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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 



3NOVEMBER 2012 Warta BPK

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

KASUS bailout Bank Century 
dan korupsi pembangunan Wisma 
Atlet Hambalang, Bogor,  semakin 
terbuka. Dua megakasus yang 
banyak menyedot perhatian khalayak 
ini, sudah lama dinantikan siapa 
sebenarnya yang bertanggungjawab. 
Dua mantan deputi Bank Indonesia 
sudah dinyatakan sebagai tersangka 
kasus Bank Century. 

Sementara Hambalang menelan 
korban yaitu Menteri Pemuda dan 
Olahraga Andi Malarangeng. Namun, 
kedua kasus itu nampaknya tidak 
berhenti sampai di situ. KPK masih 

terus menggali siapa yang dianggap 
bertanggungjawab. Dalam edisi 
November ini, kedua kasus itu kita 
tempatkan sebagai laporan utama 
dan laporan khusus. 

Pada rubrik aksentuasi, kita 
menyajikan laporan BPK terkait 
dengan 10 kementerian dan lembaga 
dengan anggaran perjalanan dinas 
yang terbesar menimbulkan kerugian 

negara. Menarik mencermati modus 
operandi dari oknum penilep perdin 
ini.

Jika dilihat dari 10 besar tersebut, 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
bercokol di peringkat pertama. Total 
kerugian negara yang ditimbulkan 
dari penggunaan anggaran perjalanan 
dinas tersebut sebesar Rp4,73 miliar.

‘Jangan membawa pekerjaan 
ke rumah,” kata Widodo Mumpuni. 
Demikian salah satu pernyataan sosok 
yang hari-harinya kebanyakan diisi 
dengan kerja dan kerja. Bahkan ketika 

pulang ke rumah, tak jarang pekerjaan 
pun ikut dibawa pulang. Kalaupun 
secara fisik tidak sedang mengerjakan 
sesuatu, tetapi pikiran Widodo kerap 
lari ke pekerjaannya. 

Itu cuplikan beberapa rubrik 
yang tayang di edisi November ini. 
Selanjutnya, selamat membaca.. 
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B PK telah memulai audit 
investigasi tahap II atas 
proyek pembangunan Pusat 
Pendidikan, Pelatihan dan 

Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di 
Hambalang, Bogor. Dalam audit tahap 
II yang membutuhkan waktu sekitar 
60 hari ini, akan menelusuri lebih jauh 
soal aliran dana. Pada audit tahap I, 
kata Hasan Bisri, baru bisa menelusuri  
aliran dana sampai lapisan kedua. 

Lapisan pertama ialah dari kas negara 
ke kontraktor utama. Adapun lapisan 
kedua dari kontraktor utama ke induk 
perusahaan dan subkontraktor. 

Menurut Hasan, pihaknya 
kemungkinan akan mengalami 
kendala dalam penelusuran aliran 
dana di lapisan ketiga lantaran 
seluruh dokumen yang ada pada 
induk perusahaan sudah disita Komisi 
Pemberantasan Korupsi. “Bagi kami, 

AUDIT HAMBALANG TAHAP II
DALAMI ALIRAN DANA
BPK MELANJUTKAN AUDIT INVESTIGASI TAHAP II ATAS PROYEK 
HAMBALANG, BOGOR, JAWA BARAT. AUDIT INI DILAKUKAN UNTUK 
MENELUSURI LEBIH JAUH ALIRAN DANA DALAM MEGAPROYEK 
TERSEBUT. “AUDIT TAHAP II FOKUSNYA PADA ALIRAN DANA,” JELAS 
WAKIL KETUA BPK HASAN BISRI, BARU-BARU INI.

kalau sudah diambil penegak hukum, 
artinya sudah ada garis polisi. Kalau 
KPK membutuhkan bantuan untuk 
memeriksa, kami siap membantu,” 
ujarnya. 

Hasan menambahkan, modus 
yang paling banyak ditemukan dalam 
penyimpangan di proyek Hambalang 
adalah penggelembungan harga alias 
mark up. Dia memberi contoh mark up
terhadap barang-barang mekanikal 
elektrikal seperti genset. Mark up
harga barang, kata dia, bisa sampai 
tiga kali lipat. Pembelian barang, 
dilakukan melalui pihak ketiga alias 
broker yang sudah ditetapkan sepihak. 
Padahal, barang biasanya langsung 
dibeli ke produsen. 

“Nanti barang dari dia (produsen) 
harganya 50, dijual ke saya 150 . Dia 
(broker) dapat untung luar biasa. 
Keuntungan itu lalu mengalir ke mana-
mana,” tandasnya. 

Dalam audit investigasi Tahap II ini, 
BPK juga akan menelusuri keterlibatan 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, khususnya Komisi X, dalam 
penyimpangan proyek pembangunan 
sarana olahraga di Hambalang, 
Bogor, Jawa Barat. Untuk menelusuri 
keterlibatan anggota Dewan, BPK 
membutuhkan notula seluruh rapat 
antara pihak Kementerian Pemuda 
dan Olahraga dan Komisi X dalam 
pembahasan anggaran proyek 
Hambalang. “Kita sudah minta (notula 
rapat) tapi Sekretariat Jenderal DPR 
sampai sekarang belum memberikan. 
Mudah-mudahan nanti diberikan,” 
harapnya.

Hasan menambahkan, bisa saja 
DPR memang tidak mengetahui 
perihal penyimpangan dalam proses 
perencanaan Hambalang. Misalnya, 
DPR ditekan untuk menyetujui 

Hasan Bisri

warta bpk: rianto prawoto
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anggaran lantaran Menteri Keuangan 
Agus Martowardojo sudah menyetujui 
kontrak tahun jamak dalam proyek itu.

“Bisa jadi DPR di-fait accompli,
ini sudah multiyears, Pak. Dana 
harus disediakan, kalau enggak, bisa 
terkatung-katung, tetapi kami tidak 
mau berandai-andai, nanti kita lihat 
kalau sudah dapat notula rapat,” kata 
Hasan.

Meski demikian, Hasan meyakini 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) sudah mengetahui bagaimana 
sebenarnya proses pembahasan 
di DPR lantaran sudah memeriksa 
banyak saksi. Paling tidak, kata dia, 
hasil audit nantinya bisa melengkapi 
informasi yang dimiliki KPK.

Peran AAM
Sebelumnya Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara (BAKN) DPR telah 
menyerahkan hasil telaah terhadap 
audit investigasi BPK atas proyek 
pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga 
Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, 
kepada pimpinan DPR. Laporan hasil 
telaah BAKN tersebut diterima oleh 
Wakil Pimpinan DPR Anis Matta, di 
ruang pimpinan DPR, 14 November 
lalu. 

Dalam salah satu bagian 
laporan tersebut, secara jelas 
dipaparkan bahwa AAM (Menteri 
Pemuda dan Olahraga), bersama 
WM (Sesmenpora), dan DK (Kabiro 
Perencanaan Kemenpora dan Pejabat 
Pembuat Komitmen) secara bersama-
sama telah melakukan pelanggaran 
dalam menyampaikan permohonan 
kontrak tahun jamak kepada Menteri 
Keuangan.

AAM secara bersama-sama 
melakukan pelanggaran dalam 
pemilihan rekanan proyek P3SON. 
Selain itu, diuraikan juga bahwa 
titik tolak proyek P3SON dimulai 
kembali setelah WM dan tim 
asistensi mempresentasikan rencana 
pembangunan Proyek Hambalang di 
Cilangkap, yaitu di kediaman AAM, 
berdasarkan permintaan AAM. 

Atas petunjuk AAM pula, PPPON 
selanjutnya dikembangkan menjadi 
P3SON dengan disusun kembali 
kerangka acuan kerja (KAK) yang baru 
di awal 2010. Dalam KAK yang baru, 
masukan AAM adalah penambahan 
asrama atlet senior, amphitheatre,
sport extreme.

BAKN menemukan indikasi jelas 
keterlibatan Menpora AAM dalam 
proyek P3SON Hambalang. BAKN  
meminta KPK untuk mengusut 
keterlibatannya.

“Dia (AAM) tidak bisa dikatakan itu 
cuma tanggung jawab moral,” tegas 
Ketua BAKN Sumarjati Arjoso kepada 
wartawan di Gedung DPR, Senayan, 
Jakarta.

BAKN, paparnya, melakukan telaah 
atas audit BPK langsung setelah 
BPK menyerahkan hasil auditnya ke 
DPR pada 31 Oktober 2012. Dalam 
masa kerja dua pekan, BAKN dibantu 
sekitar 10 auditor yang terdiri dari 
lima auditor internal BAKN dan lima 
auditor bantuan dari Sekretariat 
Jenderal DPR. 

Rapat Panja Hambalang
Menyusul terbitnya laporan 

hasil telaah BAKN terhadap audit 
investigasi BPK atas pembangunan 
P3SON Hambalang Bogor, Panja 
Hambalang Komisi X menggelar 
rapat internal baru-baru ini. 

Ada lima poin yang dihasilkan 
dalam rapat tersebut. Pertama,
Panja merekomendasikan Komisi X 
untuk rapat dengan BAKN terkait 
rekomendasi hasil laporan telaahan 
BAKN. 

Kedua, Panja mendukung BPK 
menginvestigasi tahap II atas 
pembangunan P3SON Hambalang. 
Ketiga, Panja mendesak Kemenpora 
untuk segera menyerahkan 
hasil kajian komprehensif 
dari Kementerian PU tentang 
pembangunan P3SON.

Keempat, Panja belum dapat 
merekomendasikan pencabutan 
bintang pada anggaran P3SON yang 
berjumlah Rp578 miliar dalam APBN 
2012. Pasalnya, masih menunggu 
kajian dari Kementerian PU untuk 
pertimbangan. 

Kelima, Panja akan melakukan 
kunjungan lapangan ke lokasi P3SON 
Hambalang bersama Kemenpora dan 
Kementerian PU dalam waktu dekat. 

“Jika ada yang berwacana ingin 
menjadi Pansus atau yang lain, 
tentunya itu hak dari anggota DPR 
yang melekat. Namun, mekanisme 
bukan untuk mengganti Panja 
P3SON Hambalang,” kata Agus 
Hermanto, Ketua Komisi X dan Ketua 
Panja P3SON Hambalang, kepada 
wartawan di gedung DPR. 

Raihan Iskandar, Anggota Panja 
Hambalang dari F-PKS, menjelaskan 
Panja Hambalang segera mengambil 
kesimpulan setelah bertemu BAKN 
dan mempelajari hasil audit BPK. 

Panja sudah cukup lama bekerja 
dan sudah memanggil banyak 
pihak yang ikut terlibat dalam 
proyek P3SON, mulai dari Menpora, 
kontraktor, dan para ahli dari ITB dan 
UI. 

Hak Interpelasi
Sebagaimana diketahui, laporan 

hasil penelaahan BAKN terhadap audit 
investigasi BPK atas pembangunan 
P3SON Hambalang Bogor, telah 
diserahkan kepada pimpinan DPR. 
Dari enam rekomendasi yang 

Agus Hermanto

istimewa
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disampaikan BAKN, dua di antaranya 
ditujukan pada DPR, yakni; 

‘Meminta pimpinan Komisi X dan 
Pokja Anggaran untuk bertanggung 
jawab atas proses pembahasan 
dan persetujuan anggaran proyek 
pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olah Raga 
Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, 
yang awalnya tahun 2010 sebesar 
Rp275 miliar menjadi Rp1,175 triliun 
pada 2012.

’ Meminta DPR mempergunakan 
hak bertanya kepada pemerintah 
sehubungan terjadinya penyimpangan 
dan penyalahgunaan wewenang 
dalam melaksanakan proyek P3SON.’ 

Menyikapi hal tersebut Agus 
Hermanto mengatakan hasil 
audit BPK maupun telaah BAKN 
atas audit BPK, menjadi masukan 
penting bagi Panja Hambalang 
Komisi X DPR. Dia menegaskan siap 
mempertanggungjawabkan  proses 
pembahasan anggaran proyek 
Hambalang. 

“Kalau masalah pembahasan 
anggaran dengan Kemenpora, Komisi 
X bertanggung jawab. Pembahasan 
anggaran proyek Hambalang 
dilakukan secara terbuka. Komisi 
X DPR juga memiliki bukti berupa 
dokumen, notulen rapat serta 
pertemuan dengan pimpinan rapat,” 
jelasnya. 

Namun soal rekomendasi BAKN 
yang meminta DPR mempergunakan 
hak bertanya (interpelasi), 
Agus menyatakan dirinya tidak 
sependapat karena hal itu hanya 
akan mengganggu kinerja Panja 
Hambalang. 

Panja Hambalang, lanjutnya, masih 
bekerja menuntaskan kasus tersebut, 
sehingga bila hal itu tetap dilakukan 
(interpelasi) dikhawatirkan menjadi 
ajang pencintraan. 

“Hak interpelasi memang milik 
anggota dewan. Namun, Panja belum 
bekerja maksimum. Dan belum 
selesai, kok, sudah diinterpelasi. Ini 
dikhawatirkan hanya akan jadi ajang 
pencitraan saja,” ujarnya. 

Dia menyarankan agar proses 
penyelidikan terhadap Hambalang 
dijalankan dulu di Panja dan dia 
meyakini pasti akan menghasilkan hal 
yang sama.  

Laporan hasil penelaahan BAKN, 
memang menimbulkan beragam 
reaksi dari kalangan anggota dewan, 
khususnya pada bagian rekomendasi 
BAKN yang salah satunya 
mengusulkan agar DPR menggunakan 
hak bertanya (interpelasi) kepada 
pemerintah sehubungan terjadinya 
penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang dalam pelaksanaan proyek 

P3SON Hambalang.
Sekalipun tanggapan begitu 

‘menggempita’ sejauh ini rekomendasi 
BAKN tersebut belum ditindak lanjuti 
secara kongkret. Hingga saat ini 
belum satupun anggota DPR yang 
menjadi inisiator untuk mengusulkan 
secara resmi untuk mengajukan hak 
bertanya kepada pemerintah. 

Wakil Ketua DPR Priyo Budi 
Santoso menjelaskan hak bertanya 
memang melekat pada anggota 
dewan, tidak bisa dilarang. Namun 

pihaknya merasa hal tersebut belum 
perlu dilakukan. Secara prinsip, 
katanya, sebenarnya lebih tepat 
jika DPR melakukan pengawasan 
atas rekomendasi penyerahan 
masalah itu ke KPK. Apalagi, dalam 
kasus Hambalang, KPK juga sudah 
melakukan penyidikan.

“Saya berpendapat memang 
tidak perlu, tetapi juga tidak 
melarang. Silahkan menggunakan 
mekanismenya, diusulkan, kalau 
sudah memenuhi syarat akan 
ditindaklanjuti,” ujarnya.

Hak interpelasi, jelasnya, adalah 
salah satu upaya politik yang bisa 
digunakan untuk mempertanyakan 
kebijakan pemerintah yang dianggap 
terjadi penyelewengan. Bahkan 
meski upaya hukum dilakukan, jalur 
politik pun bisa diambil sebagai 
upaya mendorong proses hukum 
tersebut.

“Kalau interpelasi digunakan 
sebagai jalur politik untuk mendesak 
aspek hukum yang berlaku tidak 
salah. Tapi berlebih kalau bergerak 
dihukum masih ada interpelasi. 
Tapi ini hak anggota DPR kalau ini 
jalur yang benar, saya buka jalur ini,” 
tandasnya.

Hal yang sama  juga disampaikan 
sejumlah fraksi, di antaranya, F-PD 
dan F-PDI P.  Ketua F-PD Nurhayati 
Ali Assegaf mengatakan Hambalang 
sudah melewati proses hukum, 
apalagi status kasus tersebut di 
KPK sudah naik dari penyelidikan 
ke penyidikan. Di sisi lain, Komisi X 
DPR juga sudah membentuk Panja 

Hambalang. 
“Jadi biarkan. Kita percayakan 

pada Panja Hambalang akan bekerja 
dengan baik,” ujarnya.

Puan Maharani, Ketua  F-PDI P, juga 
menolak rekomendasi BAKN tersebut. 
“Buat kami belum tepat. Apa tugas 
KPK kalau kemudian DPR harus masuk 
ke ranah hukum,” katanya. “Belum 
apa-apa sudah ajukan interpelasi. Itu 
interpelasi berkaitan masyarakat luas. 
Hambalang sudah msuk KPK masa 
ditarik lagi ke DPR,” tegasnya.  dr

Priyo Budi Santoso

istimewa



LAPOR AN KHUSUS

14 Warta BPK      NOVEMBER 2012

B ADAN Akuntabilitas 
Keuangan Negara (BAKN) 
DPR menyampaikan 
enam rekomendasi terkait 

hasil telaah terhadap laporan hasil 
pemeriksaan investigatif (Tahap I) BPK 
atas pembangunan Pusat Pendidikan 
Pelatihan dan Sekolah Olahraga 
Nasional (P3SON) Hambalang Bogor 
pada Kementerian Pemuda dan 
Olahraga di Jakarta dan Bogor.

Hal ini terungkap dari laporan 
hasil  penelaahan BAKN terhadap 
pembangunan P3SON yang 
disampaikan Ketua BAKN Sumarjati 
Arjoso yang diterima Wakil Ketua DPR, 
Anis Mata di ruang rapat Pimpinan 
DPR, (14/11).

Beberapa hal yang 
direkomendasikan BAKN di antaranya :

1. Meminta KPK menuntaskan 
penyidikan dan penuntutan 
terhadap kasus proyek 
pembangunan P3SON 
Hambalang Bogor. 

Berdasarkan hasil telaah BAKN 
terhadap LHP BPK terbukti 
telah terjadi penyimpangan 
dan penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat 
pengelola proyek dan pihak 
terkait, yang mengakibatkan 
kerugian keuangan negara 
sekurang-kurangnya Rp243,66 
miliar.

2. Meminta PPATK melakukan 
penelurusan aliran dana 
yang menyebabkan kerugian 
negara itu. 

3. Meminta DPR 
mempergunakan hak 
bertanya kepada pemerintah 
sehubungan terjadinya 
penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang 
dalam pelaksanaan proyek 
P3SON oleh Menpora dan 
Pejabat di Kemenpora, Kepala 
BPN dan Pejabat di BPN, 
Dirjen Anggaran dan Pejabat 

TELAAH BAKN ATAS HAMBALANG
di lingkungan Ditjen Anggaran 
Kementerian Keuangan, 
Direktur Penataan Bangunan 
dan Lingkungan Kementerian 
PU, Bupati dan Pejabat di 
lingkungan pemerintah 
Kabupaten Bogor. 

4. Meminta BPK segera 
melakukan pemeriksaan 
lanjutan untuk mengungkap 
kerugian negara lebih jauh. 

5. Meminta BPK untuk 
menjelaskan adanya 
kebocoran informasi temuan 
hasil pemeriksaan dari 
Anggota BPK kepada mass 
media, yang mendahului 
penyerahan Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK kepada DPR.

6. Meminta pimpinan Komisi 
X dan Pokja Anggaran 
untuk bertanggung jawab 
atas proses pembahasan 
dan persetujuan anggaran 
proyek pembangunan P3SON 
Hambalang Bogor, yang 
awalnya pada 2010 sebesar 
Rp275 miliar menjadi Rp1,175 
triliun pada 2012.

Ringkasan Eksekutif
Dalam laporan disebutkan 

diungkapkan, berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan, setelah 
vakum sejak 2004, titik tolak proyek 
P3SON dimulai kembali setelah Ses 
Menpora WM dan Tim Asistensi 
mempresentasikan rencana 
pembangunan Proyek Hambalang di 
Cilangkap yaitu di rumah kediaman 
AAM berdasarkan permintaan AAM.  
Atas petunjuk dari AAM,  PPPON 
selanjutnya dikembangkan menjadi 
P3SON dengan disusun kembali 
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang 
baru di awal 2010. Dalam KAK yang 
baru, masukan AAM di antaranya  
penambahan asrama atlet senior, 

istimewa
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amphitheatre, sport extreme.
Kemudian dalam pelaksanaan 

proyek P3SON BAKN juga 
menyimpulkan,  telah terjadi 
penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan indikasi 
penyalahgunaan wewenang oleh 
pejabat terkait dalam pengelolaan 
dan pertanggungjawaban Proyek 
Pembangunan P3SON Hambalang, 
baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung, antara lain sebagai 
berikut:
1. RY ( Bupati Bogor), SS (Kepala 

Badan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Bogor), BU
(Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Pertanahan Kabupaten Bogor) 
YH (Kepala Dinas Tata Bangunan 
dan Permukiman Kabupaten 
Bogor), AAA ( PPK kegiatan studi 
Amdal). 

Mereka  secara bersama-
sama telah melakukan 
pelanggaran dalam penertiban 
Izin Lokasi, Site Plan dan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) 
pembangunan P3SON yang 
berlokasi di Desa Hambalang 
Kecamatan Citeureup 
Kabupaten Bogor, meskipun 
Kemenpora selaku pemohon 
belum melakukan studi Amdal 
atas rencana pembangunan 
tersebut. Hal in terbukti dari 
DN (Direktur PT CKS) sebagai 
pemegang kontrak Amdal 
tidak pernah melakukan studi 
Amdal padahal telah menerima 
pembayaran.

2. JW ( Kepala BPN), MM (Sestama 
sekaligus Plt Deputi II BPN), 
BS (Direktur Pengaturan dan 
Pengadaan Tanah Pemerintah 
BPN), EW (Staf Pengolah Data 
Deputi II BPN), LAW  (Kabagian 
Persuratan BPN), dan WM 
(Sekretaris Kemenpora). 

Mereka secara bersama-sama 
telah melakukan pelanggaran 
dalam menerbitkan SK Hak Pakai 
dan Sertifikat Tanah Hambalang, 
hal ini terbukti:

2.1. Dokumen surat 
pelepasan hak dari 
pemegang hak terdahulu 
diduga palsu.

2.2. Menyerahkan SK Hak 
Pakai kepada orang yang 
tidak berhak menerima.

2.3. Tidak menandatangani 
RPD mutakhir meskipun 
mengubah RPD dengan 
memasukkan surat 
pernyataan pelepasan 
hak.

 2.4. Memerintahkan staf 
untuk menyisipkan surat 
pernyataan Probosutedjo 
yang diduga palsu dalam 
RPD.

2.5. Menyisipkan surat 
pernyataan Probosutedjo 
yang diduga palsu 
dalam RPD sehingga 
SK Hak Pakai dapat 
ditandatangani. 

 2.6.  Menandatangan Surat 
Pernyataan terkait 
tanah yang tidak sesuai 
kenyataannya.

3. AAM (Menteri Pemuda dan 
Olahraga), WM (Sekretaris 
Kemenpora), dan DK (Kepala Biro 
Perencanaan Kemenpora dan 
Pejabat Pembuat Komitmen). 

Mereka secara bersama-sama 
telah melakukan pelanggaran 
dalam menyampaikan 
permohonan kontrak 
tahun jamak kepada 
Menteri Keuangan.

GH (Direktur 
Penataan Bangunan 
dan Lingkungan 
Kementerian PU) 
dan DP (Pengelola 
teknis Kementerian 
PU). Keduanya, secara 
bersama-sama telah 
melakukan pelanggaran 
dalam memenuhi 
persayaratan untuk 
diajukan menjadi tahun 
jamak.

4. ADWM (Menteri Keuangan), AR 
(Dirjen Anggaran Kementerian 
Keuangan), DPH (Direktur 
Anggaran II Kementerian 
Keuangan), S (Kasubdit II E 
Ditjen Anggaran Kementerian 
Keuangan), RH (Kasie II E-4 
Ditjen Anggaran Kementerian 
Keuangan), dan AM (Staf Seksi II 
E-4 Dtjen Anggaran Kementerian 
Keuangan).
Mereka secara bersama-sama 
telah melakukan pelanggaran 
dalam menetapkan persetujuan 
kontrak tahun jamak.

5. AAM (Menteri Pemuda dan 
Olahraga), WM (Ses Kemenpora), 
WiM (Ketua Panitia Pengadaan 
Kemenpora), J (Anggota Panitia 
Pengadaan Kemenpora), BaS 
(Sekretaris Panitia Pengadaan 
Kemenpora), RW (Staf Biro 
Perencanaan Kemenpora), 
MA (Komisaris PT MSG), AW 
(Marketing Manager PT MSG), 
HaH (Staf PT YK), AS (Direktur PT 
CCM), Mul (Manajer Pemasaran PT 
CCM), AG (Staf PT CCM), RH (Staf
PT CCM), RMS (Staf PT CCM), YS 
(staf PT CCM), MG (Staf PT CCM), 
TS (Staf PT AK), AT, KS (Staf PT AK).
Mereka secara bersama-sama 
telah melakukan pelanggaran 
dalam pemilihan rekanan proyek 
P3SON.

6. RI (Kabag Keuangan Kemenpora), 
TBMN (selaku Kepala DK-I PT 

Wakil Ketua DPR Anis Matta (Kanan) menerima hasil telaah hasil audit investigasi 

BPK soal Hambalang yang diserahkan Ketua BAKN Sumarjati Arjoso.
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AK), MS (Dirut PT DC). Mereka secara 
bersama-sama telah melakukan 
pelanggaran dalam pencairan uang 
muka proyek P3SON.

