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

TAK AyAL, diserahkannya LHP 
“Kasus Hambalang” jilid II ke DPR RI 
(dan juga KPK) makin mengobarkan 
kasus ini di mata khalayak. Terlebih 
manakala di masyarakat berkembang 
“dua versi” hasil audit Hambalang jilid 
II. Satu versi adalah yang diserahkan 
ke DPR RI, dan versi satu lagi ke 
KPK. Sontak, masalah ini pun makin 
membara.Sejumlah anggota DPR 

RI (Komisi X) yang disebut-sebut 
berada dalam LHP Hambalang jilid II, 
seperti  kebakaran jenggot. Bahkan, 
dampak dari kesimpang-siuran tadi, 
memaksa Ketua BPK Hadi Poernomo 
melakukan klarifikasi melalui jumpa 
pers, Senin sore (30/8) di Gedung 
BPK RI. Satu hal yang ditegaskan 
adalah, “BPK hanya menyerahkan LHP 
dalam SATU versi,” tandasnya.“Kasus 
Hambalang” diperkirakan bakal 
menjadi sandungan bagi sejumlah 

elite. Selain Nazaruddin, yang tengah 
disidik adalah mantan Menpora Andi 
Alfian Mallarangeng, dan mantan 
Ketua Umum Partai Demokrat Anas 
Urbaningrum. Nah, sejumlah anggota 
DPR pun mulai panas dingin, 
khawatir terseret.Bukan hanya 
mereka. Majalah WARTA BPK sendiri 
bisa dibilang ikut “tersandung” 
kasus Hambalang.  Pasalnya, demi 

mengejar aktualitas 
laporan utama, redaksi 
memutuskan menunggu 
penyerahan LHP Kasus 
Hambalang  jilid II, 
Jumat (23 Agustus 2013). 
Akibatnya, kami harus 
menabrak deadline 
(tanggal 16 setiap 
bulannya). Hampir 
selesai proses pra-
cetak, disusul kemudian 
jumpa pers Ketua BPK, 
Jumat (30 Agustus), 
yang mengklarifikasi 
kesimpang-siuran berita 
“LHP dua versi”. Redaksi 

pun memutuskan, memuat  berita 
itu, karena tidak ingin lepas konteks 
dan tidak lagi aktual jika dimuat 
pada edisi September. Terakhir, selagi 
kami menyelesaikan keseluruhan 
materi edisi Agustus, masih berada 
pada kalender Syawal, sekali lagi, 
kami memohon maaf lahir batin. Kali 
ini, khususon untuk keterlambatan 
penerbitan majalah kita tercinta. 
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K erja keras BPK sudah membuahkan hasil. Pada 
23 agustus lalu, Ketua BPK, Hadi Poernomo 
menyerahkan hasil audit tahap II atas proyek 
Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan 

Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, ke 
Dewan Perwakilan rakyat (DPr) rI. 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi anggota BPK 
ali Masykur Musa, agus joko Pramono dan agung Firman 
Sampurna serta sejumlah pejabat BPK. Tiba di gedung DPr, 
rombongan BPK diterima Ketua DPr Marzuki alie, Wakil Ketua 
DPr Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi X agus Hermanto, dan 
anggota Badan akuntabilitas Keuangan Negara (BaKN) DPr 

Proyek Hambalang 
rugikan negara rp463,67 m
Hasil audit Badan Pemeriksa keuangan (BPk) ri menyimPulkan terdaPat indikasi 
PenyimPangan atau PenyalaHgunaan wewenang  yang mengandung unsur Pidana dalam 
PemBangunan Pusat Pendidikan PelatiHan dan sekolaH olaHraga nasional (P3son) di 
HamBalang, Bogor. akiBatnya negara dirugikan seBesar rp463,67 miliar.

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi  Anggota BPK Ali MAsykur Musa menyerahkan hasil audit tahap II atas P3SON di Hambalang, Bogor, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) RI Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.



LAPOR AN UTAMA

7AGUSTUS 2013 Warta BPK

Yahya Sacawirya.
Diakui Hadi Poernomo, selama 

ini BPK dalam melakukan audit 
investigasi terhadap proyek 
Hambalang tidak mengalami kendala. 
Hanya saja dalam pelaksanaannya 
mengalami pengembangan 
pemeriksaan. Hal itu menyebabkan, 
penyerahan hasil audit proyek 
Hambalang baru diserahkan ke DPr. 
“Bukannya terlambat, tapi karena 
adanya pengembangan pemeriksaan. 
Bahkan sampai kemarin masih ada 
permintaan keterangan oleh BPK 
kepada pihak terkait,” kata Hadi 
Poernomo. 

Ia menjelaskan BPK dalam 
melakukan pemeriksaan P3SON 
Hambalang berdasarkan UU No 
15 tahun 2006 tentang BPK dan 
UU no. 15 tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengeolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara. 
Dengan begitu pemeriksaan yang 
dilakukan BPK berpedoman pada 
Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN). “Sesuai standar itu 
mengharuskan pemeriksaan untuk 
mengungkap fakta apa adanya sesuai 
dengan bukti yang diperloleh,” jelas 
Hadi Poernomo. 

Menurutnya, pemeriksaan 
dilakukan BPK menggunakan 
metodologi pemeriksaan investigatif. 
Dalam pemeriksaan ini mengharuskan 
auditor BPK melakukan penelitian 
dokumen, wawancara para pihak 
terkait, konfirmasi dan prosedur 
pemeriksaan lainnya. Hal ini dilakukan 
untuk memperoleh bukti yang cukup 
dan kompeten. 

Selain itu Hadi juga 
mengungkapkan laporan hasil 
pemeriksaan terhadap P3SON  
Hambalang ini  bukan karena pesanan 
pihak tertentu. Namun karena semata-
mata perolehan bukti pemeriksaan 
yang cukup dan kompeten. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan standar pemeriksaan 
keuangan negara. 

Sejatinya pemeriksaan terhadap 
proyek Hambalang ini lanjut 

Hadi, dilakukan dalam dua tahap. 
Yakni pemeriksan Hambalang 
tahap pertama dan kedua. LHP 
tahap pertama telah disampaikan 
ke DPr pada 30 Oktober 2012. 
Dalam LHP tahap pertama 
tersebut, BPK menyimpulkan ada 
indikasi penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
atau penyalahgunaan wewenang 
dalam proses persetujuan kontrak 

tahun jamak, proses pelelangan, 
proses pekerjaan konstruksi, 
proses pencairan uang muka yang 
dilakukan pihak-pihak terkait dalam 
pembangunan P3SON.  “Indikasi 
penyimpanganatau penyalahgunaan 
kewenangan tersebut mengakibatkan 
timbulnya indikasi kerugian negara  
rp243,66 miliar,” jelas Hadi. 

Temuan BPK  di Hambalang
Selanjutnya menurut Hadi 

Poernomo, berdasarkan pemeriksaan 
investigatif tahap kedua, BPK 
menemukan berbagai tambahan 
indikasi penyimpanganyang 
melengkapi LHP tahap pertama.  
Dengan demikian LHP tahap pertama 

dan LHP tahap kedua merupakan 
satu-kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Sebab keduanya secara 
komprehensif menyajikan berbagai 
dugaan penyimpangan dalam 
pembanguan P3SON Hambalang. 

Dalam LHP tahap dua ini lanjut 
Hadi Poernomo, BPK menyimpulkan 
terdapat indikasi penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang yang 
mengandung unsur tindak pidana 

yang dilakukan pihak terkait dalam 
pembangunan P3SON Hambalang. 
Unsur tindak pidana tersebut mulai 
dari proses pengurusan hak atas 
tanah, proses pengurusan izin 
pembangunan, proses pelelangan, 
proses persetujuan raaKL, 
persetujaun kontrak tahun jamak, 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi,  
pembayaran dan aliran dana yang 
diikuti dengan rekayasa akuntansi.

Sedangkan terkait dengan 
pesetujuan raKL dan persetujuan 
kontrak tahun jamak, Hadi Poernomo 
menjelaskan, BPK menemukan 
adanya pencabutan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 
tahun 2010 yang diganti dengan 

Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyerahkan hasil audit tahap II P3SON ke Ketua KPK Abraham Samad
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
194 tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun 
jamak dalam Pengadaan Barang atau 
jasa Pemerintah. “Dengan adanya 
pergantian ketentuan tersebut, 
mengindikasikan  adanya penurunan 
makna substantif dalam persetujuan 
kontrak tahun jamak,” tegas Hadi 

Poernomo.
Karena itu menurut Hadi 

Poernomo, PMK Nomor 194 tahun 
2011 patut diduga bertentangan 
dengan Pasal 14 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 2004. Penerbitan 
PMK No 194 tersebut, dilakukan 
untuk melegalisasikan dugaan 
penyimpangan yang terjadi pada 
kasus P3SON Hambalang dan 
berpotensi melegalisasi peyimpangan 
semacam kasus Hambalang untuk 
tahun–tahun berikutnya. Selain itu 
menurut Hadi Poernomo, pencabutan 
PMK 6 tahun 2010 mengindikasikan 
adanya pembenaran atas 

ketidakbenaran atau penyimpangan 
terhadap Pasal 14, UU No. I tahun 
2004.

Karena itu Hadi  Poernomo 
menegaskan, berbagai indikasi 
penyimpangan yang dimuat 
dalam LHP tahap satu dan dua, 
menyebabkan terjadinya Indikasi 
kerugian negara sebesar  rp463,67 

miliar. Yaitu senilai dana yang telah 
dikeluarkan oleh negara untuk 
pembayaran proyek pada tahun 2010 
dan 2011 sebesar rp471,71 miliar. 

Temuan BPK tersebut didasarkan 
sejumlah fakta. Di antaranya BPK 
menilai, Kemenpora tidak pernah 
memenuhi persyaratan untuk 
melakukan studi amdal sebelum 
mengajukan izin lokasi dan izin 
mendirikan bangunan kepada 
Pemerintah Kabupaten Bogor 
atau menyusun dokumen evaluasi 
lingkungan hidup mengenai 
proyek pembangunan P3SON 
Hambalang. Hal ini sebagaimana yang 

diamanatkan UU No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

Selain itu lanjut Hadi Poernomo, 
BPK juga menemukan Permohonan 
Persetujuan Kontrak Tahun jamak dari 
Kemenpora kepada Menteri Keuangan 
atas pembanguan P3SON Hambalang 
tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang ditetapkan 
dalam peraturan yang berlaku. 
Dengan demkian permohonan 
tersebut ditolak. “Proses pemberian 
persetujuan dilakukan pada tingkat 
Direktorat jenderal anggaran sampai 
pada Menteri Keuangan,” kata Hadi 
Poernomo.

Selain itu menurut Hadi 
Poernomo, BPK menemukan 
adanya pihak-pihak terkait yang 
secara bersama-sama diduga telah 
merekayasa pelelangan untuk 
memenangkan KSOaW dalam 
proses pemilihan rekanan pelaksana 
proyek pembangaun P3SON 
Hambalang. Hadi Poernomo juga 
mengungkapkan, banguan pusat olah 
raga tersebut, secara keseluruhan 
belum dapat digunakan sesuai 
peruntukannya. Hal ini karena belum 
selesai dibangun.  

Hadi menjelaskan kemajuan fisik 
yang diakui dan dierima oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen akhir Desember 
2011 lalu adalah sebesar 37,58 persen. 
Sedangakan kemajuan fisik yang 
telah disetujui konsultan manajemen 
konstruksi namun belum diakui oleh 
PPK pada Maret 2012 sebesar  42, 67 
persen.

Sementara KSOaW mengatakan 
kemajuan fisik bangunan sampai 
akhir kontrak Desember 2012 sebesar 
53,03 persen dari seluruh volume 
yang harus dicapai menurut kontrak 
induk. Bahwa sesuai dengan kontrak 
induk No 3894 tahun 2010 jangka 
waktu kontrak telah berakhir pada 28 
Desember 2012. Namun hingga kini 
belum dilakukan amandemen kontrak 
sejak Mei 2012.  “Tapi KSOaW sudah 
menghentikan pekerjaan fisiknya,” 
kata Hadi Poernomo. 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Anggota BPK Ali Masykur Musa serta Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua 
Priyo Budi Santoso saat memberikan keterangan kepada pers di gedung DPR.
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Dengan demikian menurut Hadi 
Poernomo, tujuan pembangunan 
P3SON Hambalang sebagai dimuat 
dalam kerangka acuan kerja, tidak 
dapat tercapai, yaitu antara lain 
mengintegrasikan sekolah olah raga 
dan pusat pelatihan atlet elit nasional 
ke dalam satu sistem manajemen. 

BPK lanjut Hadi Poernomo, 
juga menilai bahwa lokasi proyek 
Hambalang berada pada zona 
kerentanan gerakan tanah menengah 
tinggi. Hal ini sesuai dengan peta 
rawan bencana yang diterbitkan Pusat 
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi, Kementerian energi dan 
Sumberdaya Manusia (eSDM).  

Selain itu berdasarkan penelitian 
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 
terjadi pergerakan tanah khususnya 
di zona selatan kawasan. akibatnya 
di beberapa segmen kawasan 
terjadi longsor, meskipun terjadi 
upaya perbaikan. Kondisi tersebut 
dapat berpengaruh pada bangunan 
yang telah dibangun sehingga 
bangunan tidak dapat dipergunakan 
sesuai dengan peruntukannya 
dan tidak layak untuk dilanjutkan 
pembangunannya. “Seluruh 
pembayaran yang telah dilakukan oleh 
negara tidak memberikan manfaat 
sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan,” jelas Hadi Poernomo. 

Ketua Komisi X agus Hermanto 
menjelaskan sebelumnya anggota 
DPr komisi X memang telah 
mengajukan permintaan untuk 
mengaudit proyek P3SON Hambalang. 
alhasil pada Oktober 2012, BPK 
sudah menyerahkan hasil audit 
investigasi Hambalang tahap satu. 
Namun karena belum selesai audit 
investigasi itu dilanjutkan ke tahap 
kedua. “Alhamdulillah hari ini BPK 
sudah menyerahkan audit investigsi 
Hambalang tahap kedua,” kata agus 
Hermanto.

agus Hermanto mengharapkan 
seluruh audit investigatif hambalang 
ini komprehensif. Sebab hasil audit 
investigasi ini sangat penting dan 
bermanfaat bagi Komisi X untuk 

mengetahui secara persis apa yang 
terjadi di proyek P3SON Hambalang 
ini. “Untuk itu kami dari Komisi X 
berterimakasih kepada BPK, sehingga 
investigasi ini dapat diselesaikan, “ 
kata agus. 

Sementara Wakil Ketua DPr, Priyo 
Budi Santoso, mengungkapkan audit 
investigasi P3aSON Hambalang ini 
merupakan permintaan Pimpinan 
Komisi X DPr rI. Sebab Komisi X harus 
menjelaskan untuk mengembalikan 
duduk perkara proyek P3SON 
Hambalang. Karena itu rapat 
pimpinan DPr memutuskan untuk 
meneruskan audit Hambalang. 
Begitu juga pimpinan Komisi I DPr 
juga meminta BPK mengadakan 
audit investigatif. Selanjutnya sesuai 
mekanisme, memungkinkan Komisi X 
dan BaKN untuk membahas hasil audit 
investigasi ini hingga ke akar-akarnya.  

Sedangkan Ketua DPr rI, Marzuki 
alie mengungkapkan selama ini 
hubungan DPr dan BPK sangat 
dinamis. Sebab setiap persoalan 
diangkat untuk ditindaklanjuti. 
Termasuk kasus Hambalang yang 
dilakukan pemeriksaan lanjutan 
dengan audit investigatif. Karena 

itu Marzuki mengharapkan BPK 
semakin profesional. Sebab hasil audit 
itu menyangkut hidup seseorang.  
Sebaliknya kalau hasil audit itu tidak 
tepat akan mempengaruhi hidup 
seseorang. “Karena itu  kehati-hatian 
sepertinya menjadi pegangan bagi 
BPK untuk melakukan audit invesgigasi 
ini,” kata Marzuki. 

Lebih jauh Marzuki 
mengungkapkan laporan hasil 
pemeriksan investigasi ini 
mengandung dugaan unsur 
tindak pidana pada proyek P3SON 
Hambalang. Saat ini perkara tersebut 
sedang disidik oleh penegak hukum. 
Karenanaya laporan ini bukan 
dokumen publik tapi dokumen 
rahasia. “jadi tidak mungkin 
menyampaikan hasil laporan ini ke 
publik, termasuk siapa yang terlibat. 
Kita tunggu saja proses hukum yang 
dilakukan penegak hukum,” jelas 
Marzuki. 

Tidak hanya menyerahkan ke 
Dewan Perwakilan rakyat (DPr). Hasil 
audit tahap II pembangunan Pusat 
Pendidikan Pelatihan dan Sekolah 
Olahraga Nasional Hambalang ini juga 
diserahkan ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Penyerahan dilakukan 
Ketua BPK Hadi Poernomo dan 
anggota BPK ali Masykur Musa, di 
Gedung KPK, Kuningan, jakarta. 

Maklum, hasil audit ini sudah 
lama ditunggu oleh KPK. Sebab hasil 
audit tersebut menjadi kunci dalam 
kelanjutan penanganan kasus yang 
menjerat mantan Menteri Pemuda dan 
Olahraga andi alfian Mallarangeng 
dan mantan ketua Partai Demokrat, 
anas Urbaningrum. 

Sekadar diketahui, dalam kasus 
Hambalang ini KPK menetapkan 
empat tersangka. Di antaranya  
yakni dua dari pihak Kemenpora 
andi alfian Mallarangeng dan Dedy 
Kusdinar, satu dari adhi Karya selaku 
kontraktor Teuku Bagus M Noor, dan 
juga anas Urbaningrum, eks Ketum 
Partai Demokrat yang diduga menjadi 
salah satu mastermind dalam proyek 
tersebut.  (bw/bd)

Dengan demikian 
menurut Hadi 

Poernomo, tujuan 
pembangunan 

P3SON Hambalang 
sebagai dimuat dalam 
kerangka acuan kerja, 
tidak dapat tercapai, 

yaitu antara lain 
mengintegrasikan 
sekolah olah raga 

dan pusat pelatihan 
atlet elit nasional ke 

dalam satu sistem 
manajemen.
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HaSIL audit  investigasi proyek 
pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olah raga 
Hambalang berbuntut panjang. 
Penyebabnya, terkait adanya dua versi 
laporan audit investigasi soal Hambalang 
tahap II yang kabarnya dikeluarkan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh 
karena itu Ketua BPK rI, Hadi Poernomo 
menegaskan bahwa audit investigasi  
Hambalang tahap dua hanya ada satu 
laporan, yakni LHP audit investigasi 
Hambalang yang dikeluarkan BPK pada 
23 agustus 2013. 

LHP investigasi tersebut lanjut Hadi 
Poernomo, berisi 108 halaman. Selain 
itu setiap lembar LHP juga ada paraf 
dan ditandatangani penanggungjawab 
pemeriksaan. Dengan demikian, jika 
ada konsep lain selain LHP dengan ciri 
tersebut  maka konsep tersebut bukan 
LHP BPK. “LHP investigasi Hambalang 
sudah diserahkan ke DPr dan KPK,” kata 
Hadi Poernomo saat menggelar jumpa 
pers di kantor BPK pada 30 agustus lalu. 

Lebih jauh Hadi Poernomo 
menjelaskan, BPK mempunyai 
kewenangan melakukan pemeriksaan 
terhadap pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara yang bebas dan mandiri. Hal 
ini tertuang dalam pasal 23 e UUD 45.  
Di sana disebutkan untuk memeriksa  
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara diadakan satu Badan 
Pemeriksa Keuangan  yang bebas dan 
mandiri. 

Sedangkan terkait pengelolaan 
keuangan negara, Hadi Poernomo 
menjelaskan sesuai Pasal 6 Undang-
undang No. 17 tahun 2003,  presiden 
memiliki kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara. “jadi presiden 

itu penguasa anggaran,” kata Hadi 
Poernomo. 

Sementara terkait DPr, Hadi 
Poernomo mengungkapkan ada 
tiga fungsi DPr. Hal ini sebagaimana 
tercantum dalam pasal 69 Undang-
undang No.27 tahun 2009 tentang 
MD3. Di sana dijelaskan bahwa DPr 
mempunyai fungsi  legislasi, anggaran, 
dan pengawasan. Fungsi anggaran di 
DPr adalah fungsi memproses anggaran 
untuk membahas raPBN, apakah bisa 
diterima atau ditolak. Dengan demikian 
menurut Hadi Poernomo, proses 
penganggaran di DPr bukan pengelolaan 
keuangan negara.   

Karena itu lanjut Hadi Poernomo, 
proses penganggaran pembangunan 
P3SON Hambalang  yang di dalamnya 
ada proses pembahasan dan persetujuan 
anggaran oleh DPr  merupakan  
kewenangan DPr dan bukan merupakan 
lingkup pemeriksaan BPK. 

Sekalipun begitu, tambah Hadi 
Poernomo, BPK sudah meminta 
keterangan 30 anggota DPr untuk 
mendapatkan informasi terkait dengan  
proses penganggaran proyek P3SON 
Hambalang. Bahkan setelah diminta 
keterangan, BPK telah membuat Berita 
acara Permintaan Keterangan untuk 
mengetahui siapa melakukan apa. 

Selain itu Hadi Poernomo 
juga menjelaskan karena proses 
penganggaran bukan pengelolaan 
keuangan negara maka keterangan 
30 anggota DPr ini bukan di LHP tapi 
di pendukungnya  yakni Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP) yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari LHP.  
“jadi tidak ada data apa pun yang hilang, 
kalau tidak ada di LHP ada di KKP, “ kata 
Hadi Poernomo. 

Hanya saja menurut Hadi Poernomo, 
untuk mendapatkan KKP, BPK tidak bisa 
memberikannya begitu saja kepada 
lembaga mana pun. Sebab berdasarkan 
Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 
yang mengatur tentang BPK, bahwa KKP 
bisa diserahkan BPK kepada lembaga 
yang memintanya melalui keputusan 
pengadilan. “KKP memang tidak diberikan 
tapi diminta oleh aparat penegak hukum 
kepada BPK. Dan BPK wajib memberikan 
setelah mendapat persetujuan dari 
Pengadilan” kata Hadi Poernomo. 

Karena  itu Hadi Poernomo 
menegaskan bahwa lembaga yang 
dipimpinnya tidak ada intervensi 
dalam audit investigatif tahap II proyek 
Hambalang, Bogor. BPK  bekerja secara 
independen dan profesional. “Kami 
sebetulanya ingin sekali terbuka, tetapi 
sejak 6 Desember 2012 tidak boleh lagi 
membuka karena ada peraturan BPK yang 
melarangnya, yaitu peraturan BPK No. 
3/2011,” jelas Hadi Poernomo.

Hadi Poernomo menjelaskan 
pemeriksaan investigasi Hambalang 
yang dilakukan BPK menghasilkan 
indikasi kerugian negara. Sedangkan 
untuk menjadi kerugian negara BPK 
dan KPK telah berkoordinasi untuk 
membuat perhitungan kerugian negara. 
Sebab indikasi kerugian negara menjadi 
kerugian negara, BPK tidak perlu lagi 
minta DPr tapi langsung ke KPK.  jadi ada 
dua permintaan yakni permintaan DPr 
untuk audit investigatif dan permintaan 
KPK untuk menghitung kerugian negara. 
Karena perhitungan kerugian negara 
ini merupakan pro justisia maka BPK 
berkoordinasi dengan KPK. “KPK meminta 
BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam 
rangka menghitung kerugian negara,” 
kata Hadi Poernomo.  (bw) 

Ketua BPK, Hadi Poernomo :

Hanya ada Satu lHP 
audit inveStigaSi 
Hambalang taHaP dua
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L embaga-lembaga 
pengawas dan pemeriksa 
keuangan negara, seperti; 
bPK, bPKP, dan, aparat 

pengawas internal pemerintah 
diminta terus mengawasi 
perencanaan dan penggunaan 
anggaran negara agar lebih efisien 
dan efektif, baik di pusat maupun 

di daerah. Demikian dikatakan 
Presiden Susilo bambang Yudhoyono 
dalam menyampaikan keterangan 
pemerintah atas RaPbN 2014 
beserta Nota Keuangan di hadapan 
anggota DPR dan DPD RI, di gedung 
Nusantara DPR/mPR, Jumat (16/8). 
Nota Keuangan dan RaPbN 2014 
ini, merupakan momentum terakhir 

KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2014

FOKUS PADA PROGRAM
DAN KEGIATAN PRODUKTIF
PendaPatan negara dalam rancangan anggaran, 
PendaPatan dan Belanja negara (raPBn) 2014 direncanakan 
mencaPai rp1.662,5 triliun. jumlah ini naik 10,7% dari target 
PendaPatan negara aPBn-P 2013 seBesar rp1.502 triliun. 
sedang, anggaran Belanja negara direncanakan mencaPai 
rp1.816,7 triliun, naik 5,2% dari Pagu Belanja negara Pada 
aPBn-P 2013 seBesar rp1.726,2 triliun. 

dari pelaksanaan RPJmN (Rencana 
Pembangunan Jangka menengah 
Nasional) 2010-2014.

Penyusunan RaPbN 2014, papar 
Presiden, dilakukan pemerintah 
dengan hati-hati dengan  
memperhatikan sejumlah asumsi 
dasar makro, yakni; pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2014 diharap 
mencapai 6,4%, laju inflasi dijaga pada 
kisaran 4,5%, asumsi nilai tukar rupiah 
rata-rata Rp9.750 per dolar aS.

 “Dengan melaksanakan 
kebijakan fiskal dan moneter 
yang tepat, disertai upaya untuk 
tetap menjamin kelancaran dan 
ketersediaan kebutuhan masyarakat, 
serta kebijakan ketahanan pangan, 
laju inflasi pada tahun 2014 dijaga 
pada kisaran 4,5%. Kita juga menjaga 
stabilitas ekonomi dan stabilitas 
tingkat nilai tukar rupiah yang realistis. 
Untuk 2014, kita menggunakan 
asumsi rata-rata nilai tukar Rp 9.750 
per dolar aS,” urai Presiden.

Hal lainnya adalah asumsi suku 
bunga, yang menurut Presiden, 
pemerintah akan terus menjaga 
kesehatan fundamental ekonomi 
dan fiskal, agar instrumen SUN (Surat 
Utang Negara) tetap memiliki daya 
tarik yang tinggi bagi investor. Terkait 
hal itu, asumsi rata-rata suku bunga 
SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 
bulan, disusun pada tingkat 5,5%. 

asumsi harga minyak mentah 
Indonesia (ICP), lanjutnya, setelah 
mempertimbangkan berbagai faktor 
utama, asumsi rata-rata harga minyak 
mentah Indonesia sebesar US$ 106 
per barel. asumsi lifting mentah 
diperkirakan mencapai 870 ribu barel 

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 
Tahun Anggaran 2014, Jumat (16/8). 

abror
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per hari, sedang lifting gas bumi 
mencapai 1.240 ribu barel setara 
minyak per hari. “beberapa tahun 
terakhir ini, kapasitas produksi kedua 
sumber daya alam itu menunjukkan 
penurunan terutama disebabkan 
faktor usia sumber yang semakin 
kurang produktif. Namun demikian, 
pemerintah terus berupaya untuk 
mengatasinya,” ucap SbY.

Pembiayaan Defisit Anggaran
Dengan total pendapatan negara 

sebesar Rp1.662,5 triliun dan jumlah 
belanja negara sebesar 
Rp1.816,7 triliun, RaPbN 2014 
direncanakan tetap ekspansif, 
dengan defisit anggaran 
sebesar Rp 154,2 triliun atau 
1,49% terhadap PDb. Jumlah 
defisit anggaran dalam RaPbN 
2014, lebih rendah dibanding 
target defisit anggaran dalam 
aPbN-P 2013 yang mencapai 
2,38% dari PDb. 

Penurunan defisit 
anggaran ini, ujar Presiden 
SbY, penting dilakukan untuk 
mewujudkan anggaran yang 
lebih sehat dan berimbang di 
masa akan datang. Langkah 
itu merupakan bagian dari 
strategi untuk menjaga 
kesinambungan fiskal, namun 
tetap memberi ruang bagi 
ekspansi, guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. “Sebagai Kepala 
Pemerintahan yang Insya Allah 
akan mengakhiri tugas di akhir 
Oktober tahun depan, saya 
tidak ingin memberikan beban 
kepada Presiden pengganti 
saya beserta pemerintahan 
yang dipimpinnya,” tandas SbY.

Untuk membiayai defisit 
anggaran, papar SbY, pemerintah 
akan menggunakan sumber-sumber 
pembiayaan, baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Langkah tersebut 
dilakukan dengan tetap berorientasi 
pada pembiayaan yang terjaga dan 
berkelanjutan serta dengan menjaga 

risiko fiskal yang minimal. “Sumber 
utama pembiayaan dalam negeri 
akan tetap berasal dari penerbitan 
Surat berharga Negara (SbN), sedang 
sumber pembiayaan luar negeri 
berasal dari penarikan pinjaman luar 
negeri berupa pinjaman program dan 
pinjaman proyek,” jelasnya.

Dalam tahun 2014, diupayakan 
menurunkan rasio utang pemerintah 
terhadap PDb pada akhir tahun 2014 
menjadi sekitar 22-23%. angka ini, 
tuturnya, jauh lebih rendah dibanding 
pemerintah negara berkembang 

lainnya, yang mencapai 33% terhadap 
PDb. Rasio utang pemerintah 
terhadap PDb yang rendah itu, 
menjadi salah satu indikasi semakin 
kuatnya struktur ketahanan fiskal 
nasional. Hal ini sejalan dengan upaya 
mencapai kemandirian fiskal yang 
berkelanjutan. 

“Upaya ini memberi dampak 

kepada perbaikan peringkat utang 
pemerintah, yang saat ini telah 
berada pada posisi investment grade 
. Untuk mempertahankan posisi itu, 
pemerintah senantiasa menjaga 
pengelolaan utang yang hati-hati, 
transparan, dan, kredibel, sesuai 
dengan standar internasional,” 
tambahnya.

Di bagian lain Presiden SbY 
mengungkapkan bahwa dalam 
perencanaan anggaran dan 
pembangunan pada beberapa tahun 
terakhir, menghadapi  tantangan 

euphoria pengkaplingan 
anggaran untuk bidang-
bidang tertentu. “Untuk 
memenuhi amanah 
penyelenggaraan 
negara sesuai UUD 1945, 
saya berharap pihak 
eksekutif dan legislatif, 
tidak lagi membuat 
regulasi yang melakukan 
pengkaplingan alokasi 
anggaran untuk bidang-
bidang tertentu, kecuali 
yang diamanatkan 
UUD 1945, seperti dana 
pendidikan 20% dari 
dana aPbN dan aPbD,” 
tegasnya. 

Dengan postur 
RaPbN 2014 yang lebih 
siap dan antisipatif, 
dengan belanja modal 
dan infrastruktur yang 
terus meningkat, serta 
dengan langkah-langkah 
untuk menghindarkan 
Indonesia dari 
middle income trap, 
kita memperkokoh 
perekonomian Indonesia 

dalam menghadapi tantangan ke 
depan. “Semua ini akan menjadi 
modal bagi pemerintahan berikutnya 
untuk dapat menjaga kesinambungan 
pembangunan ekonomi,” 
kata Presiden seraya berharap 
pembahasan RUU tentang aPbN 2014 
beserta Nota Keuangannya dapat 
berjalan tepat waktu. 

abror

Penyerahan RUU APBN 2014 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukung dari 
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Jumat (16/8). 
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Tiga Indikator APbN  Sehat
Sebelumnya, Ketua DPR 

RI, marzuki alie dalam pidato 
pembukaan persidangan, 
menyebutkan, ada tiga 
indikator aPbN yang sehat dan 
berkesinambungan, yakni, defisit 
yang harus terkendali menuju 
keseimbangan atau surplus, 
keseimbangan primer yang 
harus terjaga positif, dan,  rasio 
utang yang cenderung menurun. 
“Pengelolaan aPbN yang sehat, 
di samping harus memberikan 
prioritas pembangunan bagi 
tercapainya kemakmuran rakyat, 
juga perlu memberikan ruang atau 
fleksibilitas bagi pemerintah dalam 
menjalankan fungsi stabilisasi untuk 
mengantisipasi fluktuasi kondisi 
perekonomian nasional dan global,” 
ucapnya.

Namun sebagai konsekuensi 
dari konstitusi dan undang-undang, 
mengharuskan prosentase tertentu 
wajib dialokasikan dalam aPbN. 
Mandatory spending ini meliputi 
alokasi anggaran pendidikan 20%, 
Dana alokasi Umum (DaU) minimal 
26% dari penerimaan dalam negeri 
netto, alokasi anggaran Dana bagi 
Hasil (DbH) dengan perhitungan 
yang telah ditentukan, alokasi 
anggaran kesehatan sebesar 5% 
dari aPbN, dan alokasi anggaran 
untuk otonomi khusus Provinsi 
aceh dan Papua masing-masing 
sebesar 2% dari DaU nasional.

berkaitan dengan arah kebijakan 
fiskal, lanjut marzuki alie, Dewan 
mengingatkan Pemerintah agar 
terus berupaya mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas, harus terdistribusi 
dan dirasakan seluruh rakyat di 
seluruh wilayah Indonesia. Dengan 
demikian, mampu mengurangi 
angka pengangguran dan 
kemiskinan secara signifikan. 
“Dewan berpendapat, target 
pertumbuhan ekonomi di atas 
6% harus mampu memperkuat 
fondasi perekonomian nasional, 

meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, serta mampu mendorong 
masuknya investasi asing jangka 
panjang,” katanya. 

melihat pertumbuhan 
perekonomian global yang masih 
melambat sejak krisis tahun 
2008, paparnya, Pemerintah 
sebaiknya fokus pada pembenahan 
perekonomian domestik, antara 
lain dengan mendesain stimulus 
fiskal yang efektif guna mendorong 
pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi. Persoalan infrastruktur 
harus menjadi prioritas utama untuk 

diatasi, karena akan berdampak 
pada laju perekonomian secara 
keseluruhan, melalui strategi 
yang bersifat komprehensif 
dan terkoordinasi antar-instansi 
pemerintah yang efektif.

momentum pertumbuhan 
yang positif hendaknya menjadi 
dasar dalam mengembangkan 
sektor-sektor produktif, khususnya 
sektor riil. Pengembangan sektor 
riil, juga harus didukung instrumen 
kebijakan moneter yang baik, 
antara lain dengan mengatur 
fleksibilitas tingkat suku bunga 
perbankan. Intermediasi bank 

harus mampu menggairahkan 
ekonomi swasta, termasuk usaha 
mikro, kecil dan menengah, agar 
pengembangan UmKm dapat 
menjadi salah satu pilar ekonomi 
nasional yang kokoh dari terpaan 
krisis.

Fakta lain yang harus menjadi 
perhatian adalah meningkatnya 
harga-harga barang, terutama 
harga barang kebutuhan pokok. 
Dewan menyarankan, agar peran 
bulog diperkuat guna menstabilkan 
harga kebutuhan pokok. Sebagai 
gambaran, kita harus mencermati 
target inflasi kumulatif selama 
tahun 2013 yang semula disepakati 
4,9% menjadi 7,2% hingga akhir 
tahun 2013. Dewan menilai target 
inflasi tahun 2013 cukup tinggi, 
dikhawatirkan mendekati dua digit, 
jika Pemerintah tidak mengambil 
langkah-langkah yang strategis.

Hal lain yang menjadi perhatian 
Dewan adalah arah kebijakan 
belanja Pemerintah Pusat yang 
harus fokus pada program dan 
kegiatan yang produktif, seperti 
belanja modal untuk pembangunan 
infrastruktur, peningkatan 
kesejahteraan melalui subsidi 
non-energi. Pelaksanaannya harus 
diperhatikan dan dipantau secara 
menyeluruh, sehingga mampu 
mendorong perekonomian dan 
pertumbuhan.

