pasaran banyak barang-barang ilegal 
dan merugikan konsumen,” tegasnya.

Selain dijerat UU perlindungan 
konsumen, kedua pria itu juga dikena-
kan pasal 52 jo ayat 32 UU no 36 tahun 
1999 tentang Telekomunikasi. pelang-
garan terhadap UU tersebut, pelaku 
dapat dikenakan hukuman 1 tahun 
penjara.

Heboh  kasus  ipad ini gaungnya 
ternyata  sampai ke wakil rakyat di 
Senayan. ketua  komisi III DpR Tjatur 
Sapto edy  langsung angkat bicara  dan  
meminta Menteri perdagangan men-
jadi saksi meringankan  bagi Dian dan 
Randy.

Menurut dia, Mendag perlu me-
luruskan bahwa ipad tidak termasuk 
barang yang harus dijual tanpa buku 
petunjuk berbahasa Indonesia.

“kawan-kawan ini kan dijerat den-
gan UU perlindungan konsumen. Di 
situ disebutkan, mencantumkan petun-
juk penggunaan barang dalam bahasa 
Indonesia. namun, kelanjutan bunyi 
UU itu  dipotong. padahal  ada terusan-
nya  yang bunyinya sesuai perundan-
gan yang berlaku,” katanya.

Menurut dia, ipad  seharusnya 
masuk dalam e-book reader. namun, 
dalam item yang diharuskan dijual 
dengan petunjuk berbahasa Indonesia 
tidak ada ipad.

“perundangan yang berlaku ini 
diatur peraturan Menteri perdagan-
gan pada 2009. ada 103 item yang su-
dah ditetapkan harus pakai petunjuk 
manual.  kemudian ditambahkan pada 
2010 menjadi  148 item.  nah,  ipad ti-
dak masuk ke dalamnya,” protes Tjatur 
yang  juga alumnus ITB .

Dian dan Randy,  lanjutnya, bukan 
berprofesi sebagai  pedagang ipad. Se-
bagai lulusan ITB, Tjatur menganggap 
wajar adanya alumnus ITB yang seka-
dar membawa ipad sebagai tekhnologi 
anyar yang  kini mulai digandrungi ma-
syarakat karena lebih praktis.

“Mereka itu bukan dagang di bidang 

itu. artinya, saya akan minta  kepada 
Menteri perdagangan dan Menteri per-
industrian memberikan keterangan 
dalam pengadilan menjadi saksi yang 
meringankan bahwa ipad tidak ma-
suk barang yang didakwakan itu dan  
kita berharap hakim selain  melihat 
kepastian hukum juga melihat keadilan 
dan kemanfaatan hukum,” tegasnya. 

Angin Segar
Bak gayung  bersambut, harapan 

Tjatur Sapto edy   itu ternyata lang-
sung mendapat respons positif.  Seka-
lipun hingga saat ini  Dian dan Randy  
masih disidangkan di pn Jakarta pusat 
, akan tetapi angin segar  mulai bertiup 
ke arah dua alumnus ITB itu. apalagi 
sejak 5 Juli 2011 status mereka sudah 
dialihkan menjadi tahanan kota. 

angin segar itu datangnya dari   
saksi ahli kasus perdagangan ipad, 
Yusuf Sofi.  Di hadapan majelis hakim  

dia  mengatakan  kementerian perda-
gangan telah bersikap resmi bahwa 
ipad termasuk produk yang tidak wajib 
menggunakan petunjuk manual dalam 
bahasa Indonesia. 

Menurut Yusuf,  sikap resmi Direk-
tur Standardisasi konsumen kement-
erian perdagangan ini dituangkan me-
lalui surat per 11 Juli 2011, atau tepat-
nya seminggu setelah penahanan Dian 
dan Randy dialihkan. 

Dia menambahkan sikap resmi 
kementerian perdagangan  ini ber-
dasarkan peraturan Menteri nomor 
19/2009 yang  menyatakan, produk 
ipad tidak termasuk 45 produk yang 

wajib menyediakan buku panduan ber-
bahasa Indonesia.

“Saya juga sudah mempelajari, dan 
secara yuridis normatif dari 45 produk 
itu tidak ada kata ipad. Bila ipad  itu 
dilengkapi dengan  kamera  maka seka-
lipun bisa digunakan untuk memotret, 
tetapi tidak bisa  dikategorikan sebagai 
kamera ,” katanya di depan majelis ha-
kim yang diketuai oleh Sahpawi.

Dalam waktu dekat,  kasus Dian  
dan Randy akan diputuskan oleh maje-
lis hakim. Bila dilihat dari jalannya  per-
sidangan, tampaknya memang banyak 
yang mengharapkan Dian dan Randy  
bisa dibebaskan.

apalagi kemendag  sudah mem-
berikan  pernyataan resmi bahwa  ipad  
bukanlah  termasuk barang yang  harus 
dilengkapi dengan buku manual  ber-
bahasa Indoneasia. 

Lantas siapa yang salah  bila pada 
kenyatannya Dian dan Randy  harus 
mendekam beberapa minggu di Rutan 
Salemba.  polisi? Secara hukum formal 
apa yang dilakukan polisi tentu  tidak 
salah karena  penangkapan dilakukan 
sebelum adanya surat dari kemendag 
sehingga apa yang dilakukan Dian dan 
Randy  bisa dianggap sudah vultoid.  

namun, bila bersandar pada per-
nyataan Jaksa agung Basrief arief,  
penahanan  yang dilakukan terhadap 
kedua lulusan ITB itu memang  sudah 
sesuai prosedur. 