7. RI dkk (Panitia Pemeriksa/Penerima 
Pengadaan Barang/Jasa), TBMN (Kepala 
DK-I PT AK sekaligus Kuasa  KSO AW), 
MS (Dirut PT DC), secara bersama-sama 
telah melakukan pelanggaran dalam 
pelaksanaan pembangunan konstruksi 
proyek P3SON, hal ini terbukti  dari : 
7.1. Meminta dan menerima 

pembayaran atas pekerjaan 
fisik dan infrastruktur pekerjaan 
P3SON Hambalang pada 2010 
yang tidak dikerjakan pada saat 
tagihan diajukan ke Kemenpora 
sekurang-kurangnya sebesar 
Rp25,28 miliar.

7.2. Menandatangani kontrak 
pekerjaan utama kepada 
subkontrak.

7.3. Menagih pembayaran pekerjaan 
tahun 2011 atas jenis pekerjaan 
yang belum dikerjakan pada saat 
tagihan diajukan kepada KSO 
AW sekurang-kurangnya sebesar 
Rp14,66 miliar.

8. Fakta-fakta lain terkait dengan 
pembangunan P3SON Hambalang:
8.1. BPK kurang menjaga 

independensi dan kurang 
menjunjung kode etik.

8.2. Kontradiksi pernyataan Ketua 
BPK dalam penyampaian hasil 
pemeriksaan Proyek P3SON 
Hambalang kepada Pimpinan 
DPR pada tanggal 31 Oktober 
2012.

8.3. BPK belum mengungkapkan 
aliran dana kepada pihak yang 
tidak seharusnya menerima.

8.4. Kerja sama tidak sehat dalam tata 
kelola keuangan proyek P3SON.

Akibat penyimpangan penyalahgunaan 
kewenangan tersebut di atas maka terjadi 
kerugian negara lebih kurang sebesar 
Rp243,66 miliar. Perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan melanggar hukum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) 
dan ayat (2) UU No 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara.  dr

TIDAK ADA INTERVENSI
PADA AUDIT HAMBALANG

TAK dapat dipungkiri perkara proyek 
pembangunan P3SON, Hambalang, 
Bogor, begitu menyedot perhatian 
publik. Tak heran di saat publik sedang 
menunggu hasil audit investigasi BPK 
atas proyek tersebut, tiba-tiba muncul 
rumor adanya dugaan intervensi atas  
audit BPK. 

Hal tersebut sudah barang tentu 
dibantah keras oleh Ketua BPK Hadi 
Poernomo. “Tidak benar ada intervensi 
terhadap BPK dalam rangka pemeriksaan 

investigatif Hambalang. Karena, setiap proses pemeriksaan dan 
temuan selalu dibahas dalam sidang BPK,” katanya menjawab 
pertanyaan wartawan di Jakarta, ketika itu.

“BPK tidak pernah mengintervensi siapapun, dan BPK tidak 
pernah diintervensi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif,” 
tegasnya lagi.

Dia juga membantah ada upaya menahan-nahan konsep 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hambalang, sebab, setiap 
tahap pemeriksaan selalu dibicarakan dalam sidang BPK. “Dan, 
sidang BPK yang membahas LHP sudah dilakukan empat kali,” 
tambahnya.

Menurut dia, pimpinan BPK dalam rapat juga sudah meminta 
klarifikasi dari anggota BPK Taufiequrahman Ruki tentang 
dugaan adanya intervensi, dan Ruki membantah dugaan 
tersebut. Sehingga, para pimpinan BPK menganggap masalah itu 
sudah selesai.

“Setelah diklarifikasi, beliau tegas mengatakan tidak ada 
intervensi. Sudah disampaikan di rapat badan, dan selesai,” tegas 
Hadi.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua BPK Hasan 
Bisri, juga menyampaikan hal serupa ketika ditanya wartawan 
mengenai masalah tersebut. Dia menjelaskan pengunduran 
waktu penyerahan hasil audit investigasi karena pihaknya sangat 
berhati-hati melakukan pemeriksaan.

“Ini audit yang menjadi perhatian publik secara nasional. 
Kami harus hati-hati betul, jadi apa yang sudah dikonsep dan 
dibuat tim (auditor) harus teruji,” ucap Hasan Bisri di Gedung BPK.

Menurut dia, kehati-hatian tersebut bertujuan agar tidak 
beredar argumentasi yang melemahkan setelah hasil audit 
keluar. 

Dia menegaskan tidak ada pihak mana pun yang 
menghalang-halangi pemeriksaan atau melakukan intervensi 
terhadap audit yang dilakukan BPK dalam proyek Hambalang.

“Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, dan tidak ada intervensi. 
Saya sudah tanya langsung ke ketua timnya. Saya percaya ketua 
tim audit dan siapa pun tidak akan bisa intervensi, termasuk 
pimpinan BPK,” ujar Hasan Bisri.  dr

Hadi Poernomo

rianto prawoto



Joseph A.Christoff

PEER REVIEW MENJAWAB SIAPA
YANG MENGAUDIT AUDITOR

Peer review adalah penilaian 

atas pengendalian mutu 

pemeriksaan oleh pihak luar yang 

kompeten. Dalam konteks ini, 

pihak luar yang kompeten yang 

dimaksud adalah badan pemeriksa 

negara lain yang sudah mampu 

melakukan peer review.

Tujuannya, untuk menentukan 

apakah sistem pengendalian mutu 

pemeriksaan sudah dibuat dan 

dilaksanakan dengan efektif atau 

belum. Berangkat dari hal ini,hasil 

dari peer review dapat memberikan 

keyakinan yang memadai 

bahwa kebijakan dan prosedur 

pemeriksaan yang ditetapkan dan 

standar pemeriksaan yang berlaku 

telah dipatuhi atau belum.

Bicara soal peer review, 

beberapa waktu lalu, delegasi 

Management System International 

(MSI) Joseph A.Christoff dan 

seorang rekannya mengunjungi 

BPK. MSI ini merupakan 

perusahaan konsultan yang 

berkedudukan di Washington, 

Amerika Serikat. 

MSI ditunjuk oleh United 

States Agency for International 

Development (USAID), untuk 

memberikan konsultasi kepada 

BPK ihwal pembangunan kapasitas 

di bidang peer review. Berikut ini 

cuplikan wawancaranya.
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Mengapa badan pemeriksa negara 

melaksanakan peer review?

Ada dua alasan penting mengapa mereka 
mengadakan peer review. Pertama adalah 
menemukan area-area yang dapat diperbaiki 
dalam operasi internal. Kedua, memberikan 
jawaban kepada siapapun yang bertanya: 
siapa yang mengaudit auditor? Dan ini 
barangkali alasan terbaik dilakukannya peer 
review. Jadi, Anda dapat mengatakan pada 
parlemen, publik atau lembaga yang diaudit 
bahwa BPK atau badan pemeriksa negara juga 
menjalani beberapa jenis audit.

Apa manfaat peer review?

Manfaat peer review adalah badan 
pemeriksa negara dapat mengatakan bahwa 
mereka kini mengikuti standar yang diterima 
secara internasional dan mereka memenuhi 
standar tersebut. Dan kembali pada jawaban 
awal saya tadi, kita dapat menjawab 
pertanyaan : siapa yang akan mengaudit 
auditor. Karena kita memperoleh rekan dari 
negara lain yang akan memeriksa bagaimana 
pekerjaan kita dan detail audit lainnya.

Itu adalah keuntungan bagi pihak yang 

diaudit. Lantas apa keuntungan bagi pihak 

pengaudit?

Ini pertanyaan menarik karena baru-
baru ini Republik Slovakia baru saja diaudit 
oleh satu tim dari Inggris, Estonia, Slovenia 
dan Polandia. Tim pengaudit mengatakan 
bahwa mereka memperoleh manfaat sangat 
besar karena tergabung dalam tim ini. 
Dan, manfaat yang paling penting adalah 
belajar dari badan pemeriksa negara lain. 
Saat melihat upaya Slovakia yang mencoba 
mencati tahu bagaimana mereka menetapkan 
prioritas audit mereka dan apakah mereka 
mendapatkan umpan balik dari parlemen atau 
masyarakat, keempat negara itu membahas 
bersama mengenai apa yang mereka peroleh, 
bagaimana mereka menentukan prioritas 
audit, mereka saling belajar bagaimana Inggris memperoleh 
masukan dari masyarakat, bagaimana Slovenia menjangkau 
parlemen mereka, bagaimana Polandia memperoleh 
masukan dari lembaga yang diperiksa. Mereka dengan 
tegas menyatakan memperoleh manfaat sebesar Slovakia 
yang menjalani peer review itu sendiri.

Kita tahu bahwa banyak badan pemeriksa negara 

yang menerapkan peer review, namun tak semua mau 

melakukannya. Mengingat banyaknya manfaat peer 

review, mengapa hal ini tidak diamanatkan saja ke 

semua badan pemeriksa negara dalam komunitas 

INTOSAI?

Why do SAIs conduct peer review?

Well, there are two important reasons 
that they do peer review. One is to find areas 
that they can improve upon within internal 
operation. And the second is to help them 
externally for those people or individuals 
who always ask the question: who audit the 
auditors? And that’s probably the best reason 
to have peer review. So that you can say to 
the parliament or the public or the audited 
agency that we too undergo some types of  
audit.

What are the benefits of peer review?

The benefits of  peer review is that 
Supreme Audit Institutions (SAIs) can say 
that they now are adhering to internationally 
acceptable standard and they’re  meeting the 
standard, and also getting back to my answer 
to the first question, when the benefit is to 
be able to say that we have undergone an 
external assessment and we can answer the 
question: who audit the auditors? Because we 
have colleagues from other countries, that are 
assessing how well we’re doing a good job in 
our operations and in our detail audit. 

Those are the benefits that an SAI was 

being peer reviewed may be able to get, 

what about the reviewee it self, what do 

they benefit from a peer review?  

That’s really interesting because the Slovak 
Republic, just had a peer reviewee that was 
undertaken by the Brits, the Estonian,  the 
Slovenian, and the Polska, they felt that 
they had more benefit from that being a 
member of peer review then perhaps the 
peer reviewee. And, that most important 
benefit is to learn from other Supreme Audit 
Institutions. When they were  looking at the 
Slovak’s effort to try to figure out how they set 
their audit priorities and do they get feedback 
from  parliament or the public, the four peer 
review countries had such internal debate 

about how they got, how they set their audit priorities, 
that they learnt a lot from how the Brits get input from the 
public,  how the Slovenian reach out to their parliament, 
how the Pols get feedback from the audited agencies, and 
the peer review team felt that they benefited as much as 
the Slovac, who underwent the peer review itself.

We know that many SAIs implement peer review, but 

not all of them do, so given the many benefits of peer 

review that we have underlined, why isn’t peer review 

mandated for the SAIs of the INTOSAI community?    

You’ve taken a risk by undergoing a peer review, you 
are in a fact, opening up your operation, how you do your 
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Faktanya Anda berisiko besar ketika menjalani peer 
review. Membuka sistem operasi Anda kepada pihak lain. 
Namun manfaat dari peer review menurut saya melampaui  
risiko tersebut. Berkat peer review, sebuah badan pemeriksa 
negara dapat menegaskan bahwa dirinya memenuhi 
standar internasional. Kepada para pemangku kepentingan, 
badan pemeriksa negara dapat mengatakan bahwa 
pihaknya melakukan pekerjaan berkualitas serta audit 
berkualitas.

Jika sebuah badan pemeriksa negara terpilih untuk 

melakukan peer review terhadap badan pemeriksa 

negara lain, apa langkah pertama yang harus 

dilakukan?

Jika Anda termasuk dalam tim peer review, Anda harus 
benar-benar memahami 
bagaimana struktur 
organisasi lembaga 
pemeriksa yang akan 
diaudit, konteks politik 
dimana badan pemeriksa 
negara berada, Anda 
harus memperoleh salinan 
standar audit mereka, 
struktur organisasi, salinan 
berbagai pendekatan 
dalam pemeriksaan laporan 
keuangan yang mereka 
lakukan, pendekatan dalam 
melakukan pemeriksaan 
kinerja atau pemeriksaan 
khusus lainnya. Jadi langkah 
pertama adalah edukasi, 
memahami apa peran dan 
tanggung jawab badan 
pemeriksa negara yang 
diaudit, kedudukan lembaga 
tersebut secara hukum, 
dan mulai melakukan 
pengumpulan informasi dasar serta berapa banyak 
laporan yang mereka buat, apa langkah selanjutnya dari 
pemeriksaan keuangan dan kinerja yang mereka lakukan, 
seluruh kebijakan dan prosedur dalam setiap aspek operasi 
lembaga seperti pelatihan, pegawai, masukan, penilaian 
kinerja, pencapaian kualitas, pengawasan kualitas dan 
seluruh kegiatan lembaga tersebut. Ini merupakan tugas 
berat jika badan pemeriksa negara mengharapkan reviu 
yang komprehensif.

Adakah pedoman khusus bagi tim peer review?

Pada 2006, INTOSAI menyadari bahwa belum ada 
standar bagi tim peer review. Untuk itu di tahun yang 
sama, mereka membuat standard dan pedoman peer 
review. Pedoman ini terdiri dari 253 panduan yang sangat 
komprehensif, meskipun demikian tim peer review dapat 
membuat format mereka sendiri. Tim peer review yang 

audit to an outside independent source.  So you are in fact 
taking a risk. But I think the benefits clearly out way the 
risks. Because that Supreme Audit Institution after a peer 
review, can say that they are adhering to international 
standard and can tell their stakeholders that they’re doing 
a quality work and a quality auditing.   

Let say that an SAI has been selected to peer review 

another SAI, what would be the first step that they 

should do? 

If you run a peer review team, you first have to fully 
understand what is the organization structure, the political 
context that audited SAI engages in, you have to get 
copies of their audit standard, their organization chart, 
copies of different approaches they take to financial audit, 

approaches to performance 
audit, or any kind of special audit.  
So the first step is education,  
understanding what are the roles 
and responsibilities, the legal 
authorities of  the audited SAI 
and beginning doing baseline 
information and data on how 
many reports they produce, 
what’s the next between their 
performance and financial audit, 
and their policies and procedures 
on all aspect of their operation, 
including training, employee, 
feedback, performance appraisal, 
quality assurance, quality 
control, the whole game of the 
organization. It’s enormous task 
to undertake if  the peered SAI 
wants a comprehensive review.

Is there a guideline that 

a peer review must follow in 

doing a peer review?

In 2006, INTOSAI realized that 
there were not any common standard for peer review team 
to use when they undertook a peer review and in 2006 
they develop a peer review standard and guideline. It’s 253 
items which is very comprehensive, but it allows the peer 
review team to have a format and a series of questions, that 
they can ask the peered Supreme Audit Institution. The 
peer review that was conducted at the Slovak Republic in 
late 2011 was the first time that a peer review team use the 
INTOSAI standard. And those were the same standard that 
we use in the peer review training that we had over the 
past two weeks.  

Are peer review recomendations obligatory to be 

followed by SAI? 

No, they’re not obligatory. But one would hope 
that if the intent of that peer review was to improve 
your operation that the SAI would seriously consider 
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melakukan audit pada badan pemeriksa Slovakia 
pada akhir 2011 merupakan tim pertama yang 
melakukan audit dengan standar INTOSAI. Dan ini 
juga standar yang sama yang kami gunakan dalam 
pelatihan peer review dua pekan ini di BPK.

Apakah hasil rekomendasi peer review wajib 

ditindaklanjuti oleh badan pemeriksa negara 

yang diaudit?

Tidak wajib, tapi harapannya tujuan peer 
review adalah untuk meningkatkan kinerja badan 
pemeriksa negara bersangkutan sehingga sangat 
diharapkan bagi lembaga pemeriksa yang diaudit 
untuk melaksanakannya demi kebaikannya sendiri.

Apakah hasil peer review harus 

dipublikasikan atau hanya khusus bagi badan 

pemeriksa negara yang diaudit?

Badan pemeriksa negara yang diaudit tidak 
saja bisa menentukan bidang yang dapat diaudit, tapi 
juga dapat menentukan apakah hasil peer review dapat 
dipublikasikan. Tapi INTOSAI sangat menyarankan agar hasil 
tersebut dipublikasikan. 

Sebagai mantan pegawai US GAO, apa manfaat yang 

Anda ketahui diperoleh badan pemeriksa Amerika 

Serikat itu dari peer review?

GAO berhasil memperoleh penilaian baik artinya seluruh 
proses dan prosedur kami sudah memenuhi standar-standar 
GAO. Tetapi peer review memberikan banyak rekomendasi 
penting. Sebagai contoh, saat kami membuat konsep 
laporan GAO, kami mengirimkannya ke institusi pemerintah 
yang kami audit untuk mendapatkan komentar, mereka 
biasanya memberikan komentar tertulis. Apa yang tidak 
GAO lakukan adalah tidak membuat ringkasan dari institusi 
tersebut secara adil. Kami meletakkan salinan surat dari 
institusi tersebut di halaman apendiks, dimana sebagian 
besar orang biasanya tidak membacanya. Berkat peer review,
kami mulai menggabungkan ringkasan komentar yang 
disampaikan institusi-institusi tentang laporan pemeriksaan 
kami dalam laporan itu sendiri. Ini merupakan hal penting 
untuk memastikan bahwa kami lebih adil terhadap institusi 
yang kami audit.

Apakah GAO mempublikasikan hasil peer review

kepada parlemen atau pemangku kepentingan?

Seluruh hasil peer review GAO dipublikasikan secara 
terbuka. Hasil ini dikirim kepada pihak Kongres Amerika 
Serikat sebagai parlemen, salinannya dikirim ke seluruh 
institusi yang kami audit dan dipampang pada situs GAO, 
kecuali laporan yang bersifat rahasia.

Anda menyebutkan hal ini sebelum Anda 

memberikan pelatihan peer review yang dikoordinir 

oleh MSI bahwa dengan mengikuti pelatihan mengenai 

peer review, diharapkan suatu saat BPK dapat 

melakukan audit terhadap badan pemeriksa negara 

lain. Bagaimana Anda melihat prospek ini?

Yang terpenting adalah peserta pelatihan memahami 

implementing them and would do so. 
Ok. What about the reports, are they also meant to 

be published or can it be clasified only for the SAI?

Again, the SAI that is being peer reviewed can not 
only decide on the scope of the peer review, but they can 
decide whether or not  the final reports is published. But 
INTOSAI strongly encourages all Supreme Audit Institution 
to make those reports  published.

Being an-ex GAO employee, how did you find peer 

review as something that GAO can benefit, how did 

GAO grow from being peer reviewed?

First of all GAO benefit from having in a fact approval by 
other SAI a clean opinion in a fact that all of our processes 
and procedures were adhering to GAO standards. But 
the other thing is that the GAO’s peer reviewers made 
some important recommendations. I’ll give an example. 
When we draft a GAO’s report we sent it to the agencies 
for comments. And the agency often gives us comments 
in writing. One thing the GAO was not doing is that we 
were not fully incorporating or summarizing the agency 
comments fairly and doing so in a real manner. We have 
copy of the letter that was in the appendix that most 
people won’t read. But we found that was more important 
to write a summary on behalf of the audited agency as to 
what their comments were. And as a part of peer review, 
we started incorporating a thrill summarization what the 
agency said about our audited report in the body of the 
report itself. And that was important to ensure that we are 
being fair to the audited agency. 

Did GAO publish the peer review report to the 

parliament or stakeholders?

All GAO peer review report were made public. They 
were transmitted to the leadership on US Conggres, copies 
were sent to the agencies that we audited, made available 
for the public, all GAO reports are on its website except 
those reports that are classified., which can not be put on a 
public website. 

You mentioned before you taught at the peer review 
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pentingnya 253 standar yang dibuat INTOSAI. Dengan 
melakukan proses penilaian individu, BPK dapat 
menerapkan standar tersebut ke dalam dan pada waktu 
bersamaan juga dapat membantu badan pemeriksa negara 
lain. Saya berharap lebih banyak manajer senior BPK yang 
ikut serta dalam pelatihan ini, terutama bila mereka akan 
menjadi pemimpin tim. 

Seperti Anda ketahui BPK akan kembali menjalani 

peer review pada tahun 2014. Apa yang harus dilakukan 

BPK untuk mempersiapkan diri?

Yang paling penting adalah Anda harus 
mendokumentasikan apa yang sudah dicapai berdasarkan 
rekomendasi badan pemeriksa Belanda dalam peer review
2009. Mereka memberikan banyak rekomendasi mengenai 
bagaimana meningkatkan independensi BPK, standar 
pemeriksaan, pelatihan, sistem penilaian kinerja. Pastikan 
Anda melakukan ini karena hal ini akan menjadi fokus 
pertama tim peer review pada 2014.

Kedua, meningkatkan dokumentasi pemeriksaan dalam 
kertas kerja Anda.

Seperti yang kita lakukan dalam pelatihan, tim peer 
review akan secara acak memilih laporan BPK. Dan mereka 
akan mencari data dari kertas kerja apakah cukup bukti 
sehingga muncul rekomendasi dan penemuan BPK. 
Sehingga memperbaiki dokumentasi pemeriksaan dalam 
kertas kerja, memastikan kertas kerja itu sudah memperoleh 
reviu dari atasan, seluruh kertas kerja sudah memiliki tujuan, 
ada tanggal dalam masing-masing kertas kerja dan yang 
terpenting setiap kalimat dalam laporan akhir BPK harus 
dapat dirujuk ke kertas kerja terkait. Ini adalah elemen 

penting bagi setiap badan pemeriksa negara yang baik 
dan ini yang akan dilihat oleh tim peer review. Bukti kertas 
kerja dan apakah BPK melaksanakan rekomendasi tim peer 
review sebelumnya, merupakan dua hal terpenting dalam 
menghadapi peer review pada 2014. Saya sarankan tahun 
2013 dipersiapkan untuk menghadapi peer review 2014. 

training class that has been organized by MSI, well, by 

having this training, BPK wishes that BPK someday will 

be able to peer review another SAI. How do you view 

BPK as a peer reviewer of another SAI?

I think the participants in the training got the 
fundamental and the important of the 253 INTOSAI 
standards. And by doing a self assessments process  I think 
we have some practical applications to look in worded 
BPK and to apply these standards to BPK and in the same 
way I think you’ll be in good positions to not only offer the 
services to other SAI but you know the standards. That’s  
what`s really  important you can apply those standards and 
help other SAIs. I still would like more BPK senior managers 
to take peer review training. Particularly if they are going to 
be the team leader.

As you may know BPK will be having another peer 

review in 2014. What BPK should do to prepare for the 

next peer review?

The most important thing is to really document how 
you had implemented the recommendation that the Dutch 
made  in 2009 when you had your last peer review on 2009. 
They have a lot of recommendations on how to improve 
your independence, your audit standards, your training, 
your performance appraisal system. So making sure 
that you keep track of how you are implementing those 
recommendation is important because that’s the first thing 
the peer reviewers in 2014  would look at.

Secondly, is to focus on improving the audit 
documentation within  your work papers. As we did in the 
training, a peer review  team will randomly select some BPK 

report. And they will go back 
to the work papers to ensure 
that there was sufficient 
evidence in work papers to 
provide the recommendation 
and finding in the final 
report. So improving audit 
documentation in work 
papers, making sure they 
have supervisor review, all the 
work papers have purpose 
statement, there is a date on 
them, but more importantly 
having a report that can be 
index back  to the work paper. 
Every single sentence in BPK 
report should be reference 
back to some underlying work 
paper. And that’s a critical 

element of a good SAI and that’s what your peer reviewer 
will going to  look at once again. Work paper evidence and 
did you implement all the recommendation, that’s two 
critical areas to focus on 2014. Preferably in 2013 to prepare 
on 2014. 
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MASUKAN dan 
kritikan tentu 
penting bagi 
BPK dalam 

memperbaiki serta 
meningkatkan kualitas kerja. 
BPK sendiri sebagai lembaga 
negara bertugas melakukan 
pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, maupun 
pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu. 

Untuk mendapatkan 
masukan dan kritikan tersebut, 
BPK menyelenggarakan 
lokakarya yang diadakan di 
Hotel Ciputra, Jakarta, pada 
29-30 Oktober 2012. Lokakarya 
ini bertajuk Perspektif 
Pemangku Kepentingan 
atas Kualitas Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Sebagai narasumber dalam 
acara tersebut beberapa perwakilan 
pemerintah daerah, BUMN,
Kementerian dan Lembaga, Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR, Panitia Akuntabilitas 
Publik (PAP) DPD, dan pimpinan 
media massa. Hadir dalam acara ini 
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Kaditama
Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin, 
Kaditama Revbang dan Pusdiklat BPK
Daeng M. Nazier, dan pejabat BPK
lainnya. 

Peserta lokakarya sendiri sekitar 
100 orang. Terdiri dari para kepala 
BPK perwakilan di setiap provinsi, 
kepala auditorat terkait, para kepala 
sub auditorat, serta para ketua tim 
pemeriksa di Kantor BPK Pusat dan 
perwakilan. 

