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PROFESI

Sekalipun profesi sebagai penerjemah  
dalam persidangan cukup menjanjikan,  
tetapi orang yang secara khusus menekuni 
bidang ini tampaknya masih sangat  langka. 

apalagi kalau menyangkut bahasa asing yang jarang 
digunakan. 

 akibatnya,  tak jarang  majelis hakim  terpaksa 
menunda  persidangan karena belum ada penerjemah  
yang mendampingi terdakwa yang notabene orang 
asing  yang juga memiliki kendala  dalam memahami 
bahasa indonesia. Tanpa adanya penerjemah, 
persidangan  tidak mungkin diselenggarakan. 

Dalam  tata cara  persidangan di indonesia, 
disebutkan menggunakan bahasa  indonesia.   Jadi, 
sekalipun semua  yang terlibat  dalam persidangan 
tersebut,  baik itu jaksa, hakim, pengacara, maupun 
terdakwa  menguasai  bahasa inggris misalnya, tetapi 
tetap saja tidak bisa bersidang dalam bahasa inggris. 

keberadaan penerjemah  diperkuat oleh pasal 177  
ayat 1 kuHap yang berbunyi , 

‘Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa 
Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk juru bahasa 
yang bersumpah atau berjanji  akan menerjemahkan 
dengan benar semua yang harus  diterjemahkan.’   

untuk mendatangkan  penerjemah, bisa saja jaksa 
yang menangani kasus tersebut  meminta bantuan 
ke kedutaan terkait dengan terdakwa. namun, hal 
itu terkadang  terkendala  oleh prosedur yang  cukup 
panjang. apalagi, bila menyangkut kasus narkotika. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala waktu sering  
kali para jaksa langsung memanfaatkan jasa para 
penerjemah. 

“kalau hanya soal bahasa, mungkin banyak orang 
yang bisa. namun, untuk menjadi seorang penerjemah  
di pengadilan tidak mudah.  apalagi persidangan 
di pengadilan itu  terkadang memakan waktu yang 
cukup panjang  sehingga  selesainya  mungkin 
dianggap tidak sesuai,” kata Gunawan ilyas,  yang 
sering muncul  sebagai penerjemah  di  persidangan 
yang kawasan Jabotabek.

Dia memaparkan menjadi penerjemah 
persidangan di pengadilan jauh lebih sulit dari pada 
menerjemahkan secara tertulis.  Selain dia harus bisa 
cepat  mengerti apa yang diucapkan terdakwa, juga 
harus tangkas menerjemahkan apa yang disampaikan 
jaksa, hakim,  ataupun saksi kepada  si terdakwa. 

“Jadi kita tidak hanya menerjemahkan apa yang 
disampaikan  terdakwa, tetapi  juga menghadapi  
beberapa orang sekaligus,” tambahnya.     

Selain itu, tambahnya, sebagai penerjemah  dalam 
persidangan  dituntut untuk memiliki pengetahuan  
dasar yang berkaitan dengan masalah hukum dan 
persidangan. pasalnya, banyak sekali istilah-istilah 
hukum yang  sangat spesifik.  Hal-hal seperti itulah 
yang membuat  orang tidak begitu tertarik  pada 
profesi  ini.

Gunawan mulai menekuni profesi sebagai 
penerjemah  di pengadilan, khususnya bahasa 
inggris,  sejak 1995. Sarjana sastra inggris universitas 
indonesia ini pada awalnya hanyalah  seorang guru  
bahasa inggris yang sering  memberikan les privat 
di lingkungan aparat penegak hukum, seperti di 
kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.  

lantaran sering memberikan privat bahasa inggris 
kepada para jaksa, hingga pada suatu saat dia diminta 
untuk menjadi penerjemah  di persidangan.  

“awalnya  saya memang merasa kagok sekali 
karena harus menghadapi beberapa orang sekaligus 
dan respons kita harus cepat. apalagi terjemahan 
itu sangat menentukan nasib orang.  ini benar-
benar  pengalaman luar biasa. kalau kita salah 
menerjemahkan bisa jadi hasilnya akan fatal,” tegasnya. 

namun, setelah beberapa kali  tampil dalam 
persidangan, akhirnya dia mulai menikmati.    Bahkan,  
dia mulai menemukan  adanya peluang bisnis yang 
cukup menjanjikan.  Tanpa ragu-ragu dia pun mulai  
menekuni  profesi  barunya itu. Sampai-sampai 
dia mulai kebingungan menghadapi banyaknya 
permintaan   dari kejaksaan, kepolisian, ataupun 
lawyer.     

Profesi Basah 
yang Jarang DiJamah
Profesi Penerjemah  Persidangan  termasuk laPangan 
kerja yang  menjanjikan.  selain fee-nya menggiurkan,  
bidang ini masih jarang  dilirik orang.

gunawan ilyas
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“Terus terang sebenarnya saya 
menguasai tujuh bahasa yaitu 
inggris, Belanda, Jerman, Rusia, 
korea, China, dan  Jepang. namun, 
untuk tampil sebagai saksi di 
pengadilan saya hanya memfokuskan 
bahasa inggris saja.  namun, kalau 
ada  jaksa yang meminta  bahasa 
lain, saya menugaskan anggota saya  
yang  memiliki spesifikasi bahasa 
yang diperlukan,” ujar Gunawan yang 
kini memimpin agensi melayani 
permintaan  penerjemah  dalam 
persidangan.

Menyangkut masalah  kode 
etik bagi penerjemah  dalam 
persidangan,  Gunawan menegaskan 
saat ini acuannya  selain  
kuHap adalah sumpah 
yang diucapkan setiap akan 
berlangsungnya  persidangan 
yang isinya kurang lebih, 
sebagai penerjemah, akan 
menerjemahkan apa yang 
disampaikan  di persidangan. 
Baik  apa yang dikatakan 
terdakwa  kepada jaksa  
ataupun majelis, atau 
sebaliknya yang disampaikan 
majelis atau jaksa kepada 
terdakwa.

“Sebagai penerjemah 
kita hanya boleh murni 
menerjemahkan apa yang 
disampaikan  di persidangan. 
Tidak boleh menambah atau 
mengurangi. apalagi kita membuat 
penafsiran sendiri atau berpihak . itu 
pantangan besar,” tegasnya.

Bahkan , lanjutnya, pada momen  
tertentu logat kita akan mengikuti  
mereka. Misalnya, jaksa atau hakim 
tengah bertanya  kepada  terdakwa 
dengan aksentuasi tertentu yang 
sifatnya menekan (misalnya), sebagai 
penerjemah  dia akan  mengikuti 
aksentuasi atau intonasi pertanyaan 
yang disampaikan jaksa atau hakim.  

“Terkadang nada terdakwa 
yang jawabannya  mutar-muter.  
kalau hakimnya  menegur dengan 
cara keras, ya  logat kita mengikuti 
tekanan itu,”  tambahnya .

Sertifikasi Penerjemah & Fee
Menyangkut  soal  sertifikasi 

penerjemah  di  pengadilan, Gunawan 
menyatakan  sampai saat ini memang 
belum ada lembaga yang mengatur. 
Dulu, memang ada peraturan bahwa 
orang yang memilih  profesi  sebagai 
interpreter harus  mendaftarkan diri. 

namun, itu hanya untuk  
terjemahan yang tertulis, seperti 
untuk membuat perjanjian.  kalau 
di pengadilan  yang diperlukan 
hanya latar belakang pendidikan dan  
terikat pada sumpah yang dibacakan 
sebelum sidang.

Sebagai penerjemah  profesional,  
Gunawan menjelaskan sampai saat 

ini dia sudah  banyak sekali kasus 
hukum yang ditangani,  baik di 
Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung,  
dan kota-kota besar lainnya. Bahkan, 
hingga  saat ini sudah ada sekitar 
15 kliennya  dijatuhi hukuman mati 
karena  kasus narkoba.  

“Momen yang  paling  tidak enak, 
kalau kita harus menyampaikan 
kepada klien  bahwa dia dijatuhi 
hukuman mati oleh majelis. namun, 
bunyi  amar putusan hakim itu harus 
kita sampaikan apa adanya.  Biasanya, 
penyampaiannya tentu  kita sertai 
dengan pertimbangan majelis hakim  
dan hak-hak yang masih dimiki 
terdakwa . Misalnya, dia mau banding 
ke pengadilan Tinggi supaya mereka 
tidak shock,”  ujarnya.    

Menyinggung masalah fee,  
Gunawan menuturkan kalau tarif 
penerjemah  profesional biasanya 
dihitung per jam,  antara Rp1 juta 
sampai Rp2 juta. namun, kalau 
yang  mengajukan permintaan dari 
kejaksaan,  bisa dihitung  per sidang.  

“namun, karena  jadwal sidang 
terkadang  sering berubah-ubah, 
belakangan sering ditetapkan per 
kasus Rp5 juta hingga Rp10 juta. 
Tergantung  kasusnya,” ujarnya.

Saat ini, Gunawan yang 
berkantor di Jakarta Design Centre  
(JDC)  tengah mendidik sekitar 15 
penerjemah. namun, dari angka itu 
baru  tujuh  yang sudah benar-benar 

siap diterjunkan ke lapangan.  
Menurut dia, hingga 

saat ini  kantornya masih 
membuka pintu bagi  
yang berminat menjadi 
penerjemah  di pengadilan. 
profesi ini cukup menjanjikan. 
Bahkan, saat ini dia mulai 
merasa kewalahan memenuhi 
permintaan  dari kejaksaan, 
kepolisian, atau pengadilan.    

“Coba bayangkan. Setiap 
hari saya harus berpindah-
pindah dari pengadilan 
satu ke pengadilan lain. 
karena itu, saya harus 
pintar-pintar mengatur 
jadwal  dan mengatur 

tenaga  penerjemah. Satu hal yang 
pasti dan menjadi komitmen kita, 
jangan sampai sidang terlantar 
karena  keterlambatan  penerjemah,”  
tuturnya. 

 lantas kesulitan apa saja yang 
dihadapi penerjemah? Menurut 
Gunawan,  adalah membangun 
kepercayaan.  