Dari sisi pendapatan, Dewan 
mendesak Pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan negara 
bukan pajak dari pengelolaan 
Sumber Daya alam. Dewan 
sangat mendukung kebijakan 
politik pemanfaatan Sumber Daya 
alam yang berorientasi pada 
peningkatan nilai tambah komoditi 
hasil tambang. Paradigma yang 
menggantungkan perolehan 
devisa dari ekspor komoditi primer 
Sumber Daya alam, harus segera 
ditinggalkan. Sebab, kekayaan 
Sumber Daya alam bersifat bisa 
habis dan tidak bisa diperbarui.  
(dr)

Dengan postur RAPbN 
2014 yang lebih siap 

dan antisipatif, dengan 
belanja modal dan 
infrastruktur yang 
terus meningkat, 

serta dengan langkah-
langkah untuk 

menghindarkan 
Indonesia dari 

middle income trap, 
kita memperkokoh 

perekonomian 
Indonesia dalam 

menghadapi tantangan 
ke depan.
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P emeRINTaH menganggarkan belanja subsidi 
sebesar Rp336,2 triliun, atau turun sekitar 3,4% 
dari belanja subsidi aPbNP 2013. anggaran 
tersebut dialokasikan untuk subsidi in non-

energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk 
dan benih. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan 
belanja bantuan sosial Rp55,9 triliun, yang ditujukan 
terutama untuk melanjutkan program-program 
perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, 
dan, pemberdayaan masyarakat. Selain itu, alokasi 
anggaran tersebut juga dicadangkan untuk mendukung 
kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi dalam penanggulangan bencana. 

Demikian antara lain disampaikan Presiden Susilo 
bambang Yudhoyono dalam Penyampaian Keterangan 
Pemerintah atas RUU aPbN 2014 beserta Nota 
Keuangannya, di gedung DPR/mPR RI, (16/8).

Di bagian lain Presiden juga 
menyebutkan ada tujuh kementerian 
dan lembaga mendapat alokasi 
anggaran di atas Rp 30 triliun. 
Selain itu, juga mendapat alokasi 
anggaran yang cukup signifikan 
adalah Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Dalam Negeri. 

Ketujuh kementerian/
lembaga tersebut adalah 
Kementerian Pertahanan Rp83,4 
triliun, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Rp82,7 triliun, 
Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 
triliun, Kementerian agama Rp49,6 
triliun, Kementerian Kesehatan Rp44,9 
triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp41,5 triliun, 
dan Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun. Sedang 
kementerian lain yang juga mendapat alokasi anggaran 
cukup signifikan adalah, Kementerian Pertanian Rp15,5 
triliun, dan, Kementerian Dalam Negeri Rp14,8 triliun.

Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas belanja 
Kementerian/Lembaga, jelas Presiden, alokasi belanja 
modal di tahun 2014 direncanakan mencapai Rp205,8 
triliun, atau naik 6,9% dari pagu dalam aPbNP 2013. 
alokasi anggaran belanja modal ini diprioritaskan untuk 
mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan 
keterhubungan domestik, serta upaya mitigasi dan 
adaptasi terhadap perubahan iklim. 

“Untuk mendukung program ketahanan pangan, 
dengan mengutamakan kemandirian dan kedaulatan 
pangan, alokasi anggaran belanja kita arahkan 
untuk pencetakan sawah seluas 40.000 hektare, 
pengembangan 260.000 hektare lahan, rehabilitasi 
129.777 hektar jaringan irigasi, serta pembangunan 239 
embung dan situ, serta pembangunan 21 waduk,” papar 
Presiden. 

Di bagian lain Presiden juga menyinggung tentang 
alokasi belanja bantuan sosial yang dianggarkan 
sebesar Rp55,9 triliun. Hal ini ditujukan terutama 
untuk melanjutkan program-program perlindungan 
sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan, 
pemberdayaan masyarakat. “alokasi anggaran ini juga 
kita cadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan 
pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam 
penanggulangan bencana,” katanya.

Kemiskinan Dan Infrastruktur
guna memperkuat pelaksanaan empat klaster 

penanggulangan kemiskinan, lanjut SbY lagi, dalam 
tahun 2014, akan ditingkatkan program bantuan Tunai 
bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 
Program ini bertujuan untuk memberi bantuan tunai 
kepada Rumah Tangga Sangat miskin (RTSm) yang 
ditetapkan sebagai peserta PKH. Dalam RaPbN 2014, 
alokasi anggaran PKH sebesar Rp5,2 triliun, untuk 
menjangkau sasaran 3,2 juta RTSm.

Selain itu, Program Nasional Pemberdayaan 
masyarakat (PNPm) mandiri akan terus dilanjutkan. 

ANGGARAN SUBSIDI Rp336,2 TRILIUN, 
BANSOS Rp55,9 TRILIUN
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anggaran PNPm mandiri dialokasikan sebesar Rp14,4 
triliun, dengan rincian; program PNPm mandiri pedesaan 
Rp9,3 triliun dengan sasaran 5.260 kecamatan dan PNPm 
mandiri perkotaan Rp2 triliun, dengan sasaran 11.066 
kelurahan.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian 
pemerintah pada 2014. Saat ini, sejumlah proyek 
infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di 
berbagai wilayah Tanah air, termasuk beberapa 
perluasan bandara dan 
pelabuhan berikut fasilitas 
pendukungnya, juga jalan tol 
dan ruas rel ganda.

Dua kementerian yang 
sangat berperan dalam bidang 
pembangunan infrastruktur 
adalah Kementerian PU dan 
Kementerian Perhubungan. 
Karenanya dalam 2014, kata 
Presiden, alokasi anggaran 
bagi Kementerian Pekerjaan 
Umum diprioritaskan pada 
pembangunan konektivitas 
nasional melalui pembangunan 
jalan. 

Dalam tahun 2014, lanjut 
Presiden lebih jauh, akan 
dilanjutkan peningkatan 
kapasitas jalan lintas Sumatera, 
Jawa, bali, Kalimantan, 
Sulawesi, NTb, NTT, dan Papua, 
sepanjang 3.854,3 km. Juga 
akan dilakukan preservasi 
jembatan sepanjang 329,9 km. 
anggaran juga disediakan bagi 
pembangunan infrastruktur 
irigasi dan waduk, dalam 
rangka mendukung ketahanan 
pangan dan air bersih, 
penyelesaian pembangunan 
prasarana pengendali banjir, antara lain di daerah 
aliran sungai bengawan Solo dan Kanal banjir Timur, 
serta pembangunan rumah susun beserta infrastruktur 
pendukungnya.

“alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan 
juga kita prioritaskan untuk pembangunan konektivitas 
nasional melalui transportasi darat, laut, dan, udara. 
alokasi anggaran kementerian ini, disinergikan erat 
dengan rencana investasi bUmN-bUmN terkait, sehingga 
dapat meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi di 
masing-masing sektor,” tuturnya.

Dalam tahun 2013, jelas Presiden, pemerintah telah 
mengalokasikan dukungan anggaran berupa Penyertaan 

modal Negara pada masing-masing bPJS. Untuk 2014, 
sebagai tahun pertama pelaksanaan sistem jaminan 
ini, khususnya jaminan kesehatan, pemerintah terus 
melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan. 
Di antaranya, meningkatkan kapasitas Puskesmas-
Puskesmas dan rumah-rumah sakit pemerintah, terutama 
penambahan tempat tidur kelas III. 

Khusus bagi fakir miskin dan masyarakat tidak 
mampu, kata Presiden, pemerintah memberikan bantuan 

iuran kepada kelompok Penerima 
bantuan Iuran (PbI). Sedang kelompok 
masyarakat lainnya, wajib membayar 
iuran sesuai ketentuan yang berlaku. 
Dengan ditingkatkannya iuran 
PbI menjadi Rp19.225 per orang, 
per bulan, diharapkan penyedia 
pelayanan kesehatan swasta 
makin aktif untuk ikut serta dalam 
penyediaan layanan kesehatan ini.

Selain terus berupaya 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
pemerintah juga berkomitmen 
meningkatkan kesejahteraan aparatur 
negara, baik PNS dan TNI, Polri, serta 
para pensiunannya. Pemerintah 
akan mempertahankan pemberian 
gaji dan pensiunan bulan ke-13, 
yang dibayarkan pada pertengahan 
tahun anggaran. Pemerintah juga 
merencanakan penyesuaian gaji 
pokok PNS serta TNI dan Polri sebesar 
6%, dan, pensiun pokok sebesar 4% 
untuk mengantisipasi laju inflasi.

Dengan kebijakan tersebut, 
serta pelaksanaan program 
reformasi birokrasi dalam RaPbN 
2014, alokasi anggaran belanja 
pegawai direncanakan Rp276,7 
triliun, atau meningkat 18,8% dari 
belanja pegawai dalam aPbNP 2013. 

anggaran belanja non-kementerian dan lembaga dalam 
RaPbN 2014, direncanakan sebesar Rp636,4 triliun, 
yang dialokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan 
pembayaran bunga utang. 

anggaran belanja subsidi direncanakan Rp336,2 
triliun, turun 3,4% dari anggaran belanja subsidi aPbNP 
2013. anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi 
energi dan non-energi, yang mencakup berbagai 
subsidi pangan, pupuk dan benih. Hal lainnya adalah 
tahun depan adalah penyelenggaraan Pemilu legislatif, 
serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. guna 
mendukung terselenggaranya Pemilu 2014, dialokasikan 
anggaran sebesar Rp 17 triliun.  (dr)

Pemerintah akan 
mempertahankan 

pemberian gaji dan 
pensiunan bulan ke-13, 

serta merencanakan 
penyesuaian gaji pokok 

PNS serta TNI dan 
Polri sebesar 6%, dan, 

pensiun pokok sebesar 
4%. Hal lainnya adalah 

penyelenggaraan 
Pemilu legislatif, serta 

pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden. 
Guna mendukung 
terselenggaranya 

Pemilu 2014, 
dialokasikan anggaran 

Rp17 triliun.
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b aDaN akuntabilitas 
Keuangan Negara (baKN) 
meminta DPR menjadikan 
Laporan Hasil Pemeriksaan 

bPK serta telaah yang dilakukan 
baKN, sebagai bahan rujukan dalam 
pembahasan RaPbN 2014 . baKN telah 
menyampaikan pokok-pokok hasil 
penelaahan baKN terkait Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 
anggaran 2012 yang telah diperiksa 
bPK RI. 

“Ini (sambil menunjuk buku 
hasil penelaahan baKN-red) hanya 
memuat ringkasan. Sebelumnya, 
kami telah memberikan telaah 
yang panjang lebar. Lebih merinci. 
Di sana juga kami sampaikan 
poin-poin penting yang harus 
menjadi perhatian masing-masing 
Komisi di DPR, dari Komisi I sampai 
XI, sehingga bisa menjadi dasar 
atau rujukan dalam pembahasan 
anggaran 2014 dan penilaian 
terhadap Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012,” papar Ketua baKN, Sumarjati 
arjoso, di ruang kerjanya, menanggapi 
keterkaitan laporan hasil pemeriksaan 
bPK dengan pembahasan RaPbN 2014 
yang sekarang sedang dilakukan DPR 
RI.

Dia berharap agar telaah baKN 
dapat dimanfaatkan DPR sebaik-
baiknya. “Kita berharap ini bisa 
mewarnai pembuatan anggaran 2014 
dan penilaian pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan aPbN 2012. Nanti 
kita lihat apakah itu mewarnai atau 

BAKN MINTA LHP BPK 
DIJADIKAN RUJUKAN 
PEMBAHASAN RAPBN 2014
* BPK harus Ubah Mekanisme Penyampaian Laporan

Pemerintah Baru saja mengajukan rancangan anggaran 
PendaPatan Belanja negara (raPBn) 2014, Beserta nota 
keuangannya yang diBacakan Presiden susilo BamBang 
yudhoyono 16 agustus lalu. Banyak Pihak BerharaP agar 
laPoran hasil Pemeriksaan (lhP) BPk dijadikan acuan 
oleh dPr dalam melakukan PemBahasan dan Penyusunan 
raPBn 2014.  seBaB, selama ini ada kesan dPr kurang 
memPerhatikan laPoran hasil Pemeriksaan BPk dalam 
PemBahasan dan Penyusunan aPBn.
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tidak,” tambah Sumarjati. 
Hal senada juga disampaikan 

Staf ahli baKN, eddy Rasyidin, yang 
dijumpai secara terpisah di baKN. Dia 
menambahkan, sebenarnya sebagai 
rangkaian sebuah siklus, mulai dari 
proses perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara, sudah seharusnya hasil 
pemeriksaan bPK menjadi tolok ukur 
DPR dalam menyusun perencanaan 
anggaran. Itu harusnya, menjadi 
patokan pemerintah dalam menyusun 
anggaran dan menjadi bahan legislatif 
untuk melakukan pembahasan. 

UUD 1945 hasil amandemen 
ketiga pasal 23e pun mengamanatkan 
‘Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh 
lembaga perwakilan/atau badan sesuai 
dengan undang-undang.’  artinya, 
DPR wajib menindaklanjuti. berarti 
pula, harus ada kegiatan tindak lanjut 
yang dilakukan DPR terhadap hasil 
pemeriksaan bPK. 

“UUD 1945 sudah 
mengamanatkan, tinggal yang 
perlu diperbaiki adalah undang-
undang di bawahnya. Yakni, ‘paket 
undang-undang bidang keuangan 
negara’ dan UU bPK. Sudah saatnya 
dilakukan perbaikan-perbaikan, di 
mana masing-masing lembaga punya 
hubungan keterkaitan yang jelas 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
sampai pertanggung jawaban 
keuangan negara.  Jadi misalnya, kalau 
dalam pasal 23e hanya dituliskan 
‘Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti 
oleh lembaga perwakilan,” maka, 
harus ada kegiatan tindak lanjut 
yang DPR lakukan terhadap hasil 
pemeriksaan bPK. Karenanya dalam 
revisi undang-undang harus diberi 
penjelasan, misalnya bentuk dari 
tindaklanjut antara lain; sebagai 
bahan pembahasan anggaran, dll”.

Kalimat dalam undang-undang, 
ujar mantan dosen STaN ini, harus 
jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan 
lain. Kalimatnya juga mengandung 
arti memerintahkan atau mewajibkan. 
artinya, mewajiban orang/lembaga 
melakukan sesuatu. 

Dijelaskan eddy Rasyidin, ada tiga 
jenis hasil pemeriksaan bPK yakni; 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT). Ketiga 
pemeriksaan ini, atau setidaknya dua 
jenis pemeriksaan yakni, pemeriksaan 
keuangan dan pemeriksaan 
kinerja, harusnya menjadi patokan 
pemerintah dalam menyusun 
anggaran dan menjadi bahan bagi 
legislatif melakukan pembahasan. 

“Harusnya laporan pemeriksaan 
kinerja dominan, namun karena bPK 

baru melakukan pemeriksaan kinerja 
sekitar 10% sehingga belum terlalu 
bermanfaat atau belum dilihat oleh 
DPR untuk dijadikan bahan dalam 
pembahasan. Namun setidaknya 
laporan keuangan bisa digunakan 
oleh mereka,” jelasnya lebih jauh.

Semenjak baKN dibentuk tahun 
2009, lanjutnya, baKN mendorong 
seluruh komisi di DPR yang 
melakukan pembahasaan terhadap 
anggaran yang diajukan kementerian/
lembaganya, menggunakan hasil 
telaah yang dilakukan baKN. “Hasil 
telaah baKN seluruh isinya berasal 
dari hasil pemeriksaan bPK. Tapi 
baKN tidak mengulang temuan bPK, 
kami lebih memfokuskan kepada 
kebijakan-kebijakan yang akan 
mempengaruhi pada perencanaan 
nantinya. Jadi kita lebih menajamkan 

kepada kebijakannya. Karena yang 
dipakai dalam pembahasan anggaran 
nantinya adalah kebijakan. misalnya, 
masalah kebijakan tentang program 
pendidikan, gagalnya kenapa, 
mungkin ada proyek tumpang-tindih, 
dll. baKN melihatnya seperti itu. Hal-
hal (masukan-masukan) seperti itulah 
yang nantinya akan diberikan kepada 
komisi,” paparnya.

Sebagai contoh, bPK 
menyampaikan laporan hasil 
pemeriksaan pemerintah pusat (LKPP) 
tahun 2012 pada Juni lalu, kemudian 
baKN langsung melakukan telaah atas 
LKPP tahun 2012, itu, selama sebulan. 
bertepatan Sidang Paripurna DPR 
pada 9 Juli lalu, di mana salah satu 
agenda sidang adalah  Penyampaian 
RUU Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012 oleh Pemerintah, dalam hal ini 
disampaikan oleh menteri Keuangan, 
m Chatib basri, hasil telaah baKN juga 
disampaikan yang isinya antara lain 
catatan-catatan terhadap laporan 
pemerintah. 

“Jadi ketika pagi menteri 
Keuangan menyampaikan 
RUU  Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012, siangnya, kami dari baKN 
menjawab dengan hasil telaah LHP 
bPK atas LKPP 2012. Jadi mestinya, 
DPR dapat memanfaatkan hasil 
telaah baKN yang mengatakan RUU 
yang disampaikan menkeu tersebut, 
masih banyak catatan. Catatan 
tersebut sebetulnya berasal dari hasil 
pemeriksaan bPK, yang kemudian 
dipertajam oleh baKN dari sisi 
kebijakannya” tandas mantan dosen 
Sekolah Tinggi administrasi Negara, 
itu.

Dalam telaah baKN tersebut, 
selain disampaikan pokok-pokok 
hasil telaah terkait LKPP 2012 yang 
telah diperiksa bPK juga memuat 
poin-poin permasalahan yang terjadi 
di kementerian/lembaga dan hal 
tersebut harus menjadi perhatian 
semua komisi (Komisi I sampai 
Komisi XI) DPR, untuk menjadi 

Eddy Rasyidin
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masukan dalam perumusan Undang-
Undang Pertanggung Jawaban atas 
Pelaksanaan aPbN 2012 dan dalam 
pembahasan RaPbN Tahun anggaran 
2014. Juga, pimpinan Fraksi dapat 
menggunakan hasil telaah baKN 
tersebut sebagai masukan dalam 
penyampaian pandangan fraksi 
tentang RUU Pertanggungjawaban 
atas Pelaksanaan aPbN 2012, dan 
sebagai bahan masukan dalam 
penyusunan RaPbN 2014.

“Kami telah sampaikan berbagai 
permasalahan yang terjadi di 
kementerian/lembaga yang 
menjadi mitra kerja komisi-komisi 
di DPR. misalnya tentang kelebihan 
pembayaran, pemahalan harga, 
belanja fiktif terhadap belanja 
barang dan belanja modal serta 
penyimpangan belanja perjalanan 
dinas, dll,” jelasnya. “Nah sekarang, 
semua berpulang kepada DPR, 
apakah mereka akan memanfaatkan 
atau tidak bahan tersebut. Tapi 
sesungguhnya, menurut saya, itulah 
siklus yang benar,” tambahnya.

IHPS dan LKPP Serahkan 
bersamaan

Namun demikian, lanjutnya, 
ada hal yang mengganjal terkait 
penyampaian laporan yang dilakukan 
bPK selama ini. baKN berharap 
penyerahan laporan keuangan 
masing-masing kementerian/
lembaga berbarengan dengan 
ikhtisar pemeriksaan. “Kami berharap 
itu disampaikan bersamaan sehingga 
kami bisa membuka masing-masing 
kementerian/lembaga seperti apa 
hasil pertanggung jawaban mereka 
di tahun lalu. Dengan begitu kita 
bisa lebih banyak lagi memberi 
masukan kepada Komisi I sampai 
XI. Waktu menyampaikan ikhtisar 
hasil pemeriksaan, kan, hasil audit 
kementerian lembaga sudah 
selesai. Itulah yang kami minta ikut 
diserahkan berbarengan. Itu bisa 
menjadi masukan dalam penyusunan 
anggaran pada tahun berjalan,” 
jelasnya.

Jika baru diserahkan bulan 
Oktober, ucapnya, sudah terlambat 
karena pembahasan anggaran tahun 
berikutnya telah selesai. Jadi sayang 
kalau tidak dimanfaatkan. Laporan 
bPK tidak efektif karena penyampaian 
yang terlambat. “Nanti baru bulan 
Oktober disampaikan Semester I 
Tahun 2013, sedang pembahasan 
anggaran sudah selesai. Padahal 
kalau disampaikan bersamaan 
dengan LKPP Juni lalu, maka itu 
menjadi lebih bagus,” katanya.

baKN, lanjut eddy Rasyidin, 
mempunyai waktu sampai Juli untuk 
melakukan telaah dan seharusnya 
agustus ini sudah bisa disampaikan 
hasil telaah yang jauh lebih masuk 
ke dalam kementerian lembaga, 
berbarengan dengan RPbN 2014 
yang diajukan pemerintah. Dengan 
demikian, saat pembahasan RaPbN 
dimulai, semua jelas apa yang telah 
dicapai kementerian lembaga. 

“Jadi sungguh sangat 
disayangkan. Karena protokoler, 
akhirnya hasil yang kita harapkan 
belum maksimal. Jadi kalau mau 
melihat suatu siklus anggaran; mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, itu harus 
tepat waktu semuanya. Dengan 
begitu, barulah hasil pemeriksaan 
bisa efektif. Kalau ada laporan audit 
kementerian lembaga, kami bisa 
melihat, ‘Oh ini program tidak jalan, 
ini programnya tumpang tindih, 
dll.’ Namun yang ada saat ini hanya 
gambaran umum saja,” katanya lagi.

Sebenarnya, jelas eddy, hal 
tersebut sangat mungkin dilakukan 
bPK karena audit telah selesai 
dilakukan. Jadi ini hanya masalah cara 
bPK menyampaikan laporan. masalah 
ini, tegasnya, telah disampaikan 
berulang kali kepada bPK namun 
sampai sekarang belum terlihat 
tindaklanjutnya. menurut bPK, jelas 
eddy lagi, karena hal itu tidak diatur. 
bPK menghendaki dibuatkan aturan 
terlebih dahulu, sebelum melakukan 
perubahan. Kalau tidak ada dasarnya 
mereka (bPK) tidak berani mengganti 
karena  itu akan mengubah sistem di 
DPR. 

“Sementara kalau kami dari 
baKN melihat dari segi substansi, 
mana lebih efektif. Karena jika hal 
itu (laporan audit kementerian 
lembaga) tak segera disampaikan ke 
kita, maka akan menjadi terlambat. 
Inilah yang selalu kita dorong”. Inilah, 
kata eddy lebih jauh,  menjadi salah 
satu penyebab kurang efektifnya 
laporan pemeriksaan bPK. Padahal,  
hal ini sangat strategis dan penting.  
“Jadi, tidak bisa tidak, harus segera 
dilakukan oleh bPK. Karena jika tidak, 
perubahan pun tidak akan terjadi,” 
ucapnya, sembari menambahkan, 
bPK harus melakukan perubahan 
yang mendasar, barulah akan 
efektif hasil pemeriksaan bPK 
untuk digunakan sebagai dasar 
pembahasan anggaran tahun 
berikutnya.

Dan yang lebih penting lagi, 
ujar eddy Rasyidin menegaskan, 
hal itu juga untuk bahan masukan 
bagi DPR dalam  pembahasan 
RUU Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012.  (dr)

Semenjak dibentuk 
tahun 2009, bAKN 

mendorong seluruh 
komisi di DPR yang 

melakukan pembahasaan 
terhadap anggaran yang 

diajukan kementerian/
lembaganya, 

menggunakan hasil 
telaah bAKN. Hasil 

telaah bAKN seluruh 
isinya berasal dari hasil 

pemeriksaan bPK.
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b ebeRaPa hal yang dicatat 
baKN yang menimbulkan 
kerugian keuangan negara 
antara lain; 1) masalah 

anggaran belanja bantuan Sosial yang 
sudah dicairkan sebesar Rp1,91 triliun 
tetapi dananya belum disalurkan 
dan sampai 31 Desember 2012, tidak 

Hasil Telaah BAKN Atas LHP LKPP 2012:

Badan akuntaBilitas keuangan negara (Bakn) telah 
melakukan telaah atas laPoran hasil Pemeriksaan laPoran 
keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012.  Berdasarkan 
hasil telaah terseBut, disimPulkan adanya kerugian 
keuangan negara hamPir di semua kementerian dan 
lemBaga. untuk itu hendaknya setiaP komisi di dPr memBeri 
Perhatian terhadaP BerBagai Permasalahan yang terjadi di 
kementerian/lemBaga yang menjadi mitra kerjanya. 

KERUGIAN NEGARA HAMPIR 
DI SEMUA KEMENTERIAN/LEMBAGA

disetorkan ke Kas Negara dan sebesar 
Rp269,98 miliar penyalurannya tidak 
sesuai sasaran. 2) Realisasi belanja 
barang dan belanja modal di akhir 
tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak 
sesuai realisasi fisik.

Hal ke-3 adalah Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban belanja barang 
dan belanja modal di 72 K/L sebesar 
Rp546,01 miliar merugikan Keuangan 
Negara dengan rincian; a) Kelebihan 
pembayaran sebesar Rp273,40 
miliar; b) Pemahalan harga pekerjaan 
sebesar Rp234,69 miliar; c) belanja 
barang yang berindikasi fiktif sebesar 
Rp7,56 miliar; d) Penyimpangan 
belanja Perjalanan Dinas sebesar 
Rp30,36 miliar. Selain itu terdapat: a) 
Denda keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan dan penyimpangan 
pelaksanaan pekerjaa sebesar Rp75,90 
miliar; b) belanja barang yang tidak 
akuntabel sebesar Rp176,85 miliar.

Hal ke-4 adalah Pungutan PPh 
migas dengan tarif yang lebih rendah 
dari tarif PPh sesuai UU, sehingga 
hilangnya penerimaan negara sebesar 
Rp1,30 triliun dan di samping itu, PPh 
migas tahun 2011 yang kurang setor 
sebesar Rp1,38 triliun juga belum ada 
realisasinya. 

Ke-5 adalah Dalam Pengelolaan 
aset juga terdapat: a) aset Tetap 
pada 3 K/L dengan nilai sebesar 
Rp2,57 triliun yang belum dilakukan 
Inventarisasi dan Penilaian (IP); b) aset 
Tetap senilai Rp371,34 miliar pada 14 
K/L tidak diketahui keberadaannya; 
c) aset Tetap senilai Rp904,29 miliar 
pada 14 K/L digunakan oleh pihak lain 
yang tidak sesuai ketentuan; d) aset 
Tetap berupa tanah senilai Rp37,33 
triliun pada 17 K/L belum didukung 

Sumarjati Arjoso
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dengan dokumen kepemilikannya.
Hal ke-6 tentang Sebagian aset 

eks bPPN sebesar Rp8,79 triliun 
belum ditelusuri keberadaannya 
oleh pemerintah. Hal ke-7 tentang 
pembayaran kenaikan kuota ke 14 
atas keanggotaan Indonesia pada ImF 
sebesar Rp38,18 triliun belum jelas 
sumber pendanaannya. 

Dan ke-8 adalah Pemerintah 
belum menetapkan status 
Pengelolaan Keuangan SKK migas (eks 
bP migas) sebesar Rp1,6 triliun untuk 
biaya Operasional tahun 2012 tidak 
melalui mekanisme aPbN. Demikian 
pula biaya Operasional bP migas dari 
2003 sampai tahun 2012 sebesar 
Rp7,51 triliun juga tidak melalui 
mekanisme aPbN. 

Dalam telaah tersebut baKN juga 
menyampaikan sejumlah poin untuk 
Komisi I sampai XI untuk memberi 
perhatian khusus pada masalah-
masalah yang terjadi di Kementerian/
Lembaga yang menjadi mitra 
kerjanya, di antaranya; persoalan 
kelebihan pembayaran, pemahalan 
harga, belanja fiktif terhadap belanja 
barang dan belanja modal serta 
penyimpangan belanja perjalanan 
dinas.

Petunjuk  bAKN Untuk Komisi-
Komisi di DPR

berikut adalah catatan untuk 
masing-masing Komisi di DPR:

Komisi I, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal  sebesar Rp2,6 miliar, 2) 
Penyimpangan biaya Perjalanan Dinas 
kurang lebih Rp333,5 juta, 3) Denda 
atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan sekitar Rp14,6 miliar, 4) 
Pertanggungjawaban tidak akuntabel 
kurang lebih sebesar Rp14,5 miliar. 

“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Komunikasi dan Informasi, badan 
Intelijen Negara dan Lembaga 
Ketahanan Nasional,” demikian 
disampaikan Sumarjati arjoso saat 
menyampaikan hasil telaah dalam 
Sidang Paripurna DPR 9 Juli 2013.

Komisi II, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp49,4 miliar, 
2) Penyimpangan biaya Perjalanan 
Dinas kurang lebih sebesar Rp1,84 
miliar, 3) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan sekitar Rp3 
miliar, 4) Pertanggungjawaban tidak 
akuntabel sekitar Rp347,9 miliar.

“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian PaN dan 
Reformasi birokrasi, Komisi Pemilihan 
Umum, dan, badan Pengawasan 
Pemilihan Umum, serta, badan 
Pertanahan Nasional,” jelas Sumarjati.

Komisi III, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp5,9 miliar, 
2) Penyimpangan biaya Perjalanan 
Dinas kurang lebih Rp2,5 miliar, 
3) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan sekitar Rp6,7 
miliar, 4) Pertanggungjawaban tidak 
akuntabel kurang lebih Rp15,2 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kejaksaan agung, 
Kepolisian Negara RI, dan, badan 
Narkotika Nasional”.

Komisi IV, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
beanja modal tak kurang dari Rp4 
miliar, 2) Denda atas keterlambatan 

penyelelesaian pekerjaan sekitar 
Rp3,4 miliar. “Permasalahan tersebut 
sebagian besar terjadi di Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Pertanian 
dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan”.

Komisi V, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp146,5 
miliar, 2) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan kurang 
lebih sebesar Rp9,6 miliar, 3) 
Pertanggungjawaban tidak akuntabel 
sekitar Rp1,3 miliar. “Permasalahan 
tersebut sebagian besar terjadi 
di Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Kementerian Perumahan Rakyat”.

Komisi VI, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp7,8 miliar, 2) 
Penyimpangan biaya Perjalanan Dinas 
kurang lebih Rp1 miliar, 3) Denda 
atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan tak kurang dari Rp4,7 
miliar, 4) Pertanggungjawaban 
tidak akuntabel sekitar Rp4,7 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan menengah, 
dan, badan Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan bebas dan Pelabuhan 
bebas Sabang”.

Gedung DPR
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Komisi VII, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp9,6 miliar, 
2) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan kurang lebih 
Rp4,1 miliar, 3) Pertanggungjawaban 
tidak akuntabel sekitar Rp3,1 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian eSDm, 
badan Standardisasi Nasional, 
Lembaga Penerbangan dan 
anatariksa Nasional serta Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia”.

Komisi VIII, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp14,9 miliar, 
2) Penyimpangan biaya Perjalanan 
Dinas sekitar Rp1,7 miliar, 3) Denda 
atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan kurang lebih Rp3,7 miliar, 4) 
Pertanggungjawaban tidak akuntabel 
sekitar Rp41,4 miliar. “Permasalahan 
tersebut sebagian besar terjadi di 
Kementerian agama”.

Komisi IX, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal tak kurang dari Rp 
5,6 miliar, 2) Penyimpangan biaya 
Perjalanan Dinas Rp5,9 miliar, 
3) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan Rp 3,5 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, dan, badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja di Indonesia”.

Komisi X, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 
belanja modal sekitar Rp144,1 miliar, 
2) Penyimpangan biaya Perjalanan 
Dinas sekitar Rp 11,9 miliar, 3) Denda 
atas keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan kurang lebih Rp 20 miliar, 4) 
Pertanggungjawaban tidak akuntabel 
sekitar Rp41,2 miliar. “Permasalahan 
tersebut sebagian besar terjadi 
di Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian 
Pariwisata dan ekonomi Kreatif, dan, 
Kementerian Pemuda dan Olahraga.”

Komisi XI, yakni; 1) Kelebihan 
pembayaran belanja barang dan 

belanja modal sekitar Rp9,4 miliar, 
2) Penyimpangan biaya Perjalanan 
Dinas kurang lebih sebesar Rp3,5 
miliar, 3) Denda atas keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan sekitar Rp 
130,6 miliar, 4) Pertanggungjawaban 
tidak akuntabel Rp54,6 miliar. 
“Permasalahan tersebut sebagian 
besar terjadi di Kementerian 
Keuangan, Lembaga Kebijakan 
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, 
dan, Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan,” ucap politisi Fraksi 
gerindra itu. 

Dalam Sidang Paripurna, 
Sumarjati selain menyampaikan 
penghargaan kepada bPK yang 
telah menyampaikan dengan tepat 
waktu laporan hasil pemeriksaan 
bPK terhadap LKPP tahun 2012, juga 
berharap, agar bPK dapat  laporan 
hasil pemeriksaan terhadap laporan 
keuangan kementerian dan lembaga, 
bisa disampaikan bersamaan dengan 

penyampaian LKPP. Dengan demikian, 
hasil pemeriksaan tersebut dapat 
digunakan secara maksimal untuk 
kepentingan penyusunan RaPbN.

Selain itu, ungkap Sumarjati, 
ia ingin mengingatkan tentang 
permasalahan ‘Pengadaan Sarana 
dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu 
burung untuk manusia pada Ditjen 
P2PL Kementerian Kesehatan yang 
menimbulkan kerugian keuangan 
negara sebesar Rp468 miliar, namun 
sampai saat ini proses hukumnya 
belum ditindaklanjuti secara tuntas 
oleh KPK dan Polri, sehingga proyek 
tersebut terlantar dan menimbulkan 
kerugian negara yang besar. “Kami 
telah menyampaikan hal itu dalam 
Sidang Paripurna DPR 11 September 
2012. Namun sampai saat ini proses 
hukumnya belum ditindaklanjuti 
secara tuntas,” tegasnya.

Rekomendasi 
berdasarkan pokok-pokok 

telaah tersebut, lanjut Sumarjati, 
baKN merekomendasikan kepada 
Komisi I sampai XI DPR agar 
menggunakan telaah baKN DPR 
sebagai bahan pertimbangan 
dalam perumusan Undang-
Undang Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012 dan dalam pembahasan RaPbN 
Tahun anggaran 2014. 

badan anggaran DPR agar 
memperhatikan hasil telaahan baKN 
DPR dalam perumusan Undang-
Undang Pertanggungjawaban 
atas Pelaksanaan aPbN Tahun 
anggaran 2012 dan sebagai bahan 
masukan dalam penyusunan 
RaPbN Tahun anggaran 2014. Di 
sisi lain, Pimpinan Fraksi dapat 
menggunakan hasil telaah baKN 
DPR sebagai bahan masukan 
dalam penyampaian pandangan 
Fraksi tentang Rancangan Undang-
Undang Pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan aPbN Tahun anggaran 
2012 dan sebagai bahan masukan 
dalam penyusunan RaPbN Tahun 
anggaran 2014.  (dr)

BAKN 
merekomendasikan 

kepada Komisi I 
sampai XI DPR agar 

menggunakan telaah 
BAKN DPR sebagai 

bahan pertimbangan 
dalam perumusan 
Undang-Undang 

Pertanggungjawaban 
atas Pelaksanaan APBN 
Tahun Anggaran 2012 

dan dalam pembahasan 
RAPBN Tahun Anggaran 

2014. 
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Dilantik Menjadi Anggota BPK

Kado Ultah agUs JoKo
Ketua Badan PemeriKsa Keuangan (BPK) melantiK agus JoKo 
Pramono seBagai anggota BPK, 1 agustus 2013, BertePatan 
dengan hari lahirnya. taK ayal, PelantiKan itu iBarat “Kado 
ulang tahun” Bagi agus. seJumlah Kalangan BerharaP agus 
JoKo aKan BeKerJa leBih Profesional dan meningKatKan 
KinerJa BPK.