Dalam laporannya, Kaditama
Binbangkum BPK Nizam
Burhanuddin yang mewakili Sekjen
BPK berharap lokakarya ini dapat 
memberikan masukan kepada BPK.
Khususnya, untuk meningkatkan 
kualitas hasil pemeriksaan dan 
efektivitas rekomendasi yang dapat 
ditindaklanjuti entitas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dengan 
begitu, BPK dapat bekerja lebih baik 
lagi di masa yang akan datang. 

Melalui lokakarya ini, narasumber 
dapat memberikan sudut pandangnya 
atas hasil pemeriksaan dan tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK. Narasumber sendiri  merupakan 
perwakilan dari para pemangku 
kepentingan (stakeholders).

“Dengan lokakarya ini, BPK juga 
ingin memperoleh pengalaman dan 
mengetahui permasalahan entitas 
dalam menindaklanjuti rekomendasi 

BPK MENCARI 
MASUKAN DARI 
STAKEHOLDERS

BPK,” ujar Nizam.
Berdasarkan IHPS Semester I 

Tahun 2012, rekomendasi BPK yang 
ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 
baru mencapai 51,5%. Sehingga
masih ada rekomendasi yang belum 
ditindaklanjuti yang mencapai sekitar 
48,5%.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, dalam 
kata sambutannya, menyatakan 
bahwa acara ini akan memberikan 
kepada BPK, masukan tentang 
bagaimana sebetulnya laporan 
pemeriksaan BPK yang diinginkan 
publik. 

Dia menambahkan hasil 
pemeriksaan BPK bisa diakses oleh 
publik. Bahkan, dulu, seluruh Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) dimuat di 
website. Hanya saja, karena terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan, maka yang 
dimuat di website hanya ikhtisarnya 
saja. Sementara LHP bisa diakses, 
tetapi harus melalui mekanisme 
pengajuan permohonan secara jelas, 
dari siapa dan untuk apa. 

Menurut dia, manfaat LHP bagi 
setiap stakeholder itu berbeda-beda. 
Untuk lembaga perwakilan, seperti 
DPR, DPD, dan DPRD, LHP BPK sangat 
bermanfaat untuk melakukan fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. 
Dia berharap DPR maupun DPD 
bisa memanfaatkannya dalam 
menjalankan fungsi pengawasan.

Sementara manfaat bagi 
pemerintah atau entitas lain akan 
terasa kalau LHP BPK dimanfaatkan 
pemerintah atau entitas lain untuk 
memperbaiki kinerjanya. 

Bagi Hasan Bisri, pemeriksaan 
itu bukan untuk pemeriksaan, tetapi 
untuk perbaikan. 

“Kalau pemeriksaan itu tidak 
mampu memberikan solusi, bahkan 
menciptakan persoalan baru bagi 
yang diperiksa, maka pemeriksaan itu 
menjadi tidak ada gunanya,” ujarnya.

Manfaat bagi aparat penegak 
hukum, LHP BPK mestinya bisa 
dijadikan salah satu bahan untuk 
melakukan penegakan hukum. 
Namun, sesuai dengan UU semestinya 
aparat penegak hukum akan 

Hasan Bisri

rianto prawoto
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menindaklanjuti laporan yang secara 
resmi disampaikan oleh BPK sebagai 
laporan yang mengandung unsur 
tindak pidana. 

Namun, pada prakteknya, karena 
sangat aktifnya aparat penegak 
hukum, banyak di daerah-daerah, 
semua laporan yang di-publish itu, 
dikritisi dan ditindaklanjuti oleh 
aparat penegak hukum. Melalui 
penyidikan, pengumpulan informasi, 
sesuai prosedur yang berlaku.

BPK tidak berkeberatan. Namun, 
kalau sudah masuk apakah ada 
kerugian negara atau tidak, hanya 
BPK yang mempunyai kompetensi 
untuk mengatakannya. Sebab, 
menurut Hasan, betapapun ada 
pelanggaran hukum dan lainnya, 
kalau tidak bisa dibuktikan jika di 
sana ada kerugian negara, maka 
sebenarnya tidak bisa dilanjutkan ke 
arah ranah tindak pidana korupsi. 

 Bagi masyarakat, LHP BPK juga 
mestinya bermanfaat. Sebagai 
sumber informasi untuk mengetahui 
sejauh mana pemerintah mengelola 
uang yang dikuasakan kepadanya. 
Melalui undang-undang APBN, atau 
peraturan daerah tentang APBD. 
Dimana, uang-uang pada APBN atau 

APBD itu telah dilaksanakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Kalangan pers juga merasakan 
manfaat dari LHP BPK ini. LHP BPK
bisa digunakan sebagai bahan 
dalam melaksanakan fungsi kontrol. 
Pers sendiri merupakan komponen 
masyarakat yang melaksanakan 
fungsi kontrol.

Baik dan Berkualitas
Atas manfaat-manfaat bagi 

stakeholders tersebut, BPK menyadari 
bahwa laporan hasil pemeriksaan 
harus disajikan secara baik dan 
berkualitas. Kualitas laporan hasil 
pemeriksaan sendiri didasarkan pada 
standar, seperti Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) dan standar 
lainnya.

 Hasan Bisri bersyukur dengan 
terbentuknya BAKN DPR dan PAP 
DPD.  Dengan terbentuknya BAKN, 
saat ini DPR begitu intens mengkritisi 
laporan pemeriksaan BPK. Demikian 
juga dengan terbentuknya PAP DPD.

“Saya sering mengatakan dalam 
sejarah, saya amati, baru akhir-akhir 
ini DPR itu mengkritisi laporan BPK
dengan sangat tajam, baik dari sisi 

metodologi, sampai materi 
laporan itu sendiri, rekomendasi 
dan sebagainya,” ungkapnya.

Namun, dari sanalah BPK
mengetahui bahwa ternyata 
laporan hasil pemeriksaan 
BPK seringkali berbeda-
beda. Dari sisi threatment
atau rekomendasinya untuk 
persoalan yang sama. 

“Ini kami akui masih terjadi, 
dan ini sering dikritisi oleh 
teman-teman BAKN DPR dan 
PAP DPD,” ucap Hasan lagi.

Atas dasar itu, Hasan Bisri 
mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
BAKN dan PAP. Di sisi lain, 
ia juga mengajak agar para 
auditor BPK menyikapi kritikan-
kritikan tersebut sebagai bahan 
perbaikan ke depan. Lebih 
objektif dan lebih tajam lagi.  

 Di sela-sela acara lokakarya, Ketua 
BAKN Sumarjati Arjoso menyambut 
baik diadakannya acara ini. Baginya, 
acara seperti ini dapat memberikan 
timbal balik yang positif antara BPK
dan stakeholders dan mencerminkan 
keterbukaan BPK terhadap masukan 
serta kritikan yang membangun.

“Acara ini bagus. Tentunya harus 
ada saling memberi dan saling 
menerima. Maksudnya, ini BPK kan 
dengan keterbukaannya, meminta 
pandangan dari pihak-pihak lain, 
tentang bagaimana hasil pemeriksaan 
BPK dilihat dari kualitas, dilihat dari 
kesungguhan auditornya dan lain-
lain. Bagus acara-acara seperti ini, 
supaya sungguh-sungguh sharing 
information dan saling memberikan 
umpan balik,” ungkapnya. 

Hubungan BPK dan BAKN sendiri, 
diakui Sumarjati, berjalan dengan 
baik. Walaupun baru beberapa bulan 
menjabat sebagai Ketua BAKN, 
namun ia melihat dari dulu hubungan 
antara BPK dan BAKN sangat baik. 

“Sudah sering ketemu, sudah 
sering memberikan masukan, dan 
juga ketika kunjungan ke lapangan 
disertai dengan BPK,” ujarnya. and

rianto prawoto
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B PK melakukan kunjungan 
ke kantor Media Group, 
kelompok usaha media yang 
antara lain memiliki Harian 

Media Indonesia, mediaindonesia.
com, dan Metro TV, di Jakarta pada 
Jumat, 9 November 2012. 

Kunjungan dilakukan oleh Ketua
BPK Hadi Poernomo, Plh. Sekretaris 
Jenderal Nizam Burhanuddin, Auditor 
Utama BPK Widodo H Mumpuni, serta 
pejabat di lingkungan BPK.

Kunjungan diterima oleh 
Pemimpin Redaksi Metro TV Putra 
Nababan, Direktur Pemberitaan Media 
Indonesia Usman Kansong, para 
redaktur ekonomi dan politik, serta 
tim liputan dari Media Indonesia dan 
Metro TV. Kegiatan tatap muka ini 
merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk mengenalkan peran dan tugas 
BPK sebagai lembaga negara, serta 
untuk mendapat masukan dari Media 
Group dalam rangka memperbaiki 
tata kelola keuangan negara.

Pada awal diskusi, Usman Kansong
mengungkapkan apresiasinya atas 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

yang saat ini lebih mudah dibaca dan 
dipahami oleh media. 

“Hal ini memberi kemudahan 
bagi media untuk mencerna hasil 
pemeriksaan dan temuan-temuan BPK
atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara,” ujarnya.

Selanjutnya, selain memaparkan 
tugas dan peran BPK memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara, diskusi bergulir 
dengan penjelasan dari Ketua
BPK tentang LHP BPK yang wajib 
ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 20 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 
yang menyebutkan bahwa pejabat 
wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil pemeriksaan. 
“Ada kekuatan hukum. Boleh saja LHP 
diberi sanggahan, dan tentunya akan 
kami pelajari,”jelas Ketua BPK.

Terkait dengan sanksi apabila 
LHP tidak ditindaklanjuti, dijelaskan 
pada Pasal 20 ayat (5) U No. 15 Tahun 
2004 bahwa pejabat yang diketahui 
tidak melaksanakan kewajiban dapat 
dikenai sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan. Adapun, Pasal 26 

ayat (2) menyebutkan setiap orang 
yang tidak memenuhi kewajiban 
untuk menindaklanjuti rekomendasi 
yang disampaikan dalam laporan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 20, dipidana.

Ketua BPK juga menjelaskan 
perihal kondisi BPK saat ini di 
mana dengan memiliki 33 kantor 
perwakilan, auditor yang dimiliki 
berjumlah 2.767 orang (per Agustus
2012). Jumlah entitas yang diperiksa 
adalah 2.426 entitas dengan waktu 
pemeriksaan 2 bulan. 

“Untuk mengurangi beban 
kerja, BPK memanfaatkan teknologi 
e-audit. BPK mencoba untuk 
online. BPK mempunyai hak untuk 
meminta keterangan data dan 
informasi. Sampai saat ini, BPK telah 
menandatangani 714 MoU dengan 
lembaga negara, kementerian/
lembaga, pemda, juga BUMN/D,” 
ungkap Ketua BPK.

Dalam kesempatan tatap muka 
ini, juga dibahas mengenai isu-
isu signifikan yang sedang ramai 
menjadi pemberitaan. Yaitu hasil 
pemeriksaan investigasi kasus 
Hambalang, hasil pemeriksaan 
atas hilangnya kesempatan untuk 
berhemat yang dilakukan PLN, serta 
pemeriksaan lain yang dilakukan BPK.
Diharapkan melalui kegiatan tatap 
muka BPK dengan redaksi Media 
Group dapat diperoleh informasi 
yang jelas mengenai pemeriksaan 
BPK. Sebaliknya, media diharapkan 
dapat ikut mensosialisasikan kepada 
masyarakat atas upaya BPK dalam 
mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas keuangan negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo menerima 

cinderamata dari Media Group yang 

disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Metro 

TV Putra Nababan ketika melakukan media 

visit ke kantor stasiun televisi itu.

BPK KUNJUNGI MEDIA GROUP

rianto prawoto
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M AHKAMAH AGUNG (MA)
menggelar Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) di 
Manado, Sulawesi Utara, 

pada 29 Oktober 2012. Rakernas 
diikuti oleh 313 peserta yang berasal 
dari unsur pimpinan MA, hakim 
agung, serta pimpinan pengadilan 
tingkat banding dari empat 
lingkungan peradilan. Rakernas kali 
ini juga diikuti oleh tim pembaruan 

MA dan para pemantau yang berasal 
dari lembaga-lembaga yang bermitra 
dengan MA.

Hadir juga gubernur Sulawesi 
Utara, wali kota Bitung, dan forum 
koordinasi pimpinan daerah Provinsi 
Sulawesi Utara. Rakernas   dibuka 
oleh Ketua MA Hatta Ali  bertema 
Pemantapan Sistem Kamar untuk 
Mewujudkan Kesatuan Hukum dan 
Meningkatkan Profesionalisme Hakim.

RAKERNAS MA
MEMANTAPKAN 
SISTEM KAMAR
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG MEMANTAPKAN
PELAKSANAAN SISTEM KAMAR DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN
BANDING. SISTEM KAMAR DIHARAPKAN DAPAT MENJAMIN KEPASTIAN
HUKUM DAN KEADILAN

Rakernas membahas berbagai 
agenda, salah satunya mengenai 
sistem kamar. Hatta Ali mengatakan  
pelaksanaan sistem kamar pada 
prinsipnya bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan melalui 
konsistensi putusan dengan 
meningkatkan profesionalisme hakim 
dalam memutus.  “Sistem kamar 
diharapkan dapat menjamin kepastian 
hukum dan keadilan,” katanya.

Penerapan sistem kamar yang 
konsisten, lanjutnya, merupakan 
satu  di antara empat program 
prioritas di sektor teknis peradilan 
yang harus dituntaskan MA pada 2014. 
Tiga program prioritas lainnya adalah 
pembatasan perkara, penyederhanaan 
proses berperkara, dan penguatan 
terhadap akses terhadap keadilan. 
Penetapan program-program 
prioritas di sektor teknis peradilan 
itu merupakan upaya MA untuk 
melakukan pembenahan menyeluruh 
atas cara kerja lembaga peradilan. 
Itulah yang disebut dengan Business
process re-enginering. Tujuan akhirnya 
ialah untuk mewujudkan visi badan 

Ketua Mahkamah Agung 

Hatta Ali membuka 

Rakernas MA dengan 

jajaran pengadilan tingkat 

banding dari empat 

lingkungan peradilan 

seluruh Indonesia tahun 

2012, Senin siang 

(29/10/2012).
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peradilan Indonesia yang agung.
Dengan menerapkan sistem 

kamar, tambah Hatta, MA
mengelompokkan hakim agung 
berdasarkan lingkungan peradilan, 
pengalaman, dan  latar belakang 
pendidikan formal. 

MA juga melakukan distribusi 
perkara yang lebih ketat kepada 
kamar yang relevan. Oleh karena itu, 
MA membagi kamar menjadi lima, 
yaitu kamar pidana, kamar perdata, 
kamar agama, kamar militer, dan 
kamar tata usaha negara. 

Menurut dia, dengan sistem 
kamar perkara-perkara sejenis akan 
ditangani oleh kelompok hakim 
agung yang sama. Dengan sendirinya 
diharapkan dapat menekan disparitas 
antarputusan dan mendorong 
percepatan proses pemeriksaan 
perkara, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kepercayaan publik 
dan citra badan peradilan. 

Di samping itu, dengan sistem 
kamar, proses pengambilan putusan 
di MA akan lebih kolektif. Dengan 
menerapkan sistem kamar pula, 
tandas Ketua MA, terjadi proses yang 

lebih transparan dan akuntabel dalam 
hal ada ketidaksepakatan di antara 
hakim majelis.

Hatta menyadari sepenuhnya, 
jika sistem kamar hanyalah alat, 
bukan tujuan. Sebab yang hendak 
dituju MA ialah konsistensi hukum. 
Dia mengharapkan  semua pucuk 
pimpinan kamar memahami betul 
mekanisme kerja yang tersedia 
dalam sistem kamar dan benar-benar 
menggunakannya untuk mewujudkan 
kepastian hukum. 

Dia juga mengharapkan 

pelaksanaan sistem kamar  mendapat 
dukungan dari Komisi Yudisial dan 
dan DPR.  Pasalnya, kedua lembaga itu 
memegang peranan penting dalam 
rekrutmen hakim agung. 

Hasil rapat, tegasnya, jangan 
sampai berhenti dalam Rakernas 
saja. Sebab hasil pertemuan akbar 
ini harus menetes di titik terbawah 
tingkat pengadilan dan arus dipahami 
oleh semua hakim, panitera, dan 
staf.  Hatta juga meminta para 
peserta membuat timeline dan 
mengadakan monitoring dan evaluasi 
sehingga pelaksanaannya sesuai 

harapan. Sebab Rakernas adalah 
jalan terpenting dalam menyatukan 
visi dan misi. Oleh sebab itu hasil 
Rakernas harus dipahami dari titik nol 
badan peradilan hingga titik teratas 
peradilan. 

“Sepulangnya dari Rakernas ini 
semua peserta memiliki tugas untuk 
mengawasi seluruh kesepakatan. 
Semua peserta harus menjaga 
amanat dan kepercayaan negara yang 
telah dimandatkan dalam bentuk 
kesejahteraan,” tegas Hatta.

Wakil Ketua MA Bidang Non
Yudisial Ahmad Kamil mengatakan  
esensi atau nilai-nilai dari penerapan 
sistem kamar dapat diterapkan 
di pengadilan tingkat pertama 
dan banding. Artinya, esensi dari 
penerapan sistem kamar tidak melulu 
di MA  meski secara nomenklatur 
sistem kamar tidak ada di pengadilan. 

Dia mengungkapkan esensi 
dari penerapan sistem kamar 
adalah masalah disparitas putusan, 
peningkatan profesionalisme 
hakim, pembinaan dan pengawasan 
terhadap bobot putusan hakim. 
Dia mengharapkan esensi yang 
terkandung dalam penerapan sistem 
kamar harus dapat diterapkan di 
pengadilan tingkat pertama dan 
banding.  “Hanya saja  kalau sistem 
kamarnya hanya berlaku di MA,” 
katanya.

Menyangkut pelaksanaan sistem 
kamar di MA, Ahmad mengakui 
penerapannya masih dievaluasi
hingga 2014. Hal ini dilakukan karena 
sistem kamar yang diluncurkan saat 
Rakernas MA pada 2011,  masih dalam 
tahap peralihan menuju penanganan 
perkara yang lebih sempurna. 
“Namanya sistem baru perlu ada 
proses penyesuaian,” jelasnya.

Untuk memantapkan sistem 
kamar ini, MA telah mengeluarkan  
empat aturan guna memperkuat 
mekanisme kerja hasil rapat pleno 
setiap kamar. Seperti, SK KMA No. 
164 Tahun 2011 tentang Pemberian 
Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara 
pada MA, SK KMA No. 017 Tahun 2012 
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tentang Perubahan Pertama SK KMA
No. 142 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penerapan Sistem Kamar pada MA.

Selain itu, MA juga telah 
menerbitkan  SK KMA No. 106 
Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Kelompok Kerja Penyusunan Rencana 
Aksi Implementasi Sistem Kamar
pada MA, SEMA No. 07 Tahun 2012 
tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat 
Pleno Kamar MA sebagai Pedoman 
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 

Wakil Ketua Komisi Yudisial 
Imam Anshori Saleh menyambut 
positif gagasan untuk menerapkan 
esensi dari penerapan sistem 
kamar di pengadilan tingkat 
pertama dan banding. Menurut
dia, jika esensi dari sistem kamar 
diterapkan, putusan yang dihasilkan 
hakim akan berkualitas. Dengan 
adanya penerapan sistem kamar 
ini hakim-hakim pengadilan bisa 
mengembangkan spesialisasi 
kemampuan bidang hukumnya 
yang dibuktikan dengan sertifikasi. 

“Selama ini hakim-hakim pengadillan 
menangani bidang hukum macam-
macam,” katanya.       

Gaji Hakim
Bagi kalangan hakim,  Rakernas 

kali ini  juga memiliki arti tersendiri. 
Maklum, bertepatan pelaksanaan 
Rakernas, jajaran lingkungan 
pengadilan khususnya hakim 
mendapatkan kado istimewa dari 
Presiden SBY. Pasalnya,  pada 29 
Oktober lalu, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono juga meneken peraturan 
pemerintah yang mengatur kenaikan 
gaji dan tunjangan hakim. Persisnya 
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2012 mengenai Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim yang Berada di 
bawah MA.

Ahmad Kamil menilai dengan 
ditekennya peraturan itu kinerja para 
hakim di empat lingkungan peradilan, 
dapat lebih ditingkatkan. Dengan 
begitu tidak ada lagi penyimpangan 
yang dilakukan oleh para hakim. 

Dengan adanya kenaikan tunjangan 
dan gaji hakim, MA akan memperkuat 
pengawasan di seluruh jajaran 
empat lingkungan pengadilan. 
Dengan begitu, jika ada hakim yang 
melanggar tidak ditoleransi lagi. 

“Meski ada kenaikan tunjangan 
dan gaji hakim, MA meminta semua 
jajaran lingkungan pengadilan tetap 
memperkuat sistem pengawasan 
terhadap hakim empat lingkungan 
peradilan,” katanya.

Untuk memperkuat pengawasan 
hakim, tambahnya,  MA memperkuat 
pengawasan dalam bentuk 
pengawasan ketat atasan terhadap 
bawahan.  Dengan pengawasan 
tersebut, jika ada hakim terkena 
sanksi karena melakukan 
pelanggaran, misalnya, atasannya 
akan dipertimbangkan untuk dikenai 
sanksi pula.

“Pengawasan yang efektif adanya 
built in control dari dalam, jika ada 
bawahannya yang berbuat, atasannya 
akan dipertimbangkan untuk dikenai 
sanksi juga,” jelasnya.                      

Ahmad juga mengucapkan 
terima kasih kepada pemerintah, 
DPR, dan KY yang sejak awal telah 
memperjuangkan peningkatan 
kesejahteraan bagi para hakim ini. 
Dengan adanya kenaikan gaji dan 
tunjangan hakim ini, bisa  menjadi 
garis batas untuk menghapus 
perilaku buruk yang dilakukan oknum 
hakim. 

Juru Bicara KY Asep Rahmat 
Fajar menyambut baik keluarnya 
PP yang mengatur tunjangan dan 
kenaikan hakim tersebut. Hanya saja, 
dia berharap  kenaikan gaji harus 
diimbangi dengan performance dari 
para hakim. Terlebih, kata Asep, PP 
tersebut juga mengatur mengenai 
pemberian tunjangan hakim, seperti 
fasilitas tempat tinggal, tranportasi, 
dan jaminan keamanan. Hal itu harus 
dibarengi dengan pembenahan 
sistem manajemen SDM yang baik, 
dari mulai rekrutmen, pembinaan, 
dan pengawasan hakim. bw

rianto prawoto

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah menyampaikan materi dalam Rakernas MA, Senin siang (29/10/2012)
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BPK BERSIAP LAKSANAKAN
SELF ASSESSMENT
REFORMASI BIROKRASI
MODEL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI SECARA NASIONAL KEMBALI BERUBAH. PERUBAHAN ITU 
DITANDAI DENGAN PENERBITAN DUA PERATURAN KEMENTERIAN 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

P ERATURAN Menteri PAN
dan RB (PerMENPANRB)
No. 1 Tahun 2012 dan 
PerMENPANRB No. 31 

Tahun 2012 dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan reformasi Birokrasi (Kemenpan 
dan RB) merupakan patokan bagi 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
reformasi birokrasi.

  PerMENPANRB No. 1 Tahun 2012 
berisi tentang Pedoman Penilaian 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB). Sementara, PerMENPANRB
No. 31 Tahun 2012 berisi tentang 
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Secara Online.

Berdasarkan peraturan  baru, 
pelaksanaan reformasi birokrasi 
dilakukan penilaian secara mandiri 
oleh entitas yang melaksanakannya. 
Tidak lagi dinilai oleh Tim Quality 
Assurance Reformasi Birokrasi 

Nasional seperti tahun 2011 lalu 
terhadap BPK. Sifatnya self assessment 
(penilaian dari diri sendiri). 

Nantinya hasil penilaian sendiri 
dari entitas yang melaksanakan 
reformasi birokrasi ini disampaikan 
kepada Kemenpan dan RB secara 
online. Saluran online-nya sudah 
disiapkan. Jika ternyata hasil penilaian 
tidak cocok atau kurang cocok dengan 
validasi Kemenpan dan RB, maka 
Kemenpan dan RB baru mengirimkan 
Tim Quality Assurance Reformasi 
Birokrasi Nasional ke entitas yang 
bersangkutan.  

 BPK sendiri telah dievaluasi 
pelaksanaan reformasi birokrasinya 
medio November-Desember tahun 

Suasana Workshop Asesor PMPRB dan Operasionalisasi PIK di Hotel Pullman pada 21-23 November 2012.
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lalu. Saat itu, BPK merupakan entitas 
yang satu-satunya dievaluasi selama 
2011. Dengan adanya peraturan baru 
ini, mau tidak mau BPK harus bersiap 
diri.

Untuk itu, BPK melaksanakan 
workshop Asesor PMPRB dan 
Operasionalisasi Pusat Informasi 
dan Komunikasi BPK pada 21-23 
November 2012 di Hotel Pullman, 
Jakarta. Acara ini sendiri sebagai 
bentuk persiapan BPK dalam 
menyongsong PMPRB. Persiapan 
untuk melaksanakan implementasi 
dari PMPRB. Workshop ini juga sebagai 
tanggapan BPK untuk mencari 
pemahaman terkait PMPRB. 