“paling sulit adalah membangun 
trust,  sampai orang-orang itu benar-
benar  percaya dan membutuhkan 
kita. Saya sendiri memerlukan waktu 
bertahun-tahun untuk membangun 
ini.  namun, sekarang saya 
semakin yakin  bahwa keberadaan  
penerjemah  merupakan salah 
satu  kebutuhan dalam penegakan 
hukum,”   pungkasnya.  bd                   

gunawan ilyas dan kawan-kawan.
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Komite ASeANSAi 
GodoK drAf reNStrA

P ada 24-27 September 2012, 
diselenggarakan pertemuan 
ketiga Komite Perencanaan 
Strategis (Strategic Planning 

Committee) aSEaNSaI. Pertemuan 
ketiga ini diselenggarakan di Hotel 
atlet Century Park, Jakarta. 

Hadir dalam acara tersebut, 
Ketua BPK yang sekaligus sebagai 
Ketua aSEaNSaI Hadi Poernomo, 
Sekjen BPK yang sekaligus sebagai 
Kepala Sekretariat aSEaNSaI Hendar 
Ristriawan, serta delegasi dari anggota 
komite aSEaNSaI yang berasal dari 
BPK, JaN Malaysia, COa Filipina, dan 
SaV Vietnam.  

Komite Perencanaan strategis 
aSEaNSaI ini merupakan salah 
satu dari empat komite yang ada 
dalam struktur organisasi aSEaNSaI. 

Komite lainnya yaitu Rules and 
Procedures Committe (Komite aturan 
dan Prosedur), Training Commitee 
(Komite Pelatihan), dan Knowledge 
Sharing Committee (Komite Berbagi 
Pengetahuan). 

dalam menjalankan tugasnya, 
Komite Perencanaan Strategis 
aSEaNSaI menggunakan Petunjuk 
Intosai Development Initiative (IdI) 
pada perencanaan strategis dan 
Kesepakatan aSEaNSaI (aSEaNSaI 
Agreement). 

Pertemuan Komite Perencanaan 
Strategis kali ini merupakan lanjutan 
dari pertemuan sebelumnya di Hanoi, 
Vietnam, pada 14-17 Mei 2012. 
Pada pertemuan sebelumnya itu 
menghasilkan beberapa poin.

Komite menyampaikan hasil 

survei ke anggota-anggota aSEaNSaI 
untuk menilai kebutuhan apa yang 
diperlukan dalam pengembangan 
aSEaNSaI. dari hasil survei tersebut, 
ada tujuh bidang, yaitu independensi 
dan kerangka hukum (independence 
and legal framework), sumber 
daya manusia (human resources), 
metodologi dan standar audit 
(audit methodology and standards), 
kepemimpinan dan tata kelola internal 
(leadership and internal governance), 
dukungan administrasi (administrative 
support), dan hubungan dengan 
stakeholder dari luar organisasi 
(external stakeholder relations). 

Melalui survei tersebut, Komite 
Perencanaan Strategis telah 
mengidentifikasi kesenjangan dan 
perhatian utama dari setiap supreme 

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan sambutan dalam The Third Meeting of The ASEANSAI Strategic Planning Committee di Jakarta, 24-27 September 2012.
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audit institution, anggota aSEaNSaI 
sehingga bisa menentukan isu 
utama aSEaNSaI dan mengatasi 
permasalahannya.

Selain itu, pada pertemuan di 
Hanoi telah diusulkan visi, misi, dan 
nilai aSEaNSaI. Untuk Visi aSEaNSaI 
diusulkan “Menjadi organisasi 
audit profesional yang diakui 
dalam  mempromosikan tata kelola 
pemerintahan yang baik di kawasan 
aSEaN”. 

Untuk Misi aSEaNSaI diusulkan, 
aSEaNSaI adalah organisasi yang 
otonom, profesional, dan non politik 
yang didirikan untuk mendorong 
kerjasama di antara para anggota 
aSEaNSaI serta membangun 
hubungan yang konstuktif dan 
bermanfaat dengan aSEaN dan 
stakeholder internasional lainnya. 
adapun, Nilai aSEaNSaI diusulkan 
menghormati, profesionalisme, dan 
kemitraan.   

Draf Renstra ASEANSAI
Menurut Deputy Director of 

International Relations Department 
SaV Vietnam yang merupakan 
Ketua Komite Perencanaan Strategis 
aSEaNSaI, Nguyen Van Quoc, tugas 
Komite Perencanaan Strategis 
saat ini adalah mengembangkan 
perencanaan strategis aSEaNSaI 
untuk periode 2014-2017.

Komite ini bertanggung jawab 
untuk menyusun beberapa draf 
atau konsep terkait perencanaan 
strategis aSEaNSaI. draf yang 
disusun itu terdiri dari Rancangan 
Rencana Strategis (Renstra) aSEaNSaI, 
implementasi dari Renstra aSEaNSaI, 
serta pengembangan sistem untuk 
memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan Renstra aSEaNSaI. 

Kepala Sekretariat aSEaNSaI yang 
juga Sekjen BPK Hendar Ristriawan 
menginformasikan bahwa Komite 
Perencanaan Strategis aSEaNSaI 
menjalankan aktivitasnya berdasarkan 
rencana kerja aSEaNSaI  2012-2013 
yang disetujui pada pertemuan 
aSEaNSaI di Jaipur, India, pada 28 
Februari 2012. 

Setelah itu, Komite 
Perencanaan Strategis aSEaNSaI 
ini menyelenggarakan pertemuan.
Pertemuan di Jakarta ini merupakan 
pertemuan ketiga. Pertemuan 
pertama diselenggarakan di Kinabalu, 
Malaysia, pada 8-11 Februari 2012. 
Pertemuan kedua diselenggarakan di 
Hanoi, Vietnam, 14-17 Mei 2012.  

“Hasil dari pertemuan (Hanoi) 
Komite (Perencanaan Strategis) 
berhasil memformulasikan konsep 
Renstra aSEaNSaI termasuk di 
dalamnya  visi, misi, dan nilai utama 
aSEaNSaI,” katanya.

dia menambahkan pertemuan 
kali ini, Komite Perencanaan Strategis 
akan menyelesaikan draf pertama 
Renstra aSEaNSaI. adapun kehadiran 
dari komite-komite aSEaNSaI lainnya 
dan perwakilan dari Sekretariat 
aSEaNSaI bertujuan untuk 
mengakomodirnya agar draf Renstra 
aSEaNSaI ini dapat diselesaikan pada 
pertemuan kali ini. 

Renstra Pijakan
Ketua aSEaNSaI yang juga 

Ketua BPK, Hadi Poernomo 
menyambut baik pertemuan ketiga 
Komite Perencanaan Strategis kali 
ini. Menurut dia, pertemuan ini 
menjadi tahapan penting dalam 
perkembangan aSEaNSaI sebagai 
organisasi baru, khususnya dalam 
menyusun Renstra aSEaNSaI 2014-
2017.

Sebagai organisasi baru, lanjutnya, 
aSEaNSaI masih memiliki kegiatan 

yang perlu diselesaikan. Hal yang 
perlu diselesaikan itu seperti Renstra 
aSEaNSaI dan aturan dan prosedur 
aSEaNSaI. 

“Saya berharap pada saat 
aSEaNSaI beralih ke periode 
kepemimpinan berikutnya, Renstra 
dan Rules and Procedures ini sudah 
disusun dan siap diimplementasikan,” 
tegasnya.

Harapan juga dilayangkan 
kepada SaV Vietnam yang menjadi 
Ketua Komite Perencanaan Strategis 
aSEaNSaI. Hadi percaya di bawah 
pimpinan SaV Vietnam, Komite 
Perencanaan Strategis dapat 
menghasilkan dokumen Renstra 
aSEaNSaI yang akan memberikan 
arah yang jelas kepada aSEaNSaI. 

“Renstra tersebut menjadi 
pedoman utuk peningkatan kapasitas 
SaI anggota aSEaNSaI, mendorong 
akuntabilitas komunitas aSEaN, 
penguatan program INTOSaI/
aSOSaI serta pengembangan kerja 
sama dengan lembaga Internasional 
lainnya,” ucapnya. 

Hadi menegaskan bahwa sebagai 
Ketua aSEaNSaI,  BPK akan selalu 
berkomitmen untuk mengawal 
segala langkah awal pengembangan 
aSEaNSaI yang ada pada setiap 
komite. Hal yang diharapkan 
adalah periode awal aSEaNSaI bisa 
menjadi landasan pijak yang kuat 
bagi penguatan peranan dan posisi 
aSEaNSaI ke depan, khususnya 
di kawasan aSEaN dan dunia 
internasional.  and

 

Para peserta The 
Third Meeting of The 
ASEANSAI Strategic 
Planning Committee 
di Jakarta, 24-27 
September 2012, 
berfoto bersama.
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S ElaMa sekitar empat hari (24-27 September 2012), 
Komite Perencanaan Strategis aSEaNSaI akhirnya 

menyelesaikan draf Renstra aSEaNSaI 2014-2017 dan 
matriks implementasinya. 

Walau sudah disahkan, tetapi draf Renstra aSEaNSaI 
dan implementasinya masih panjang dari kata ‘disahkan’. 
Tidak serta-merta langsung menjadi Renstra yang tetap 
untuk dijadikan dasar pembangunan aSEaNSaI ke 
depan. 

Ini terlihat dari kesimpulan hasil pertemuan ketiga 
Komite Perencanaan Strategis aSEaNSaI. ada beberapa 
kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan ketiga 
tersebut, di antaranya : 

Menghasilkan dua dokumen: Renstra aSEaNSaI 
2014-2017 draf pertama dan matriks implementasi 
Renstra aSEaNSaI 2014-2017. 

draf pertama Renstra aSEaNSaI 2014-2017 berisi 
mengenai visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran 
strategis, key performance indicator, dan proyek-proyek 
apa yang akan dilakukan. 

Sementara matriks implementasi Renstra memuat 
apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, 
pada tahun apa saja implementasi Renstra dilakukan. 

dua dokumen ini nantinya akan disampaikan 
ke setiap anggota aSEaNSaI untuk mendapatkan 
tanggapan dan masukan atas keduanya. dari tanggapan 

dan masukan terhadap dua dokumen 
tersebut, nanti akan diperbaiki lagi atau 
disempurnakan lagi sampai akhirnya 
menjadi draf final Renstra dan Implementasi 
Renstra aSEaNSaI 2014-2017. 