Basrief  juga mengingatkan  agar 
dalam menjalankan  tugasnya  para 
jaksa mengedepankan  hati nurani. 

“Dan soal hati nurani ini memang 
tidak ada sekolahnya,”  tegasnya.  bd 

pool Quote :
Pasal 8 ayat 1 huruf J UU No 

8/1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen menyebutkan pelaku usaha 
dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/
atau jasa yang tidak mencantumkan 
informasi dan/atau petunjuk peng-
gunaan barang dalam bahasa Indo-
nesia sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Ancaman 
hukuman lima tahun penjara.
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PROFESI

Foto : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Kepala BPKP Mardiasmo

SetIaP profesi  tentu 
memiliki risikonya 
sen diri.  Begitu juga 
untuk  profesi nota

ris.  Salahsalah membuat akta 
bisa berurusan dengan polisi.  
Dirjen administrasi Hukum 
dan HaM Syamsudin Manan 
Sinaga pernah menghimbau 
agar notaris tidak semba
rangan mengeluarkan akta 
pendirian perseroan terbatas. 
Pasalnya, ada kemungkinan 
uang hasil kejahatan dicuci di 
perseroan dengan cara mem
beli saham yang dituangkan 
dalam akta pembuatan atau 
perubahan perseroan. tak he
ran bila pemanggilan notaris 
ke kepolisian menjadi momok 
yang menakutkan bagi para 
profesi pembuat akta itu. 

Notaris Soegeng Santosa yang juga 
mantan anggota Majelis Pengawas 
Notaris (MPN) Pusat  misalnya men
sinyalir, pemanggilan  oleh polisi dise
babkan kecerobohan notaris sendiri 
dalam membuat akta. Biasanya ter
kait kasus pertanahan dan pemalsuan 
dokumen.  “Kapasitas notaris bisa se
bagai saksi ataupun tersangka,” kata 
Soegeng.   

Menurut dia, biasanya pelang
garan yang dilakukan notaris dalam 
membuat akta. Misalnya, pembuatan 
perjanjian kredit antara bank dan 
nasabah.  Dia mengakui ada notaris 
nakal yang tetap menelurkan akta 
meskipun tidak memenuhi syarat lan
taran jaminannya bermasalah. Juga 

ada notaris yang tidak mengetahui 
pihakpihak yang tertuang dalam akta 
lantaran kliennya merupakan limpa
han dari notaris dari daerah lain. Kon
sekuensi pembuatan akta oleh notaris 
itu bisa menyebabkan seseorang hi
lang hak. “Inilah yang kerap terjadi 
dan berujung laporan ke polisi,” tegas 
Soegeng. 

Hanya saja, tambahnya,  perso
alannya tidak semua polisi mengerti 
tugas dan jabatan notaris. Dia men
contohkan untuk akta di bawah ta
ngan yang dilegalisasi notaris, pem
buat akta tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawaban atas kebenaran 
isi akta. Legalisasi itu artinya no
taris hanya menjamin bahwa surat 
itu betul ditandatangani oleh pihak 
yang menghadap. aktanya sendiri 

mengikat orang membuat, tidak 
mengikat notaris.

Oleh karena itu, notaris han
ya bertanggung jawab dari sisi 
formal pembuatan akta. Dengan 
begitu, notaris tidak bisa di
mintakan pertanggungjawaban 
pidana atas akta yang dibuat
nya.

Soegeng menjelaskan un
tuk menghindari kesewenang
wenangan polisi dalam me
manggil notaris, Ikatan Notaris 
Indonesia (INI)   telah membuat 
nota kesepahaman dengan pi
hak kepolisian. Nota kesepaha
man itu memperkuat aturan 
pemanggilan notaris dalam Pa
sal 6 UU Jabatan Notaris.  Dalam 
nota kesepahaman itu diatur 
beberapa ketentuan. Salah sa

tunya yakni mengenai pemanggilan 
notaris harus dilakukan tertulis dan 
ditandatangani penyidik. Surat pang
gilan harus mencantumkan dengan 
jelas status sang notaris dan alasan 
pemanggilan. Bila notaris berhala
ngan, polisi bisa datang ke kantor no
taris bersangkutan. 

Sementara kalau status notaris 
adalah saksi, dia bisa saja tak di
sumpah. Kecuali cukup alasan, no
taris yang bersangkutan boleh tidak 
hadir ke persidangan. Dalam nota 
kesepahaman itu, notaris dan PPat 
juga meminta agar mereka hanya bisa 
diperiksa oleh penyidik, bukan penyi
dik pembantu. Kalaupun kelak akan 
diperiksa penyidik pembantu, alasan
nya harus patut dan wajar. 

Lantaran kecerobohannya membuka akta, seorang notaris juga bisa dipidana. Namun,  
sayangnya tidak semua polisi mengerti tugas dan jabatan notaris. Akibatnya notaris sering 

diperlakukan sewenang-wenangan oleh polisi. Perlu meningkatkan peran Majelis Pengawas 
Notaris (MPN).