Terkait rekomendasi yang 
diberikan Tim Quality Assurance
Reformasi Birokrasi Nasional yang 
sebelumnya telah melakukan 
penilaian terhadap BPK, Kepala 
Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi 
BPK Yogi Sasmito Nugroho 
menuturkan rekomendasi itu tetap 
dimonitor perkembangannya. 
Jadi, walaupun model penilaian 
pelaksanaan reformasi birokrasi saat 
ini berbeda dengan sebelumnya, 
tetapi rekomendasi pada model 
penilaian sebelumnya tetap 
dijalankan BPK. 

Dari monitoring itu, ada beberapa 

pencapaian atas tindak lanjut 
rekomendasi yang diberikan Tim
Quality Assurance Reformasi Birokrasi 
Nasional kepada BPK. Salah satunya, 
telah disinkronkannya antara Road
Map Reformasi Birokrasi dengan 
Rencana Implementasi Renstra 
BPK. Ada juga model pengelolaan 
Manajemen Perubahan (Change
Management), pengelolaan sumber 
daya manusia, dan meningkatkan 
pelayanan publik. 

Terkait pelayanan publik ini, BPK 
juga mengadakan workshop Pusat 
Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK, 
bersamaan dengan workshop Asesor
PMPRB. “Itu salah satu bentuk apa 
yang kita lakukan untuk menjawab 
beberapa rekomendasi itu,” ujar Yogi 
yang juga menjabat Kepala Sub 
Bagian Kerjasama Multilateral Biro 
Humas dan Luar Negeri BPK ini.

Pada dasarnya ada sinkronisasi 
model penilaian saat ini dengan 
sebelumnya.  Sebelumnya, ada 
delapan area perubahan yakni Pola 
Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen 
Perubahan), Penataan Peraturan 
Perundang-undangan, Penataan 
dan Penguatan Organisasi, Penataan 
Tatalaksana, Penataan Sistem 
Manajemen SDM Aparatur, Penguatan 
Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja, dan Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik.

Kedelapan area perubahan 
tersebut kemudian dipetakan Tim
Kemenpan dan RB. Hasil pemetaan 
itu, kedelapan area itu dimasukkan 
ke dalam kriteria yang menjadi arah 
untuk penilaian model PMPRB. 

Menurut Yogi, dengan sinkronisasi 
tersebut, sekitar 60%, Tim Asesor
BPK bisa menjawab evaluasi model 
PMPRB ini. Nah, yang paling krusial, 
justru sisanya sekitar 40%. Sebab, 
untuk menjawabnya harus melalui 
survei ke tataran grassroot pegawai. 
Maksudnya, untuk mencapai yang 
sekitar 40%, harus ada kesamaan 
pemahaman dan pengertian terkait 
pencapaian reformasi BPK.

“Apa yang kita pandang 
bahwa BPK sudah mencapai taraf 
ini, pegawai-pegawai juga sama 
memandang bahwa BPK sudah 
mencapai taraf ini,” jelasnya. 

Tim Reformasi Birokrasi BPK 
mungkin tahu capaian reformasi 
birokrasi BPK, dengan menunjukkan 
bukti-buktinya. Hal tersebut juga 
seharusnya terjadi di tataran 
pegawai-pegawai BPK lainnya. Sebab, 
jika melalui survei, para pegawai 
BPK dituntut untuk mengetahui 
pencapaian reformasi birokrasi 
dengan buktinya. 

“Nah ini tugas berat, mungkin 
kalau menurut saya ada di Biro 
Humas dan Luar Negeri, karena harus 
melakukan sosialisasi, termasuk tim 
PMO (Project Management Office)
harus melakukan sosialisasi supaya 
pemahaman pegawai sama dengan 
pemahaman Tim RB (Reformasi 
Birokrasi BPK),” papar Yogi. 

 Dalam model PMPRB ini 
pencapaian dalam reformasi birokrasi 
tetap harus menyertakan bukti. 
Bukti-bukti inilah yang menjadi dasar 
dalam penilaian Kemenpan dan RB, 
bahwa penilaian mandiri ini sudah 
dilakukan dengan sebenar-benarnya 
berdasarkan bukti yang ada.        

BPK mencoba menyikapinya 
dengan melakukan pembentukan, 
tidak hanya Tim Reformasi Birokasi di 
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tingkat Pusat, tetapi juga di Tingkat 
Satuan Kerja (Satker). Tim Reformasi 
Birokrasi di Satuan Kerja ini juga 
sekaligus Tim Asesor (Tim Penilai) 
yang akan menilai pelaksanaan 
reformasi birokrasi di satuan kerjanya 
masing-masing. Apa yang dilakukan 
ini juga merupakan tindak lanjut dari 
rekomendasi Tim Quality Assurance
Reformasi Birokrasi Nasional pada 
2011.

Peran Itama
Peran Inspektorat Utama (Itama) 

BPK dirasa penting dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi di BPK. Dalam 
model evaluasi reformasi birokrasi 
sebelumnya, melalui Permenpan 
dan RB No. 53, peran Itama BPK 
juga penting. Sebagai koordinator 
Reformasi Birokrasi di BPK. 

Pada tahun lalu, Itama penjamin 
kualitas (quality assurance) reformasi 
birokrasi di internal BPK. Itama 
melakukan review atas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di BPK. Hasil 
evaluasi itu dibuat laporan yang 
kemudian disampaikan ke Kemenpan-
RB serta Sekretariat Jenderal BPK. 

Model penilaian sekarang, 
PMPRB yang dilakukan secara online,
Itama BPK juga sebagai koordinator 
PMPRB Kementerian dan Lembaga, 
dimana BPK termasuk di dalamnya. 
Karena ini model penilaian baru, BPK 
mengirimkan tim PMO ke Kemenpan 
untuk mengetahui dan memahami 
secara jelas. 

Peran Itama ini sangat dominan 
sebagai koordinator. Namun,
tugasnya tidaklah ringan. Itama harus 
menyamakan persepsi di internal BPK 
untuk memahami bagaimana menilai 
secara mandiri di masing-masing 
satuan kerja. 

Model penilaian yang baru 
ini lebih banyak check list dan 
survei. Sehingga jangan sampai 
menganggap mudahnya model 
penilaian, di sisi lain, buktinya tidak 
sesuai. Oleh karena itu, Itama sudah 
meminta dengan PMO mengkoordinir, 
pertama, mendatangkan Menpan dan 
RB. 

Selanjutnya dari situ, PMO dengan 
Itama membentuk asesor-asesor di 
tingkat pejabat eselon II dan inputer. 
Alasannya membentuk asesor di 
tingkat pejabat eselon II dan inputer 
karena kalau pejabat eselon II tidak 
memahami proses yang ada di 
dalam satuan kerjanya, pelaksanaan 
reformasi birokrasi tidak terdukung 
dengan baik. Hal ini diungkapkan 
Kepala Bidang IIB Itama BPK Selvia Vivi 
Devianti. 

Vivi menjelaskan pada November 
2012, setelah pengenalan PMPRB, 
akan dicoba simulasi pelaksanaan 
PMPRB di BPK. Pada Desember, 
direncanakan menginput semua nilai 
di semua satuan kerja ke dalam sistem 
PMPRB online. Dari situ, Itama akan 
melihat hasil dengan bukti-buktinya. 
Dan mulai melakukan penilaian. 
Penilaian sendiri ada tiga kali.

Pada Januari 2013, saat Rapat 
Kerja (Raker) Pelaksana BPK, Itama 
akan menyampaikan penilaian tahap 
pertama. Pada tahap kedua dilakukan 
pada Februari 2013. Dan, tahap 
ketiga dilakukan pada akhir Februari 
atau awal Maret, sebagai finalisasi 
penilaian secara PMPRB. Paling telat 
untuk seluruh penilaian melalui 
PMPRB online untuk Kementerian dan 
Lembaga Tahun 2012 ini jatuh pada 
Maret 2013.

Dalam hasil penilaian tahap 
pertama yang akan disampaikan 
Januari 2013, Itama akan 
menyampaikan kepada pimpinan 
BPK. “Dari situ kita sampaikan 
kepada Pimpinan (BPK) nilai kita 
seperti ini, apa saja yang kurang, 
apakah mungkin bisa diperbaiki, 
kita mengharapkan bisa diperbaiki,” 
ungkap Vivi. 

Setelah penilaian tahap pertama, 
pada Februari 2013 diadakan lagi 
pertemuan antar pimpinan BPK untuk 
disampaikan penilaian tahap kedua. 
Setelah penilaian tahap kedua ini, 
dari bukti-bukti yang ada dan seluruh 
satuan kerja di BPK sepakat, Itama 
akan melakukan finalisasi di akhir 
Februari atau awal Maret. Finalisasi 
ini akan terlihat penilaian secara final, 
dan Itama akan menyampaikannya 
kepada Kemenpan dan RB secara 
online.

Untuk penilaian melalui 
model PMPRB Tahun 2013, Itama 
merencanakan akan dimulai dari 
Rapat Kerja Pelaksana BPK tengah 
semester di bulan Juli 2012. Untuk 
mendiskusikan progress dari 
pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 
2012, sekaligus melakukan penilaian 
pelaksanaan reformasi birokrasi tahap 
pertama. Penilaian tahap kedua 
dilakukan pada Oktober 2013, dan 
tahap ketiga pada Desember 2012. 

and

Selvia Vivi Devianti

rianto prawoto

Peran Itama sebagai 
penjamin kualitas 
(quality assurance) 
reformasi birokrasi di 
internal BPK. Itama 
melakukan review 
atas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di 
BPK. Hasil evaluasi itu 
dibuat laporan yang 
kemudian disampaikan 
ke Kemenpan-RB serta 
Sekretariat Jenderal BPK. 
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MENCIPTAKAN TRANSPARANSI 
ANGGARAN MELALUI E-AUDIT

BERBAGAI
upaya tidak 
henti-hentinya 
dilakukan oleh 

BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta  untuk 
menerapkan pemeriksaan 
secara elektronik. Pemprov 
DKI Jakarta, selaku auditee,
juga mulai  menggunakan 
transaksi keuangan 
berbasis elektronik audit. 
Dengan begitu,  BPK dapat 
memantau segala bentuk 
penggunaan anggaran. 
Selain itu, melalui sistem 
ini juga akan tercipta 
transparansi penggunaan 
anggaran.

Saat ini, setiap transaksi 
lelang, belanja barang, 
dan jasa dapat diakses 
melalui elektronik. Dengan 
begitu seluruh  kegiatan 
di Pemprov DKI Jakarta 
diumumkan melalui 
Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE). 
Dengan cara seperti itu,  
dapat  menghemat anggaran sebesar 
13,75% dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Adapun 
LPSE sendiri menyelenggarakan 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara elektronik. Perusahaan yang 
ingin berpartisipasi, dapat mengikuti 
pengadaan dengan terlebih dahulu 
mendaftar secara online.

Pengadaan barang dan jasa 
secara elektronik ini tentunya dapat 

meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, meningkatkan akses 
pasar dan persaingan usaha yang 
sehat, memperbaiki tingkat efisiensi 
proses pengadaan, mendukung proses 
monitoring dan audit serta memenuhi 
kebutuhan akses informasi yang real 
time guna mewujudkan clean and good 
government dalam pengadaan barang/
jasa pemerintah.

Sementara layanan yang tersedia 
dalam Sistem Pengadaan Secara 

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  MULAI  MENGGUNAKAN 
TRANSAKSI KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK. MELALUI SISTEM INI  
AKAN TERCIPTA TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN.

Elektronik saat ini adalah e-tendering
yang ketentuan teknis operasionalnya 
diatur dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Tata Cara E-Tendering.

Selain itu LKPP juga menyediakan 
fasilitas Katalog Elektronik (e-catalogue)
yang merupakan sistem informasi 
elektronik yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis dan harga barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang/
jasa pemerintah, proses audit secara 
online (e-audit), dan tata cara pembelian 
barang/jasa melalui katalog elektronik 
(e-purchasing). 

Sebelumnya, BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta  dan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta menandatangani 
Keputusan Bersama tentang Petunjuk 
Teknis (Juknis) Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Informasi untuk 
Akses Data Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Penandatanganan  yang 
di Auditorium kantor  Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta itu dalam Rangka 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Keputusan bersama yang 
ditandatangani itu merupakan tindak 
lanjut atas Nota Kesepahaman yang 
ditandatangani pada 31 Maret 2011 
dalam rangka akses data Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta secara on-line oleh 
BPK untuk kepentingan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara. 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk, 
mengungkapkan dengan disepakatinya 
juknis ini, diharapkan prosedur, 
langkah-langkah pengelolaan sistem 
informasi untuk akses data serta batasan 
tanggungjawab dan peran masing-
masing pihak semakin jelas.

Dia menyampaikan terima 
kasih kepada jajaran Pemprov DKI

Blucer W. Rajagukguk

rianto prawoto
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Jakarta yang telah memberikan 
dukungan yang optimal. Menurut dia, 
penandatanganan ini menjadi luar biasa 
karena merupakan yang pertama kali 
diselenggarakan. Selain itu, sistem yang 
dibangun bersama antara dua instansi 
yang dapat terakses secara on-line
juga merupakan yang pertama kali di 
Indonesia. 

Blucer  mengungkapkan 
pada era digital dewasa ini sudah 
banyak kegiatan masyarakat yang 
menggunakan akses elektronik. Dia 
mencontohkan e-commerce, e-banking, 
e-magazine, e-shopping dan lain 
sebagainya.  Menuruti dia, kegiatan 
pemeriksaan pun sudah saatnya beralih 
dari sistem manual ke sistem yang 
berbasis elektronik atau yang biasa kita 
sebut dengan e-audit. 

“Apa yang dilaksanakan  antara 
BPK Perwakilan Provinsi DKI dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
merupakan langkah kecil yang 
berdampak sangat besar di masa 
mendatang,” katanya.

Blucer   menambahkan ada 
perkembangan yang cukup 
menggembirakan. Pemprov DKI sudah 
melakukan perhitungan menggunakan 
GIS (Geographic  Information Systems)
untuk menghitung luasan dengan nilai 
sehingga memudahkan pemeriksa 
dalam melakukan uji fisik di lapangan 
pada saat pemeriksaan. Selain itu, dalam 
mekanisme pengolahan data   diangkat 
dari SQL bisa dianalisis oleh auditor 
melalui software ACL dan Aburtus atau 
Excel. 

Pemantauan Tindak Lanjut
Ketua Tim Pemeriksaan LKPD DKI

Jakarta TA 2011 Syaefulloh Hidayat 
mengungkapkan  penerapan Risk 
Based Audit (RBA) dilakukan melalui 
database yang diperoleh secara offline.
Berdasarkan database tersebut bisa 
diidentifikasi akun yang  signifikan, 
kemudian dibuat peringkat SKPD, 
dan akun yang paling berisiko untuk 
dilakukan pendalaman lebih lanjut. 

Adapun, penerapan E-KKP, 
formatnya berupa kumpulan file dan 

folder yang dibuat seragam. “KKP yang 
dibuat oleh masing-masing subtim 
yang paling utama adalah worksheet 
termasuk ikhtisar koreksinya yang 
nantinya digabungkan oleh subtim 
konsolidasi,” katanya. 

Blucer menambahkan BPK 
Perwakilan DKI Jakarta juga melakukan 
pemantauan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena, 
selain tahapan-tahapan pemeriksaan, 
tindak lanjut pemeriksaan merupakan 
bagian dari proses bussiness oriented
yang sangat penting. Menurut dia, 
keberhasilan pemeriksaan merupakan 
hasil dari tindak lanjut  pemeriksaan itu 
sendiri.  

Oleh karena itu, tambahnya, 
pemahaman atas pelaksanaan tindak 
lanjut pemeriksaan sangat penting 
bagi stakeholder terutama auditee itu 
sendiri maupun aparat penegak hukum. 
Sebab ketidakjelasan atau perbedaan 
penafsiran atas rekomendasi 
yang harus ditindaklanjuti 
baik secara umum maupun 
menurut bahasa hukum 
antara auditor dengan auditee
seringkali menimbulkan 
permasalahan. Bahkan menjadi 
penghambat pelaksanaan 
tindak lanjut. 

Saat ini, menurut Blucer, 
progress pelaksanaan tindak 
lanjut pemeriksaan Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta cukup 
tinggi, yaitu mencapai 60%.   

Menanggapi hal tersebut 
Ketua BPK Hadi Poernomo 
memberikan apresiasi dan 
dukungannya terhadap  
apa yang telah dilakukan 
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 

“Ini maju sekali, saya 
appreciate dan saya tidak 
menduga bahwa kota 
utama kita DKI Jakarta telah 
melakukan sejauh ini kalau 
pun masih ada kekurangan, 
teman-teman dari pusat siap 
membantu,” katanya. 

Sekretaris Daerah Provinsi 
DKI Jakarta Fadjar Panjaitan

berharap melalui penerapan e-audit 
diharapkan akan terjalin sinergi antara 
BPK  dan Pemprov DKI Jakarta dalam 
membentuk suatu pusat data melalui 
link and match data entitas. Selain 
itu, melakukan e-audit ini juga dapat  
meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan pemeriksaan serta 
dapat mempermudah pemeriksaan 
dalam memperoleh dan menganalisa 
dokumen pemeriksaan.

Selain itu, lanjutnya, banyak 
manfaat yang diperoleh dari penerapan 
e-audit ini bagi Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta adalah meningkatkan 
transparansi, validitas, dan akurasi 
data, sebagai bentuk kesungguhan 
dan komitmen dalam penerapan 
prinsip good corporate governance
serta dapat mendeteksi secara dini 
berbagai kelemahan terutama dalam 
pengelolaan dan tangggung jawab 
keuangan negara.  bw
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BPK MERILIS 10 KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DENGAN ANGGARAN 
PERJALANAN DINAS YANG TERBESAR MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA. 
PERNYATAAN INI BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN 
KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LKKL) PADA SEMESTER I/2012. 

KERUGIAN negara yang 
ditimbulkan berasal dari 
penggunaan anggaran 
perjalanan dinas kementerian 

dan lembaga (K/L) terdiri dari dua 
kategori yaitu belanja perjalanan 
dinas  fiktif dan  biaya perjalanan dinas 
ganda dan atau melebihi standar yang 
ditetapkan.  

Jika dilihat dari 10 besar tersebut, 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 
nangkring di peringkat pertama. 
Kasus yang ditemukan sebanyak 
dua kasus. Total kerugian negara 
yang ditimbulkan dari penggunaan 
anggaran perjalanan dinas tersebut 
sebesar Rp4,73 miliar. Rinciannya, 
Rp4,45 miliar berasal dari belanja 
perjalanan dinas fiktif dan biaya 
perjalanan dinas ganda sebesar 
Rp273 juta. Kementerian Pemuda 
dan Olahraga belum melakukan 
penyetoran ke kas negara/daerah atas 
temuan yang telah ditindak lanjuti 
dalam proses pemeriksaan.

Peringkat kedua ditempati 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Kerugian negara yang 
ditimbulkan dari penyalahgunaan 
anggaran perjalanan dinas ini sebesar 
Rp1,93 miliar. Kerugian dari belanja 
perjalanan dinas fiktif sebesar Rp354
juta dan biaya perjalanan dinas ganda 
Rp1,58 miliar. 

Sama halnya dengan Kementerian 
Pemuda dan Olahraga, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum 
menyetor ke kas negara sebagai 
upaya tindak lanjut atas temuan BPK 
tersebut.  

Kementerian Pembangunan 
Daerah Tertinggal duduk di peringkat 
ketiga. Total kerugian negara yang 
ditimbulkan penyalahgunaan 
penggunaan perjalanan dinas sebesar 
Rp1,42 miliar. 

Tidak seperti Kementerian Pemuda 
dan Olahraga serta Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  di 
kementerian ini ditemukan empat 
kasus. Satu kasus ditemukan pada 
kategori belanja perjalanan dinas fiktif 
senilai Rp81,6 juta. Sementara ada 

PENYALAHGUNAAN 
ANGGARAN PERDIN 
PADA 10 K/L
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tiga kasus dalam biaya perjalanan 
dinas ganda sebesar Rp1,34 miliar. 
Kementerian Pembangunan Daerah 
Tertinggal sendiri sudah menyetor ke 
kas negara sebesar Rp1,27 miliar.

Pemerintah Daerah
BPK juga merilis 10 besar 

pemerintah daerah yang 
penggunaaan anggaran perjalanan 
dinasnya ditemukan penyalahgunaan. 

Hasil Rilis BPK tersebut, didasarkan 
atas temuan BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran 2011. Dari 
10 besar, ada dua temuan BPK atas 
penyalahgunaan penggunaan 
anggaran perjalanan dinas  tersebut 
dari LKPD entitas Tahun Anggaran 
2010. Kedua entitas tersebut, yaitu 

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi  
Maluku, dan Kabupaten Kepulauan 
Aru, Provinsi Maluku. 

Pemerintah daerah yang duduk di 
peringkat pertama adalah Kabupaten 
Buru Selatan, Provinsi  Maluku. Total 
penggunaan anggaran perjalanan 
dinas yang menimbulkan kerugian 
negara sebesar Rp3,52 miliar. Kasus 
yang ditemukan adalah belanja 
perjalanan dinas fiktif. 

Peringkat kedua adalah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Total nilai kerugian 
negara yang ditimbulkannya sebesar 
Rp3,01 miliar. Kasus yang ditemukan 
adalah belanja perjalanan dinas fiktif. 

Kota Medan, Provinsi Sumatra 
Utara menduduki peringkat ketiga. 
Total nilai kerugian negara yang 
ditimbulkan sebesar Rp2,47 miliar. 

Sama seperti Kabupaten Buru Selatan 
dan Provinsi Sulawesi Selatan, kasus 
yang ditemukan pada perjalanan 
dinas di LKPD Tahun Anggaran 2011 
Kota Medan hanya satu kasus, yaitu 
belanja perjalanan dinas fiktif.

Total Temuan
Secara total temuan BPK di K/L 

tingkat pusat sebanyak 66 kasus  
dengan kerugian negara senilai 
Rp20,71 miliar. Sebanyak 24 kasus 
dari 66 kasus masuk kategori belanja 
perjalanan dinas fiktif senilai Rp9,27
miliar, dan 42 kasus ditemukan pada 
kasus biaya perjalanan dinas ganda 
dan atau melebihi standar yang 
ditetapkan senilai Rp11,43 miliar.

Sementara total temuan pada 
pemerintah daerah, baik pemerintah 
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provinsi, kabupaten, dan kota, BPK 
menemukan 193 kasus senilai Rp56,86
miliar. Sebanyak 62 kasus di antaranya 
berupa perjalanan fiktif sebesar Rp30,85
miliar dan 131 kasus dengan nilai Rp25,43
miliar.

Kordinator Investigasi dan Advokasi 
Forum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi 
mengatakan kerugian negara dari perdin 
sangat besar. 

Dia mengatakan jika memang terjadi 
penyimpangan di dalamnya, seharusnya 
sudah harus masuk dalam ranah hukum. 
Dengan kata lain aparat penegak hukum 
seyogyanya menindaklanjuti hasil 
temuan BPK ini. 

Seperti perjalanan dinas fiktif dan 

belanja perjalanan dinas ganda, ini sudah 
masuk dalam modus tindak pidana. Jika 
modus seperti ini tidak pernah masuk 
ranah hukum, modus ini akan tetap 
dilakukan oleh aparat pegawai negeri sipil 
(PNS). Sehingga tidak akan ada perbaikan 
dalam penggunaan anggarannya. 

Jika temuan BPK ini masuk ke ranah 
hukum, akan ada terapi kejut sehingga 
aparat PNS akan berpikir dua kali jika akan 
menyalahgunakan anggaran perjalanan 
dinas. Sehingga penggunaan anggaran 
untuk perjalanan dinas akan digunakan 
sebaik-baiknya, sesuai ketentuan.

“Nanti jika dijatuhi hukuman oleh 
pengadilan, akan menjadi shock terapi 
bagi entitas lainnya,” ucap Ucok melalui 
pesan singkatnya. and

Uchok Sky Khadafi



AKSENTUASI

36 Warta BPK      NOVEMBER 2012

A GAKNYA PNS-PNS 
nakal seolah tak takut 
dikenai sanksi akibat 
menyelewengkan 

anggaran perjalanan dinas. Padahal 
sistem kendali perjalanan dinas 
yang berlaku sekarang, sudah 
cukup ketat dan kecil kemungkinan 
untuk bisa melakukan 
penyelewengan. Namun, tetap saja 
ada yang nekat ‘mengakali’ sistem 
tersebut, meski risiko terungkap 
sangat besar. 

BPK selalu menemukan kasus 
penyelewengan dana perjalanan dinas 
dalam setiap LHP.  Pada semester 
I/2012, kerugian negara/daerah akibat 
penyimpangan perjalanan dinas di 
pemerintah pusat, daerah sebanyak 
259 kasus senilai Rp77 miliar. Dari total 
kerugian Negara/daerah tersebut, 
sebanyak 86 kasus senilai Rp 40.131,50 
milyar merupakan perjalanan dinas 
fiktif, dan sebanyak 173 kasus senilai Rp 
36.873,57 milyar merupakan perjalanan 
dinas ganda atau perjalanan dinas 
melebihi standar yang ditetapkan.

