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KODE ETIK PEMERIKSA 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.  Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh 
Presiden.

3.  Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

4.  Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan 
dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/
atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan 
negara.

5.  Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

6.  Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, 
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.

7.  Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.

8.  Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila 
dilanggar akan dikenakan hukuman.

9.  Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, 
dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.

10.  Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak  
memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

11.  Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan 
tugas.

12.  Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi 
oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan 
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, 
Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, 
dan profesional demi kepentingan negara.

Pasal 3
Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 4
(1)  Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia 

serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
(2)   Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Pasal 5
Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan 
Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan 
dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku 
Warga Negara.

BAB IV
IMPLEMENTASI KODE ETIK

Bagian Kesatu
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya

Selaku Individu dan Anggota Masyarakat

Pasal 6
(1)  Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:

a.  mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
b.  menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
c.  bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
d.  menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

(2)  Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:

a.  menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan  
politik praktis;

b.  memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
c.  melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
d.  melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan 

status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya

Selaku Warga Negara

Pasal 7
(1)  Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:

a.  mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.  mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c.  menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.

(2)  Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
a.  menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik 

Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
b.  menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.

Bagian Ketiga
Anggota BPK selaku Pejabat Negara

Pasal 8
(1)  Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib:

a.  melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
b.  menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
c.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau 

golongan;
d.  menghindari terjadinya benturan kepentingan;
e.  menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
f.  bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
g.  menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

(2)  Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:
a.  memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk 

kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
b.  memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau 

golongan;
c.  memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
d.  menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, 

dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
e.  mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada 

pihak lain di luar BPK;
f.  mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
g.  memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek 

pemeriksaan; dan
h.  memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, 

opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan 
fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan 
pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak 
obyektif.

Bagian Keempat
Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara

Pasal 9
(1)  Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:

a.  bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan 
pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;

b.  menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
c.  mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk 

mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
d.  menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari 

terjadinya benturan kepentingan;
e.  menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan 

prosedur kepada Pimpinan BPK;
f.  melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar 

dan pedoman yang telah ditetapkan;
g.  memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan 

kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
h.  meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
i.  melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.

(2)  Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang:
a.  meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya  baik langsung 
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maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
b.   menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau  karena kelalaiannya;
c.  menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, 

dan/atau golongan;
d.  memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk 

kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
e.  memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
f.  menjadi anggota/pengurus partai politik;
g.  menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai 

anggaran negara;
h.  memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber  dalam bidang 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar 

kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
j.  melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki 

hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
k.  melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) 

tahun terakhir;
l.  merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam  

program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada 

media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
n.  mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, 

kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau 
bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi 
hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan

o.  mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.

BAB V
HUKUMAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 10
(1)  Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:

a.  peringatan tertulis; atau
b.  pemberhentian dari keanggotaan BPK.

(2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang 
disahkan melalui Sidang Pleno BPK.

(3)  Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa:
a.  hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
b.  hukuman sedang yang terdiri dari:

1.  penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

2.  penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau

3.  diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun;

c.  hukuman berat yang terdiri dari:
1.  diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu)  

tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
2.  diberhentikan sebagai Pemeriksa.

(4)  Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang 
telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.

(5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menentukan jenis hukuman.

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK

Pasal 11
(1)  Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi 
BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.

(2)  Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/
atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya

Pasal 12
(1)  Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif 
pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.

(2)  Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif 
pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang.

(3)  Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif 
pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat.

Pasal 13
Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak 
membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14
Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan 
dan penetapannya sebagai berikut:

a.  Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai 
keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan; dan

b.  Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota 
Majelis Kehormatan Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
(1)  Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan 

dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
(2)  Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan 

dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan 
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang
Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 17
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 98
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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 E

PERLAHAN tapi pasti, potret 
sebenarnya proyek Hambalang mulai 
terpampang. BPK menyimpulkan ada 
11 indikasi penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan 
penyalahgunaan wewenang dalam 
proyek ini. Nilai potensi kerugian negara 
mencapai Rp243,66 miliar.  KPK juga 

mulai menyasar sejumlah tempat yang 
dianggap rawan penyimpangan untuk 
mencari bukti hukum bagi para penilep 
uang rakyat. 

“Pada saatnya, setelah bukti kuat, 
KPK tidak ada beban sedikit pun untuk 
menarik siapa pun para penjarah uang 
rakyat yang menyebabkan kematian 
masif dan pelan-pelan terhadap rakyat,” 
kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas 
di Jakarta, belum lama ini. 

Proyek ini makin memanas lantaran 
adanya dugaan keterlibatan pejabat 
dan elit partai politik yang ‘bermain’. 
Ditambah lagi, amblasnya beberapa 
bangunan yang makin menimbulkan 
kecurigaan. Cerita mengenai Hambalang 
ini kami sajikan secara lengkap dalam 

Laporan utama edisi ini. 
untuk Laporan Khusus, putusan 

Mahkamah Konstitusi mengenai 
Piutang BuMN bukan Piutang Negara 
merupakan solusi penting bagi 
penyelesaian utang badan usaha pelat 
merah itu. Namun, harus di-wanti-wanti 
agar tidak terjadi moral hazard dalam 

pelaksanaannya. Sangat disayangkan 
jika satu keputusan yang berguna bagi 
kepentingan orang banyak, ternyata 
disalahgunakan. 

Keputusan MK itu juga tidak berarti 
menghilangkan kewenangan BPK 
untuk melakukan pemeriksaan atas 
penghapusan piutang tersebut. BPK 
akan melihat apakah piutang itu pantas 
untuk dihapus atau tidak.

Rubrik lain yang menarik, tak lain 
sosok Joko Widodo atau kerap dipanggil 
Jokowi, berhasil menjadi DKI-1 untuk 
membawa Ibu Kota ini menjadi lebih 
baik. Selanjutnya, selamat membaca. 
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Proyek Hambalang 
Rugikan negaRa 
Rp243,66 miliaR
BPK mencatat Potensi Kerugian negara dalam ProyeK HamBalang 
mencaPai rP243 miliar. indiKasi Kerugian dengan memBandingKan 
jumlaH dana yang diKeluarKan oleH KemenPora dengan nilai 
PeKerjaan seBenarnya.

K isruh diproyek hambalang 
menuai titik terang. Pasalnya, 
pada akhir Oktober lalu, 
Ketua  BPK hadi Poernomo  

secara resmi  menyampaikan  Laporan 
hasil Pemeriksaan (LhP) proyek 
hambalang kepada DPr.  Laporan 
ini disampaikan setelah sebelumnya, 
DPr meminta BPK untuk melakukan 
audit investigasi terhadap pelaksanaan 
pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan sekolah Olah raga 

Nasional (P3sON) berlokasi di Desa 
hambalang, Kecamatan Citeureup, 
Kabupaten Bogor. 

BPK menyimpulkan ada 
indikasi penyimpangan terhadap 
peraturan perundangan dan atau 
penyalahgunaan wewenang dalam 
proses persetujuan kontrak tahun 
jamak, dalam proses pelelangan, 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 
dalam proses pencairan uang muka, 
yang dilakukan oleh pihak-pihak 

terkait dalam pembangunan P3sON. 
Juga terdapat indikasi 

penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan 
penyalahgunaan kewenangan 
yang dilakukan oleh pihak terkait 
pembangunan P3sON hambalang. 
Penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang tersebut  telah 
mengakibatkan indikasi kerugian 
negara  sebesar rp243,66 miliar.

BPK menemukan sejumlah 
penyimpangan dalam proyek 
hambalang. seperti penyimpangan 
dalam pemberian izin lokasi, site plan, 
dan izin Mendirikan Bangunan.  hal ini 
terjadi karena  bupati Bogor meneken 
site plan, padahal Kemenpora belum 
melakukan studi Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (Amdal).  
Tindakan ini telah menabrak uu 
No. 32/2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan hidup  
yang menyatakan  setiap kegiatan 
yang berdampak  penting dalam 
lingkungan wajib memiliki Amdal.  

selain itu  tindakan tersebut juga 
melanggar  Peraturan Bupati Bogor 
No.30 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengesahan Master Plan, Site Plan dan 
Peta situasi, dan Perda Kabupaten 
Bogor No.12 Tahun 2009 tentang 
Bangunan dan Gedung

selain  itu, BPK juga menemukan 
adanya  penyimpangan dalam  
penerbitan sK hak Pakai dan sertifikat 
hak Pakai Tanah hambalang.  
Penandatanganan surat Keputusan 
hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah 
seluas 312.448 m2 di Desa hambalang 
Kecamatan Citeureup Kabupaten 
Bogor oleh Kepala BPN, didukung 
dengan dokumen yang tidak sesuai 
kenyataan. Yakni surat pelepasan 
hak dari Probosutedjo selaku bekas 
pemegang hak diduga palsu. 

Di samping itu, surat Pernyataan 
sesmenpora yang menyatakan 
bahwa pada pengadaan lahan P3sON 
hambalang dimaksud tidak terjadi 
kerugian negara berdasarkan LhP 
BPK  adalah tidak sesuai kenyataan. 
LhP BPK yang menjadi rujukan 
ses Kemenpora tidak mencakup 

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan proyek Hambalang kepada Wakil Ketua dPr Priyo Budi santoso.

warta bpk: rianto prawoto
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pemeriksaan atas proses pembebasan 
lahan P3sON hambalang. 

BPK juga menemukan adanya  
penyimpangan dalam proses 
persetujuan kontrak tahun jamak. 
Direktur Penataan Bangunan dan 
Lingkungan Kementerian Pekerjaan 
umum (Pu) memberikan pendapat 
teknis yang dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun 
Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Pemberian pendapat 
teknis itu tanpa memperoleh 
pendelegasian dari Menteri Pu 
sehingga diduga  melanggar Peraturan 
Menteri Pu No.45 Tahun 2007.

Temuan BPK lainya yakni soal 
adanya penyimpangan dalam proses 
persetujuan rKA-KL tahun 2011. 
Dirjen Anggaran  menetapkan rKA-KL 
APBN Murni Kemenpora tahun 2011 
untuk proyek P3sON meskipun tidak 
memenuhi persyaratan.   Dalam APBN 
Murni tahun 2011, proyek P3sON 
hambalang  mendapatkan alokasi 
sebesar rp500 miliar yang terdiri 
dari rp400 miliar untuk pekerjaan 
konstruksi dan rp100 miliar untuk 
pengadaan peralatan.  sP-rKAKL 
tahun 2011 menetapkan bahwa 
alokasi anggaran untuk pengadaan 
peralatan sebesar rp100 miliar 
tersebut diblokir oleh Ditjen Anggaran, 
sedangkan pekerjaan konstruksi 
sebesar rp400 miliar tidak diblokir. 

Padahal, dokumen pendukung 
berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
dan rencana Anggaran Biaya (rAB) 
yang ada adalah untuk skema 
pembiayaan tahun jamak. sementara 
itu persetujuan kontrak tahun jamak 
belum disetujui. hal ini melanggar 
ketentuan yang diatur dalam PMK 
nomor 104/PMK.02/2010 tentang 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
rKA-KL TA 2011.

Proses Lelang
BPK juga  menemukan adanya 

penyimpangan dalam proses 
pelelangan perencanaan konstruksi, 
pelelangan pekerjaan konstruksi, dan 

pelelangan manajemen konstruksi.  
Panitia Pengadaan Barang dan 

Jasa Kemenpora bersama-sama 
dengan staf perusahaan calon 
rekanan mengatur pelelangan.  
Caranya,  penilaian faktor kesesuaian 
pengalaman pekerjaan tenaga ahli 
terdapat ketidaksesuaian antara 
pengalaman pekerjaan yang diajukan 
dengan pekerjaan yang akan 
dilaksanakan.  

selain itu, dalam Lelang Konstruksi, 
menggunakan standar penilaian 
yang berbeda dalam mengevaluasi 
dokumen prakualifikasi antara 
dokumen penawaran dari KsO AW 
dengan dokumen penawaran dari 
rekanan yang lain. standar penilaian 
untuk mengevaluasi penawaran dari 
KsO AW menggunakan nilai pekerjaan 
sebesar rp1,2 triliun, sedangkan 
standar penilaian untuk mengevaluasi 
penawaran dari rekanan lain 
menggunakan nilai pekerjaan sebesar 
rp262 miliar.  

Evaluasi Tim BPK terhadap kertas 
kerja Panitia Pengadaan menyangkut 
penilaian dokumen prakualifikasi 
peserta lelang menunjukkan bahwa 
seluruh peserta prakualifikasi 
semestinya tidak dapat dinyatakan 
lulus prakualifikasi sehingga 
pelelangan seharusnya diulang. 

selain itu, BPK juga amenemukan 

adanya pengumuman lelang dengan 
informasi yang tidak benar dan tidak 
lengkap.  hal tersebut melanggar 
ketentuan Pasal 4 huruf h Keppres 80 
Tahun 2003 yang menetapkan bahwa 
panitia/pejabat pengadaan harus 
mengumumkan secara luas tentang 
adanya pelelangan umum yang 
memuat di antaranya perkiraan nilai 
pekerjaan.

BPK juga menemukan adanya 
penyimpangan dalam penetapan 
pemenang lelang konstruksi. ses 
Kemenpora  telah melampaui 
wewenangnya dengan menetapkan 
pemenang lelang untuk pekerjaan 
bernilai di atas rp50 miliar tanpa 
memperoleh pelimpahan wewenang 
dari Menpora sebagai pejabat yang 
berwenang menetapkan.  

hal tersebut melanggar ketentuan 
dalam Keppres 80/2003 pasal 26 
bahwa pejabat yang berwenang 
menetapkan penyedia barang/jasa 
adalah Menteri untuk pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dari APBN 
yang bernilai di atas rp50 miliar.

selanjutnya, BPK juga menemukan 
adanya penyimpangan dalam proses 
pembayaran dan pencairan uang 
muka. Kabag Keuangan Kemenpora 
tetap menyusun dan menandatangani 
sPM, meskipun Pejabat Penguji surat 
Permintaan Pembayaran (sPP) dan 

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri memberikan penjelasan kepada pers seusai penyerahan lHP proyek 
Hambalang di dPr.

warta bpk: rianto prawoto
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Bendahara belum menandatangani 
dokumen sPP dari PPK yang berarti 
belum menguji kelengkapan dan 
kebenaran tagihan sesuai tugasnya.  
sPM itu bersama dengan surat 
Pertanggungjawaban Belanja dari WM 
selaku ses Kemenpora diajukan ke 
KPPN untuk penerbitan sP2D. 

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan 
konstruksi BPK juga menemukan  
adanya penyimpangan  berupa 
rekanan KsO AW mensubkontrakkan 
sebagian pekerjaan utamanya kepada 
perusahaan lain yaitu di antaranya 
kepada PT DC dan PT GDM. hal 
tersebut melanggar ketentuan dalam 
Pasal 32 ayat (3)  Keppres 80 tahun 
2003  yang menyarakan penyedia 
barang/jasa dilarang mengalihkan 
tanggung jawab seluruh pekerjaan 
utama dengan mensubkontrakkan 
kepada pihak lain. 

selanjutnya dalam ayat (4) juga 
disebutkan penyedia barang/jasa 
dilarang mengalihkan tanggung jawab 
sebagian pekerjaan utama dengan 
mensubkontrakkan kepada pihak 
lain dengan cara dan alasan apapun, 
kecuali disub-kontrakkan kepada 
penyedia barang/jasa spesialis.

Mengomentari laporan hasil 
audit investigatif BPK tersebut, Ketua 
Komisi X Agus hermanto berjanji 
akan memproses laporan tersebut di 
Panja hambalang. Menurut dia, hasil 
audit investigasi BPK berdasarkan 
fakta di lapangan. Dia menegaskan 
hasil audit investigasi tahap satu ini 
akan dijadikan dasar pembahasan 

dalam mengambil keputusan. Adapun, 
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan 
Negara (BAKN) DPr sumarjati Arjoso  
juga berjanji akan menelaah LhP BPK 
tersebut. 

Anggota Badan Pekerja iCW 
Emerson Yuntho  meminta Presiden   
susilo Bambang Yudhoyono menindak 
penyelenggara negara, terutama 
menteri, yang kuat dugaan terlibat 
dalam penyimpangan proyek 
hambalang.  

Dia juga meminta aparat penegak 
hukum  untuk  bertindak tegas 
terhadap mereka yang diduga keras 
melakukan penyimpangan. sebaliknya, 
bila presiden tidak jika tidak bertindak  
tegas, citra pemerintahan Presiden 
sBY akan kian buruk di mata publik.  
“Presiden harus mengambil tindakan 
dengan memberikan teguran, 
meminta mundur,” katanya. 

Emerson  mengungkapkan sesuai 
hasil audit BPK, proyek hambalang 
telah menyeret sejumlah nama 
penting. hasil audit BPK, tambahnya, 
semestinya dijadikan Presiden sebagai 
landasan untuk melakukan evaluasi 
terhadap jajaran pemerintahan. 