 

Pidana 
Buat Profesi Notaris

istim
ew

a
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Diatur pula klausul tentang nota
ris yang disangka melakukan tindak 
pidana berkenaan dengan akta yang 
dibuatnya, sesuai pasal 54 KUHaP, 
dimana notaris berhak mendapatkan 
bantuan hukum. Notaris yang men
jadi tersangka berhak untuk didam
pingi oleh pengurus INI saat diperiksa 
polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak 
terbukti adanya unsur pidana, maka 
penyidik wajib menerbitkan SP3 
dalam waktu secepatnya.

 
Jarang Ditindak 

Hanya saja, notaris nakal tak ter
dengar  ditindak. Majelis Pengawas 
Notaris (MPN) tidak pernah men
jatuhkan sanksi pemecatan terhadap 
notaris seperti itu. Padahal saat kon
gres INI beberapa waktu lalu men
cuat banyak dugaan pelanggaran 
yang dilakukan notaris. Mulai dari 
pelanggaran UU No. 30/2004 tentang 
Jabatan Notaris, penggelapaan Bea 
Perolehan Hak atas tanah dan Bangu
nan (BPHtB) yang dibayarkan klien, 
hingga membuat akta meski berada 
di balik jeruji besi. 

Nursyahbani Katjasungkana  me
nilai tidak adanya notaris yang dike
nakan sanksi oleh organisasi memang 
patut dipertanyakan karena sudah 
ada Majelis Pengawas Notaris. Bah
kan selain oleh MPN, notaris juga dia
wasi oleh Komisi Hukum DPR. Komisi 
III mengawasi perilaku notaris dan 
pejabat pembuat akta tanah, karena 
banyak notaris yang seenakenaknya 
membuat akta dan mereka harus 
memperbaharui izin pertahun. ada
nya pelanggaran oleh profesi notaris,  
lanjutnya,  dapat menimbulkan keti
dakpercayaan di kalangan masyara
kat. 

Sebenarnya untuk meningkatkan 
etika profesi notaris, INI menyeleng
garakan ujian kode etik tiap tahun. 
Selain itu, anggota INI yang duduk 
dalam MPN baik di tingkat pusat, dae
rah maupun wilayah melaporkan ha
sil kerja MPN ke INI tiap enam bulan. 
Bisa jadi, minimnya penindakan no
taris nakal disebabkan MPN bersifat 
tidak bisa proaktif. Hanya saja menu

rut Dirjen administrasi Hukum Umum 
(aHU) Kemhuk dan HaM,  aidir amin 
Daud,  MPN tidak bisa bertindak tan
pa ada laporan dari masyarakat. Pasal 

70 UU Jabatan Notaris huruf g hanya 
memberi wewenang kepada MPN 
Daerah untuk menerima laporan dari 
masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran kode etik. 

Di tengah minimnya peran MPN, 
MG Widyatmoko berpandangan un
tuk menghapuskan MPN dalam UU 
Jabatan Notaris. Menurutnya, peran 
MPN kecil lantaran tidak ada dana. 

Lagi pula, unsur akademisi dan 
pemerintah dalam MPN tidak maksi
mal. Sebab mereka tidak terlalu me
mahami peran notaris. 

MG Widyatmoko menambahkan 
Dewan Kehormatan INI sebenarnya 
memiliki kewenangan untuk menin
dak notaris nakal. Namun karena 
ada MPN yang tugasnya samasama 
melakukan pembinaan dan penga
wasan, Dewan kehormatan tidak  
bisa berperan aktif. Widyatmoko me
nyarankan pengawasan notaris seha
rusnya berada di bawah organisasi 
notaris. Bentuknya dewan kehor
matan yang merupakan bagian dari 
organisasi. 

Menurut dia, untuk menindak 
notaris nakal seharusnya UU Jabatan 
Notaris memuat ketentuan pidana 
khusus buat notaris kalau melanggar 
jabatan. Baik itu pidananya berupa 
denda, kurungan atau penjara Sebab 
notaris bertugas membuat akta. De
ngan akta itu, notaris bisa menyebab
kan seseorang hilang hak. Kalau hak 
orang hilang, otomatis masyarakat 
akan dirugikan. Karena itu perilaku 
notaris perlu diawasi.   bw

tidak semua polisi 
mengerti tugas dan 
jabatan notaris. Aki-
batnya notaris sering 

diperlakukan sewenang-
wenangan oleh polisi. 
Perlu meningkatkan 

peran Majelis Pengawas 
Notaris (MPN).
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REFORMASI BIROKRASI

56 Warta BPK

Inspektorat Utama (Itama) 
Bpk tak mau lagi dianggap seba
gai watch dog. oleh karena itu, 
pengawas Bpk ini melakukan 

proses penguatan internal. Mem
perbaiki kinerjanya dan mengubah 
citranya sebagai satuan kerja peng
awas internal yang lebih soft. Juga 
memposisikan diri sebagai mitra ker
ja satuan kerja yang ada di Bpk.

pembenahan dan perbaikan kiner
ja Inspektorat Utama Bpk ini dilatar
belakangi dari diimplementasikannya 
rencana strategis (renstra) Bpk peri
ode 20062010 dan dijalankannya 
program reformasi birokrasi Bpk. 

program reformasi birokrasi 
sendiri terdiri dari empat aspek yaitu 
kelembagaan, proses bisnis, sum
ber daya manusia (sDM), dan sarana 
prasarana. pada aspek kelembagaan, 
Bpk melakukan reorganisasi dengan 
menyusun struktur organisasi yang 
lebih ramping, responsif, dan seder
hana dalam memenuhi kebutuhan 
para pemangku kepentingan (stake
holder) atau dikenal dengan restruk
turisasi organisasi.