“Memang, mereka itu termasuk 
‘pemberani-pemberani’, dalam artian 
melakukan seperti itu. Padahal sudah 
pasti akan ketahuan. Paling tidak kalau 
disampling, pasti akan ketahuan,” tegas 
Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, seusai 
konferensi pers seputar IHPS Semester 
I/2012, di Gedung DPR, Jakarta, baru-
baru ini.

Dikatakannya, sebenarnya sistem 
kendali perjalanan dinas, khususnya di 
pemerintah pusat yang menggunakan 
sistem ad cost, sudah cukup bagus. 
Dengan sistem ad cost, artinya, biaya 
yang dibayarkan harus betul-betul 
berdasarkan bukti pengeluaran yang 
sah. 

“Yang jadi persoalan, sekuat apapun 
pengendalian internal, kalau ada kolusi 
atau ada pemalsuan, maka rusaklah 
sistem kendali. Itu yang terjadi. Di 
mana masih ada biro-biro perjalanan 
yang bisa menyediakan bukti-bukti 
palsu. Persoalan lainnya, pihak atasan 
langsung, tidak  melakukan pengawasan 
internal yang baik. Jadi, ini sebetulnya 
yg merusak sistem pengendalian intern,” 
jelasnya. 

Secara rinci disebutkan dalam IHPS 
I/2012, total kerugian Negara belanja 
perjalanan dinas di pemerintah pusat, 
sebanyak 24 kasus senilai Rp 9.278,46 

‘SELEWENGKAN ANGGARAN
PERJALANAN DINAS BAKAL
DIHUKUM’
SISTEM KENDALI PERJALANAN DINAS SUDAH DIBUAT SEBAIK MUNGKIN. 
NAMUN PNS NAKAL MASIH BERUSAHA MENGAKALI. SELAIN HARUS 
MENGEMBALIKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DIUSULKAN JUGA DIPROSES 
SECARA HUKUM. 

milyar merupakan perjalanan dinas fiktif. 
Adapun sebanyak 42 kasus senilai Rp 
11.438,10 milyar merupakan perjalanan 
dinas ganda dan/atau perjalanan melebihi 
standar yang ditetapkan. 

Sedang total kerugian daerah belanja 
perjalanan dinas di pemerintah daerah, 
sebanyak 62 kasus senilai Rp 30.853,04 
milyar, merupakan perjalanan dinas fiktif 
dan sebanyak 131 senilai Rp 25.435,47 
milyar merupakan perjalanan dinas ganda 
dan/atau perjalanan dinas melebihi 
standar.

Selain temuan kerugian Negara/
daerah, BPK juga mengungkap 
penyimpangan ketentuan perjalanan 
dinas yang bersifat administrative, seperti 
penyertaan buktu perjalanan dinas yang 
tidak dilengkapi/tidak valid dalam laporan 
pertanggung jawaban perjalanan dinas. 
Selama Semester I/2012, penyimpangan 
administrasi belanja perjalanan dinas 
sebanyak 104 kasus dengan rincian terjadi 
di pemerintah daerah sebanyak 78 kasus 
dan di pemerintah pusat sebanyak 26 
kasus.

“Saya meyakini, kasus terbanyak dan 
terbesar ada di tingkat daerah. Karena 
daerah kebanyakan tidak menerapkan 
ad cost, mereka menerapkan lumsum. Itu 
sebabnya menjadi sulit dikontrol. Kalau 
ad cost saja masih ‘dikerjai’, apalagi yang 
tidak ad cost. Pemerintah, memang, tidak 
mengatur secara tegas bahwa Pemda 
harus menggunakan ad cost. Semuanya 
diserahkan sepenuhnya kepada kepala 
daerah sebagai wujud otonomi daerah. 
Tapi, kalau tidak salah, mulai tahun ini 
mereka akan menerapkan ad cost, secara 
bertahap,” papar Hasan Bisri lagi.

“Bayangkan saja, kalau dari Papua ke 
sini (Jakarta), satu kali perjalanan untuk 
2 hari, bisa sampai Rp 10-15 juta. Kalau 
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dia datang ke Jakarta membawa surat 
perjalanan dinas 10 orang, padahal 
yang berangkat satu, berapa yang 
bisa dikumpulkan dari situ?” tandas 
Hasan Bisri kepada wartawan yang 
‘mengerubutinya’ seusai jumpa pers.

Akal-akalan PNS Nakal
Dalam catatan, BPK telah 

mengindentifikasi modus 
penyimpangan perjalanan dinas 
yang sering dilakukan di lingkungan 
pemerintah pusat dan daerah. Antara 
lain: perjalanan dinas tidak dilaksanakan, 
namun tetap dipertanggung jawabkan 
dan dananya tetap dicairkan (fiktif); 
Perjalanan dinas rangkap: Pegawai 
melaksanakan perjalanan dinas rangkap 
(lebih dari satu perjalanan dinas yang 
dilaksanakan pada tanggal dan hari 
yang sama); 

Perjalanan dinas dilakukan, namun 
harga tiket tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya (pegawai melaksanakan 
perjalanan dinas dengan tiket harga 
promo, namun mencatat ulang tiket 
dengan harga yang dimaksimalkan 
sesuai pagu di SPPD); Perjalanan dinas 
dilaksanakan menggunakan maskapai 
penerbangan X, namun dipertanggung 
jawabkan menggunakan tiket maskapai 
Y yang lebih mahal; 

Perjalanan dinas dilaksanakan 
menggunakan maskapai tertentu, 
namun nilai tarif pesawat dan atau hari, 
tanggal keberangkatan berbeda dengan 
bukti pertanggung jawaban; Tiket yang 
dijadikan bukti pertanggung jawaban 
tidak sesuai dengan manifest.

Menurut Hasan Bisri, ‘akal-akalan’ 
para pegawai nakal ini mudah 
terbongkar. BPK akan tahu mana 
perjalanan dinas fiktif, mana yang tidak. 
“Untuk kasus orang yang pada saat 
bersamaan berada di dua tempat. Pasti 
salah satunya salah. Langkah pertama 
adalah, pengujian cross. Misalnya, dia 
melakukan perjalanan dinas ke sebuah 
daerah, tapi di tanggal dan waktu yang 
sama, dia rapat di Jakarta. Kita akan 
melakukan pengujian ke maskapai 
penerbangan sesuai tiket dicantumkan 
dalam perjalanan dinas itu. Nanti akan 
ketahuan, dia pergi atau tidak. Mungkin, 

katakanlah, dia pergi tanggal 5 tapi 
sesungguhnya tanggal 7, karena tiket 
telanjur dibeli. Jadi meski pasti bisa 
terbongkar, namun untuk meneliti ini 
membutuhkan proses panjang. Yang 
juga pasti dilakukan adalah proses 
klarifikasi pada yang bersangkutan,” kata 
Hasan Bisri panjang-lebar.

Kelemahan Sistem Anggaran
Lebih jauh Hasan Bisri 

mengungkapkan tentang adanya 
kelemahan pada sistem anggaran yang 
berlaku sekarang. Menurutnya, sekarang 
ini biaya perjalanan dinas tidak masuk 
dalam satu mata anggaran tersendiri, 
namun masuk menyelinap di belanja 
barang. Inilah yang menyebabkan 
lemahnya control pada belanja 
perjalanan dinas, tentang, berapa 
sesungguhnya pengajuan perjalanan 

dinas. “Ini baru ketahuan ketika diminta 
mengumpulkan semua,” tambahnya.

Kalau dulu, sebelum sistem sekarang, 
pada mata anggaran APBN tertulis; 
belanja pegawai, belanja barang, belanja 
pemeliharaan, belanja perjalanan, 
dan lain-lain. Tapi sekarang, mata 
anggarannya; belanja pegawai, belanja 
barang, belanja modal, bantuan sosial 
dan subsidi. “Belanja pemeliharaan dan 
perjalanan dinas, masuk dalam belanja 
barang. Itu sebabnya tidak kelihatan,” 
tegasnya.

Karena itu, ucap Hasan, BPK 

menyarankan agar pemerintah 
sebaiknya memunculkan kembali 
belanja perjalanan dinas dalam 
mata anggaran tersendiri, sejajar 
dengan mata anggaran belanja 
barang. Ini dimaksudkan agar mudah 
mengontrolnya. Sebaiknya, jangan 
disatukan seperti sekarang. “Ini supaya 
mudah dipantau dan gampang dinilai 
kinerjanya,” katanya. “Coba bayangkan, 
kalau satu instansi belanja perjalanan 
dinasnya lebih banyak dari pada belanja 
modal, ngapain saja kerja mereka? 
Masak, jalan-jalan terus?”

Karenanya, Hasan Bisri sependapat 
jika kasus penyelewengan perjalanan 
dinas dibawa ke ranah hukum 
sebagaimana telah dilakukan dalam 
kasus di Kemenlu. Di mana pelakunya 
dimeja hijaukan. Memang dalam 
rekomendasi disebutkan, agar 
entitas mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan perjalanan dinas serta 
menyetorkan kelebihan pembayaran 
ke kas Negara/daeah. BPK juga 
merekomendasikan pemberian 
sanksi kepada pejabat/pegawai yang 
melakukan penyimpangan.

“Namun kalau hanya 
mengembalikan kelebihan pembayaran 
ke kas Negara, nanti efek jeranya tidak 
ada. Jadi, saya persilahkan aparat 
penegak hukum, kalau memang mau 
mengambil satu-dua kasus untuk 
dijadikan test case untuk diproses secara 
hukum,” tegas Hasan Bisri menjawab 
pertanyaan wartawan. 

Berdasarkan poses pemeriksaan BPK 
Semester I/2012, instansi pemerintah  
pusat dan daerah telah menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dengan menyetor 
uang ke kas Negara/daerah Rp 22,543,40 
milyar (sekitar 29,27% dari total kerugian 
Negara/daerah dari perjalanan dinas), 
dengan rincian, penyetoran oleh 
pemerintah pusat Rp 5.785,17 milyar 
dan daerah Rp 16.758,23 milyar.

Lepas dari itu, ditambahkan Hasan, 
sebenarnya dengan pengetatan yang 
ada sekarang, jumlah kasus-kasus 
perjalanan dinas sudah jauh berkurang 
dibanding sebelumnya. “Tren penurunan 
relative besar, cuma memang masih juga 
ditemukan,” katanya. dr

Hasan Bisri
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ROAD TO W TP

K EJAKSAAN Agung tak henti-hentinya 
berbenah. Maklum, lembaga penegak 
hukum itu memang  sering kali mendapat 
tudingan miring dari publik, mulai dari 

penyuapan hingga korupsi. Namun, kini Jaksa Agung 
Basrief Arief bisa bernapas lega. Pasalnya, lembaga 
yang dipimpinnya memperoleh opini WTP dari  BPK.

“BPK  menilai  laporan keuangan  yang disajikan 
kejaksaan sudah  sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan,” katanya.

Jaksa Agung mengungkapkan laporan  keuangan 
merupakan perwujudan  dari transparansi dan 
akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara.  Hal 
ini sesuai dengan Pasal  2 Undang-undang Nomor  15 
Tahun 2004  tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan 
Tanggungjawab  Keuangan Negara.   Pemeriksaan 
keuangan negara yang dilakukan BPK meliputi  
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksan dengan tujuan tertentu. 

Dia mengatakan  opini WTP menunjukkan  telah 
berjalannya  proses  manajemen  di Kejaksaan.  Selain 
itu, juga mengindikasikan kalau sistem  pengawasan 
yang  diikuti dengan pelaksanaan tindak lanjut  hasil 
pemeriksaan telah berjalan.  

Menurut dia, pemeriksaan yang  telah  dilakukan  
BPK merupakan suatu kebutuhan agar mampu  
mengelola keuangan negara secara tertib dan taat 
kepada peraturan perundang-undangan. Selain itu, 
pemeriksaan laporan keuangan juga merupakan bentuk  
transparan dan bertanggungjawab pengelolaan 
keuangan negara yang dilakukan Kejaksaan. 

Untuk itu, lanjutnya, Kejaksaan akan terus  berusaha 

semaksimal  mungkin menyajikan kewajaran dalam 
laporan keuangan  yang  sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah. Dia juga berjanji akan 
memberikan laporan keuangan secara  efektifitas dan 
ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 

Lebih penting lagi, tambah Basrief Arief, setiap 
tahun secara  berkala kejaksaan  melakukan tidak lanjut 
terhadap temuan BPK atas ketaatan pada peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku  dan sistem 
pengendalian intern. 

Untuk  mempertahankan dan meningkatkan opini 
atas laporan keuangan yang telah dicapai,  dia berjanji  
akan memperbaiki kelemahan yang ada.  Oleh karena 
itu, penerapan sistem pengendalian intern, yang 
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  
60 Tahun 2008, wajib  dilakukan untuk mencapai 
pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan 
transparansi. 

”Pengendalian intern juga untuk  menjamin  kualitas 
laporan keuangan dan kinerja kejaksaan,” katanya. 

Selain itu, strategi peningkatan kinerja di 

BERBAGAI UPAYA DILAKUKAN KEJAKSAAN 
AGUNG  UNTUK MERAIH OPINI  WAJAR TANPA 
PENGECUALIAN (WTP).  SALAH SATUNYA 
ADANYA KOMITMEN, BAIK DI TINGKAT PIMPINAN 
MAUPUN SATUAN KERJA  UNTUK MEWUJUDKAN 
DAN MENGOPTIMALISASI  PENGELOLAAN DAN 
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN  NEGARA.

KOMITMEN 
MENGELOLA ANGGARAN  
SECARA TRANSPARAN

Gedung Kejaksaan Agung
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jajaran kejaksaan tidak dapat 
dipisahkan dari situasi, kondisi, 
dan tuntutan aspirasi demokrasi 
yang menghendaki hukum sebagai 
panglima. Hal ini  seiring dengan 
dengan maraknya tuntutan 
masyarakat untuk menciptakan 
komunitas masyarakat Madani. 
Oleh karena itu, strategi penegakan 

hukum itu juga harus berorientasi 
kepada kualitas subtantif, yang 
terukur dan transparan. 

Hanya saja, menurut  Basrief 
Arief, salah satu strategi itu dapat 
terwujud jika para pimpinan 
satuan kerja baik di pusat maupun 
di daerah mau berbenah diri 
dengan menghindari pemborosan, 
mengelola anggaran secara tertib, 
dan transparan. Selain itu, mau 
menyelesaikan berbagai temuan 
atas barang sitaan, sebagai wujud 
tanggung jawab dari para pejabat 
struktural dalam pengelolaan 
barang-barang sitaan. 

Untuk itulah, paparnya, jajaran 
kejaksaan, baik di tingkat pimpinan 
dan seluruh satuan kerja, telah 
berkomitmen  pada perbaikan dan 

penyusunan serta penyajian  laporan 
keuangan. Upaya ini dilakukan 
sebagai bentuk  untuk mewujudkan 
dan mengoptimalisasi  pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan   
negara. 

Basrief melanjutkan pihaknya 
telah melakukan perbaikan yang 
signifikan.  Sejak 2008 hingga 

2010, kejaksaan telah melakukan 
perbaikan dari  memperoleh  
disclaimer kini kejaksaan mendapat 
opini WTP.

“Artinya perbaikan tetap jalan, 
dan ini harus ditingkatkan lagi. 
Sebab penilaian WTP ini yang 
tertinggi  dalam masalah anggaran, 
harus dipertahankan, dan WTP 
tentunya harus lebih baik lagi. WTP 
akan lebih sempurna lagi,” katanya. 

Sebelumnya, ada sejumlah 
catatan  yang diberikan BPK 
terhadap kejaksaan. Menurut Basrief, 
ada tiga poin yang  perlu diperbaiki, 
di antaranya  masih terdapatnya  
dana hibah  yang  tidak  dilaporkan 
pada satuan kerja , tunggakan denda 
tilang, dan tidak mengungkapkan 
adanya barang sitaan yang memiliki 
nilai ekonomis tinggi dalam laporan 
keuangan.   

“Semua itu sudah kita perbaiki, 
sehingga mendapat opini WTP,” 
jelasnya.

 Kepala Pusat Penerangan Hukum 
Kejagung M. Adi Toegarisman 
mengatakan BPK memberikan 
opini WTP atas Laporan Keuangan 
Kejaksaan karena posisi dan 
pengelolaan keuangan Kejaksaan 
dianggap sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah. Untuk itu, 
paparnya, dalam meningkatkan 
kinerja dan memenuhi tuntutan 
masyarakat, Jaksa Agung telah 
menyerukan agar Kejaksaan 
memaksimalkan pelayanan dan 
penegakan hukum. 

Hanya saja, tuturnya, strategi 
itu dapat terwujud jika para 
pimpinan satuan kerja di tingkat 
pusat atau daerah mau berbenah 
diri. Caranya  Pertama, dengan 
menghindari pemborosan. Kedua,
dengan mengelola anggaran 
secara tertib dan transparan. Ketiga,
mau menyelesaikan berbagai 
temuan atas barang sitaan. Sebab 
penyelesaian barang sitaan, adalah 
wujud tanggung jawab pejabat 
struktural dalam pengelolaan 
barang-barang sitaan. Keberhasilan 
pengelolaan barang sitaan prestasi 
tersendiri karena Kejaksaan dapat 
menambah nilai pemasukan bagi 
keuangan negara. bw

Basrief Arief

M. Adi Toegarisman
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Ketua BPK Hadi Poernomo (kedua dari kiri) berfoto bersama dengan peserta National Anti Fraud 

Conference dengan tema Mewujudkan Budaya Anti-Fraud Melalui Perbaikan Tata Kelola Pengelolaan 

Risiko dan Kepatuhan yang Memadai di Jakarta, pada 20-21 November 2012. 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota BPK Taufiequrachman Ruki berbincang dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan jajarannya di Jakarta. 

Anggota BPK Rizal Djalil didampingi oleh sejumlah staf dalam rapat kerja dengan Badan 

Akuntabilitas Keuangan Negara DPR di Jakarta.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Kasus 

Hambalang kepada Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta.

Anggota BPK Bahrullah Akbar melakukan pengguntingan pita sebagai tanda pembukaan Operational Room 

Reformasi Birokrasi BPK didampingi oleh  Sekjen BPK Hendar Ristriawan serta Ditama Revbang Daeng M. Nazier. 
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Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi oleh Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara memberikan 

penjelasan dalam Forum Dialog Interaktif di Jakarta, pada 11 November 2012.

Ditama Revbang Daeng M. Nazier memberikan sambutan dalam Forum Eselon I BPK di Jakarta. Dalam forum itu hadir juga Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan memberikan kata sambutan pada rakornis dengan tema 

Siap Mempertahankan Opini WTP di Jakarta pada 21-22 November 2012.  

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berfoto bersama dengan delegasi lembaga audit dari Korea Selatan di 

Gedung BPK Jakarta, belum lama ini. 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Plh. Sekretaris Jenderal Nizam Burhanuddin, Auditor 

Utama BPK Widodo H Mumpuni, serta beberapa pejabat tengah berdiskusi dengan Pemimpin 

Redaksi Metro TV Putra Nababan, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, para 

redaktur ekonomi dan politik, serta tim liputan dari Media Indonesia dan Metro TV, pada Jumat, 

9 November 2012. 
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Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengunjungi Museum BPK. 

BPK Goes to Campus Universitas Muhamadiyah Makassar bersama Wakil Ketua BPK 

Hasan Bisri dengan tema “BPK & Keuangan Negara” di Makassar, 29 November 2012.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri memberikan dialog Interaktif pada acara temu media 

dengan tema “ BPK & Keuangan Negara” di  Makassar, 29 November 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahakan IHPS Semester I 2011 kepada Ketua DPD RI Irman Gusman

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah memberikan keterangan dalam acara forum dialog interaktif di Jakarta, 

13 November 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo 

tengah berpidato dalam rapat 

kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia Tahun 2012, dengan 

tema “Optimalisasi Kinerja 

dengan Mengedepankan Peran 

Pengawasan  Melekat untuk 

Mewujudkan Aparatur Kejaksaan 

yang Profesional, Proposional 

dan Berhati Nurani” di Cianjur, 

20 - 23 November 2012.
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SEKRETARIS Jenderal BPK Hendar Ristriawan 
melantik dan mengambil sumpah jabatan 
pejabat eselon II,III, dan IV di lingkungan BPK
RI. Pelantikan yang dilaksanakan di Kantor BPK

RI berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI
Nomor 310, 311, 314, 315, 316 Tahun 2012. Pelantikan 
diselenggarakan di Gedung Arsip Kantor Pusat BPK pada 
Jumat, 30 November 2012. 

Pejabat eselon II yang dilantik adalah Gunarwanto, 
Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi pada Biro 
Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri dilantik menjadi 
Kepala Biro Sekretariat Pimpinan pada Sekretariat 
Jenderal.

Pejabat eselon III yang dilantik antara lain Iwan 
Djuandi, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan dilantik menjadi Kepala Bidang 

I.B pada Inspektorat Utama, Endah Suwarni, Kepala 
Seksi Manajemen Intern Auditorat VII.A pada Auditorat 
Keuangan Negara VII dilantik menjadi Kepala Sub 
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu pada Direktorat Utama Perencanaan, 
Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksaan Keuangan Negara.

Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik antara 
lain, Dian Rosdiana, Kepala Seksi Informasi Hukum 
pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan 
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dilantik menjadi 
Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Biro 
Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri menggantikan 
Dhiena Novianita, yang dilantik menjadi Kepala Seksi 
Manajemen Intern Auditorat II.A pada Auditorat 
Keuangan Negara II.

PELANTIKAN
PEJABAT ESELON II, III DAN IV
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JIKA ada Ketua BPK yang belum secara resmi dilantik 
itulah I Gusti Ketut Pudja atau biasa dikenal I.G.K Pudja. 
Dia memimpin BPK sekitar 4 tahun, yaitu dari 1960 
sampai 1964. Kepemimpinannya di BPK sebenarnya, 

secara formal, berstatus sebagai Pejabat Ketua BPK. 
I.G.K Pudja mulai memimpin sejak Ketua BPK sebelumnya, 

A.K. Pringgodigdo, jatuh sakit, tepatnya mulai 29 
September 1964. Saat A.K. Pringgodigdo wafat pada 
1961, I.G.K Pudja menggantikannya, walaupun tetap 
sebagai Pejabat Ketua BPK.

Setelah menjalankan tugas sebagai Pejabat 
Ketua BPK, akhirnya dia diganti oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
inilah yang dilantik secara resmi sebagai Ketua BPK oleh 
Presiden Soekarno. 

Hal menarik di masa kepemimpinan I.G.K Pudja 
adalah dipakainya seragam pegawai BPK layaknya 
seragam di kemiliteran. Ada tanda dan simbol 
kepangkatan di baju dinas bagian pundak sebagai 
perlengkapan pakaian dinas yang serba putih. Pakaian 
dinas model ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 
1961. 

Selain itu, pada masanya, I.G.K Pudja ditunjuk oleh 
Presiden Soekarno sebagai Wakil Ketua merangkap 
Anggota Panitia Negara Perancang Undang-Undang 
Perbendaharaan baru, terhitung mulai 1 April 1961. 
Panitia Negara ini sedianya akan melakukan perubahan 
atas peraturan perundang-undangan perbendaharaan 
masa kolonial, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) 
yang termuat dalam Staatblad (Stbl) 1925 nomor 448 
dan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1954 tentang 
Mengubah Indonesische Comptabilteitswet (Staatsblad
1925 no. 448) dan Indonesische Bedrijvenwet (IBW) 
(Staatsblad 1927 No. 419) sebagai Undang-Undang. 
Peraturan perundang-undangan ini telah dipakai sejak 
BPK berdiri. 

Angkatan 1945
I.G.K Pudja termasuk tokoh Angkatan 1945. Dia 

turut serta dengan tokoh-tokoh founding fathers
Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan 
kemerdekaan. 

Dia termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) atau dalam sebutan Jepang dikenal dengan 

KETUA BPK 
YANG BELUM RESMI 
DILANTIK
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nama Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini 
sebuah panitia bentukan Pemerintah 
Pendudukan Militer Jepang yang 
menggantikan Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). 

Susunan keanggotaan PPKI ini 
terdiri dari perwakilan daerah dan etnis. 
I.G.K Pudja merupakan perwakilan 
dari daerah yang dulu dikenal sebagai 
Sunda Kecil. Wilayahnya  saat ini adalah 
Bali serta Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur. 

Tugas dari panitia ini untuk 
mempersiapkan kemerdekaan 
Indonesia. Panitia ini diketuai 
oleh Soekarno yang di 
kemudian hari bersama Moh. 
Hatta memproklamirkan 
kemerdekaan Indonesia dan 
menjadi Presiden Republik 
Indonesia yang pertama. 

PPKI inilah yang kemudian 
mengesahkan draf Undang-
Undang Dasar 1945 yang 
telah digodok pada masa kerja 
BPUPKI. Selain itu, PPKI memilih 
dan mengangkat Presiden 
dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia dan membentuk 
Komite Nasional Indonesia yang 
membantu Presiden dan Wakil 
Presiden sebelum terbentuknya 
MPR dan DPR. 