S enyum semringah terpancar 
di wajah Agus Joko 
Pramono. maklum, hari itu, 
1 Agustus 2013, ia dilantik 

menjadi anggota BPK, menggantikan 
Taufiequrachman Ruki pensiun per 18 
mei 2013. Pelantikan yang digelar di 
ruang Auditorium BPK ini dilakukan 

Ketua BPK Hadi Poernomo. 
Pelantikan itu dihadiri Wakil Ketua 

BPK, Hasan Bisri dan  para Anggota 
BPK. Di antaranya Ali masykur musa, 
Sapto Amal Damandari, Agung Firman 
Sampurna, dan sejumlah pejabat di 
lingkungan BPK. Di hadapan pejabat 
tinggi BPK, Agus mengucapkan 

sumpah jabatannya. 
Agus diangkat berdasarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) no. 
88/P tahun 2013 yang diterbitkan 27 
Juli 2013. Dalam keputusan tersebut 
dijelaskan bahwa DPR melalui 
keputusan no. 09/DPR RI/IV/2012-2013 
tanggal 2 Juli 2013, telah memberikan 
persetujuan terhadap Agus. Keputusan 
DPR ini menindaklanjuti surat Ketua 
BPK no 22/I-X/01/2013 tanggal 30 
Januari 2013 perihal penggantian 
antarwaktu dan pemberitahuan 
berakhirnya masa jabatan anggota 
BPK.

Rencananya Agus akan menempati 
posisi Anggota III BPK yang 
membawahi Pemeriksaan Pengelolaan 

Acara pelantikan Agus Joko Pramono
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dan Tanggung Jawab Keuangan 
negara Bidang Lembaga negara, 
Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan 
negara, Aparatur negara, Riset dan 
Teknologi.

meski Agus hanya menjabat 
singkat yakni 2013-2014, ia juga 
memiliki target khusus yang akan 
dicapai sebagai anggota BPK. Salah 
satu targetnya menjadikan BPK 
sebagai katalisator dalam mencapai 
tujuan bernegara. “Itu yang menjadi 
visi saya,” kata Agus ketika ditemui 
WARTA BPK usai acara pelantikan. 

Hal ini dilakukan menurut Agus 
karena peran sentral BPK yang dapat 
menjadi penghubung antarberbagai 
organisasi bernegara di Indonesia. 
Selama ini Presiden dan para menteri 
membaca laporan BPK. Hanya saja 
apakah laporan tersebut terdistorsi 
atau tidak, tentu Presiden atau 
menteri tidak tahu. Justru yang tahu 
adalah BPK.

Karena itu menurut Agus, secara 
kelembagaan, BPK pasti tahu kondisi 
nyata negara ini. Tidak berdasarkan 
laporan tapi berdasarkan data. 
Dengan posisi tersebut lanjut Agus, 
BPK dapat mengarahkan berbagai 
kebijakan di seluruh intansi agar 
selaras dengan tujuan bernegara. 
Hal ini juga terkait dengan posisi BPK 
dalam penyelenggaraan kenegaraan.

Dalam pandangan Agus, bila ingin 
mencapai tujuan ada dua variabel. 
Pertama variabel waktu dan kedua 
variabel kecepatan. Dengan bekal 
pengalaman sebagai tenaga ahli BPK, 
Agus mengaku sudah memahami 
BPK. Dengan begitu ia lebih cepat 
membuat kebijakan-kebijakan guna 
mencapai tujuan BPK. “Dengan 
membuat kecepatan tentu tujuan 
akan dapat dicapai lebih cepat,” kata 
Agus.   

Salah satu tahap awal yang akan 
dilakukan Agus yakni memperbaiki 
sasaran yang sudah dibuat anggota 
BPK periode sebelumnya. Karena itu ia 
tinggal melanjutkan dan membenahi 
hambatan dalam mencapai 
sasaran tersebut. Sedangkan untuk 

meningkatkan kapasitas auditor, ia 
juga akan mempercepat keahlian 
auditor dalam menggunakan IT.

Lebih penting lagi, ia juga akan 
meningkatkan kemampuan auditor 
dalam memahami permasalahan di 
bidang audit. Hal ini dilakukan karena 
ujung tombak BPK adalah auditor.  
“Kami akan melakukan pembenahan 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
hingga pelaporan pemeriksaan,” kata 
Agus.

Tak pelak dilantiknya Agus Joko 
sebagai anggota BPK mengundang 
sejumlah harapan. Ketua BPK, Hadi 
Poernomo, misalnya menyambut 
baik bergabungnya Agus untuk 
berkiprah dan menjalankan tugas di 
BPK. Hadi Poernomo optimis kinerja 
lembaganya dapat meningkat dengan 
hadirnya anggota baru ini. Sebab kini 
jumlah anggota BPK sudah lengkap, 
yakni 9 orang.  

Selain itu Hadi Poernomo juga 
berharap dengan bergabungnya Agus 
Joko Pramono sebagai anggota BPK 
akan meningkatkan kinerja BPK. Hasil 
pemeriksaan yang dilakukan BPK akan 
lebih baik dan cepat. “Dengan adanya 
Pak Agus ini kerja BPK akan lebih 
efektif dan lebih efisien serta hasil 
pemeriksaan juga akan lebih banyak 
lagi,” tambah Hadi Poernomo usai 
pelantikan.

Sementara Wakil Ketua BPK, Hasan 
Bisri juga memiliki harapan yang 
sama. Ia berharap Agus Joko akan 
bekerja lebih profesional. Sebab Agus 
kata Hasan memiliki latar belakang 
pendidikan yang relevan dengan 
tugas BPK. Selain seorang akuntan, 
Agus juga menjadi tenaga ahli BPK. 
“Saya yakin beliau akan bekerja lebih 
profesional,” kata Hasan Bisri. 

Sekadar diketahui, sebelum 
menjadi Anggota BPK, Agus pernah 
menjabat Tenaga Ahli BPK Bidang 
Bumn/BumD dan Kekayaan negara 
yang Dipisahkan. Kandidat Doktoral 
Ilmu Pemerintahan universitas 
Padjajaran ini juga pernah menjadi 
dosen di sejumlah universitas. Seperti 
Sekolah Tinggi Akuntansi negara 

(STAn), univeritas Pancasila, dan 
universitas Trisakti.

Agus Joko Pramono lahir di 
Palembang 1 Agustus 1972. Ia 
menyelesaian pendidikan D3 dan D4 
di Sekolah Tinggi Akutansi negara 
(STAn) Jakarta tahun 2004. Ia meraih 
gelar megister Akutansi di universitas 
Gadjah mada pada 2009. Kini ia juga 
menjadi Kandidat Doktoral Ilmu 
Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, universitas Padjadjaran, 
Bandung.  (bw)

Selama ini 
Presiden dan 
para menteri 
membaca 
laporan BPK. 
Hanya saja 
apakah laporan 
tersebut 
terdistorsi atau 
tidak, tentu 
Presiden atau 
menteri tidak 
tahu. Justru 
yang tahu 
adalah BPK.
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P ADA Senin (15/7) lalu, di 
Jakarta, diadakan acara 
Forum eselon II. Hadir 
dalam acara tersebut, para 

pejabat eselon I, II, III, dan IV BPK baik 
di lingkungan kerja kantor pusat 
maupun perwakilan. Acara dibuka 
oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Ia 
didampingi oleh Inspektur utama 
BPK mahendro Sumardjo dan Plh. 
Kepala Ditama Revbang dan Pusdiklat 
Bambang Pamungkas.

Pada kesempatan itu, Plh. 
Kepala Ditama Revbang Bambang 
Pamungkas melaporkan bahwa 
pelaksanaan reformasi birokrasi di 
BPK telah memasuki tahun keenam 
sejak digulirkan untuk pertama 
kalinya reformasi birokrasi di BPK dan 
tingkat nasional pada tahun 2007. 
Pelaksanaan reformasi birokrasi di 

BPK juga telah memasuki sekitar dua 
tahunan, setelah capaian reformasi 
birokrasi tahun 2011 BPK di-review 
oleh Tim unit Pelaksana Reformasi 
Birokrasi nasional (uPRBn) dari sisi 
quality assurance-nya.  

Seiring dengan hal itu, BPK 
juga telah melaksanakan penilaian 
mandiri atas pelaksanaan program 
Reformasi Birokrasi di BPK atau 
PmPRB. PmPRB ini merupakan model 
penilaian baru pasca penilaian 
quality assurance dari tim uPRBn. 
mulai diberlakukan sejak tahun 
2012 lalu. Dari hasil PmPRB tersebut, 
perlu ada tindak lanjut, sehingga 
pengembangan kelembagaan BPK 
dapat dilakukan secara simultan dan 
berkesinambungan. Khususnya dalam 
kerangka reformasi birokrasi. 

Tahun 2013, merupakan tahun 

ketiga dari implementasi 
Rencana Strategis (Renstra) BPK 
periode 2011-2015. Banyaknya 
rencana pengembangan 
kelembagaan BPK baik 
berdasarkan hasil quality 
assurance reformasi birokrasi, 
PmPRB, maupun implementasi 
Renstra memerlukan koordinasi 
yang lebih efisien antar-kepala 
satuan kerja di BPK. 

“Forum eselon II ini dibentuk 
untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan 
program dan kegiatan yang 
berlangsung di BPK,” ungkap 
Bambang Pamungkas 
menjelaskan kaitannya acara 
forum eselon II dengan reformasi 
birokrasi dan implementasi 
Renstra BPK. 

Sementara itu, Wakil 
Ketua BPK Hasan Bisri dalam 

arahannya mengatakan bahwa 
reformasi birokrasi harus diiringi 
dengan perubahan cara berpikir. 
Jika tidak maka reformasi birokrasi 
hanya slogan belaka. Oleh karena 
itu, Hasan Bisri mengharapkan agar 
reformasi birokrasi bukan hanya untuk 
melegitimasi permintaan kenaikan 
tunjangan. 

melalui Forum eselon II ini sendiri, 
diharapkan tersedianya materi untuk 
penyusunan program perubahan 
mindset para pegawai BPK. Selain 
itu, dalam forum ini juga diharapkan 
tercapai kesepakatan atas tindak 
lanjut hasil PmPRB BPK tahun 2012; 
kesepakatan atas tema pemeriksaan 
tahun 2015, dan masukan untuk 
finalisasi Renstra setiap satuan kerja di 
BPK.  (and/humas)

Forum Eselon II

“REFoRmasI BIRoKRasI Jangan 
JadI slogan BElaKa”

Suasana Forum Eselon II
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P ada Kamis (11/7) lalu, di 
bawah guyuran hujan, 
digelar buka puasa 
bersama di Istana Negara, 

Jakarta. acara rutin setiap bulan 
Ramadhan ini dihadiri Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono selaku 
tuan rumah; para pimpinan lembaga 
negara lainnya, termasuk Ketua BPK 
Hadi Poernomo; anggota Kabinet 
Indonesia Bersatu II; dan para duta 
besar negara sahabat. 

Para tamu undangan 
berdatangan mulai pukul 16.30 WIB. 
Sementara hujan deras mengguyur 
Istana Negara sejak pukul 17.00 WIB. 
Hujan berhenti sekitar pukul 18.15 
WIB, saat dilangsungkan Sholat 

Maghrib. Hujan kembali berlangsung 
10 menit kemudian. 

dalam kata sambutannya, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
mengajak seluruh rakyat Indonesia 
melakukan perenungan, refleksi, dan 
kontemplasi. Bukan hanya dalam 
rangka menunaikan ibadah puasa, 
melainkan juga dalam menjalani 
kehidupan bernegara.

Presiden juga menyinggung 
peristiwa kudeta di Mesir sebagai 
bahan refleksi. “Semoga prahara 
bisa segera diakhiri dan semoga 
transisi politik di negeri itu dapat 
berlangsung secara damai, 
demokratis, dan berdasar kehendak 
rakyat Mesir sendiri,” ucapnya. 

BukA PuAsA di 
isTANA NEGARA

Kepada rakyat Indonesia, 
Presiden meminta mengambil 
hikmah drama politik di Mesir. 
“Transisi politik tidak pernah sepi dari 
prahara, pasang surut, up and down, 
begitulah hakikat sebuah perubahan 
maha besar yang terjadi di negara 
mana pun. Alhamdulillah kalau kita 
melakukan kilas balik perjalanan 
bangsa kita, kita ditolong allah SWT, 
negara kita selamat dari perubahan 
besar itu yang sebenarnya dibarengi 
dengan pengorbanan yang tidak 
kecil,” ucap Presiden lagi.

Presiden SBY kemudian meminta 
rakyat Indonesia mengingat 
peristiwa 15 tahun lalu ketika 
negara dalam krisis dan mengalami 
perubahan yang disebut dengan 
reformasi. “Kita punya pemimpin 
agung yang luar biasa yaitu 
Rasulullah Nabi Muhammad SaW. 
Beliau memimpin perubahan besar 
pada zamannya yang berhasil. 
Mengapa? Karena Rasulullah dalam 
memimpin mengajak semua, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sambutan pada acara buka bersama.

25 - 28 ANTAR LEMBAGA.indd   25 9/16/13   4:28 PM



ANTAR LEMBAGA

26 Warta BPK      AGUSTUS 2013

tidak ada yang ditinggal, kecuali 
yang memeranginya. ada kalanya 
Rasulullah mengalah untuk tujuan 
yang besar,” ujar Presiden.

dalam memimpin perubahan, 
lanjut Presiden, Rasulullah 
menjalankan perubahan yang 
konsisten, bukan revolusioner 
membawa rakyatnya dari kegelapan 
menuju era yang dipenuhi 
cahaya terang-benderang. Itulah 
hakikat reformasi, itulah hakikat 

transformasi. Itulah kepemimpinan 
dan pemerintahan yang mengemban 
tugas untuk melaksanakan perubahan 
yang besar. 

Menurut Presiden, transformasi 
dan reformasi tiada lain adalah 
kesinambungan perubahan. Hal-
hal yang baik patut untuk dijaga 
kesinambungannya. Tindakan baik 
yang telah dilakukan pemimpin-
pemimpin Indonesia, mulai dari 
Bung Karno, Soeharto, BJ Habibie, 

KH abdurrahman Wahid, Megawati 
Soekarnoputri, sampai Presiden SBY, 
juga pemimpin berikutnya wajib 
dipertahankan. 

“Yang harus mengalami 
perubahan karena kebutuhan, 
perkembangan keadaan, maka 
dengan ikhlas dan jiwa besar harus 
dilakukan,” katanya.

Presiden mengingatkan 
rakyat Indonesia bila ingin 
melakukan perubahan harus tetap 
mempertimbangkan konsensus 
dasar. Boleh ada perubahan 
Undang-Undang dasar (UUd), boleh 
ada perubahan undang-undang, 
boleh ada perubahan sistem dan 
tatanan sepanjang konsensus dasar 
dipertahankan. 

Konsensus dasar itu, tak lain 
adalah empat pilar: falsafah dan 
dasar negara Pancasila; konstitusi 
UUd 1945; bangun negara NKRI; dan 
sasanti, motto sekaligus implementasi 
persatuan dalam kemajemukan 
Bhineka Tunggal Ika.

Nabi Muhammad SaW, kata 
Presiden SBY, telah meneladani 
rekonsiliasi dalam perubahan besar, 
tidak meninggalkan siapa pun, apalagi 
meminggirkannya. “Ini menyiratkan 
di negeri tercinta ini jangan sampai 
ada kelompok yang merasa sendiri, 
tapi harus bersama-sama, apa pun 
identitasnya apakah agama, suku, 
etnis, daerah dan  keragaman apa pun 
we are one. dengan kebersamaan itu 
Insya allah seberat apa pun tantangan 
yang kita hadapi pasti ada solusinya, 
dan pasti kita bisa mengatasinya,” 
tutur Presiden SBY.

di akhir pidatonya Presiden 
mengingatkan lagi bahwa bangsa ini 
adalah bangsa yang besar, oleh karena 
itu harus memiliki visi dan cita-cita 
yang besar pula. dengan persatuan 
dan kerja keras, pada tahun 2030 
Indonesia akan menjadi negara maju 
emerging economy countries, dan pada 
tahun 2045 akan menjadi negara 
kuat, adil secara ekonomi, stabil, serta 
majunya  peradaban Indonesia. 
(and)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono saat mendengarkan ceramah buka bersama 
di Istana Negara, pada 11 Juli 2013.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono berdoa saat buka bersama di Istana Negara, 
pada 11 Juli 2013.
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PagI itu wajah Patrialis akbar 
tampak cerah. Mengenakan 
setelan jas warna gelap, 
mantan  Menteri Hukum 

dan Ham itu terus mengumbar 
senyum kepada para pejabat 
yang memberi ucapan selamat 
atas pelantikannya sebagai Hakim 
Konstitusi. Maklumlah jabatan 
tersebut  merupakan jabatan yang 
terhormat yang menjadi salah satu 
puncak kariernya.

disaksikan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono , Selasa lalu 
(13/8) Patrialis akbar diambil sumpah 
sebagai hakim konstitusi bersama 
akil Mochtar, Maria Farida Indrati. 
Selain presiden, acara yang digelar 
di Istana Negara ini juga dihadiri 
Wakil Presiden Boediono, pimpinan 
lembaga negara, jajaran menteri 
Kabinet Indonesia Bersatu II, serta 
para hakim konstitusi lainnya.

Patrialis akbar diangkat 
menjadi Hakim Konstitusi setelah 
diajukan Presiden. Melalui Kepres 
Nomor 87/P/2013  dia ditunjuk 
menggantikan Hakim Konstitusi 
achmad Sodiki yang sebelumnya 
menjabat Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Masa jabatan Sodiki 
sebagai hakim konstitusi berakhir 16 
agustus 2013 dan tidak diperpanjang 
oleh Presiden karena mendekati usia 
pensiun, yakni 70 tahun.

Patrialis pernah menjabat Menteri 

Hukum dan HaM Indonesia di 
Kabinet Indonesia Bersatu II pada 
periode 22 Oktober 2009 hingga 18 
Oktober 2011. Selain itu, Patrialis yang 
pernah berprofesi sebagai advokat 
sempat menjadi anggota dPR dari 
Fraksi Partai amanat Nasional (PaN) 
dua periode. dia maju dari daerah 
pemilihan Sumatera Barat. Sebelum 
ditunjuk menjadi Hakim Konstitusi, 
pria kelahiran Padang 31 Oktober 
1958 ini adalah Komisaris Utama PT 
Bukit asam. 

Sementara Maria setelah 

Meski seMpat Mengundang kontroversi, patrialis akbar 
akhirnya resMi diangkat sebagai  hakiM konstitusi. 
MenkuM dan haM aMir syMsudin Menilai penujukan 
patrialis akbar  sudah tepat karena seMua didasarkan 
para track record-nya selaMa ini.

Patrialis akbar, 
HAkiM koNsTiTusi

menyelesaikan masa jabatan periode 
2008-2013, diajukan kembali sebagai 
hakim konstitusi oleh Presiden. 
dengan demikian guru Besar Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia ini akan 
melanjutkan jabatannya sebagai 
hakim konstitusi untuk periode kedua 
2013-2018.

Sedangkan akil Mochtar 
merupakan hakim konstitusi 
yang diajukan dewan Perwakilan 
Rakyat. akil yang saat ini menjabat 
Ketua Mahkamah Konstitusi masa 
jabatannya  diperpanjang oleh dPR 
dan ditetapkan kembali sebagai 
hakim konstitusi oleh Presiden 
berdasar Keputusan Presiden (Kepres) 
Nomor 42/P/2013.

Sebelumnya rencana pelantikan 
Patrialis menjadi hakim konstitusi 
sempat mengundang  kontroversi. 
Salah satu reaksi keras muncul 
dari anggota Tim advokasi Koalisi 
Penyelamatan Mahkamah Konstitusi 
(MK), Julius Ibrani. Secara tegas 
dia meragukan kapasitas Patrialis 
akbar sebagai hakim konstitusi 
menggantikan achmad Sodiki. 

alasannya, pengangkatan 
Patrialis oleh Presiden tidak melalui 
seleksi terbuka untuk kelayakan. 
Patrialis akbar juga pernah gagal 
dalam seleksi menjadi hakim agung. 
Bahkan  Patrialis dinilai tidak konsisten 
karena dia pernah ikut seleksi hakim 
konstitusi, tapi mengundurkan diri. 
“Lha kalau dulu dia mengundurkan 
diri, kok sekarang malah diangkat. Ini 
kan tidak konsisten,” ujarnya.

Selanjutnya Julius Ibrani juga 
menunjuk pasal 19 UU MK. “Pasal 
19 UU Mahkamah Konstitusi 
mengisyaratkan seleksi terbuka 
untuk kelayakan. Karena tidak ada 
seleksi makanya kita tidak bisa nilai 
kapasitasnya,” ujar Julius Ibrani saat 
mengajukan gugatan ke  Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN), Senin 
(12/8).

Kalau yang menjadi acuan adalah 
track record, kata Yulius, saat menjabat 
sebagai Menkum dan  HaM Parialis 
akbar justru banyak menorehkan 

Menkum dan HAM Amir Syamsudin
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‘rapor merah’. Sebagai contoh dia 
menunjuk banyaknya remisi yang 
diberikan. “Setahun bisa 3 sampai 
4 kali remisi. Lalu ada kasus sel 
khusus untuk napi koruptor yang 
mewah. Banyak kebijakan dia yang 
kontroversial,” ujar dia.

Sementara itu Menteri Hukum dan 
HaM amir Syamsudin menyatakan 
pengangkatan  Patrialis sebagai 
hakim konstitusi merupakan peristiwa 
konstitusional biasa sebagaimana 
yang pernah dilakukan Presiden 
sebelumnya. dalam pasal 18 UU 
nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi juga disebutkan 
bahwa calon hakim konstitusi 
diajukan masing-masing 3 orang 
Mahkamah agung, 3 orang oleh 
dPR, dan 3 orang oleh Presiden, 
untuk ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden.

Menyinggung pengangkatan 
Patrialis akbar tanpa melewati 
proses uji kelayakan dan kepatutan 
amir menegaskan, masing-masing 
cabang kekuasaan, baik yudikatif, 
legislatif, maupun eksekutif 
memiliki mekanisme sendiri dalam 
mengajukan hakim konstitusi. 
amir menegaskan, Presiden telah 
menjatuhkan pilihannya pada sosok 
yang tepat.

Menurut amir pilihan itu tepat. 
Patrialis dinilai memenuhi syarat 
sebagai hakim konstitusi. Semua ini 
tentunya dilihat dari rekam jejaknya 
selama ini, dan berdasarkan hak 
prerogatif presiden. Selama ini, 
tambah amir, praktek ketatanegaran 
di Indonesia sudah seperti ini 
adanya dan tidak pernah ada yang 
mempersoalkan. akan halnya dengan 
pola penetapan  wakil-wakil dari 
pemerintah. Polanya persis sama 
dengan ini.

“Hanya satu kali pernah ada 
dewan Pertimbangan Presiden 
membentuk tim seleksi (untuk 
memilih Hakim Konstitusi dari 
pemerintah), tetapi itu tidak 
merupakan kebiasaan ketatanegaraan 
yang baku. Kebijakan seleksi tidak 

diulangi karena alasan yang sudah 
jelas, yakni hakim MK terdiri dari wakil 
pemerintah, Mahkamah agung, dan 
dPR,“ tegas amir usai pelantikan.

Karena itu, tegas amir, 
pengangkatan  Patrialis  bukanlah 
peristiwa khusus dan bukan baru 
pertama kali terjadi. Oleh sebab itu 
amir Syamsudin merasa heran kenapa 
pada saat Patrialis akbar diangkat 
menjadi Hakim Konstitusi, banyak 
pihak yang meributkan.

“Kita telah memiliki beberapa 
hakim MK yang mewakili pemerintah 
sebelumnya, dan pengangkatannya 
dilakukan dengan praktik 
ketatanegaraan serupa. Jadi  saya 
heran bila  sekarang ada reaksi seperti  
itu” tambahnya. 

Terkait banyaknya pihak yang 
mempertanyakan sikap Patrialis 
yang saat menjabat sebagai Menteri 
Hukum dan HaM memberi remisi 
kepada koruptor, amir mengatakan 
sikap tersebut sudah sesuai dengan 
UU yang berlaku. “Jangan menterinya 
yang disalahkan. Ubah UU-nya, maka 
kami akan menyesuaikan,” ujar amir. 

 (bd) 

Kontroversi 
di seputar 
pengangkatan 
Patrialis Akbar. 
Ia dinilai pernah 
gagal dalam 
seleksi hakim 
agung. Juga 
dinilai tidak 
konsisten karena 
dia pernah ikut 
seleksi hakim 
konstitusi, tapi 
mengundurkan 
diri.

Menkum dan HAM Amir Symsudin memberikan selamat kepada Patrialis Akbar saat diangkat 
menjadi Hakim Konstitusi.
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AuDit LingKungAn 
JADi PRogRAm ungguLAn
Audit lingkungAn menjAdi progrAm unggulAn 
Bpk perwAkilAn kAlimAntAn tengAh. upAyA untuk 
memBerikAn rekomendAsi pemerintAh dAerAh terhAdAp 
penAnggulAngAn BencAnA AsAp yAng diseBABkAn 
keBAkArAn hutAn.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng, Endang tuti Kardian

penanggulangan asap,” jelas Endang.
Rencananya lanjut Endang, 

pemeriksaan kinerja penanggulangan 
bencana asap dimulai tahun ini. Ada 
lima entitas di provinsi Kalteng yang 
menjadi objek pemeriksaan. Lima 
entitas itu meliputi Kabupaten Kapuas, 
Kabupaten Pulang Piasu, Kabupaten 
Katingan, Kabupaten Kotawaringin 
Timur dan Provinsi Kalteng. Dipilihnya 
lima entitas tersebut karena di wilayah 
tesebutlah yang menjadi sumber 
terjadinya kebakaran hutan. 

Melalui pemeriksaan kinerja 
ini lanjut Endang, pihaknya dapat 
memberikan rekomendasi  kepada 
pemerintah daerah terhadap 
penanggulangan asap. Apalagi 
sebelumnya juga belum pernah 
dilakukan pemeriksaan kinerja 
terhadap penanggulan asap. “Ini 
menjadi program unggulan kami,” 
kata Endang.

Untuk merealisasikan program ini 
lanjut Endang, pihaknya menerjunkan 
lima tim. Anggota tim yang dilibatkan 
juga memiliki pengalaman melakukan 
pemeriksaan kinerja terutama bidang 
lingkungan.Sekalipun begitu, dalam 
melakukan pemeriksan kinerja ini 
pihaknya juga melibatkan  Pusdiklat 
BPK untuk melakukan pendampingan. 
“Kami melibatkan Pusdiklat untuk 
membantu melakukanpemeriksaan,” 
tambah Endang.

Belum ada Opini WTP
Menyinggung mengenai 

perolehan opini di sejumlah entitas 
di Provinsi Kalimantan Tengah, 
Endang mengaku belum ada yang 

D IPERcAyA 
menjadi kepala 
Perwakilan BPK 
Kalimantan 

Tengah (Kalteng), bagi 
Endang Tuti Kardiani 
memiliki tantangan 
tersendiri. Meski belum 
setahun menjabat 
kepala perwakilan, 
sejumlah program mulai 
dikembangkan. Salah satu 
program unggulan yang 
dikembangkan di tahun 
2013 yakni pemeriksaan 
lingkungan. “Selain 
melakukan pemeriksaan 
LKPD, kita juga program 
unggulan pemeriksan 
terhadap lingkungan,” kata 
Endang kepada WARTA BPK.

Endang menceritakan, 
gagasan melakukan 
pemeriksaan lingkungan bermula dari 
adanya bencana kebakaran hutan 
yang kerap terjadi di Kalimantan 
Tengah. Hampir setiap tahun Provinsi 
Kalteng dilanda kabut asap akibat 
kebakaran hutan. “’Kita mengambil 
tema terkait lingkungan karena kami 
melihat setiap tahun di Kalteng terjadi 
bencana asap,” jelas Endang. 

Dengan kondisi itulah, Endang 

mengaku prihatin. Apalagi 
menurutnya, bencana asap akibat 
kebakaran hutan juga telah 
menimbulkan dampak sangat besar 
bagi masyarkat. Salah satunya, banyak 
masyarakat menderita sesak napas. 
Selain itu bencana asap juga telah 
mengakibatkan dampak sosial dan 
ekonomi. “Sebagai bentuk kepedulian 
terhadap lingkungan, kita mencoba 
mengangkat tema pemeriksan terkait 

Endang Tuti Kardian
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memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Dari sebanyak 
15 entitas yang ada di Kalteng, hanya 
9 entitas yang memperoleh opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Sedangkan lima entitas memperoleh 
opini disclaimer dan satu entitas 
yang memperoleh Tak Memberikan 
Pendapat. 

Sekalipun begitu diakui Endang, 
setiap tahun ada trend kenaikan opini 
dari para entitas. Sebelumnya ada 
tujuh entitas yang memperoleh WDP 
dan empat entitas memperoleh opini 
Tak Memberikan Pendapat. “Sekarang 
ada peningkatan dan ke depan saya 
mengharapkan ada peningkatan 
perolehan opini para entitas,” kata 
Endang. 

Menurut Endang, pada umumnya 
kondisi yang mempengaruhi opini 
yakni terkait pengelolaan aset, 
persediaan dan penyertaan modal. 
Sekalipun begitu temuan paling 
banyak yakni terkait pengelolaan aset 
seperti keberadaan aset, kelengkapan 
aset dan kepemilikan aset. Ada aset 
yang bukti kepemilikannya tidak 
ada. Sebaliknya ada catatan aset tapi 
asetnya sudah tidak ada. “Temuan 
dijumpai di seluruh entitas,” kata 
Endang.

Terkait  temuan di entitas yang  
berkaitan dengan pengelolaan 
aset, lanjut Endang, pihaknya juga  
mencoba melakukan pemeriksaan 
khusus. “Dari sana kita ketahui, 
bahwa kendala di entitas umumnya 
lemahnya SDM,” kata Endang.

Temuan lain lanjut Endang, yakni 
soal  perjalanan dinas. Temuannya 
beragam, mulai dari mark up harga 
tiket hingga pejalanan dinas bodong.  
Namun begitu ada temuan perjalanan 
dinas, di tahun berikutnya tidak ada 
lagi temuan tersebut. Ia mengaku 
saat ini belum ada temuan yang 
besar. Kalaupun ada temuan yang 
berindikasi korupsi, pihaknya juga 
telah menyampaikan ke penegak 
hukum. “Akan tetapi, sejauh ini belum 
memenuhi unsur tindak pidana,” jelas 
Endang.

Implementasi e-audit
Sedangkan menyinggung 

mengenai program e-audit, 
Endang, mengungkapkan kantor 
Perwakilan Kalteng, secara bertahap 
sudah mulai melaksanakan dan 
mengimplementasikan program 
e-audit tersebut. Ia mencontohkan 
dalam melakukan pemeriksaan LKPD, 
pihaknya juga telah memanfaatkan 

e-audit. “Saat ini kita sudah bisa 
menarik data terkait manifes dan 
dana transfer,” kata Endang.

Selain itu untuk menunjang 
program e-audit, pihaknya juga 
telah memasang agen konsolidator 
di 13 entitas. Ada dua entitas yang 
belum terpasang agen konsolidator 
karena entitas tersebut belum siap 
secara sarana dan prasarana. Namun 
ia menargetkan tahun ini akan 
terpasang di semua entitas. 

Diakui Endang, masih terbatasnya 
implementasi e-audit karena di 
sejumlah entitas belum memiliki SDM 
yang mumpuni di bidang IT. Selain 
itu di sejumlah entitas juga masih 
terkendala jaringan internet yang 
belum mendukung.

Sekalipun begitu diakui Endang, 
sejumlah entitas di Kalteng sangat 
mendukung program e-audit. Sebab 
dengan adanya program tersebut, 
tidak hanya akan memberikan 
manfaat bagi BPK tapi juga bagi 
entitas tersebut. “Entitas mendukung 

program e-audit karena manfaatnya 
besar,” jelas Endang.

Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi 
Kalteng lanjut Endang, program 
e-audit juga sangat membantu para 
auditor dalam melaksanakan tugas 
pemeriksaannya. Program e-audit 
tidak hanya membantu dalam proses 
pemeriksaan pendahuluan tapi 
juga pelaksanaan pemeriksaan di 
lapangan. Lebih penting lagi dengan 
adanya progam e-audit ini, juga akan 
mempermudah dan mempersingkat 
waktu proses pemeriksaan.

Diakui, Endang, jumlah auditor 
yang dimiliki Perwakilan Kalteng 
ada 50 orang. Jumlah tersebut 
menurutnya masih kurang 
dibandingkan jumlah entitas. 
Sekalipun begitu ia berupaya untuk 
menyiasati kekurangan jumlah 
auditor tersebut. caranya entitas saat 
menyerahkan laporan keuangan tidak 
bersamaan. Dengan memberikan 
laporan yang tidak bersamaan sangat 
membantu mengatasi keterbatasan  
auditor. “Sehingga ketika ada tim 
yang sudah kembali bisa dialokasikan 
ke entitias lain,” kata Endang.

Secara internal menurut 
Endang, pihaknya  juga melakukan 
pembenahan. Di antaranya berupaya 
meningkatkan kompetensi SDM. 
Dengan meningkatkan kulitas SDM 
hasil pemeriksan akan  lebih baik lagi. 
caranya, memberikan kesempatan 
bagi para auditor mengikuti  diklat, 
FGD dan  inhouse training.  Selain itu 
ia juga membudayakan diskusi di 
antara para auditor. Dengan adanya 
budaya diskusi akan membudayakan 
transfer pengetahuan dari senior ke 
yunior.  “Saya  mengharapkan ada 
keterbukaan sesama auditor agar 
permasalahan bisa ditransfer ke 
teman yang lain,” kata Endang.

Terkait program ke depan, 
Endang, mengungkapkan ia akan 
mendorong Pemda meningkatkan 
opininya. Paling tidak ada yang 
memperoleh opini WTP. Apalagi 
sejumlah entitas juga  berkeinginan 
untuk meraih opini  WTP.   (bw) 

Di Kalteng, temuan 
paling banyak terkait 

pengelolaan aset 
seperti keberadaan 
aset, kelengkapan 

aset dan kepemilikan 
aset. Ada aset yang 

bukti kepemilikannya 
tidak ada. Sebaliknya 
ada catatan aset tapi 

asetnya tidak ada.
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P restasi gemilang baru 
saja diraih Kementerian 
agama. Untuk kesekian 
kalinya Kementerian 

yang di komandani suryadharma 
ali itu meraih opini Wajar tanpa 
Pengeculian (WtP) dengan Paragraf 
Penjelasan atas hasil pemeriksaan 
BPK terhadap Laporan Keuangan 
tahun 2012. tentu saja bagi jajaran 
Kementerian agama perolehan 
opini WtP ini menjadi kebanggaan. 

Karena itu Wakil Menteri agama 
Nasaruddin Umar mengungkapkan 
hasil pemeriksaan BPK terhadap 
laporan keuangan Kemenag tahun 
2012 merupakan hasil maksimum 
perbaikan yang dilakukan seluruh 
jajaran Kemenag “Jajaran Kemenag 
tak ingin ada temuan yang 
berulang-ulang,” kata Nasaruddin. 

Lebih lanjut Nasaruddin juga 
mengungkapkan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) merupakan 
mitra strategis pemerintah dalam 
pemeriksaan dan pengelolaan 
serta pertanggungjawaban 
keuangan negara. Oleh karena 
itu lanjut  Nasaruddin Umar, 
Kementerian agama berkomitmen  
melaksanakan saran dan masukan 
BPK dalam rangka mengelola 
keuangan negara yang lebih 
akuntabel serta mematuhi 
perundang-undangan yang 
berlaku. 