restrukturisasi organisasi 
Bpk sendiri tertuang dalam surat 
keputusan (sk) Bpk no. 39/k/I
VIII.3/7/2007. Berdasarkan aspek 
legal itulah, Itama melakukan restruk
turisasi organisasi. Dalam peranan
nya, Itama selain mempunyai fungsi 
melakukan pengawasan internal, juga 
memiliki fungsi melaksanakan re-
view atas sistem pengendalian mutu 

pemeriksaan. 
selain itu, hasil peer review Bpk 

Belanda, algemene rekenkamer 
(ark), pada 2009, merekomendasi
kan Bpk untuk memisahkan tugas 
pengawasan dari penjaminan mutu 
dan menempatkan pemeriksapeme
riksa yang sangat berpengalaman di 
Itama, dengan wewenang tertentu 
dan keahlian mentransfer ilmu penge
tahuan yang dimilikinya untuk meni
lai kualitas pekerjaan yang dilakukan 
auditor Bpk. 

“Harus ada pemisahan antara pen
jamin mutu yang dilakukan Itama dan 
fungsi Internal Control. Ini harus pisah. 
Internal Control selama ini sudah kita 
lakukan, penjamin mutu ini harus diisi 
oleh sDMsDM, auditorauditor yang 
memiliki pengalaman. Ini disebutkan 
minimal 10 tahun menjadi auditor se
belum menjadi reviewer di Itama. Ini 
yang menjadi tantangan Itama. oleh 
karena itulah, kami merasa perlu un
tuk melakukan penguatan internal 
dalam organisasi Itama sendiri dan 

perlu mendapat dukungan dari pimp
inan dan seluruh unit kerja di lingkun
gan pelaksana Bpk,” jelas Inspektur 
Utama Bpk Mehendro sumardjo ke
tika ditemui Warta BPK di ruang ker
janya, belum lama ini. 

sebelum dibentuk struktur organ
isasi baru pada 2007, kegiatan penga
wasan internal Bpk lebih difokuskan 
pada fungsi watch dog atas segala ke
giatan pemeriksaan dan nonpemerik
saan. output dari kegiatan ini semata
mata hanya mengumpulkan daftar 
kesalahan yang harus diperbaiki. 

Fungsi lainnya, sebagai penegak 
kedisiplinan pegawai dari sisi admi
nistratif saja. Misalnya, melakukan 
inspeksi mendadak dan merekapitu
lasi absensi pegawai secara manual. 
Hal ini dikarenakan belum ada aturan 
kode etik yang dapat menjadi pan
duan perilaku etika bagi pemeriksa 
karena masih mengacu pada keten
tuan pp 30 tahun 1980. saat ini, pene
gakan kedisiplinan pegawai sudah 
mengacu pada pp. no. 53 tahun 2010. 

Tak mau dianggap sebagai 
penjaga (watch dog), kini 
Itama ingin sebagai mitra 
kerja satuan-satuan kerja 

BPK lainnya. Selaras dengan 
Renstra dan reformasi 

birokrasi BPK, untuk 
mengawal itu dilakukan 

penguatan internal. 

Itama Lakukan 
Penguatan Internal

Inspektur Utama BPK RI Mehendro Sumardjo

w
arta bpk: andy
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pihak Itama juga sudah menyusun 
kode etik pemeriksa. 

Dengan struktur organisasi baru, 
peran Itama diperjelas untuk mem
fokuskan kegiatan pada pengawasan 
pelaksanaan kegiatan satuansatuan 
kerja, atau kegiatan tugas dan fungsi 
satuansatuan kerja. 

“kalau seandainya kita mau 
memeriksa Biro Humas, ya kita perik
sa berdasarkan tugas dan fungsinya 
humas saja. Dari mulai bagaimana 
mengelola anggarannya, dikelola de
ngan baik atau tidak. apakah fungsi
fungsi humas dilaksanakan sesuai 
dengan job description yang ada,” ujar 
Mahendro. 

selain itu, Itama juga berwenang 
mereview konsep laporan keuangan 
Bpk yang unaudited sebelum diaudit 
kantor akuntan publik, dan melaku
kan reviu untuk meyakinkan mutu 
hasil pemeriksaan Bpk atau quality 
assurance. acuannya sudah ada, yaitu 
sistem pemerolehan keyakinan Mutu 
(spkM). 

selain itu, berdasarkan peraturan 
Bpk no. 2 tahun 2007, yang sudah 
diperbaharui dengan dikeluarkan
nya peraturan Bpk no. 1 tahun 2011 
tentang kode etik dan pembentu
kan Majelis kehormatan kode etik 
(Mkke), maka Itama memiliki peran 
baru sebagai panitera Mkke. tugas
nya mengadministrasikan pelang
garan terhadap kode etik dan mulai 
menyusun pencatatan dan penelitian 
pelanggaran kode etik secara lebih 
terstruktur.