“ini menjadi pintu pula bagi 
Presiden untuk membuktikan bahwa 
pemerintahan yang dia pimpin bersih. 
Kalau memang terlibat atau diduga 
melakukan kelalaian agar ini sekaligus 
membuktikan kepada publik presiden 
tidak hanya sekadar mengeluh, tapi 
mengambil tindakan,” tegasnya. 

Pendapat serupa juga 
diungkapkan pengamat politik 
Burhanuddin Muhtadi. Menurut dia, 
sebagai pemimpin pemerintahan, 
Presiden semestinya tidak menjadikan 
perkara korupsi sebagai ‘drama politik’. 
Presiden justru perlu mengambil 
tindakan tegas terhadap pelaku karena 
sudah semakin terang penyimpangan 
yang terjadi. 

saat ini, lanjutnya, masyarakat 
sudah jenuh dengan politik ‘tunjuk 
tangan’. Artinya, pejabat yang 
tersandung persoalan hukum tidak 
lagi mengorbankan jajarannya semata. 
sebagai pengambil kebijakan dan 
penanggungjawab, seorang menteri  

memiliki peran penting terhadap 
proyek yang dilakukan. 

Audit tahap dua
BPK hingga kini masih memproses 

audit investigatif tahap dua terhadap 
proyek hambalang. Audit tahap kedua 
merupakan lanjutan audit tahap 
pertama. Dan audit tahap i masih 
ada dokumen-dokumen yang belum 
diperbaiki, sehingga audit tahap ii 
diharapkan dokumen tersebut dapat 
diperoleh. Mengingat audit ini masih 
dalam proses, maka substansi audit 
belum dapat disampaikan. Audit tahap 
ii ini juga belum dapat disampaikan 
hasil pemeriksaannya, karena hal itu 
tergantung kepada kecukupan bukti 
relevan yang diperoleh.  bw/and

emerson yuntho

vivanews.com

sumarjati arjoso

Emerson  
mengungkapkan 
sesuai hasil audit BPK, 
proyek Hambalang 
telah menyeret 
sejumlah nama 
penting. Hasil audit 
BPK, tambahnya, 
semestinya dijadikan 
Presiden sebagai 
landasan untuk 
melakukan evaluasi 
terhadap jajaran 
pemerintahan. 
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Hasil audit tahap pertama, BPK menyimpulkan 
ada 11 indikasi penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan penyalahgunaan 
wewenang dalam proyek Hambalang.  
 
1. Surat Keputusan Hak Pakai

a.  Kepala BPN menerbitkan surat Keputusan Pemberian 
hak Pakai tertanggal 6 Januari 2012 bagi Kemenpora 
atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa 
hambalang, padahal persyaratan berupa surat 
pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut 
diduga palsu.

b.  Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah 
sestama BPN menyerahkan sK hak Pakai bagi 
Kemenpora kepada iM tanpa ada kuasa dari 
Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga 
melanggar Kep. Ka BPN 1 Tahun 2005 jo. Kep. Ka. BPN 
1 Tahun 2010.

2. Izin Lokasi dan Site Plan 
Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun 
Kemenpora belum/tidak melakukan studi Amdal terhadap 
proyek pembangunan P3sON hambalang sehingga diduga 
melanggar uu 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Bupati Bogor 
Nomor 30 Tahun 2009. 

3. Izin Mendirikan Bangunan 
Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor 
menerbitkan iMB, meskipun Kemenpora belum melakukan 
studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3sON 
sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 
12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. 

4. Pendapat Teknis 
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian 
Pu memberikan pendapat teknis yang dimaksudkan dalam 
PMK 56/PMK.02/2010 tanpa memperoleh pendelegasian 
dari Menteri Pekerjaan umum sehingga diduga melanggar 
Per Menteri Pu Nomor 45 Tahun 2007. 

5. Revisi RKA-KL Tahun Anggaran 2010 
Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran setelah melalui 
proses berjenjang menyetujui untuk memberikan dispensasi 
perpanjangan batas waktu revisi rKA-KL 2010 dan 
didasarkan pada informasi yang tidak benar. 

6. Permohonan Kontrak Tahun Jamak
a.  sesKemenpora menandatangani surat permohonan 

persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh 
pendelegasian dari Menpora sehingga diduga 
melanggar PMK 56/PMK.02/2010.

b.  Menpora diduga membiarkan sesKemenpora 
melaksanakan wewenang Menpora dan tidak 
melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

7. Izin Kontrak Tahun Jamak 
Menteri Keuangan menyetujui izin kontrak tahun jamak 
dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan 
kontrak tahun jamak, meskipun diduga melanggar PMK 56./
PMK.02/2010.

8. Persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 2011 
Dirjen Anggaran menetapkan rKA-KL Kemenpora 2011 
dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek 
tahun jamak disetujui. Dirjen Anggaran diduga melanggar 
PMK 104/PMK.02/2010.

9. Pelelangan
a.  sesKemenpora menetapkan pemenang lelang 

konstruksi dengan nilai di atas rp 50 miliar tanpa 
memperoleh pendelegasian dari Menpora sehingga 
diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

b.  Menpora diduga membiarkan sesKemenpora 
melaksanakan kewenangan Menpora dan tidak 
melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam PP 60 Tahun 2008.

c.  Adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan 
konstruksi untuk memenangkan Adhi Karya dan 
Wijaya Karya dengan cara:
-  Mengumumkan lelang dengan informasi yang 

tidak benar dan tidak lengkap, kecuali kepada AW 
yang diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2203, 
dan

-  untuk mengevaluasi kemampuan dasar KsO 
AW digunakan dengan cara menggabungkan 
dua nilai pekerjaan, sedangkan peserta lain 
digunakan nilai proyek tertinggi sehingga 
menguntungkan AW. hal ini melanggar PP 29 
Tahun 2000, Keppres 80 Tahun 2003, dan Permen 
Pu 43 Tahun 2007.

10. Pencairan Anggaran 2010 
Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan 
menerbitkan surat Perintah Membayar, meskipun 
permintaan pembayaran belum ditandatangani oleh 
pejabat pembuat komitmen. ini diduga melanggar PMK 134/
PMK.06/2005 dan Perdirjen Perbendaharaan Per-66/PB/2005. 

11. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
KsO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada 
perusahaan lain yang diduga melanggar Keppres 80 Tahun 
2003. 
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B ErMuLA dari pengakuan 
mantan Bendahara umum 
Partai Demokrat, M. 
Nazaruddin, hambalang 

menjadi salah satu kasus terpanas 
belakangan ini. Dalam pengakuannya, 
ada pejabat dan elit partai politik yang 
terlibat dalam proyek pembangunan 
pusat olahraga di hambalang. 

Makin panasnya kasus tersebut 
dikarenakan adanya dugaan 
keterlibatan pejabat dan elit partai 
politik yang ‘bermain’ dalam proyek 
tersebut. Ditambah lagi amblasnya 
beberapa bangunan pada proyek 
hambalang tersebut. Kasus ini 
kemudian dikenal sebagai Kasus 
hambalang.

Proyek hambalang ini bermula 
dari adanya keinginan Pemerintah 
untuk meningkatkan prestasi olahraga 
di indonesia. implementasinya 
dengan membangun sarana dan 
prasarana untuk membina atlet-atlet 
pilihan maupun komunitas sekolah 
olahraga di tingkat nasional dengan 
taraf internasional sebagai Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pelajar 
Olahraga Nasional (PLOPN). 

Dari sinilah lahir Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan sekolah Olahraga 
Nasional hambalang yang dicetuskan 
Direktorat Jenderal Kementerian 
Pendidikan Nasional (Dirjen 
Kemendiknas) pada 2004. Mulanya 
proyek ini diinisiasi Direktorat Jenderal 

Hambalang amblas, 
Hambalang memanas
HamBalang yang sedianya menjadi Pusat olaHraga Bertaraf 
internasional di Kemudian Hari malaH terindiKasi KoruPsi. 

andi mallarangeng

Olahraga Departemen Pendidikan 
Nasional pada 2003-2004. 

Awal lokasi untuk 
pembangunannya tidak langsung 
di hambalang. Berdasar kajian 
verifikasi tahun 2004, muncul lima 
lokasi yang akan dijadikan tempat 
untuk membangun Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan sekolah Olahraga 
Nasional. Kelima lokasi tersebut: 
Karawang, Cariu, Bogor, Cibinong, 
Cikarang, dan Bukit hambalang. 

setelah pengkajian lebih lanjut, 
mengerucut pada tiga tempat: Desa 

istimewa
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hambalang Kabupaten Bogor, Desa 
Karangpawitan Kabupaten Karawang, 
dan Desa Ciriu Kabupaten Bogor. Dan, 
akhirnya ditetapkan lokasi di Desa 
hambalang Kabupaten Bogor. 

Lokasi pembangunan Pusat 
Pendidikan dan Latihan Olahraga 
Pelajar Nasional di hambalang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Olahraga Departemen Pendidikan 
Nasional  dengan surat Nomor 
0514A/Or/2004 tanggal 10 Mei 2004. 
Pembangunan lokasi juga mendapat 
izin prinsip Bupati Bogor Nomor 

591/244/Kpts/huk/2004 tanggal 19 
Juli 2004 tentang penetapan lokasi 
untuk pembangunan gedung PLOPN 
di hambalang seluas kurang lebih 
30 hektar atas nama Dirjen Olahraga 
Departemen Pendidikan Nasional.

Proyek hambalang yang tadinya 
bernama Pusat Pendidikan Pelatihan 
dan sekolah Olahraga Nasional 
kemudian berubah nama menjadi 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Prestasi Olahraga Nasional di tahun 
2007, tahun dimana penanganan 
proyek tersebut diserahkan kepada 

Kementerian Negara Pemuda dan 
Olahraga/Kemenegpora (saat ini 
Kemenpora). 

Proyek hambalang diawali 
pembangunan fisik berupa 
masjid, asrama, infrastruktur, turap 
lapangan sepak bola dan pagar pada 
2006. Lanjutan pembangunan Pusat 
Pendidikan, Pelatihan dan sekolah 
Olahraga Nasional (P3sON) mulai 
dilaksanakan pada 2010. 

Dalam tahun 2010 itu, tepatnya 
pada 6 Januari 2010 diterbitkan surat 
Keputusan Kepala BPN ri Nomor 1/ 

m. nazaruddin
istimewa

istimewa
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hP/ BPN ri/2010, tentang Pemberian 
hak Pakai atas nama Kemenpora 
atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. Berdasarkan surat Keputusan 
tersebut, kemudian tanggal 20 
Januari diterbitkan sertifikat hak pakai 
nomor 60 atas nama Kemenpora 
dengan luas tanah 312.448 m2. Lalu, 
pada 30 Desember 2010 keluar izin 
pendirian bangunan.

Pada tahun itu juga ada 
perubahan lagi yakni penambahan 
fasilitas sarana dan prasarana antara 
lain bangunan sport science, asrama 
atlet senior, lapangan menembak, 
ekstrem sport, panggung terbuka 
dan volley pasir dengan anggaran 
yang dibutuhkan sebesar rp1,75 
triliun. Adanya perubahan masterplan 
yang telah disempurnakan ini 
pun membuat anggaran proyek 
hambalang membengkak dari rp125 
miliar menjadi rp1,75 triliun. 

Pada 20 Januari 2010 diterbitkan 
sertifikat hak pakai nomor 60 atas 
nama Kemenpora dengan luas 
tanah 312.448 m2. Lalu pada 30 
Desember 2010 keluar izin pendirian 
bangunan. Pada tahun itu juga ada 
perubahan lagi yakni penambahan 
fasilitas sarana dan prasarana antara 
lain bangunan sport sains, asrama 
atlet senior, lapangan menembak, 
ekstrem sport, panggung terbuka dan 
volley pasir dengan anggaran yang 
dibutuhkan sebesar rp1,75 triliun.

sekretaris Kemenpora Yuli 
Mumpuni menyatakan, terkait 
membesarnya proyek hambalang 
ini karena adanya perubahan 
fungsi. Yang tadinya hanya untuk 
sekolah olahraga menjadi sarana 
untuk pembinaan dan latihan atlet 
indonesia ke depan.

“Dana proyek hambalang 
mengembung karena untuk training 
center atlet senior dan elit, tidak 
hanya atlet junior. Maka itu adanya 
penambahan berbagai venue yang 
nantinya juga bisa digunakan untuk 
pelatnas,” papar Yuli.

sejak 2009-2010 sudah 
dikeluarkan total anggaran rp675 
miliar untuk proyek ini. Pada 6 

Desember 2010 keluar surat kontrak 
tahun jamak dari Kementerian 
Keuangan untuk pembangunan 
proyek sebesar rp1,75 triliun.

Proyek hambalang yang ditangani 
Kemenpora ini dikerjakan oleh kerja 
sama operasional (KsO) PT Adhi Karya 
Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Adapun, 
konsultan perencanaan proyek 
hambalang dilakukan oleh PT Yodya 
Karya (Persero). 

PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya 
merupakan dua perusahaan BuMN 
yang melakukan joint operation untuk 
menggarap proyek pembangunan 
pusat olahraga di hambalang, sentul, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PT Adhi 
Karya kemudian mensubkontrakkan 
proyek kepada 17 perusahaan lain. 
Dua di antaranya adalah PT Dutasari 
dan PT Global Daya Manunggal.

seperti yang diketahui 
sebelumnya, proyek hambalang 
ini mulai ‘membara’ ketika mantan 
Bendahara umum Partai Demokrat 
M. Nazaruddin memberikan 
kesaksiannya atas indikasi korupsi 
yang dilakukan oleh pejabat dan elit 
partai politik. 

KPK mencium adanya kejanggalan 
senilai lebih dari rp1,5 Triliun terkait 
proyek ini. KPK mulai melakukan 
penyelidikan atas dugaan korupsi 
proyek hambalang sejak Agustus 
2011 lalu. sementara, dalam 
penyelidikan proyek hambalang, 
KPK sudah memeriksa lebih dari 50 

orang, di antaranya para petinggi PT 
Adhi Karya, Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Joyo Winoto, dan anggota 
DPr dari Partai Demokrat ignatius 
Mulyono, termasuk Menpora Andi 
Mallarangeng, dan lain-lain. 

Kasus hambalang ‘memanas’ 
ketika amblasnya konstruksi 
bangunan di kompleks pusat 
olahraga hambalang itu. Terjadi 
pada 14-15 Desember 2011. 
Konstruksi yang amblas tersebut, 
yaitu: lapangan badminton, gardu 
listrik dan Jalan Wilayah Nomor 13 
sekitar seribu meter persegi. Akibat 
amblasnya konstruksi tersebut, proses 
pembangunan proyek hambalang 
untuk sementara dihentikan 
Kemenpora.

Menurut Menpora Andi 
Mallarangeng sebelum proyek 
hambalang dikerjakan oleh kerja 
sama operasional (KsO) PT Adhi 
Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk 
ini telah melewati proses observasi 
mendalam. Pada 2005, misalnya, 
dilaksanakan studi geologi oleh 
konsultan Pekerjaan Pembangunan 
Pusdiklat Olahraga Pelajar Nasional di 
hambalang. Termasuk pelaksanakan 
survei dan analisa analogi hidrologi.

sementara, sekretaris Kemenpora 
Yuni Mumpuni, mengatakan kerugian 
akibat amblesnya proyek hambalang 
sampai saat ini masih dihitung. 
Bagunan yang amblas sekitar 
kurang dari 10 persen. hingga kini 
pembangunan proyek hambalang 
baru mencapai 47 persen dari total 
pengerjaan. Begitu juga dengan 
penyerapan dana baru mencapai 
sekitar 40 persen dari total rp1,75 
triliun.

setelah KPK menindaklanjuti 
pernyataan M. Nazaruddin, dengan 
melakukan penyelidikan, BPK pun 
diminta DPr untuk melakukan 
pemeriksaan investigasi proyek 
hambalang. sementara Ketua BPK 
hadi Poernomo sendiri di beberapa 
kesempatan, telah menyatakan 
dengan kiasan, bahwa proyek 
hambalang sudah cacat sejak dalam 
kandungan.  and 

yuli mumpuni

istimewa
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lewat laPoran keuangan, 
bPk endus Hambalang

KAsus hambalang yang 
menjadi konsumsi media 
massa, pernah diendus BPK 
melalui pemeriksaan laporan 

keuangan Kementerian Negara 
Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora/
saat ini bernama Kemenpora) Tahun 
Anggaran 2006. saat itu, namanya bukan 
hambalang, tetapi sentul, Bogor.  