Dengan semangat dan langkah 
konsisten melakukan perbaikan 
itulah tambah Nasaruddin yang 
mengantarkan Kementerian agama 
mendapatkan opini WtP dengan 
paragraf penjelasan dari BPK. 
Nasaruddin Umar juga berjanji 
opini WtP yang telah diraih akan 
dipertahankan. Bahkan Nasaruddin 
juga berjanji meningkatkan 

Konsisten PerbaiKan, 
Kemenag raih oPini WtP
BerBekal semangat dan langkah konsisten untuk 
melakukan perBaikan yang mengantarkan kementerian 
agama  mendapatkan opini Wtp dengan paragraf   
penJelasan dari Bpk.

roaD to WtP
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perolehan opini di tahun mendatang. 
sedangkan terhadap hal-hal yang 
masih kurang juga akan diperbaiki, 
khususnya terhadap temuan yang 
berulang.“seperti pengelolaan aset 
yang masih perlu dikelola dengan 
baik,” kata Nasaruddin. 

salah satu langkah yang 
dilakukan yakni meningkatkan 
sinergi dengan aparat pengelola 
keuangan internal Kemenag, aparat 
internal pemeriksa pemerintah 
serta dengan BPK. “Dengan sinergi 
tersebut telah memberikan hasil 
dan manfaat yang nyata bagi 
Kementerian agama, terutama 
sistem pengendalian intern dan 
memenuhi kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
termasuk memenuhi akuntabilitas  
pengelolaan keuangan,” jelas 
Nasaruddin. 

sedangkan upaya menciptakan 
tata kelola pemerintah yang bersih 
pada Kementerian agama difokuskan 
pada upaya meningkatkan reformasi 
birokrasi secara menyeluruh pada 
instansi pusat dan daerah. salah 
satunya dengan meningkatkan 
kualitas sumber Daya Manusia (sDM) 
di bidang akuntansi dan laporan 

keuangan. “Peningkatan kualitas 
laporan keuangan Kemenag selama 
lima tahun terakhir dapat dilihat dari 
semakin menurunnya jumlah temuan 
BPK terhadap laporan keuangan 
Kemenag sebagai bagian integral 
laporan keuangan pemerintah pusat,” 
tambah Nasaruddin. 

Diakui Nasaruddin, jumlah 
satuan kerja sebanyak 4.476 satker. 
sekalipun menjadi tantangan 
tersendiri, namun tidak menjadi 
hambatan untuk mewujudkan 
laporan keuangan yang berkualitas 
setiap tahunnya. “Kondisi lapangan 
yang tidak sederhana tidak 
mengurangi tekad kami untuk 
meraih reputasi dan prestasi laporan 
keuangan yang menjadi simbol 
pembangunan moral bangsa ini,” 
jelas Nasaruddin. 

Perbaikan berkelanjutan 
terhadap tata kelola keuangan  
lanjut Nasaruddin  merupakan  
salah satu  program strategis 
Kemenag. Di antaranya yakni 
peningkatan kualitas kerukunan 
umat beragama, peningkatan 
kualitas pendidikan agama dan 
peningkatan penyelenggaraan haji. 
sebaliknya bagi Kemenag, kegagalan 

dalam mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan negara yang 
menganut prinsip  transparansi dan 
akuntabilitas dapat menimbulkan 
implikasi yang luas. 

Justru yang membuat jajaran 
Kemenag berbesar hati selama 
ini, tambah Nasaruddin, adalah  
komitmen dan upaya untuk 
memperbaiki pengelolaan keuangan 
dan pelaksanaan anggaran dengan 
melibatkan semua pejabat di 
Kemenag, mulai dari eselon satu 
hingga eselon empat. “Modal kami 
untuk melakukan perbaikan,” jelas 
Nasaruddin. 

sebelumnya, BPK memberikan 
beberapa rekomendasi atas 
temuan BPK. terhadap temuan hasil 
pemeriksaan BK tersebut jajaran 
Kemenag segera menindaklanjuti 
rekomendasi BPK tersebut. Perbaikan 
itu terkait penyelesaian kerugian 
negara, perbaikan sistem, penyiapan 
regulasi yang dirasakan belum 
memadai serta peningakatan 
sistem pengendalian internal. “Kami 
menyampaikan terima kasih untuk 
perbaikan penyelenggaraan praktik 
pengelolaan keuangan negara yang 
baik,” kata Nasaruddin.  (bw) 

Upaya menciptakan 
tata kelola pemerintah 
yang bersih pada 
Kementerian Agama 
difokuskan pada 
upaya meningkatkan 
reformasi birokrasi 
secara menyeluruh 
pada instansi pusat 
dan daerah. Salah 
satunya dengan 
meningkatkan 
kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) di 
bidang akuntansi dan 
laporan keuangan.

Suryadharma Ali, Menteri Agama
kemenag.go.id

roaD to WtP
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SemeSter I, 2013, 
PenyeraPan aPBn K/L 
BeLum OPtImaL

P enyeraPan 
anggaran 
belanja 
kementerian/

lembaga pada semester 
I Ta 2013 baru mencapai 
kisaran sekitar 24-26 
persen. Ini terangkum 
dalam Laporan 
Pemerintah tentang 
Pelaksanaan anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
negara Semester I Ta 
2013. 

Dalam Laporan 
Pemerintah tentang 
Pelaksanaan aPBn 2013 
Semester I, realisasi 
penyerapan anggaran 
belanja Kementerian dan 
Lembaga negara (K/L) 
sebesar rp163,01 triliun. 
atau 26,2 persen dari 
pagu alokasi anggaran 
belanja K/L dalam aPBnP 
2013 sebesar  rp622, 
008 triliun. Pada periode  
yang sama tahun 2012, 
realisasi penyerapan 
belanja K/L  mencapai 
30,0 persen.

realisasi belanja 
K/L tersebut berdasar 
sumber dananya terdiri 
dari rupiah murni sebesar 
rp155, 31 triliun (28,1 
persen); pinjaman luar 
negeri sebesar rp2,01 
triliun (6,9 persen); 
hibah sebesar rp168,6 
miliar (17,4 persen); 
pinjaman dalam negeri 
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sebesar rp77,4 miliar (10,3 persen); 
surat berharga syariah negara project 
based sukuk sebesar rp142,5 miliar 
(17,8 persen); pagu penggunaan 
pendapatan negara bukan pajak 
sebesar rp2,002 triliun (12,3 persen); 
dan badan layanan umum sebesar 
rp3, 29 triliun (15,5 persen).

adapun realisasi penyerapan 
sepuluh K/L yang memperoleh 
anggaran terbesar dalam aPBnP 
2013, atau 74,5% dari total anggaran 
K/L adalah: (1) Kementerian 
Pertahanan (13,4 persen); (2) 
Kementerian Pekerjaan Umum 
(13,4 persen); (3) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (12,8 
persen); (4) Kepolisian negara 
republik Indonesia (7,6 persen); 
(5) Kementerian agama (7,3 
persen); (6) Kementerian Kesehatan 
(5,9 persen); (7) Kementerian 
Perhubungan (5,7 persen); (8) 
Kementerian Keuangan (3,0 
persen); (9) Kementerian energi dan 
Sumber Daya Mineral (2,8 persen); 
dan (10) Kementerian Pertanian (2,6 
persen).

Dari sepuluh K/L dengan pagu 
anggaran terbesar, terdapat enam 
K/L yang penyerapannya di atas 
daya serap nasional yang mencapai 
26,2 persen, yaitu: (1) Kementerian 
Pertahanan (33,7 persen); (2) 
Kepolisian negara rI (35,0 persen);  
(3) Kementerian agama (27,0 
persen); (4) Kementerian Kesehatan 
(31,0 persen); (5) Kementerian 
Keuangan (35,3 persen); dan (6) 
Kementerian Pertanian (36,4 persen). 

Sementara itu penyerapan  
anggaran Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian  
Perhubungan, dan Kementerian 
energi dan Sumber Daya Mineral, 
di bawah  daya serap nasional (26,2 
persen).

Berdasarkan kinerja daya serap 
anggaran dari pagu yang ditetapkan, 
dalam semester I tahun 2013, dari 
86 K/L pengguna anggaran terdapat 
40 K/L atau 46,5 persen dari total K/L 

yang mempunyai daya serap belanja 
tinggi, di atas daya serap nasional, 
yaitu antara 26,2 persen sampai 47,4 
persen; 25 K/L atau 29,1 persen dari 
total K/L dengan daya serap sedang 
antara 20,0 persen sampai dengan 
26,2 persen; dan 21 K/L atau 24,4 
persen dari total K/L dengan daya 
serap di bawah  20,0 persen.

Sepuluh K/L yang memiliki kinerja 
daya serap anggaran yang relatif 
lebih baik dari K/L lainnya, yaitu: (1) 
Badan Pusat Statistik (47,4 persen), 
(2) Badan Penanggulangan  Lumpur 
Sidoarjo (47,3 persen), (3) Dewan 
Ketahanan nasional (40,7 persen), 
(4) Mahkamah agung (39,2 persen), 
(5) Komisi yudisial (37,8 persen), 

(6) Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan (37,7 persen), 
(7) Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (37,7 persen) (8) Majelis 
Permusyawaratan rakyat (36,8 
persen), (9) Mahkamah Konstitusi 
(36,5 persen),  dan (10) Kementerian 
Pertanian (36,4 persen). BPK sendiri 
termasuk di dalamnya dengan 
persentase penyerapannya 29,2 
persen. 

adapun K/L dengan daya serap 
sedang, kinerja penyerapannya antara 
20,0 persen–26,2 persen, antara lain: 
Badan Informasi Geospasial (24,4 

persen), Kementerian Kehutanan (23,9 
persen), Kementerian Lingkungan 
Hidup (23,4 persen), Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (24,4 
persen), Kementerian Pekerjaan 
Umum (24,5 persen), Pusat Pelaporan 
analisis dan Transaksi Keuangan 
(25,5 persen), Badan Standardisasi 
nasional (25,4 persen), Kementerian 
Perencanaan Pembangunan nasional/
Bappenas (23,6 persen), Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (23,2 
persen) dan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (21,1 persen)

Sementara K/L dengan daya serap 
rendah (kinerja penyerapan  di bawah 
20,0 persen), antara lain: (1) Badan 
Pengusahaan Kawasan  Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan  Bebas 
Batam (2,3 persen), (2) Badan  
Pengembangan Wilayah 
Suramadu/ BPWS (3,1 persen), 
(3) Lembaga  Sandi negara (4,0 
persen), (4) Badan  Pengusahaan 
Kawasan Perdagangan  
Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Sabang (5,4 persen), (5) Badan 
Pengawas Pemilu (6,0 persen), 
(6) Kementerian Pembangunan 
Daerah Tertinggal (10,7 persen), 
(7) Kementerian Sosial (11,7 
persen), (8) Komisi Pemilihan 
Umum (12,6 persen),  (9) Badan 
nasional Pengelola Perbatasan 
(13,0 persen), (10) Kementerian 
energi dan Sumber Daya 
Mineral (13,7 persen), dan (11) 
Kementerian Perhubungan 

(17,6 persen).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur 

Jenderal anggaran Kementerian 
Keuangan, askolani,  menyatakan 
bahwa pihaknya mengkhawatirkan 
penyerapan anggaran per semester 
I tahun 2013 tersebut. Hal ini 
disebabkan persentase penyerapan 
anggaran per semester I 2013 
tersebut akan berakibat pada tidak 
maksimalnya penyerapan anggaran 
tahun 2013 secara umum.

 “Dengan 26 persen itu yang 
posisinya hampir sama dengan 
(tahun) 2012, padahal tahun 2012 

Askolani
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penyerapan (anggaran) hanya 89 
persen, jauh dari target,” ujarnya. 

Ditambahkan askolani, bahwa 
dengan tidak maksimalnya 
penyerapan anggaran hingga 
100 persen, akan menimbulkan 
beberapa implikasi negatif. Pertama, 
hal tersebut akan mengganggu 
kinerja kementerian/lembaga dalam 
mencapai target tahun 2013 yang 
telah direncanakan dalam rencana 
Kerja Pemerintah (rKP) dan anggaran 
Pendapatan dan Belanja negara 
(aPBn). 

Kedua, kementerian/lembaga 
tidak bisa mendukung secara optimal 
pembangunan 2013, padahal 
tahun 2013 dengan belanja yang 
diamanatkan pada kementerian/
lembaga untuk pertumbuhan 
yang lebih tinggi; mengurangi 
pengangguran; dan mengurangi 
kemiskinan. 

Blokir Anggaran
Kementerian Keuangan 

menyesalkan sejumlah K/L yang 
tidak optimal dalam menyusun 
perencanaan anggaran, sehingga 
masih ada blokir anggaran sebesar 
rp32 triliun pada semester I Ta 
2013 ini. Menurut askolani, masih 
adanya pemblokiran anggaran itu 
menjadi salah satu penyebab tidak 
maksimalnya penyerapan anggaran 
pada semester I Ta 2013. 

“Kenapa ada pemblokiran? Kenapa 
penyerapan tidak maksimal? Karena 
perencanaan kurang optimal. Kalau 
perencanaannya optimal, saya yakin 
tidak ada pemblokiran, revisi (Daftar 
Isian Pelaksanaan anggaran/DIPa) 
juga berkurang frekuensinya,” kata 
askolani. 

Diakui askolani, dibandingkan 
dengan Januari 2013, angka 
pemblokiran anggaran itu 
menunjukkan penurunan. namun 
demikian, pihaknya terus berupaya 
menekan besarnya pemblokiran 
anggaran dengan mendorong 
penyerapan yang maksimal.

“Dua minggu lalu kami undang 

K/L untuk sikapi dan antisipasi 
supaya dana yang diblokir dapat 
diminimalkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya, (sehingga) saat ini 
angkanya rp28 triliun,” ujar askolani.

Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, menurut askolani, pihaknya 
akan melakukan koordinasi perencaan 
penganggaran yang lebih baik 
bersama dengan K/L dan Badan 
Perencanaan Pembangunan nasional 
(Bappenas). 

“Kami dari Kementerian Keuangan 
akan melakukan koordinasi 
perencanaan yang lebih baik bersama 
K/L dan Bappenas. Dengan demikian, 
pelaksanaan dan penyerapan 

anggaran 2014 akan lebih baik,” 
ungkapnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan 
juga sedang mengupayakan 
penyederhanaan proses Penelaahan 
rencana Kerja dan anggaran 
Kementerian negara/Lembaga 
(rKa-K/L). Hal ini dilakukan dengan 
mendelegasikan kewenangan K/L 
sesuai dengan amanat Undang-
Undang (UU) Keuangan negara dan 
UU Perbendaharaan. 

“Kelengkapan dokumen 
sepenuhnya akan diserahkan di 
K/L, bukan lagi di DJa (Direktorat 
Jenderal anggaran),” askolani 
menginformasikan.  and
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UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 
4 ayat (2) menyatakan penghasilan dapat dikenakan PPh 
final di antaranya “Penghasilan tertentu lainnya, yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. 
Jasa konstruksi termasuk salah satu jenis kegiatan yang 
penghasilannya dikenakan PPh bersifat final. Pengenaan 
PPh Final ini mulai diterapkan sejak 2008 sejak munculnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Pada masa 
sebelum 2008, saat Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 
2000 masih berlaku, secara umum penghasilan dari usaha 
jasa konstruksi dikenakan PPh tetapi tidak bersifat final.

Pada tulisan ini akan diuraikan ketentuan umum 
mengenai pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 
2008. PP Nomor 51 itu sendiri sekarang ini sudah diubah 
dengan PP Nomor 40 Tahun 2009. Selain PP tersebut 
peraturan lain yang juga dijadikan sumber penulisan 
antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/
PMK.03/2008, PMK Nomor 153/PMK.03/2009 dan Surat 
Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.03/2008.

Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Koperasi, 
Penyelenggara kegiatan, Otoritas bursa dan 
Bendaharawan dan karena bersifat final, maka 
pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan 
sehingga omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 
4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun 
dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong 
PPh Final.

Subjek Pajak
Dalam konteks pengenaan PPh Final jasa konstruksi, 

subyek pajak yang dimaksud adalah penyedia jasa dhi 
kontraktor sebagai pengusaha jasa konstruksi yang 
memberikan atau menyediakan layanan jasa kontruksi. 

Objek PPh Final
Para kontraktor tersebut di atas, dikenakan PPh atas 

penghasilan mereka yang berasal dari kegiatan usaha jasa 
konstruksi. Usaha jasa konstruksi yang penghasilannya 

ditetapkan menjadi objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terdiri 
dari 3 kelompok jasa, yaitu: Perencanaan konstruksi 
adalah layanan jasa di bidang konstruksi yang hasil 
pekerjaannya diwujudkan dalam bentuk dokumen 
perencanaan pembangunan bangunan atau bentuk 
fisik lain. Jasa pelaksanaan konstruksi adalah jasa di 
bidang konstruksi untuk melaksanakan perencanaan 
konstruksi menjadi bentuk bangunan atau fisik lain 
atau jasa dalam bentuk melaksanakan pembangunan 
bangunan. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan 
konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan 
dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, 
dan pembangunan (engineering, procurement and 
construction) serta model penggabungan perencanaan dan 
pembangunan (design and build).

Jasa pengawasan konstruksi adalah jasa di bidang 
pengawasan terhadap proyek atau pelaksanaan konstruksi 
mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan/proyek konstruksi 
sampai selesai dan bangunan diserahterimakan. 

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi
Dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan 
mengajukan permohonan untuk meminta surat izin 
usaha jasa konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu 
mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh 
Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen formal 
yang menyatakan kemampuan atau kompetensi dari si 
pengusaha jasa konstruksi. Dalam kesehariannya, SBU ini 
sering hanya disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat 
kualifikasi usaha.

Khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi 
usaha itu bahkan dibagi ke dalam tiga kelompok yakni: 
kecil, menengah dan besar. Menurut Peraturan LPJK Nomor 
11 Tahun 2006 pengelompokkan tersebut didasarkan pada 
apa yang disebut ‘grade’ yaitu tingkat kemampuan atau 
kompetensi dari si kontraktor, seperti tampak pada tabel 
berikut:

Opini
PEDOMAN PENGENAAN PPh 

FINAL JASA KONSTRUKSI
Oleh: Herman Wintyas *)



37AGUSTUS 2013 Warta BPK

Selanjutnya atas  pengelompokkan usaha berdasarkan 
grade tersebut, dilakukan penyesuaian oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum sesuai dengan  Surat Edaran(SE) Menteri 
PU No 16/SE/M/2010 tanggal 23 November 2010 tentang 
persyaratan kualifikasi usaha dan nilai paket pekerjaan serta 
masa berlaku sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian kerja 
dan sertifikat keterampilan kerja. Adapun isi SE tersebut 
adalah :

o Peraturan tentang grade tidak sesuai dengan Perpres 
54/2010 dan bagi yang sudah menggunakan atau 
memiliki grade, maka dilakukan penyesuaian isi SE 
yaitu  kualifikasi usaha dibedakan menjadi hanya 
kecil dan non kecil dengan usaha kecil dapat diikuti 
oleh grade 2-4 sedangkan grade 5-7 merupakan 
usaha non kecil dengan batasan usaha kecil 
adalah dengan nilai kontrak s.d 2,5 Milyar. Hal ini 
sesuai dengan pasal 100 ayat (3) PP 54 Tahun 2010 
yang menyatakan nilai paket pekerjaan barang/
konstruksi/jasa lainnya s.d 2,5 Milyar diperuntukan 
bagi usaha kecil, mikro dan koperasi. 

o SBU, SKK, dan SKT yang belum diperpanjang atau 
sudah tidak berlaku, tetap dapat digunakan sebagai 
pemenuhan persyaratan khusus dalam bidang 
Konstruksi, sehingga panitia pengadaan/ULP 
harus berhati-hati dengan hal ini, jangan sampai 
menggugurkan penyedia barang yang SBU-nya 
sudah tidak berlaku lagi.

Tarif PPh Final jasa konstruksi sebagaimana ditetapkan 
oleh PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah seperti berikut:
-	 Jasa Perencanaan Konstruksi:

o 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai 
sertifikat kualifikasi usaha (SBU); atau

o 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai 
sertifikat kualifikasi usaha.

-	 Jasa Pelaksanaan Konstruksi:
o 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai 

sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok Grade 1, 
Grade 2, Grade 3 dan Grade 4);

o 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai 
sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun 
besar (kelompok Grade 5, Grade 6 maupun Grade 7); 
atau

o 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai 

sertifikasi kualifikasi usaha. 
-	 Jasa Pengawasan Konstruksi:

o 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai 
sertifikat kualifikasi usaha; atau

o 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai 
sertifikat kualifikasi usaha.

Dasar Pengenaan Pajak
PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara 

mengalikan tarif tersebut di atas dengan Dasar Pengenaan 
Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK 
Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk 
menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

1.  jumlah pembayaran, apabila PPh Final jasa 
konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh 
pengguna jasa (pemilik proyek atau owner);

2.  jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh 
Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran 
sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Saat Terutangnya PPh Final
Pasal 4 PMK Nomor 187/PMK.03/2008 tadi juga secara 

tegas menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Final jasa 
konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya 
pembayaran (cash basis), bukan pada saat munculnya utang 
atau piutang (accrual basis).

Pelunasan PPh Final Jasa konstruksi 
Pembayaran atau pelunasan PPh Final jasa konstruksi 

dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui 
pemotongan oleh pengguna jasa (owner) atau dengan cara 
disetor sendiri oleh si kontraktor (pemberi jasa).

Implikasi bagi pemeriksa
Indikasi permasalahan yang sering ditemui oleh 

pemeriksa pada saat terkait pelaksanaan pengenaan pajak 
penghasilan jasa konstruksi adalah:

1.  Tarif PPh jasa konstruksi tidak sesuai dengan jenis 
kualifikasi usaha penyedia jasa (paling sering 
ditemukan);

2.  Usaha kecil yang terindikasi mempunyai hubungan 
secara legal dari pendirian (related parties)  dengan 
usaha besar/kualifiakasi menengah dan besar;

3.  Penyedia jasa tidak dikenakan PPh jasa konstruksi 
namun dikenakan jenis PPh lain;

4.  Penyedia jasa tidak mempunyai tipe kualifikasi 
usaha. Menurut penjelasan PP 51 Tahun 2008 
tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa 
konstruksi pada  pasal 3 disebutkan “kualifikasi 
usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan 
berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh 
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

*) Penulis adalah pegawai BPK pada BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
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S etelah dinilai capaian 
reformasi birokrasi tahun 
2011, tahun selanjutnya, 
BPK diharuskan 

melakukan Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB). PMPRB dilakukan untuk 
pertama kalinya di tahun 2013 
untuk menilai capaian reformasi 
tahun 2012. 

Model penilaian reformasi 
birokrasi untuk tahun 2012 
tersebut berdasarkan Peraturan 
Menteri Pemberdayaan aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Permenpan RB) No.1 tahun 2012 
tentang Pedoman PMPRB dan 
Permenpan RB No. 31 tahun 2012 
tentang Petunjuk teknis PMPRB 
Secara Online. Permenpan RB 
No.1 tahun 2012 ini mengenai 
gambaran umum PMPRB. 
Sementara, Permenpan RB No. 31 
tahun 2012 lebih kepada petunjuk 
teknis mengenai penerapan PMPRB. 

Dengan diberlakukannya 
Permenpan RB No.1 tahun 2012 dan 
Permenpan RB No.31 tahun 2012, 
maka penilaian pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di setiap entitas kementerian/
lembaga tidak lagi mengacu pada 
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 
No. PeR/15/M.PaN/7/2008 tanggal 10 
Juli 2008 dan Permenpan No.8/2011 
tentang Pedoman Penilaian Dokumen 
Usulan dan roadmap pelaksanaan 
reformasi birokrasi kementerian/
lembaga. 

Berdasarkan hal itu, ada perubahan 
metode penilaian. Sebelumnya dinilai 

langsung oleh tim UPRBN (Unit 
Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional). 
Sekarang entitas kementerian/
lembaga diberi keleluasaan untuk 
melakukan penilaian sendiri (self-
assessment) atas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di masing-masing 
instansinya dengan model PMPRB. 
PMPRB ini menggunakan metodologi 
penilaian mandiri (self assessment) 
melalui media online (Portal PMPRB 
Nasional). Penilaian yang dilaksanakan 
menggunakan tools aplikasi komputer 
PMPRB online.

Dalam Permenpan RB No. 1 tahun 
2012 sendiri, pengukuran keberhasilan 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
dilakukan terhadap Komponen 
Pengungkit dan Komponen hasil. 

Hasil PMPRB BPK TaHun 2012
Tahun 2011, BPK, menjadi saTu-saTunya enTiTas KemenTerian/
lemBaga yang dinilai caPaian reformasi BiroKrasinya. Pada 
Tahun 2012, dengan sisTem Penilaian yang BerBeda, BPK 
Telah memasuKKan nilai caPaian reformasi BiroKrasinya 
Pada 28 mareT 2013.

Komponen Pengungkit ini memiliki 
lima kriteria: Kepemimpinan, SDM 
aparatur, Perencanaan Strategis, 
Kemitraan dan Sumber Daya, serta 
Proses. Sementara Komponen hasil 
terdapat empat kriteria: hasil pada 
SDM aparatur; hasil pada masyarakat 
atau pengguna layanan; hasil pada 
komunitas lokal, nasional, dan 
internasional; serta hasil Indikator 
Kinerja Utama.  

Metodologi untuk menentukan 
nilai dari Komponen Pengungkit 
dan hasil meliputi penilaian mandiri 
internal BPK dan survey kepada 
responden baik dari internal maupun 
eksternal BPK. Untuk nilai PMPRB 
Kementerian/lembaga merupakan 
kombinasi nilai Komponen Pengungkit 
dan Komponen hasil sebagaimana 
ditentukan dalam Permenpan RB 
tersebut. tahapan penilaiannya 
menggunakan metode PCDa 
(Planning, Do, Check, Act). 

Sementara, pengukuran penilaian 
reformasi birokrasi sebelumnya 
berdasarkan sembilan program. 
Kesembilan program tersebut, yaitu: 
Manajemen Perubahan; Penataan 
Peraturan Perundang-undangan; 
Penataan dan Penguatan Organisasi; 
Penataan tatalaksana; Penataan 
Sistem Manajemen Sumber Daya 
Manusia (SDM) aparatur; Penguatan 
Pengawasan; Penguatan akuntabilitas 
Kinerja; Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik; serta Monitoring 
dan evaluasi. Dalam model PMPRB 
kesembilan program tersebut 
tidak serta-merta dihilangkan. tapi, 
dimasukkan ke dalam Komponen 
hasil, yaitu pada hasil Indikator Kinerja 
Utama. 

Satuan kerja (Satker) yang dinilai, 
berdasarkan pedoman PMPRB 
hanya pada level eselon I. BPK 
sendiri berinisiasi untuk tidak hanya 
melibatkan seluruh satuan kerja 
(satker) eselon I. tapi, termasuk juga 

Selvia Vivi Devianti
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seluruh satker eselon II di bawahnya. 
Penilaian yang cukup komprehensif 
karena menilai reformasi birokrasi 
di tataran eselon I dan II. tujuannya, 
untuk melihat pemerataan 
pelaksanaan RB di lingkungan BPK. 
Perubahan metode penilaian ini, bagi 
BPK, memberi kesempatan untuk 
lebih aktif dalam mengukur kinerja 
pelaksanaan RB di masing-masing 
Satker yang ada di lingkungan BPK. 

“Kita inginnya reformasi birokrasi 
ini kan harusnya dilaksanakan, 
jangan hanya menilai eselon I. 
tapi, bagaimana eselon-eselon II 
mendukung pelaksanaan RB di level 
eselon I. Jadinya, kita perluas,” ujar 
Kabid II.b Inspektur Utama (Itama) BPK 
Selvia Vivi Devianti yang menjabat 
Koordinator Penilaian PMPRB BPK RI. 

Walaupun di dalam sistem 
PMPRB Kemenpan RB, yang masuk 
nilai hanya nilai di level eselon I, BPK 
melakukannya sampai level eselon 
II. Menurut Selvia Vivi Devianti, 
penilaian PMPRB di BPK dibagi dua: 
satu satker di kantor pusat dan satker 
di perwakilan. Metodologinya juga 
berbeda. Satker eselon I sebagai 
penanggung jawab, sedangkan Satker 
eselon II sebagai pelaksananya.

“Jadi, pelaksana-pelaksana ini kan 
nanti dapat nilai. Nilai-nilai mereka 
ini kita bagi rata, kemudian kita 
jumlahkan dengan Satker eselon I. 
Kemudian kita bagi dua, itu nilainya. 
Nah, itu kita lakukan secara manual. 
Belum masuk ke sistem. Begitu dapat 
nilainya, nilainya ini kita masukkan 
ke dalam sistem PMPRB. Ini adalah 
nilai yang merupakan representatif 
atau penjumlahan dari seluruh Satker 
eselon II yang ada di bawah eselon I. 
termasuk perwakilan,” papar Selvia 
menjelaskan metodologi penilaian 
PMPRB di BPK. 

Satker yang dinilai ini juga berbeda 
dengan penilaian reformasi birokrasi 
sebelumnya. Pada penilaian tahun 
2011, penilaian hanya dilakukan secara 
sampling. artinya, hanya beberapa 
Satker saja yang dipilih sampelnya 
untuk dinilai. Untuk penilaian dengan 

PMPRB ini, seluruh Satker bisa dinilai. 
termasuk BPK RI Perwakilan di setiap 
provinsi.   

Di sisi lain, dalam Permenpan 
No. 1 tahun 2012 dinyatakan bahwa 
seluruh kementerian/lembaga wajib 
memasukkan penilaian pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi untuk tahun 
2012 paling lambat pada akhir 
bulan Maret 2013. Mengantisipasi 
perubahan metodologi penilaian 
tersebut, BPK telah membentuk tim 
PMPRB BPK pada Januari 2013 untuk 
melaksanakan kegiatan penilaian 
Reformasi Birokrasi BPK tahun 2012. 
Pelaksanaan penilaian mengacu 
pada kedua Permenpan yang 
telah ditetapkan dan buku Manual 
Pedoman PMPRB tahun 2012. 

Untuk menilai capaian reformasi 
birokrasi dengan model PMPRB ini, 
Itama BPK menjadi pihak penilainya. 
hal ini didasarkan pada Permenpan 
No. 1 tahun 2012, dimana koordinator 
PMPRB adalah Inspektorat Jenderal, 
Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda), 
serta semua yang pengawas internal 
kementerian/lembaga sebagai 
koordinator. 

Secara umum, di BPK sendiri 
untuk PMPRB ini ada dua unsur, yaitu: 

PMO (Project Management Officer) 
sebagai pelaksana reformasi birokrasi 
di BPK sendiri dan Itama BPK sebagai 
koordinator sekaligus me-review 
sudah benar atau tidak pelaksanaan 
reformasi birokrasi di BPK. 

Penilaian Komponen 
Pengungkit dan Hasil

Selvia mengatakan bahwa 
PMPRB dari Kemenpan RB ini, inti 
penilaiannya ada dua.

 Pertama, penilaian pada 
komponen pengungkit. Penilaian 
pada komponen pengungkit ini 
lebih banyak pada bukti dokumen 
atau evidence, seperti: dokumen, 
foto, film, nota, dan bukti lainnya. Itu 
semua adalah buktinya. Komponen 
Pengungkit bagi Satker akan 
tergantung pada Kepemimpinan, 
SDM, Renstra, Kemitraan dan Sumber 
Daya serta Proses atau budaya kerja.

“Salah satu contoh pengungkit 
pada kriteria kepemimpinan. Di 
dalam kepemimpinan ada misalnya: 
menciptakan lingkungan yang 
kondusif. Bagaimana pimpinan 
Satker menciptakan lingkungan 
yang kondusif. apa buktinya, secara 
berkala dia menyusun atau tidak 
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laporan bulanan berkala. Kemudian 
apakah kalau mengadakan rapat, 
ada risalahnya. terus pada waktu 
pengarahan-pengarahan penentuan 
opini pemeriksaan apakah itu ada 
juga. Nah, itu yang kita mintakan 
buktinya. Sehingga di tahun 2012 
kemarin, kita menilai, level Satker di 
BPK itu seperti apa sih, kondisi untuk 
kepemimpinannya. Nah, inilah nilai 
yang kita ambil, nilai bukti tadi,” papar 
Selvia.  

Kedua, penilaian pada komponen 
hasil. Penilaian dari komponen hasil 
sendiri berupa hasil survei, baik survei 
internal maupun eksternal. Pada survei 
internal, Kemenpan RB membuat tools 
survei di dalam PMPRB. 

“Kita langsung mengisi surveinya. 
Datanya langsung ke Kemenpan RB. 
Skalanya, skala survei mereka sama 
dengan skala-skala yang ada: 1-5, 
misalnya setuju menjadi sangat setuju 
sekali. Penilaiannya terkait dengan 
lima aspek: kepemimpinan, rencana 
strategis, SDM, akuntabilitas, serta 
monitoring dan evaluasi. lima yang di 
faktor pengungkit,” jelas Selvia, sambil 
menambahkan hasil-hasil seperti 
hubungan dengan stakeholder, diukur 
juga. 

Pada survei eksternal, survei 
dilakukan oleh pihak eksternal. Untuk 
tahun 2012, pihak eksternal yang 
melakukan survei dilakukan Sucofindo. 
Penunjukkan Sucofindo sendiri 
melalui mekanisme tender dengan 
kordinatornya Direktorat PSMK pada 
Ditama Revbang dan Pusdiklat. 

Sucofindo melakukan survei 
langsung kepada masyarakat untuk 
menilai bagaimana kinerja BPK 
dengan berbagai kriteria yang telah 
ditentukan. Selain melakukan survei 
kepada masyarakat, Sucofindo juga 
melakukan survei kepada internal BPK. 
Kemudian hasil itu ada dua, tadi hasil 
internal ya. Di sisi lain, ada hasil yang 
dilakukan oleh eksternal. 

“hasil survei mereka itu dianggap 
sebagai hasil survei eksternal. Nah, 
itu yang dimasukkan nilainya. Survei 
eksternal, survei internal, ditambahkan 

kemudian dibagi dua itu menjadi nilai 
hasil,” ungkap Selvia. 

Selain itu, di dalam komponen 
hasil, ada juga nilai Indikator Kinerja 
Utama (IKU). Nilai IKU ini di BPK 
sendiri tidak dari nol. Sebab, BPK 
pernah dinilai capaian reformasi 
birokrasi tahun 2011 yang berdasarkan 
sembilan program itu. Jadi, BPK tinggal 
memasukkan nilainya berdasarkan 
sembilan program tadi dengan 
menambahkan perkembangannya 
di tahun 2012. Kenaikan ataupun 
penurunan dari 2011 dan 2012 
tersebut dipersentasekan kemudian 
dimasukkan ke dalam PMPRB.  

“Misalnya organisasi dan tata 
kelola, apakah sekarang organisasi 
BPK akan berubah, bagaimana 

dengan SOP-SOP (standard operating 
procedure), tahun 2011 misalnya ada 
400, tahun 2012 misalnya naik menjadi 
450, nah 450 ini berapa persen 
kenaikannya. Nah, inilah nilai yang kita 
masukkan ke dalam PMPRB,” Selvia 
mencontohkan. 

adapun proporsi nilai dari kedua 
komponen tersebut, komponen 
pengungkit maksimal persentasenya 
mencapai 60 persen, sedangkan 
komponen hasil 40 persen. Jadi, 
komponen hasil yang mencakup IKU-
IKU di dalamnya itu hanya 40 persen. 
Sementara komponen pengungkit 
yang mencakup bukti atau evidence 
pada semua kriterianya itu nilai 
maksimalnya 60 persen. 

Nilai PMPRB
Jika pada tahun 2011, capaian 

reformasi birokrasi BPK mendapat nilai 
85,67, maka pada tahun 2012, dengan 
model PMPRB, nilainya mengalami 
peningkatan cukup signifikan. Nilai 
PMPRB BPK tahun 2012 mencapai 

92,43. 
Dalam menentukan nilai akhir 

PMPRB ini, tim PMPRB melakukan 
perumusan ulang terhadap formula 
perhitungan sehingga Nilai PMPRB 
selalu mengalami perubahan dari 
Panel I hingga Panel III. Dalam 
menentukan nilai akhir Panel III 
sebesar 92,43 ini, tim PMPRB berupaya 
menginterpretasikan formula yang 
ditentukan pada Permenpan dan 
Buku Manual untuk memperoleh hasil 
yang mendekati nilai sebagaimana 
ditunjukkan pada situs PMPRB online.

Berdasarkan formula yang telah 
ditentukan tersebut, maka nilai PMPRB 
BPK tahun 2012 ditentukan melalui 
perhitungan berikut.

   Namun demikian, masih terdapat 
perbedaan nilai PMPRB antara 
perhitungan manual, dimana pada 
Kertas Kerja menghasilkan nilai 92,43, 
sementara pada situs PMPRB online 
menghasilkan senilai 92,88.