Berdasarkan hal ini, organisasi 
yang dulu bernama pengawasan in
ternal khusus ini melakukan bebera
pa hal untuk penguatan internalnya. 
Pertama, mulai menerapkan juklak 
sistem pemerolehan keyakinan Mutu 
(spkM) yang ditetapkan Bpk melalui 
sk Bpk no. 03/k/IXIII.2/03/2009 
dengan cara menyusun rencana re-
view sistem pengendalian Mutu (spM) 
periode 20102013. 

pada 2010, Itama telah mengeva
luasi unsur spM Manajemen sumber 
Daya Manusia dan standar Metodolo
gi pemeriksaan. Untuk tahun 2011 

ini, sedang dilaksanakan reviu atas 
unsur spM Dukungan kelembagaan. 
Diharapkan pada saat peer review 
berikutnya di tahun 2014, Itama telah 
mereviu kesembilan unsur spM Bpk. 

terkait dengan evaluasi spM ini, 
Mahendro menyatakan ada kendala 
yang dihadapi pihaknya. kendala itu 
belum ditetapkannya perangkat lunak 
untuk spM. Belum semua kebijakan 
dan prosedur yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan spkM disusun oleh 
Bpk atau satuansatuan kerja yang 
bertanggung jawab atas setiap unsur 
spM sebelum ditetapkan.

“Bagaimana kita melakukan reviu 
dengan baik kalau sistemnya belum 
ditetapkan. Misalnya, setelah dilaku
kan review atas satu unsur spM ada 
permasalahan, lalu siapa yang ber
tanggung jawab untuk melaksanakan 
rekomendasi dari Itama. akibatnya, 
dengan segala keterbatasan yang 
ada akhirnya Itama menjadikan sat
ker yang tugas dan fungsinya pal
ing mendekati unsur spM yang di
review itu sebagai entitas utamanya. 
kendala ini menjadi perhatian kita 
bersama,”terangnya. 

kendala lainnya adalah bila hasil 
review mencakup dua atau lebih satu
an kerja pelaksana, sementara belum 
ditunjuknya person in charge atau unit 
in charge dari unsur spM tersebut, 
maka tindak lanjut review akan sulit 
dilakukan. sebab, tidak adanya unit 
kerja yang bertanggung jawab untuk 
mengkoordinir semua kegiatan tin
dak lanjut atas rekomendasi yang di
berikan Itama.

Kedua, melakukan evaluasi kin
erja pemeriksaan dengan menggu
nakan prosedur yang ada dalam juk
lak spkM. pada 2010, evaluasi kinerja 
pemeriksaan lebih dititik beratkan 
pada aspek pengendalian mutu dalam 
pemberian opini oleh Bpk. 

setahap demi setahap Itama beru
paya memperbaiki kualitas hasil eval
uasinya agar tidak lagi hanya melihat 
kelengkapan dokumentasi. namun, 
melihat juga strategi dan kualitas tek
nis dari laporan hasil pemeriksaan 
Bpk. 

Untuk itu, Itama pada tahun ini, 
dengan bantuan Australian Natinal 
Audit Office (anao), Itama akan me
nyelenggarakan pelatihan mengenai 
Quality Assurance on Financial Audit 
(QaFa) untuk penguatan pengeta
huan terkait dengan penilaian mutu 
atas audit keuangan. selain itu, Itama 
bekerjasama dengan Direktorat rev
bang dan Diklat mengirimkan per
sonilnya untuk mengikuti kelompok 
kerja Quality Assurance on Perfor-
mance Audit (Qapa) untuk penguatan 
pengetahuan tentang penilaian mutu 
audit kinerja.

Ketiga, sejak 2006, Itama melaku
kan evaluasi terhadap konsep lapo
ran keuangan Bpk sebelum diperiksa 
kantor akuntan publik (kap). Dari 
hasil review itu, ada penyesuaian dan 
koreksi yang perlu dilakukan, sehing
ga hasil audit kap tidak lagi menemu
kan hal-hal yang signifikan. Dengan 
adanya review konsep laporan keuan
gan Bpk tersebut, pengelolaan admin
istrasi keuangan Bpk bisa diharapkan 
bertambah baik setiap tahunnya. Den
gan begitu opini Wajar tanpa pengec
ualian dapat dipertahankan. 

Keempat, pada 2011, Itama sedang 
melakukan kajian tentang struktur or
ganisasi baru dan analisa beban kerja 
stafnya. Diharapkan kajian ini dapat 
digunakan untuk mengembangkan 
kapasitas Itama, baik dari segi struk
tur atau metode kerja maupun dari 
segi sDMnya. 

Kelima, menyusun atau terlibat 
dalam beberapa inisiatif strategis 
dalam renstra Bpk, misalnya mere-
view pemanfaatan sistem Manajemen 
pemeriksaan (sMp); memberikan 
kompensasi atas hasil pemeriksaan 
berdasarkan hasil evaluasi Itama, 
peningkatan efektivitas pelaksanaan 
review atas pilarpilar spkM; peny
empurnaan kode etik dan pengem
bangan perangkatnya; dan memantau 
implementasi eBpk melalui evaluasi 
output atau outcome dan pemanfaatan 
eBpk serta penyempurnaan pedo
man tata cara pemberkasan disiplin 
pegawai berdasarkan pp 53/2010. 
and
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TEMPO DOELOE

Pada Oktober 1946, Peme
rintah mengeluarkan dua pe
rangkat UU, yaitu UndangUn
dang No.17 Tahun 1946 dan 

UndangUndang No.19 Tahun 1946. 
UU itu berkaitan dengan pengeluaran 
uang republik Indonesia atau dikenal 
dengan ORI (Oeang Republik Indone
sia). 

atas dasar kedua UU tersebut, 
Menteri Keuangan pada waktu itu, Saf
roedin Prawiranegara, mengeluarkan 
Keputusan Nomor SS/1/35 tanggal 
29 Oktober 1946. Keputusan Menteri 
itu mengisyaratkan mata uang Hindia 
Belanda, uang Jepang, dan uang Javas
che Bank, dan mata uang NICa (Neth

erlandsIndies Civil administration/
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda yag 
bertugas mengontrol wilayah Indone
sia secara militer pascaPerang dunia 
II) tidak berlaku. Sebagai gantinya, ORI  
ditetapkan sebagai alat pembayaran 
yang sah. Ini mulai berlaku keesokan 
harinya, 30 Oktober 1946.