Perbaikan dan penyempurnaan kedua 
dokumen tersebut akan dilaksanakan pada 
pertemuan Komite Perencanaan Strategis 
aSEaNSaI selanjutnya medio agustus 2013 
di Manila, Filipina. Setelah disempurnakan, 
maka akan disahkan pada sidang aSEaNSaI 
ke-2 di Brunei darussalam, medio 
September/Oktober 2013 nanti.

Sekretariat aSEaNSaI bersama Komite 
Perencanaan Strategis aSEaNSaI akan 
melakukan harmonisasi terhadap masukan 
dari anggota aSEaNSaI dan rencana kerja 
komite aSEaNSaI yang lain. Sehingga 
Renstra dan Implementasi aSEaNSaI 2014-
2016 telah disetujui anggota-anggota 
aSEaNSaI dan menjadi induk rencana 
pembangunan bagi komponen aSEaNSaI 
termasuk komitenya selama 4 tahun (2014-

2017).
Komite Perencanaan Strategis aSEaNSaI meminta 

kepada Sekretaris aSEaNSaI atau Ketua aSEaNSaI 
untuk menyegerakan legal standing (kedudukan) 
aSEaNSaI di organisasi aSEaN dengan mendorong 
wakil-wakil negara di aSEaN agar mempercepat proses 
memasukkan aSEaNSaI ke dalam aSEaN. aSEaNSaI 
sendiri sudah melakukannya setahun lalu. Saat ini masih 
berada di Sekretariat Jenderal aSEaN.

Jika aSEaNSaI masuk ke dalam struktur organisasi 
aSEaN, aSEaN mesti mengubah mengesahkannya 
dalam sidang umum aSEaN untuk mengakomodir 
masuknya aSEaNSaI ke aSEaN. Memasukkan ke dalam 
yang namanya bagian Entities Associated with aSEaN.  

Jika kedudukan aSEaNSaI bisa cepat masuk dalam 
organisasi aSEaN, akan mempermudah implementasi 
Renstra aSEaNSaI. Sebab, dalam salah satu tujuan 
strategis aSEaN adalah memperjelas hubungan 
aSEaNSaI dengan aSEaN. 

Komite Perencanaan Strategis aSEaNSaI 
meminta Komite Rule and Procedure aSEaNSaI untuk 
memasukkan alat kelengkapan baru ke dalam struktur 
organisasi aSEaNSaI yang disebut working group 
atau kelompok kerja sebagai kegiatan rutin anggota 
aSEaNSaI secara tematik.  and 

Hasil Pertemuan ASEANSAI Strategic Planning Committee

Peserta The Third Meeting of The ASEANSAI Strategic Planning Committee tengah merumuskan renstra.
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P ada Jum’at (28/9) lalu, bertempat di 
Kantor Sekretariat Kabinet, Sekretaris 
Kabinet dipo alam menggelar 
jumpa pers. dalam siaran pers-nya, 

dinyatakan bahwa dalam kurun waktu 2004-
2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah 
menandatangani 176 izin pemeriksaan dari 
Kejaksaan, Polri, dan Puspom TNI. 

Izin pemeriksaan ini terkait dengan pejabat 
yang bermasalah secara hukum. artinya ada 176 
kasus tindak melawan hukum yang melibatkan 
pejabat. Sebanyak 74,43% dari 176 kasus 
tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Ini 
belum termasuk yang ditangani KPK. Pasalnya, 
berdasarkan ketentuan, KPK sendiri tidak perlu 
mengajukan izin pemeriksaan ke presiden.  

“Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, 
sebanyak 131 orang atau 74,43% menyangkut 
tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29% 
terkait tindak pidana,” ungkap dipo alam.

Pejabat yang paling banyak terkena kasus 
ini adalah kepala daerah, baik bupati dan 
wakilnya, walikota dan wakilnya, serta gubernur 

dan wakilnya. Selain itu, anggota MPR/dPR 
mengekor di belakang. 

Permohonan persetujuan tertulis Presiden 
untuk pemeriksaan Kepala daerah (Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan 
Walikota/Wakil Walikota) cenderung meningkat 
menjelang diselenggarakannya pemilihan 
umum kepala daerah.

“Saya sudah mengimbau kepada Kapolri, 
Jaksa agung dan Mendagri agar tidak 
dilaksanakan pengajuan izin pemeriksaan 
pejabat menjelang dilaksanakannya pilkada,” 
ujar dipo.

dari kasus-kasus yang perlu meminta izin 
kepada Presiden tersebut, Polri menangani 
paling banyak kasus. Secara keseluruhan ada 
93 kasus yang ditangani Polri. Pejabat yang 
paling banyak ditangani adalah bupati/walikota 
sebanyak 60 kasus. Kemudian wakil bupati 
sebanyak 16 kasus, anggota MPR/dPR 11 kasus, 
gubernur dua kasus,wakil gubernur dua kasus, 
dan anggota dPd dua kasus.

Sementera kasus yang ditangani Kejaksaan 
agung sebanyak 82 kasus. Pejabat bupati/
walikota masih yang terbanyak, 42 kasus. Lalu, 
wakil bupati 15 kasus, anggota MPR/dPR 13 
kasus, gubernur 10 kasus, wakil gubernur satu 
kasus, dan Hakim MK satu kasus. adapun, kasus 
yang ditangani Puspom TNI hanya  satu  kasus  
mengenai bupati/walikota.

Jika ditarik secara keseluruhan, sebanyak 
103 dari 176 persetujuan itu untuk pemeriksaan 
bupati/walikota atau (58,521%), 31 wakil bupati/
wakil walikota (17,61%), 24 anggota MPR/dPR 
(13,63%), 12 orang gubernur (6,81%), tiga  wakil 
gubernur (1,70 %), dua anggota dPd (1,13 %), 
dan 1 orang hakim MK (0,56%).

Sementara dilihat dari sisi jenis kasusnya, 
yaitu : 
- korupsi 131 kasus (74,43 %),  
- mengakibatkan kerugian negara sembilan 

kasus (5,11%)
- penipuan/penggelapan tujuh kasus (3,9%)
- penganiayaan/perbuatan tidak 

Pejabat Daerah Dan ParPol 
Dalam Pusaran KoruPsi

Dipo Alam

istimewa
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menyenangkan enam kasus 
(3,4%)

- pemalsuan surat lima  kasus 
(2,84%)

- penghinaan/pencemaran nama 
baik empat  kasus (2,27 %)

- penggunaan surat palsu tiga  
kasus (1,7%)

- tindak pidana pemilu dua kasus 
(1,1%)

- izin pertambangan dua  kasus 
(1,1%)

- tindak pidana kehutanan dua  
kasus (1,1%)

- keterangan palsu dua  kasus 
(1,1%) 

- Perjudian satu  kasus (0,56%)
- Pembakaran satu kasus (0,56%) 
- Jual beli satu kasus (0,56 %).
 
Parpol

Menariknya, dari sekian kasus 
yang mendera pejabat-pejabat 
tersebut, sebagian besar pejabat 
yang berlatar belakang partai politik. 
dengan kata lain, lebih dari separuh 
di antaranya pejabat-pejabat yang 
terkena kasus melawan hukum 
tersebut adalah pejabat dari partai 
politik. 

dari sekian partai politik 
yang ada, partai-partai besar 
mendominasi. Golkar menjadi partai 
yang kadernya menjadi pejabat 
paling banyak terkena kasus. 
Kemudian diikuti PdIP dan Partai 
demokrat.

Secara keseluruhan, latar 
belakang pejabat negara yang 
dimohonkan persetujuan 
pemeriksaannya, yaitu: Golkar 64 
orang (36,36%); PdIP 32 orang 
(18,18%); Partai demokrat 20 orang 
(11,36%); PPP 17 orang (3,97%); PKB 
sembilan  orang (5,11%); PaN tujuh 
orang (3,97 %); PKS empat orang 
(2,27 %); PBB dua orang (1,14 %); 
PNI Marhaen, PPd, PKPI, Partai aceh 
masing-masing satu orang (0,56%); 
Birokrat/TNI enam orang (3,40%); 
independen/nonpartai delapan 
orang (4,54 %); dan gabungan partai 
tiga orang (1,70 %).

Partai politik juga mendominasi 
pada penanganan kasus di KPK. 
Khusus perkara tindak pidana 
korupsi yang ditangani KPK kurun 
waktu 2004 – 2012 sebanyak 40 
orang. Perinciannya Golkar 19 orang 
(47,50%); PdI Perjuangan sembilan  
orang (22,5%); Partai demokrat lima 
orang (12,5%); PPP dua orang (5%); 
PaN satu orang (2,5%); Partai Hanura 
satu orang (2,5%); dan Gabungan 
Partai tiga orang (7,5%).

Latar belakang pejabat yang 
ditangani KPK itu, tidak berbeda 
dengan persetujuan tertulis yang 
diberikan Menteri dalam Negeri 
untuk pemeriksaan anggota dPRd 
Provinsi yang mencapai  431 izin 
untuk pemeriksaan 431 orang. 
Sebanyak 361 orang (83,76 %) di 
antaranya terkait tindak pidana 
korupsi dan sisanya 13 orang 
menyangkut kategori tindak pidana 
lain.

Latar belakang partai politik 
terhadap izin pemeriksaan anggota 
dPRd Provinsi yang diberikan 
Menteri dalam Negeri adalah:  Partai 
Golkar 149 (34,57%); PdI Perjuangan 
106 (24,59%); PPP 40 (9,28%); PaN 
23 (5,34%); demokrat 17 (3,94 %); 
PKB 16 (3,71%); PKS 10 (2,32%); PBB 

8 (1,66%); PdS 7 (1,62%); dan PBd 6 
(1,39%).