“Setelah kita masukan penilaian 
kita, semua Satker dari mulai 
pengungkit dan hasil, dua indikator 
itu, kita nilai totalnya, 92,34, tetapi 
di dalam sistemnya Kemenpan 
RB, keluarnya 92,84. Makanya, kita 
jadi bermasalah di sini. Lho kalau 
Kemenpan RB datang untuk me-
review,  mereka akan menemukan 
kertas kerja kita 92,34. tapi, kalau 
misalnya mereka melihat ke sistem, 
92,84. Nah ini kan salah di sistem 
mereka karena kita sudah hitung. 
Ini yang kita akan sampaikan ke 
Kemenpan dan RB. Bahwa kok 
sistem menghasilkan nilai yang 
berbeda, kami menginputnya sekian, 
munculnya berbeda,” ungkap Selvia. 

 (and)
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D ari payung hukum 
yang sudah tersusun 
sebagai pedoman legal 
pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Pemeriksa, sudah terlihat 
implementasinya. ada implementasi 
hasil dari pelaksanaan sebagai yang 
diatur dalam beberapa payung hukum 
tersebut, yaitu mengenai mekanisme 
sertifikasi bagi Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. 

Berdasarkan mekanisme tersebut, 
maka pemeriksa yang akan mengisi 
pos-pos jabatan fungsional pemeriksa 
harus dijamin kompetensinya melalui 
mekanisme sertifikasi. Penyusunan 
mekanisme sertifikasi dilakukan 
oleh Direktorat Penelitian dan 
Pengembangan (Dit. Litbang), Biro 
Sumber Daya Manusia (SDM), dan 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat). 

Mekanisme sertifikasi sendiri ada 
tiga komponen penting yang saling 
terkait dan terhubung secara runtut. 
Dimulai dengan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat) Peran. Kemudian, 

kompilasi penilaian kinerja. Terakhir, 
dilakukan assessment. Setelah 
di-assess baru dinyatakan lulus. 
Kemudian dia menjadi pemeriksa 
dengan peran tertentu yang sesuai 
dengan penilaian atau assessment. 
Nantinya, akan ada surat tanda 
sertifikasi peran. ini berlaku bagi 
pemeriksa yang baru maupun 
yang sudah lama. Dengan kata lain, 
Pemeriksa yang akan naik peran itu 
harus melalui mekanisme sertifikasi 
melalui diklat terlebih dahulu.  

Terkait tingkatan peran, dalam 
Jabatan Fungsional Pemeriksa 
terdapat enam jenjang peran, 
mulai dari pemula sampai jabatan 
fungsional pemeriksa yang tinggi, 
yaitu: anggota tim yunior, anggota 
tim senior, ketua tim yunior, ketua 
tim senior, pengendali teknis dan 
pengendali mutu.  

Mekanisme sertifikasi peran 
Jabatan Fungsional Pemeriksa ini 
kemudian dituangkan pengaturannya 
dalam Surat Keputusan (SK) 
Sekretaris Jenderal Nomor 519/K/X-

Mekanisme Sertifikasi Peran (Bagian I):

DIKLAT PERAN PEMERIKSA
Pemeriksa harus dijamin komPetensinya. Penjaminan 
komPetensi ini melalui mekanisme sertifikasi Peran 
jabatan fungsional Pemeriksa. alurnya dimulai dari diklat 
Peran Pemeriksa. 

Xiii.2/12/2012 tentang Mekanisme 
Sertifikasi Peran Jabatan Fungsional 
Pemeriksa di Lingkungan BPK. SK 
Sekjen No. 519 tahun 2012 ini bisa 
dikatakan petunjuk teknis atau 
penjabaran dari implementasi 
Peraturan BPK No. 4 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa 
pada Badan Pemeriksa Keuangan.       

Dalam SK Sekjen BPK tersebut, 
dijelaskan mekanisme sertifikasi mulai 
dari diklat sampai assessment. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, 
para pemeriksa yang ingin menaikkan 
“jabatan” perannya dalam Jabatan 
Fungsional Pemeriksa harus mengikuti 
diklat terlebih dahulu, yang disebut 
Diklat Peran Pemeriksa. SK Sekjen 
tersebut mengatur secara rinci 
prosesnya.  

Diklat Peran ini diadakan untuk 
memberikan keahlian kepada 
pemeriksa. Dimana, pemeriksa 
tersebut diharapkan dapat 
melaksanakan peran dan tanggung 
jawab dalam jenjang peran yang 
dituju sebagai salah satu syarat untuk 
dapat diangkat dalam peran tersebut.  

Di sisi lain, dalam Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, Diklat Peran 
merupakan prasayarat seorang 
pemeriksa untuk dapat mengikuti 
assessment. Hasil diklat diharapkan 
dapat membantu peserta untuk 
mempersiapkan diri dalam 
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menghadapi assessment. Jika hasil 
assessment menunjukkan bahwa 
kompetensi seseorang sudah 
sesuai dengan standar kompetensi, 
maka yang bersangkutan akan 
memperoleh Surat Tanda Sertifikasi 
Peran (STSP) dan berhak mengikuti 
training untuk peran yang lebih 
tinggi. 

adapun persyaratan mengikuti 
Diklat Peran ada dua: memiliki 
STSP satu tingkat lebih rendah dan 
memperoleh rekomendasi dari 
atasan langsung setingkat eselon ii. 
Persyaratan tersebut dikecualikan 
untuk calon peserta Diklat Peran 
anggota Tim Yunior dan pegawai 
yang telah diangkat dalam peran 
auditor sebelum berlakunya 
Peraturan BPK No. 4 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional 
Pemeriksa pada Badan Pemeriksa 
Keuangan, telah dilakukan inpassing, 
tetapi langsung dibebaskan 
sementara dari Jabatan Fungsional 
Pemeriksa sebelum mendapatkan 
peran dalam Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. 

Untuk syarat memperoleh 
rekomendasi dari atasan 
langsung setingkat eselon ii, 
ketentuannya dilakukan dengan 
cara mempertimbangkan masukan 
mentor dalam skema organisasi 
pembimbingan pejabat fungsional 
pemeriksa, seperti Pengendali Mutu 
merupakan mentor bagi Pengendali 
Teknis. Sementara, Pengendali 
Teknis merupakan mentor bagi 
Ketua Tim Senior atau Ketua Tim 
Yunior. Dan, Ketua Tim Senior 
atau Ketua Tim Yunior merupakan 
mentor bagi anggota Tim Senior 
atau anggota Tim Yunior. Selain 
itu, apabila pemeriksa memenuhi 
syarat yaitu: telah melakukan peran 
sesuai STSP yang dimiliki dan/atau 
melakukan peran yang lebih tinggi 
paling sedikit tiga kali dan penilaian 
kinerja sekurang-kurangnya setahun 
terakhir memiliki nilai “Baik”. Dan, 
dengan menggunakan Surat 
rekomendasi Diklat Peran. 

Secara rinci terdapat enam 
tahapan pada proses Diklat Peran, 
yaitu: pengumuman rencana 
Diklat Peran; penyampaian 
kelengkapan syarat administrasi; 
penilaian pemenuhan syarat 
administrasi; penyampaian daftar 
peserta; pemanggilan peserta; dan 
pelaksanaan Diklat Peran.  

Setelah para pemeriksa 
mengikuti Diklat Peran, nantinya 
akan dikeluarkan Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 
STTPP ini dikeluarkan Pusdiklat BPK 
sebagai surat tanda lulus dari Diklat 
Peran. 

    Diklat Peran yang 
diselenggarakan Pusdiklat BPK 
meliputi berbagai jenjang peran 
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa. 
Bahkan, diklat untuk level jenjang 
peran paling tinggi, Pengendali 
Mutu, juga diselenggarakan. 

Diklat Peran Pengendali Mutu
Sampai Juli 2013, Pusdiklat telah 

menyelenggarakan dua kali Diklat 
Peran Pengendali Mutu: angkatan 
ii dan iii. Pada Februari 2013, Diklat 
Peran Pengendali Mutu sudah 
memasuki angkatan ke-2. Diklat 
Peran Pengendali Mutu angkatan 
ii diikuti oleh para kepala auditorat, 
para kepala Perwakilan, dan pejabat 
fungsional dengan peran Pengendali 
Mutu. 

Diklat Peran Pengendali 
Mutu pada dasarnya bertujuan 
untuk membentuk kompetensi 
pemeriksa agar dapat berperan 
sebagai pengendali mutu dalam 
melaksanakan fungsi pemastian 
kualitas (quality control) pemeriksaan 
yang efektif dan sesuai standar.

Pengendali Mutu memiliki 
peranan yang sangat penting 
sebagai kendali terakhir sekaligus 
penanggung jawab atas hasil 

Kapusdiklat Cris Kuntadi menyerahkan tanda peserta Diklat Peran Pengendali Teknis Angkatan VI.
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JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

pemeriksaan BPK. Review akhir 
laporan hasil pemeriksaan sebelum 
penandatanganan laporan 
merupakan fungsi Pengendali Mutu 
yang tidak dapat digantikan. 

 Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, 
pada saat membuka Diklat Peran 
Pengendali Mutu angkatan ii Tahun 
2013, di Pusdiklat BPK ri, Jakarta, 
menyoroti kinerja Pengendali Mutu 
karena peran pentingnya tersebut. 

Menurutnya, masih adanya 
kesalahan yang ditemukan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), baik 
oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan 
Pemeriksaan (Dit.EPP) maupun oleh 
inspektorat Utama menunjukkan 
bahwa pelaksanaan review akhir oleh 
penanggungjawab pemeriksaan 
masih belum optimal. Hal ini 
terjadi, salah satunya, karena masih 
adanya peran ganda para Kepala 
auditorat atau Kepala Perwakilan. 
Dimana, Kepala auditorat maupun 
Kepala Perwakilan, disamping  
sebagai pemeriksa juga berperan 
sebagai pejabat struktural yang 
bertanggungjawab atas tugas-tugas 
manajerial. 

Hasan Bisri menyampaikan 
pentingnya menjaga profesionalisme, 
sehingga apabila laporan hasil 

pemeriksaan BPK diuji dalam suatu 
forum atau oleh suatu lembaga yang 
kredibel, BPK dapat mempertahankan 
laporan tersebut. Pengendali Mutu 
juga harus mampu menjadi role model 
dalam penegakan etika pemeriksa 
di BPK. Juga, perlu meningkatkan 
kewaspadaan terhadap fraud, bukan 
saja fraud yang disertai dengan 
kecerobohan administrasi, juga fraud 
di balik ketertiban administrasi.

Diklat Peran Pengendali Mutu 
sendiri akan berlangsung dalam 
dua tahap. Tahap pertama,  tahap 
pembelajaran di kelas yang 
berlangsung pada tanggal 4-8 
Februari 2013. Tahap kedua, tahap 
seminar makalah akhir yang 
diselenggarakan pada 18-19 Februari 
2013. 

Dalam Diklat Pengendali 
Mutu ini, seluruh peserta harus 
mengikuti tujuh mata diklat, yaitu, 
Manajemen Pemeriksaan, Leadership 
Communication, SPKP, Etika, Filosofi 
audit, Seminar PKN serta Seminar 
Makalah akhir. Dalam makalah akhir 
peserta diharapkan menjadi masukan 
positif untuk meningkatkan kinerja 
pemeriksaan BPK di masa mendatang.

Kemudian pada Juni-Juli 2013, 
diselenggarakan Diklat Peran 

Pengendali Mutu angkatan iii Tahun 
2013. Diklat dibuka pada 17 Juni 2013 
oleh Sekjen BPK Hendar ristriawan. 
Diikuti 19 peserta yang terdiri dari 
kepala auditorat, kepala perwakilan, 
dan pejabat fungsional pemeriksa. 

Pelaksanaan diklat dibagi dalam 
dua tahap yaitu pembelajaran di kelas 
pada 17-21 Juni 2013 dan seminar 
makalah akhir pada 1 dan 2 Juli 2013. 
Selama pelaksanaan diklat, peserta 
diberikan materi tentang etika 
pemeriksa, leadership communication, 
Strategi Pembangunan dan 
Kebijakan Publik (SPKP), Filosofi 
audit, Manajemen Pemeriksaan serta 
Seminar Pemeriksaan Keuangan 
Negara. Selain diberikan ujian tertulis, 
peserta juga diberikan uji kompetensi 
berbasis komputer pemahaman 
atas Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara.

Narasumber atau fasilitator 
diklat terdiri dari pejabat internal 
BPK, akademisi dan praktisi atau 
profesional di bidangnya, yaitu 
Hendar ristriawan, S.H., M,H. 
(Sekretaris Jenderal BPK ri), Dr. 
Mahendro Sumardjo, MM (inspektur 
Utama BPK ri), Prof Zaki Baridwan, 
Prof. Mudrajad Kunconro, M. Jusuf 
Wibisana, ito Warsito MBa. Sedangkan 
tim penguji makalah akhir adalah Prof 
Zaki Baridwan, Dr. Daeng M Nazier, 
dan Dr. Hilda rosieta.  (and)

Pengendali 
Mutu memiliki 
peranan yang 
sangat penting 
sebagai kendali 
terakhir sekaligus 
penanggung 
jawab atas hasil 
pemeriksaan BPK.

Pembukaan Diklat Peran Pengendali Mutu Angkatan II Tahun 2013.
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M eMenuhi undangan 
BPK Srilanka, AGDSL 
(Audit General 
Department of Srilanka), 

Delegasi BPK Ri menghadiri seminar 
tentang Stakeholder expectation 
dan iSSAi’s implemantation yang 
diselenggarakan di Cinnamon 
Lakeside hotel Colombo dari tanggal 
24 s.d. 27 Juli 2013. Delegasi BPK 
Ri dipimpin oleh Wakil Ketua BPK, 
hasan Bisri, dengan didampingi oleh 
Yudi Ramdan Budiman (Kepala Sub 
Direktorat Litbang Kelembagaan), 
Wahyu Priyono (Kepala Bagian 
Publikasi dan Layanan informasi), 
dan Aulia Rahmat (Kepala Sub Bagian 
Kesekretaritan Wakil Ketua BPK).

 Seminar dibuka dengan kegiatan 
inaugurasi yang dilaksanakan pada 
hari Rabu, 24 Juli 2013, di Auditorium 
AGDSL Colombo. Acara berlangsung selama kurang lebih 3 
jam, mulai pukul 17.00 sampai dengan 20.00 Waktu Srilanka, 
diisi dengan sambutan dari Ketua BPK Srilanka, Sekjen 
Kementrian Keuangan Srilanka, Menteri Public enterprise, 
Perwakilan Asosai, Direktur Word Bank Wilayah Asia Selatan, 
Mantan Ketua BPK Srilanka, dan Deputi Auditor General 
Srilanka. Acara inaugurasi menampilkan pula kesenian 
tradisional Srilanka berupa tarian-tarian tradisional yang 
cukup atraktif.

Sebelum acara pembukaan¸ Delegasi BPK Ri 
mengadakan pertemuan terbatas dengan CCAF (Canadian 
Comprehensive Auditing Foundation) dan anggota 
ASeAnSAi yang hadir di Srilanka, yaitu BPK dari Malaysia, 
Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Thailand. Dalam 
pertemuan yang dipimpin oleh Waka BPK Ri, hasan Bisri, 
dipaparkan mengenai sejarah pembentukan ASeAnSAi, 
perkembangan sampai saat ini dan program kerja ke depan 
oleh Yudi Ramdan Budiman. Setelah pemaparan dilanjutkan 
dengan diskusi dan tanya jawab antara anggota ASeAnSAi 
dengan perwakilan dari CCAF. Point penting yang dihasilkan 
dari pertemuan ini adalah CCAF sangat mengapresiasi 
pembentukan dan program kerja ASeAnSAi, dan siap 
membantu ASeAnSAi dalam merealisasikan rencana dan 
program kerja ASeAnSAi.  

Seminar sendiri dilaksanakan tanggal 25 dan 26 Juli 
2013 di Auditorium Cinnamon Lakeside hotel Colombo. 
hari pertama seminar, BPK beberapa negara secara 
bergantian menjadi pembicara dengan menyajikan 
makalah tentang Stakeholder expectations dan SAi’s 
Response to increased Stakeholder expectations. hari kedua 
seminar, BPK beberapa negara termasuk indonesia menjadi 
pembicara dengan menyampaikan makalah tentang iSSAi 
implementations Challenges dan Performance Auditing 
Frontiers.

Beberapa kesimpulan penting yang dihasilkan 
seminar dua hari itu adalah sebagai berikut :
1.  Stakeholders dari Supreme Audit institution meliputi 

parlemen (DPR), Auditee institutions, media massa/
elektronik, organisasi politik dan kemasyarakatan, dan 
lembaga-lembaga donor.

2.  SAis seharusnya mendisain program-program  yang 
mampu meningkatkan public awareness, diantaranya 
dalam bentuk :
a. Membentuk media/information center;
b. Menjaga hubungan yang baik dengan media; 
c. Dialog terbuka dengan perguruan tinggi atau 

sekolah lanjutan atas mengenai transparansi 

SAIs-Meeting Higher Expectations
Colombo, 24-27 July 2013

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menghadiri undangan BPK Srilanka dalam acara Audit General Department of Srilanka.
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dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan sektor 
publik.

d. Menyelenggarakan konprensi 
press secara berkala 
mengenai masalah-masalah 
yang aktual.

e. Menyampaikan laporan 
kegiatan SAis dan publikasi 
lainnya kepada publik

f. Mengorganisasi seminar 
atau workshop yang 
memungkinkan stakeholders 
dapat memberikan masukan/
penilaian atas kinerja SAis.

g. Melakukan survey untuk 
mengukur tingkat kepuasan 
stakeholders terhadap kinerja 
SAis.

3.  SAis seharusnya selalu 
memutakhirkan pedoman, 
juklak dan juknis sesuai dengan 
perkembangan iSSAis.

4.  iSSAi framework menyediakan 
standar pemeriksaan yang 
berkualitas tinggi yang 
digunakan bagi BPK setiap 
negara untuk menyusun standar 
pemeriksaan di negara masing-
masing.

5.  BPK di setiap negara seharusnya 
merancang suatu sistem untuk 
memonitor dan mereview atas 
proses penerapaan iSSAi di 
negaranya masing-masing.

6.  Salah satu mandat yang 
diemban oleh BPK di setiap 
negara adalah melaksanakan 
pemeriksaan kinerja. Ada 
beberapa permasalahan yang 
timbul terkait pelaksanaan 
pemeriksaa kinerja di beberapa 
negara :
a. Ada kesenjangan antara staf 

yang terlatih dengan keahlian 
dalam pemeriksaan kinerja.

b. Pengembangan Kriteria 
Kinerja

c. Pengujian atas laporan 
kinerja oleh Komite di 
Parlemen (BAKn)

d. informasi yang tidak realible 
dan benar.  ***

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berfoto bersama dengan delegasi BPK Srilanka.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri bersama Yudi Ramdan Budiman (Kepala Sub Direktorat Litbang Kelembagaan), Wahyu Priyono 
(Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi) pada acara Audit General Department of Srilanka.
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berbagai kebijakan di seluruh instansi 
pemerintah agar  segaris dengan tujuan 
bernegara. Hal ini terkait dengan posisi 
BPK dalam bernegara. Untuk itu  saya 
berusaha menjadikan BPK sebagai 
katalisator dalam mencapai tujuan 
bernegara. 

Mohon dijelaskan keinginan 
menjadikan BPK sebagai katalisator 
dalam tujuan bernegara?

BPK sebagai katalisator pencapaian 
tujuan bernegara itu visi saya. Saya kira 
negara itu dibuat ada tujuan dasarnya. 
Seperti mencerdaskan kehidupan 
bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, 
kesejahteraan dan keamanan. Itu dasar 
negara ini dibuat. Untuk itu disusunlah 
organisasi-organisasi bernegara. 
Jadi organisasi bernegara ini disusun 
untuk mencapai tujuan bernegara. 
Selanjutnya organisasi bernegara 
ini menggunakan uang yang dapat 
dipungut secara paksa oleh negara. 
Organisasi ini men-set up tujuannya 
masing-masing berdasarkan tujuan 
bernegara tadi.  

Lantas  di mana peran BPK?
Tentu saja peran BPK tak lepas dari 

tugas BPK, melakukan pemeriksaan.
Seperti diketahui peran BPK melakukan 
proses pemeriksaan, memberikan 

Anggota BPK, Agus Joko Pramono:

JAdikAN BPk SeBAgAi 
kAtAliSAtoR dAlAm meNCAPAi 
tuJuAN BeRNegARA
Agus Joko PrAmono dilAntik menJAdi AnggotA BAdAn PemeriksA keuAngAn (BPk) PAdA 1 
Agustus 2013. tAk PelAk BilA seJumlAh kAlAngAn BAnyAk BerhArAP, mAsuknyA Agus Joko 
PrAmono menJAdi AnggotA BPk AkAn memBerikAn “wArnA BAru” BAgi BAdAn PemeriksA 
terseBut. mAklum, iA diAnggAP memiliki kemAmPuAn di BidAng keuAngAn yAng mumPuni. 
selAin itu iA JugA memiliki lAtAr BelAkAng PendidikAn di BidAng keuAngAn. 

T aK heran, usai 
dilantik, sejumlah 
program mulai 
dikembangkan agus 

Joko Pramono. Salah satunya ia 
ingin mewujudkan BPK sebagai 
katalisator untuk mencapai 
tujuan bernegara, yakni 
menyejahterakan masyarakat 
Indonesia. Hal ini dilakukan 
karena BPK memiliki peran 
strategis. Lantas langkah apa 
saja yang akan dilakukan? 
Berikut petikan Wawancara 
WaRTa BPK dengan anggota 
BPK agus Joko Pramono di 
ruang kerjanya:

Bagaimana Anda melihat 
peran strategis BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memiliki peran strategis 
dalam mencapai tujuan 
bernegara. Secara kelembagaan 
BPK mengetahui kondisi nyata 
republik ini. Bila presiden 
misalnya mengetahui kondisi 
negara ini dari laporan bawahannya, 
tapi BPK tidak. Justru BPK mengetahui 
kondisi negara ini tidak berdasarkan 
laporan, tapi berdasarkan data 
mentah. Karena itu BPK dapat menjadi 

penghubung di antara berbagai 
organisasi bernegara itu dalam 
mencapai tujuan bernegara. Kita tahu 
salah satu tujuan bernegara yakni 
menyejahterakan masyarakat. Karena 
itu BPK dapat berperan mengarahkan 

Agus Joko Pramono
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rekomendasi dan berpendapat. 
Dalam melakukan pemeriksaan, BPK 
dapat mengetahui apakah masing-
masing organisasi bernegara ini 
dalam  menggunakan dan mengelola 
anggaran sudah mencapai tujuan 
bernegara. Tujuan bernegara itu salah 
satunya mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Di sinilah BPK dapat 
mengambil perannya, memperbaiki 
pelaksanaan yang salah atas kebijakan 
yang keluar dari konteks tujuan 
bernegara. Bila itu dapat dilakukan 
akan lebih optimal dalam mencapai 
tujuan bernegara. Sebab pada 
dasarnya setiap kebijakan organisasi 
bernegara itu memiliki tujuan yang  
bagus. Hanya tinggal bagaimana cara 
mengimplementasikan kebijakan 
tersebut. Kalau ada organisasi 
bernegara yang dianggap bagus mulai 
penyusunan kebijakan, pengelolaan, 
transparansi dan akuntabilitasnya dapat 
ditularkan ke tempat lain.  

Bagiamana Anda mewujudkan 
visi tersebut?

Bila dilihat dari masa jabat saya, 
tentu banyak yang skeptif. Namun 
dalam mencapai tujuan tersebut, ada 
dua variabel yang perlu diperhatikan. 
Pertama, soal variabel waktu. Kedua, 
variabel kecepatan. Saya sudah 
memahami core bisnis BPK. Dengan 
begitu saya akan lebih cepat dalam 
membuat kebijakan-kebijakan dalam 
mencapai tujuan BPK ini. Dengan 
kecepatan tersebut, akan dapat 
mencapai tujuan tersebut dalam 
waktunya nanti. 

Bisa dijelaskan tahapan yang 
Anda lakukan dalam mencapai 
tujuan tersebut?

Tentu tahap awal yang akan kita 
lakukan yakni melakukan perbaikan 
dalam penetapan sasaran. Meskipun 
sasaran sudah dibuat periode 
sebelumnya. Dengan begitu saya 
tinggal melanjutkan dan membenahi 
hambatan yang dialami dalam 
mencapai sasaran sebelumnya, mana 
saja yang menjadi hambatan dalam 
mencapai sasaran sebelumnya.

Bisa dijelaskan mengenai 

pembenahan hambatan dalam 
mencapai sasaran dimaksud?

Misalnya masalah kecepatan 
auditor dalam menggunakan 
Informasi Teknologi (TI). Selain itu 
saya juga akan meningkatkan auditor 
dalam memahami permasalahan 
yang dihadapi dalam melakukan 
pemeriksaan. Itu akan saya percepat. 
Sebab ujung tombak dari BPK adalah 
auditor.  Percepatan itu mulai dari 
perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan 
hingga pelaporan hasil pemeriksaan. 

Bagaimana Anda mengatasi 
keterbatasan jumlah auditor? 

Cara yang paling mudah untuk 
mengatasi keterbatasan jumlah auditor 
dibandingkan jumlah  auditee-nya, 
yakni  menggunakan teknik yang 

paling mudah yaitu e-audit, yakni audit 
menggunakan IT. Karena itu Informasi 
Teknologi harus diperbaiki. Sebab 
audit itu memang sebaiknya kontinyu. 
Sebab data-data terbentuk setiap saat. 
Dengan begitu report itu terbentuk 
setiap saat. Untuk itu perlu ada desk 
audit yang cukup sebelum terjun 
ke lapangan. Karena itu saya akan 
membentuk tim yang spesifik mengkaji 
permasalahan-permasalahan dan 
risiko yang  ada bagi auditee. Dengan 

melakukan pengkajian permasalahan 
tersebut, pemeriksaan yang dilakukan 
auditor sudah mengarah. Jadi 
pemeriksaan pendahuluan itu justru 
banyak dilakukan berdasarkan data 
yang diterima dari auditee. Dengan 
begitu, ketika auditor melakukan 
pemeriksaan sudah dapat mengontrol 
bagian yang lemah saja. Pemeriksaan 
seharusnya sudah mengarah.

Bagaimana program Anda dalam 
meningkatkan kapasitas SDM?

Dalam pemeriksaan dibutuhkan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkualitas. Kalau berbicara 
peningkatan SDM  tentu ada program 
jangka pendek dan jangka panjang. 
Program jangka panjang harus 
melakukan pelatihan. Sedangkan 

pendeknya melakukan rekrutmen 
kualitas SDM yang dibutuhkan. Seperti 
contohnya melakukan rekrutmen SDM 
bidang IT. 

Artinya  dalam pemeriksaan juga 
dibutuhkan SDM bidang lain sperti 
IT? 

Benar. artinya, tidak hanya 
dibutuhkan SDM bidang akuntan 
tapi juga bidang lain seperti IT atau 
bidang hukum. Sebab audit itu pada 
prinsipnya sedang menguji keadaan 
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yang seharusnya dengan keadaan yang 
sebenarnya terjadi dengan serangkaian 
teknik pemeriksaan. Itu artinya kita 
harus memahami betul apa yang 
seharusnya terjadi dengan sebenarnya 
terjadi. Pada titik tertentu disiplin 
ilmunya bukan hanya domain akuntan, 
tergantung apa yang diaudit. 

Anda pernah mengungkapkan 
pentingnya sinergi BPK dengan 
lembaga negara lainnya. Menurut 
Anda sinergi seperti apa yang bisa 
diharapkan antara BPK dengan 
lembaga negara lainnya?

BPK memang perlu bersinergi 
dengan lembaga negara lain. Sebab 
pada dasarnya tujuan setiap organisasi 
bernegara itu sama. Hanya saja setiap 
organisasi bernegara itu memiliki 
kewenangan yang  berbeda dan  
dengan perangkat berbeda. Tapi tujuan 
akhirnya sama. Karena itu seluruh 
organisasi bernegara ini seharusnya 
bersinergi untuk mempercepat 
pencapaian tujuan bernegara. 
Misalnya BPK dapat bersinergi dengan 
Mahkamah Konstitusi dan lembaga 
negara lainnya.  

Mohon diberikan contoh 
sinerginya seperti apa?

Tentu banyak sinergi yang dapat 
dilakukan dengan BPK. Dalam hal 
anggaran misalnya mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 
hingga pertanggungjawaban 
keuangan misalnya masing-masing 
lembaga Negara dapat saling 
berkoordinasi. Contohnya  BPK 
misalnya memiliki data kelemahan 
MK  lima tahun lalu, tapi belum tentu 
diketahui oleh pembuat kebijakan yang 
sekarang karena tidak mengikuti. Hal 
itu dapat berkoordinasi dengan BPK 
pada saat membuat  perencanaan. 

Artinya BPK memiliki peran 
penting dalam memperbaiki 
organisasi bernegara?

Di sisi lain BPK memang dapat 
bertindak sebagai agen dalam 
memperbaiki kelemahan yang terjadi di 
berbagai organisasi bernegara. Sebab 
maju-tidaknya suatu negara dapat 
dilihat dari aktivitas negara tersebut. 

Setiap aktivitas itu perlu anggaran. 
Dengan begitu bila ingin melihat 
maju tidak negara itu cukup dengan 
mengetahui bagaimana dia mengelola 
resource yang dimiliki. Struktur 
aktivitasnya akan mempengaruhi 
berhasil atau tidaknya mengelola 

negara. artinya bila ingin memahami 
arah kebijakan Indonesia  ini bisa 
melihat dari struktur penganggarannya. 
Sebab struktur penganggaran itu 
cermin dari struktur aktivitas. 

Belakangan BPK melakukan 
pemeriksaan terhadap sejumlah 
perkara yang menjadi sorotan 
publik. Bagaimana Anda melihat 
peran BPK tersebut? 

Tentu saja ini sesuai dengan 
amanah Undang-undang yang 
diberikan BPK. Hanya saja perlu 
dibedakan proses pemeriksaan dengan 
penyidikan. Penyidikan itu arahnya 
membuktikan adanya tidak pidana 
dan mencari butki-bukti keterjadian 
tindak pidana. Sedangkan output dari 
pemeriksaan BPK itu bukan merupakan 
justifikasi tentang keterjadian atau 
tidak keterjadian tindak pidana. 
Karana itu BPK sangat hati-hati dalam 
menyebutkan terminologi pidana 
dalam hasil pemeriksaan. Meski 
dalam proses pemeriksaan itu BPK 
melihat terjadinya tindak pidana. 
Karena itu hasil pemeriksaan BPK perlu 
ditindaklanjuti oleh aparat hukum.  

Mohon diberikan contoh?
Contohnya misalnya dalam 

pemeriksaan kasus yang sedang 
menjadi perhatian publik, kasus 
Hambalang. Dalam melakukan 
pemeriksaan kasus tersebut, BPK 
tidak menentukan tindak pidana, tapi 

menghitung nilai kerugian negara. 
Sebab salah satu poin penting dalam 
tindak pidana korupsi itu perlu terjadi 
adanya kerugian negara. BPK dapat 
menentukan kerugian negara. Jadi 
yang dibutuhkan dari BPK itu berapa 
nilai kerugian negaranya. Sementara 
dalam kontek penyidikan kerugian 
negara itu memang penting untuk 
membuat bukti itu menjadi utuh. 
Karena itu penetapan kerugian negara 
tidak menghalangi proses penyidikan 
baik itu proses penahanan maupun 
penangkapan tersangka. Biasanya 
kerugian negara itu diperlukan pada 
proses persidangan. 

Belakangan ini sejumlah entitas, 
berlomba-lomba meraih opini 
WTP dari BPK sebagai upaya dalam 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara?

Opini yang diberikan BPK kepada 
entitas tentu berdasarkan standar 
pemeriksaan dalam meningkatkan 
transparansi dan  akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara. Dengan 
begitu tidak serta merta naiknya opini 
berarti pengelolaan negara itu sudah 
bagus dan transparan. Saya tidak 
berani mengatakan begitu. Karena 
itu kita harus menyampaikan kepada 
masyarakat apa pentingnya opini bagi 
republik ini. apa pentingnya opini 
dalam pencapaian tujuan bernegara. 
Ke depan, sebaiknya kita berkosentrasi 
pada rekomendasi, temuan dan 
pendapat BPK. Jadi bukan hanya opini, 
tapi yang lebih penting  rekomendasi, 
pendapat, dan temuan BPK dikaitkan 
dengan tujuan bernegara. 

Temuan dan rekomendasi BPK 
perlu ditindaklanjuti entitas?

Undang-undang memang sudah 
mengatur ada konsekuensi bagi 
entitas yang tidak menindaklanjuti 
temuan BPK. Dalam pasal 26 Undang-
undang Nomor  15 tahun 2004 
disebutkan bagi entitas yang sengaja 
tidak menindaklanjuti temuan BPK 
dapat dipidana. Karena itu ke depan 
juga perlu ditingkatkan kualitas 
rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti 
entitas.  (bw) 

Kalau ada organisasi 
bernegara yang dianggap 
bagus mulai penyusunan 
kebijakan, pengelolaan, 

transparansi dan 
akuntabilitasnya dapat 

ditularkan ke tempat lain.  
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M enurut Hasan Bisri, 
ada tiga persoalan 
besar terkait  SKK 
Migas yang ditemukan 

dalam pemeriksaan. Yakni, masalah 
Cost Recovery (Cr), pembiayaan 
operasional SKK Migas, dan, masalah 
penjualan minyak mentah atau 
kondensat. Hasil pemeriksaan dalam 
tiga tahun terakhir, 2010-2012, BPK 
menemukan biaya-biaya yang tidak 
seharusnya menjadi beban negara 
(Cost Recovery) yakni sekitar 221,5 juta 
dolar AS. 

“Setiap tahun BPK selalu 
memeriksa para kontraktor kerja 
sama di bidang Migas, meskipun 
tidak semua kontraktor mampu 
kami periksa. tapi kami secara 
sampling melakukan pemeriksaan. 
Dari pemeriksaan tersebut, kami 
menemukan biaya-biaya yang tidak 
seharusnya bisa dibebankan kepada 
negara. Cost Recovery jumlahnya 
sangat besar. Misalnya tahun 2012 ada 
15,4 miliar dolar AS, kami memeriksa 
8,8 miliar dolar AS, di antaranya. Dari 
pemeriksaan-pemeriksaan itu, kami 
berpendapat setidaknya ada 221 juta 
dolar AS yang semestinya tidak bisa 
dibebankan kepada negara,” papar 
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri.

Sejauh ini, ungkap Hasan Bisri, 
pihaknya belum menggunakan 
definisi kerugian negara terkait 
masalah tersebut, namun kalau 
nantinya sampai periode tertentu 
kontraktor dengan berbagai alasan, 
tidak mau mengembalikan, maka 
itu akan menjadi kerugian negara. 
“Menurut kami, itu tidak boleh 
dibebankan kepada keuangan negara. 
Artinya, kalau ini tidak dikoreksi, atau 
tidak dikembalikan oleh kontraktor-
kontraktor Migas, maka negara akan 
dirugikan,” tegasnya.

Masalahnya, lanjut Hasan Bisri, 
BPK berbeda pendapat secara 
diametral dengan SKK Migas, yang 
berpendapat Cost Recovery bukan 
bagian dari keuangan negara. 
Sementara berdasarkan uu Keuangan 
negara, Cost Recovery adalah bagian 

Hasan Bisri, WAKIL KETUA BPK

Tiga Persoalan 
Besar sKK Migas
* SKK Migas Setujui Biaya-Biaya yang 

Seharusnya Tidak Boleh Dibebankan

Sebuah lembaga, kalau pengawaSan dan SiStem lemah, 
Serta kekuaSaan terpuSat pada ‘Satu tangan’, akan 
berbahaya. demikian dikemukakan wakil ketua bpk, 
haSan biSri, terkait permaSalahan dalam Skk migaS. 
menurutnya, induStri migaS memerlukan lembaga 
kuat yang mampu mengawaSi apa yang menjadi hak dan 
kewajiban negara. 

Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK
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dari keuangan negara, karena 
semakin besar Cost Recovery yang 
dibayarkan, semakin kecil penerimaan 
negara. “Cost Recovery adalah biaya 
yang dibayarkan terlebih dahulu 
oleh kontraktor Migas yang nantinya 
akan diganti pada saat perhitungan,” 
tambahnya.

SKK Migas tegas Hasan Bisri, 
adalah lembaga yang dibentuk 
oleh negara yang salah satu 
tugasnya adalah mengawasi para 
kontraktor bekerja sesuai aturan, dan 
membebankan biaya sesuai aturan 
dan perjanjian. “BPK dalam melakukan 
pemeriksaan, kan, dasarnya adalah 
kontrak production sharing dan 
peraturan-peraturan pelaksana yang 
dikeluarkan Kementerian eSDM 
dan BP Migas. Dari pemeriksaan 
selama ini, ditemukan banyak Cost 
Recovery yang semestinya tidak 
boleh dibebankan kepada negara. 
Banyak biaya yang seharusnya tidak 
boleh dimasukkan ke sana, tapi tetap 
dimasukkan, namun itu disetujui oleh 
BP Migas (SKK Migas),” ungkap Hasan 
Bisri sembari menambahkan, laporan 
tentang itu juga telah disampaikan 
kepada DPr, Kementerian eSDM, BP 
Migas, bahkan para kontraktor. 

Wakil Ketua BPK menambahkan, 
kalau ini (Cost Recovery) tidak 
termasuk keuangan negara, untuk 
apa penunjukan peserta lelang 
barang dan jasa di lingkungan K3S 
yang jumlahnya di atas 5 juta dollar 
AS, harus dengan persetujuan Ketua 
SKK Migas? Jawabnya adalah, karena 
itu adalah bagian dari keuangan 
negara. Jadi jelas. uu Keuangan 
negara pun mengatur hal ini. 

Dalam kontrak production 
sharing, jelasnya lebih jauh, diatur 
biaya-biaya yang boleh dan 
tidak boleh dibebankan. Dalam 
perkembangannya, ternyata ada 
biaya-biaya yang belum termasuk 
dalam kontrak, lalu, dibuatlah 
peraturan oleh Menteri eSDM dan 
peraturan Kepala BP Migas. ternyata 
ini banyak dispute , banyak kontraktor 
tidak sependapat dengan aturan 

itu, dan, mereka selalu kembali 
ke kontrak, di mana kontrak tidak 
mengakomodir seluruh jenis biaya. 

“Kalau dibaca kontrak tentang 
biaya-biaya yang boleh dibebankan  
bunyinya ‘adalah…, namun tidak 
terbatas 1,2,3…dst’. nah, itu berarti 
kan, semua biaya boleh (dibebankan) 
karena di situ kan disebutkan ‘tidak 
terbatas item-item 1,2,3 , dst’ , jadi tidak 
terbatas pada kontrak saja,” jelasnya.

‘Menyelundupkan Biaya’
Perbedaan pandangan ini, 

membuat masalah ini terus berjalan 
dan hal itu tercermin dalam hasil 
audit yang dilakukan BPK selama 
bertahun-tahun. Perbedaan tersebut 
juga membuat tindaklanjutnya 
relatif sedikit, karena SKK Migas tetap 
berpendapat itu bukan keuangan 
negara. 

SKK Migas berpendapat, Cost 
Recovery murni uang kontraktor 
minyak, murni modal mereka. “Bahkan 
Pak rudi mengatakan, seharusnya 
kita berterima kasih pada mereka 
(kontraktor minyak), karena kita hanya 
punya bumi dan sumber minyak. 
Sedang mereka punya teknologi  dan 
modal besar. tapi BPK bersikeras, tidak 
bisa, itu adalah bagian keuangan 
negara.  Makin besar Cr makin kecil 
bagian yang diterima negara. Karena 

sesungguhnya Cr itu yang akan 
diganti dengan minyak mentah. 
“Dari sanalah kami berpendapat itu 
adalah bagian dari keuangan negara,” 
ucapnya.

Masalahnya, tambah Hasan Bisri, 
kontraktor minyak ini melakukannya 
dengan sengaja, dalam pengertian, 
sudah tahu biaya tidak boleh 
dibebankan kepada negara, tapi 
berusaha dibebankan. “Semua yang 
kita periksa pasti ada kasus seperti 
itu. Lalu mereka mengatakan, nanti 
kita kembalikan. Lho, nggak begitu. 
Berarti ada ‘intensi’ untuk mencoba 
‘menyelundupkan biaya’. “

Sejauh ini, kata Hasan Bisri, 
pihaknya belum mengambil langkah  
seperti misalnya, melaporkan ke 
KPK karena BPK menganggap, 
mereka masih mempunyai niat 
mengembalikan Cost Recovery 
tersebut. Beberapa di antaranya 
sudah mulai mengganti atau 
mengembalikan Cost Recovery yang 
sudah terlanjur dibebankan. namun 
sebagian besar belum melakukannya 
(mengembalikan). 

Yang jadi persoalan adalah, 
para kontraktor itu mempunyai niat 
‘menyelundupkan biaya-biaya’ yang 
seharusnya tidak boleh. “Buktinya 
kan sudah ada kasus proyek fiktif 
biomediasi Chevron, ini kan sudah 
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ada keputusan pengadilan. Jadi, 
tidak tertutup kemungkinan, kalau 
mereka mencoba terus-menerus 
‘menyelundupkan biaya-biaya’ 
yang tidak seharusnya, kita akan 
mempertimbangkan untuk 
melaporkan dari aspek pidananya,” 
tegas Hasan Bisri.

Peraturan Yang Aneh
Selain masalah Cost Recovery, 

Hasan Bisri juga mengungkapkan 
soal biaya operasional SKK Migas 
yang menurutnya ‘aneh’. SKK Migas 
adalah lembaga yang dibentuk 
negara, namun pembiayaannya 
diambil dari sebagian penerimaan 
Migas, sebelum disetorkan ke kas 
negara. Berdasarkan pemeriksaan, 
sejak tahun 2003 hingga 2012, 
sekurang-kurangnya sekitar rp7,5 
triliun uang Migas dipakai untuk 
membiayai lembaga tersebut, dan, 
itu tidak masuk dalam APBn.  

“Peraturan menyebutkan 
bahwa untuk membiayai 
semua instansi dan lembaga 
pemerintah harus masuk APBn. 
Menteri Keuangan pun telah 
mengeluarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, bahwa pembiayaan BP 
Migas atau lembaga sejenisnya, 
harus masuk APBn. tidak boleh 
ada instansi pemerintah yang 
dibiayai di luar APBn. Jadi saran 
BPK, mulai tahun depan itu 
diintegrasikan ke dalam APBn,” 
ungkap Hasan Bisri  dalam 
kesempatan berbeda, di DPr, 
beberapa waktu lalu.

Masalah ini, kata Hasan 
Bisri, telah berkali-kali disampaikan 
kepada BP Migas, Kementerian eSDM, 
Kemenkeu, dsb, namun mereka 
mengatakan undang-undangnya 
bunyinya memang demikian. “Jadi 
menurut saya, undang-undang harus 
diubah agar tidak bertentangan 
dengan undang-undang lainnya. 
Menurut saya, harus ada sinkronisasi 
dalam menyusunan undang-undang,” 
tandasnya. 
Pontensi Kerugian Negara

Masalah lainnya, lanjut Hasan Bisri, 
adalah tentang penjualan minyak 
mentah atau kondensat. Salah satu 
contoh, kasus tahun 2009, ihwal 
penjualan minyak mentah kepada 
sebuah perusahaan dalam negeri, Pt 
tPPI, dan belum dibayar, jumlahnya 
mencapai rp1,3 trilun. Penunjukan 
tersebut, dilakukan oleh pejabat BP 
Migas yang tidak berwenang, padahal 
seharusnya Kepala BP Migas yang 
melakukan penunjukan. 

nah, sampai akhir Desember 2012, 
hal itu masih tercatat sebagai piutang 
yang belum tertagih. Jika sampai  

periode tertentu nanti, ini tidak 
tertagih maka dengan sendirinya 
akan menjadi kerugian negara.

Pemeriksaan tentang penjualan 
kondensat itu sudah dilakukan dan 
telah dituang dalam LHP atas LKPP 
2012 pada bagian LHP Kepatuhan 
terhadap Peraturan Perundang-
undangan. BPK menemukan 
‘Penjualan kondensat bagian 
negara oleh Pt tPPI (trans Pacific 
Petrochemical Indotama)  tidak sesuai 

kontrak sehingga terdapat piutang 
yang berpotensi tidak tertagih sebesar 
rp1,3 triliun. nilai piutang tersebut 
timbul karena kegagalan pelunasan 
atas pasokan bahan baku kondensat 
bagian negara dari BP Migas yang 
sekarang menjadi SKK Migas. 

BPK merekomendasikan kepada 
pemerintah agar; a) Memberikan 
sanksi kepada pejabat instansi terkait 
yang terbukti lalai dalam proses 
penunjukan Pt tPPI sebagai penjual 
kondensat bagian negara, 2) Segera 
melakukan upaya pengamanan 
piutang negara dengan mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan 
untuk menjamin tertagihnya 
piutang negara kepada Pt tPPI.

Menurutnya, lembaga apa 
pun kalau pengawasan lemah, 
sistem lemah, kekuasaan 
berpusat pada ‘satu tangan’ itu 
akan menjadi berbahaya. Perlu 
diketahui, lapangan minyak yang 
harus diawasi banyak sekali, 
demikian pula perusahaan yang 
harus diawasi jumlahnya ratusan.

“nah mereka SKK Migas harus 
mengawasi berapa produksinya, 
biayanya, dsb.  namanya produksi, 
itu kan adanya di lapangan, 
sedang orang-orang BP Migas ada 
di belakang meja, lalu siapa yang 
mengawasi di lapangan? Jangan-
jangan produksi 1.000 barrel, 
bilangnya 600 barrel, itu kan bisa 
saja terjadi?!”

Intinya, tegas Hasan Bisri, 
apa pun lembaga yang akan 
mengawasi, yang diperlukan 
adalah lembaga yang kuat 

untuk mengawasi industri migas. 
“Bentuk lembaganya, terserah, 
mau bentuk apa, tapi yang penting 
adalah governance-nya baik, mampu 
mengawasi apa yang menjadi 
hak negara dan apa yang menjadi 
kewajiban negara. Karena ternyata 
dari sisi Cost Recovery ada persoalan, 
dari sisi pembiayaan instansinya juga 
ada masalah, dan, menjual minyak 
mentah pun ada persoalan juga,” 
tuturnya.  (dr)

Selain masalah Cost 
Recovery, soal biaya 

operasional SKK Migas juga 
‘aneh’. Sebagai lembaga 
yang dibentuk negara, 

namun pembiayaannya 
diambil dari penerimaan 

Migas. Berdasarkan 
pemeriksaan, sejak 

tahun 2003 hingga 2012, 
sekitar Rp7,5 triliun uang 
Migas dipakai membiayai 

lembaga tersebut, dan, 
tidak masuk APBN.
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S eKALIPun sejak dibentuk 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sudah cukup 
banyak pejabat yang 

“dipermalukan” oleh lembaga anti 
korupsi itu, masih ada saja petinggi 
di negeri ini yang belum jera. Godaan 
materi telah membuatnya nekat 
memupuk kekayaan melalui jalan 
pintas. 

Peristiwa paling hangat dan 

cukup mencengangkan adalah 
dicokoknya Kepala Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) rudi rubiandini. Dosen 
teladan ItB yang digadang-gadang 
bakal bisa membenahi tata kelola 
bisnis minyak dan gas bumi pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi 
(yang membubarkan BP Migas) itu, 
ternyata begitu mudah terjerumus 

hanya Selang beberapa hari Setelah lebaran, kpk kembali 
menunjukkan akSinya melakukan tangkap tangan. tak 
tanggung-tanggung, kali ini yang terjerat adalah kepala 
Skk migaS. mungkinkah penangkapan ini menandai adanya 
praktik-praktik mafia di tubuh bp migaS Sebelumnya.

sKandal suaP 
di sKK Migas 

pada perbuatan nista.
Sekalipun hingga saat ini KPK 

masih memproses kasus penyuapan 
yang menimpa mantan Wakil 
Menteri energi dan Sumber Daya 
Mineral (eSDM) itu, adanya sejumlah 
barang bukti ratusan ribu dollar AS 
dari pengusaha Kernel Pte Ltd yang 
ditemukan di rumah dinasnya, Jalan 
Brawijaya Jakarta, telah membuat 
rudi rubiandini tak bisa berkutik. 

Sebagaimana diungkapkan Juru 
Bicara KPK Johan Budi dan Wakil 
Ketua KPK Bambang Widjojanto  
dalam  konferensi pers di Gedung 
KPK, Jalan Hr rasuna Said, Kuningan, 
Jakarta Selatan, rabu (14/8/2013) 
siang, forum ekspos KPK telah 
menyetujui peningkatan tahapan 
proses pemeriksaan menjadi tahapan 
penyidikan. Bahkan KPK akhirnya 
menetapkan rudi sebagai tersangka.

Selain menangkap mantan 
Wakil Menteri energi dan Sumber 
Daya Mineral (eSDM) itu, KPK juga 
menangkap dua orang lainnya. 
Mereka adalah  Deviardy (A)  dan 
Simon G tanujaya (S).

“Kualifikasi ketiga tersangka 
tersebut adalah, Simon sebagai 
pemberi, dan Deviardy sebagai 
perantara serta rudi rubiandini 
sebagai penerima. Mereka 
dikategorikan tertangkap tangan,” 
imbuh Bambang Widjojanto sembari 
memperlihatkan barang bukti yang 
berhasil disita dalam kemasan 
kantung plastik. 

Menurut Bambang, uang-
uang itu disita dari rumah rudi 
saat kepala SKK Migas dan kedua 
rekannya ditangkap di rumah rudi 
di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, 
Selasa (13/8/2013) pukul 22.30 WIB,  
dan  dari kediaman Ardy  di Jalan 
Holtikultura, Pasar Minggu.

Ardy merupakan karyawan 
Kernel Oil Pte Ltd. Selain itu ada 
pula Moge alias ”motor gede” 
bermerek BMW yang masih diselidiki 
kepemilikannya. Yang jelas, tambah 
Bambang, rudi rubiandini sempat  
mencoba menstater motor yang 

voaindonesia.com

KPK memperlihatkan barang bukti usai penangkapan Rudi Rubiandini.
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harganya ratusan juta rupiah itu.   
Bambang Widjojanto 

menjelaskan, penangkapan yang 
dilakukan KPK berawal dari informasi 
masyarakat tentang adanya dugaan 
pemberian sejumlah uang kepada 
rudi rubiandini. Informasi itu 
kemudian ditindaklanjuti oleh KPK 
dengan operasi tangkap tangan.

Awalnya Simon tanjaya 
memberikan dana kepada saudara 
Ardy pada Selasa (13/8) sekitar 
pukul 16.00 WIB. Dana itu akan 
diberikan ke saudara rudi 
rubiadini yang dijanjikan akan 
bertemu jam 21.00 WIB. Dana 
yang akhirnya diketahui berjumlah 
AS$400.000, diberikan Simon  
kepada Ardy  di City Plaza. 

Sekitar pukul 21.30 WIB, dana 
tersebut oleh Ardy diserahkan 
kepada rudi rubiandini di 
kediamannya di Jalan Brawijaya 8 
no. 30, Jakarta. Bersama dengan 
uang, juga diserahkan motor gede 
(moge) merek BMW kepada rudi 
yang sebelumnya dikendarai oleh 
Ardy.

“Di kediaman rudy agak 
lama. Lebih dari setengah jam. 
Bahkan rudi rubiandini sempat 
menyalakan moge itu. Kemudian, 
Ardy diantar pulang oleh sopir 
rudi menggunakan mobil rudi. 
tidak lama kemudian dilakukan 
penyergapan,” jelas Bambang.

Berikut kronologi 
penangkapan rudi. Berdasarkan 
pernyataan dari Jubir KPK Johan 
Budi sebagai berikut:

Selasa (13/8) 19.00 WIB, KPK 
mendapat informasi mengenai 
akan adanya pengiriman uang 
kepada rudi. Sebelumnya, pekan 
sebelumnya KPK juga sudah 
mendapatkan informasi mengenai 
rencana penyerahan uang  tersebut.

tim KPK bergerak ke rumah 
rudi di Jl. Brawijaya Jaksel. PK 22.30 
WIB tim penyidik KPK yang sudah 
mengantongi rekaman penyadapan, 
masuk ke rumah rudi. Di sana tim 
mengamankan rudi dan seorang 

swasta Deviardy. Selanjutnya tim 
KPK mengamankan tas hitam yang 
berisi uang uSD 400 ribu. KPK  dan 
mengamankan moge merk BMW 
milik rudi.

rabu (14/8) PK 00.00 WIB, tim KPK 
yang lain melakukan penangkapan 
terhadap seorang swasta, Simon 
tanjaya. Penangkapan dilakukan di 
Apartemen Mediterania  di tower H, 
Jakarta Barat.

PK 02.00 WIB, tim KPK yang 
sudah berada di kantor Jl. rasuna 
Said Jakarta membawa rudi kembali 
ke rumahnya di Jl. Brawijaya. rudi 
dibawa terkait penggeledahan yang 
dilakukan KPK. tim menemukan 
uang uSD 300 ribu yang diduga 
merupakan pemberian oleh pihak 
yang sama pada pekan sebelumnya. 
Sedangkan dari penggeledahan  di 

rumah Deviardy, di Jl. Holtikultura 
no.15 Pasar Minggu, ditemukan uang 
AS$200.000.

Sekitar pukul 10.00 WIB, tim KPK 
melakukan pemasangan KPK line di 
dua tempat: Apartemen Mediterania 
dan di ruang kerja rubi, di kantornya 
di Jl. Gatot Subroto.

Dari hasil ekspos (gelar perkara) 
ditetapkan tiga orang tersangka, 
yaitu Simon sebagai pemberi  dijerat 

dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a 
atau b atau Pasal 13 uu tipikor 
jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KuHP. 
Sedangkan  Deviardy  dan rudi 
rubiandini sebagai penerima dan 
dijerat Pasal 12 huruf a dan b atau 
Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 uu 
tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
KuHP.

Selain menggeledah rumah 
para tersangka, penyidik KPK 
pada 15 Agustus 2013 juga 
mengembangkan penggeledahan 
di ruang Sekretaris Jenderal 
Kementerian energi dan Sumber 
Daya Mineral Waryono Karno di 
lantai 2 gedung kementerian di 
Jalan Merdeka Barat, Jakarta, itu. 
Dalam penggeledahan, penyidik 
menemukan uang uS$ 200 ribu di 
sebuah tas hitam. 

Atas temuan itu, Wakil 
Ketua KPK Busyro Muqoddas 
mengatakan Komisi akan segera 
memanggil Waryono. “Ada aroma 
tak sedap. Sebaiknya nanti 
dijelaskan dengan jujur,” kata 
Busyro. Sedangkan juru bicara 
KPK, Johan Budi, belum bisa 
memastikan duit itu pemberian 
Simon G. tanjaya, petinggi Kernel 
Oil Pte Ltd, yang diduga menyuap 

rudi agar perusahaannya menang 
tender minyak di SKK Migas. 

KPK juga menggeledah kantor 
SKK Migas di Jalan Gatot Subroto 
dan kantor Kernel Oil Pte Ltd di 
kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. 
Belasan dokumen diangkut di dua 
kantor itu. Di ruangan rudi, penyidik 
menyita uang Sin$ 60 ribu dan uS$ 
2.000, serta emas 180 gram. Penyidik 

Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas
istimewa
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PANTAU

juga menggelandang rudi ke Bank 
Mandiri untuk membuka deposit 
boks pribadinya dan menemukan 
uang uS$ 350 ribu.

Sedangkan Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Abraham Samad mengatakan, 
lembaganya sudah memantau 
gerak-gerik Kepala SKK Migas yang 
sudah dinonaktifkan, rudi rubiandini 
sejak tiga bulan lalu. Hal itu pernah 
diungkapkannya dalam sebuah 
pertemuan di PDI Perjuangan.

“Itu sudah dipantau dari tiga 
bulan lalu. Waktu ceramah di PDIP 
sudah saya ingatkan KPK akan masuk 
dalam kasus sumber daya alam,” kata 
Abraham di Gedung nusantara I, 
Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 
(15/8).

Abraham menambahkan, saat ini 
KPK masih memverifikasi sejumlah 
dokumen hasil sitaan di tiga tempat 
serta melakukan pemeriksaan 
terhadap beberapa orang yang 
diindikasikan memiliki informasi atau 
mengetahui masalah ini.”Banyak 
dokumen disita dan kita mau 

verifikasi. Belum bisa disimpulkan 
karena kita masih mendalami,” 
tandasnya.

Disinggung soal dugaan 
keterlibatan anggota Komite 
Konvensi Partai Demokrat dalam 
kasus tersebut, Abraham masih 
enggan memberikan jawaban. 
“Belum disimpulkan, karena ada 
dokumen masih diinvestigasi,” 
ucapnya singkat.

Komite Konvensi Partai Demokrat 
disinggung-singgung karena salah 
satu anggota Komite Konvensi Calon 
Presiden Partai Demokrat adalah 
pemilik Kernel Oil Pte Ltd, anak Pt 
tripatra yang menginduk ke Pt 
Indika energi.

Sementara itu Mantan Ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud 
MD, meminta Kepala SKK Migas 
rudi rubiandini dihukum seadil-
adilnya.”Orang seperti ini harus 
dihukum berat. Penangkapan ini 
harus dijadikan contoh bahwa orang-
orang seperti itu harus dihukum 
berat karena bisa menggerogoti dari 
dalam,” kata Mahfud, seperti dilansir 

tribunnews, rabu (14/8).
Lebih jauh Mahfud menceritakan 

bahwa rudi adalah orang yang 
paling menentang vonis MK soal 
undang-undang nomor 22 tahun 
2001 tentang Migas. Perubahan 
BP Migas menjadi SKK Migas atas 
keputusan MK tersebut membuat 
rudi rubiandini kebakaran jenggot 
dan menentang ketok palu MK.

“MK memang sudah mengendus 
adanya indikasi penyalahgunaan 
kekuasaan dan praktik-praktik 
mafia hukum di tubuh BP Migas. 
Sekarang terbukti dengan adanya 
penangkapan ini. rudi adalah salah 
seorang dari BP Migas yang sangat  
tidak terima dengan vonis MK. Dia 
menyerang vonis MK hanya karena 
baca di media, belum melihat 
putusannya,” ujar Mahfud.  (bd) 
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M unculnya decenting 
opinion (pendapat 
beda) dua anggota 
majelis hakim 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) dalam perkara impor daging 
cukup mengejutkan para penggiat 
anti korupsi. Kedua anggota majelis 
pada intinya menyatakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)  tidak 
berwenang melakukan penuntutan 

perkara tindak pidana pencucian 
uang, tanpa terlebih dahulu 
membuktikan predicate crime-nya. 

Sekalipun dalam putusan 
sela Ketua Majelis Hakim Tipikor 
yang menangani perkara tersebut 
memutuskan untuk melanjutkan 
pemeriksaan ke pokok perkara, 
munculnya pendapat yang berbeda 
dari dua hakim tersebut langsung 
mendapat reaksi dari para penggiat 

AnomAli PenerAPAn 
TindAk PidAnA 
PencuciAn uAng
Sekalipun Sudah  dua kali direviSi, penerapan uu 
pencegahan dan pemberantaSan tindak pidana pencucian 
uang maSih Sering menimbulkan perdebatan. putuSan 
hakim memiliki peran mengataSi carut-marut perihal 
pencucian uang.

anti surah. Pasalnya tak mustahil 
masalah ini akan menjadi batu 
sandungan bagi KPK di kemudian 
hari. 

Jika benar KPK tidak dapat 
menuntut perkara tindak pidana 
pencucian uang (TPPu), lantas 
bagaimana dengan kasus-kasus 
korupsi yang saat ini tengah disidik 
KPK  atau yang tengah disidangkan 
di Tipikor. lantas  bagaimana upaya 
pengembalian kerugian negara yang 
menjadi bagian terpenting dalam 
penanganan kasus-kasus korupsi 
tersebut. 

Meski sejumlah ahli merumuskan 
mengenai pengertian pencucian 
uang atau money laundering   secara 
sederhana, tapi definisi money 
laundering seringkali tidak diterima 
secara universal. 

Dalam uu  no.8  Tahun 2010, 
pengertian pencucian uang 
didefinisikan sebagai suatu cara 
menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan yang 
diperoleh dari hasil tindak pidana 
sehingga nampak seolah-olah harta 
kekayaan dari hasil tindak pidana 
tersebut sebagai hasil kegiatan yang 
sah. 

lebih rinci di dalam Pasal 1 
angka 1 uu TPPu, pencucian uang 
didefinisikan sebagai perbuatan 
menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
menukarkan, atau perbuatan lainnya 
atas Harta Kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana dengan maksud untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan sehingga 
seolah-olah menjadi harta kekayaan 
yang sah. 

Selanjutnya pada pasal 2 uu 
TPPu telah menyebutkan bahwa hasil 
tindak pidana adalah harta kekayaan 
yang diperoleh dari 26 jenis tindak 
pidana dan tindak pidana lainnya 
yang diancam dengan hukuman 
4 tahun lebih, yang dilakukan di 
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wilayah nKRI atau di luar wilayah 
nKRI dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut 
hukum di Indonesia.  

Sedangkan yenti Garnasih 
yang dikenal sebagai pakar Money 
laundering Indonesia menyatakan, 
dalam penanganan TPPu yang 
penting adalah aliran dana. Setelah 
terjadinya praktik korupsi dan uang 
hasil korupsi itu ternyata  telah 
berubah menjadi barang-barang atau 
telah ditransfer entah ke rekening 
orang lain atau rekening tersangka, 
atau telah diberikan pada orang 
lain atau telah diinvestasikan ke 
dalam perusahaan atau perbuatan 
apa saja. Sepanjang perbuatan itu 
terkait dengan hasil korupsi, maka 
berarti telah terjadi pencucian uang. 
Karenanya pelaku harus dijerat 
hukum dengan dua pelanggaran 
kejahatan sekaligus, yakni korupsi dan 
tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, dalam pandangan yenti, 
menjerat tersangka korupsi dengan 
TPPu, harus dipandang sebagai upaya 
memudahkan pengembalian aset 
yang telah dikorupsi. Diawali dengan 
penyitaan harta kekayaan tersangka 
yang diduga berasal dan berkaitan 
dengan hasil korupsi. “Di sini sangat 
penting ditekankan bahwa dugaan 
pencucian uang adalah berkaitan 
dengan aliran dana hasil korupsi,” 
tegas yenti.

Dengan menggunakan sangkaan 
TPPu yang menyertai dugaan korupsi, 
tambah yenti,  KPK mempunyai 
cara lebih mudah dalam penyitaan 
dibanding apabila menyita dengan 
ketentuan antikorupsi, yang sering 
kandas di pengadilan. Karena, 
kegagalan meyakinkan hakim 
bahwa harta itu terkait korupsi yang 
biasanya dihubungkan dengan upaya 
perampasan menggunakan Pasal 18 
uu Tindak Pidana Korupsi.

yenti mencontohkan dalam kasus 
DS. Dalam tulisannya yang termuat 
di salah satu harian nasional, dosen 
Fakultas Hukum universitas Trisakti 
itu, menyatakan sudah tepat bila 

perkara korupsi Irjen Pol DS yang 
ditangani Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dikembangkan dan 
bermuara pada penanganan perkara 
tindak pidana pencucian uang (TPPu). 
“Dalam kasus itu KPK juga telah 
melakukan penyitaan berbagai aset 
DS yang diduga sebagai hasil korupsi 
terkait pengadaan simulator SIM,” kata 
yenti. 

Dengan menerapkan ketentuan 
uu TPPu pada kasus DS, menurut 
yenti, KPK seharusnya bisa lebih 
cepat mengembangkan perkara 

dengan menelusuri ke mana saja 
hasil kejahatan korupsi itu mengalir 
dan menetapkan semua pihak 
yang turut menikmati hasil korupsi 
sebagai pelaku kejahatan pencucian 
uang. “Pengembangan itu sangat 
penting karena pada prinsipnya 
undang-undang mengatur bahwa 
barangsiapa mengalirkan dan juga 
menerima aliran dana hasil korupsi 
adalah suatu pelaku kejahatan,” jelas 
yenti.

Sedangkan bagi yang menguasai 
atau menerima hasil kejahatan akan 
dilakukan penyitaan.  Selanjutnya 
dengan putusan hakim, semua hasil 

kejahatan tersebut harus dirampas 
dan dikembalikan kepada yang 
berhak. Berkaitan dengan para 
penerima hasil kejahatan yang tidak 
terlibat korupsinya, mereka hanya 
dijerat TPPu. Hanya saja, memang 
para penerima atau yang menguasai 
hasil kejahatan itu harus mengetahui 
bahwa yang diterimanya atau yang 
diatasnamakan dirinya adalah dari 
hasil kejahatan atau paling tidak 
mereka patut menduga bahwa harta 
itu hasil kejahatan.

Menurut yenti Ganarsih, terkait 
dengan harta DS, tentu harus dilihat 
dari jumlahnya yang tidak sesuai 
dengan penghasilan DS sebagai 
seorang polisi. “Kalau memang ada 
penghasilan lain, harus jelas dari 
kegiatan apa, dan kegiatan itu juga 
bukan dari hasil kejahatan,” kata yenti.

yenti menilai dengan 
diterapkannya TPPu pada DS , 
seharusnya ada tersangka lain terkait 
pencucian uang, yaitu orang-orang 
yang terkait dengan hasil korupsinya. 
Meski mereka tidak tahu uang itu 
hasil korupsi, tetapi dengan patut 
menduga bahwa jumlah yang 
diterima tidak sesuai dengan profil DS, 
sudah cukup untuk menyeret orang-
orang yang menikmati hasil korupsi 
tersebut.

Sedangkan pakar hukum sekaligus 
penasihat ahli Kapolri chairul 
Huda, menyatakan bahwa uu TPPu 
merupakan suatu alat penekan dalam 
mengungkap rangkaian double crime 
yang terjadi dalam kasus korupsi. 
Dengan demikian pengusutan TPPu 
tidak bisa dilepaskan dari perbuatan 
utamanya yakni korupsinya itu sendiri. 
“Jadi predicate crime-nya terlebih 
dahulu dibuktikan,” tegas chairul 
kepada WaRTa BPK.  

adapun pengusutan uu TPPu 
yang didasari aliran dana (follow the 
money), menurut chairul Huda bila 
sudah jelas atau terbukti pidana 
pokoknya. Sebab kalau dasarnya 
hanya follow the money, tanpa ada 
predicate crime-nya hal itu  bisa 
menjadi sangat berbahaya karena  

Yenti Ganarsih
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dikhawatirkan bisa mengakibatkan 
fitnah. Bahkan bisa saja aliran dana ini 
menjadi alat yang tidak sehat. 

“Misalnya saja uang hasil korupsi 
itu secara sepihak dialirkan kepada 
seseorang katakanlah kepada musuh 
politiknya. Hanya dengan mengetahui 
rekening seseorang, maka dengan 
asas  follow the money uuTPPu bisa 
digunakan untuk mencelakai orang 
lain,” katanya. 

Karena itu chairul menyarankan 
penggunaan asas follow the money 
tersebut  harus hati-hati.  Follow 
the money bisa digunakan untuk 
menjerat pencucian uang bila 
memang predicate crime-nya 
sudah terbukti. Dengan demikian 
aliran dana hasil korupsi itu ke 
mana dan penggunaannya untuk 
apa sudah jelas.

Menyangkut penerapannya, 
chairul Huda menuturkan hingga 
saat ini banyak kalangan yang 
menyebutkan bahwa uu no. 
10  tahun 2010 tentang TPPu 
terlalu banyak cakupannya. 
adanya 26 tindak pidana 
yang yang dikaitkan dengan 
TPPu termasuk pidana yang 
hukumannya 4 tahun atau lebih, 
dinilai terlalu melebar. akibatnya 
hak itu menyebabkan munculnya 
penanganan perkara yang terkesan 
berbeda-beda pada perkara yang 
serupa. “Penanganan yang tidak equal 
ini sering menimbulkan kesan ‘tebang 
pilih’,” tambah chairul.     

Terkait soal kewenangan  untuk 
melakukan penuntutan terhadap kasus 
pencucian uang, menurut chairul, 
dalam undang-undang tidak ada satu 
pun pasal yang yang secara tegas 
memberikan kewenangan kepada 
KPK melakukan penuntutan kasus 
pencucian uang tanpa dibuktikan 
predicate crime terlebih dahulu.         

KPK Berwenang 
Di sisi lain Ketua PPaTK Muhammad 

yusuf yang ikut membidani lahirnya 
undang-undang nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian uang (PP TPPu), 
menegaskan salah satu pertimbangan 
memperluas penyidik TPPu adalah 
banyaknya penyidik yang berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 
uu no 25/2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian uang.

Misalnya penyidik KPK dan 
Kejaksaan untuk kasus korupsi, 
penyidik Bea dan cukai untuk tindak 
pidana penyelundupan, penyidik 

pajak untuk tindak pidana perpajakan, 
penyidik Bnn untuk tindak pidana 
narkotika, serta penyidik kepolisian 
untuk semua tindak pidana. 

Diberikannya kewenangan 
penyidikan tersebut  lanjut 
Mohammad yusuf, bertujuan utama 
agar sejak dini penyidik dapat 
melakukan penelusuran dan penyitaan 
aset sebagai upaya pengembalian 
kerugian negara atau pihak ketiga. 
Sekaligus ini merupakan upaya 
penciptaan keadilan dan kepastian 
hukum dengan pertimbangan bahwa 
yang diproses tidak hanya pelaku 
tindak pidana asal, tetapi juga pihak-
pihak yang menikmati hasil kejahatan 
tersebut. 

KPK sebagai institusi yang 
diberikan kewenangan menyidik 

dan menuntut tindak pidana korupsi 
tertentu selama ini telah menunjukkan 
kinerja yang baik. namun, dalam 
beberapa kasus, KPK tidak berdaya 
menyidik dan menuntut pihak-pihak 
yang menikmati hasil kejahatan tindak 
pidana korupsi tertentu tersebut. 
antara lain dalam kasus tindak pidana 
korupsi Dana yayasan Bank Indonesia, 
tindak pidana korupsi cek pelawat, 
dan tindak pidana korupsi pengadaan 
mobil pemadam kebakaran. 

Kondisi ini tambah Mohammad 
yusuf, menimbulkan 
ketidakadilan 
mengingat sang 
koruptor dihukum, 
tetapi yang menikmati 
hasilnya santai duduk 
manis bersenang-
senang dengan hasil 
kejahatan tersebut. 
akibat akhirnya, uang 
kejahatan itu tidak 
dapat dirampas, bahkan 
dapat dijadikan ”modal” 
untuk lahirnya tindak 
pidana yang baru. 
untuk itu, kepada 
KPK perlu diberikan 
wewenang untuk 
menyidik dan menuntut 
TPPu yang berasal dari 

tindak pidana korupsi. 
apa dasar bahwa KPK berwenang 

menuntut TPPu? Dalam uu no 8/2010 
tentang PP TPPu kewenangan KPK 
menyidik TPPu dinyatakan secara 
tegas dalam penjelasan Pasal 74. 
Kewenangan KPK menuntut memang 
tidak disebutkan secara tegas sebagai 
mana kewenangan untuk melakukan 
penyidikan. Tetapi bukan berarti KPK 
tidak berwenang menuntut TPPu. 

Dalam Pasal 51 ayat (3) uu 
no 30/2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
disebutkan bahwa penuntut umum 
(pada KPK) adalah jaksa penuntut 
umum. Sementara itu  Pasal 2 ayat (3) 
uu Kejaksaan menyatakan, Kejaksaan 
adalah ”satu dan tidak terpisahkan”  
(bd/bw)

Ketua PPATK, Muhammad Yusuf
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S eanDaInya kisah 
kasih di balik “bilik 
cinta” lP cipinang tak 
disebarluaskan Vanny 

Rossyane melalui kicauannya di 
twitter, bisa jadi masalah hukuman 
tambahan tentang  pencabutan 

hak menggunakan alat komunikasi 
terhadap gembong narkotika 
internasional,  Freddy Budiman tak 
akan muncul ke permukaan. 