Tak lama setelah itu, Badan Peme
riksa Keuangan (BPK) berdiri pada 
1 Januari 1947. Sebagai amanat UUd 
1945, lembaga tinggi negara yang ber
fungsi sebagai pemeriksa keuangan 
negara tak akan berjalan tanpa ada 
uang nasional. Perhitungannya akan 
lebih njlimet jika banyak mata uang 
yang digunakan. 

Besaran gaji Ketua BPK pada akhir 1946, setara dengan gaji 
Wakil Menteri, Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) dan Panglima Besar Angkatan Perang. 

Gaji BPK 
di Awal Kemerdekaan 
Lumayan Besar

di sisi lain, dengan adanya uang 
nasional, pembayaran gaji pegawai 
negeri yang dilakukan setiap bulan 
bisa dilakukan secara mandiri. Tanpa 
bercampurbaur dengan beberapa 
mata uang yang berlaku sebelumnya. 
Setidaknya bagi pegawai negeri. 

Pada 1948, peraturan tentang 
penetapan gaji pegawai negeri dike
luarkan melalui Peraturan Pemerintah 
No 21 Tahun 1948 (PP. No. 21 Tahun 
1948 atau dikenal dengan Peraturan 
Gaji Pegawai 1948 (P.G.P. 1948). 

dalam peraturan itu, pemberian 
gaji pokok pegawai negeri dibagi ke 
dalam enam golongan strata jabatan. 
Golongan I merupakan strata jabatan 
terendah dan Golongan VI yang ter
tinggi. Lalu, bagaimana dengan gaji po
kok pegawai BPK?

Pegawai BPK masa itu termasuk 
kalangan prestisius. Mengapa? Kare
na pegawai negeri BPK yang paling 
rendah termasuk dalam Golongan IV. 
Golongan pegawai BPK terendah ini 
bahkan lebih baik dibandingkan de
ngan Kementerian Keuangan yang me
miliki pegawai di bawah Golongan IV.  

Golongan IV ini sendiri terbagi 
dalam tiga ruang, yaitu ruang a, b, dan 
c. Semua golongan pegawai memiliki 

Musium BPK Magelang (Jateng)
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tingkatan tiga ruang tersebut. Hanya 
golongan VI saja yang memiliki lebih 
banyak tingkatan ruang, sampai ruang 
h.

Pegawai BPK yang terendah de ngan 
Golongan IV/a adalah ajun Pemeriksa 
Keuangan, gaji minimunnya Rp95 dan 
gaji maksimumnya sebesar Rp199. 
Pemeriksa Keuangan termasuk dalam 
Golongan IV/b dengan gaji minimum 
Rp112,50 dan gaji maksimum Rp280. 
Sementara gaji minimum Pemeriksa 
Keuangan Kepala sebesar Rp130.

adapun yang termasuk Golongan V 
adalah ajun ahli Pemeriksa (V/a) gaji 
minimumnya Rp135, ahli Peme riksa 
Keuangan (V/b) bergaji minimum 
Rp157,50 dan ahli Pemeriksa Keua
ngan Kepala (V/c) mendapat gaji mini
mun Rp180,

Untuk level atas pegawai BPK ter
masuk kedalam pegawai Golongan VI. 
ada enam jabatan di dalamnya yaitu 
ajun Inspektur (VI/a) bergaji mini
mum Rp185, Inspektur (VI/b) bergaji 
minimum Rp220, Inspektur Kepala 
(VI/c) bergaji minimum Rp 255, Sekre
taris (VI/c) bergaji minimum Rp255, 
anggota (VI/e) bergaji minimum 
Rp495 sementara gaji maksimumnya 
Rp675, dan Ketua (VI/h) bergaji mini

mum Rp700 dengan gaji maksimum 
Rp750.

Penetapan gaji pada masa itu di
dasarkan pada gaji minimum dan 
maksimum yang perhitungannya ter
gantung berapa lama pengalamannya 
bekerja. Semakin lama bekerja, sema
kin dekat dengan batas gaji maksimum 
atau sampai pada batas gaji maksimum 
yang ditetapkan. Namun, perolehan 
gaji tak dapat ditingkatkan lagi jika 
sudah mencapai batas maksimum se
mentara Golongan dan Ruangnya ma
sih tetap. 

Hal yang sama juga dengan kate
gori golongan pegawai. Semakin tinggi 
golongannya, semakin tinggi pula ja
batannya. Begitu juga dengan tingka
tan ruangnya. Semakin tinggi ruang
nya, semakin tinggi juga jabatan dan 
besaran gajinya.