Rekapitulasi persetujuan tertulis 
gubernur atas nama Mendagri 
untuk pemeriksaan anggota dPRd 
Kabupaten/Kota sebanyak 994 izin 
untuk pemeriksaan 2.553 orang, 
dengan perincian sebanyak 33,24% 
menyangkut tindak pidana korupsi 
dan sisanya 22 kategori tindak 
pidana lain.

adapun berdasarkan latar 
belakang partai politik yang izin 
pemeriksaan tertulisnya dikeluarkan 
Gubernur atas nama Mendagri 
adalah Golkar 146 (27,05%); PdI 
Perjuangan 74 (14,43%); Partai 
demokrat 63 (11,56%); PPP 39 
(7,08%); PKB 30 (5,59%); PaN 28 
(5,22%); Partai Hanura 28 (5,22%); 
PKS 27 (5,03%); PBB 26 (4,85%); dan 
Gerindra 19 (3,54%).

Penyalahgunaan APBN/APBD
dipo alam menepis anggapan 

bahwa selama ini Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono tebang pilih 
dalam melaksanakan pemberantasan 
korupsi. dia menyebutkan 95% 
permohonan izin pemeriksaan 
pejabat negara yang diajukan 
kepada Presiden telah disetujui. 

Dipo Alam memberikan penjelasan pada saat jumpa pers, belum lama ini.
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Selain itu, Presiden tidak pernah 
menunda-nunda pemberian izin 
pemeriksaan pejabat, terutama yang 
menyangkut tindak pidana korupsi.

“dalam catatan saya, ada 11 kali 
dalam rapat terbatas ataupun sidang 
kabinet Presiden mengingatkan 
adanya kongkalikong antara eksekutif 
dan legislatif dalam urusan aPBN, 
belum lagi yang disampaikan 
Presiden di luar sidang kabinet yang 
saya dengar,”  ungkap dipo alam. 

Lebih lanjut dikatakannya, 
himbauan, peringatan, teguran 
dan Instruksi Presiden terhadap 
adanya praktek korupsi itu akan 
disampaikannya kepada seluruh 
pimpinan Kementerian/Lembaga, 
Kepala daerah, pejabat Eselon I di 
jajaran pemerintahan. Tujuannya  
agar persoalan ini menjadi 
keprihatinan bersama secara khusus 
untuk mengawal pelaksanaan aPBN 
dan aPBd.

dipo menyatakan, urgensi 
mengawal pelaksanaan aPBN dan 
aPBd menjadi penting terutama di 
daerah. Sebab, adanya peningkatan 
dana yang signifikan, transfer 
langsung dari aPBN ke daerah-
daerah.

“Pada 2005 transfer dana aPBN 
ke daerah mencapai Rp150,5 triliun, 
2006 naik jadi Rp226,2 triliun, 
2007 jadi Rp253,3 triliun, 2008 
naik jadi Rp292,4 triliun, 2009 naik 
jadi Rp308,6 triliun, 2010 menjadi 
Rp344,7 triliun, 2011 menjadi Rp 
411,3 triliun, 2012 naik jadi Rp 
478,8 triliun, dan pada RaPBN 2013 
menjadi Rp 518,6 triliun,” ungkap 

dipo.
Kekhawatiran akan potensi 

penyimpangan di daerah-daerah 
sangat beralasan karena berdasarkan 
data izin pemeriksaan yang 
dikeluarkan Presiden, Mendagri, 
dan Gubernur sejak Oktober 2004 
terdapat sekitar 1.600 izin untuk 
memeriksa para Kepala daerah 
dan Wakil Kepala daerah, dPR, dan 
dPRd. Sekitar 1.600 izin tersebut 
mencakup pemeriksaan terhadap 
sekitar 3.000 orang, dan sebanyak 
79,54% menyangkut kasus korupsi 
dan perbuatan merugikan keuangan 
negara.

Potensi kongkalikong dalam 
penyusunan dan pelaksanaan serta 
pengawasan aPBN dan aPBd tidak 
terlepas dari besarnya peranan dPR 
dan dPRd dalam penyusunan aPBN 
dan aPBd berdasarkan UU Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara.

Putusan MK
Perizinan pemeriksaan ke 

Presiden terkait kasus-kasus yang 
ditangani aparat penegak hukum, 
nantinya tidak akan dilakukan lagi 
kecuali dengan persyaratan tertentu. 

Ini terkait dengan keputusan judicial 
review Mahkamah Konstitusi (MK) 
atas pasal 36 UU Pemda, pada Rabu 
(26/9) lalu. 

Keputusan MK itu intinya, 
tindakan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap Kepala 
daerah/Wakil Kepala daerah tidak 
memerlukan persetujuan tertulis 
Presiden kecuali penyidikan yang 
dilanjutkan penahanan, dimana 
Presiden diberikan tenggat waktu 30 
hari.

dipo alam mengingatkan agar 
kemudahan proses penyelidikan dan 
penyidikan Kepala daerah tersebut 
tidak disalahgunakan oleh para 
penyidik di daerah. Terutama apabila 
hal itu secara sengaja digunakan 
untuk tujuan-tujuan politik 
menjelang Pilkada.

Sebenarnya persetujuan tertulis 
Presiden untuk memeriksa pejabat 
negara sudah ada sejak Orde 
Baru. Termuat dalam UU Nomor 
5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di daerah. 
dilanjutkan pada UU Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemda, dan juga 
dicantumkan dalam UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemda.  and

Dipo Alam

Urgensi mengawal 
pelaksanaan APBN dan 
APBD menjadi penting 

terutama di daerah. Sebab, 
adanya peningkatan dana 
yang signifikan, transfer 
langsung dari APBN ke 

daerah-daerah.

istimewa
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MENUNGGU 
IMPLEMENTASI PIDATO 
PRESIDEN
Upaya presiden sBy mengakhiri  pertikaian kpk dan kepolisian 
mendapat apresiasi BerBagai kalangan.  sayang  solUsi  yang 
disodorkan presiden tak disertai   implementasi yang jelas. 
konflik ini Bisa menjadi ‘api dalam sekam’.

P endaPat pro kontra  
mewarnai  pidato Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) terkait  dengan solusi 

soal kisruh KPK  dengan Polri. di 
satu sisi, mereka menilai solusi yang 
disampaikan SBY mencerminkan 
sikap kepemimpinan yang tegas, 
sehingga perlu mendapat apresiasi. 
namun, di sisi lain dinilai tak jelas 
sehingga efeknya bisa merugikan 
KPK maupun Kepolisian.

Perbedaan pendapat itu muncul 

beberapa hari sesudah Presiden 
SBY menyampaikan pidatonya pada 
8 Oktober. Pada ujung pidatonya 
Presiden kemudian memberikan 
empat butir solusi yang diharapkan 
bisa mencairkan hubungan Polri dan 
KPK terkait penyidikan kasus  dugaan 
korupsi pengadaan alat simulator 
SIM dan penanganan Kompol 
novel Baswedan yang kini menjadi 
penyidik KPK.    

Ketua dPR Marzuki alie menilai 
pidato Presiden SBY  telah menjawab 

semua kritik seolah Presiden tak 
mau tahu soal pertikaian antara KPK 
dan Polri. Pasalnya, sejak munculnya 
kisruh yang berkepanjangan itu 
publik  tampaknya mulai tak sabar, 
serta  mendesak agar presiden 
segera turun tangan.

Marzuki yang juga Wakil dewan 
Pembina Partai demokrat ini 
langsung memuji SBY yang dinilainya 
sempurna dalam meluruskan 
persoalan KPK-Polri. Sikap SBY 
itu  telah sesuai dengan koridor 
pemberantasan korupsi yang 
selama ini memang menjadi salah 
satu sasaran yang telah menjadi 
komitmen pemerintahan SBY.  

“SBY tampil tanpa cela, 
meluruskan dan memastikan 
pemberantasan korupsi berjalan 
pada relnya, tinggal KPK dan Polri 
untuk menindaklanjutinya,” jelasnya.

dalam pidatonya, Presiden SBY 
menyatakan penanganan kasus 
korupsi simulator SIM di Korlantas 
Polri menjadi wewenang KPK, 
bukan Polri. Selain itu, presiden 
juga meminta Polri menghentikan 
proses hukum terhadap salah 
seorang penyidik KPK, Kompol novel 
Baswedan.

Solusi yang disampaikan Presiden 
SBY ini juga langsung mendapat 
respons positif dari masyarakat. 
namun sejumlah pengamat 
tampaknya  memilih menunggu 
implementasi dari solusi yang 
dinyatakan presiden mengingat 
solusi  yang disampaikan itu  masih 
menggantung.

Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) menilai sikap SBY harus 
diapresiasi karena melegakan semua 
pihak. “Sikap Presiden SBY dalam 
menyikapi kasus Polri dan KPK 
cukup melegakan. Itulah sikap yang 
ditunggu-tunggu masyarakat luas,” 
kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman 
Hakim Syaefuddin .

Menurut dia, jika SBY mengambil 
sikap sejak awal, tentunya 
ketegangan antara dua lembaga 
penegak hukum itu tidak akan 
terjadi. namun, meski  banyak pihak 

susilo Bambang yudhoyono

istimewa

68 - 71 HUKUM.indd   68 12/17/12   6:03 PM



69OKTOBER 2012      Warta BPK

HUKUM

yang menilai  terlambat, lanjutnya, 
kita semua patut bersyukur dan 
mengapresiasi sikap tersebut.

dia berharap Polri dan KPK dapat 
segera melaksanakan apa yang 
disampaikan Presiden SBY. Sehingga 
proses pengusutan kasus korupsi 
tidak terbengkalai.

Ketua Komisi III dPR RI Gede 
Pasek Suardika menilai perbedaan 
sikap di kepolisian terkait proses 
penanganan kasus Komisaris novel 
seharusnya tidak membuat kubu 
Polri terpecah. dia meminta  Polri 
harus tetap kompak sehingga bisa 
melanjutkan upaya pemberantasan 
korupsi seterusnya.

“Republik ini sudah cukup lelah 
dengan adu statement. Bahasa 
menunda seperti apa, bisa jadi 
menunda pemeriksaan tersangka, 
lalu bahasa melanjutkan juga 
seperti apa. Setiap keputusan pasti 
berpengaruh secara psikologis, 
makanya Polri harus kompak dan 
profesional,” tegas Pasek. 