Temuan BPK terhadap laporan 
keuangan Kemenpora tersebut lebih 
kepada masalah aset. Tanah yang 
diklaim sebagai aset Kemenpora di 
wilayah sentul, Kabupaten Bogor, atau 
hambalang ini ternyata belum memiliki 
sertifikat kepemilikan atas nama 
Kemenpora. 

hasil review dokumen dan pengujian 
secara uji petik terhadap keberadaan 
dan kelengkapan saldo awal aktiva tetap 
ditemukan adanya selisih tanah seluas 
12.448 m² untuk Pusat Olahraga Latihan 
Nasional yang berlokasi di sentul – Bogor 
(Baca: hambalang). Menurut saldo 
awal aktiva tetap, tanah tersebut seluas 
300.000 m². 

sementara berdasarkan dokumen 
hasil pengukuran Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bogor seluas 312.448 m². 
Walau begitu, hasil pengujian tersebut 
tidak menemukan perbedaan–
perbedaan lainnya yang secara material 
dapat menggangu kewajaran penyajian 
Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 

2006 secara keseluruhan.
Dari sinilah, BPK menetapkan luas 

tanah di sentul, Bogor tersebut seluas 
312.448 m². sesuai hasil pengukuran 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 
Dalam laporan keuangan Kemenpora 
tahun anggaran 2006, tercantum seluas 
300.000 m². 

Walau secara material tidak 
mempengaruhi kewajaran penyajian 
laporan keuangan Kemenpora, tetapi 
BPK menemukan ketidakpatuhan 
kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dimana, tanah seluas 
312.448 m² milik Kementerian Negara 
Pemuda dan Olahraga tersebut belum 
didukung bukti kepemilikan yang 
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kuat (sertifikat). Nilai temuan dari hal 
ini sebesar rp217.976.065. Atas dasar 
temuan BPK tersebut, BPK menyarankan 
menyelesaikan bukti-bukti kepemilikan 
tanah yang dikuasai oleh Kemenpora.

Dari hasil pemeriksaan diketahui 
Kemenpora memiliki dan/atau 
menguasai beberapa bidang tanah 
seluas 603.227 m² dengan rincian sebagai 
berikut :

1.  Gedung Graha Pemuda senayan 
8.673 Milik setneg 

2.  Gedung Wisma Karsa Pemuda 
4.000 Milik setneg

3.  Gedung PPiTOr senayan 6.642 
2.226 Milik setneg

4.  Museum Olahraga TMii 15.100 
3.000 Milik TMii

5.  Pusat Pengembangan sumber 
Daya Pemuda (PPsDP) 54.126 
Milik Kemenpora

6.  Tanah dan Gedung Pusat 
Olahraga Persahabatan Korea 
indonesia (POPKi) Cibubur

7.  Tanah dan Gedung Pusat 
Olahraga Latihan Nasional sentul-
Bogor 312.448 Milik Kemenpora

8.  Gedung Pusat Olahraga 
Nasional Karawang 150.000 Milik 
Kemenpora

Jumlah total 603.227 26.166 m². Dari 
tanah seluas 603.227 m² yang dikuasai 
Kemenpora, tanah seluas 554.228m² 
dimiliki Kemenpora yang berasal dari 
eks Direktorat Kepemudaan pada 
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 
sekolah dan Kepemudaan dan Ditjen 
Olahraga pada Departemen Pendidikan 
Nasional yang diserahkan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional kepada Menteri 
Negara Pemuda dan Olahraga. sisanya 
tanah seluas 48.999 m² milik sekretariat 
Negara dan Taman Mini indonesia indah 
(TMii). Dari tanah seluas 554.228 m² milik 
Kemenpora, seluas 312.448 m² belum 
bersertifikat. Tanah tersebut untuk Pusat 
Olahraga Latihan Nasional yang berlokasi 
di sentul – Bogor. 

Kemenpora telah mengajukan 
permohonan untuk pengurusan sertifikat 
hak pakai atas tanah tersebut kepada 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 
sampai dengan berakhirnya pemeriksaan 
tanggal 16 April 2006, baru sampai tahap 
permohonan persetujuan penerbitan 

sertifikat hak pakai dari Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bogor ke BPN 
Pusat melalui ke Kanwil BPN Bandung.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
tanggal 8 Juli 1997 tentang pendaftaran 
tanah :
a.  Pasal 3 menyatakan bahwa 

pendaftaran tanah bertujuan 
diantaranya untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan 
hukum kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan.

b.  Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa 
sertifikat merupakan surat tanda 
bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai 
data fisik dan data yuridis yang 
memuat didalamnya, sepanjang 
data fisik dan yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam 

istimewa
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surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan.

hal tersebut mengakibatkan tanah 
seluas 312.448 m² untuk Pusat Olahraga 
Latihan Nasional yang berlokasi di sentul 
– Bogor belum mempunyai kepastian 
hukum atau tanda bukti hak sebagai alat 
bukti yang kuat bahwa tanah tersebut 
milik Kemenpora, sehingga berpotensi 
menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Belum memiliki kepastian hukum 
dalam kepemilikan tanah di sentul-
Kabupaten Bogor itu terjadi karena 
berlarut-larutnya proses pembuatan 
sertifikat oleh BPN dan kurang 
maksimalnya upaya Kemenpora 
untuk secara proaktif memantau 
perkembangan pembuatan sertifikat 
tersebut, terutama jika masih terjadi 
permasalahan-permasalahan hukum 
yang harus diselesaikan.

Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut pihak Kemenpora 
mengungkapkan bahwa :
-  untuk mendapatkan kepastian 

hukum atas aset tanah untuk Pusat 
Olahraga Nasional di sentul mutlak 
diperlukan bukti kepemilikan yang 
sah. Namun, prosedur pemberian 
hak kepemilikan atas tanah Negara 
tersebut tidak sederhana, sehingga 
proses penerbitan sertifikat tanah 
dimaksud sampai memperoleh 
kepastian hukum akan sangat 
bergantung pada Badan Pertanahan 
Nasional. sementara instansi yang 
terkait tidak hanya Kemenpora, tetapi 
juga Pemerintah Kabupaten Bogor, 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 
BPN Pusat;

-  serah terima pekerjaan dari 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
di lingkungan Deputi Bidang 
Pemberdayaan Olahraga (Deputi 
iV) kepada Kuasa Pengguna 
Barang (sekretaris Kemenpora) 
atau Pembantu Kuasa Pengguna 
Barang (Kepala Biro umum) belum 
dilaksanakan, sehingga pengurusan 
surat-surat tanah hanya didasarkan 
pada surat Keputusan Kepala BPN 
No. 09/hGu/BPN/2006 tanggal 1 
Juni 2006 sebagai bukti bahwa tanah 
itu diperuntukkan bagi Kemenpora. 
Namun begitu, pihak Kemenpora 

akan berupaya secara optimal demi 
percepatan terbitnya sertifikat tanah 
tersebut.

BPK-ri menyarankan agar pihak 
Kemenpora secara pro aktif memantau 
penyelesaian pembuatan sertifikat 
hak pakai dan jika masih terjadi 
permasalahanpermasalahan hukum di 
lapangan secepatnya diselesaikan.

BPK juga merekomendasikan 
agar Menpora segera meminta 
pertanggungjawabkan ex Pimpro 
yang bersangkutan atas biaya yang 
telah dikeluarkan dan PT Lingga 
Kasumas Jaya yang dikenakan denda 
maksimum sebesar rp217.976.065  (5% 
rp4.359.521.300).

Dalam Laporan Keuangan 
Kemenpora Tahun Anggaran 2007, BPK 
juga menemukan ‘Konstruksi dalam 
Pengerjaan’. Dimana, nilai aset tetap 
berupa konstruksi dalam pekerjaan per 
31 Desember 2007 sebesar rp7,014 
miliar. Nilai ini mengalami kenaikan yang 
pada tahun anggaran 2006 sebesar 
rp5,18 miliar. 

Konstruksi dalam Pekerjaan Gedung 
dan bangunan Tahun 2007 tersebut 
merupakan pekerjaan Tahun 2006 yang 
masih tertunda, meliputi Perencanaan, 
studi Kelayakan dan Pengawasan 
Pembangunan Pusat Olahraga Nasional 
di sentul Jawa Barat (Baca: hambalang) 
pada Tahun 2007 belum dimulai 
kembali proses pembangunannya. hal 
ini dikarenakan sertifikat kepemilikan 
tanahnya masih dalam proses 
penyelesaian dan pengadaan barang dari 
mata anggaran keluaran belanja barang  
tahun anggaran 2007 sebesar rp1, 82 
miliar.

Pada laporan keuangan tahun 
anggaran 2009, persoalan tanah di 
sentul, Kabupaten Bogor tersebut 
telah diselesaikan. Nilai Aset Tetap 
berupa Tanah Kementerian Pemuda 
dan Olahraga per 31 Desember 2009 
adalah sebesar rp9.238.075.100. Aset 
Tetap berupa Tanah milik Kementerian 
Pemuda dan Olahraga adalah tanah yang 
berlokasi di sentul Bogor seluas 312.448 
m² dengan nilai sebesar rp9.238.075.100 
juta atau rp9,23 miliar masih berupa 
tanah kosong yang belum dipergunakan, 
dan direncanakan akan dibangun 

Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Olahraga tingkat Nasional mulai tahun 
anggaran 2010.

Kementerian Pemuda dan Olahraga 
telah menyelesaikan status kepemilikan 
tanah seluas 312.448 m² yang berada 
di Desa hambalang Bogor, Jawa Barat 
dengan diterbitkannya sertifikat hak 
Pakai Nomor 60 tanggal 20 Januari 2010. 
Kementerian Pemuda dan Olahraga akan 
segera melakukan koordinasi dengan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan untuk penilaian 
nilai Aset berupa tanah tersebut.

Kementerian Pemuda dan Olahraga 
telah menyelesaikan status kepemilikan 
tanah seluas 312.448 m2 yang berada 
di Desa hambalang Bogor, Jawa Barat 
dengan diterbitkannya sertifikat hak 
Pakai Nomor 60 tanggal 20 Januari 2010. 
Kementerian Pemuda dan Olahraga akan 
segera melakukan koordinasi dengan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan untuk penilaian 
nilai Aset berupa tanah tersebut.  and

Belum memiliki 
kepastian hukum dalam 
kepemilikan tanah 
di Sentul-Kabupaten 
Bogor itu terjadi karena 
berlarut-larutnya proses 
pembuatan sertifikat 
oleh BPN dan kurang 
maksimalnya upaya 
Kemenpora untuk secara 
proaktif memantau 
perkembangan 
pembuatan sertifikat 
tersebut, terutama 
jika masih terjadi 
permasalahan-
permasalahan hukum 
yang harus diselesaikan.
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P ara pengelola bank 
BUMN kini bisa bernafas 
lega. Pasalnya, pada 25  
September lalu, Mahkamah 

Konstitusi (MK) memutuskan bahwa 
piutang bank pelat merah bukan lagi 
termasuk piutang negara. artinya,  
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 
kini tak bisa lagi mengejar piutang 
negara yang berasal dari piutang 
BUMN.

Putusan MK  yang menghapuskan 
wewenang PUPN menagih piutang 
badan-badan lain, termasuk bank 
BUMN, merupakan buah  dari  
permohonan uji materi  tujuh 
perusahaan yang mendapat fasilitas 
dari PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Mereka terlilit utang 
yang sangat banyak sebagai efek  
perubahan kurs rupiah terhadap dolar 
aS pada krisis moneter 1998.

Karena utang yang terus 
membengkak itulah mereka terus 
dikejar pemerintah, dalam hal ini 
PUPN,  untuk mengembalikan utang 
yang nilainya sudah tidak wajar. 
akibatnya, merekapun  mencari 
terobosan  dengan mengajukan 
permohonan uji materi  ke MK.  
alasannya, karena sudah ada 
pemisahan kekuasaan keuangan 
negara dalam sistem bank BUMN. 

Dalam pembacaan putusan di 
Gedung MK, Ketua Majelis Mahfud MD 
menyatakan mahkamah mengabulkan   
permohonan pemohon untuk 
sebagian. Karuan saja seluruh 
pengunjung yang sebagian besar 
orang BUMN menyambut putusan itu 
dengan penuh senyuman.

Dalam pertimbangan hukum, MK 
menjelaskan berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, pengertian 
piutang negara adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1/2004: 

 “Piutang Negara adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Pusat dan/atau hak 
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang sebagai akibat perjanjian 
atau akibat lainnya, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 

MK : 
Piutang BuMn 
BuKan Piutang 
negara
Putusan MahkaMah konstitusi  telah MeMberi level of playing 
field baru bagi bank buMn dan diharaPkan MaMPu bersaing 
dengan bank swasta. Meski begitu, kekhawatiran adanya 
judicial review, bahwa kerugian buMn bukan kerugian negara, 
MeMbayangi. 

berlaku atau akibat lainnya yang sah”. 
Dengan demikian, piutang 

negara hanyalah piutang pemerintah 
pusat dan/atau pemerintah daerah, 
sehingga tidak termasuk piutang 
badan usaha yang secara langsung 
atau tidak, dikuasai oleh negara 
termasuk dalam hal ini piutang bank 
BUMN.

Selain itu, menurut MK, piutang 
bank BUMN setelah berlakunya 

UU No.1/2004, UU BUMN, serta 
UU PT adalah bukan lagi piutang 
negara yang harus dilimpahkan 
penyelesaiannya ke PUPN. Piutang 
bank BUMN dapat diselesaikan sendiri 
oleh manajemen masing-masing bank 
berdasarkan prinsip-prinsip yang 
sehat. 

Bank BUMN sebagai perseroan 
terbatas, telah dipisahkan 
kekayaannya dari kekayaan negara. 

Mahfud Md

kabarjakarta.com
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Dan dalam menjalankan segala 
tindakan bisnis termasuk manajemen 
dan pengurusan piutang dilakukan 
oleh manajemen bank yang 
bersangkutan. Tidak dilimpahkan 
kepada PUPN. 

Dengan demikian, menurut MK, 
pada Pasal II ayat (1) huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah adalah tidak 
sejalan dengan ketentuan UU No. 
1/2004, UU BUMN, dan UU PT.

Dalam pertimbangan diuraikan,  
penyelesaian piutang bank BUMN 
masih terdapat dua aturan yang 
berlaku yaitu UU No.49/1960 dan 
UU No.1/2004  juncto UU BUMN 
dan UU PT sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip 
konstitusi. 

Dengan adanya ketentuan 
penyerahan piutang bank BUMN 
untuk dilimpahkan dan diserahkan ke 
PUPN telah menimbulkan perlakuan 
yang berbeda antara debitur bank 
BUMN dan debitur bank selain BUMN 
sehingga bertentangan dengan 
prinsip konstitusi yang terkandung 
dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, berdasarkan 
prinsip bahwa UU yang terbaru 
mengesampingkan UU yang lama 
(lex posterior derogat legi priori) 
dan peraturan yang lebih tinggi 
mengesampingkan peraturan yang 
lebih rendah (lex superior derogat legi 
inferiori),  maka :

UU No.49/1960 sepanjang 
mengenai piutang badan-badan 
usaha yang sudah diatur dalam UU 
No.1/2004 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14/2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36/2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14/2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah sepanjang menunjuk 
pelaksanaan UU No.49/1960 adalah 

bertentangan dengan prinsip konstitusi 
dan prinsip hukum yang berlaku umum. 

Dengan demikian permohonan 
para pemohon sepanjang mengenai 
piutang negara yang berkaitan 
dengan piutang badan usaha, baik 
secara langsung atau tidak, dikuasai 
oleh negara dalam UU No.49/1960 
adalah beralasan menurut hukum 
untuk sebagian.

Putusan yang Melegakan
Putusan MK tersebut langsung 

mendapat tanggapan oleh pihak-
pihak yang terkait dengan masalah 
itu.  Menteri Keuangan agus 
Martowardojo tak memungkiri selama 
ini  piutang BUMN menjadi hambatan 
bagi BUMN untuk melakukan 
restrukturisasi. Menkeu mendukung 
keputusan MK yang menyatakan 
piutang BUMN bukan lagi piutang 
negara. 

Menurut dia, keputusan MK cukup 
adil bagi BUMN termasuk bank BUMN. 
“Jadi kelihatannya itu cukup tepat 
sasaran,” ujarnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan Hadiyanto 
tampaknya cukup berhati-hati 
menanggapi putusan tersebut.  Dia 
mengatakan pihaknya akan lebih dulu 
mempelajari sebelum menetukan 
langkah yang diambil.

“Setelah mempelajari, barulah 
pemerintah menentukan langkah 
lanjutan, khususnya berkaitan 
dengan hubungan dengan tata 
kelola keuangan negara.  Selain 
itu, pemerintah juga belum 
mempertimbangkan kemungkinan 
kerugian negara dari putusan MK 
tersebut. Kalau dari aspek hukum 
mestinya tidak melihat [kerugian] itu 
tetapi  substansinya adalah  apakah 
piutang BUMN merupakan piutang 
negara atau bukan,” ujarnya.

Yang jelas, lanjutnya, putusan 
MK harus dipertanggungjawabkan 
dan pemerintah wajib menjaga 
implementasi keputusan itu. 
apalagi ini berhubungan dengan 
kinerja BUMN secara keseluruhan. 
artinya, berkaitan juga dengan 

dividen dan fiskal sehingga  proses 
pelaksanaan implementasi keputusan 
MK itu harus benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan.