Selain gaji pokok, terdapat juga 
tunjangantunjangan yang diberikan 
di luar gaji pokok. dari sekian tun
jangan ini, tidak semua pegawai BPK 
mendapatkannya. Tunjangantunjan
gan tersebut adalah: 
 
a. tanggungjawab keuangan; 
b. perwakilan; 
c. ujian jabatan; 

Daftar Gaji Pegawai BPK Berdasarkan PP.No.21 Tahun 1948

Golongan IV
No     Nama Jabatan Golongan Ruang Gaji 

Minimum
Gaji 
Maksimum

Keterangan

1.

2.

3.

Ajun Pemeriksa 
Keuangan

Pemeriksa 
Keuangan

Pemeriksa 
Keuangan Kepala

IV

IV

IV

a

b

c

Rp.95,-

Rp. 112,50,-

Rp. 130,-

Rp. 199,-

Rp. 280,-

Rp. 350,-

Gaji minimum ditetapkan sejak 
pertama bekerja (tanpa pengalaman 
kerja). Gaji Maksimum didapat 
setelah bekerja selama 16 tahun.

Gaji maksimum didapat setelah 22 
tahun bekerja.

Gaji maksimum didapat setelah 24 
tahun bekerja

Golongan V

No     Nama Jabatan Golongan Ruang Gaji 
Minimum

Gaji 
Maksimum

Keterangan

1.

2.

3.

Ajun Ahli 
Pemeriksa 
Keuangan

Ahli Pemeriksa 
Keuangan

Ahli Pemeriksa 
Keuangan Kepala

V

V

V

a

b

c

Rp.135,-

Rp. 157,50,-

Rp. 180,-

Rp. 289,-

Rp. 400,-

Rp. 480,-

Gaji minimum ditetapkan sejak 
pertama bekerja (tanpa pengalaman 
kerja). Gaji Maksimum didapat 
setelah bekerja selama 14 tahun. 

Gaji maksimum didapat setelah 20
tahun bekerja.

Gaji maksimum didapat setelah 22
tahun bekerja

Daftar Gaji Pegawai BPK Berdasarkan PP.No.21 Tahun 1948

Golongan IV
No     Nama Jabatan Golongan Ruang Gaji 

Minimum
Gaji 
Maksimum

Keterangan

1.

2.

3.

Ajun Pemeriksa 
Keuangan

Pemeriksa 
Keuangan

Pemeriksa 
Keuangan Kepala

IV

IV

IV

a

b

c

Rp.95,-

Rp. 112,50,-

Rp. 130,-

Rp. 199,-

Rp. 280,-

Rp. 350,-

Gaji minimum ditetapkan sejak 
pertama bekerja (tanpa pengalaman 
kerja). Gaji Maksimum didapat 
setelah bekerja selama 16 tahun.

Gaji maksimum didapat setelah 22 
tahun bekerja.

Gaji maksimum didapat setelah 24 
tahun bekerja

Golongan V

No     Nama Jabatan Golongan Ruang Gaji 
Minimum

Gaji 
Maksimum

Keterangan

1.

2.

3.

Ajun Ahli 
Pemeriksa 
Keuangan

Ahli Pemeriksa 
Keuangan

Ahli Pemeriksa 
Keuangan Kepala

V

V

V

a

b

c

Rp.135,-

Rp. 157,50,-

Rp. 180,-

Rp. 289,-

Rp. 400,-

Rp. 480,-

Gaji minimum ditetapkan sejak 
pertama bekerja (tanpa pengalaman 
kerja). Gaji Maksimum didapat 
setelah bekerja selama 14 tahun. 

Gaji maksimum didapat setelah 20
tahun bekerja.

Gaji maksimum didapat setelah 22
tahun bekerja

d. akte; 
e. keluarga; 
f. kemahalan daerah; 
g. kemahalan umum; 
h. jabatan; 
i. jabatan yang berbahaya; 
j. lainlain. 
 
Ketua dan Wakil Ketua BPK

Jabatan secara Golongan, Ruang, 
dan besaran gaji Ketua BPK pada 1948, 
setara dengan Ketua Mahkamah agung 
dan Jaksa agung. Lebih tinggi diband
ingkan dengan Gubernur, Sekre taris 
Negara, Presiden Bank Rakyat Indone
sia (direktur Utama BRI) dan Kepala 
Kepolisian Negara (Kapolri). 

Sebelumnya, pada 28 desember 
1946, ketika Presiden Soekarno men
geluarkan Peraturan Presiden No. 5 
Tahun 1946. Bersamaan dengan dike
luarkannya Surat Penetapan Pemerin
tah No.11/OEM tanggal 28 desember 
1946 tentang pembentukan Badan 
Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 
Januari 1947 yang berkedudukan se
mentara di kota Magelang. 

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 
1946 ini tentang gaji dan angka repre
sentasi untuk Presiden, Menteri dan 
lainlain pejabat tinggi. dalam per
aturan tersebut, besaran gaji Ketua 
BPK hanya di bawah Presiden, Wakil 
Presiden, Perdana Menteri, dan Men
teri. Selisihnya sedikit dengan gaji Per
dana Menteri dan Menteri. 

Gaji Presiden dan Wakil Presiden 
sendiri pada waktu itu, samasama 
sebesar Rp1.000. Sementara Perdana 
Menteri dan Menteri bergaji sama 
Rp750. Gaji pokok per bulan Ketua 
BPK pada 1946, sama dengan besaran 
gaji minimum Ketua BPK dalam PP. No. 
21 Tahun 1948, yaitu Rp700. 