Pernyataan Pasek ini sebagai 
tanggapan atas perbedaan sikap 
antara Badan Reserse Kriminal Polri 
dan Kepolisian daerah Bengkulu 
dalam kasus Komisaris novel.  Polda 
Bengkulu memutuskan menunda 
sementara penanganan kasus 
itu. tetapi Kepolisian negara RI 
menyatakan masih mengevaluasi 
kasus tersebut. 

Padahal, kata Pasek lagi, pidato 
Presiden SBY sudah cukup jelas 
terkait kasus penyidik Polri yang 
diperbantukan di KPK itu. “Presiden 
hanya menilai cara dan timing-
nya tidak tepat, bukan berarti 
juga dihentikan. Proses hukum 
sebenarnya netral karena ada 
parameter terukur dalam KUHaP,” 
katanya. 

Hal itulah  yang kemudian 
menjadi pegangan dan 
pertimbangan   Kepala Polda 
Bengkulu Brigjen (Pol) albertus 
Julius Benny Mokalu untuk 
menghentikan sementara 
penanganan kasus keterlibatan 
novel dalam penembakan tersangka 

pencuri sarang burung walet tahun 
2004 di Bengkulu. 

“Kami ikuti arahan Presiden 
selaku pemimpin tertinggi. 
Pernyataan Presiden adalah 
perintah,” ujar Benny .  

Memang dalam Kitab Undang-
Undang Hukum acara Pidana, 
kata Benny, tidak dikenal istilah 
penundaan kasus. namun, 
selaku kepala negara dan kepala 
pemerintahan, Presiden memiliki hak 
prerogatif.

akan tetapi, pendapat  Benny 
beda dengan keterangan  Kepala 

Badan Reserse Kriminal Polri 
Komisaris Jenderal Sutarman, 
dia mengatakan Polri masih 
mengevaluasi proses penyidikan 
novel, apakah akan diteruskan atau 
dihentikan sementara.

“Ini akan dievaluasi karena 
timing-nya tidak tepat. namun, 
aspek yuridisnya kami serahkan 
kepada penyidik yang menangani 
kasus tersebut. Kami tidak akan 
pernah intervensi,” kata Sutarman di 
Jakarta.

Lain lagi pendapat Bambang 
Soesatyo. anggota Komisis III 
dPR  ini menegaskan, jangan 
sampai Pidato Presiden SBY  
justru  memandulkan KPK dalam 
menuntaskan kasus-kasus besar. 
Misalnya kasus wisma atlet, 
Hambalang, simulator, dan Bank 
Century. Sebaliknya, pidato itu juga 
tidak sampai melemahkan moral 
Polri karena merasa dikorbankan.

“Presiden harus segera 
mendorong semangat dan menjaga 
kedua institusi ini bagi penegakan 
hukum selanjutnya agar Polri tidak 
merasa dikorbankan, dan KPK tidak 
merasa ditinggikan sehingga euforia 
dan lupa memberantas korupsi 
kasus besar seperti wisma atlet, 
Hambalang, simulator, dan Bank 
Century,” tandasnya.

Menurut Bambang, Presiden 
harus mengingatkan Ketua KPK 
abraham Samad untuk terus 
meningkatkan kinerjanya dengan 
memberantas korupsi kasus-kasus 
besar tersebut. namun disisi lain, 
Presiden juga harus meningkatkan 
kesejahteraan dan memperkuat 
kewenangan Polri  dalam penegakan 
hukum dan pemberantasan korupsi 
seperti juga KPK. 

Selain itu, katanya, Pidato 
Presiden SBY terkait ketegangan 
KPK dan Polri perlu ditindaklanjuti 
dengan langkah-langkah nyata. 
Salah satunya, Polri hendaknya 
benar-benar serius menyerahkan 
seluruh proses penyidikan dugaan 
korupsi dalam kasus simulator SIM 
kepada KPK.

Harapan itu juga disampaikan 
Koordinator Indonesia Corruption 
Watch (ICW), danang Widoyoko. 
Menurutnya Pidato Presiden 
itu perlu diapresiasi karena 
ada semangat pemberantasan 

marzuki alie

gede pasek suardika

biskom
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korupsi. tapi hal  itu baru efektif 
jika dilaksanakan dengan langkah-
langkah yang nyata.

danang Widoyoko menegaskan, 
dia  menghargai pidato Presiden 
karena memperlihatkan 
komitmennya pada pemberantasan 
korupsi, sekaligus menyerap aspirasi 
masyarakat untuk memperkuat 
KPK. Karenanya pidato itu harus 
diterjemahkan dalam kebijakan 
nyata oleh Polri dan KPK. 

“Polri dan KPK sebaiknya bertemu 
lagi untuk menyepakati detail 
penyerahan kasus ini,” ujar danang.

Soal pengangkatan penyidik 
KPK, janji Presiden untuk membuat 
peraturan pemerintah hendaknya 
segera dipenuhi. Soalnya, komisi 
itu memang sedang membutuhkan 
penyidik untuk mengusut berbagai 
kasus yang sedang ditangani. 
Sementara itu, Komisaris novel 
Baswedan bisa melanjutkan kerjanya 
sebagai penyidik KPK.

“tanpa dibilang sebagai instruksi, 
sikap Presiden harus diterjemahkan 
dalam bentuk kebijakan yang 
nyata. Sebaiknya Polisi memenuhi 
semangat Presiden dan jangan 
malah melenceng lagi,” ucap danang. 

Kalimat Bersayap
Sebaliknya Hakim Mahkamah 

Konstitusi (MK) akil Mochtar, yang  
berbicara atas nama pribadi, menilai  
menunjukkan ketidaktegasan 
pemimpin dalam menyelesaikan 
konflik tersebut.

Presiden, umpamanya, menilai 
proses hukum penyidik KPK asal 
Polri, Kompol novel Baswedan, tidak 
tepat. Seharusnya, kata akil, Kepala 
negara menginstruksikan Polri 
menghentikan proses kasus hukum 
tersebut. Ungkapan “tidak tepat” ini 
terbukti menimbulkan perbedaan 
tafsir antara KPK dengan Polri.

Kalimat bersayap lainnya adalah 
ketika Presiden menegaskan, KPK 
berhak menangani kasus simulator 
SIM, sementara Polri menangani 
kasus yang berkaitan dengan 
pengadaan barang pada kasus 

lainnya di tubuh Polri. Menurut 
akil, KPK berhak menangani kasus 
simulator SIM dan pengadaan 
barang lainnya sesuai dengan UU 
30/2002 tentang KPK.

Secara keseluruhan, akil 
berpendapat pidato Presiden 
sepanjang 40 menit ini tak mampu 
secara signifikan menyelesaikan 
konfllik KPK dengan Polri.

Ketua Presidium Indonesia Police 
Watch, neta Pane dan sejumlah 
aktivis  seperti Ratna Sarumpaet, 
Beathor Suryadi, adian napitupulu, 
Parikesit, Roy Simanjuntak, Mustar 
Bonaventura, Salamudin daeng  
menilai pidato Presiden tersebut 
justru memangkas kewenangan KPK 
dan mengalokasikan pada satu kasus 
korupsi. 

Menurut mereka Pidato 
Presiden SBY dinilai janggal karena 
menyerahkan penanganan kasus 
korupsi simulator SIM kepada KPK, 
tetapi terkait pengadaan barang lain 
tetap di kepolisian. 

“Korupsi pengadaan barang 
tentu melibatkan jenderal-jenderal 
di kepolisian. Bagaimana mungkin 
yuniornya menyidik para jenderal itu. 
apa maksud SBY mengatakan itu,” 
tutur neta.

Padahal, katanya,  IPW 
menemukan beberapa kasus dugaan 
korupsi terkait pengadaan barang di 
tubuh Polri, dan semestinya disidik 
KPK. dia menyebutkan beberapa 
kasus. Proyek dRC (disaster Recovery 

Center) senilai Rp139 miliar, dinilai 
pembangunan pusat basis data di 
kawasan rawan gempa di Lembang, 
serta pengadaan 700 mobil patroli.

Selain itu, polisi banyak 
mengadakan proyek-proyek 
yang dibiayai dana hibah dari 
pengusaha-pengusaha, seperti 
proyek dormitory Paramartha di 
akademi Kepolisian yang sampai 
sekarang belum terlaksana, kendati 
dana sudah terkumpul Rp60 miliar. 
Selain itu, pembangunan lapangan 
di Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian 
senilai Rp7 miliar.

adian menilai pidato itu justru 
melokalisir kasus yang ditangani 
KPK.  dugaan penyerahan  kasus 
korupsi simulator SIM kepada KPK 
menurutnya   menimbulkan dugaan 
adanya barter kasus. Sebab, kasus 
seperti rekening gendut polisi yang 
mencapai Rp8,6 triliun menjadi 
tidak tersentuh. apalagi, di setiap 
lembaga, korupsi terbesar jelas 
terdapat pada pengadaan barang 
dan jasa.

Tanggapan KPK
Lantas bagimana tanggapan KPK 

maupun kepolisian terkait Pidato 
Presiden SBY?  Juru Bicara KPK Johan 
Budi menyatakan Komisaris novel 
Baswedan masih bekerja sebagai 
penyidik di KPK. novel juga tidak 
berada di safe house atau rumah 
aman seperti yang disebutkan 
sejumlah media. “Status novel tetap 
penyidik, aktif,” katanya.

lukman hakim saefudin

akil mochtar

antaranews.com
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Saat ditanya soal sikap kepolisian 
yang tetap akan memproses 
hukum novel, Johan mengatakan, 
pidato Presiden SBY sudah tegas 
mengatakan bahwa penetapan 
novel sebagai tersangka tidak tepat 
waktu dan caranya.

“Saya rasa sudah clear Presiden 
mengatakan penetapan novel 
sebagai tersangka ini waktu dan 
caranya tidak tepat. Sampai hari 
ini kami masih menganggap novel 
penyidik KPK dan masih ketua tim 
satuan tugas penyidikan kasus 
dugaan korupsi simulator SIM,” 
ujarnya.