“Untuk sementara, pemerintah 
tentunya akan  menerima 
penghapusan piutang serta 
mempelajari dampaknya kepada 
pengurusan piutang negara di masa 
mendatang. Namun, secara prinsip 
kita menghormati keputusan itu 
seperti keputusan pengadilan lainnya. 
Itu sudah keputusan hukum, harus 
dilaksanakan,” tegasnya.

Selaku wakil pemerintah, 
tambahnya, pihakya  akan mengawal 
implementasi dari keputusan 

 agus Martowardojo

istimewa
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MK tersebut agar tidak terjadi 
penyelewengan dalam proses 
restrukturisasi. 

“Good governance harus tetap 
terjaga, tidak ada moral hazard, 
disiplin, prudent dan betul-
betul proses penagihan, proses 
restrukturisasi itu dilaksanakan 
dengan baik,” papar Hadiyanto.

Kementerian BUMN juga 
menyambut gembira putusan MK 
tentang piutang BUMN bukan piutang 
negara, termasuk penyelesaian 
piutang macet yang merupakan 
kewenangan korporasi. Menteri BUMN 
Dahlan Iskan mengatakan putusan 
MK itu membuat posisi BUMN sebagai 
korporasi semakin kuat.

Dia mengungkapkan salah satu 
pertimbangan MK untuk memutuskan 
hal tersebut karena pada kenyatannya 
BUMN merupakan badan usaha 
yang memiliki kekayaan sendiri, 
terpisah dari kekayaan negara, 
sehingga pengurusan kekayaan, 

usaha, dan piutangnya dilakukan oleh 
manajemen sesuai dengan UU PT.

Himpunan Bank-Bank Milik Negara 
(Himbara) juga tak buru-buru menelan 
mentah-mentah putusan MK.  
Menurut  Ketua Umum Himbara Gatot 

Murdiantoro Suwondo, sejumlah 
bank BUMN kini  tengah mempelajari 
Keputusan MK itu. 

“Pada dasarnya kami senang 
sekali, karena ada kesempatan untuk 
memiliki level of playing field yang 

‘Pintu Masuk Obligasi 
rekap utang Swasta’

D IreKTUr Pusat Studi Kebijakan 
Publik (Puskepi) Sofyano 

Zakaria menilai putusan MK 
membuka ruang bagi BUMN untuk  
bisa menghapus piutangnya. Namun, 
kebijakan menghapus piutang 
tersebut tidak akan mendorong 
BUMN berupaya maksimal 
menyelesaikan kewajibannya. 

“Iini sangat tidak baik terhadap 
keberadaan BUMN,” tegas Sofyano. 

Bisa saja, katanya, direksi BUMN 
yang tersangkut utang dengan 
BUMN lain akan berupaya melobi 
pejabat pemerintah untuk memaksa 
BUMN tertentu menghapus 
piutangnya. 

Menurut dia,  penghapusan 
piutang juga mampu memicu 
ketidakpuasan bagi pekerja BUMN 
yang berupaya memperoleh laba 
maksimal bagi perusahaannya 
seperti Pertamina. Jika pemegang 
saham menghapus piutang 
Pertamina pada PLN misalnya, ini bisa 
menimbulkan rasa ketidakpuasan 
bagi pekerja Pertamina dan mungkin 
saja mereka akhirnya tidak akan 
mendukung kerja sama antar-BUMN 
yang mereka nilai tidak memberi nilai 
tambah bagi tempat mereka bekerja.

Selain itu putusan MK tersebut, 
lanjutnya,  juga bisa membuat 
publik berasumsi bahwa kerugian 
yang dialami oleh BUMN bukan 
merupakan kerugian negara. 

Kalau terjadi hal itu bisa  menjadi 
malapetaka besar bagi negara 
ini, karena akhirnya orang yang 
diangkat sebagai direksi pada BUMN 
tidak akan bekerja keras untuk 
menghasilkan laba bagi perusahaan 
yang dipimpinnya.

Sebaliknya, Sofyano  justru 
khawatir  bila suatu saat  ada pihak 
yang mengajukan judicial review ke 
MK menggugat soal kerugian BUMN  
sebagai bukan kerugian negara. 
“Jika hal ini terjadi serta dikabulkan, 
jangan heran bila BUMN tidak lagi 
menjadi badan usaha yang profit 
oriented,” pungkasnya.

Pengamat perbankan ahmad 
Iskandar  mengungkapkan 
keputusan MK tersebut 
mengingatkan semua pihak tentang 
ada yang salah selama ini dalam 
pengelolaan utang-piutang negara, 

sofyano Zakaria

gatot M. suwondo

watnyus.com

16 - 20 laporan KHUSUS.indd   18 12/17/12   6:09 PM



LAPORAN KHUSUS

19OKTOBER 2012      Warta BPK

sama dengan bank swasta,” katanya.
Dia mengungkapkan, pihaknya 

hingga kini belum diundang untuk 
berbincang-bincang dengan 
Kementerian Keuangan  soal 
keputusan MK. “Kami masih melihat 

apakah kredit-kredit macet yang 
sudah hapus buku itu bisa dieksekusi 
atau tidak. Memang katanya bisa, 
tetapi pertanyaannya adalah 
bagaimana,” tegasnya.

Direktur Utama PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk 
ini mengatakan, dalam kasus 
sebelumnya terkait Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 33/2006, 
terdapat ketidaksinkronan antara 
kejaksaan di pusat dan di daerah, 

terutama tentang obligasi rekap eks-
BLBI.

Keputusan MK yang menyatakan 
bahwa piutang bank BUMN bukan 
piutang negara bisa menjadi pintu 
masuk untuk mempertegas bahwa 
obligasi rekapitalisasi perbankan eks-
BLBI sejatinya adalah utang swasta, 
bukan utang negara.  Oleh karena 
itu,  sudah sewajarnya obligasi rekap 
ditarik dan pembayaran bunga dari 
negara dihentikan dan utang itu 
dikembalikan kepada pengutang 
aslinya yakni obligor BLBI.

“Keputusan MK tersebut 
meluruskan hal yang sesat yang 
terjadi selama ini. Persoalan 
yang selama ini menyimpang, 
dikembalikan ke koridornya. Tinggal 
sekarang dikawal agar dalam 
perjalanannya tidak melenceng atau 
keluar jalur lagi,” katanya.

Iskandar menambahkan melalui 
keputusan MK tersebut, DPr 
bisa meminta pemerintah untuk 
menyetop pembayaran obligasi 
rekap. Selain itu, keputusan MK 
tersebut sekaligus mempertegas 
bahwa utang swasta tidak pada 
tempatnya dibebankan kepada 
rakyat. 

“Uang pajak yang dibayar rakyat 
harus kembali ke rakyat dalam bentuk 
peningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Dan bukan 
menyubsidi para konglomerat dan 
bankir-bankir kaya,” tegasnya.

Dia mengatakan keputusan MK 
ini semakin memperjelas bahwa 
beban BLBI harus menjadi tanggung 
jawab pengemplang BLBI dan 
bukan tanggung jawab negara. “Para 
pengemplang BLBI ini sekarang 

sangat kaya. Mereka tinggal di 
luar negeri dan mengontrol usaha 
mereka di Indonesia dari luar negeri,” 
ungkapnya.

Pengamat hukum Frans Hendra 
Winarta sependapat dengan  
Iskandar. Dia menambahkan 
obligasi rekap merupakan utang 
pengemplang BLBI. Namun, dalam 
perkembangannya, pemerintah justru 
mengalokasikan anggaran untuk 
membayar kewajiban pengemplang 
BLBI tersebut.

“Ini tidak adil karena rakyat yang 
memikul beban utang yang dilakukan 
oleh para obligor. Seharusnya, para 
obligor sendirilah yang diwajibkan 
untuk membayar utang-utangnya,” 
kata dia.

Menurut dia, obligor BLBI tetap 
harus membayar kewajiban utangnya. 
“Obligor tetap harus membayar 
karena aset-aset yang diserahkan ke 
negara ternyata jumlahnya kurang. 
Utangnya lebih besar dari jumlah aset 
yang diserahkan ke negara,” katanya.

Dalam kasus BLBI jumlah utang 
itu lima tetapi jumlah aset yang 
diserahkan hanya dua. “Seharusnya 
jumlah utangnya lima, tetapi jumlah 
aset yang diserahkan 10. Itu baru 
benar,” jelas Frans.

Dia menambahkan BLBI itu 
talangan Bank Indonesia sehingga 
merupakan uang negara, makanya 
harus dikembalikan. Oleh karena 
jaminannya kurang maka terjadi 
kerugian negara. 

“Uang talangan itu milik dan uang 
rakyat karena uang negara itu asalnya 
dari pajak yang dibayar rakyat,” tukas 
Frans.

Jaminan kurang itu terjadi karena 
kolusi pejabat dan bank. “Pasti 
ada imbalannya kenapa sampai 
kurang jaminannya. Malahan ada 
yang bodong atau berkali-kali 
dijaminkan. Bisa ada keteledoran atau 
kesengajaan,” kata Frans.

Sebelumnya, anggota Komisi 
XI DPr abdilla Fauzi achmad 
mengatakan seharusnya pemerintah 
menyadari bahwa keberadaan 
obligasi rekap adalah fenomena yang 
tidak masuk akal. Pengemplang BLBI 
yang berutang kepada negara, tetapi 
malah sekarang menagih kepada 
negara.

“Mereka itu dulu berutang kepada 
pemerintah melalui fasilitas BLBI dan 
KLBI, sekarang mereka seharusnya 
membayar kepada pemerintah. Bank-
bank yang dulu berutang kepada 
pemerintah sudah sehat, bahkan 
bisa memberikan bonus tahunan 
yang sangat besar kepada para 
direksinya. Jadi, negara tidak perlu 
lagi membayar bunga obligasi rekap 
ini,” katanya.   bd

Frans hendra
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termasuk di pihak kepolisian. PP 
tersebut, beserta PP Nomor 14/2005, 
dikeluarkan pemerintah untuk 
mengatur program penghapusan 
kredit macet di bank BUMN.

Gatot  mengungkapkan hingga 
kini  total kredit macet hapus 
buku yang merupakan warisan 
piutang lama (legacy receivables) 
dan belum dihapus tagih di bank 
BUMN mencapai sekitar rp90 triliun. 
adapun, di Bank BNI mencapai sekitar 
rp24 triliun. 

Meski begitu, Direktur Utama BTN 
Iqbal Latanro masih ingin melihat 
implikasinya kemudian. “Kami lihat 
dulu implikasinya bagaimana, ini 
kan sudah jelas mana yang piutang 
negara dan piutang korporasi,” 
ucapnya.

Dia menjelaskan hingga kini 
jumlah piutang bank di BTN tak 
sampai rp100 miliar. “Tidak banyak,” 
ucapnya. Kebanyakan debitur berasal 
dari segmen retail. 

ekonom BNI ryan Kiryanto 
menjelaskan keputusan MK sudah 
sesuai dengan ekspektasi kalangan 
BUMN, terutama bank BUMN. “Sejak 
dulu memang bank BUMN sudah 

meyakini bahwa piutang bank BUMN 
(termasuk yang sudah menjadi kredit 
macet) adalah bukan piutang negara 
seperti diamanatkan oleh Perpu No. 
49/1960 tentang PUPN, melainkan 
sebagai piutang korporasi,” ucapnya.

alasannya, modal yang 
ditempatkan oleh negara sudah 
melebur menjadi modal perseroan 
seperti amanat UU PT, UU BUMN, dan 
UU Pasar Modal. 

“Dengan demikian, perlakuan 
kredit macet di bank BUMN bisa 
diterapkan seperti di bank-bank 
swasta, di mana bank BUMN boleh 
memberikan haircut atas utang 
pokok dan atau bunga pinjamannya,” 
ucapnya. 

Dia membenarkan piutang bank 
BUMN memang bisa dihapusbukukan. 
Namun tidak hapus tagihnya. “Dalam 
konteks untuk hapus tagih, bank 
BUMN boleh memberikan haircut 
sehingga NPL (rasio kredit macet) 
turun dan provisi atau cadangan juga 
turun, alhasil kinerja bank BUMN akan 
lebih kinclong,” ucapnya. 

Debitur juga diuntungkan karena 
ada peluang haircut. “Namun, untuk 
tidak timbulkan moral hazard, 
pemberian haircut harus hati-hati dan 
selektif dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan karakter debitur,” 
ujarnya.

Meski putusan MK sudah jelas, 
ryan menilai akan lebih menguatkan 
bagi bank BUMN jika BI, Kementerian 
Keuangan, Kejaksaan agung, dan 
Polri sepakat dengan keputusan MK. 
Sehingga tidak ada keraguan dan 
kegalauan di kalangan bank BUMN 
untuk melakukan tindakan-tindakan 
terkait dengan piutang macetnya. 
bd 

dahlan iskan

iqbal latanro

“Sejak dulu memang bank 
BUMN sudah meyakini 
bahwa piutang bank 
BUMN (termasuk yang 
sudah menjadi kredit 
macet) adalah bukan 
piutang negara seperti 
diamanatkan oleh Perpu 
No. 49/1960 tentang 
PUPN, melainkan sebagai 
piutang korporasi,”

bumn.go.id

istimewa
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Swedia memang negara kecil. Namun, sama halnya di 
negara-negara lain, korupsi tetap ada. Namun, bisa dikontrol 
dengan baik. Banyak hal yang membuat ini terjadi. Salah 
satunya, pengawasan dari masyarakat dan media begitu 
kuat. Di sisi lain, semua data pemerintahan dan lembaga 
terbuka untuk publik. Dan, ini dijamin oleh undang-undang. 
Bisa dibayangkan jika pejabat di sana, media massa ataupun 
masyarakat ingin meminta bukti perjalanan dinasnya, pejabat 
yang diminta itu harus memberikannya.

Keterbukaan informasi publik dan pengawasan dari 
masyarakat begitu kuat. Ini salah satu kunci pentingnya 
mengapa korupsi bisa dikendalikan. Kurang lebih hal ini 
diutarakan Deputy Auditor General Swedish Nastional 
Audit Office (SNAO) Gert Jonsson yang berkunjung ke BPK 
beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancara dengan Tim 
Warta BPK :   

I know Sweden is part of beautiful countries in term of 
free corruption. Can you share why?

I wish I could. There is no financial explanation. Sweden are 
not free from corruption. We can see in newspaper every week 
that there are some official that abuse some regulation but why 
we can keep it under control, because there are many elements. 
In Sweden you can’t live high unless you are very rich. If you do 
so, then people will think other you are drug dealer or you fraud 
or corrupt. The most important facts is you can’t do it in the dark. 
Because all the public documents from regional government, 
central government, agencies are open to public under 
legislation. So for example if some officer back from Germany. 
Then he gives the receipt from train or bus or allowance or 
the hotel expenses. After that if somebody like journalists or 
someone else come and ask form the information, we have to 
give it. That’s why people in Sweden are not easy to cheat. 

What is the leader roles of the Swedish national audit 
office in promoting good governance in Sweden?

The legislation concern this release audit office it’s a 
pretty well established. It two ways, the first level it’s that the 
audit office is an organization  under responsibilities and the 
independent of the office and the Auditors General are clearly 
stated it as an objective and the constitutions already. So there is 
small chapter on the Swedish National Audit Office also say that 
the auditor general have full responsibility will it come to beside 
what to audit, how to audit, and how to publish the result. So 
there is the basis. Definitely you know way that you can say that 
our independence save good properly. 

The second level is that other regulation in other law, there is 
one law on auditing of the audit of the Government of Sweden. 
And that law says that we agree to do two time of audit. One 
is the financial audit and the other is the performance audit. 
When come to financial audit there is we have it’s mandatory 
that’s you should carry out. And financial audit, each year, in 
accordance  with generally accepted standart to be interpreted 
that we have to apply the ISSAI’s. We should apply the same 
standard has the private sector, and has the private sector 
and apply the ISSAI’s. We also apply the ISSAI’s along with the 
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Saya tahu Swedia salah satu negara yang baik 
khususnya dalam hal ‘bebas korupsi’. Dapatkah Anda 
berbagi kenapa (itu terjadi)?

Semoga saya bisa. Tidak ada penjelasan keuangan 
(terkait hal ini). Swedia bukanlah negara yang bebas 
korupsi. Kami dapat melihat di surat kabar setiap minggu 
bahwa ada beberapa pejabat yang melanggar beberapa 
regulasi tetapi kenapa kami dapat mengontrolnya. Sebab, 
ada banyak elemen. 