Juga membentuk 12 
Kementerian dan empat 
Menteri Negara, delapan 
pemerintahan daerah, Badan 
Keamanan Rakyat yang menjadi 
cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), dan Partai Nasional Indonesia 
(PNI) sebagai partai resmi. 

Sebelum Indonesia 
memproklamirkan kemerdekaannya 
pada 17 Agustus 1945, I.G.K Pudja 
juga hadir dalam perumusan naskah 
teks proklamasi di rumah Laksamana 
Maeda. Dengan kata lain, dia terlibat 
secara langsung maupun tidak 
langsung dalam proses menuju 
kemerdekaan Indonesia. 

Seusai Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, PPKI menetapkan delapan 
pemerintah daerah setingkat provinsi. 
Sunda Kecil menjadi salah satu 
provinsi. Oleh karena I.G.K Pudja 
perwakilan dari Sunda Kecil, dia 
diangkat Presiden Soekarno sebagai 
Gubernur Sunda Kecil. 

Sebagai Gubernur Sunda Kecil, 
dia memerintah selama sekitar 2 
tahun (1945-1947). Di masa revolusi, 
tugas sebagai gubernur bukan hal 
mudah. Pada waktu itu, pemerintah 
pendudukan militer Jepang masih 
berkuasa di Sunda Kecil, meski Jepang 
sendiri sudah menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. 
Di sisi lain, masih ada swapraja-

swapraja yang sejak 1938 diatur oleh 
pemerintah kolonial Belanda yang 
menetapkan daerah Bali atas delapan 
kerajaan. Untuk menyatukan seluruh 
delapan kerajaan ini, I.G.K Pudja 
melakukan perjalanan mengelilingi 
Pulau Bali bersama Ketua Komite 
Nasional Indonesia Sunda Kecil 
Ida Bagus Putra Manuaba. Mereka 
mengunjungi raja-raja Bali dan 
masyarakat Bali untuk memberikan 

penerangan dan penjelasan mengenai 
kemerdekaan Indonesia dan telah 
berdirinya Provinsi Sunda Kecil sebagai 
representasi dari Pemerintah Indonesia 
yang telah merdeka itu. 

Beliau juga mengirim utusan ke 
Lombok dan Sumbawa Besar untuk 
tujuan yang sama. Selain itu, di Provinsi 
Sunda Kecil juga dirintis pembentukan 
Komite Nasional Indonesia tingkat 
Provinsi dan Kabupaten. Juga merintis 
pembentukan Badan Keamanan 
Rakyat Provinsi Sunda Kecil yang 
menjadi cikal-bakal Komando Daerah 
Militer TNI. 

Selain itu, 
selama menjabat 
Gubernur Sunda 
Kecil, I.G.K Pudja 
beberapa kali 
masuk tahanan. Dia  
sempat ditangkap 
militer Jepang 
akibat penyerbuan 
para pemuda 
yang gagal untuk 
mendapatkan 
senjata, pada 13 
Desember 1945. 

I.G.K Pudja lahir 
di Sukadana, Bali, 
pada 19 Mei 1908. 
Putra kelima dari 
I Gusti Nyoman 
Raka, punggawa 
(bangsawan) di 
Sukasada, Buleleng, 
Bali. Sebagai 
seorang priyayi, dia 

mengenyam pendidikan yang cukup 
tinggi pada waktu itu. Seorang sarjana 
hukum pada masa kolonial Belanda.

Seperti halnya seorang yang 
terdidik pada masa itu, dia mengawali 
kariernya sebelum ke pentas nasional 
sebagai birokrat atau pegawai di 
Karesidenan Bali dan Lombok sejak 
1935 sampai 1936. Setelah itu, bekerja 
di lembaga pengadilan adat atau 
dikenal dengan nama Raad van Kerta di 
Denpasar, Bali. 

Pada masa pendudukan militer 

Pegawai BPK mengenakan pakaian dengan tanda pangkat.



TEMPO DOELOE

46 Warta BPK      NOVEMBER 2012

Tanda Kepangkatan Pakaian Dinas BPK
Pakaian dinas BPK ala militer di awal tahun 1960-an ini terdapat pangkat 

dengan simbol kepangkatan berupa kelopak bunga dan alur bergelombang. 
Ada perbedaan warna pada tanda pangkat dan perbedaan jumlah simbol 
kepangkatan disesuaikan dengan jabatan di BPK.

Pada tanda kepangkatan berwarna jingga, jabatannya mulai dari Ketua,
Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Pengatur Meja. Sementara pada tanda 
kepangkatan berwarna hitam, jabatannya Ahli Pengawas Keuangan, Penilik 
Keuangan, dan Verifikatur. 

Untuk simbol pangkat, jika simbol kelopak bunga berwarna kuning 
keemasan berjumlah empat, jabatannya Ketua BPK. Wakil Ketua jumlah 
simbol kelopak bunganya ada tiga buah. Jabatan Anggota BPK dan Sekretaris 
BPK, jumlah simbol kelopak bunganya ada dua. Dan, satu buah simbol 
kelopak bunga, jabatannya Pengatur Meja.

Agak berbeda dengan jabatan 
Ahli Pengawas Keuangan, Penilik 
Keuangan, dan Verifikatur. Simbol 
pangkatnya tidak hanya kelopak 
bunga berwarna keemasan, tetapi 
juga ada alur bergelombang. 

Jika jumlah simbol pangkat 
kelopak bunga ada dua buah dan 
simbol alur bergelombang tiga 
buah, jabatannya Ahli Pengawas 
Keuangan Tingkat III. Jika simbol 
kelopak bunga berjumlah 
dua buah dengan simbol alur 
bergelombang juga berjumlah dua 
buah, jabatannya Ahli Pengawas 
Keuangan Tingkat II.

Jika simbol kelopak bunganya 
berjumlah dua buah, dengan simbol 
alur bergelombang berjumlah satu 
buah, jabatannya Ahli Pengawas 
Keuangan Tingkat I.

Untuk jabatan Penilik Keuangan,
pada jabatan Penilik Keuangan
Tingkat III, simbol kepangkatannya, 
kelopak bunga satu buah dengan 
alur bergelombang tiga buah. 

Penilik Keuangan Tingkat II, kelopak bunganya berjumlah satu buah, 
dengan alur bergelombang satu buah. Adapun, Penilik Keuangan Tingkat I,
jumlah kelopak bunganya sama dengan jabatan Penilik Keuangan Tingkat 
III dan Tingkat II, satu buah. Jumlah alur bergelombangnya juga sama, satu 
buah.

Simbol pangkat kelopak bunga pada jabatan Verifikatur tidak 
terdapat. Hanya jumlah simbol alur bergelombang yang membedakan 
tingkatan jabatan Verifikatur. Jabatan Verifikatur Tingkat III, simbol alur 
bergelombangnya berjumlah tiga buah, Verifikatur Tingkat II dua buah, dan 
Verifikatur Tingkat I satu buah. and

Jepang, dia ditugaskan untuk 
mengaktifkan kembali kegiatan 
pemerintahan sipil di Bali sebagai 
Rejikan Daizi. Semacam Residen pada 
pemerintah kolonial Belanda. Tak jauh-
jauh dari kehidupan birokrat pada masa 
itu. Pada saat pendudukan Angkatan 
Darat Jepang di Sunda Kecil diganti 
oleh Angkatan Lautnya, I.G.K Pudja 
sempat juga menjadi penasehat umum 
(Gyosei Komon) kepala pemerintahan 
Sunda Kecil 

Saat Jepang membentuk BPUPKI
dan kemudian PPKI, dia dipilih sebagai 
wakil dari daerah Sunda Kecil. Sampai 
akhirnya diangkat sebagai Gubernur 
pasca proklamasi kemerdekaan 
Indonesia. 

Pengabdiannya di BPK dimulai 
setelah sempat mengabdi pada 
Kementerian Dalam Negeri dengan 
beberapa jabatan, sejak 1954 sampai 
1958, I.G.K Pudja menjadi Anggota BPK. 
Setelah itu, diangkat sebagai Wakil 
Ketua BPK. 

Pada saat masuk nama BPK
waktu itu disebut Dewan Pengawas 
Keuangan. Sampai akhirnya dia menjadi 
Pejabat Ketua BPK, karena Ketua BPK
jatuh sakit.

Tak diketahui dimana I.G.K Pudja 
mengabdi setelah digantikan Sri 
Sultan Hamengkubuwono IX. Hal yang 
pasti dia masih sempat menyaksikan 
peristiwa paling berdarah dalam 
sejarah Indonesia, G/30 S PKI. Dia 
juga menyaksikan teman angkatan  
seperjuangannya, Soekarno, harus 
turun dari kursi kepresidenan, sampai 
akhirnya sang proklamator meninggal 
dunia di tahun 1970. 

Selang sekitar tujuh tahun 
sejak kematian Bung Karno -begitu 
panggilan Soekarno- I.G.K Pudja 
jatuh sakit dan sempat dirawat di 
RS Cipto Mangunkusumo. Namun, 
Tuhan berkehendak lain, akhirnya dia 
menghembuskan nafas terakhirnya 
pada 4 Mei 1977. I.G.K Pudja  meninggal 
di usia 68 tahun.  Selang 24 tahun 
kemudian, tepatnya pada November 
2011, dia diangkat oleh Presiden kala 
itu sebagai Pahlawan Nasional. and
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S EJUMLAH pejabat badan pemeriksa dari manca 
negara kerap berkunjung ke BPK. Salah satunya 
Puspa Dash, Executive Director - Assurance 

Audit Service Group of Australian National 

Audit Office, belum lama ini. Menurut dia, kecurangan 
dinilai selama seluruh tahapan audit. Auditor diharuskan 
menilai proses instansi untuk menyusun dan mematuhi 
pedoman kecurangan, mengidentifikasi dan melaporkan 
kecurangan, dan menyusun pengendalian untuk mengurangi 
kegiatan yang curang. Berikut petikan wawancaranya: 

Apa tanggung jawab Anda di ANAO?

Saya seorang Direktur Eksekutif di Assurance Audit 
Services Group (AASG) di ANAO. Dalam posisi ini saya 
adalah seorang delegasi dari Auditor Jenderal dan 
tanggung jawab utama saya adalah untuk:

Memberikan masukan dan melaksanakan arah strategis 
ANAO, khususnya yang terkait dengan AASG. Hal ini 
dilaksanakan melalui berbagai jalan dengan terus 
mengikuti perubahan bisnis dan akuntansi di sektor 
publik dan pemantauan perubahan akuntansi atau 

‘PROSES AUDIT LAPORAN
KEUANGAN BERBASIS RISIKO’

Paul Nicoll, Josephine Bushell dan Puspa Dash
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bisnis di instansi yang di bawah 
tanggung jawab saya. 
Memimpin dan mengelola 
kelompok besar auditor laporan 
keuangan mulai dari yang baru 
lulus sampai dengan  para auditor 
senior dan para manajer audit. 
Menandatangani pendapat 
audit atas laporan keuangan dari 
instansi saya.
Melaporkan temuan-temuan 
signifikan kepada Sekretaris 
lembaga, kementerian dan DPR.  
Mengembangkan hubungan klien 
yang kuat dengan semua pihak di 
instansi saya. 

Dapatkah Anda menjelaskan 

secara singkat proses dalam 

melaksanakan audit keuangan 

mulai dari tahap perencanaan 

sampai dengan pelaporan? 

Bagaimana cara Anda 

melakukannya dan berapa lama? 

Proses audit laporan keuangan 
kami adalah sebuah pendekatan 
berbasis risiko dan tahun keuangan 
kami dimulai dari 1 Juli dan berakhir 
pada 30 Juni. Izin-izin material 
dari instansi-instansi besar wajib 
diberikan paling lambat tanggal 15 
Agustus. 

Semua pendapat audit laporan 
keuangan harus ditandatangani 
paling lambat September / Oktober. 
Karena jadwal waktu yang ketat 
ini maka pendekatan audit kami 
dilaksanakan selama 12 bulan, mulai 
Oktober setiap tahun. Siklus audit 
kami tersegmentasi ke dalam bidang-
bidang berikut dan untuk semua 
instansi besar, jadwal waktu berikut 
berlaku: 

Oktober - Desember 
Dimulainya perencanaan. Ini 

meliputi memahami instansi dan 
lingkungan serta faktor usahanya, 
penilaian pengendalian internal 
yang mencakup TI instansi, penilaian 
risiko, gaya operasional manajemen, 
pemantauan dan pelaporan, 
materialitas, kajian ulang analitis, 
hukum dan peraturan, menilai 

dan merumuskan prosedur uji 
audit atas pos-pos neraca penting 
dimana risiko dinilai pada di tingkat 
rekening dan penegasan. Setelah 
selesainya perencanaan, sebuah 
Dokumen Strategi Audit disusun dan 
diterbitkan kepada Kepala Eksekutif 
Instansi. 

Januari - Maret 
Dimulainya pengujian audit 

interim tentang TI instansi dan 
pengendalian manual serta catatan-
catatan terkait dari mana laporan 
keuangan akan disusun. Masalah-
masalah audit yang diidentifikasi 
selama proses ini diklasifikasikan ke 
dalam berbagai kategori (A, B dan 
C) berdasarkan tingkat signifikansi 
dan dilaporkan di dalam surat 
manajemen interim kepada instansi 
tersebut. Temuan-temuan audit 
penting yang diklasifikasikan sebagai 
A dan B dilaporkan kepada Menteri 
dan DPR pada Juni. 

April - Juni 
Instansi menyiapkan draf final 

laporan keuangan untuk ANAO 
untuk melaksanakan tinjauan ulang 
awal atas format laporan keuangan 
dan pengungkapan-pengungkapan 
serta untuk memberikan komentar 
kepada manajemen. Selain 
menyusun laporan kepada Menteri 

dan DPR selama periode ini, 
finalisasi pengujian pengendalian 
dan prosedur audit final permulaan 
dilakukan untuk beberapa audit 
kami. 

Juli – September
Dimulainya prosedur audit final 

atas laporan keuangan dan pendapat 
audit ditandatangani dan diterbitkan 
selama kerangka waktu ini. Masalah-
masalah audit yang diidentifikasi 
selama proses akhir dibahas dengan 
instansi dan dilaporkan di dalam 
surat penutupan atau closing letter 
kepada manajemen. Setiap masalah 
audit A dan B dilaporkan kepada 
Menteri dan DPR pada Desember 
setiap tahunnya yang menguraikan 
hasil-hasil audit laporan keuangan 
untuk semua lembaga portofolio. 

Dapatkah Anda menjelaskan 

selama audit, bagaimana cara 

Anda melaksanakan audit berbasis 

risiko? 

ANAO mengadopsi pendekatan 
audit berbasis risiko yang meliputi:

Memahami risiko melekat dan 
risiko bisnis dari instansi. 
Penilaian materialitas dan 
tinjauan ulang analisis untuk 
menentukan pos-pos neraca 
material penting yang akan 
diaudit.

Puspa Dash
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Penilaian lingkungan 
pengendalian internal instansi 
yang mencakup gaya operasional 
manajemen, identifikasi dan   
tindakan risiko oleh manajemen, 
mekanisme tatalaksana yang 
ditempatkan oleh instansi, 
lingkungan TI instansi dan   
kegiatan pemantauan. 
Penilaian risiko kecurangan.
Penilaian hukum dan peraturan 
yang perlu dipatuhi.
Analisis proses usaha dan 
pembukuan dan evaluasi 
pengendalian terkait.
Pertimbangan risiko audit secara 
keseluruhan berdasarkan penilaian 
di atas.  
Identifikasi risiko salah saji 
material termasuk risiko 
kecurangan dan penyusunan 
prosedur audit untuk menangani 
risiko dan pernyataan audit. 

Bagaimana Anda melihat 

hubungan antara kecurangan 

dengan memberikan pendapat atas 

laporan keuangan instansi? 

Kecurangan dinilai selama seluruh 
tahapan audit. Auditor diharuskan 
menilai proses instansi untuk 
menyusun dan mematuhi pedoman 
kecurangan, mengidentifikasi 
dan melaporkan kecurangan, dan 
menyusun pengendalian untuk 
mengurangi kegiatan yang curang. 

Manajemen diharuskan 
memberikan jaminan formal kepada 
auditor (dalam bentuk pernyataan 
manajemen) bahwa semua 
kecurangan yang diketahui dilaporkan 
kepada auditor dan pengalian-
kontrol yang memadai telah disusun 
untuk mengidentifikasi kecurangan. 
Pernyataan ini dipersyaratkan 
sebelum menandatangani pendapat 
audit atas laporan keuangan. 

Akan tetapi, jika kecurangan 
teridentifikasi selama atau setelah 
pendapat audit dikeluarkan, akan 
ditangani sesuai dengan persyaratan 
standar audit sebagaimana dirinci 

di dalam presentasi. Perhatian 
diberikan kepada materialitas jumlah 
yang terlibat dan apakah ini sifatnya 
sistematis atau satu kali kejadian saja. 

Berapa persen audit yang 

diborongkan kepada firma akuntan 

publik?

Pada akhir 30 Juni 2011, ANAO 
menyelesaikan sekitar 302 audit 
laporan keuangan. Dari jumlah ini, 
65% telah diborongkan kepada 
firma-firma akuntansi luar. Kebijakan 
ANAO tidak mengizinkan bagi 
instansi-instansi besar kami, yang 
dikenal sebagai departemen negara, 
bahwa audit laporan keuangan untuk 
diborongkan dan karena itu audit 
dilaksanakan secara in-house oleh 
auditor ANAO kami. 

Bagaimana cara kerja 

pengawasan dari ANAO ketika Anda 

memborongkan audit kepada firma 

akuntan publik?

Setiap audit kami yang 
diborongkan kami merupakan 
tanggung jawab Direktur Eksekutif 
ANAO (pejabat penandatangan) dan 
manajer audit ANAO. Firma akuntan 
pemborong melaksanakan audit atas 

nama ANAO dan tidak bertanggung 
jawab untuk menandatangani 
pendapat audit, ini merupakan 
tanggung jawab Direktur Eksekutif 
ANAO.  

Firma akuntansi tersebut 
bertanggung jawab untuk 
melaksanakan audit sesuai dengan 
kebijakan ANAO. Firma tersebut 
memiliki akses ke kebijakan terkait 
yang disusun oleh ANAO. Selama 
proses audit, manajer audit ANAO 
mengadakan hubungan dengan 
manajer audit firma-firma akuntansi 
dan meninjau ulang ulasan 
dokumen perencanaan seperti 
materialitas, penilaian risiko, area-area 
pertimbangan penting, draf surat 
manajemen dan laporan keuangan. 

Mitra dari firma akuntansi 
tersebut bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa audit telah 
diselesaikan secara  memadai 
dengan proses jaminan kualitas 
yang sesuai atas audit tersebut. 
Jaminan ini diberikan kepada Direktur 
Eksekutif ANAO setelah audit laporan 
keuangan selesai dan sebelum 
penandatanganan pendapat audit.
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JURU BICARA
TAK BOLEH KESELEO LIDAH

T IDAK mudah menjadi juru 
bicara (jubir). Setidaknya 
pengakuan itu pernah 
diungkap oleh Reydonnyzar 

Moenek, juru bicara Kementerian 
Dalam Negeri, saat bincang-bincang 
santai dengan wartawan di press 
room Kemendagri, beberapa waktu 
lalu. 

“Siapa bilang jadi jubir itu 
gampang dan enak. Banyak dikutip 
media sih iya. Namun, bila salah, 
alamat susah, disemprot bos dan 
dihujani kritik,” tegasnya.

Menjadi juru bicara yang baik, 
memang bukan sekadar pandai 
berbicara di depan publik dalam 
mensosialisasikan  kebijakan dan 
langkah kementerian, tetapi juga 
harus tanggap terhadap isu yang 
berkembang yang terkait dengan 
kementeriannya, serta sigap 
menangkis dan meluruskan isu yang 
melenceng. Namun, yang tak kalah 
pentingnya adalah kehati-hatian 
dalam memberikan statement agar
tidak disalahartikan publik ataupun 
wartawan penerima statement.

“Tidak boleh salah, 
apalagi keseleo lidah. Salah-
salah, bukan hanya kena 
damprat, tapi pernyataan 
yang dibuat bias berakibat 
polemik berkepanjangan yang 
kontraproduktif. Jadi bisa 
dibilang, citra baik lembaga 
salah satunya dipertaruhkan 
lewat jubirnya.” 

Maka tak heran kalau 
Mendagri  Gamawan Fauzi 
pernah mengatakan lebih 
sulit memilih jubir yang baik 
ketimbang memilih bakal 
Dirjen.

Di Indonesia, sebutan 
juru bicara marak setelah era 

reformasi, di mana keterbukaan 
informasi berawal. Seorang juru 
bicara tak melulu harus berasal dari 
divisi Humas, tapi bisa juga dari divisi 
lain, atau bahkan dari luar lembaga. 
Sebut saja juru bicara Komisi Yudisial 
(KY), Asep Rahmat Fajar, yang 
beberapa waktu lalu diangkat KY 
sebagai juru bicara resmi. 

Menjadi jubir lembaga negara, 
merupakan dunia baru bagi Asep 
yang biasa berkiprah di organisasi 
nonpemerintahan. 

Asep sebelumnya adalah 
Direktur Operasional Indonesia
Legal Rountable, lembaga kajian 
untuk mendorong dan memperkuat 
proses perubahan hukum yang telah 
berjalan.

KY sendiri merasa perlu 
mengangkat seorang jubir karena 
kadang masing-masing komisioner 
terjebak pada opininya terkait 
kasus yang ditangani KY. Akibatnya, 
informasi yang meluncur ke publik 
tidak seragam. Apa yang dialami 
KY, sepertinya juga dialami oleh 

lembaga lain yang tidak memiliki 
juru bicara khusus. 

Di era keterbukaan informasi 
seperti sekarang, memiliki jubir 
khusus bagi sebuah lembaga negara, 
menjadi sebuah keniscayaan. Jubir 
bukan hanya berfungsi menjelaskan 
berbagai kebijakan lembaga yang 
bersangkutan, dan sigap meluruskan 
isu-isu yang melenceng, tapi di sisi 
lain, keberadaan jubir juga bisa 
menghindari kesimpangsiuran 
informasi (opini) yang berasal dari 
lembaga yang bersangkutan sebagai 
akibat terlalu banyak orang dari 
lembaga itu ikut melontarkan opini.

Salah satu yang mungkin menjadi 
contoh yang menarik adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Bagaimana Jubir KPK Johan Budi, 
memainkan peranannya dengan 
sangat efektif, baik dalam mengelola 
berbagai isu yang menjadi sorotan 
publik, maupun dalam memberi 
keterangan terkait kasus-kasus 
yang ditangani lembaga tersebut. 
Sehingga, di satu sisi, masyarakat 
menjadi tahu apa yang tengah 

Reydonnyzar Moenek

Johan Budi

istimewa

istimewa
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terjadi, sementara di sisi lain, 
para pimpinan KPK dapat lebih 
memfokuskan perhatian pada 
mengerjakan tugas-tugas yang 
ada. Mereka tidak perlu repot-repot 
menghindari kejaran para jurnalis 
bila ada isu-isu krusial, sebab telah 
ada seorang jubir yang meng-handle.

Juru bicara BPK
Menghadapi ‘masa-masa krusial’ 

merupakan salah satu tantangan 
tersendiri bagi juru bicara sebuah 
lembaga. Dalam situasi demikian, 
seorang jubir harus tetap mampu 
berkomunikas dengan simpatik, 
tenang dan mampu mengendalikan 
emosi.

“Mampu mengendalikan diri dan 
menahan emosi, jangan suka marah 
marah atau kelihatan marah di depan 
umum, termasuk di layar televisi, 
harus bisa memilih kata, mempunyai 
kepekaan berita atau sense of news,” 
ujar Baharuddin Aritonang, Anggota 
BPK periode 2004-2009, dalam 
bukunya “Orang Batak Memandang 
BPK”.

Dalam buku itu, dia menuturkan 
pengalamannya selama mengabdi 
di BPK, termasuk seputar kiprahnya 
sebagai jubir lembaga tersebut. 

“Terus terang, saya tidak tahu atas 
alasan apa, saya ditunjuk sebagai 
juru bicara BPK selama lebih dari 

separuh masa jabatan saya sebagai 
Anggota di BPK. Samar-samar saya 
menduga, bukan alasan yang betul-
betul bersifat profesional melainkan 
karena saya diketahui akrab dengan 
teman-teman wartawan. Bahkan 
pernah menjadi redaktur beberapa  
majalah,” tuturnya.

Baharuddin  ditunjuk menjadi 
juru bicara BPK saat lembaga 
tersebut tengah menjadi sorotan 
akibat pernyataan Ketua BPK 
Anwar Nasution, yang melontarkan 
sinyalemen tentang adanya 
keikutsertaan Akuntan Publik 
sebagai penyebab krisis di negeri 
ini melalui kebohongan dalam 
laporannya. Akibat pernyataan 
tersebut, IAI (Ikatan Akuntan 
Indonesia) protes keras. Berita-berita 
seputar ini ramai di media massa 
sekitar November 2004.