Karena itu, kata Johan  Budi, 
langkah kedepan KPK akan 
melakukan koordinasi secepatnya 
dengan Polri dan Kejaksaan karena 
sebagian berkas sudah dilimpahkan 
Polri ke Kejaksaan. Bentuk kordinasi 
itu  pimpinan KPK akan bertemu 
dengan Kepala Polri dan Jaksa agung 
dalam waktu dekat. 

dia menambahkan koordinasi 
teknis akan dilakukan lebih dulu, 
baik mengenai pemeriksaan para 
saksi, tersangka, maupun soal 
berkas-berkas yang sudah ditangani 
Kepolisian. “Pekan ini sudah 
ditindaklanjuti mengenai koordinasi 
itu. akan ada pertemuan di tim 

teknis,” ujarnya.
Sebelumnya KPK dan Polri 

menetapkan tiga tersangka yang 
sama dalam kasus dugaan korupsi 
pengadaan simulator SIM tersebut. 
Ketiganya adalah Wakil Kepala Korps 
Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal 
(Pol) didik Purnomo, direktur Pt 
Inovasi teknologi Indonesia (Pt ItI) 
Sukotjo S Bambang, dan direktur Pt 
Citra Mandiri Metalindo abadi (Pt 
CMMa) Budi Susanto.

Polisi sudah melimpahkan berkas 
pemeriksaan ketiga tersangka itu ke 
Kejaksaan agung, tetapi kemudian 
dikembalikan oleh Kejaksaan agung 
karena dianggap belum lengkap. 
Polri juga menahan didik di Rumah 

tahanan Mako Brimob, Kelapa dua, 
depok, dan menjebloskan Budi ke 
Rutan Badan Reserse Kriminal Mabes 
Polri sejak 3 agustus 2012. adapun 
Sukotjo, yang berstatus terpidana, 
sejak awal mendekam di Rutan 
Sukamiskin, Bandung.

Berdasarkan Pasal 24 Kitab 
Undang-Undang Hukum acara 
Pidana dalam Undang-Undang 
nomor 8 tahun 1981, batas maksimal 
penahanan seseorang adalah 60 hari. 
Jika dihitung, kedua tersangka itu 
sudah menjalani 60 hari penahanan. 
Mengenai masalah penahanan tiga 
tersangka yang berkasnya harus 
dilimpahkan Polri ke KPK ini, Johan 
mengatakan hal itu tergantung 
koordinasi yang berlangsung nanti. 

namun  Kepala divisi Humas 
Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) 
Suhardi alius mengatakan, pihaknya 
akan merumuskan kembali waktu 
dan cara yang lebih mengedepankan 
etika dalam memproses kasus novel.

“Penyidik n (novel) yang sedang 
dalam masalah hukum, sebagaimana 
Presiden sampaikan, timing dan 
momentum tidak tepat sehingga 
akan dirumuskan kembali waktu dan 
caranya yang lebih mengedepankan 
etika,” kata Suhardi di Markas Besar 
Polri, Jakarta.   bd

Solusi dari Presiden SBY
1.  Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM 

yang melibatkan Irjen djoko Susilo agar ditangani KPK 
dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain 
yang tidak terkait langsung.

2.  Keingingan Polri untuk melakukan proses hukum 
terhadap Kombes novel Baswedan saya pandang 
tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.

3.  Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan 
penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur 
kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan 
pemerintah, saya berharap nantinya teknis 
pelaksanaan juga diatur dalam MoU antara KPK dan 
Polri.

4.  Rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat 
dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya 
dimungkinkan. tetapi saya pandang kurang tepat 
untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik kita 
tingkatkan sinergi dan intensitas semua upaya 
pemberantasan korupsi.

5.  Saya berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui 
MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan serta 
dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak 
terus berulang di masa depan. Saya mencatat banyak 
peristiwa di mas lalu yang baik antara Polri dan KPK. 
Contohnya kerja sama mencari dan menemukan 
tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri berhasil 
dengan baik sinerginya dan dan kerja samanya.  bd  

danang Widoyoko
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Pakta IntegrItas 
awal langkah 
BeBas koruPsI

ke arah itu. Sehingga untuk mencapai good governance 
maupun clean government ada dua dayung yang 
digunakan. Dayung yang didorong olehnya, dan yang 
didorong oleh para pegawai. 

Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan 
langkah awal dalam kerangka reformasi birokrasi dengan 
dimulai dari individu pegawai. Tahapan berikutnya adalah 
penandatanganan zona integritas yang dinilai secara 
lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 
Kemudian berujung pada Zona Bebas Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (KKN) dan Wilayah Bebas Korupsi yang dinilai 
dalam wilayah pemerintah kabupaten.  

Upaya itu merupakan langkah-langkah dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi di daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan. Dari titik ini pula akan berimbas 
pada tata kelola keuangan yang baik sehingga bisa 
mendapatkan Opini WTP.

“Jadi, percepatan reformasi birokrasi itu harus ada dua 
dayung. Satu bergerak dan satu digerakkan. Ini reformasi 
dijalankan dulu. Kalau reformasi baik, nanti prinsip 
akuntabel itu lebih mudah diterapkan. Kalau belum, susah. 
Yang ada pemerintahannya sudah direformasi tetapi 
belum reformis. Susah. Kalau pemerintahannya sudah 
reformis pasti bisa WTP,” paparnya. 

Penandatanganan Pakta Integritas di Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan pertama kali dilakukan oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian seluruh 
kepala SKPD, seluruh camat se-Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, dan para Kepala Bagian beserta seluruh pegawai 
di lingkungan kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan. Dilakukan medio Maret 2012.

Pakta Integritas sendiri sebagai kewajiban 
dari ketentuan Inpres nomor 17 tahun 2011 yang  
mengamanatkan semua Pejabat Kementrian, Lembaga, 
Kepala Daerah sampai jajaran PNS paling bawah harus 
menandatangani Pakta Integritas di hadapan pimpinannya 
masing-masing. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 sendiri 
sasarannya untuk pencegahan dan pemberantasan KKN. 

Jauh sebelum penandatanganan Pakta Integritas, 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada 2009 sudah 
melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja. 
Penandatanganan Kontrak Kinerja ini dilakukan oleh SKPD 
dan camat dengan Bupati Hulu Sungai Selatan di hadapan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Gubernur Kalimantan Selatan. 

Kontrak Kerja ini berisi tentang perjanjian komitmen 
pegawai untuk melaksanakan roda pemerintahan 
dengan baik, menyusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) 2009-2013, dan kesediaan untuk 
menjalankan Pakta Integritas. 

Setelah dilakukannya penandatanganan Pakta 
Integritas pada seluruh pimpinan SKPD dan pegawai 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memasuki Zona Integritas 

M UNGKIN kita belum terbiasa mendengar satu 
daerah di Kalimantan Selatan yang bernama 
Hulu Sungai Selatan. Namun, di daerah itulah 
penandatanganan Pakta Integritas dilakukan 

untuk pertama kalinya, khususnya di Kalimantan Selatan.
Bupati Hulu Sungai Selatan Muhammad Safi’i mencoba 

mendorong agar pemerintahan daerahnya reformis 
melalui penandatanganan Pakta Integritas. Harapannya, 
seluruh jajaran pegawai di pemkab juga ikut mendorong 

Muhammad Safi’i

72 - 74 UMUM.indd   72 12/17/12   6:04 PM



73OKTOBER 2012      Warta BPK

UMUM

pada setiap SKPD-nya. Selanjutnya 
ada dua tahapan yang harus 
diwujudkan, yaitu mencanangkan 
dan mengukuhkan segera zona 
bebas KKN  serta mewujudkan 
wilayah bebas korupsi di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan

Jika dikukuhkan zona bebas 
KKN, akan dievaluasi oleh tim yang 
salah satunya adalah dipantau oleh 
KPK untuk menetapkan SKPD yang 
layak ditetapkan sebagai zona bebas 
korupsi. 

Muhammad Safi’i berharap 
sebelum masa jabatannya berakhir 
di tahun 2013, wilayah bebas korupsi 
bisa terwujud di semua SKPD pada 
lingkungan kerja pemerintah daerah 
yang dipimpinnya. 

Langkah-langkah yang diambil 
oleh Hulu Sungai Selatan tersebut 
dipersenjatai dengan beberapa 
perangkat. Tujuannya untuk 
mempercepat dan memperlancar 
tujuan  Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan sebagai daerah yang 
reformis, sebagai wilayah bebas 
korupsi dengan capaian Opini WTP. 

Perangkat yang dibangun 
diantaranya membentuk Komite 
Kehormatan yang terdiri dari orang-
orang pemerintah kabupaten Hulu 
Sungai Selatan dan orang-orang 
independen di luar pemerintahan 
daerah. Selain itu, pemda 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
juga mengeluarkan kebijakan yaitu 
pemberian tunjangan kehormatan.

“Yang ada kan kita berprestasi 
kemudian mendapatkan tunjangan 
kinerja. Lalu kenapa tidak dikasih 
tunjangan kehormatan? Orang yang 
sudah punya kinerja baik, orang 
yang bisa menjaga martabatnya. 
Tidak korupsi, ya kan, kenapa 
tidak dikasih penghargaan?” ujar 
Safi’I menjelaskan latar belakang 
diberikannya tunjangan kehormatan. 

SKPD yang ada di Hulu Sungai 
Selatan nantinya akan dinilai oleh 
Komite Kehormatan apakah layak 
mencapai Zona Integritas. Jika layak, 
maka akan diberikan tunjangan 
kehormatan kepada para pegawai 

di SKPD yang telah dinilai Komite 
Kehormatan itu. 

Tunjangan kehormatan sendiri 
diberikan sesuai tingkatannya: Kelas 
1, Kelas 2, dan Kelas 3. Tunjangan 
kehormatan Kelas 1 diberikan 20 
persen dari gaji pokok pegawai. 
Syaratnya, semua pegawai di SKPD 
sudah menandatangani Pakta 
Integritas. 