Di Swedia, Anda tidak dapat hidup 
mewah kecuali Anda sangat kaya. Jika Anda 
bisa (hidup mewah), maka masyarakat akan 
berpikir Anda adalah pedagang narkoba atau 
anda melakukan kecurangan atau korupsi. 
Fakta yang paling penting, Anda tidak dapat 
melakukannya secara sembunyi-sembunyi 
(tidak diketahui). Sebab,  semua dokumen 
publik dari pemerintah daerah, pemerintah 
pusat, instansi-instansi lain terbuka untuk 
publik. Dan itu, dilindungi undang-undang. 
Sebagai contoh, jika beberapa pegawai 
kembali dari Jerman. Mereka kemudian 
memberikan kwitansi dari kereta, bis, uang 
saku, atau biaya hotel. Setelah itu, jika 
seseorang seperti jurnalis atau orang lain 
datang dan meminta informasi, kami harus 
memberikannya. Itulah kenapa masyarakat di Swedia tidak 
mudah untuk melakukan kecurangan. 

Apa itu peran Swedish Nastional Audit Office (SNAO) 
dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik di 
Swedia?

Peraturan perundang-undangan memberikan perhatian 
terhadap kantor audit. Kantor audit ini  cukup baik 

practice now, so released the 
ISSAI’s. We should carry out that 
is audit each year and for each 
single entity.

I have to explain this because 
we have an administrative 
structure that differs for most 
countries. Our ministers are very 
small. They only contains have 
about 200-300 staf is each. And 
all together they from a cabinet 
office of some 2000-3000 people. 
So that pretty small, and the 
only dealing with policy matters. 
They support the minister in 
the daily debate on political 
subject. And they also prepares 
and proffered the purposes for 
the new legislation and new act 
the parliament. All government 
activities then are carried out by 
agencies. And, they are under  

government. We audit them. And, we report to government, 
but also to parliament. We are independent in relation to 
government. So when we audit the ministries, government 
office, we report of course to parliament. So there is change of 
command which is pretty clear and where the audit office is an 
agency under parliament. There are only three agencies under 
parliament, one is central bank, Swedish National Audit Office, 
and the ombudsman office. And the rest are agencies under 
government. 

And when you come to performance 
audit, we should concentrate on audit with 
the element of economy, effectiveness, and 
efficiency. We should focus an matters that have 
an impact on the government budget as whole. 
Usually mean that we audit different type of 
regulatory system, single organizations, but 
also government program, and so to see if the 
outcome of the activities, meet the standard, 
and the goes set by parliament. So that is basic 
ambition would and that perspective we can 
of course the former audit that very similiar to 
compliance audit, and reduce some compliance 
audit in relation to financial audit as well. But 
compliance audit is not a specific form. We can 
do it but we try to avoid this as far as possible. Is 
that spending resources on mandatory financial 

audit annually, we called annually audit and on performance 
audit. It’s a very small office. We only have about 320 employees, 
it is small country as well. And of that we spend about half of 
our resources. That is half resources on financial audit. And less 
stand half close to half resources on performance audit. The rest 
of remain activities which is rather unique. I should mention 

Di Swedia, Anda tidak 
dapat hidup mewah 
kecuali Anda sangat 
kaya. Jika Anda bisa 

(hidup mewah), maka 
masyarakat akan 

berpikir Anda adalah 
pedagang narkoba 

atau Anda melakukan 
kecurangan atau 

korupsi.
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dibangun. Ada dua jalan dalam hal ini. Tingkat pertama, 
SNAO adalah organisasi yang bertanggung jawab dan 
independen, secara kelembagaan. Dan, yang jelas, Auditor 
General telah berpegangan pada tujuan dan konstitusi.  

Jadi, ada bagian kecil pada SNAO juga yang mengatakan 
bahwa Auditor General punya tanggung jawab penuh, 
di samping apa itu audit, bagaimana mengaudit, dan 
bagaimana mempublikasikan hasil auditnya. Ini dasarnya. 
Pasti anda tahu cara yang dapat anda katakan bahwa 
proporsi independensi kita cukup baik. 

Tingkat kedua adalah Peraturan yang lain dalam 
undang-undang yang lain, ada satu undang-undang 
auditing Pemerintah Swedia. Dan, undang-undang tersebut 
menyatakan bahwa kita setuju untuk menyediakan waktu 
untuk diaudit. Pertama adalah audit keuangan dan lainnya 
audit kinerja. Ketika melakukan audit keuangan, kami punya 

kewajiban yang harus dijalankan. Dan, audit keuangan, 
setiap tahun, sesuai dengan standar yang telah berlaku 
secara umum dimana kami menerapkan International 
Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Kami juga 
telah menerapkan standar yang sama pada sektor swasta. 
Kami melaksanakan audit setiap tahun dan untuk setiap 
entitas.

Saya harus menjelaskan hal ini karena kami memiliki 
struktur administrasi yang berbeda dari sebagian besar 
negara. Kementerian kami sangat kecil. Mereka hanya 
memiliki sekitar 200-300 staf di setiap kementerian. Dan, 
dari seluruh kantor memiliki sekitar 2000-3000 orang. Jadi, 
ini sangat kecil, dan hanya berurusan masalah-masalah 
kebijakan. Mereka hanya mendukung menterinya hari demi 

that in this case. We also assigned by parliament to carry out 
international development cooperation in the area of public 
sector auditing. And for that we have a spesific funds from 
parliament. Which should be not mix of the fund for domestic 
audit. And for that reason and that’s a part over all swedish 
international cooperation program. For that reason we also 
have arranged of capacity building project another part of the 
world, specially in southern Africa. We have been for more than 
20 years on different progress with different countries. We have, 
right now, some for, I think for different capacity building project 
in eastern europe, for ex Soviet Republic. And we also have a 
long term assignment concerning Cambodia. And  we have 
some main cooperation with BPK. So that all together from our 
organization.

In legal mandate, I mean the mandate of Swedish 
National Audit Office is it mentioned in the constitution, or 
just the law?

It’s mention. Well, the advantage it that we are independent. 
Completely independent is in the constitution. Our mandate 
when it comes to what kind of entities will do audit and so for 
you know trough financial audit and performance audit is 
it in spesific law. But the mandate is almost is very complete 
you know. We can audit anything actually. As far as it is a 
government activity, a government program, a government 
organization. 

Let me take one step back to say that why I always succes 
more you have’nt all large economy. But, as matter of fact 
there are government on three rules in Sweden. The first, most 
important is central government in charge of well as i said 
national security, social insurance, labor market policy, higher 
education, university, and all that you know. And you have 
the regional level which are and they are independent from 
the central government, completely trough the constitution, 
completely independent from the central government. They 
have abide to law set by parliament. They have too participate 
in different programs, and they get government funds and so 
forth.

And they are responsible mainly for regional communication 
and hospital care. I think the bigger hospital. And then you have 
very important municipality level. We have around 200 diferent 
municipalities and they have there city council alone, municipal 
comes alone so for. And they are incharge of premier schools, 
healthy care, housing, local transportation, mainly, many 
important social activities, you know. 

Do all of regional government and municipal 
government, consult are they own..

They have own parliament, they have there own 
constituencies and usualy for the counselor or something like 
that. And they also have they our auditors. So the swedish 
national auditor office does not audit each individual 
municipality. We do not audited 20 region. Just central state. 
But, we can audit for example, if there is a government program 
or regalutory system that reaches out to municipality. The 
municipalities have to abide with the specific program and a 
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hari di bidang kebijakan. 
Semua aktivitas pemerintah dilaksanakan oleh lembaga-

lembaga. Mereka berada di bawah pemerintah, kami 
mengauditnya. Dan, kami menyampaikan (hasil audit) ke 
pemerintah dan juga ke parlemen. Kami independen terkait 
hubungan dengan pemerintah. Jadi, ketika kami mengaudit 
kementerian-kementerian dan kantor pemerintahan kami 
laporkan hasilnya kepada parlemen. Jadi, ini terdapat 
perubahan pengendalian yang mana cukup jelas dimana 
kantor audit adalah badan di bawah parlemen. Hanya ada 
tiga badan di bawah perlemen, yaitu Bank Central, Swedish 
National Audit Office, dan Lembaga Ombudsman. Selain itu, 
badan-badan di bawah pemerintah. 

Dan, ketika anda melaksanakan audit kinerja,  kami 
berkonsentrasi atas audit dengan elemen ekonomi, 
keefektifan, dan efisiensi. Kita harus fokus hal-hal yang 
berdampak pada anggaran pemerintah secara keseluruhan. 
Biasanya, kami melakukan audit berbagai jenis sistem 
regulasi, suatu organisasi, tetapi juga program pemerintah, 
melihat hasil dari kegiatan-kegiatan itu, pemenuhan 
standar, dan apakah sudah berjalan seperti yang telah 
ditetapkan oleh parlemen. Jadi, itu tujuan yang paling dasar. 

Dalam perspektif itu, tentu saja kita akan melakukan 
audit kepatuhan dan mengurangi beberapa audit 
kepatuhan dalam kaitannya dengan audit keuangan juga. 
Namun, audit kepatuhan tidak dalam bentuk yang spesifik. 
Kami bisa melakukannya, tetapi kami mencoba untuk 
menghindari hal ini sejauh mungkin. Ini menghabiskan 
sumber daya atas audit keuangan yang menjadi kewajiban 
setiap tahunnya. Kami menyebutnya audit setiap tahun dan 
audit kinerja. 

Kami hanya memiliki pegawai sekitar 320 orang. Ini 
negara kecil ya. Dan, karenanya kami menghabiskan sekitar 
setengah dari sumber daya kami. Setengah dari sumber 
daya untuk audit keuangan. Sisanya untuk audit kinerja. 
Saya harus menyebutkan bahwa dalam kasus ini. Kami juga 
ditugaskan oleh parlemen untuk melaksanakan kerjasama 
pembangunan internasional di bidang audit sektor publik. 
Dan untuk itu kita memiliki dana spesifik dari parlemen. 
Sehingga tidak tercampur dana untuk audit domestik. Dan 
untuk alasan itulah semua program kerjasama internasional 
Swedia. Untuk alasan itu kami juga telah mengatur proyek 
pengembangan kapasitas, khususnya di Afrika Selatan. Dan, 
lebih dari 20 tahun dengan negara-negara yang berbeda. 
Sementara, saat ini untuk peningkatan kapasitas di wilayah 
Eropa Timur, bekas Republik Soviet. Kami juga memiliki 
kerjasama jangka panjang dengan Kamboja. Dan kami 
memiliki beberapa kerjasama dengan BPK. 

Terkait landasan hukum, mandat SNAO, apakah 
disebutkan dalam konstitusi, atau hanya dalam undang-
undang?

Ya, disebutkan. Ini keuntungan kami independen. Benar-
benar independen dalam konstitusi. Mandat kami adalah 
ketika entitas sudah ditentukan, maka anda akan tahu jenis 

specific law. We cannot general basis audit to see whether the 
municipality has matches standard a risk to goal so for. But we 
do not audit each individual. We can audit but only when the 
municipalities of financially responsible for reporting the result 
the government than usually are not because the government 
trans more like a ballots of monday. So but we can audit to 
see the government program means the expectation with 
skill, and the accordance with parliament. General ambition 
concern serve the program. All this three level, there are elected 
through general election at the same election, so I have to task 
for three diferent ballots at the same day. And taxation, taxes 
levied by central government, regional government, and local 
government.    

In SNAO organization it self do apply board system or 
single auditor general?

No. Basically it’s auditor general system. However for some 
reasons we have three auditor general which is has been much 
debated hot say to anything about the future, but one of them is 

in charge of all internal affairs and also incharge of the budget, 
internal budget, and also in charge of signing our annual 
financial report, salary. 

One of them?
Yes. One of them. So it’s not a board. The audit area devided 

in between them and each individual audit to general decide 
himself or herself about the outcome of the audit, about 
the reporting. So, it’s not an easy system. Under reason for 
what, why we have, it’s hard to say but it was part of political 
compromise when the audit office was reorganize in 2003. So, 
from 2003 we have stayed of the yard constitution, stayed of the 
yard audit law on public auditing. So, we are quite, so actually 
we do meet to very high the grade standard of lima declaration. 
When doing this, parliament and government, refer to the Lima 
Declaration and the preparation for new audit organization. 
Otherwise the audit office goes back centuries.

Among themself, is there any chairman or auditor 
general, or President of Auditor General among them?

No I Said one of them is in charge of the internal affairs. 
Usually preside when we have meeting in a management board, 
for example. And he is of course I should miss say that equal 

Kami bisa melakukan pemeriksaan 
secara umum untuk mengetahui 

apakah pemerintah kota telah 
memenuhi standar dalam mencapai 

tujuannya. Namun kami tidak 
memeriksa tiap individu.
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pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah disebutkan 
dalam undang-undang khusus. Namun mandat tersebut 
nyaris lengkap. Kami bisa memeriksa semua, asalkan itu 
merupakan kegiatan pemerintah, program pemerintah dan 
organisasi pemerintah.

Alasan kenapa kami lebih sukses adalah perekonomian 
yang tidak besar. Namun, sebagai fakta, terdapat tiga jenis 
pemerintahan yang mengeluarkan peraturan di Swedia.  
Yang pertama, yang paling penting adalah pemerintah 
pusat yang bertanggung jawab pada keamanan nasional, 
asuransi sosial, kebijakan pasar tenaga kerja, pendidikan 
tinggi, universitas dan semua hal yang anda pasti tahu. 
Dan anda memiliki pemerintah daerah yang independen 
terhadap pemerintah pusat, benar-benar independen 
seperti tercantum dalam konstitusi. Mereka telah mematuhi 
hukum yang ditetapkan oleh parlemen. Mereka juga 
berpartisipasi dalam program yang berbeda, dan mereka 
mendapatkan dana pemerintah.

Dan mereka bertanggung jawab terutama untuk 
komunikasi daerah dan perawatan di rumah sakit. Saya 
pikir rumah sakit yang lebih besar. Dan kemudian anda 
memiliki tingkat pemerintah kota yang sangat penting. 
Kami memiliki sekitar 200 pemerintah kota yang berbeda 
dan mereka masing-masing telah memiliki dewan kota. 
Dan mereka bertanggung jawab atas sekolah-sekolah 
dasar, perawatan kesehatan, perumahan,transportasi lokal, 
terutama kegiatan-kegiatan sosial penting.

Apakah semua pemerintah daerah dan pemerintah 
kota, berkonsultasi? 

Mereka memiliki parlemen sendiri, mereka memiliki 
konstituen sendiri dan biasanya konselor atau semacam 
itulah. Dan mereka juga memiliki pemeriksa sendiri. Jadi 
Badan Pemeriksa Nasional Swedia (SNAO) tidak memeriksa 
tiap pemerintah kota. Kami tidak memeriksa 20 wilayah, 
hanya wilayah pusat saja. Namun, kami bisa memeriksa, 
sebagai contoh, jika ada program pemerintah atau sistem 
perundang-undangan yang menjangkau pemerintah kota.
Pemerintah-pemerintah kota harus patuh pada program 
khusus dan perundang-undangan khusus. Kami bisa 
melakukan pemeriksaan secara umum untuk mengetahui 
apakah pemerintah kota telah memenuhi standar dalam 
mencapai tujuannya. Namun kami tidak memeriksa tiap 
individu. Kita bisa mengaudit tapi hanya jika pemerintah 
kota bertanggung jawab secara finansial untuk melaporkan 
hasilnya kepada pemerintah, biasanya bukan karena 
pemerintah mengirim surat suara lebih. Namun kita dapat 
mengaudit untuk mengetahui     sarana-sarana program 
pemerintah, harapan tentang ketrampilan, dan hal-hal 
menyangkut parlemen. Perhatian khusus ditujukan pada 
program layanan. Dalam ketiga tingkatan ini, mereka 
dipilih melalui pemilihan umum pada pemilihan yang 
sama, sehingga saya harus mengecek tiga kotak suara yang 
berbeda pada hari yang sama. Dan perpajakan, pajak yang 
dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

when comes to audit but he is actually in charge of if you sign 
the annual report that is has a significance doesnt it (?) for them 
you for take responsibility. So, but I would saying more about 
because it could be big sensitive, you know, the parliament 
is very keen on that there is three audit is general shoul be 
independent in between them, but also for just making answer 
meet some kind of do the water has been design as necessary to 
have one of them in charge of the hold staff, the internal affairs.

Who’s point them?
It there pointed by parliament in session. But the preparation 

for the recruitmen of auditors general are made by the standing 

committee on the constitution. And all, so far, all of auditors 
general have been nonpolitical. So they are no priored political 
in engagement usually they are hired official from other parts 
of administration even lawyers has been appointed that have 
had position such as gadges, something like that. And that’s 
good because it is that make feel as we wear a nonpoliticized, 
profesional organization which run through the staff, very 
important for the selfish thing that we are really objective, non 
political. 

Could you explain in more title regarding the process to 
applying auditor generals?

Well, that is not very much in the open I hope say. So I 
don’t really know. But, I know that the standing committe on 
the constitution when they mandate it seven years cannot be 
renewed. Rather short mandate. I guess prepare them self by 
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Apakah organisasi SNAO menerapkan sistem Badan 
atau Auditor General tunggal?

Pada dasarnya merupakan sistem Auditor General. 
Meskipun demikian, untuk alasan yang sama, kami memiliki 
tiga Auditor General, hal ini telah banyak diperdebatkan, 
namun salah satu diantara mereka bertanggung jawab 
untuk urusan internal dan juga anggaran, anggaran internal 
serta bertugas menandatangani laporan keuangan tahunan, 
gaji.