Tapi apa lacur. Kicauan Vanny 
tentang hubungan asmaranya 
dengan Freddy begitu “merdunya”  

“Judge mAke lAw” dAn 
nyAnyiAn dAri Bilik cinTA
badan narkotika naSional (bnn) mengapreSiaSi putuSan 
pn Jakarta barat yang memberikan hukuman tambahan 
berupa pencabutan hak menggunakan alat komunikaSi bagi 
para bandar narkoba. diharapkan putuSan ini biSa diikuti 
hakim-hakim lain Sebagai upaya pemberantaSan narkoba.

sehingga  tidak saja mampu 
menelanjangi aib para pejabat yang 
bertugas di lapas narkoba cipinang, 
tapi juga telah menguak tabir betapa 
hebatnya pengendalian bisnis  
narkotika yang dilakukan dari balik 
lembaga Pemasyarakatan cipinang. 

Di sisi lain kicauan itu juga 
berdampak positif bagi putusan 
Majelis Hakim Pn Jakarta Barat yang 
diketuai Haswandi. Terbukanya 
kebobrokan di lapas cipinang 
itu tentunya membuat  “Judge 
make law” yang digulirkan Ketua 
Pengadilan Jakarta Barat menjadi 
bertuah. 

Dimasukkannya hukuman 
tambahan berupa pencabutan 
sejumlah hak, termasuk hak 
menggunakan berbagai peralatan 
komunikasi ke dalam amar putusan 
pada vonis hukuman mati  Freddy 
Budiman, tentunya bisa menjadi 
acuan (yurisprudensi) bagi para 
hakim lain sebelum ada revisi atau 
penambahan pasal 35  KuHP.

Harus diakui, hingga saat ini 
memang tak sedikit pengamat yang 
masih pesimis terhadap efektifitas 
hukuman tambahan tersebut. 
Mereka menganggap hukuman 
tambahan itu hanya “macan kertas”, 
karena dalam praktiknya para bandar 
narkotika yang dikenai hukuman 
tambahan masih bisa menggunakan 
trik lain. Mereka dengan mudah 
masih bisa meggunakan ponsel 
orang lain, membuat nomor 
baru dengan menyembunyikan 
identitasnya, bahkan ada yang 
bekerjasama dengan para sipir atau 
tahanan lainnya.  

Tapi apa pun alasaannya, 
upaya Haswandi membatasi ruang 
gerak para bandar narkotika yang 

Haswandi, Ketua Majelis Hakim Kasus Gembong Narkoba Freddy Budiman
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menjalankan bisnisnya dari dalam lP 
tentunya pantas mendapat apresiasi 
karena putusan itu sangat pro 
terhadap pemberantasan narkotika 
yang kini telah menjadi momok yang 
sangat serius bagi bangsa Indonesia.

Paling tidak, anggapan “macan 
kertas” itu tentunya kini tak berlaku 
buat Freddy Budiman.  Pasalnya 
bandar narkotika internasional 
yang sudah menjadi incaran Badan 
narkotika nasional  (Bnn) itu kini 
telah dipindahkan dan diisolasi 
di lapas nusa Kambangan yang  
berstatus super-maximum security 
(SMS) yang disebut-
sebut Menkumham amir 
Syamsudin sebagai tempat 
pengasingan.

Kicauan Vanny tentang 
kenangan indahnya di bilik 
cinta cipinang bersama 
Freddy Budiman rupanya 
juga telah membuka aib 
para pejabat yang bertugas 
di lP cipinang, khususnya 
di lP narkoba. Bayangkan, 
menurut wanita cantik yang 
berprofesi sebagai model 
majalah pria dewasa itu, 
bilik cinta itu tak sekadar 
digunakan untuk melepas 
rindu, tapi tak jarang ruang 
itu mereka gunakan untuk 
pesta sabu-sabu bersama 
sang kekasih, Freddy Budiman.

Ironisnya lagi, letak bilik cinta 
itu tidak berada di tempat terpencil 
yang sulit dikontrol atau dijangkau 
petugas lapas. Bilik cinta itu 
justru berada di ruangan Kepala 
lP narkoba cipinang yang sehari-
harinya sarat aktivitas. Ruang itu 
disekat sehingga mereka merasa 
cukup aman dan nyaman.

atas pengakuan itu, sontak  
Menteri Hukum dan HaM, amir 
Syamsudin geram dan mulai 25 Juli 
2013, dia menonaktifkan Kepala 
lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) 
narkotika cipinang, Thurman 
Hutapea. Penonaktifan tersebut 
menurut amir, untuk memperlancar 

proses pemeriksaan Thurman terkait 
kasus dugaan adanya ruangan 
khusus di lapas narkotika. Sedangkan 
Freddy Budiman langsung di-
“asingkan” di lP Batu, nusa 
Kambangan.

Selain itu Kemenkumham juga 
menurunkan tim untuk memeriksa 
11 orang terkait penyalahgunaan 
ruangan lembaga Pemasyarakatan 
(lP) cipinang tersebut. Dari hasil  
pemeriksaan terhadap ke-11 
orang pegawai lP cipinang itu, 
ternyata sepuluh orang mengakui 
ada penyimpangan. Mereka 

membenarkan ada ruang yang 
digunakan di luar fungsi dan ada 
uang yang dibayarkan. akibatnya 
selain Thurman Hutapea, tiga pejabat 
lain juga ditarik dari tugasnya di 
lP cipinang dan dikembalikan ke 
Kanwil Kehakiman.

Kasus Freddy Budiman
Terbongkarnya kasus ini berawal 

ketika  Bnn menerima informasi 
adanya penyelundupan narkotika 
dalam jumlah yang sangat besar. 
atas laporan itu , sejak Senin tanggal 
21 Mei 2012 sampai 24 Mei 2012, 
petugas Bnn yang dipimpin Kompol 
crismas langsung melakukan 
penyelidikan terhadap kedatangan 

kontainer di Tanjung Priok Jakarta 
utara. Kontainer dengan kode TGHu 
0683898/20” feet warna merah hati 
itulah yang ditengarai membawa  
jutaan pil ekstasi.  

Setelah dilakukan pemantauan, 
pada 25 Mei 2012 kontainer TGHu 
0683898/20” feet warna merah 
hati keluar dari Pelabuhan Tanjung 
Priok. Setelah diikuti sesampainya 
di Jl. Kayu Besar Kamal cengkareng 
Jakarta Barat kontainer yang 
dicurigai tersebut ditangkap.

Setelah digeledah, di dalam 
kontainer ditemukan 12 (dua belas) 

karton/doos yang di 
dalamnya berisi narkotika 
jenis ekstasi sebanyak 
1.412.476 butir berat 
brutto 3.809.969 gram. 
Dari  pemeriksaan 
terhadap sopir yang 
membawa kontainer 
tersebut diketahui bahwa  
yang mengurus kontainer 
tersebut adalah abdul 
Syukur alias ukung.

Dari pengakuan abdul 
Syukur, petugas berhasil 
menggulung komplotan 
lainnya. Mereka  antara 
lain Teja Harsoyo, Hani 
Sapta Pribowo, chandra 
Halim, Supriyadi, acmadi, 
Sukyan dan Freddy 

Budiman, seorang residivis yang saat 
itu masih mendekam di lP cipinang  
karena kasus narkotika.

Penangkapan kontainer berisi 
1,42 juta pil ekstasi ini pun sempat 
menghebohkan masyarakat. 
Pasalnya untuk mengeluarkan 
kontainer yang di dalam dokumen 
impor disebutkan berisi fish tank 
(aquarium) itu mengunakan 
dokumen Invoice packing list atas 
nama PT. Primer Koperasi Kalta yang 
konon ada hubungannya dengan 
Bakin. Oleh  kelompok Freddy 
Budiman, jalur ini dianggap sebagai 
“jalur hijau” yang paling aman.

Selanjutnya dari pemeriksaan 
di persidangan akhirnya diketahui 

Freddy Budiman dijatuhi hukuman mati di PN Jakarta Barat

HUKUM
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ekstasi yang didatangkan dari 
Shenchen, cina menggunakan kapal 
yM Instruction Voyage 93 tersebut  
ternyata milik Freddy Budiman. Kapal 
tersebut tiba di Tanjung Priok sejak 
28 april 2012.

akibat kepemilikannya itu 
Majelis Hakim Pn Jakarta Barat 
yang diketuai Haswandi,  memvonis 
Freddy Budiman hukuman mati, 
sesuai tuntutan jaksa. Salah satu hal 
yang memberatkan,  saat  itu Freddy  
sedang menjalani hukuman di lP 
cipinang dalam kasus kepemilikan 
narkoba.

Selain hukuman mati, majelis 
hakim juga mengganjar hukuman 
tambahan berupa  pencabutan 
enam hak-hak dasar Freddy sebagai 
warga negara. Pencabutan hak-
hak itu  menurut Haswandi  sudah 
sesuai dengan aturan karena 
semua tindakannya telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan dalam 
persidangan. Dasarnya adalah Pasal 
35 KuHP tentang pencabutan hak-
hak terpidana.

Dalam pertimbangannya 
diuraikan, dari  fakta-fakta yang 
diperoleh di persidangan terbukti,  
terjadinya tindak pidana narkotika 
yang dilakukan Freddy Budiman 
dan rekan-rekannya selain atas 
kerjasama para terdakwa, abdul 
Syukur, chandra Halim alias akiong 
alias aling dan Freddy Budiman 
serta pihak-pihak terkait lainnya, 
yang  juga sangat berperan adalah 
penggunaan alat komunikasi, 
telepon maupun e-mail dari dan ke 
dalam lembaga Pemasyarakatan 
atau/Rutan. Karena itulah jalur dan 
penggunaan alat komunikasi oleh 
para terdakwa perlu diputus secara 
hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 10 
huruf b KuHP mengatur tentang 
penjatuhan hukuman-hukuman 
tambahan yang antara lain pada 
angka 1e disebutkan “Pencabutan 
beberapa hak tertentu yang 
selanjutnya dijabarkan dalam 
Ketentuan Pasal 35 KuHP”.

atas vonis itu, juru bicara 
Bnn Kombes Sumirat Dwiyanto 
mengapresiasi keputusan hakim. 
Menurutnya, sudah seharusnya 
pelaku peredaran narkotika dihukum 
seberat mungkin demi memberi 
efek jera bagi pelaku lainnya dan 
menyelamatkan generasi bangsa. 

Pencabutan hak komunikasi 
menurut Sumirat juga menjadi 
putusan yang sangat berpihak pada 
upaya perang melawan narkoba. 
“Kita serukan agar hakim lain 
mencontoh majelis di Pn Jakbar 
ini menjatuhkan vonis berat pada 
penjahat dan bandar narkotika, 
bukan pada para korbannya,” tambah 
Sumirat.

upaya menghentikan jalur 
komunikasi dari lapas keluar 
juga menurutnya pernah dicoba 
Bnn beberapa tahun lalu dengan 
memasang alat pelacak sinyal GSM. 
Belakangan pemakaian alat itu 
dihentikan karena protes masyarakat 
sekitar penjara cipinang yang 
kesulitan memanfaatkan telepon 
genggam mereka.

narkoba menjadi salah satu 
ancaman terbesar di Indonesia dalam 
20 tahun terakhir dimana angka 
pertumbuhan pecandu baru tiap 
tahun menurut Bnn diperkirakan 
mencapai 75 ribu orang.  (bd)

Dalam praktik, para 

bandar narkotika yang 

dikenai hukuman 

tambahan masih bisa 

menggunakan trik 

lain. Mereka masih bisa 

menggunakan ponsel 

orang lain, membuat 

nomor baru dengan 

menyembunyikan 

identitas, bahkan ada 

yang bekerjasama 

dengan para sipir.

Vanny Rossyane

HUKUM
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JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan 
setidaknya enam badan usaha milik negara kinerjanya 
merosot pada semester I. “Dilihat per Juni, (ada) lima atau 
enam BUMN (yang merosot kinerjanya),” kata Dahlan Iskan 
di kantor Kementerian BUMN. Namun, Dahlan menolak 
mengungkapkan nama badan usaha yang merosot 
kinerjanya. “Campur-campur dari berbagai sektor, ini 
rahasia. Nanti akhir tahun diharapkan ditutup dengan 
(kinerja yang) bagus-bagus,” katanya, sebagaimana dilansir 
Tempo.Co.

Dahlan semula mengungkapkan kinerja 30 perusahaan 
negara merosot berdasarkan data triwulan pertama 2013. 
“Ada 30 perusahaan perlu klarifikasi mengapa labanya 
lebih kecil dan memang ternyata ada beberapa koreksi,” 
katanya. 

Menurut Dahlan, sebanyak 35 BUMN memiliki kinerja 
cemerlang. “Ini BUMN yang datang, yang menjadi contoh, 
dapat meningkatkan kondisi keuangan dari sebelumnya 
negatif menjadi positif. Yang lainnya dapat meningkatkan 
pertumbuhan yang berlipat,” kata Dahlan.* 

Hatta tetap tolak BUMN 
Beli SaHaM NewMoNt

JAKARTA - Meski Menteri Keuangan Chatib Basri 
sudah memutuskan nasib divestasi saham Newmont, 
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa masih 
berusaha melawan.  
Dia mengaku keberatan jika divestasi 7 persen saham 
PT Newmont Nusa Tenggara langsung diambil alih oleh 
Badan Usaha Milik Negara. Menurut Ketua Umum Partai 
Amanat Nasional (PAN) yang sudah disebut-sebut sebagai 
calon presiden 2014 ini, divestasi itu harus diserahkan ke 
pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat.

“Saat zaman pak Agus saya dukung pemerintah pusat. 
Namun muncul penolakan DPR karena pakai APBN. 
Sekarang mau mengajukan ke DPR lagi silakan. Yang 
saya keberatan kalau langsung tiba-tiba oleh BUMN,” kata 
Hatta di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, 
sebagaimana dilansir Tempo.Co.

Menurut Hatta, jika pemerintah pusat tidak bisa 
melakukan pembelian saham, maka harus diserahkan 
kepada pemerintah daerah. Selain itu, dia mengatakan 
seharusnya pemerintah daerah diberi kesempatan 
melakukan divestasi. “Kalau Pemda tidak bisa baru BUMN, 
BUMD, dan terakhir swasta nasional,” katanya.

Ketika ditanya kemungkinan Pemda NTB meminjam 
dana dari perusahaan swasta nasional, seperti yang 
sudah mereka lakukan selama ini, Hatta menukas cepat. 
“Jika pemerintah pusat tidak suka siapa yang ada di balik 
Pemda untuk melakukan divestasi saham Newmont, maka 

pemerintah harus tegas membatasi siapa siapa partner 
yang boleh digandeng pemerintah,” katanya. “Kalau tidak 
suka sama siapa di balik itu, batasi. Minta Pemda tunjukan 
uangnya dari mana dan siapa partnernya agar transparan,” 
kata Hatta lagi.

Dia lalu mengajukan alternatif yakni pembeli 
saham tetap Pemda NTB, namun uangnya dipinjamkan 
pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah 
(PIP). “Kenapa tidak? Pemda bisa minta PIP investasi. Jadi 
pisahkan kalau tidak suka dengan seseorang, jangan 
Pemda jadi korban,” katanya.* 

DaHlaN iSkaN UNgkap kiNerja 
6 BUMN MeroSot
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JAKARTA - Mantan Gubernur 
Bank Indonesia, Darmin Nasution, 
diperiksa Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam kasus Bank Century, 
Kamis, 29 Agustus 2013. Darmin bakal 
bersaksi untuk Budi Mulya, mantan 
Deputi Gubernur Bank Indonesia 
Bidang Pengelolaan Moneter Devisa 
yang menjadi tersangka dalam kasus 
tersebut.

Darmin sudah mendatangi 
gedung komisi antirasuah pagi tadi. 
Namun, dia menolak mengomentari 
pemeriksaannya. “Nantilah, jangan 
main tebak-tebakan,” ujarnya di 
halaman gedung KPK, demikian 
dikutip dari Tempo.co.

Budi ditetapkan tersangka bersama Siti Chalimah 
Fadjrijah, mantan Deputi Gubernur BI Bidang 
Pengawasan, pada 20 November 2012. Mereka disangka 

menyalahgunakan wewenang dalam 
pemberian fasilitas pendanaan jangka 
pendek dan bailout Bank Century. KPK 
menduga keduanya mengubah rasio 
kecukupan modal penerima FPJP agar 
bank milik Robert Tantular itu mendapat 
kucuran dana Rp 502,07 miliar. 
 
Modusnya, mengubah syarat rasio 
kecukupan modal (CAR) penerima FPJP 
dari minimal 8 persen menjadi CAR positif. 
Akibat keputusan itu, Bank Century yang 
ketika itu hanya memiliki CAR sebesar 2,35 
persen berhak mendapat pinjaman Rp 
502,07 miliar.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa 
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi 
Mitroatmodjo. Budi dan Ardhayadi tercatat sebagai 
mantan kolega saat sama-sama menjabat menjadi deputi 
gubernur di Bank Indonesia.***/dr

iNflaSi 2013 Bakal SeNtUH 9,8%
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksikan 

inflasi tahunan (year on year) di 2013 masih akan tinggi. 
BI memprediksikan batas atas inflasi 2013 
mencapai 9,8%.

“Inflasi IHK, diukur secara tahunan 
(year-on-year), diperkirakan masih 
akan tinggi. Namun diukur secara 
bulanan (month-to-month), inflasi 
IHK pada Agustus ini akan jauh 
lebih rendah dari Juli yang lalu, 
dan diperkirakan akan mulai 
kembali pada pola normalnya 
mulai September yang akan datang,” 
kata Direktur Eksekutif Departemen 
Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah di 
Kantor BI, Thamrin, Jakarta, sebagaimana 
dilansir Detikfinance.

“Secara keseluruhan, Difi mengatakan dengan 
mempertimbangkan realisasi sampai dengan Juli dan 
perkiraan bulan-bulan yang akan datang, Bank Indonesia 

memperkirakan inflasi IHK pada akhir 2013 akan berkisar 
9%-9,8%,” imbuhnya. Tingginya inflasi terutama berasal 
dari volatile foods dan administered prices, sementara 

inflasi inti masih relatif terkendali. 
Sementara, BI memproyeksi pertumbuhan 

ekonomi hingga akhir 2013 sebesar 5,8% 
hingga 6,2%. Pertumbuhan ekonomi berada 
pada batas bawah proyeksi pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini disebakan karena 
perekonomian dunia yang masih melambat. 
“Pertumbuhan ekonomi 2013 akan menuju 
batas bawah kisaran prakiraan 5,8%-6,2%,” 

ucap Difi.
Disebutkan Difi pada semester II-2013, 

pertumbuhan ekonomi masih relatif sama 
dengan pencapaian semester I-2013 yang senilai 

5,9%. “Aktivitas perekonomian menunjukkan indikasi 
perlambatan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi 
dunia. Kecenderungan perlambatan ekonomi diperkirakan 
masih berlangsung pada semester II-2013,” sebutnya.***/dr

kpk perikSa DarMiN NaSUtioN 
terkait CeNtUry

BI memprediksikan batas atas inflasi 2013 

Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah di 
Kantor BI, Thamrin, Jakarta, sebagaimana 

dari volatile foods
inflasi inti masih relatif terkendali. 

ekonomi hingga akhir 2013 sebesar 5,8% 

pertumbuhan ekonomi masih relatif sama 
dengan pencapaian semester I-2013 yang senilai 

Darmin Nasution
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Jangan sampai ada 
godaan, lalu aPBn 
ini berubah karena 

dipengaruhi oleh faktor politik. Kita 
harus kokoh, kita harus menjadi 
negarawan lebih dari sekadar politisi,” 
demikian ditegaskan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono  dalam rapat 
terbatas kabinet di Kantor Presiden, 
belum lama ini.

Menurutnya, jika segala sesuatu 
dikaitkan dengan politik, Pemilu, 
apalagi untuk mendapatkan simpati 
dan dukungan rakyat, aPBn bisa 
keliru. Jika itu terjadi, yang terkena 
dampaknya adalah semua rakyat 
Indonesia. aPBn 2014, katanya, 
sangat penting karena merupakan 
aPBn terakhir masa bakti Kabinet 
Indonesia Bersatu II yang akan 
membulatkan dan menuntaskan 
pelaksanaan RPJMn (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 
nasional) dan diselenggarakan dalam 
lingkungan politik yang khusus yaitu 
Pemilu.

Karenanya, Presiden 
mengingatkan agar pemerintah 
harus konsisten pada apa yang 
telah dipikirkan, direncanakan 
dan persiapkan. “Harus diingat, 
penyusunan RaPBn adalah proses 
sistemik yang melibatkan semua 
pihak dengan mempertimbangkan 
semua aspek,” ucapnya. 
Dimungkinkan nantinya RaPBn 
mengalami perubahan dan 
penyesuaian sebelum menjadi 
aPBn definitif. namun harus diingat 
bahwa pembahasan tersebut 
harus tetap berada dalam koridor 
untuk menghadirkan aPBn yang 
tepat, sesuai prioritas dan agenda 
yang telah ditetapkan, baik untuk 

PRESIDEN:

Rencana anggaRan PendaPatan dan Belanja negaRa 
(RaPBn) 2014, tidak Boleh diBuat atau diPengaRuhi 
kePentingan Politik. kalauPun teRjadi PeRuBahan dalam 
PemBahasan dengan dewan PeRwakilan Rakyat (dPR), 
haRuslah untuk menghadiRkan aPBn yang tePat dan 
sesuai PRioRitas yang telah ditetaPkan. 

RAPBN 2014 
TAK BOLEH 
DIPENGARUHI 
KEPENTINGAN 
POLITIK

menjalankan tugas pemerintahan 
maupun tugas pembangunan. 

Di bagian lain, Presiden juga 
mengingatkan, dampak kenaikkan 
harga BBM masih akan dirasakan 
masyarakat hingga 2014. Untuk 
mengurangi dampak kenaikan 
BBM tersebut, pemerintah 
mengalokasikan anggaran untuk tiga 
komponen dalam aPBn 2014. Yakni, 
anggaran peningkatan transportasi 
publik, anggaran pembangunan 
infrastruktur dasar, dan anggaran 
jaring pengaman sosial (social safety 
net). “Komponen-komponen tersebut 
perlu diwadahi dalam aPBn 2014,” 
katanya. 

Kualitas transportasi publik 
perlu ditingkatkan untuk merespon 
pengurangan penggunaan 
kendaraan pribadi akibat kenaikan 
harga BBM. Presiden berharap 
agar masyarakat lebih mudah 
dalam mengakses transportasi 
publik. Begitu halnya dengan 
pembangunan infrastruktur dasar. 
Pembangunan infrastruktur perlu 
dilanjutkan dalam rangka pelayanan 
publik. Sementara anggaran jaring 
pengaman sosial untuk mewaspadai 
kemungkinan-kemungkinan yang 
bisa mempengaruhi perekonomian 
nasional.
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Diingatkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi global diperkirakan terus 
menurun dan bisa berimplikasi 
dengan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Contohnya, negara 
Tiongkok yang pertumbuhan 
ekonominya kini turun menjadi 7-8 
persen. Padahal selama 10 tahun 
terakhir, pertumbuhan ekonomi 
Tiongkok rata-rata 10 persen. “Itu 
juga memiliki implikasi terhadap 
negara lain termasuk Indonesia yg 
memiliki hubungan perdagangan 
cukup tinggi. artinya harus sadar 
betul aPBn ini harus tepat, tepat 
sasaran tepat alokasi dan distribusi 
anggarannya,” tandasnya.

11 PRIORITaS naSIOnaL
Sementara itu dalam laporan 

Badan anggaran (Banggar) DPR yang 
disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPR ke-32, disebutkan, Banggar 
menetapkan angka pertumbuhan 
ekonomi 6,4%-6,9%. angka 
tersebut merupakan kesepakatan 
pembicaraan antara DPR dan 
pemerintah. Sebelumnya, dalam 
aPBn-P 2013, angka pertumbuhan 
ditetapkan sebesar 6,2%. 

Banggar juga menetapkan asumsi 
dasar lainnya menyangkut inflasi. 
Bila dalam aPBn-P 2013 ditetapkan 
7,2%, maka pada RaPBn 2014 angka 
inflasi dikoreksi lagi menjadi lebih 
menjanjikan pada 3,5%-5,5%. angka 
inflasi yang hampir sama terjadi pada 
aPBn 2013, yaitu 4,9%.

nilai tukar rupiah dipatok 
Rp9.600-Rp9.800, diperkirakan 
sedikit lebih rendah dari penetapan 
aPBn-P 2013 yang dipatok 
Rp9.600. Tingkat suku bunga Surat 
Perbendaharaan negara 3 bulan 
ditetapkan 4,5%-5,5%. Pada aPBn-P 
2013 suku bunga SPn ditetapkan 5%.

Sementara itu, harga minyak/ICP 
disepakati USD 100-115 per barel. 
Lifting minyak 860-900 ribu barel per 
hari. Lifting gas bumi 1.240-1250 ribu 
barel setara minyak bumi per hari. 
Dan terakhir, lifting minyak dan gas 
bumi untuk RaPBn 2014 berkisar 
pada 2.100-2.150 ribu barel per hari. 

ada 11 prioritas nasional hasil 
kesepakatan pembicaraan Banggar 
dengan pemerintah. antara lain; 
Prioritas pertama adalah reformasi 
birokrasi dan tata kelola yang 
diarahkan untuk memantapkan tata 
kelola pemerintahan yang lebih baik. 
artinya, perlu ada kerja terpadu, 
integritas, akuntabel, taat hukum, 
transparan, dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah meningkatkan 
kualitas layanan publik, baik di pusat 
maupun daerah.

Sektor pendidikan masuk 
dalam prioritas kedua. Sektor ini 
diarahkan untuk meningkatkan akses 
pendidikan berkualitas, terjangkau, 

dan efisien menuju kesejahteraan 
masyarakat. Keluhuran budi 
pekerti, kemandirian, menciptakan 
karakter bangsa yang kuat, dan 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Prioritas ketiga adalah 
kesehatan. Sektor ini harus melalui 
pendekatan preventif terpadu, tidak 
kuratif. Dengan demikian, angka 
harapan hidup rakyat Indonesia 
akan meningkat. Sektor keempat, 
penanggulangan kemiskinan. Ini 
diarahkan untuk mempercepat 
kesejahteraan rakyat melalui 
peningkatan pertumbuhan yang pro 
rakyat.

Ketahanan pangan menjadi 

prioritas kelima. Penyediaan bahan 
pangan harus ditingkatkan melalui 
peningkatan produksi pangan dalam 
negeri, terutama komoditas utama 
seperti padi, jagung, kedelai, tebu 
daging, dan ikan. Sejurus dengan 
ini, peningkatan perlindungan dan 
pemberdayaan para petani plus 
nelayan juga harus dilakukan.

Prioritas keenam, infrastruktur. 
Ketujuh, iklim investasi. Kedelapan, 
energi. Kesembilan, lingkungan 
hidup. Sepuluh, pembangunan di 
daerah tertinggal, terdepan, terluar, 
dan daerah-daerah pasca-konflik. 
Sedang prioritas ke-11 adalah 
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi 
teknologi. 

TIDaK MEnaMBaH UTang BaRU
Terkait penyusunan RaPBn 2014 

ini, Ketua DPR Marzuki alie meminta 
agar pemerintah menyusun RaPBn 
2014 secara cermat dan hati-hati. 
Jika memungkinkan tidak perlu 
menambah utang baru dalam 
struktur RaPBn 2014. RaPBn, kata 
Marzuki lebih lanjut, sebaiknya lebih 
fokus pada stimulus fiskal guna 
menjaga momentum pertumbuhan 
ekonomi (PDB) tetap berada di atas 
6 %. 

“DPR sudah mulai membahas 
pokok-pokok kebijakan fiskal dan 
rencana asumsi dasar ekonomi 
makro RaPBn tahun 2014. 
Karena itu, Dewan mengingatkan 
pemerintah agar RaPBn tahun 
2014 benar-benar disusun dan 
direncanakan dengan baik,” katanya. 

Di bagian lain, Marzuki juga 
mengingatkan agar pemerintah 
tidak menaikkan besaran anggaran 
belanja negara dalam RaPBn Tahun 
2014 yang tidak produktif, seperti 
belanja perjalanan dinas pusat dan 
daerah, belanja barang dan jasa, dan 
lain-lain. Hal ini mengingat dalam 
aPBn Perubahan Tahun anggaran 
2013, anggaran belanja negara 
justru meningkat dari Rp 1.683.011 
triliun menjadi Rp 1.726.191 triliun, 
dimana porsi terbesar adalah belanja 
pemerintah pusat,” ujarnya.  (*/dr)

Presiden 
mengingatkan, 

dampak kenaikkan 
harga BBM masih akan 
dirasakan hingga 2014. 

Untuk mengurangi 
dampak kenaikan 
BBM, pemerintah 
mengalokasikan 

anggaran untuk tiga 
komponen dalam APBN 

2014.



UMUM

65AGUSTUS 2013 Warta BPK

‘RAPOR MERAH’ 
PELAyANAN PUBLIK

K OnDISI pelayanan 
publik di Indonesia 
masih jauh dari harapan 
masyarakat. Survei yang 

telah dilakukan beberapa lembaga 
menunjukkan rapor buruk pelayanan 
publik di Indonesia. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan sekaligus penyelenggara 
pelayanan publik belum mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik 
yang berkualitas, meski ketentuan 
tentang pelayanan publik telah 
diundangkan melalui Undang-
Undang nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik.

Hasil survei yang baru-baru 
ini dipublikasikan Ombudsman 
RI menyebut, lima kementerian 
masuk dalam kategori Zona Merah 
yang artinya unit pelayanan di 
kementerian tersebut belum 
menjalankan kewajibannya 
memenuhi komponen Standar 
Pelayanan Publik sebagaimana 
tertuang dalam UU Pelayanan 
Publik. artinya, kelima kementerian 
tersebut rendah dalam kepatuhan 
melaksanakan UU no 25 Tahun 2009 
tersebut. 

Kementerian dimaksud adalah; 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Sosial, 
Kementerian Pertanian, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Demikian tertuang dalam 
executive summary hasil penelitian 
Ombudsman RI atas kepatuhan 
kementerian dalam melaksanakan 
UU no 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. ada 18 
kementerian yang menjadi objek 
penelitian Ombudsman, yakni 

kementerian-kementerian yang  
menyelenggarakan pelayanan 
publik langsung kepada kelompok 
masyarakat/perorangan/instansi, 
khususnya terkait penyelenggaraan 
perizinan di tingkat kementerian. 

Selain 5 kementerian yang 
mendapat rapor merah, disebutkan 
juga, sembilan kementerian (50%) 
masuk dalam Zona Kuning atau 
Zona Tengah, yang berarti, sedang 
dalam tingkat kepatuhan dalam 
melaksanakan UU no 25 Tahun 
2009, sedang empat kementerian 
(22,2%) masuk dalam Zona Hijau 
yang berarti tinggi kepatuhan dalam 
melaksanakan UU no 25 Tahun 2009. 
Kementerian ini adalah Kementerian 
ESDM, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Perdagangan dan 
Kementerian Perindustrian.

Temuan lainnya adalah; 1) 
Sebagian besar Unit Layanan 
Publik yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini sudah menjalankan 
kewajiban untuk memasang/
memajang/ mengumumkan 
persyaratan perizinan pada tempat-
tempat yang mudah dilihat oleh 
pengguna layanan. 2) Masih ada 
42,9% Unit Layanan Publik yang 
tidak memajang standar waktu 
pelayanan.  3) Sebanyak 32,1% 
Unit Layanan Publik yang dijadikan 
sampel penelitian tidak memasang 
informasi biaya pelayanan.  4) 
Sebagian besar Unit Layanan Publik 
(85,7%) tidak memajang maklumat 
di tempat penyelenggara pelayanan. 
5) Walaupun sebagian besar 
Kementerian sudah mempunyai 
unit pengaduan khusus (92,9%) dan 
ada 75% yang mempunyai pejabat 
khusus pengelola pengaduan tetapi 
belum dapat dikatakan bahwa unit 

musliar kasim, Wakil Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Bidang Pendidikan.
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pengaduan tersebut berfungsi efektif 
dikarenakan data dari penelitian ini 
menunjukkan tidak adanya (92,9%) 
informasi laporan mengenai hasil 
pengelolaan pengaduan pada 
unit yang bersangkutan.  6) Semua 
Unit Layanan Publik yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini (100%) 
tidak memfasilitasi aksesibilitas bagi 
pengguna layanan berkebutuhan 
khusus.  7) Sebanyak 50% Unit 
Layanan Publik tidak melengkapi 
petugas layanannya dengan pakaian 
seragam dan identitas petugas.  8) 
Masih terdapat Kementerian yang 
belum mempunyai Unit Layanan 
Publik Terpadu Satu Pintu/atap 
antara lain: Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

SIAP BERBENAH
Terkait hasil survei tersebut, 

pihak Ombudsman baru-baru 
ini melakukan rapat koordinasi 
dengan perwakilan 18 kementerian. 
Ketua Ombudsman, Danang 
girindrawardana mengatakan, 
setiap kementerian yang masuk 
dalam Zona Merah agar melakukan 
refleksi dan melakukan perbaikan. 
namun, bukan berarti kementerian 

yang berada pada Zona Kuning dan 
Hijau, tidak senantiasa melakukan 
pembenahan unit pelayanan 
publiknya. 

“Kementerian Zona Kuning dan 
Hijau, juga harus terus memperbaiki 
pelayanan publiknya. Kami memiliki 
harapan tinggi kepada kementerian 
yang dapat rapor hijau. Zona 
hijau itu bukan sempurna. Tetapi, 
pada saat kami observasi tanpa 
pemberitahuan, kami lihat pada 
saat itu bagus sekali (pelayanan),” 
kata Danang dalam sambutan 
pembukaan paparan hasil survei 
kepatuhan kementerian terhadap UU 
Pelayanan Publik yang berlangsung 
di Ruang ajudikasi Khusus, gedung 
Ombudsman, Jakarta, (30/7). 

Dalam kesempatan tersebut, 
Danang sempat menyinggung 
tentang semakin dekatnya 
Masyarakat Ekonomi aSEan atau 
aSEan Economic Community (aEC) 
pada 2015 mendatang. namun, 
Ombudsman menilai masih ada 
ketidaksiapan pemerintah pusat 
menghadapi pasar bebas tersebut. 
Hal itu, kata Danang, juga terlihat 
dari masih buruknya nilai pelayanan 
publik di Indonesia berdasarkan 
survei internasional. “Pada 2015 

sudah tidak ada lagi prosedur 
rumit, tapi tampaknya 
kesiapan di tingkat pusat 
belum. Tapi dengan gagahnya 
kita dorong satu pintu di 
daerah. Satu pintu berlaku 
untuk semua, bukan hanya 
daerah,” ucapnya. 

Sementara anggota 
Ombudsman, Hendra 
nurtjahjo mengatakan, 
sebuah negara dinyatakan 
gagal atau tidak, ketika 
pelayanan publik dinyatakan 
baik atau tidak. “Pelayanan 
publik menjadi ujung tombak 
dalam melihat berhasil atau 
tidaknya sebuah negara,” 
tegas Hendra.

 Dalam kesempatan 
tersebut, para wakil 

kementerian yang hadir dalam 
rapat koordinasi menyatakan siap 
memperbaiki diri. “Dalam dua 
sampai tiga bulan ke depan akan 
kami buat masuk dalam Zona Hijau,” 
janji perwakilan Kementerian Sosial. 
Kementerian Sosial merupakan 
salah satu dari lima kementerian 
yang masuk dalam Zona Merah. 
Hal senada juga disampaikan 
oleh kementerian lainnya. Selain 
Hendra, secara bergantian pimpinan 
Ombudsman lainnya menyampaikan 
paparan seputar pelayanan publik. 