Tentang hal tersebut juga 
diungkap Baharuddin dalam 
bukunya. “Saya masih ingat 
bagaimana saya ditunjuk menjadi 
jubir BPK. Ketika itu, sikap Ketua BPK 
kepada akuntan dirasakan kurang 
simpatik, sehingga menimbulkan 
berbagai protes. Sesudah itu BPK 
mengadakan rapat mengenai perlu 
tidaknya menunjuk seorang juru 
bicara. Saya kebetulan tidak hadir 
dalam rapat itu. Konon pembicaraan 
dalam rapat sampai pada berita 
bahwa selama di DPR, saya dianggap 
dekat dengan teman-teman 
wartawan. Saya pun ditunjuklah jadi 
juru bicara BPK,” terangnya.

Menurut Baharuddin, menjadi 
juru bicara tidaklah mudah. Orang 
yang ditunjuk mengemban tugas itu, 
haruslah dipersiapkan dengan baik. 
Orang mengira menjadi juru bicara 
itu menyenangkan, karena sering 
tampil di muka umum, khususnya 
lewat televisi. Namun, tidak demikian 
bagi seorang jubir.

 “Seorang juru bicara profesional 
yang memahami betul informasi 
yang disiarkan lewat dia, tugas itu 
terasa sebagai beban berat,” katanya.

Malah, katanya, menjadi 
juru bicara BPK memikul beban 

tugas jauh lebih berat ketimbang 
sekadar juru bicara. Pasalnya, BPK 
merupakan lembaga negara yang 
berpotensi memberi sumbangan 
besar bagi tegaknya negara hukum 
Republik Indonesia. “Anda bisa 
bayangkan bahwa penguasaannya 
atas bahan informasi yang hendak 
disiarkan berkaitan erat dengan 
keseimbangan antara fakta-fakta 
yang akurat dan falsafah negara 
hukum. Keseimbangan itu berupa 
kemampuan mengungkap 
kenyataan sejernih mungkin dalam 
bingkai rasa keadilan seluruh 
masyarakat,” papar lelaki kelahiran 
Padang Sidempuan pada 1952 ini.

Mudah dibayangkan, ujarnya 
lebih jauh, betapa sulit membangun 
iklim dalam suatu instansi agar 
kemampuan seperti barusan 
dikemukakan dapat tumbuh, 
apalagi di BPK yang praktis melulu 
menyangkut penyimpangan 
keuangan.

Namun, di atas segala unsur lain 
yang mungkin dibayangkan untuk 
membangun iklim tersebut, BPK 
harus lebih dulu menjadi teladan 
dalam tanggungjawab kelembagaan 
dan keuangan. BPK harus menjadi 
badan yang sehat dan berdaya 
sekaligus menjadi pengguna uang 
yang bersih.

Kalau dalam dua hal ini, BPK  
sama saja dengan---apalagi kurang 
dari badan-badan lain---juru 
bicaranya akan lumpuh. Betapapun 
hebat kemampuannya sebagai 
pribadi. Artinya, menjadi juru bicara 
yang baik bagi suatu instansi, apalagi 
suatu lembaga negara seperti BPK, 
tidak cukup dengan kemampuan 
pribadi. 

Semua itu baru hidup kalau BPK 
menjadi teladan. Dan, keteladanan 
ini begitu mutlak sifatnya semata-
mata karena BPK merupakan badan 
pemeriksa.  Keteladanan lembaga 
menjadi mutlak bisa, tidak hanya 
agar sang juru bicara bisa bekerja 
dengan baik, tetapi juga agar bisa 
menahan tekanan dengan baik. 
dr

Baharuddin Aritonang

rianto prawoto
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JAKARTA : Pengunduran 
diri hakim agung Achmad 
Yamanie seharusnya 
menjadi pintu masuk untuk 
membersihkan Mahkamah 
Agung sebagai institusi 
peradilan. Semestinya MA 
bekerja sama dengan Komisi 
Yudisial secara transparan.

“Yang terpenting 
sekarang hasil pemeriksaan 
yang dilakukan Mahkamah 
Agung (MA). Sebab, ketika 
kami akan memeriksa, 
MA mengatakan akan ada 
pemeriksaan internal dulu. 
Setelah didesak publik, 
ternyata ada pemalsuan putusan. Jadi, kasusnya seakan 
ditutupi,” tutur anggota Komisi Yudisial (KY) Suparman 
Marzuki, di Jakarta, belum lama ini.

Yamanie mengajukan pengunduran diri pada
Rabu (14/11/2012) dengan alasan sakit. Setelah itu, 
Sabtu (17/11/2012), MA tiba-tiba menyampaikan 

penilaian, Yamanie memang diminta 
mengundurkan diri karena tidak 
profesional. Yamanie membubuhkan 
tulisan tangan berupa vonis 12 tahun 
penjara alih-alih 15 tahun penjara 
seperti diputuskan majelis peninjauan
kembali pada Hanky Gunawan,
terpidana kasus narkoba. Putusan yang 
diambil majelis hakim yang dipimpin 
Imron Anwari dengan anggota Yamanie 
dan Nyak Pha itu menganulir hukuman 
mati pemilik pabrik ekstasi itu.

Suparman menambahkan, seperti 
dikutip Kompas.com, keterangan 
adanya pembubuhan vonis yang 
berbeda dengan tulisan tangan, 
menunjukkan potensi tindak kriminal. 

Ini adalah pemalsuan putusan oleh pejabat negara. 
Penyelidikan harus dilakukan, baik terkait siapa saja yang 
terlibat maupun motifnya.

Selain potensi pelanggaran pidana, tambahnya, 
ada juga potensi pelanggaran kode etik. Sanksi untuk 
pelanggaran kode etik adalah pemecatan. 

JAKARTA:  Utang luar negeri Indonesia 
hampir menyentuh Rp2.000 triliun, tetapi 
sayangnya utang ini ternyata juga menjadi 
‘mainan’ para mafia untuk dikorupsi.

Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua 
Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan. Dia 
berpendapat utang luar negeri tidak luput dari 
permainan mafia yang justru mengkorupsi 
utang tersebut.

“Modusnya utang dalam bentuk program 
seperti pembangunan infrastruktur jalan atau 
proyek lainnya, tetapi realisasi proyek tersebut 
tidak ada tapi uangnya cair,” kata Dani kepada detikFinance,
Senin (5/11/2012).

Bahkan mafia ini juga melibatkan kontraktor asing, 
dimana barang yang dibeli dari impor justru jauh lebih 
mahal 30% dibandingkan dengan harga pasarannya.

“Seperti satu negara beri utang ke Indonesia, 
pasti akan minta persyaratan barang dan jasa harus 

menggunakan produk negara si pemberi utang, 
artinya Indonesia wajib pakai barang/jasa mereka, 
nah disini terjadi permainan, harga barang yang 
dibeli ternyata jauh lebih mahal 30% dari harga 
pasaran,” jelas Dani.

Bahkan kata Dani, hal tersebut diakui 
Kementerian Perhubungan, ada proyek 
ternyata barangnya impornya jauh lebih mahal 
dibandingkan dengan harga pasar.

“Kasus seperti ini juga diakui Kementerian 
Perhubungan, harga barang impornya jauh lebih 

mahal. Yang jadi persoalan barang tersebut wajib dibeli 
dari negara si pemberi utang karena sudah diberi utang,” 
ujarnya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
Kementerian Keuangan yang dikutip, Senin (5/11/2012), 
total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 
mencapai Rp1.975,62 triliun.

Dani Setiawan

Achmad Yamanie
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JAKARTA : Pembentukan lima Daerah 
Otonomi Baru (DOB) jangan sampai 
mengganggu format Pemilu 2014 yang 
telah disusun program legislasi dan 
tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Artinya, hal ini tidak merubah 
Daerah Pemilihan (Dapil), serta lokasi 
DPRD.  

“DOB yang terjadi tidak mengganggu 
KPU,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun 
Gunanjar saat ditemui di gedung DPR, 
Jakarta, baru-baru ini. 

Dia menambahkan peresmian lima DOB tersebut 
prosesnya sudah berlangsung selama sembilan bulan. 
Setelah diresmikan maka diangkat seorang pejabat seperti 
gubernur, bupati provinsi atau bupati yang ditunjuk oleh 
menteri dalam negeri.

“Orang ditunjuk mendagri atau bupati 
yang merupakan PNS. Jadi, pejabat bupati, 
pejabat gubernur, peresmiannya sembilan 
bulan setelah daerah itu jadi,” terangnya 
seperti dipaparkan di okezone.

Selama proses peresmian DOB juga 
harus dipikirkan bagaimana kantor, pegawai 
dan masalah administrasi lainnya. Setelah 
semua siap baru ditetapkan pejabatnya 
selama 2 tahun. 

“Setelah Pejabat, barulah terbentuk 
DPRD juga dengan pemilihan kepala daerahnya. 
Mekanisme pembentukan DPRD itu sudah mengacu pada 
UU Pemilu, jadi DPRD akan terbentuk empat bulan setalah 
DPRD induk dilantik. setelah itu ada pemilihan kepala 
daerah,” paparnya. 

JAKARTA : DPR harus menolak Rancangan Undang-
Undang Keamanan Nasional atau pemerintah menarik 
RUU Kamnas karena dinilai membahayakan supremasi 
sipil. Rumusan tentang kamnas dan ancaman terhadap 
kamnas serta jenis dan bentuk 
ancaman juga terlalu luas dan 
multitafsir.

”Ruang lingkup keamanan 
nasional (kamnas) di Pasal 5 sampai 
9, keamanan insani bukan human 
security, keamanan publik dan 
keamanan ke dalam merupakan 
lingkup tindakan polisional, 
sementara keamanan keluar 
merupakan fungsi TNI yang apabila 
ada penambahan fungsi akan 
mengurangi kapasitas kemampuan 
detere (membersihkan). Hal ini 
menyebabkan subyek dan obyek 
tidak jelas serta berpotensi mengancam supremasi 
sipil,” kata Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi 
Perpolisian Indonesia Irjen (purn) Sisno Adiwinoto, Selasa 
(20/11) di Jakarta.

Pemerintah telah merevisi RUU Kamnas pada 16 
Oktober 2012 yang diajukan kepada Panitia Kerja DPR 
pada 23 Oktober 2012. Revisi itu memangkas lima 
pasal dari draf sebelumnya, 60 pasal menjadi 55 pasal. 
Meski demikian, revisi RUU Kamnas tersebut dinilai 
tidak signifikan dan tidak mengubah konsep dasarnya 

yang keliru sejak awal penyusunan.
”Seluruh pasal yang dimuat dalam RUU ini tetap 

berbahaya dan melabrak serta mengancam supremasi 
sipil,” kata Sisno.

Menurut dia, ada beberapa hal 
kampanye menyesatkan yang dilakukan 
para pengusung RUU Kamnas karena 
RUU Kamnas bukan hanya mengatur 
kebijakan strategis, tetapi juga 
mengatur hingga operasional dan taktis.

”RUU Kamnas akan mendegradasi 
peran Polri dengan melibatkan dan 
memperlebar peranan militer dalam 
keamanan dalam negeri. RUU ini sarat 
akan pelanggaran hak asasi manusia. Hal 
ini dapat dilihat pada pelibatan unsur 
masyarakat menjadi paramiliter dalam 
Forum Keamanan Daerah,” katanya.

Profesor Riset Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo menyatakan, 
UU harus dibentuk jika diamanatkan konstitusi dan ada 
kebutuhan akan UU itu. 

”Jadi, jika diundangkan, RUU Kamnas ini akan 
menabrak konstitusi. Dari awal saya nilai RUU Kamnas ini 
sudah salah karena naskah akademiknya tidak jelas. Di 
dalam RUU Kamnas yang menjadi aktor adalah negara, 
seolah semua instrumen negara itu baik, jujur, dan bisa 
menyelesaikan masalah,” ujarnya seperti dimuat Kompas.
com. 

Sisno Adiwinoto

Agun Gunanjar
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K ORUPSI sepertinya sudah 
menggurita di negeri ini.  
Tak terkecuali  di  jajaran 
pemerintahan di daerah. 

Hal ini terlihat dari makin banyaknya 
kepala daerah yang tersandung 
kasus korupsi.  Kemendagri mencatat 
173 pimpinan daerah terlibat 
kejahatan kerah putih selama 
2004-2012. Adapun, Wakil Ketua 
KPK Bambang Widjojanto pernah  
mengungkapkan sepanjang periode 
2004- 2012, tak kurang dari delapan 
gubernur dan 31 orang bupati atau 
walikota terlibat korupsi.

Berbagai upaya juga tak henti-
hentinya dilakukan untuk menjerat 
kepala daerah yang menggerogoti 
uang rakyat itu. Namun  upaya 

tersebut tak kunjung membuahkan 
hasil maksimal. 

Usut punya usut ternyata tak 
mudah bagi aparat penegak hukum  
untuk memproses kepala daerah 
yang tersandung kasus korupsi.  
Sebab, untuk memeriksa kepala 
daerah  atau wakilnya, kepolisian 
maupun kejaksaan harus terlebih 
dahulu  mengajukan izin  tertulis 
kepada Presiden. 

Ketentuan tersebut tertuang 
dalam Pasal 36 Ayat 1, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah.  
Peraturan itu berbunyi tindakan 
penyelidikan dan penyidikan 
terhadap kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah dilaksanakan 

PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH  
TAK PERLU IZIN PRESIDEN
MAHKAMAH KONSTITUSI MENCABUT KEWAJIBAN BAGI PENEGAK 
HUKUM  MEMPEROLEH IZIN DARI PRESIDEN UNTUK MEMERIKSA 
PEJABAT NEGARA DAN DAERAH YANG TERLIBAT KASUS PIDANA. ANGIN 
SEGAR DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

setelah adanya persetujuan tertulis 
dari Presiden atas permintaan 
penyidik. Izin tertulis itu harus 
disampaikan oleh markas besar Polri 
atas permintaan penyidik Polri di 
daerah, serta oleh Kejaksaan Agung 
yang meneruskan permintan izin dari 
jaksa penuntut di daerah.

Masalahnya, permintaan izin 
pemeriksaan dari Presiden ternyata 
juga bukanlah dokumen yang 
gampang diperoleh. Data dari 
Indonesia Corruption Watch (ICW) 
menunjukkan, selama 2004-2010 
terdapat sedikitnya 36 perkara 
korupsi yang melibatkan kepala 
daerah terhambat penuntasannya 
karena menunggu persetujuan 
Presiden. 

ICW bersama dua orang dosen 
yakni  Feri Amsari dari Universitas 
Andalas dan Zainal Arifin Mochtar 
dari UGM Yogyakarta, serta Teten 
Masduki    mempersoalan aturan 
tentang perizinan pemeriksaan 
kepala daerah ke ranah hukum.  
Selanjutnya, melalui kuasa hukum 
dari  23 orang advokat dan 
pengabdi bantuan hukum, mereka 
mengajukan judicial review terhadap 
ketentuan itu ke MK. 

Para pemohon menganggap 
Pasal  36 Ayat 1 hingga  5 itu 
bertentangan dengan Pasal 24 Ayat 
1, 28 d Ayat 1, dan Pasal 28 i Ayat 2 
UUD 1945. Secara konstitusional 
setiap warga negara memiliki 
kedudukan yang sama dalam hukum 
dan pemerintahan. Setiap orang 
juga harus mendapat perlakuan 
sama di hadapan hukum. Oleh
karena itu bagi pemohon, perlakuan 
istimewa kepada kepala daerah 
yang diduga  melakukan tindak 
pidana berpengaruh buruk terhadap 
penegakan hukum. 

Mahfud MD

istimewa
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Tanpa Persetujuan 
Menanggapi permohonan 

tersebut, majelis Hakim Konstitusi 
yang dipimpin Ketua MK  Mahfud 
MD melakukan pengkajian.  MK juga 
meminta pendapat dari sejumlah 
pakar hukum tentang masalah itu. 

Guru Besar Hukum Tata Negara 
dari Universitas Andalas Prof. Saldi 
Isra menilai keharusan adanya izin 
dari Presiden bagi kepala daerah 
telah menciptakan perlakuan yang 
tidak sama bagi semua pejabat publik 
dan telah menciptakan inkonsistensi 
dalam penegakan hukum.

Adapun, mantan pimpinan KPK 
Chandra M. Hamzah berpendapat 
tanpa adanya keharusan meminta 
izin dari Presiden, KPK tidak pernah 
terhambat dalam pemeriksaan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang 
terlibat kasus pidana korupsi. KPK 
juga mendukung agar ketentuan izin 
pemeriksaan terhadap kepala daerah 
itu dicabut oleh MK.

Alhasil, MK mengabulkan 
sebagian dari tuntutan judicial 
review yang diajukan para pemohon. 
Dalam putusannya, majelis 
hakim  menyatakan penyelidikan 
dan penyidikan terhadap kepala 
daerah atau wakil kepala daerah 
bisa dilakukan tanpa persetujuan 
Presiden. Pasal 36 Ayat 1 yang 
mewajibkan izin dari Presiden itu 
bertentangan dengan UUD 1945. 
MK juga menyatakan pasal 36 Ayat 2 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat.

Sekalipun begitu, anggota Majelis 
Hakim Konstitusi Akil Mochtar 
memberikan pertimbangan lain.  
Dia menjelaskan penyelidikan yang 
dilakukan dalam rangka menentukan 
ada atau tidak adanya suatu tindak 
pidana sudah diatur dalam Kitab 
Undang- Undang Hukum Pidana 
(KUHAP). Oleh karena itu, persetujuan 
tertulis dari Presiden tidak boleh 
menjadi hambatan bagi proses 
penyelidikan dan penyidikan. 

Selain itu, karena penyelidikan 
kasus pidana bersifat rahasia dan 

tidak terdapat tenggat waktu, MK 
menilai persetujuan Presiden dapat 
menghapus unsur kerahasiaan 
tersebut. Dengan adanya rentang 
waktu 60 hari untuk menunggu izin 
Presiden, kepala daerah dan wakilnya 
bisa berupaya menghapus jejak atau 
menghilangkan alat bukti tindak 
kejahatannya. 

Namun jika penyidik Polri 
dan Kejaksaan sudah yakin untuk 
menahan kepala daerah atau 
wakilnya, menurut Akil, persetujuan 
Presiden  harus diperoleh. Namun 

batas waktu penantiannya dipangkas, 
dari 60 hari menjadi 30 hari. 

Akil mengingatkan persetujuan 
Presiden diperlukan karena kepala 
daerah dan wakil adalah bawahan 
langsung Presiden. 

Dia menegaskan bahwa 
pemeriksaan, penangkapan, dan 
penahanan kepala daerah dan 
wakil juga dapat dilakukan secara 
langsung oleh Polisi dan Jaksa tanpa 
menunggu izin Presiden pada kasus-
kasus tertentu. 

Bila tersangka tertangkap tangan 
melakukan tindak pidana berat, 
seperti penggunaan narkotika 
dan zat adiktif, boleh saja ditahan 
tanpa izin Presiden.   “Tidak perlu 
izin Presiden dan bisa langsung 
ditahan, bila mereka tertangkap 
tangan melakukan tindakan yang 
mengancam keamanan negara, 
seperti makar dan terorisme,” jelasnya. 

Kejaksaan menyambut baik 

putusan MK itu. Wakil Jaksa Agung 
Darmono, menyambut baik putusan 
MK karena selama ini dinilai terjadi  
diskriminasi praktik hukum. Dengan 
adanya putusan MK ini  tidak ada lagi 
diskriminasi hukum antarpenyidik di 
Indonesia, seperti yang terjadi antara 
Kejaksaan dan KPK. 

Pendapat serupa juga 
diungkapkan Sekretaris Kabinet Dipo 
Alam. Menurut dia, putusan MK akan  
memudahkan dan menyederhanakan  
proses penyelidikan dan penyidikan 
kepala daerah sehingga prosesnya 
bisa lebih cepat. Selama ini, salah satu 
tugas Dipo Alam, adalah memeriksa 
keabsahan surat permintaan izin 
pemeriksaan hukum bagi kepala 
daerah dan wakilnya sebelum 
dipertimbangkan oleh Presiden . 

Namun bagi Kementerian Dalam 
Negeri, putusan MK dianggap 
menodai makna kehormatan dan 
kewibawaan kepala daerah sebagai 
pejabat negara. Menurut Dirjen 
Otonomi Daerah, Djohermansyah 
Djohan, kehormatan dan kewibawaan 
kepala daerah seharusnya tetap 
dijaga. Dengan adanya putusan 
MK itu akan ada efek terhadap 
kewibawaan kepala daerah, terutama 
kepala daerah yang bersih. 

Dia khawatir aparat penegak 
hukum akan dimanfaatkan lawan 
politik untuk menjatuhkan kepala 
daerah yang bersih dan jujur. Meski 
mengkhawatirkan efek putusan, 
Kementerian Dalam Negeri akan 
mematuhi putusan MK. 

Filosofi putusan itu akan 
dimasukkan ke dalam revisi UU
Pemda yang kini sudah masuk ke 
DPR. Imbasnya tentu bukan hanya 
UU Pemda. Undang-Undang lain 
seperti UU No. 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD diminta 
untuk disesuaikan dengan filosofi 
pandangan MK. 

Sepertinya dengan adanya 
putusan MK tersebut, diharapkan 
proses penyelidikan dan penyidikan 
yang dilakukan akan menjadi lebih 
efektif dalam penanganan korupsi di 
negeri ini.  Semoga.  bw

Dipo Alam

istimewa
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PRESIDEN Susilo Bambang 
Yudhoyono meminta agar KPK 
dan Kepolisian memperbarui 
nota kesepahaman (MoU) 

kedua lembaga itu.  Presiden juga 
meminta adanya sinergi KPK dan 
Kepolisian agar  perselisihan tidak 
kembali terulang.

Hal tersebut diungkapkan 
Presiden SBY dalam Pidato yang 
disampaikan pada 8 Oktober 2012, 
dalam rangka memberikan solusi 
silang pendapat   KPK dan Polri 
menyangkut keberadaan para 
penyidik Polri di KPK. Dalam waktu 
dekat keberadaan anggota Polri 
yang bertugas di KPK akan diatur 
secara spesifik melalui peraturan 
pemerintah.

“Aturan ini menyangkut status 
penyidik KPK yang diperpanjang dan 

bisa menjadi pegawai KPK setelah 
mengundurkan diri dari Polri,” tegas 
Presiden.

Dalam undang-undang KPK 
disebutkan, dalam melakukan 

SODOK MENYODOK 
SOAL PENYIDIK
TERBATASNYA JUMLAH PENYIDIK MERUPAKAN KENDALA   TERSENDIRI 

BAGI  KPK.  SEKALIPUN BISA MENGANGKAT PENYIDIK SENDIRI, KPK

MEMBUTUHKAN WAKTU YANG PANJANG UNTUK MENDAPATKAN JUMLAH 

YANG IDEAL.

tugasnya KPK bisa mengangkat 
penyidik.Tapi  masalah itu  masih 
menjadi kendala tersendiri.  Pasalnya,  
hingga kini  jumlah penyidik   yang 
ada  belum sebanding dengan 
banyaknya kasus yang harus 
ditangani lembaga tersebut. Apalagi 
kalau pihak kepolisian atau kejaksaan  
menarik sejumlah penyidik yang 
tengah menjalankan tugasnya di 
KPK.  

Sekalipun dalih penarikan itu 
para  penyidik  merupakan rotasi 
yang biasa dilakukan di semua 
instansi, termasuk kejaksaan atau 
kepolisian,  mau tidak mau hal itu 
akan menghambat kinerja KPK yang  
didaulat menjadi ujung tombak 
pemberantasan korupsi di negeri ini.    

Contohnya seperti apa yang 
terjadi akhir September lalu.  Mabes 
Polri tidak memperpanjang masa 
tugas 20 penyidiknya di KPK.  Dari 
20 penyidik  yang masa tugasnya 
tak diperpanjang,  15 orang di 
antaranya telah melapor ke Polri 
dan menyatakan  bersedia bertugas 
kembali. lima orang sisanya memilih 
menjadi pegawai KPK.

Tak bisa dipungkiri, langkah 
penarikan tersebut langsung 
membuat kekuatan penyidikan di 
KPK  kempes.  Pasalnya,  dengan 
adanya penarikan penyidik Polri  
jumlah penyidik di KPK tak lebih 
dari 78 orang.  Akibatnya, kegiatan 
penyidikan di KPK sejak akhir 
September  menurun drastis.

Menurut Juru Bicara  KPK Johan 
Budi,  biasanya  dalam satu hari 

Johan Budi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

memberikan pidato guna menyelesaikan 

polemik antara dua institusi penegak hukum, 

Polri dan KPK terkait sejumlah permasalahan 

dan proses penegakan hukum yang tidak 

menemukan titik temu di antara kedua 

institusi tersebut, di Istana Negara, Senin 

(8/10/2012). 



57NOVEMBER 2012 Warta BPK

HUKUM

penyidik KPK bisa memanggil lebih 
dari 15 saksi dan tersangka. Namun, 
sejak ada penarikan penyidik,  jumlah 
saksi atau tersangka yang diperiksa 
tak lebih 10 orang. 