Salah satunya?
Ya. Salah satu dari mereka. Jadi bukan Badan. Area audit 

dibagi di antara mereka serta setiap pemeriksaan individu 
dan umum untuk memutuskan output pemeriksaan, terkait 

pelaporan. Jadi ini bukanlah sistem yang mudah. Dalam hal 
untuk apa, mengapa kita melakukannya, hal ini sukar untuk 
diungkapkan, namun ini merupakan bagian dari kompromi 
politik ketika Badan Pemeriksa di reorganisasi pada tahun 
2003. Jadi dari tahun 2003, kami telah memiliki undang-
undang pemeriksaan tentang pemeriksaan publik. Jadi 
kami benar-benar memenuhi standar yang sangat tinggi 
dari Deklarasi Lima. Ketika melakukan hal ini, parlemen dan 
pemerintah melakukan kerjasama dan persiapan untuk 
organisasi pemeriksa yang baru, jika tidak maka Badan 
Pemeriksa akan ketinggalan jauh.

Di antara mereka, apakah ada Ketua atau Auditor 
General, atau Presiden?

Tidak, saya katakan salah satu dari mereka bertanggung 

I guess that used hunter to see for possible. It’is not an open 
process, which is I think maybe should, it’s about to shine 
sweden because in the old days the appointment of heads the 
department or director generals of government agencies as for 
was very close procedure. It has started to open up. And can even 
see government advertising for candidate today. But it has you 
can say that we have taken a full open procedure. I think it goes 
direction.

I Think it’s possible, I mean from inside Swedish national 
audit office it self to be nominated?

It hasn’t happen so far. 
Oh really, but is it possible?  
 Yea, I it is.

So Under The Auditor General, are they government 
officer or...

They are not government officials, they are, we say that 
we could call them parliamentary officials. We are above 
government, and we are pore strictly the bassis of merit and 
profesionalism. So, under The Auditors General have the full 
responsibility for recruitmen. No intervention what so ever from 
high government or the parliament. 

The recruitment system itself is a process from fresh 
graduate or you can recruit from senior officer or senior 
accountants? 

We can recruit any one we like. Any one whos purpose to 
start working for our. But salary we cannot firm.

Is contract for all basis?
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jawab atas urusan internal. Biasanya memimpin pertemuan 
manajemen, sebagai contoh. Dan dia tentu saja setara 
dalam hal pemeriksaan, hanya saja dia bertugas untuk 
menandatangani laporan tahunan. Ini poin pentingnya. 
Namun hal ini bisa juga sensitif, parlemen sangat 
memperhatikan independensi ketiga Auditor General, 
bahkan diantara merekapun harus independen meskipun 
hanya dalam hal memberikan jawaban, urusan internal.

Siapa yang menunjuk mereka?
Mereka ditunjuk oleh parlemen dalam suatu sidang.

Namun persiapan untuk rekrutmen Auditor General 
dilakukan oleh suatu komite dalam konstitusi. Dan semua, 
sejauh ini, semua Auditor General bukan berasal dari unsur 
politik. Sehingga mereka tidak memiliki kepentingan politik 
dalam tugasnya. Pada umumnya mereka berasal dari bagian 
lain administrasi, bahkan pengacarapun bisa dipilih.Hal ini 
bagus karena menjadikan kami organisasi non politik dan 
profesional yang dilaksanakan oleh staf. Hal lain adalah kami 
benar-benar objektif dan non politik.

Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai 
proses untuk menjadi Auditor General?

Nah, untuk yang ini tidak terlalu terbuka. Jadi saya tidak 
terlalu tahu. Tetapi saya tahu ketika komite dalam konstitusi 
meminta waktu tujuh tahun tanpa diperbaharui. Semacam 
mandat singkat. Saya kira mereka mempersiapkan diri 
untuk melihat hal-hal yang mungkin. Hal ini bukan proses 
yang terbuka, yang saya pikir mungkin harus, ini terkait 
memperbaiki Swedia karena pada masa lalu penunjukkan 
kepala-kepala departemen atau direktur jenderal 
instansi pemerintah karena prosedurnya sangat tertutup. 
Keterbukaan sudah dimulai. Bahkan kita bisa melihat 
propaganda kandidat pemerintah saat ini. Boleh dikatakan 
kami telah memiliki prosedur yang terbuka, ini sudah pada 
arah yang tepat. 

Saya kira  ini mungkin, maksud saya dari internal 
SNAO sendiri untuk dicalonkan?

Sejauh ini, hal ini belum terjadi.
Benarkah? tetapi apakah itu mungkin?
 Ya, saya kira begitu.
Setelah menjadi Auditor General, apakah mereka 

menjadi pejabat pemerintah?
Mereka bukanlah pejabat pemerintah, mereka, kita bisa 

menyebut mereka pejabat parlemen. Kami berada diatas 
pemerintah, dan kami sangat ketat dalam profesionalisme. 
Jadi, Auditor General memiliki tanggung jawab untuk 
perekrutan. Tidak ada intervensi apapun dari pemerintah 
yang tingkatnya lebih tinggi ataupun dari parlemen.

Sistem perekrutan itu sendiri, apakah proses dari 
lulusan baru atau Anda dapat merekrut dari pejabat 
senior atau akuntan senior?

Kami bisa merekrut siapapun yang kami sukai. Siapapun 
yang memiliki tujuan bekerja untuk kami.

Apakah diperlakukan kontrak untuk semua tingkat?
Tidak, ada perbedaaan. Pada dasarnya, terkait tenaga 

No its a diferent. Basically, we have the same regulations 
for employment as in the private sector. That’s no diferent. 
So, when you recruit, you can do it in usually do it in that way, 
when you recruit the young person, you recruit that person on 
a profesional basis for six months. But after those six months 
you have to decide whether to keep that person and then give 
that person an employment that last as long as the employee 
wants. As long as you have can provide job for that person. To 
seek people in the private sector is quite hard, you now. That 
two reason, I though either you have miss made is to deal it. You 
don’t show up but work off. Think like that you know. Or it’s just 
find that we have no job for you anymore. If you have firm that 
manufacture’s well some goods that I’ll needed at the moment 
but people want not buying anymore. You have not work 
provide and you can day off legal. That’s is simple but it’s more 
complicated you have. And you have also possibility to employee 
people on a short thank basis just you decided. But also that are 
limited possibility and you usually used for expert that you know 
that you need for six months and you not needed anymore. But, 
I think that interisting to say that basically we work on the same 
rules, we employed in the same rules, as a private the employee 

person. So there is nothing specifik being public servant, really, 
except from the fact that we are under the legislation of public 
access to information. We have to disclose wait to following 
information which private not have to do, off course.

Regarding financial audit...... on and coming financial 
statement  

We issue to day,  last time before around below 300 a 
year, and thats all government agencies as some government 
companies and some foundation founded by government that 
also receipt aprocation from government budget.

How long do you audit in the same periode?
We have the financial report in accordance with law must be 

issued by the end of February. Just two month of the fiscal areas. 
All of them do that actually. Because the accounting system so 
far a pretty good order. And after that we have one a month to 
finalize the work and the issue the audit as report. For each are 
those entities. 

At the same time?

Basically, we have the same regulations 
for employment as in the private 

sector. That’s no diferent. So, when you 
recruit, you can do it in usually do it in 
that way, when you recruit the young 
person, you recruit that person on a 

profesional basis for six months.
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kerja, kami memiliki peraturan yang sama dengan sektor 
swasta. Tidak ada perbedaan. Jadi, ketika anda melakukan 
perekrutan, anda bisa melakukan hal yang sama. Ketika 
anda merekrut pegawai yang masih muda, anda bisa 
merekrut orang tersebut dengan dasar profesional selama 
6 bulan. Setelah 6 bulan, Anda harus memutuskan apakah 
pegawai tersebut akan tetap dipertahankan. Mencari 
orang dari sektor swasta lumayan sulit. Jika kamu memiliki 
perusahaan yang memproduksi barang-barang yang saya 
butuhkan, tetapi orang-orang tidak ingin membeli barang 
itu lagi. Kamu tidak memiliki pekerjaan yang tersedia dan 
kamu bisa memberhentikan pegawai. Hal ini sederhana. 
Kamu juga memiliki kemungkinan untuk mempekerjakan 
orang dalam tempo singkat. Saya kira ini menarik, karena 
pada dasarnya kita memiliki peraturan yang sama, kami 
mempekerjakan karyawan sama seperti perusahaan swasta. 
Jadi tidak ada yang spesifik untuk menjadi pegawai negeri, 
benar, kecuali karena kami dinaungi undang-undang akses 
publik tentang informasi. Kita harus mengungkapkan 
informasi-informasi yang tidak perlu dilakukan oleh sektor 
swasta.

Berapa lama Anda mengaudit dalam periode yang 
sama?

Kami memiliki laporan keuangan yang berkaitan dengan 
hukum yang diterbitkan pada akhir Februari. Hanya 2 bulan 
untuk area fiskal. Semua melakukan hal serupa. Karena 
sistem akuntansi sejauh ini cukup bagus. 

Dan setelah itu kami memiliki waktu satu bulan untuk 
menyelesaikan pekerjaan dan menerbitkan laporan 
pemeriksaan untuk masing-masing entitas.

Pada saat yang sama?
Pada saat yang sama. Biasanya pada awal Januari, 

akhir Januari, sampai akhir Maret. Kami melakukan semua 
persiapan khusus selama tahun tersebut. Karena kami telah 
menemukan penilaian resiko, yang misalnya kami menduga 
bahwa ada divisi-divisi yang menggunakan sistem TI. Kami 
melakukan prosedur-prosedur pemeriksaan yang penting 
terkait sistem selama musim gugur. Jadi sedikit demi sedikit 
selama bertahun-tahun.

Tahap demi tahap selama setahun ini semakin banyak 
pekerjaan akhir-akhir ini. Anda bekerja keras pada musim 
semi, Anda bekerja setelah musim panas di musim gugur, 
selama musim dingin dan Anda semakin bekerja keras di 
bulan Maret. 

Namun kami terus bekerja. Dan kami menemukan, 
saya pikir, landasan yang baik untuk melaksanakan audit. 
Salah satu contoh adalah banyak institusi pemerintah 
menyelesaikan draf laporan keuangan pada awal Januari. 
Mereka memmberikan akses kepada kami dan mereka 
mendengarkan secara seksama ketika kami menemukan 
draf tersebut tidak sesuai standar, sehingga mereka dapat 
memperbaikinya.

Mereka dapat menggantinya, tetapi jika mereka salah 
paham terhadap aturan, salah paham dalam masalah kecil 

At the same time. But we have, we can go put this, off course 
those tremendous lot work let say the begining of January, the 
end of January until the end of March. Off course there is. But 
we also carry out we do all the preparation special examination 
during the year, a you see. Because we’ve find a risk assessment, 
that for example we suspect that there are division sees become 
that IT system used by an agency. We can carry out the necesarry 
audit procedures concerning that system already all just the 
stuff the summer during the autumn so for. So step by step 
trough out the years is more even work lot now days. You work 
hard in the spring time, you work after the summer during the 
autumn, during the winter, and you work it harder in march. But 
we work all the around, you now. And we have found I think a 
good bassis for how to carry out the audit so that we can. One 
example also that many of the agencies they do finalize their 
account and they do a draft financial report that say yes shortly 
after in the beginning January. And they give us access and they 
very keen on listening to our  orders especially when we found 
it didn’t match the standards so they can change the figures. 
Altough I can say they can change that because it reflected. But 
if they had misunderstood the regulation, misunderstood some 
minor in accounting they can fixed it. In the end its mixed all of 
them handful of cases we have still severe criticism. 

In term of authoratization SNAO, do you separate 
between financial and performance audit?

Yes we do. The new audit office under the government was 
establish on 2003. The main task of the new audit office is to 
do performance audit. The thinking of performance audit was 
in the Sweden, the United States and so on. So we are early on 
applying performance audit. 

For us as many other supreme auditors are trying to invest 
on performance audit. We have separated and combined 
departments and we have separated again and combined 
again. For us is the best search to look for the best to organize. 
Presently we have three departmens but they separated. One for 
financial audit, one for ..and one for performance audit. So you 
see this is a tricky question and I don’t know if anyone in Sweden 
or UK or any other country around globe have any solutions for 
this. 

It is also a matter of fact in Sweden and some other 
countries performance audits are not only auditors only but 
from universities from different disciplines usually economist 
or political scientis. But it also lawyers. So financial audit and 
performance audit is not really share the same background.

The financial auditors are recruited all are professionals but 
all of our staff are academics. We recruit the financial auditors 
mainly from universities. 

We have differences that our auditors cannot shorter they 
must pass the exam but not shorter because the professional 
accountant sectors government auditors. In another countries 
is different for example I think in UK any financial auditor are 
shorter by British Institute. But there is different with different 
countries. When it comes to performance audit we could recruit 
anyone and we do recruit people with a long experience human 
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akuntansi mereka dapat meperbaikinya. Pada akhirnya 
masih banyak kasus yang masih kami kritisi. 

Dalam otoritas SNAO, apakah ada pemisahan antara 
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja? 

Ya. Kantor audit baru di bawah Perlemen didirikan pada 
2003.  Tugas utama dari kantor audit yang baru adalah 
melakukan pemeriksaan kinerja. Pemikiran pemeriksaan 
kinerja sudah diterapkan di Swedia, Amerika Serikat, dan 
yang lainnya. Jadi, kami termasuk baru dalam menerapkan 
pemeriksaan kinerja.

  Bagi kami banyak lembaga pemeriksa negara lain 
untuk mencoba melakukan investasi pada pemeriksaan 
kinerja. Kami pernah memisahkan dan menyatukan bidang 

(pemeriksaan keuangan dan kinerja) dan kami pernah 
memisahkan lagi dan menyatukan lagi (pemeriksaan 
keuangan dan kinerja) bagi kami hal ini untuk mencari hal 
terbaik untuk mengaturnya. 

Saat ini kami memiliki tiga departmen tetapi mereka 
terpisah. Satu untuk audit keuangan dan satu untuk audit 
kinerja. Jadi, Anda melihat ini adalah pertanyaan yang rumit, 
dan saya tidak tahu apakah ada orang di Swedia atau Inggris 
atau negara lain di seluruh dunia memiliki solusi untuk ini.

Faktanya di Swedia dan beberapa negara lain, auditor 
kinerja tidak hanya berasal dari auditor keuangan tetapi 
juga dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi maupun 
politik juga pengacara. Jadi audit keuangan dan audit 

shorter accountance start work with usand experts and so 
far. The performance auditor are recruited usually also from 
universities and in many cases is their first job so they have very 
short job experience. But we also recruited people with longer 
experience.

So it depend on what we need. 
You said that March are the last of financial audit. So 

what financial auditors doing after that?
They take the day off. They very tired of that time. They 

usually take time to time off. But they are started the new 
financial audit again before June. So it’s a year around activity 
actually. But planning, risk assessment, changing of resources 
shift, routate people so they have new activity 

Do you apply also interim audit?
No we aren’t allow to ..we cannot agree on procedures 

..we are not allow to do that. We strictly carry out financial 
and performance audit. We cannot take the asigment on the 
parlement like special audit, we cannot take that. The parlement 
is forbidden to give us such order. And ist different with different 
countries. In UK the supreme audit can tak on the special oreder 
from the parlement. 

Usually our task is strictly mandate on financial and 
volunteraly performance audit. 

If the government have interim financial statement do 
you audit it?

If the big one and the more important we do and not all 
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kinerja tidak berasal dari latar belakang yang sama.
Auditor keuangan direkrut dari profesional tapi seluruh 

staf kami berasal dari kampus. Kami menjaring auditor 
keuangan terutama dari univeristas. 

Ada perbedaan dalam sistem kami dimana auditor harus 
memiliki pengalaman. Mereka harus lulus ujian akuntan 
khusus sektor pemerintah. Di negara lain mungkin berbeda. 
Di Inggris misalnya, auditor dihasilkan oleh institusi 
pendidikan Inggris. 

Untuk audit kinerja, kami merekrut siapapun terutama 
dengan pengalaman kerja. Auditor kinerja juga ditarik 
dari kampus dan biasanya merupakan pengalaman kerja 
pertama mereka. Jadi tergantung dari kebutuhan.

Anda mengatakan bahwa Maret merupakan yang 
terakhir dari audit keuangan. Jadi apa yang auditor 
keuangan lakukan setelah itu?

Mereka mengambil cuti. Mereka 
sangat lelah saat itu. Namun, mereka 
mulai audit keuangan baru lagi 
sebelum Juni. Jadi, sekitar setahun 
kegiatan sebenarnya. Tapi perencanaan, 
penilaian risiko, perubahan pergeseran 
sumber daya, rotasi orang sehingga 
mereka memiliki aktivitas baru.