Sebelumnya dalam kesempatan 
terpisah, Wakil Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, 
Musliar Kasim mengatakan, 
pihaknya menerima hasil observasi 
Ombudsman yang menyatakan, 
Kemendikbud merupakan satu dari 
lima kementerian yang memiliki 
pelayanan buruk. namun demikian, 
ujarnya, penilaian tersebut harus 
jelas, mengingat pelayanan SD 
hingga SMa adalah tanggung jawab 
pemerintah daerah. Sedangkan 
pelayanan Kemendikbud hanya 
sebatas perguruan tinggi atau 
lembaga penelitian lainnya.  (*/dr)

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana.
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W alau identik dengan militer, awal kariernya 
justru bekerja yang berhubungan dengan 
akuntansi, hal yang sangat berhubungan 
dengan pekerjaan BPK. Bahkan, selama dinas 

di kemiliteran dan pemerintahan, pekerjaan beliau terkait 
dengan masalah ekonomi. Modal tersebut dibawanya saat 
ditunjuk sebagai Ketua BPK pada 1966.    

lahir di Bandung, 12 april 1914, karier Dadang Suprayogi 
dimulai bekerja sebagai akuntan di Pemerintah Kota Bandung 
(Boekhouder Gemeente Bandung). Pekerjaan tersebut beliau 
tekuni sejak tahun 1935 sampai 1941. 

Pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia, 
beliau menjabat Inspektur Keuangan Kotapraja Bandung 
(1942-1945). Inilah pekerjaan terakhirnya sebagai pegawai 
sipil. Sebab, sejak tahun 1945, beliau memilih terjun di dunia 
militer dengan memilih masuk dinas ketentaraan dengan 
penempatan pertama di Divisi Siliwangi. 

Dunia militer pada saat itu memang tidak asing dengan 
sering terjadinya mutasi atau perpindahan kedinasan. Hal 
ini juga dirasakan Dadang Suprayogi. Bahkan, selama lima 
tahun pertama di dinas kemiliteran, setiap tahun beliau selalu 
pindah dinas dan posisi. 

Pekerjaan pertama sebagai tentara menjadi Kepala 
Perbekalan Komando Pertahanan Priangan dan Inspektur 
administrasi Divisi Siliwangi (1945-1946). Pada tahun 1947, 
beliau ditunjuk sebagai Kepala Staf Spesial Divisi Siliwangi. 

Tahun selanjutnya, tahun 1948, ditarik ke pusat. Di sana, 

beliau menjabat Kepala Intendans angkatan Perang Republik 
Indonesia Kementerian Pertahanan. Tak lama kemudian, 
tahun 1949, beliau kembali ke Divisi Siliwangi dengan 
menjabat Kepala Staf Gubernur Militer Jawa Barat Divisi 
Siliwangi. 

Jabatannya sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jawa 
Barat Divisi Siliwangi tidak berlangsung lama. Pada 1950, ia 
ditarik lagi ke pusat, Di sana ia menjabat Direktur Intendans 
angkatan Darat sekaligus Wakil Kepala Staf Territorium VII 
Indonesia Timur.

Selama tahun 1945-1949, Indonesia mengalami 
peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Belanda 
yang ingin menjajah kembali Indonesia pasca menyerahnya 
Jepang dalam Perang Dunia ke-2. Tapi, Indonesia dengan 
kekuatan seadanya berjuang untuk mempertahankan tanah 
air dari keinginan ekspansif Belanda tersebut. Maka terjadilah 
pertempuran di seluruh wilayah di Indonesia. 

Pada kurun waktu tersebut, Indonesia menapaki titik 
krusialnya sebagai sebuah bangsa dan negara yang baru 
merdeka. ada dua rongrongan nyata waktu itu. Selain agresi 
militer Belanda, juga riak-riak dengan bangsa sendiri. Peristiwa 
PKI di Madiun tahun 1948, DI/TII, dan lainnya membuktikan 
bahwa Indonesia tidak hanya menghadapi musuh dari 
luar, tetapi juga kisruh di dalam sendiri. Dadang Suprayogi, 
secara langsung maupun tidak langsung ikut ambil bagian 
dalam upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan 
stabilitas di dalam negeri. 

DaDang Suprayogi merupakan ketua Bpk keenam Sejak 
BerDirinya Bpk tahun 1947. tapi, Beliau merupakan ketua 
Bpk pertama yang BeraSal Dari unSur militer. hampir 
SeBagian BeSar kariernya DihaBiSkan Di DinaS kemiliteran. 
Bahkan, Saat Diangkat pertama kali menjaDi ketua Bpk 
pun Beliau maSih aktif SeBagai perwira tinggi tentara 
naSional inDoneSia (tni) Dengan pangkat letnan jenDeral. 

Dadang Suprayogi

Ketua BPK 
yang Pertama 
Dari militer
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Setelah Indonesia diakui oleh 
Belanda sebagai negara yang merdeka 
dan berdaulat, pada Desember 1949 
melalui Konferensi Meja Bundar, 
kemudian didirikan negara Republik 
Indonesia Serikat (RIS) sebagai salah 
satu butir kesepakatan konferensi 
tersebut pada tahun 1950. Namun, 
RIS tidak langgeng. Masih dalam 
tahun 1950, RIS kemudian diganti lagi 
menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, seperti diproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia pada 17 
agustus 1945.

Dimana Dadang Suprayogi di 
saat konstelasi politik kenegaraan 
tersebut? Masih tetap sama berada di 
Kantor Pusat angkatan Darat. Sejak 
tahun 1951, beliau menjabat asisten 
IV Staf umum angkatan Darat. Jabatan 
tersebut dipegangnya selama lebih 
kurang empat tahun, sampai tahun 
1954. Setahun berikutnya, tahun 1955, 
beliau menjabat Direktur Peralatan 
angkatan Darat. Inilah jabatan 
terakhirnya di kantor pusat angkatan 
Darat. 

Pada tahun 1956, Dadang 
Suprayogi kembali ke tempat pertama 
saat mengawali dinas kemiliteran: Divisi 
Siliwangi. Di sana, beliau mendapat 
promosi sebagai Panglima Divisi 
Siliwangi Teritorium Jawa Barat. Jabatan 
tersebut kalau sekarang sama dengan 
Panglima Komando Daerah Militer III 
(Pangdam) Siliwangi. Jabatan militer 
yang cukup prestisius sampai saat 
ini, karena memegang daerah militer 
setingkat provinsi.     

 Jabatannya sebagai Pangdam 
Siliwangi tidak dipegang lama. Hanya 
sekitar setahun saja, sampai tahun 
1957. Setahun kemudian, tahun 
1958, Presiden Sukarno menunjuknya 
untuk masuk kabinet sebagai Menteri 
Stabilisasi Ekonomi. Tahun berikutnya, 
tahun 1959, beliau berpindah posisi 
kementerian menjadi Menteri Inti 
Produksi. 

Pada tahun 1960 sampai 1961, 
beliau diangkat sebagai Wakil Perdana 
Menteri Bidang Produksi merangkap 
Menteri Pekerjaan umum dan Tenaga. 

Pada tahun 1962, ditunjuk sebagai 
Menteri/Menteri Koordinator P.u.T. 
Jabatan tersebut beliau pegang sampai 
tahun 1965. Setahun kemudian, beliau 
diangkat sebagai Ketua BPK sampai 
tahun 1973. 

Pada tahun 1973-1978, Dadang 
Suprayogi dipilih menjadi anggota 
Dewan Pertimbangan agung (DPa). 
lalu, menjadi anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak 
1972 hingga 1982. sempat dipercaya 
juga menduduki jabatan-jabatan 
lainnya, seperti: Ketua Harian Komite 
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 
Pusat, Ketua Persatuan Renang Seluruh 
Indonesia (PRSI), anggota Dewan 
Tanda-Tanda Kehormatan RI, Wakil 
Ketua Pengurus Harian Gelora Senayan, 
Ketua Kebayoran Golf Course, Dewan 
Pertimbangan Pepabri, dan anggota 
International Olympic Committee 
(IOC). Pada 13 September 1998, beliau 
menghembuskan nafas terakhirnya di 
Jakarta. 

atas jasa-jasanya selama mengabdi, 
beliau menerima Bintang Gerilya, 

Bintang Maha Putera, Satya lencana 
Pembangunan, serta bintang 
penghargaan dari Pemerintah Republik 
Perancis: Orde National de la Legion 
Hooneur, dan bintang penghargaan 
dari Pemerintah Jerman Barat 
Crussess Verdienstkruitz Mit Stern und 
Schulterband. 

Kiprah di BPK
Pada masa kepemimpinan Dadang 

Suprayogi, mulai dirintis Rancangan 
undang-undang (Ruu) tentang BPK, 
yang akhirnya disahkan menjadi uu No 
5 Tahun 1973 tentang BPK. undang-
undang yang mengatur tugas, fungsi, 
kedudukan, dan kewenangan BPK 
dengan masa berlaku paling lama 
sampai saat ini. 

Di masanya juga, BPK berhasil 
mengaktifkan kembali penyusunan 
laporan hasil pemeriksaan BPK dengan 
nama laporan Tahunan (laTaH) 
BPK. laTaH BPK dirilis pertama kali 
pada tahun 1967-1968. laporan hasil 
pemeriksaan tahunan BPK tersebut 
yang diserahkan kepada DPR dan 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan D. Suprayogi, Sekretaris Utama BPK Abu Ismoyo S.H. dan Dirjen PKN Drs. Gandhi, 
bersama-sama dengan delegasi negara lain dalam Kongres Supreme Audit Institutions.
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Presiden.
Sebelumnya, BPK belum sempat 

merilis laporan hasil pemeriksaan 
tahunannya karena kondisi politik 
ekonomi yang tidak menentu di masa-
masa akhir Presiden Sukarno. laporan 
hasil pemeriksaan tahunan BPK sempat 
dirilis di awal-awal BPK bereksistensi, 
dengan nama Pemberitaan BPK 
dan Pemberitaan Dewan Pengawas 
Keuangan.

Selain itu, pada masa beliau, ada 
upaya-upaya perbaikan pengelolaan 
keuangan negara, di antaranya dengan 
membentuk tim untuk pembinaan 
administrasi (tata pembukuan 
anggaran) keuangan pada semua 
Biro Keuangan di departemen-
departemen; membantu mengawasi 
departemen/lembaga negara dalam 
menyusun Perhitungan anggaran 
Negara (PaN); melakukan pemeriksaan 
terhadap Pajak Perseroan dan dana 
pembangunan, meminta kepada 
menteri/ketua lembaga untuk 
menyampaikan daftar inventarisasi 
bentuk usaha; dan meminta perhatian 
menteri/ketua lembaga tentang 
penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Rugi.

upaya-upaya tersebut dikenal 
dengan sebutan operasi. ada beberapa 
operasi yang dilakukan sejak tahun 
1967. Operasi-operasi tersebut, 
diantaranya: Operasi Bina Tunggar, 
Operasi OTa-PN, Operasi Kredev, 
Operasi-operasi tersebut masih 
berlangsung di tahun 1968, ditambah 
dengan Operasi Mawas Tunggar 
Hankam. Operasi-operasi itu tidak 
hanya dilakukan BPK sendiri tetapi 
bekerja sama dengan Departemen 
Keuangan. Jadi, ada tim gabungan 
BPK dan Departemen Keuangan yang 
dilibatkan dalam operasi-operasi itu. 

 Pada masanya juga ada perubahan 
dalam lingkungan organisasi internal 
BPK dan unit-unit kerja diganti dengan 
inspektorat. Tak tanggung-tanggung 
selama kepemimpinannya terdapat 
empat kali perubahan struktur 
organisasi. 

Perubahan struktur organisasi 
BPK yang begitu sering dilakukan itu, 
terjadi pada periode 1965-1972. Dalam 
periode tersebut, pada tahun 1966 
terjadi perubahan struktur organisasi 
BPK untuk pertama kalinya. Sekitar dua 
tahun kemudian, tepatnya pada 1968, 
terjadi perubahan. Selang setahun 
atau bahkan kurang dari setahun, pada 
1969, terjadi perubahan lagi. Dua tahun 
kemudian, tahun 1971, perubahan 
kembali dilakukan.   

lalu, di masanya juga para 
pegawai BEPEKa lulusan Sekolah 
Dinas Pemeriksa Keuangan (SDPK) dan 
akademi Dinas Pemeriksa Keuangan 
(aDPK) juga dapat  meneruskan ke 
Institut Ilmu Keuangan (IIK) yang 
diselenggarakan oleh Departemen 
Keuangan. BPK juga membuka 
kesempatan bagi para pegawainya 
untuk mengikuti pelatihan atau 
magang di lembaga pemeriksa negara 
lain yang sudah maju. 

Jika masa kepemimpinan BPK 
periode 2004-2009 berhasil menyusun 
Rencana Strategis (Renstra) BPK 
2006-2010 kemudian dilanjutkan 
dengan Renstra 2011-2015, Pada masa 
kepemimpinan Dadang Suprayogi 
telah menginisiasinya. Pada tahun 
1969, BPK telah menyusun Rencana 
Tiga Tahun (1969-1971). 

Tujuan dari Rencana Tiga Tahun BPK 
tersebut ada dua. Pertama, agar per 1 
april 1972, tata usaha keuangan sudah 
mencapai suatu tingkat yang menjamin 
penyusunan tanggung jawab kerja 
menurut peraturan yang lazim berlaku. 
Kedua, agar per 1 april 1972, sudah 
berjalan suatu sistem pengawasan yang 
menyeluruh dengan struktur organisasi 
serta metode dan prosedur yang serasi. 
Selain itu, program pemeriksaan untuk 
semua aparatur pengawasan intern 
dan ekstern sehingga pengawasan itu 
dapat berjalan efisien dan efektif. 

Hubungan kerja sama bilateral 
dengan lembaga pemeriksa negara lain 
juga mulai digalakkan kembali pasca 
berakhirnya Orde Baru. Dimana, BPK 
menjalin hubungan kemitraan dengan 

lembaga pemeriksa Malaysia. Dalam 
rangka itu, Ketua audit Negara Malaysia 
mengunjungi BPK pada Desember 
1969. Hal ini menggambarkan ada 
upaya memperbaiki hubungan yang 
sempat merenggang dengan Malaysia 
pada masa Presiden Soekarno yang 
terkenal dengan Dwikora yang mulai 
diapungkan pada tahun 1964. 

Selain itu, BPK juga mulai 
menjalin hubungan dengan lembaga 
pemeriksa australia. Ini dibuktikan 
dengan kunjungan auditor General 
australia V.J.W. Skermer ke BPK. Jadi, 
inilah jalinan komunikasi pertama 
dengan lembaga pemeriksa australia. 
Berpuluh-puluh tahun kemudian, 
dimasa reformasi, BPK menjalin kerja 
sama bilateral dengan Australian 
National Audit Office (aNaO), lembaga 
pemeriksa federal australia yang 
dimulai tahun 1995 sampai saat ini. 

  aktifitas dengan organisasi 
internasional lembaga pemeriksa 
atau International Organisation of 
Supreme Audit Institutions (INTOSaI) 
juga dilakukan. Pada Kongres INTOSaI 
atau International Congress of Supreme 
Audit Institutions (INCOSaI) VI di Tokyo 
pada 21-30 Mei 1968 delegasi BPK yang 
dipimpin Ketua BPK Dadang Suprayogi 
hadir. Beliau juga memimpin delegasi 
BPK untuk ikut serta dalam INCOSaI 
VII yang diselenggarakan di Montreal, 
Kanada pada 7-16 September 1971. 

 atas jasanya selama memimpin 
BPK, nama Dadang Suprayogi 
kemudian pakai untuk nama salah 
satu Gedung di Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (Pusdiklat). Nama Gedung 
Dadang Suprayogi diresmikan oleh 
Ketua BPK anwar Nasution pada 4 Juni 
2009. 

Penamaan Gedung Dadang 
Suprayogi merupakan yang keempat 
setelah penamaan Gedung ’umar 
Wirahadikusumah’ di Kantor Pusat 
BPK RI Jakarta; Gedung ’M. Jusuf’ di 
Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan; serta Gedung 
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P U S T A K A

Fraud smart

Pickett, K.H. Spencer

London : John Wiley & Sons, 2011

xv, 258 hlm. : ilus. ; 24 cm.

658.473 PIC f

PeniPuan dapat 
mempengaruhi organisasi, mulai 
dari perusahaan lokal yang 
paling kecil sampai konglomerat 
multi-nasional yang terbesar, dan 
dampaknya terhadap reputasi 
dan kesehatan keuangan dapat 
sangat besar. Salah satu cara paling 
efektif untuk menangani ancaman 
penipuan yang terus meningkat 
adalah membekali semua staf 
dengan pelatihan kesadaran 
penipuan menyeluruh yakni, 
menjadikan seluruh tenaga kerja 
Fraud Smart. 

Buku ini ditujukan bagi para 
manajer, supervisor, kepala tim dan 
para karyawan yang tidak memiliki 
pengetahuan spesialis tentang 
penipuan dan pengendalian 
penipuan. Di dalam buku ini, 
Spencer Pickett menggunakan 
bahasa yang jelas untuk 
menjelaskan lima tahapan proses 
Smart Fraud, yang dirancang agar 
para tenaga kerja dapat: 
•	 Memahami	konsep	dan	

ancaman penipuan. 
•	 Menghargai	peranan	masing-

masing dari kelompok-
kelompok yang berbeda di 
dalam organisasi.

•	 Memahami	dan	menguasai	
konsep-konsep dasar etika 
bisnis yang sehat. 

•	 Menguasai	dan	menjamin	
bahwa perlindungan yang 
tepat sudah diselenggarakan, 
dan bekerja secara efektif. 

Sangat penting setiap bisnis 
mengatasi penipuan secepatnya. 
Fraud Smart menyediakan 
semua alat yang dibutuhkan 
untuk menjamin bahwa risiko 
kecurangan dikelola secara tepat 
sejalan dengan semakin luasnya 
risiko usaha yang dihadapi oleh 
seluruh organisasi. 
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Financial statement analysis : a practitioner`s guide 

Fridson, Martin

4th ed.

New Jersey : John Wiley & Sons, 2011

xv, 378 hlm. : illus. ; 24 cm.

657.3 FRi f

analiSa laporan keuangan merupakan keterampilan 
penting bagi orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan 
investasi, keuangan perusahaan, pemberian pinjaman 
komersial, dan pemberian kredit. Selama bertahun-tahun, 
hal ini telah menjadi upaya yang semakin kompleks, karena 
laporan keuangan perusahaan menjadi lebih sulit untuk 
ditafsirkan. Tetapi dengan buku “Financial Statement 
analysis” edisi 4, anda akan belajar bagaimana cara 
menangani tantangan-tantangan praktis yang merupakan 
bagian dari bisnis. 

Ditulis oleh otoritas investasi terkemuka, menguraikan 
kerangka kerja analitis yang diperlukan untuk meneliti 
laporan keuangan. Dibagi menjadi empat bagian yang 
komprehensif yang berisi: 
•	 Wawasan	yang	akan	memungkinkan	Anda	untuk	

mengevaluasi laporan keuangan secara efektif 
•	 Pembahasan	tentang	menginterpretasikan	dengan	

benar neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas 
•	 Studi-studi	kasus	baru	yang	berharga	tentang	pelaporan	

penipuan 
•	 Kiat-kiat	untuk	memaksimalkan	akurasi	prakiraan	dan	

pendekatan terstruktur untuk evaluasi kredit dan ekuitas 
•	 Pengungkapan	tentang	bagaimana	penghasilan	dapat	

dibesar-besarkan atau bahkan direkayasa. 

Berisi contoh-contoh dunia nyata dan saran ahli, 
Financial Statement Analysis, Edisi Keempat akan membantu 
anda dalam menginterpretasikan laporan keuangan dan 
memungkinkan anda untuk menggunakan informasi ini 
untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 

The power of accounting : what the numbers mean and how to 
use them

Lewis, larry

New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011

ix, 249 hlm. : ilus. ; 23 cm.

657 LEW p

BuKu ini berisi pemahaman 
dan teknik menggunakan informasi 
yang disediakan oleh sistem-sistem 
akuntansi dan yang dibutuhkan oleh 
para manajer agar dapat berhasil. 
Buku ini ditulis untuk mereka yang 
bekerja di segala jenis organisasi, 
besar ataupun kecil, perusahaan 
atau non-perusahaan, dan ingin 
menjadi manajer yang lebih efektif.   

akuntansi disebut sebagai 
bahasa bisnis dan dalam artian yang 
sangat nyata memang demikian. 

Mempelajari	bisnis	melalui	lensa	akuntansi	memberikan	
suatu perspektif yang dapat diakses tanpa melalui 
disiplin lain. akuntansi membawa anda jauh ke dalam 
sebuah organisasi. Setiap transaksi yang dilakukan 
sebuah organisasi berdampak pada kesejahteraan 
finansial orang tersebut. akuntansi melacak transaksi-
transaksi tersebut dan melaporkan pengaruhnya. 

akuntansi merupakan bagian dari landasan budaya 
dan sistem ekonomi kita. Barangkali tidak mungkin 
melebih-lebihkan pentingnya peranan organisasi di 
dalam kehidupan kita sehari-hari. Singkirkan organisasi 
maka kita akan hidup dalam masyarakat yang sangat 
berbeda. Tanpa informasi yang disediakan oleh 
akuntansi bagi para manajer organisasi-organisasi ini, 
perdagangan seperti yang kita kenal saat ini tidak akan 
ada.	Melainkan,	perdagangan	mungkin	akan	dijalankan	
melalui semacam perekonomian gaya barter permulaan. 

ada dua cara berbeda untuk mempelajari akuntansi 
dan keuangan. Salah satunya adalah dari perspektif para 
penyusun informasi akuntansi (CPa dan lain-lain). Yang 
satunya lagi adalah dari perspektif pengguna informasi 
tersebut. Buku ini terutama berkaitan dengan persiapan 
maupun penggunaan informasi akuntansi. 
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S elama Ramadhan sampai Idul Fitri 1434 H, 
BPK menyelenggarakan beragam kegiatan. 
Dimulai dengan tauziyah dilanjutkan dengan 
buka puasa bersama dengan Ketua BPK Hadi 

Poernomo dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan, kemudian 
para anggota BPK dan auditorat Keuangan Negara 
(aKN), lalu ditutup dengan Tauziyah dilanjutkan Buka 
Puasa Bersama dengan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan 
Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Inspektorat 
Utama (Itama). 

Di sela-sela itu, Unit Nasional KORPRI dan Dharma 
Wanita Persatuan Sekjen BPK mengadakan Bazaar 
Ramadhan 1434 H. Selain itu, diselenggarakan 
juga lomba qurotal al Quran dan pidato keislaman. 
Pengumuman lomba dilakukan saat menjelang Buka 
Puasa Bersama dengan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.  

Saat Idul Fitri, BPK juga menyelenggarakan sholat Idul 
Fitri bersama di Kantor Pusat BPK. Selang beberapa hari 
kemudian, pada 15 agustus 2013, diselenggarakan halal 
bihalal keluarga besar BPK, bertempat di auditorium 
Kantor Pusat BPK.and  

Ramadhan dan Idul FItRI 
1434 h dI BPK

Suasana buka bersama anak yatim piatu di Masjid Baitul Hasib BPK.

Pengurus Masjid Baitul Hasib BPK menggelar lomba Qurotal Al Quran dalam rangka 
memeriahkan Ramadhan 1434 H.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri memberikan sambutan pada acara buka bersama di masjid Baitul Hasib BPK.

SERBA-SERBI
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BPK menggelar Sholat Idul Fitri di halaman kantor pusat BPK.

SERBA-SERBI

Ketua BPK Hadi Poernomo beserta istri memberikan santunan kepada anak yatim 
piatu pada acara buka bersama di Masjid Baitul Hasib BPK.

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Sekertaris Jenderal Hendar Ristriawan 
membuka Bazaar Ramadhan 1434 H.

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi istri mengunjungi salah satu Stand Bazaar Ramadhan 
1434 H.

Menyanyikan lagu-lagu islami salah satu rangkaian kegiatan di Masjid Baitul Hasib, 
saat menjelang buka bersama.
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Oleh : Wahyu Priyono
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

Berhasilkah 
ramadhan kita?

R amadhan tahun ini baru saja berakhir. alangkah baiknya apabila 
kita merenung sejenak tentang aktivitas kita selama Ramadhan 
kemarin. Buatlah pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri 
seputar aktivitas kita selama Ramadhan. Kemudian kita jawab 

dengan jujur pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalkulasi jawaban tersebut 
dalam selembar kertas. Tuliskan kesimpulan, berhasilkah Ramadhan kita?

Bisakah keberhasilan kita di bulan Ramadhan dapat diukur? Secara 
kuantitatif tidak dapat diukur. Berat badan turun sekian kilogram bukanlah 
indikator kesuksesan Ramadhan kita. Begitu juga dengan badan tampak 
lebih sehat dan bugar. Indikator keberhasilan Ramadhan lebih bersifat 
kualitatif. Sedikitnya ada lima indikator.  

Indikator pertama adalah meningkatnya keimanan kita kepada allah. 
Perintah untuk melakukan puasa Ramadhan bukan allah tujukan kepada 
semua manusia, tetapi hanya kepada orang-orang yang beriman. hal ini 
dinyatakan secara tegas dalam QS al Baqarah 183 yang artinya ‘Wahai 
orang2 yg beriman telah diwajibkan puasa kepadamu sebagaimana telah 
diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yg 
bertaqwa’  

hanya orang-orang beriman sajalah yang akan memenuhi panggilan 
allah tersebut dalam QS. 2:183. Tidaklah akan berpuasa kecuali orang yang 
beriman. Orang yang berpuasa dengan ikhlas menunjukkan bahwa ada 
peningkatan iman di dalam hatinya. Kesigapan menjalankan perintah allah 
seperti menjalankan perintah berpuasa hendaknya terus berlanjut setelah 
berakhirnya Ramadhan.

Puasa juga melatih kepada orang yang menjalankannya untuk selalu 
menyadari akan pengawasan allah SWT. meskipun tidak ada seorang pun 
yang melihat, orang yang berpuasa tidak akan membatalkan puasanya 
untuk mengelabui orang lain.  Jika kesadaran akan pengawasan allah seperti 
itu terus mampu dipelihara di luar Ramadhan dan mampu mencegah dari 
perbuatan buruk maka dapat dikatakan Ramadhannya telah berhasil.  

Selain itu, dengan puasa  seseorang akan diajarkan dan ditanamkan 
tentang keyakinan yang kuat akan janji allah yang tidak akan pernah 
meleset. allah menjanjikan kepada hambanya yang berpuasa akan 
menemui kegembiraan pada saat berbuka dan berjumpa allah di 
akhirat kelak. dan sungguh menjadi kenyataan bahwa saat yang sangat 
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menggembirakan bagi orang yang berpuasa adalah saat 
mendengar azan maghrib berkumandang. 

Indikator kedua adalah meningkatnya ibadah. 
Secara simultan dengan meningkatnya keimanan akan 
meningkatkan ibadah seseorang kepada allah SWT. hal ini 
sudah menjadi sunnatullah bahwa iman dan ibadah pada 
seseorang adalah berbanding lurus. Suasana Ramadhan 
secara langsung maupun tidak, akan merangsang 
seseorang untuk meningkatkan ibadahnya baik kuantitas 
maupun kualitasnya, baik ibadah yang wajib maupun 
sunnah. 

dapat dikatakan Ramadhan kita berhasil jika di bulan 
Syawal dan bulan-bulan lainya sholat fardhu kita dapat 
didirikan dengan ajeg, terpelihara (tepat waktu), berjamaah 
dan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 
disamping itu sholat nafilah (sunnah) kita juga semakin 
bertambah, terutama sholat lail atau tahajud yang selama 
Ramadhan telah dilatih dengan sholat taraweh dan bangun 
sahur.

Ibadah lainnya yang menjadi indikator kesuksesan kita 
menjalani ibadah Ramadhan adalah puasa. Puasa satu 
bulan penuh selama Ramadhan akan membekas dalam 
dirinya, sehingga ia akan meneruskan kebiasaan berpuasa 
tersebut di luar Ramadhan, yaitu dengan memperbanyak 
dan merutinkan puasa sunnah seperti puasa senin-kamis, 
puasa yaumil bidh, puasa arafah dan puasa muharam.

ada satu jenis ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan 
pada bulan Ramadhan, karena banyak keutamaan di 
dalamnya, yaitu tilawah al-Quran. Banyak di antara kita 
diberi kemudahan untuk dapat tilawah secara rutin hingga 
khatam dua sampai tiga kali selama Ramadhan. Termasuk 
keberhasilan Ramadhan kita adalah apabila tilawah al-
Qur’an kita di bulan-bulan berikutnya sedikitnya sama 
dengan yang telah dicapai selama Ramadhan.  

Selain meningkatnya kuantitas tilawah, meningkatnya 
semangat menghafalkan dan mengamalkan al-Quran 
termasuk indikator keberhasilan kita menjalani Ramadhan. 
menghafal ayat-ayat  allah akan berbeda pengaruhnya 
terhadap karakter seseorang dibandingan dengan hanya 
sekedar  membacanya saja. Insya allah dengan menghafal, 
kemudahan dan keberkahan allah akan terus menaungi 
kita.

Indikator ketiga keberhasilan Ramadhan adalah 

semakin baiknya akhlaq kita. akhlaq baik seseorang 
sangat ditentukan sampai sejauh mana ia mampu 
mengendalikan diri dari perkataan dan perbuatan yang 
sia-sia dan tercela. Puasa melatih seseorang untuk mampu 
menahan dan mengendalikan hawa nafsunya.  Seseorang 
dikatakan berhasil dengan Ramadhannya jika ia mampu 
mengendalikan dirinya di bulan-bulan lainnya.    

hawa nafsu yang terkendali akan tercermin dari sikap, 
perkataan dan perbuatan sehari-hari baik pada bulan 
Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya. Sikapnya tenang, 
tawadhu, dan santun. Jauh dari arogan, pemarah, dan 
tergesa-gesa. Perkataanya lembut, jelas, dan tidak keluar 
dari lisannya kecuali perkataan yang baik dan benar. 
Perbuatannya selalu mencerminkan ketaatan pada Sang 
Khalik dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan 
larangannya. 

Indikator keempat adalah meningkatnya semangat 
menuntut ilmu. Suasana Ramadhan sangat kental dengan 
nuansa menuntut ilmu. Kuliah Shubuh, Kajian dhuhur, 
Pengajian menjelang Berbuka, dan Ceramah Taraweh 
menghiasi masjid, mushola, perkantoran, televisi dan radio. 
antusiasme kaum muslim untuk mengikutinya juga cukup 
terlihat. Sedikit banyak kegiatan-kegiatan tersebut akan 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang Islam.

dengan berlalunya Ramadhan, semangat menghadiri 
majelis ilmu pun janganlah ikut berlalu. Sedikitnya satu jam 
dalam sehari semalam kita sempatkan untuk menambah 
wawasan keilmuan/keislaman kita, baik melalui membaca 
buku, membuka situs keislaman, menyaksikan dan 
mendengarkan ceramah agama. dan sedikitnya sekali 
dalam satu pekan menghadiri kajian intensif tentang 
keislaman. 

Indikator kelima adalah meningkatnya jiwa kepedulian/ 
sosial kita kepada orang lain. Kebiasaan memberikan 
sesuatu kepada orang lain dalam bentuk ta’jil (makanan), 
zakat, infaq dan sedekah hendaknya terus berlanjut seusai 
Ramadhan. Jika hal demikian dapat dilakukan maka itu 
tandanya Ramadhan kita berhasil, sehingga prinsip sebaik-
baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 
lain akan tertanam.

Semoga kita termasuk yang berhasil di Ramadhan tahun 
ini. amiin...
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Tips

K embali bersemangat kerja setelah libur panjang, 
mungkinkah? Karena umumnya setelah libur 
panjang, untuk memulai rutinitas kantor, terasa 
berat. Rasa malas, enggan dan ingin berlibur lebih 

lama lagi, masih terasa. Di sisi lain, anda juga sadar bahwa 
tidak bisa membiarkan perasaan malas tetap bercokol 
karena ada ada segunung pekerjaan menanti anda. lalu 
apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan semangat 
kerja anda. 

berikut ini sejumlah tips yang mungkin bisa membantu 
mengembalikan semangat kerja anda:

1. Review ulang bagaimana bisnis/pekerjaan 
Anda. anda bisa cek kembali sampai dimana 
action yang sudah anda kerjakan. bagaimana 
aktivitas anda sebelumnya. Sampai dimana 
pencapaian anda sebelum masa liburan kemarin. 
Dan lihat kembali visi anda ke depan. Kemana 
akan anda arahkan action-action anda selama ini 
dan nanti untuk mencapai target anda.

2. Rapikan tempat kerja Anda. Pastikan tempat 
kerja anda kembali rapi seperti sebelumnya. 
letakkan berbagai peralatan kerja yang 
dibutuhkan di tempat yang paling tepat menurut 

anda. buat ruang kerja senyaman mungkin. 
Dengan demikian diharapkan ini akan membantu 
membangun semangat kerja anda.

3. Rencanakan apa yang harus segera di-action-
kan. anda lihat ulang apa saja yang harus segera 
dilanjutkan untuk action. ini hubungannya 
dengan membuat prioritas kerja. anda urutkan 
action apa yang mesti dikerjakan pertama, kedua, 
dan seterusnya.

4. Bangun kembali suasana kerja. mulai hari 
anda dengan melakukan hal yang biasanya 
menumbuhkan semangat kerja. mungkin anda 
perlu mendengarkan musik terlebih dahulu 
sebelum mulai kerja. atau mungkin dengan 
berdoa terlebih dahulu. mungkin juga dengan 
meminum teh/kopi untuk menghangatkan 
badan. Pada intinya, perlu membangun situasi 
kerja seperti sebelumnya agar semangat kerja 
anda kembali tumbuh.

5. Sapa rekan kerja. Sapa dan jabat tangan rekan 
kerja anda. bangun kembali hubungan untuk 
mencapai tujuan bersama. boleh juga anda 
saling sharing bagaimana liburan anda kemarin. 
betapa menyenangkannya liburan yang sudah 
anda lewatkan. Ceritakan pengalaman lucu yang 
terjadi. ini akan menumbuhkan chemistry kerja 
anda bersama rekan-rekan.

6. Selesaikan pekerjaan. Prioritas kerja yang anda 
lakukan bisa mulai anda kerjakan. Kerjakan 
perlahan sampai kembali menemukan ritme kerja 
anda. Kemudian percepat action anda untuk 
meraih banyak “kemenangan” sesegera mungkin 
dengan menyelesaikan tugas anda. Pasti, 
semangat kerja anda akan kembali tumbuh.

7. Ingat kembali tujuan jangka panjang Anda. 
bila anda mungkin masih merasa malas untuk tak 
segera melakukan action, anda bisa lihat kembali 
tujuan jangka panjang anda. lihat apa saja yang 
mungkin tak bisa segera diraih jika anda tak 
segera aCTiON. baca juga kata-kata motivasi dan 
kata kata inspirasi untuk mendongkrak semangat 
kerja anda.  ***

Mengembalikan
Semangat Kerja 
Setelah Libur Panjang
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Ketua BPK 
Hadi Poernomo 
dalam acara 
dialog dengan 
salah satu 
stasiun Televisi.

Ketua BPK Hadi Poernomo saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian BUMN tahun anggaran 
2012 di Gedung BPK, pada 11 Juli 2013.
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Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Anggota BPK Ali Masykur Musa saat menyerahkan Hasil Audit Tahap II P3SON kepada Ketua KPK 
Abraham Samad di Gedung KPK.

Anggota BPK
 Ali Masykur Musa 
menyerahkan hasil 
pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan 
kementerian lingkungan 
hidup tahun anggaran 
2012, di Jakarta, 
pada 12 Juli 2013.
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Anggota BPK 
Rizal Djalil 

menyerahkan 
hasil pemeriksaan 
laporan keuangan 

kementerian 
kesehatan tahun 
2012, di Jakarta, 

2 Juli 2013.

Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri sidang terbuka senat fakultas dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Padjadjaran.
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Membaca Dunia dari Pustaka Sekolah

Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Bijak Ikut Mewujudkan Mimpi-mimpi Mereka 
dan Membangun Masa Depan Pendidikan di Indonesia Lebih Baik..

BPK RI Memastikan Anggaran Pendidikan 
di Indonesia digunakan Secara Benar

Independensi   Integritas   Profesionalisme www.bpk.go.id