Tunjangan Kelas 2 diberikan 50 
persen dari gaji pokok. Syaratnya, 
secara kelembagaan (SKPD), sadar 
dan mengetahui serta mempunyai 
komitmen untuk menerima segala 
kode etik kehormatan dan menerima 
sanksinya. SKPD secara kelembagaan 
sudah mencapai zona integritas. Lalu, 
syarat lainnya sudah mendapat Opini 
WDP. Sementara Kelas 3, tunjangan 
kehormatan diberikan 100 persen 
dari gaji pokok. Syaratnya, jika Pemda 
Hulu Sungai Selatan mendapatkan 
opini WTP dan sudah mampu 
melayani masyarakat dengan baik, 
dan masuk zona bebas KKN. 

“Kalau zona integritas itu, kalau 
SKPD-nya sudah menetapkan 
zona integritas, SKPD-nya sudah 
berhak mendapatkan tunjangan 
kehormatan sekian persen dari 
gaji pokok. Nah, nanti kalau SKPD-
nya masuk dalam wilayah bebas 
korupsi, dia berhak menerima 50 

persen dari gaji pokok. Kalau dia 
mampu kelas tiga, SKPD-nya sudah 
mampu melayani dengan baik dan 
birokrasinya bersih, menerima 100 
persen dari gaji pokok,” jelas pria 
kelahiran 1 Mei 1964 ini. 

Selain itu, Muhammad Safi’i 
juga menitikberatkan pada sisi 
pengawasan masyarakat terhadap 
kinerja pemerintah daerahnya. Untuk 
itu, dibentuklah Komite Independen 
Pemantau Pelayanan Publik (KIP3). 

“Lantas dari KIP3 tadi, setiap 
bulan dua kali diberikan forum, 
tempat untuk ngomong yang 
difasilitasi oleh kita. Ngomong 
aja apa adanya. Jangan ada yang 
ditutup-tutupi. Bupati setiap rapat 
koordinasi, menindaklanjuti saran-
saran yang pertama adalah keluhan 
masyarakat yang disampaikan oleh 
KIP3,” ungkapnya. 

Apa yang telah diupayakan 
pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan tersebut mendapat apresiasi. 
Pada 27 Juli lalu, pemerintah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
mendapatkan Anugerah Otonomi 
Award tahun 2012 pada kategori 
Akuntabilitas Publik. 

Penasaran dengan WTP
Muhammad Safi’i sudah 

menjalankan roda pemerintahannya 

Bupati Hulu Sungai Selatan Muhammad Safi’i menandatangani Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di 
wilayahnya, belum lama ini. 
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pada periode kedua. Artinya, dia 
sudah cukup lama menjabat sebagai 
bupati. Sampai saat ini, laporan 
keuangan pemerintahannya selalu 
memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dari BPK. 

Ada rasa penasaran kenapa tidak 
kunjung memperoleh WTP dalam 
laporan keuangan pemerintah 
daerahnya. Baginya, lebih mudah 
membangun gedung dengan 
anggaran 1 triliun dibandingkan 
membenahi masalah tata kelola 
keuangan daerah. 

“Kita mulai tahun 2004, saya baru 
jadi bupati, WDP terus-terusan ya. 
Tapi Insya Allah, saya ini bertekad 
nih, mudah-mudahan bisa meraih 
WTP. Kenapa? Dari tahun ke tahun 
temuannya kan semakin tipis,” ujar 
Safi’i.

Banyak permasalahan yang 
dihadapi. Persoalan pertama 
adalah terletak pada kemampuan 
aparatur di pemerintahannya 
dalam hal pengelolaan keuangan 
daerah. Pihaknya sebenarnya 
telah menyiapkan SDM. Seperti 
bentuk kerjasama dengan Lembaga 
Administrasi Negara. Ada sekitar 32 
pegawai Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan dikirim untuk mengikuti 
pendidikan program Diploma 3 
Akuntansi. Di setiap SKPD juga 
ditempatkan tenaga yang berlatar 
belakang akuntansi.

Sayangnya, lanjut Safi’i, 
perguruan tinggi di daerahnya, atau 
di Kalimantan Selatan, tidak ada 
yang membuka program pendidikan 
akuntansi keuangan daerah terapan. 
Sehingga, ia harus meminta supervisi 
dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP).

“Tapi, BPKP pun terbatas, 
sehingga proses belajar kami ini 
proses belajar dari pengalaman. 
Sehingga lama, ini jalan dulu, ada 
salah diperbaiki lagi, ada salah 
diperbaiki lagi,” ungkapnya.

Safi’i bersyukur ada pendekatan 
baru BPK, yaitu membuka ruang 
dialog. Salah satu kebaikannya 
adalah pihak pemerintah daerah 

bisa lebih mendalami dimana letak 
kesalahan yang ditemukan BPK.   

 “Jadi kalau dulu belajar dari 
pengalaman dari kesalahan, kalau 
sekarang belajar pengalaman dari 
kesalahan dan bisa menyampaikan 
argumentasi,” ujar Safi’i.

Permasalahan lainnya adalah 
perubahan peraturan yang harus 
beradaptasi lagi. Ia mencontohkan 
tentang aturan bantuan sosial. Kalau 

dulu, polanya teranggarkan. Jadi 
anggaran bantuan sosial bisa keluar 
pada pos anggaran yang sama. 
Saat ini, jauh sebelumnya bantuan 
sosial harus dianggarkan dulu 
peruntukkannya. 

“Jadi, pola ini kan belum siap. 
Di satu sisi, masyarakat kan belum 
siap, biasanya kalau masyarakat 
datang, masjid langsung diperbaiki, 
langsung dibantu, sekarang nggak 
ada. Dianggarkan dulu. Kalau dulu 
kan teranggarkan, ini bantuan 
tempat ibadah. Kalau sekarang, 
polanya harus dianggarkan, siap 
dulu, dianggarkan dulu, jauh 
sebelumnya. Nah, perubahan sistem, 
dalam rangka perbaikan tata kelola 
akuntansi keuangan, kita kadang-
kadang kan, pertama terlambat 
menerima, kedua, belum paham 
dalam menerjemahkan peraturan, 
sehingga ada lagi temuan,” 
ungkapnya. 

Masalah aset daerah juga 
dihadapi Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. Persoalan ini paling sulit 
dicari ujung-pangkalnya. Pola 
dari sistem neraca ke akrual basis 
menimbulkan permasalahan ini. 
and 

Bupati Hulu Sungai Selatan Muhammad Safi’i memberikan penjelasan dalam Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona 
Integritas di wilayahnya, belum lama ini. 

Banyak permasalahan 
yang dihadapi. 

Persoalan pertama 
adalah terletak pada 

kemampuan aparatur 
di pemerintahannya 

dalam hal pengelolaan 
keuangan daerah.
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H ari-Hari Jokowi saat ini adalah kerja dan kerja. 
Setiap hari turun ke lapangan menemui warga 
Jakarta di kampung-kampung kumuh dan 
bermasalah. Dia ingin melihat dari dekat kondisi 

di lapangan, bukan sekadar membaca laporan stafnya. 
Dengan datang ke lapangan secara langsung, dia akan tahu 
permasalahan yang sebenarnya dan memberi ‘obat’  yang 
tepat untuk mengatasinya. 

Ketika masa kampanye beberapa waktu lalu, Jokowi juga 
ahok, sang wakil gubernur, telah melakukan hal itu. Mblusuk 
langsung ke kantung-kantung bermasalah di Jakarta. Namun 
tentu saja, dia tidak leluasa seperti sekarang ketika telah 
menjadi gubernur. Sekarang bukan  sekadar datang tapi dia 

punya kesempatan untuk merealisasikan solusi yang 
dijanjikannya. 

Gerak cepat merealisasikan janji-janji kampanye, 
itulah yang kerap dilontarkan pria kelahiran Solo, 21 Juni 
1961. Salah satu janji yang bakal segera direalisasi dalam 
waktu dekat adalah program Kartu Sehat dan  Kartu 
Pintar. Dengan Kartu Sehat, warga tak perlu lagi bolak-
balik mengurus surat tidak mampu untuk berobat ke 
rumah sakit. Dengan kartu tersebut, warga bisa langsung 
berobat dan mendapatkan perawatan rumah sakit kelas 
tiga. Jika kelas tiga penuh, maka dia berhak atas kelas dua, 
dst. Begitulah yang dijanjikan Pak Gubernur. 

Demikian juga akses pendidikan yang akan diperoleh 
lewat Kartu Pintar. Kartu Pintar ini khusus untuk siswa 
SMa/SMK yang masuk dalam kategori miskin. Nantinya 
mereka akan menerima rp 240.000 per bulan yang dapat 
digunakan untuk menutupi kebutuhan siswa bersekolah 
seperti buku, seragam, ongkos sekolah, dll. Dua program 
ini rencananya akan direalisasi pada 10 November 2012, 
bertepatan dengan hari Pahlawan.

‘Berakrab ria’ dengan kemacetan lalu lintas juga 
menghiasi hari-hari Jokowi turun ke lapangan. 
Persoalannya, bukan hanya kondisi kemacetan lalin 
yang sudah ‘mendarah-daging’ bagi Jakarta, tapi 
Jokowi sendiri tidak mau menggunakan voorijder untuk 
memuluskan jalannya menuju suatu tempat. Walhasil, 
ia pun merasakan seperti masyarakat lainnya, terpaksa 
‘menikmati’  kemacetan dalam perjalanannya.  Bagi 
Jokowi hal itu tidak masalah, karena itulah kondisi 
sebenarnya dari Jakarta. 

“Ya harus ngerasain dong, biar dapat inspirasi buat 
solusi kemacetan,” ujarnya santai. 

Memang banyak hal yang harus dibenahi berkaitan 
dengan kemacetan lalu lintas dan ini tentu tidak mudah 
karena berkaitan dengan kapasitas jalan,  pertumbuhan 
kendaraan di Jakarta, dan faktor lainnya.

Di antara berbagai aktivitasnya di lapangan, Jokowi juga 
menyempatkan diri sowan ke berbagai pihak yang terkait 
dengan pembangunan Jakarta, baik itu di kementerian 
ataupun kepala daerah penyangga ibukota. 