Kami melompat ke peran SNAO di 
INTOSAI. Mengapa SNAO  ikut serta? 

Secara umum kami memang sangat 
aktif dalam lingkup internasional. 
Ini sesuai dengan orientasi Swedia 
yang sangat kosmopolitan. Jika Anda 
berkunjung ke Swedia, hampir semua 
orang dapat berbicara dalam bahasa 
Inggris. Bahasa ini merupakan bahasa 
kedua di negara kami.

Swedia juga kini memiliki bentuk 
berbeda. Saat ini Swedia merupakan 
negara multi budaya karena sekitar 20 
persen penduduknya lahir di negara 
lain atau merupakan generasi kedua 
dari imigran. 

Pada 1950-1960 banyak orang bermigrasi ke Swedia 
untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun sejak 
1970-an, lebih banyak yang datang sebagai pengungsi 
dari seluruh dunia. Ada penduduk yang datang dari Chili, 
Vietnam, Eropa Timur dan Afrika seperti Somalia.

Hal ini memaksa kami membuka diri terhadap dunia. 
Kami harus melakukannya. Dan kami memiliki dunia 
industri yang melakukan banyak ekspor ke negara lain.

Alasan lain adalah karena kami merupakan negara kecil, 
kami tidak dapat mengembangkan standar kami karena 
kami tidak memiliki sumber daya untuk itu. Jadi kami sangat 
berminat agar sektor swasta kami mengadopsi standar 
internasional. Hal ini akan efisien bagi kami. Sebagai contoh, 
akademi di Swedia mengadopsi ISAS, karena mereka tidak 

..require financial statement, but if they do we audited them and 
give them limited opinion. 

We jump to the role of SNAO in INTOSAI. Why SNAO take 
part on it?

I was say that in general we are very active in international 
arena. To extended with the fact that Sweden is very a country 
that very internationally oriented. When you come to Sweden, 
almost everybody speaks in English, for example. English is a 
second language. We also find that which is more different form. 
It’s a mix culture because it’s almost 20 percent of the people 
livin in Sweden today are born abroad. Or sons or daughters 
of second generation of immigrant. In the beginning is a lot of 
people migrate to Sweden on 1950-1960s for working. but since 
1970s then come the refugee, they came from all over the world. 
There are people from Chile, Vietnam and places like that move 

to Sweden. Also from eastern Europe and Africa like Somalia. 
That also opens us to the world you see. We just have to. And we 
have a lot of large industries that export..the other explanation 
is because we are small country we cannot develop our 
standards because we don’t have the resources for it. So we are 
very keen in our sector also private sectors to adopt international 
standards. Because it efficiens for us. For example the shorter 
institute in Sweden they have adopted the ISAS, because neither 
they have the resources to develop …and to participate in TOSAI 
one obligation that we have is to seek responsibility in case of 
competency building for international cooperation..give us 
some influence to international standards. 

I think we did it basically because we..keen to ..on other 
countries. 
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memiliki sumber daya untuk mengembangkan standar 
sendiri.

Berpartisipasi dalam INTOSAI juga menjadi tanggung 
jawab kami untuk mengembangkan kompetensi dalam 
kerjasama internasional. Hal ini juga memberikan pengaruh 
kepada kami mengenai standar internasional. 

Saya pikir mengapa kami melakukan ini karena kami 
sangat ingin bekerja sama dengan negara lain. Standar 
profesional komite gabungan saat kami beradaptasi dengan 
standar institusi yang diaudit..kami berpikir ini saatnya 
untuk mendelegasikan kepada pihak lain.

Di lain pihak, kami mulai bekerja dengan standar 
audit laporan keuangan. Kami berpikir ini adalah ide yang 
sangat baik karena kami membutuhkan kontinyuitas. Saya 
telah berada di institusi ini selama 17 tahun. Ini adalah 
pengalaman yang sangat berharga.

Apa tantangan dalam kepemimpinan Anda? 
Tantangan utama adalah menyamakan standar dalam audit 
di seluruh dunia baik yang dilakukan oleh auditor yang 
bekerja untuk Badan Auditor Agung di Mongolia maupuan 
di wilayah terpencil di Nigeria, sebagai contoh. Standar ini 
juga harus dapat diterapkan pada auditor yang bekerja di 
Wall Street maupun institusi keuangan Inggris. 

Mungkin mereka memiliki pendekatan berbeda dalam 
situasi yang berbeda, tetapi mereka paham ketika kita 
berbicara tentang jaminan yang layak atau penilaian risiko. 
Karena saya merasa dunia ini terlalu rumit jika kita bekerja 
dengan standar yang berbeda-beda. 

Saya juga berpikir setiap pemerintah suatu negara 
tidak bisa lagi merasa dirinya independen. Sebab baik 
pemerintah Indoensia atau Swedia misalnya, bergantung 
pada penilaian institusi keuangan internasional, apakah 
bank bersedia memberikan pinjaman. Selain itu para 
pemangku kepentingan terutama di luar negeri memiliki 
hak untuk menerima presentasi yang dapat disandingkan 
dengan laporan keuangan. Mereka juga berhak untuk 
bergantung pada audit yang telah dilakukan pada sektor 
bersangkutan. 

Tapi mungkin yang terpenting, kita berharap standar 
akunting di seluruh dunia semakin sama. Karena ini dapat 
membuat laporan menjadi lebih transparan bagi badan-
badan dunia seperti Bank Dunia, PBB maupun IMF. Kita 
bukan lagi negara terpencil. Indonesia dan Swedia kini 
adalah bagian dari dunia global. 

Mengenai kerjasama dua lembaga, bagaimana 
pendapat Anda? Apakah Anda mendukungnya?

Saya sangat bahagia dengan kerjasama ini. Hanya satu 
batasan adalah kerjasama ini merupakan bagian dari sektor 
publik Swedia dalam bidang kerjasama internasional. Ini 
mencangkup penanganan bencana hingga pembangunan 
kapasitas..dan ISAS ada;ah salah satu bagian penting dalam 
institusi yang mendukung demokrasi. 

Demokrasi sangat penting. Hal ini mendukung seluruh 
sektor menjadi baik. Sehingga kami sangat percaya 

The joint committee professional standards ..as we have had 
adapt time sharing the auditee standards ..we thougt it’s time to 
leave it to somebody else to audit. On the other hand we have 
started to work with financial audit standards we thought it was 
a great idea stay on to that because we need continuity. So that 
more coincidence we adpt with this chairmanship. So I’ve been 
in this 17 years now. It is enormous experience. 

What is the the challenge on your chairman?
The main challenge is …that is should be possible  for 

auditor wether this auditor is with the supreme audit office in 
Mongolia in remote place in Nigeria or ..for example. And an 
auditor on Wall Street or London finance have the same term. 
Maybe they have different approach and situation but they 
know when you say reasonable assurance. They know when you 
mean appropriate…, risk assessments. Because I think that this 
wolrd is complicated enough to have different standards. Very 
similar..job. I also think that national governments cannot act 
anymore as if in their own close area country because Indonesia 
as well as Sweden depended on what international financial 
institutions think of them, what banks willing to provide when 
it comes to ..lend borrowing, and all of these stakeholders 
also outside of country they are entitled to have acomparable 
presentation of the financial reports. And also should be rely on 
the audit that carry out on those. But perhaps more important 
of course we will hopefully see the development where the 
reporting standars the accounting standards are more and 
more similar. Because that can make it more transparent to 
international institutions like World Bank, United Nations or 
IMF..We are no longer islands, not even Indonesia an islands or 
several thousand of island. You are part of the wolrd, Sweden 
part of the world. 

Regarding on cooperation between dua board, what is 
your opinion? Do you support this?

Yes, the only restriction we have is that is must part of 
Sweden state sector program for international cooperation. 
When it come from everything from disaster to capacity building 
..and the ISAS is one of the important part of institutions 
that can support democracy. Democracy is very important 
important one. It do work very well. So thaht’s what we believe 
in. on the other hand we still small country with restricted funds. 
recently Swedish policy is to restrict the number of country 
we can cooperate on long term basis. And that we are talking 
about 20-30 different countries. And usually the poorest one, 
And Indonesia no longer the poorest ones. So with Indonesia 
we are really restricted on long term basis engangement. But 
we still see Indonesia as important partner, I mean driving 
force for southeast asia. So from my perspective Indonesia is a 
strategic country also your inisiative concerning the ASEANSAI 
also said to me that you have taken the route of leading partner 
of development. So I very look for tomorrow for discussing the 
next project. If we can find some very important but not too 
costly fields of cooperation when we can contribute. So in that 
sense I really think we will do our best try to give you the best to 
give you on that kind of support. And I also indicated during the 

21 - 32 WWC REVISI.indd   31 12/17/12   4:36 PM



WAWANCARA

32 Warta BPK      OKTOBER 2012

terhadap demokrasi. 
Namun sebagai negara kecil kami memiliki dana yang 

terbatas. Baru-baru ini Swedia membatasi negara-negara 
yang dapat diajak bekerja sama dalam jangka panjang. Dan 
kita bicara mengenai 20-30 negara terutama yang sangat 
miskin. Indonesia tidak lagi masuk dalam kelompok ini. 

Sehingga kerjasama jangka panjang dengan Indonesia 
sangat terbatas. Tapi kami tetap memandang Indonesia 
sebagai partner yang sangat penting sebagai pemacu 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perspektif saya 
mengenai Indonesia adalah sebagai negara strategis. 
Apalagi Anda membuat inisiatif pembentukan ASEANSAI 
memperlihatkan kualitas Indonesia sebagai pemimpin 
kawasan. 

Jadi saya sangat menanti-nanti diskusi 
menegnai proyek lainnya. Jika kita dapat 
menemukan sektor penting tetapi tidak 
membutuhkan dana besar, kami akan berkontribusi. 
Kami akan melakukan yang terbaik bagi Indonesia. 
Dalam pertemuan hari ini, saya belajar banyak 
mengenai perspektif BPK, mengenai audit, audit di 
Swedia dan lain-lain. 

Jadi ketika saya kembali nanti, saya memiliki 
paradigma baru yang bisa saya bagikan kepada staf 
dan auditor di Swedia. Saya belajar sangat banyak 
dari Indonesia. Saya rasa tidak banyak orang di 
INTOSAI yang memiliki kesempatan untuk melihat 
banyak negara lain.  
Apakah kami dapat bertukar auditor dengan 
negara Anda?

Bisa saja. Tetapi ada dua hambatan besar. 
Pertama, pekerjaan kami ditulis dalam bahasa 
Swedia, jadi ada kendala bahasa. Kami bisa 
menerjemahkan beberapa laporan tetapi Anda 
kesulitan untuk mengikuti prosedur jika tidak berbahasa 
Swedia. 

Jadi kami memiliki kebijakan untuk memberi bantuan 
di negara yang membutuhkan. Kami memiliki seminar di 
Swedia dan membentuk komite kerja antara negara yang 
bekerja sama dengan kami. Kami juga bisa menggelar 
kuliah di Swedia. 

Tapi kami mengirim auditor kami ke negara-negara lain 
seperti Bosnia, Georgia, Inggris. Ketika mereka kembali 
mereka melaporkan hasilnya kepada kami. Anda benar, ini 
merupakan hal yang penting. 

Atau kami dapat mengirim tim khusus untuk berbagi 
pengalaman?

Itu dapat dilakukan tapi karena jarak kita dapat 
menggunakan email. Kita dapat bertukar laporan selama 
bahasanya kita sepakati. Kami juga memiliki pegawai yang 
mendukung BPK negara lain dalam pekerjaan sehari-hari 
melalui email. Kami dapat menanggapi draf laporan yang 
dikirim, ini merupakan latihan yang sangat berguna juga 
untuk kami.  and/tim warta bpk.

meeting with the board members and ASEAN on 1 forces, that 
comes from the heart. I really learnt a lot this morning. Because 
you provide perspectives. We talk about the audit, but what I 
know on my domestic audit and relation your audit domestic 
work  is some what different. 

So when I get back I have new put things to my self, my staff, 
my auditors. I learn tremendously things from here. I suspected 
that not many people in INTOSAI see a lot of different countries.

Do you think can we exchange our auditors to your 
countries to learn?

Of course. But there is also two important restriction. First is 
our job is carry out in Swedish so you have language barrier. We 
do translate some reports but you can’t follow the procedures 

if you can’t speak Swedish. So we have policies to give help in 
location in specific countries. I think we have some seminars 
in Sweden and when we establish cooperatin we usually have 
steering committee so it can meet either in Sweden or other 
countries. We could have some lecture and so on in Sweden. 
But of course what you ask can be debatable because our 
partners from other countries they could gain from see other 
organization. So we have for example facilitate study research to 
extent where we send some people to Bosnia, Georgia, UK. And 
when they came back they asking about their activity. You right 
this is important thing. 

Or maybe we can share knowledge with the special 
team that we send to your country?

It could works but because of the distance we can use email. 
We exchange reports as long in the language that we know. 
We have some people support other countries  in daily basis, 
but because of daily travel cost we do it through email.  We can 
comment the draft reports. That’s very good excersice actually. 

 and/warta bpk team.  

21 - 32 WWC REVISI.indd   32 12/17/12   4:36 PM



AGENDA

33OKTOBER 2012      Warta BPK

KOMITMEN PEMDA ACEH LEBIH 
TRANSPARAN & AKUNTABEL

BPK  MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN DENGAN  SELURUH 
KEPALA DAERAH DI PROVINSI ACEH. BUKTI KUAT PEMERINTAH DAERAH 
MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG 
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

A DA suasana berbeda di 
kantor BPK Perwakilan 
Aceh  pada 18 Oktober 
lalu. Sejumlah bupati dan 

walikota di Provinsi Aceh bertandang 
ke kantor itu. Mereka datang untuk 
menghadiri penandantangan 
nota kesepahaman tentang  
pengembangan dan pengelolaan 
sistem informasi untuk akses 
data dalam rangka pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara  pada pemerintah 
provinsi, kabupaten, dan kota di 
Provinsi Aceh. 

Penandatanganan  nota 

kesepahaman ini  dilakukan  oleh 
Kepala BPK Perwakilan Aceh 
Maman Abdulrachman dengan para 
pimpinan daerah. Perhelelatan yang 
digelar di Kantor BPK Perwakilan 
Aceh  ini dihadiri oleh Ketua BPK  
Hadi Poernomo, Sekjen BPK Hendar 
Ristriawan, dan Gubernur Aceh H. 
Zaini Abdullah. Selain itu, hadir juga 
pimpinan DPR Aceh, pimpinan DPR 
kabupaten  atau kota se-Provinsi Aceh, 
pimpinan instansi vertikal  Aceh dan 
para pejabat di lingkungan BPK. 

Maman Abdulrachman 
mengungkapkan penandatangan  ini  
dilakukan BPK perwakilan dengan 

Gubernur Zaini Abdullah dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Maman Abdulrachman disaksikan oleh Ketua BPK  Hadi Poernomo 
dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan menandatangani MoU kerja sama pengaksesan data pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan daerah di Banda Aceh, Kamis (18/10).

24 pemerintah daerah di provinsi 
Aceh.  “Hal ini menunjukkan bahwa 
seluruh pemerintah daerah sudah siap 
untuk mengelola keuangan  negara 
secara lebih transparan dan akuntabel 
melalui  pemanfaatan teknologi serta 
kesiapan untuk mendukung  e-audit 
dalam rangka BPK sinergi,” katanya.

Dia mengungkapkan  sesuai 
dengan  kebijakan  BPK untuk 
membangun pusat data  dalam 
pemeriksaan berbasis elektronik atau 
e-audit,  pihaknya menjajaki  kerja 
sama dengan pemerintah  daerah se-
Provinsi Aceh.  

Dalam  proses penjajakan itu, 
Maman mengaku  telah melakukan 
sosialisasi e-audit sejak  Juni 2011 
hingga Oktober 2012. Sosialisasi ini 
ditujukan  kepada pemda provinsi, 
kabupaten, dan kota.  

“Dalam sosialisasi ini kami  
menjelaskan hal  yang akan  menjadi 
kesepahaman bersama baik dari aspek 
hukum maupun aspek transfer  data 
dan teknis pemeriksaan  elektronik,” 
jelasnya.  

Maman bersyukur, upayanya   
membuahkan hasil. Seluruh pemda 
menyambut baik rencana sinergi 
melalui e-audit tersebut.  “Salah satu 
kunci keberhasilan  tercapainya nota 
kesepahaman  ini adalah  adanya 
komitmen  dari semua pihak  yang 
menyadari pentingnya  manfaat dari 
e-audit,” tegasnya. 

Komitmen tersebut, tambahnya, 
muncul karena adanya keinginan yang 
kuat dari seluruh  jajaran  pemerintah 
daerah untuk mewujudkan  tata 
pemerintahan dan pengelolaan 
keuangan negara yang baik. 