Besaran gaji Ketua BPK pada akhir 
1946, setara dengan gaji Wakil Men
teri, Ketua Badan Pekerja Komite Nasi
onal Indonesia Pusat (KNIP/ lembaga 
cikal bakal dewan Perwakilan Rakyat), 
dan Panglima Besar angkatan Perang 
(TNI saat ini). Sementara gaji anggota 
BPK sebesar Rp600, setara dengan gaji 
Residen/Wali Kota Jakarta.   

Lalu, bagaimana dengan gaji Wakil 
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Ketua BPK? Besaran gaji Wakil Ketua 
BPK, dalam PP. No 21. Tahun 1948 
tidak tercantum. Sebab, waktu itu be
lum ada struktur organisasi BPK yang 
meng akomodir jabatan Wakil Ketua. 

Setelah BPK berubah nama men
jadi dewan Pengawas Keuangan pada 
1950an, pada 12 Oktober 1953, 
pemerintah mengeluarkan PP. No.37 
Tahun 1953. Hal ini selaras dengan 
pasal 81 ayat 1 UndangUndang dasar 
Sementara Tahun 1950 (UUdS ’50), 
yang memasukkan jabatan Wakil Ket
ua dalam struktur jabatan organisasi 
BPK. 

dalam Peraturan Pemerintah 
No. 37 tahun 1953 ini, secara spesi
fik, pemerintah menetapkan jaba
tan Wakil Ketua dewan Pengawas 
Keuangan dengan kategori golongan 
dan ruangnya. Berdasarkan per
aturan tersebut, Wakil Ketua dewan 
Pengawas Keuangan dimasukkan 
ke dalam kategori Golongan VI/g. 
Pada PP. No. 21 Tahun 1948/P.G.P. 
1948, yang masih berlaku, Golon
gan VI/g bergaji minimum Rp675 
dan gaji maksimum sebesar Rp725. 
Kondisi Ekonomi

Lalu, dengan daftar gaji pegawai 
BPK pada masa itu, cukupkah untuk 
menempuh hidup sebulan? Peme
rintah pada waktu itu membuat per
hitungan yang cukup terperinci soal 
kebutuhan hidup pegawai negeri yang 
terdapat dalam PGP 1948. Berdasar
kan hitunghitungan pemerintah wak
tu itu, pengeluaran pegawai, terdiri 
dari beras, ubi, tempe kedele, kacang 
ijo, daging, ikan basah, telur, ikan asin, 
sayur mayur, pisang, kelapa, minyak 
kelapa, gula pasir, garam, terasi, lom
bok, bawang, teh, kopi, kayu, minyak, 
kayu bakar, listrik, minyak tanah, air, 
sabun, sewa/perlengkapan rumah, 
pakaian, sepatu, pemeliharaan kese
hatan, bacaan, suratmenyurat, ongkos 
jalan, olahraga, rokok, hiburan, iuran 
perkumpulan, sepeda (dan ongkos
ongkos), simpanan, pajak/zakat fitrah, 
dan pengeluaran tidak tersangka. To
tal biaya untuk semua pengeluaran 
tersebut selama sebulan berjumlah 
Rp42,67.  

Daftar Gaji Pokok Pejabat Negara Akhir Tahun 1946

No. Jabatan Gaji Pokok
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Presiden

Wakil Presiden

Perdana Menteri

Menteri

Wakil Menteri

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Ketua Badan Pekerja K.N.I. Pusat

Panglima Besar

Sekretaris Negara

Ketua Dewan Pertimbangan Agung

Jaksa Agung

Ketua Mahkamah Agung

Kepala Staf Umum
*Berpangkat Letnan Jenderal 
*Berpangkat Mayor Jenderal

Gubernur

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  
Residen (Wali Kota Jakarta)

Rp.1000,-

Rp.1000,-

Rp. 750,-

Rp. 750,-

Rp. 700,-

Rp. 700,-

Rp. 700,-

Rp. 700,-

Rp. 650,-

Rp. 650,-

Rp. 650,-

Rp. 650,-

Rp. 650,-
Rp. 600,-

Rp. 650,-

Rp. 600,-

Rp. 600,-

Sumber: Peraturan Presiden 1946 No. 5 

apakah biaya hidup pegawai se
lama sebulan sejumlah itu? Jika dili
hat dari perhitungannya, pemerintah 
mengasumsikan pada kondisi 1940. 
Kondisi di mana sebetulnya stabil wa
lau Perang dunia II mulai berkecamuk. 
Indonesia pada 1940 masih di bawah 
Pemerintah Kolonial Belanda yang 
sudah mapan kedudukannya. Semen
tara, pada 1948 bisa dikatakan masih 
carut marut akibat peperangan dengan 
Belanda dan konflik internal seperti 
Peristiwa PKI Madiun. 

Selain itu, ukuran harga dan jum
lah yang dikonsumsi juga masih patut 
dipertanyakan. Maklum, ambil contoh, 
konsumsi beras hanya 500 gram untuk 
sehari dan 20 liter untuk sebulan. Tak 
mungkin cukup, apalagi pegawai yang 
telah berkeluarga. Belum lagi kondisi 
ekonomi secara makro. Namun, de
ngan nilai uang rupiah pada masa itu, 
besaran gaji pegawai BPK, setidaknya 
lumayan besar dibandingkan dengan 
gaji pegawai di beberapa instansi neg
ara lainnya.    and
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