Salah satu yang dikunjunginya adalah Dahlan iskan, 
Menteri BUMN untuk membicarakan hal berkaitan dengan 
infrastruktur Jakarta, di antaranya soal perkampungan kumuh 

Kerja Ngebut 
Demi jaKarta Baru

JOKOWI
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di pinggiran rel Ka. Kali lain ia ngucluk-ngucluk sendirian ke 
kantor Mensos. Sopirnya menunggu di mobil. 

Begitu masuk lobi, langsung diserbu para karyawan juga 
para tamu yang kebetulan berada di lobi kementerian. Selain 
berebut bersalaman, mereka pun meminta foto-foto bersama. 
Jokowi memang telah menjadi idola Jakarta. 

Antara Jokowi dan Ali Sadikin
Begitu populernya Jokowi, mengingatkan orang pada 

gubernur ali Sadikin. Jenderal marinir dengan modal dasar 
kepemimpinan yang kuat, tegas, berani, dan disiplin, serta 
antinepotisme, berhasil mengubah Jakarta dari ‘kampung 
besar’ menjadi kota metropolitan. Baik ali Sadikin maupun 
Jokowi sama-sama figur merakyat. Sama-sama menjadi 
idola rakyat Jakarta dan menjadi pengharapan publik. Hanya 
bedanya, ali Sadikin memulai memimpin Jakarta dengan 
sikap apriori kebanyakan orang. Pengakuan baru didapat 
Bang ali, di pertengahan masa kepemimpinannya, ketika hasil 

karyanya mulai terlihat nyata. 
Puncak pengakuan dari semua orang, bukan hanya 

masyarakat Jakarta tapi seluruh indonesia, diraih Bang ali,  
saat mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKi 
Jakarta. ini berbeda dengan Jokowi, yang  digadang-gadang 
sebelum resmi memimpin Jakarta, bahkan saat dia belum 
melakukan apa-apa untuk ibukota. 

Lihat saja waktu pelantikannya 15 Oktober lalu, ribuan 
warga Jakarta memadati sepanjang Jalan Kebon Sirih, di mana 
gedung DPrD DKi Jakarta berada, tempat Jokowi dan ahok 
dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKi Jakarta. 
Fenomena ini sepertinya belum pernah terjadi warga Jakarta 
bisa seantusias itu menyambut kehadiran gubernur baru. 

Seusai dilantik, Jokowi-ahok pun keluar menemui 
warganya. Sesampai di atas panggung yang dihiasi bendera 
merah putih, ia pun melambai-lambaikan tangan ke arah 
ribuan pendukungnya yang telah menanti sejak pagi. Sejurus 
kemudian, ia melepas topinya kemudian membungkuk 

beberapa kali ke sejumlah arah, yang langsung disambut 
sorak-sorai menggempita. Baik Jokowi maupun ahok, 
menyempatkan diri berpidato singkat. 

Bekerja dengan speed tinggi, nyaris ngebut, itulah yang 
dilakukan Jokowi-ahok, untuk Jakarta saat ini. ia menolak 
sebutan ‘100 hari’ yang ada adalah kerja keras dan cepat. 
“Tidak ada 100 hari. Cepat selesaikan. 100 hari itu bukan 
budaya kita, tapi kita ingin kerja cepat. Misalnya, bagaimana 
agar kartu Jakarta Sehat bisa segera didistribusikan dan 
digunakan,” tegasnya.

Namun, apapun namanya, dia berupaya agar beberapa 
janjinya dapat terealisasi dalam waktu dekat. Tak heran ia 
bekerja maraton, siang-malam bahkan di hari libur. Lembur 
terus. itulah yang kini mulai dipahami para stafnya yang harus 
mendampingi hingga sang gubernur menuntaskan kerjanya. 

Tentu saja, yang juga setia menunggu sang gubernur 
adalah para awak media. Para wartawan sadar masyarakat 
masih terjangkiti demam Jokowi karena itu kemana pun 
sang gubernur pergi, dan apapun yang dilakukan dan 
rencanakannya,  selalu menjadi santapan media. Dia adalah 
media darling. Dan, Jokowi dengan gaya khasnya selalu siap 
meladeni para wartawan. 

Dia juga tak segan duduk lesehan di tangga kantor 
gubernuran untuk menjawab semua pertanyaan wartawan. 
ini jarang terjadi bahkan mungkin tak ada, seorang gubernur 
Jakarta meladeni wawancara sambil duduk  santai di tangga. 
Unik dan cuek. itulah Jokowi. Dia memberi akses seluas-
luasnya pada para pemburu berita untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 

“ayo mau tanya apa, satu-satu ya,” ucap Jokowi kepada 
sekitar 20 wartawan yang mengerubutinya di balaikota.

aksi serupa juga pernah dilakukannya saat wawancara 
dengan sejumlah wartawan. Ketika itu ia duduk di pinggir 
jalan kawasan Johar Baru, Senen, sambil menyantap bakso. 
“Baksonya enak banget,” kata Jokowi pada wartawan dengan 
gaya khasnya. Cuek! Hanya saja ketika itu ia masih menjadi 
calon gubernur, Juli silam. 

Hasilnya, setiap hari baik media massa cetak, televisi, 
media online, dihiasi dengan pemberitaan tentang 
progress yang dilakukan Jokowi. Hal ini baik, karena dia 
sekaligus menyosialisasi apa yang sudah dilakukannya 
dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanyenya lewat 
media. Sebaliknya, masyarakat pun bisa ikut memantau 
perkembangan.

antusias masyarakat juga bisa dilihat di lokasi-lokasi yang 
dikunjunginya. Sang Gubernur tak suka dikawal terlalu ketat 
sehingga terkesan seolah menjaga jarak dengan rakyatnya. 
Para pengawal, mafhum dengan hal itu. Jadi sekalipun 
mereka tetap mendampingi, namun akses bagi masyarakat 
ke Jokowi, dibuka luas.  Warga bebas mengungkapkan 
aspirasinya, keluhan, dll. Jokowi dengan antusias 
menanggapi, bahkan tak jarang terlibat diskusi dengan 
warga, dan stafnya lalu mencatat hal-hal yang diperlukan. 

 dr
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Tak lama lagi BPk akan melansir logo, hymne dan 
mars  baru. Logo BPk yang baru menyempurnakan 
logo lama.  “Resminya, nanti setelah disetujui 
Badan,” ungkap kepala Biro Humas BPk Bahtiar 

arif, baru baru ini.
Latar belakang utama perubahan logo, jelasnya, salah 

satunya didasari Undang Undang No.  24/2009 tentang 
Bendera, Bahasa,  Lambang Negara dan Lagu kebangsaan, 
yang menyebutkan soal larangan penggunaan lambang 
negara atau menyerupai lambang negara untuk keperluan 
selain yang diatur oleh UU tersebut.  “Merujuk pada undang-
undang tersebut, logo yang baru ini dipastikan tidak ada 
lambang burung garuda.,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui dalam UU No. 24/2009 secara 
jelas disebutkan, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke 
sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan 
rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika 
ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.”

adapun, pada Bab IV Lambang Negara pada Bagian ketiga 
Larangan, pasal 57 dalam salah satu ayatnya disebutkan 
dilarang, Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, 
perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau 
menyerupai Lambang Negara  dan  menggunakan Lambang 
Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Latar belakang lainnya adalah, dengan berlakunya UU No 
17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, BPk mengalami 
transformasi/perubahan yang mendasar pada organisasi, 
sehingga diperlukan adanya brand image BPk yang mampu 
menceminkan image BPk sesuai dengan yang diharapkan. 

“Brand image yang selama ini ada, seperti Lambang, Warna, 
Hymne dan Mars BPk maupun image produk lainnya, sudah 
tidak sesuai dengan perkembangkan organisasi, sehingga 
perlu dilakukan pengkajian untuk menilai kesesuaiannya,” tutur 
Bahtiar arif.

Dia menjelaskan lambang merupakan brand image 
terdepan yang menunjukkan simbol atau identitas suatu 
lembaga, karenanya diperlukan penyempurnaan.

Menurut dia, makna yang tekandung dalam bagian-bagian 
lambang yang ada saat ini, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan organisasi. Seperti tiga buah mata tombak 
yang melambangkan, ruang lingkup pemeriksaan BPk meliputi 
pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan 

HYMNE, MARS 
DAN Logo BPK

serta ketaatan terhadap peraturan perundangan, pemeriksaan 
atas dayaguna (efisiensi) dan kehematan (ekonomi), dan 
pemeriksaan atas hasil program (efektivitas). 

“Sekarang ini pemeriksaan BPk mencakup pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu,” katanya.

Hal lainnya adalah tujuh lembar kelopak bunga teratai 
yang melambangkan BPk dalam melakukan tugasnya 
senantiasa berlandaskan pada kode etik Sapta Prasetya 
Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-masing berjumlah 
tujuh butir. Saat ni, BPk sudah mempunyai kode etik yang 
ditetapkan dengan Peraturan BPk No. 2/2011.

Sebenarnya, papar Bahtiar lebih jauh, rencana perubahan 
logo telah dicanangkan jauh-jauh hari. Namun karena satu 
dan lain hal, proses perubahan logo tersebut baru bisa 
dilaksanakan saat ini. adapun, logo baru rencananya akan 
kami launching setelah mendapatkan persetujuan Badan.

Seperti logo, hymne dan  mars BPk yang ada saat ini, 
dianggap perlu disempurnakan agar  sejalan dengan 
perkembangan BPk. Pasalnya, pada lirik hymne dan mars 
yang ada saat ini, ditemukan ketidaksesuaian lirik dengan 
perkembangan BPk. Sebut saja soal penyebutan Sapta 
Prasetya Jati, padahal itu sudah tidak berlaku lagi dengan 
adanya kode Etik yang ditetapkan dengan Peraturan BPk No. 
2/2011.

Saat ini, hymne dan mars BPk sudah mulai disosialisasikan 
(diperdengarkan) pada saat jam masuk dan pulang 
kantor. Hanya saja, yang terdengar sekarang belum 
berikut arragementnya yang memang masih dalam proses 
penggarapan oleh musisi Harry Budiman. Dalam hymne dan 
mars, tergambar visi dan misi BPk. “Melalui itu diharapkan 
tumbuh semangat dan cita-cita dalam mewujudkan visi dan 
misi BPk,” ucap Bahtiar.  dr    
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