“Seluruh kepala daerah di Provinsi 
Aceh memiliki komitmen untuk  
mewujudkan tata kelola keuangan 
yang baik,” paparnya. 
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Dia mengingatkan  sesuai dengan 
UU No. 15/2006, BPK memiliki 
kewenangan untuk meminta  
keterangan  atau dokumen yang wajib 
diberikan  setiap  pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, kementerian, 
lembaga negara maupun  lembaga 
yang mengelola keuangan negara. 

Oleh karena itu, lanjut Maman, 
nota kesepaham ini merupakan  
implementasi ketentuan tersebut.  
Nota kesepahaman ini  mengatur 
cara untuk mengakses data dan 
mekanisme hubungan kerja sama  
pengembangan dan pengelolaan 
sistem informasi untuk  akses data 
dalam rangka  pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara. “Bukan mengatur 
mengenai kewenangan atau perizinan 
bagi BPK untuk mengakses data milik 
pemerintah daerah,” katanya. 

Selanjutnya, tambah Maman, 
setelah kerja sama  pengembangan  
dan pengelolaan informasi  ini  
ditandatangani,  BPK Perwakilan  Aceh 
secara  bertahap akan melaksanakan 
pemeriksaan dengan bantuan  
teknologi informasi memanfaatkan 
informasi  dan data yang dimiliki oleh  
pemerintah yang dapat diakses oleh 
BPK. 

Dia mengungkapkan  pemeriksaan 

dengan memanfaatkan 
teknologi informasi ini akan 
memberikan keuntungan, baik 
bagi BPK maupun pemerintah 
daerah. Bagi BPK,  metode ini 
akan memberikan  keuntungan 
pemeriksaan  akan lebih efektif 
dan cakupan pemeriksaan  
juga  lebih luas. Selain itu, 
melalui pemeriksaan  e-audit ini 
juga   biaya  pemeriksaan lebih 
hemat dan proses penyelesaian 
pemeriksaan akan lebih cepat. 

Adapun, bagi pemerintah 
daerah, lanjutnya,  motode ini 
juga  memberikan keuntungan 
seperti menghemat waktu 
dalam penyediaan dokumen 
pertanggungjawaban 
keuangan negara yang 
diperlukan pemeriksa. Selain 
itu,  juga  kemungkinan terjadi 

penyimpangan dalam pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan 
negara dapat lebih cepat diketahui 
dan diperbaiki melalui pemeriksaan 
BPK yang lebih cepat dan efektif. 

Menggabungkan Data
Ketua BPK Hadi Poernomo dalam 

sambutannya mengungkapkan  BPK 
telah memprakarsai  pembentukan 
pusat data dengan auditee melalui 
strategi link and match.  Selanjutnya 
akan dibentuk pusat  BPK dengan  
menggabungkan data elektronik BPK 
dengan data elektronik auditee.  

Melalui pusat  data tersebut, 
lanjutnya, BPK  dapat melakukan 
perekaman, pengolahan, 
pemanfaatan dan monitoring  data 
yang bersumber dari berbagai pihak 
dalam rangka pemeriksaan  atas 
pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara. Dengan cara ini,  
monitoring keuangan  negara  akan 
semakin kuat dan pemeriksaan BPK  
makin efisien dan efektif.  

“Konsep ini disebut dengan  BPK 
Sinergi. Dalam sinergi data tersebut 
BPK akan menjalin kerja sama 
pembentukan pusat data BPK secara 
elektronik dengan auditee yang 
selanjutnya  disebut dengan Sinergi 

Nasional Sistem Informasi,” kata Hadi 
Poernomo. 

Dia   mengharapkan melalui 
BPK Sinergi  akan  memberikan 
manfaat  bagi semua pihak.  Seperti 
mengurangi praktik KKN secara 
sistemik, mendukung optimalisasi  
penerimaan negara, mendukung 
efisiensi dan efektifitas pengeluaran 
uang negara.  

“Apabila inisiatif  BPK dapat 
direalisasikan, optimalisasi, 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan dan  tanggungjawab  
keuangan negara akan lebih cepat 
terwujud,” katanya. 

Ketua BPK menjelaskan sesuai  
dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 
15/2004 dan Pasal 9 UU No. 15/2006,  
BPK memiliki  kewenangan  untuk 
meminta keterangan  atau dokumen  
yang wajib diberikan  lembaga yang 
mengelola keuangan negara. 

Oleh karena itu,   tanpa nota 
kesepahaman  bersama ini BPK tetap 
berwenang untuk mengakses data 
pemerintah daerah yang diperlukan 
dalam rangka pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggungjawab  
keuangan negara.  

“Nota kesepahaman ini lebih 
mengatur tata cara akses data terkait 
pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara,” jelasnya. 

Melalui nota kesepahaman ini,  
lanjutnya, BPK berharap pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan 
negara dapat lebih optimal sehingga 
hasilnya  dapat dipergunakan untuk 
mendorong terwujudnya  keadilan  
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebelumnya, BPK telah melakukan 
penandatangan nota kesepahaman  
serupa dengan lembaga negara, 
kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, BUMN, BUMD, dan 
pemerintah daerah.  

“BPK telah menandatangani 
678  nota kesepahaman tentang 
pengembangan dan pengelolaan  
informasi untuk akses data dalam 
rangka pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara,” 
kata Hadi Poernomo.  bw

Ketua BPK  Hadi Poernomo tengah berbincang dengan Gubernur Aceh Zaini 
Abdullah di sela-sela penandatanganan MoU kerja sama pengaksesan data 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah di Banda 
Aceh, Kamis (18/10).
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Gubernur Aceh H. Zaini Abdullah

“Pemerintah Aceh Sangat Siap 
Menjalankan Kesepakatan“

PENANDATANGAN nota kesepahaman tentang  
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 

untuk akses data antara BPK dengan seluruh kepala daerah 
di Provinsi Aceh disambut gembira oleh Gubernur Aceh H. 
Zaini Abdullah. 

“Hari ini merupakan hari yang amat sangat penting. 
Sebab hari ini seluruh jajaran  pemerintah di Provinsi Aceh 
telah menandatangani  kerja sama  dengan BPK,” katanya. 

Dia mengungkapkan penandatanganan  nota 
kesepahaman BPK dengan seluruh pemerintah daerah di 
Provinsi Aceh ini  merupakan upaya untuk mewujudkan 
transparansi  pengelolaan keuangan negara.  Melalui kerja 
sama ini,  tambah Zaini,   akan diterapkan sistem elektronik 
audit, yakni sebuah sistem  pengawasan  melalui pusat 
data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK 
dengan  data elektronik pihak yang diperiksa. 

Dengan adanya  e-audit  ini,  lanjut Zaini, BPK  
diharapkan dapat bekerja secara optimal melaksanakan 
tugas  dan amanat yang diemban berdasarkan mandat  UU 
yang menjadi dasar pelaksanaannya. “Kita katakan optimal 
karena proses kerja BPK akan lebih efektif dan cepat,” 
jelasnya. 

Adapun, bagi pemerintah Aceh, tambah Zaini,  
kehadiran e-audit ini   juga akan memberikan manfaat. 
Sebab dengan hadirnya sistem ini  akan mendorong  
pengelolaan keuangan di jajaran pemerintah Aceh dan di 
seluruh kabupaten dan kota di Aceh akan lebih transparan 
dan akuntabel.  

“Apalagi dalam beberapa literatur  kami pernah 
membaca kalau sistem e-audit yang diterapkan BPK bisa 
menekan penyelewengan hingga 30%,” jelasnya. 

Selama ini,  lanjut Zaini,  audit keuangan  yang 
telah dilakukan BPK  telah dirasakan manfaatnya 
oleh pemerintah daerah Aceh. Salah satunya sebagai 
pendorong kinerja yang bersih di jajaran pemerintah  
daerah.  Bahkan, jajaran legislatif  di Aceh selalu menolak 
membahas laporan  pertanggungjawaban keuangan 
daerah  dari pihak eksekutif  jika belum disertai laporan  
hasil pemeriksaan BPK. 

“Karena itu  sistem audit  kalau itu dilakukan oleh BPK 
kita akan  layani dengan baik,“ kata Zaini. 

Menurut dia, sistem e-audit  menjadi menarik karena 
memadukan metode audit manual dengan teknologi 
informasi.  Bagi pemerintah daerah di Aceh tentu saja 

hal ini sangat memudahkan proses audit. Sebab 
hampir  semua pusat-pusat pemerintah di Aceh sudah 
memiliki jaringan  teknologi informasi.  

“Bahkan  kami bisa  berbangga  kalau penyebaran 
teknologi informasi  di Aceh  relatif cukup maju untuk 
ukuran Indonesia. Tidak hanya di kantor pemerintah  
di warung–warung kopi sudah tersedia jaringan 
internet,” tegasnya. 

Dalam kesempatan itu,  Zaini meyakinkan BPK 
bahwa pemerintah daerah di Aceh sangat siap  
menjalankan kesepakatan yang ditandatangani ini. 
“Kami percaya ini bukan semata-mata kepentingan 
BPK dalam menjalankan tugasnya tetapi juga 
untuk kepentingan kami dalam  menerapkan tata 
pemerintah yang bersih dan pelayanan prima kepada 
publik,” tuturnya. 

Dia berharap kesepakatan  ini  akan berdampak 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. 
“Untuk itu  seluruh rakyat  dan pemerintah Aceh  
mengucapkan  terimakasih kepada Ketua  BPK  
yang telah berkenan memilih  kami sebagai sasaran 
penerapan sisitem e-audit. Mudah-mudahan apa yang 
kita sepakati memberikan manfaat  yang lebih baik 
bagi pembanguan Aceh di masa depan,” jelas Zaini. 

Selain itu, dia   juga mengharapkan melalui 
penandatangan ini ke depan  pengelolaan keuangan  
akan lebih bagus.  E-audit ini merupakan jalan yang 
paling bagus karena bisa mengurangi waktu untuk 
mendatangi pihak yang terkait . Dengan demikian 
bisa menghemat waktu dan menghemat kerja. 
“Dengan kerja sama ini kita bawa Aceh menjadi yang 
lebih baik,” kata Zaini.  bw

H. Zaini Abdullah

istimewa
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MOU BPK DENGAN PEMDA 
DI PROVINSI RIAU

KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU WIDIYATMANTORO 
MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN MENGENAI  PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA KEUANGAN DAERAH 
DENGAN KEPALA DAERAH DI  PROVINSI RIAU. 

B PK menjalin kerja sama 
dengan seluruh pemerintah 
daerah di Provinsi Riau 
tentang pengembangan 

dan pengelolaan sistem informasi 
untuk akses data dalam rangka 
pemeriksaan pengelolaan tanggung 
jawab keuangan negara.  Kerja 
sama itu ditandai penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) dengan 
pemerintah provinsi dan pemerintah 

12 kabupaten dan kota dan satu 
BUMD, pada 15 Oktober. 

Penandatanganan MoU yang 
diselenggarakan di kantor BPK 
Perwakilan Riau itu dilakukan   
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau 
Widiyatmantoro dengan para  kepala 
daerah di Provinsi Riau. 

Selain itu, turut juga didatangani 
MoU dengan  Bank Riau. Seperti 
halnya laporan keuangan pemerintah 

daerah, Bank Riau juga akan 
mendapatkan perlakuan yang sama 
dengan wajib menyediakan akses data 
yang telah disepakati.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua 
BPK  Hadi Poernomo, Anggota BPK 
Moermahadi Soerja Djanegara, 
Sekretaris Jenderal BPK Hendar 
Ristriawan, Gubernur Provinsi Riau, 
H. M. Rusli Zainal, Pimpinan DPRD 
se-Provinsi Riau, pimpinan instansi 
vertikal Provinsi Riau, dan para pejabat 
di lingkungan BPK.

Menurut Ketua BPK Hadi 
Poernomo, melalui MoU itu 
selanjutnya akan dibentuk pusat 
data BPK dengan menggabungkan 
data elektronik BPK dengan data 
elektronik  auditee. Dalam sinergitas 
tersebut, BPK akan menjalin kerja 
sama pembentukan pusat data secara 
elektronik atau sinergi nasional sistem 
informasi (SNSI). 

“Kita sudah koordinasikan ini 
dengan Bapak Presiden. Intinya 
bagaimana, penerapannya dapat 

Ketua BPK  Hadi Poernomo dan Anggota BPK  Moermahadi Soerja Djanegara menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan sistem informasi untuk akses data keuangan daerah antara 
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau Widiyatmantoro dengan Gubernur Provinsi Riau, H. M. Rusli Zainal, 15 Oktober 2012.
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dipertanggungjawabkan dan 
transparan. Ini salah satu langkah 
yang sudah hampir diterapkan di 
seluruh instansi di Indonesia,” kata 
Hadi Poernomo.

Dia mengungkapkan  
penandatangan MoU ini merupakan  
salah satu solusi dalam penerapan 
transparan publik adalah dengan 
penerapan sistem  online & real 
time. Untuk itu, Hadi Poernomo  
menghimbau seluruh daerah idealnya 
sudah menerapkan dua sistem 
tersebut.

Dalam melaksanakan tugas 
pemeriksanaan pengelolaan dan 
tangung jawab, BPK  termasuk 
perwakilan yang ada di Riau, akan 
diberi kewenangan untuk meminta 
dokumen kepadap pihak yang 
diperiksa (auditee) atau pihak terkait 
lainnya. Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah perolehan data, dari 
pusat data dengan auditee melalui 
strategi link dan match.

Untuk melaksanakannya 
ketentuan MoU itu, lanjut Hadi 
Poernomo, BPK  akan melakukan 
penandatangan keputusan 
bersama tentang petunjuk teknis 
pengembangan, pengelolaan sistem 
dan pengelolaan sistem informasi 
untuk akses data dalam rangka 
pemeriksanaan pengelolaan dan 
tenggung jawab 
keuangan negara 
dengan pemerintah 
daerah.

Ketua BPK 
mengharapkan 
melalui pengelolaan 
sistem informasi 
untuk akses data 
keuangan daerah 
ini, BPK  selaku 
pengawas lebih 
mudah melakukan 
pemantauan dan 
kapan audit.

“Merupakan 
langkah strategis 
dalam rangka 
mewujudkan 
sinergi antara BPK 

dengan para pemangku kepentingan, 
termasuk di antaranya dengan 
pemerintah daerah,” katanya.

Gubernur Riau H.M Rusli Zainal 
menegaskan komitmennya untuk  
mendukung langkah yang diterapkan 
BPK. Bahkan, dia memberikan 
gambaran bahwa penerapan itu 
sudah diterapkan di lingkungan 
Pemprov Riau.  

“Akuntabilitas harus tetap 
prioritas. Tuntutan masyarakat untuk 
mendapatakan pelayanan maksimal 
tidak dapat dihindari,” katanya.

Dia mengatakan salah satu cita-
cita pemerintah adalah mewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi dalam 
satu laporan keuangan daerah. Dia 
menilai positif kerja sama dengan BPK 
dalam meminimalkan penyimpangan 
penggunaan anggaran 
daerah.    “Langkah itu merupakan 
terobosan baru dalam pengelolaan 
keuangan daerah,” jelasnya. 

Rusli Zainal menambahkan kerja 
sama itu juga menjadi bagian dari 
tanggung jawab pemerintah dalam 
pengelolaan keuangan daerah yang 
akuntabel dan transparan. Untuk 
itu, dia juga menghimbau seluruh 
pemerintah kabupaten/kota di Riau 
untuk mengimplementasikan kerja 
sama yang sudah disepakati.

Dia berharap melalui MoU 

ini akan dapat menjadikan satu 
pengelolaan keuangan yang lebih 
terbuka kepada publik. Ini terbukti 
BPK dapat melakukan audit dengan 
sistem online. Sehingga, pengelolaan 
keuangan yang dikelola dengan tidak 
profesional dan proporsional dapat 
diketahui secepat mungkin. 

Kepala BPK Perwakilan Riau 
Widiyatmantoro mengatakan MoU 
akan dibentuk pusat data dengan 
menggabungkan data elektronik 
BPK (E-BPK) dengan elektronik audit. 
Sehingga melalui pusat data tersebut, 
BPK dapat melakukan perekaman atas 
pengeloaan, pemanfaatan monitoring 
tanggungjawab keuangan negara.

Dengan demikian, monitoring 
terhadap keuangan negara semakin 
kuat serta semakin efisien dan efektif. 
Konsep ini disebut juga dengan BPK 
Sinergi. Diharapkan, melalui BPK 
Sinergi akan memberikan manfaat 
seperti mengurangi KKN secara 
sistematik, mendukung optimalisasi 
pengelolaan uang negara, 
mendukung efesiensi dan efektifitas 
pengeluaran negera. 

“Jika ini dapat direalisasikan, 
optimalisasi, transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara 
akan lebih cepat terwujud,” tegas 
Widiyatmantoro.  bw

Kepala Perwakilan 
BPK Provinsi Riau 
Widiyatmantoro dan 
Gubernur Provinsi 
Riau, H. M. Rusli Zainal 
bertukar dokumen 
kerja sama akses 
data untuk laporan 
keuangan daerah 
Provinsi Riau, pada 15 
Oktober 2012.
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