Memang tak semua penyidik KPK 
yang berasal dari kepolisian segera 
memenuhi instruksi yang dikeluarkan 
kesatuannya . Menurut Wakil Ketua 
KPK Busyro Muqodas,  hingga saat 
ini  sekitar 28 penyidik  yang berasal 
dari unsur kepolisian  mundur dari 
Kepolisian dan memilih menjadi 
pegawai KPK. sehingga status mereka 
kini menjadi pegawai KPK. 

“Ke-28 itu sudah diberi SK (Surat 
Ketetapan) oleh Pimpinan KPK dan 
sudah disampaikan ke Mabes Polri 
kemarin siang,” kata Busyro lagi. .

Pengangkatan 28 penyidik 
sebagai pegawai KPK mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2005 tentang Sumber Daya 
Manusia KPK. Dalam UU Nomor 
30 Tahun 2002 tentang KPK pun 
disebutkan KPK bisa mengangkat 
penyidik sendiri. Artinya, penyidik 
tidak harus berasal dari Polri.

Semua ada aturannya.
Menanggapi adanya penyidik 

Polri di KPK yang belum kembali ke 
kepolisian, Wakil Kepala Kepolisian 
Komisaris Jenderal Polisi Nanan 
Sukarna meminta agar  mereka 
mengundurkan diri secara terhormat. 

Nanan  menegaskan  kepolisian 
mendukung sepenuhnya proses 
penyidikan yang ada di KPK. Namun, 
pengunduran diri para penyidik  
harus sesuai dengan aturan.  

“Misalnya mau pensiun dini, 
ya bilang ke Kapolri. Kapolri akan 
mengajukan ke Presiden lalu turunlah 
PDH (Pemecatan dengan Hormat). 
Maka statusnya bukan lagi jadi 
polisi,” ujar Nanan kepada wartawan 
seusai menjadi pembicara di seminar 
nasional Komisi Kejaksaan di Hotel 
Atlet Century Park.  

Ia kembali menegaskan jika dalam 
30 hari kelimanya hari tidak melapor, 
dapat digolongkan disersi. Jika masa 
tugas telah habis dan belum melapor, 

maka penyidikan yang dilakukannya 
menjadi tidak sah. Menurutnya, 
konteksnya bersinergi dan semua 
pihak bisa saling mengontrol. 

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 
1999 tentang perubahan atas UU 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian disebutkan 
jika seorang anggota polisi 
ingin melakukan alih status atau 
berhenti harus mengajukan surat 
pengunduran diri. 

Bagi anggota yang berpangkat 
perwira, keputusan soal alih status 
diberikan oleh Presiden. Adapun, bagi 
anggota berpangkat Kompol dan 
AKBP cukup di Mabes Polri dengan 
keputusan Kapolri.

Sebelumnya, Kepala Bagian 
Penerangan Umum Polri Komisaris 
Besar Agus Rianto menegaskan  jika 
para penyidik mengundurkan diri, 
mereka harus melewati prosedur 
yang ada.  “Anggota Polri boleh 
mengundurkan diri setelah masa 
dinas 10 tahun. Itu harus mengajukan 
kepada Kapolri dan ini tergantung 
lagi pada Kapolri menyetujui apa 
tidak,” ujarnya di Jakarta.

Jika ada anggota yang belum 
melewati masa ikatan dinas 10 tahun 
dan mengundurkan diri, berarti 
melanggar sumpah anggota Polri dan 
akan mendapatkan sanksi  yang akan 
dijatuhkan  melalui dua mekanisme, 
yaitu sidang disiplin maupun 
sidang kode etik. Namun Agus tak 
menjelaskan secara rinci jenis sanksi 
yang akan dijatuhkan terhadap 
anggota Polri yang memilih bertahan 
di KPK. 

Pelanggaran itu dulu pernah 
dilakukan oleh anggota satuan 
Brimob Polda Gorontalo yang 
bermimpi menjadi penyanyi terkenal 
yaitu Briptu Norman Kamaru. Dia baru 
menjalankan masa 6 tahun ikatan 
dinas dan saat itu mengundurkan diri.  
Akibatnya,  dia diharuskan membayar 
denda yang dibacakan dalam sidang 
kode etik polisi. Denda tersebut 
adalah ganti rugi atas biaya yang 
dikeluarkan negara untuk mendidik 
Norman menjadi anggota Polri. 

Sesuai dengan pasal 14 ayat 1 
huruf a Peraturan Pemerintah nomor 
1 tahun 2003 tentang Pemberhentian 
Anggota Polri, Norman saat itu 
dinyatakan layak diberhentikan tidak 
dengan hormat dan tidak berhak lagi 
menyandang pangkat brigadir satu 
(briptu) serta mengenakan atribut 
kepolisian.

Lalu apakah nasib penyidik 
Polri di KPK sama dengan Norman? 
Menurut Rikwanto,  jika para penyidik 
yang mengundurkan diri sudah 
berpangkat perwira menengah 
(pamen) berarti mereka telah 
melewati masa ikatan dinas 10 
tahun. Oleh karena itu mereka dapat 
mengundurkan diri.

Diapun mengingatkan para 
penyidik di KPK bahwa mereka 
dibesarkan dan didik oleh Polri. 
Jika penyidik mengundurkan diri, 
katanya, maka secara otomatis status 
penyidik Polri akan hilang. Meski 
demikian, Agus kembali menegaskan 
Polri tidak melarang. Namun,  ada 
mekanismenya jika ada penyidik yang 
ingin mengundurkan diri. 

“Teman-teman kami di mana pun 
bertugas mereka masih anggota Polri 
sehingga  dia harus mentaati aturan 
disiplin yang ada.  Seharusnya taati 
mekanisme yang ada di lingkungan 
Polri.  Jadi  teman saya yang di KPK 
ajukan dahulu surat ke Polri, baru 
mengundurkan diri,” tuturnya.

Nanan Sukarna
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Penyidik Internal
Lantas apa langkah KPK? Johan 

Budi mengatakan guna memenuhi 
kebutuhan  penyidik, KPK telah  
merampungkan seleksi penyidik 
dari kalangan internal. Penjaringan 
tersebut berhasil meningkatkan 
status 30 penyelidik KPK sehingga 
memiliki kualifikasi penyidik.

Menurut  dia, para penyidik 
baru tersebut kini tengah menjalani 
proses pelatihan.  KPK berharap 
pengangkatan penyidik internal 
tersebut bisa meningkatkan kapasitas 
penindakan yang selama ini masih 
terkendala minimnya jumlah 
penyidik.

Pelatihan penyidik baru dilakukan 
di pusat pendidikan dan latihan 
Mahkamah Agung. Mereka juga 
akan dilatih di Akademi Kepolisian di 
Semarang. Para penyidik baru adalah 
pegawai KPK yang rata-rata sudah 
bertugas lebih dari lima tahun. 

Sebelum ini mereka adalah 
penyelidik yang tersebar di 
sejumlah unit kerja di KPK. Antara 
lain, direktorat penyidikan, 
direktorat pengaduan masyarakat, 
direktorat gratifikasi, serta 
direktorat pendaftaran dan 
pemeriksaan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara. 

Sebanyak 30 penyidik baru 
tersebut merupakan saringan dari 
65 pegawai yang mengikuti seleksi. 
Mereka tidak ada yang berasal 
instansi kepolisian dan kejaksaan. 
Mereka ada yang sudah menjadi 
pekerja tetap. Namun ada pula yang 
masih berstatus dipekerjakan dari 
instansi lain seperti Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan, 
Badan Pemeriksa Keuangan, dan 
Kementerian Keuangan.
     Johan menegaskan seleksi penyidik 
baru tersebut tidak bertentangan 
dengan peraturan perundangan-
undangan. “Sesuai dengan undang-
undang, penyidik KPK diangkat dan 
diberhentikan oleh pimpinan KPK,” 
kata Johan. 

Ditarik Lagi. 
Celakanya,  masalah tak 

diperpanjangnya masa tugas para 
penyidik KPK yang berasal dari 
kepolisian itu belum terselesaikan, 
Kepolisian kembali menarik 13 
penyidiknya. Akibatnya Presiden SBY 
pun akhirnya kembali turun tangan  
dan memerintahkan agar  Yudhoyono 
meminta kepada Menteri Sekretaris 
Negara Sudi Silalahi maupun Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Azwar Abubakar untuk segera 
menyerahkan draf revisi PP Nomor 
63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya 
Manusia Komisi Pemberantasan 
Korupsi

“Saya sudah memberikan arahan 
untuk empat tahun batas yang 
menurut saya pas, karena kurang 
dari itu terlalu singkat, lebih dari 
itu mengganggu pembinaan karier 
perwira,” katanya.

Atas dasar itu, Presiden meminta 
agar draf revisi PP tersebut segera 
diserahkan kepadanya, agar dapat 
segera ditandatangani dan disahkan. 
“Saya tugaskan segera diajukan 

kepada saya, satu dua hari ini 
agar kita sahkan agar baik untuk 
semuanya. Bagi Polri, KPK, penegakan 
hukum, dan pemberantasan korupsi,” 
katanya. (6/12) lalu. 

Sementara itu Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto di Jakarta, 
Kamis (6/12/2012) menuturkan,  

jumlah penyidik yang bertugas di 
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah 
berkurang 31 orang dibanding tahun 
lalu. Jika Markas Besar Kepolisian RI
terus-menerus menarik penyidiknya 
dari KPK, diperkirakan KPK akan 
kehabisan penyidik dari Polri pada 
Maret 2013. 

Jumlah penyidik sekarang 
masih ada itu sekitar 52, dan kalau 
penarikan ini terus berlanjut sampai 
bulan Maret, maka penyidik yang 
berasal dari Polri, yang bukan menjadi 
pegawai tetap KPK, akan habis,” 
katanya. Meskipun demikian, KPK 
masih dapat mempertahankan 28 
penyidik yang memilih alih status 
menjadi pegawai KPK.

Bambang juga mengatakan, 
berdasarkan profil sumber daya 
manusia (SDM) KPK sejak 2005 hingga 
2012, jumlah penyidik KPK terbanyak 
berada pada tahun 2011. Saat itu 
KPK memiliki 83 penyidik. Jumlah 
ini bertambah dibandingkan pada 
2004, saat awal KPK berdiri, yang 
hanya memiliki 41 penyidik. Jumlah 
penyidik itu pun kembali berkurang 
pada 2012.

“Akhir 2012 ini sekarang tinggal 
52. Anda bisa bayangkan, dari 83 
di tahun 2011 menjadi 52, berarti 
ada sekitar 31 penyidik yang sudah 
kembali. Artinya lebih dari 30 persen,” 
ucap Bambang.

Meskipun demikian, lanjutnya, 
jumlah penyidik yang minim ini 
tidak menyurutkan niat KPK untuk 
menyelesaikan kasus-kasus yang 
tengah ditangani. Saat ini, kata 
Bambang, ada 34 kasus yang tengah 
ditangani KPK. “Sebagian kasus yang 
sekarang sedang dalam proses, 
seperti diketahui kasus Hambalang, 
hakim tipikor, sebagian kasus Riau, 
kasus IEM (Izederick Emir Moeis), dan 
Century,” tambahnya.

Hanya saja, Bambang mengakui 
kalau berkurangnya penyidik ini 
membuat kinerja KPK melamban. 
Dia pun meminta maaf kepada 
masyarakat, tetapi tetap berjanji akan 
menuntaskan kasus-kasus dengan 
baik dan bertanggung jawab. bd
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L AGI-LAGI
Mahkamah 
Konstitusi
(MK) membuat  

kejutan besar. Dalam
sidangnya, Selasa
13 November  2012,  
lembaga negara 
ini memutuskan 
mengabulkan sebagian 
gugatan sejumlah tokoh 
organisasi Islam terhadap 
Undang-Undang No. 
22 Tahun 2001 tentang 
Migas. 

Dalam putusan 
bernomor 36/PUU-X/2012 
itu, MK menyatakan 
Badan Pelaksana Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas 
(BP Migas) bertentangan 
dengan UUD 1945. 
Selanjutnya  dalam 
amar  putusan yang di 
bacakan oleh Mahfud 
MD, mahkamah memutuskan  
mengabulkan permohonan para 
pemohon untuk sebagian.

Mendengar  putusan tersebut 
seketika ruang sidang di Gedung MK 
di Jln. Merdeka Barat yang semula 
mencekam langsung  menjadi riuh.  

BP MIGAS
INKONSTITUSIONAL, 

DIBUBARKAN
BP MIGAS DIBUBARKAN KARENA DINILAI BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

DASAR  1945. BPK  PERIKSA LAPORAN KEUANGAN SERTA OPERASIONAL EMPAT

KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS.

Sejumlah wakil pemohon yang hadir 
tampak masih terbengong-bengong 
atas putusan yang tergolong berani 
tersebut. 

Meski dalil yang mendasari  
permohonan cukup kuat, mereka 
seolah olah  masih belum  percaya 
bahwa permohonan yang mereka 
ajukan itu telah dikabulkan.  Hal ini 
tentunya sangat wajar  mengingat 
keberadaan  BP Migas didasari oleh 
adanya UU  Minyak dan Gas Bumi.

Dalam pembacaan putusan  
Mahfud MD antara lain 
menyebutkan,   Pasal 1 angka 23, 
Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 
44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 
59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU 
No 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi dinilai bertentangan 
dengan UUD 1945. “Pasal itu tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat,” ujarnya.

Selain  itu, seluruh hal terkait 
badan pelaksana dalam penjelasan 
UU No 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi juga dinilai 
bertentangan dengan UUD 1945 
serta tidak mempunyai kekuatan 

Mahfud MD

HUKUM
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hukum mengikat.
Dengan putusan itu, keberadaan 

BP Migas tidak lagi diperlukan, 
sehingga lembaga ini harus 
dibubarkan. Sementara itu, 
fungsi dan tugas BP Migas akan 
dilaksanakan oleh pemerintah, 
dalam hal ini Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral hingga ada UU 
baru yang mengatur hal itu.

Sebagaimana diungkapkan  oleh 
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva,  
pelaksanaan kegiatan usaha yang 
sebelumnya dijalankan oleh BP Migas 
harus dipegang oleh badan yang 
dibentuk sementara menggantikan 
BP Migas. Hal ini untuk mencegah 
adanya kekacauan yang terjadi akibat 
dibubarkannya BP Migas.

“Oleh karena itu, Mahkamah 
harus mempertimbangkan perlunya 
kepastian hukum organ negara yang 
melaksanakan fungsi dan tugas BP 
Migas sampai terbentuknya aturan 
yang baru,” katanya.

Dia  menegaskan putusan ini 
tidak akan membatalkan segala 
kontrak kerja yang dibuat oleh 
BP Migas dengan pihak rekanan 
dan tetap berlaku sesuai dengan 
kesepakatan. “Segala Kontrak 
Kerja Sama (KKS) yang telah 
ditandatangani antara BP Migas 
dan badan usaha atau bentuk usaha 

tetap,” katanya.
UU Migas digugat ke MK oleh 

Ketua PP Muhammadiyah Din
Syamsudin, bekas Ketua Umum PB 
Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, 
Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia
Amidhan, dan sejumlah tokoh 
organisasi Islam lainnya. Mereka 
menganggap UU Migas proasing.

Menanggapi putusan MK 
tersebut,  Din Syamsuddin 
menegaskan  bahwa putusan itu 
merupakan sebuah kemenangan 
bagi rakyat Indonesia.

“Kita cukup puas dengan 
dinyatakannya BP Migas 
inkonstitusional. UU Migas ini 
merugikan rakyat dan ini merupakan 
kemenangan rakyat,” ujarnya.

Dengan adanya putusan ini, Din
berharap pemerintah bisa mengelola 
sumber daya alam. Selama ini, 
dengan adanya pasal tersebut 
dalam UU Migas, malah memberikan 
kerugian bagi rakyat Indonesia.
“Kita harap dengan adanya putusan 
ini, sumber daya migas kita dapat 
dikelola dengan baik,” tegasnya.

Pakar perminyakan Kurtubi 
menilai terdapat empat alasan utama 
mengapa UU Migas merugikan 
negara dan melanggar konstitusi, 
yaitu:

1. UU Migas menghilangkan 
kedaulatan negara atas 
sumber daya migas yang 
ada di perut bumi negara 
Indonesia.

2. UU Migas ini telah merugikan 

negara secara finansial.
3. UU Migas ini memecah 

struktur perusahaan dan 
industri minyak nasional 
yang terintegrasi dipecah 
atas kegiatan usaha hulu 
dan kegiatan usaha hilir atau 
unbundling.

4.  Dengan UU Migas ini sistem 
pengelolaan cost recovery
yang diserahkan BP Migas 
merugikan negara.

Kurtubi menjelaskan UU Migas ini 
menganut pola hubungan business
to government (B to G) dengan pihak 
investor atau perusahaan minyak. 
Pada UU ini menugaskan kepada 
BP Migas untuk melaksanakan 
penandatangan kontrak dengan 
pihak investor atau perusahaan 
minyak.

Ketentuan dalam UU Migas 
menentukan yang menandatangani 
kontrak kerja sama dengan 
kontraktor atau perusahaan minyak 
adalah pemerintah yang diwakili oleh 
BP Migas. Oleh karena pemerintah 
yang berkontrak, kedaulatan negara 
menjadi hilang. 

“Sebab posisi pemerintah 
menjadi sejajar dengan kontraktor. 
Pemerintah menjadi bagian dari para 
pihak yang berkontrak. Pemerintah 
mendowngrade dirinya sendiri untuk 
sejajar dengan perusahaan minyak 
atau investor,” papar Kurtubi, dalam 
putusan sidang MK, Selasa (13/11). 

Pola hubungan B to G 
menyebabkan pemerintah sejajar. 
Jadi tidak bisa mengeksekusi 
kebijakan ataupun regulasi atas 
pengelolaan kekayaan migas kalau 
pihak kontraktornya tidak setuju.

“Jika polanya B to B dan 
pemerintah berada di atas kontrak, 
dapat menjamin kedaulatan negara. 
Pemerintah bisa mengeksekusi 
regulasi UU untuk kepentingan 
bangsa dan negara tanpa 
persetujuan kontraktor, karena itu 
berdaulat, sedangkan B to G tidak,” 
tuturnya. 

Lantas bagaimana nasib para 

Din Syamsudin

Ruby Rubiandini

berita8.com
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karyawan BP Migas ? Beruntung 
mereka tak ditelantarkan. Menurut 
Wakil Menteri ESDM Ruby Rubiandini 
pemerintah telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Nomor
3136/73/2012 tentang Pengalihan 
Tugas dan Fungsi eks BP Migas.

Dengan adanya  Permen ESDM 
itu,  seluruh gaji dan tunjangan 
jabatan serta jabatan dari eks BP 
Migas akan berada  pada  Unit 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Migas di bawah Kementerian ESDM. 
Adanya kepastian hukum tentang 
nasib karyawan tersebut, katanya, 
setidaknya akan memberikan 
ketenangan bagi karyawan.

Hal senada  juga diungkapkan  
Menteri Koordinator bidang 
Perekonomian Hatta Rajasa. Dia 
menjelaskan semua karyawan 
akan langsung bergabung dengan 
Kementerian ESDM. Menurut dia,  
ada sekitar 600 orang karyawan yang 
saat ini bekerja di BP Migas. 

“Nantinya, semua karyawan ini 
akan otomatis menjadi bagian dari 
Kementerian ESDM,” ungkapnya.  

Dia menegaskan perpindahan itu 
tidak hanya dalam urusan karyawan, 
tetapi juga seluruh pembiayaan 
dan aset BP Migas yang selama ini 
dimilikinya 

Laporan Terakhir
BPK telah meminta BP Migas 

segera menyusun laporan keuangan 
dan operasional sejak laporan 
terakhir dibuat. Anggota VII BPK 
Bahrullah Akbar mengatakan 
pihaknya tengah memeriksa laporan 
keuangan dan kinerja BP Migas 
tahun anggaran 2011.

 Menurut dia, pemeriksaan 
difokuskan pada masalah 
produksi minyak atau lifting serta 
pengendalian keuangan lembaga 
tersebut  dimana BPK  telah 
menemukan beberapa masalah. 
Seperti, menyangkut  perhitungan 
cost recovery para kontraktor 
oleh BP Migas. ”Pemeriksaan ini 
kemungkinan selesai Desember,” 
ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya,  BPK 
meminta BP Migas menyampaikan 
laporan keuangan dan operasional 
terbaru paling lambat hingga 30 
November. Setelah melakukan 
pemeriksaan atas laporan keuangan 
dan operasional BP Migas, BPK akan 
menyerahkan hasil pemeriksaan 
tersebut kepada DPR dan 
Kementerian ESDM.

“Kami akan memberikan 
rekomendasi tentang tindakan 
apa yang sebaiknya dilakukan 
pemerintah guna kelancaran 
operasional,” katanya.

Bahrullah menambahkan BPK  
saat ini tengah  memeriksa laporan 
keuangan serta operasional empat 
kontraktor kontrak kerja sama 
minyak dan gas. Pemeriksaan 
tersebut difokuskan pada klaim 
biaya penggantian ongkos operasi 
(cost recovery) serta biaya lain. 
“Kebanyakan penyelewengan 
keuangan terjadi pada pos tersebut,” 
ujarnya. 

Pemeriksaan tersebut, kata 

Bahrullah, difokuskan pada 
laporan keuangan periode 2011. 
Pemeriksaan itu ditargetkan selesai 
pada Februari 2013. Namun, dia 
enggan menyebutkan nama empat 
kontraktor yang tengah diperiksa. 
“Jika disebutkan, nanti mereka kabur,” 
ujarnya.

Penelisikan atas dugaan 
penyimpangan laporan keuangan 
kontraktor migas bukan hanya 
kali ini. Bahrullah mengatakan, 
pada 2005-2010 BPK menemukan 
kerugian negara senilai US$1,7 miliar 
atau Rp16,1 triliun. Kebocoran itu 
muncul akibat ulah kontraktor yang 
memanipulasi perhitungan berbagai 
biaya.

Temuan-temuan lainnya 
adalah kelebihan pembayaran cost 
recovery untuk tiga kontraktor 
senilai USS 726.790 (Rp6,9 miliar) 
dan kekurangan pembayaran 
pajak senilai Rp5,24 triliun. Hal itu 
tercantum dalam hasil pemeriksaan 
terhadap laporan keuangan 
pemerintah pusat 2010.  bd

Bahrullah Akbar

rianto prawoto
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PENGUNGKAPAN kasus 
pengucuran dana talangan 
Bank Century memasuki 
babak baru. Kali ini giliran 

KPK yang membuat gebrakan.  Di 
depan anggota Tim Pengawas 
Century DPR pada pertengahan 
November lalu, Ketua KPK Abraham 
Samad mengatakan kalau  komisi 
yang dipimpinnya telah  melakukan 
gelar perkara dan memeriksa 
sedikitnya 153 orang. Alhasil, KPK
menetapkan dua tersangka dalam 
kasus Century, yaitu BM dan SCF.  

Kedua tersangka tersebut 
dikenakan Pasal 3 Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi.  Diduga, BM 
adalah Budi Mulya eks Deputi Bidang 
Pengelolaan Moneter, Devisa dan 
KPW. Adapun, SCF diduga adalah 
Siti Ch. Fadjrijah, eks Deputi Bidang 
Pengawasan Bank Umum dan Bank 
Syariah BI. 

Penetapan BM dan SCF  sebagai 
tersangka,  menurut Abraham, 
karena diduga telah melakukan 
penyalahgunaan kewenangan dalam 
pemberian Fasilitas Pendanaan 

MENCARI ‘AKTOR’  
SKANDAL CENTURY
KPK MENETAPKAN DUA TERSANGKA KASUS DANA TALANGAN 
BANK CENTURY SEBESAR Rp6,7 TRILIUN. DUA MANTAN PEJABAT 
BANK INDONESIA DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN 
KEWENANGAN. BAGAIMANA DENGAN BOEDIONO ? 

Jangka Pendek (FPJP), dan 
penyalahgunaan kewenangan dalam 
penetapan Bank Century sebagai 
bank gagal yang berdampak sistemik. 

Namun, sayangnya lantaran 
terikat oleh kode etik, Abraham tidak 
bersedia  menjelaskan peran  kedua 
tersangka itu dalam kaitannya dengan 
atasan mereka di BI saat itu. 

Sekalipun begitu, dia mengaku  
dalam pengungkapan kasus 
Century tidak berhenti pada dua 
tersangka tersebut.  Pasalnya, 
proses penelusuran kasus Century 
masih berlangsung. Tidak tertutup 
kemungkinan kedepan ada tersangka 
lainya. “Penetapan BM dan SCF 
adalah awal dan dari penyidikan atau 
pemeriksaan dua tersangka ini bisa 
saja ada hal baru,” katanya.

Ironisnya, meski KPK sudah 
menetapkan dua mantan pejabat 
BI  sebagai tersangka hingga kini 
KPK belum menerbitkan Surat 
Perintah Penyidikan (Sprindik). 
Selain itu  KPK  juga belum meminta 
Ditjen Imigrasi untuk melakukan 
pencegahan. Alasannya, hanya 
persoalan administrasi. “Nanti dalam 
Sprindik akan dirumuskan mengenai 
perannya,” tutur Abraham. 

Meski begitu, sejumlah anggota 
Tim Pengawas Bank Century merasa 
tidak puas dengan  penetapan 
dua tersangka tersebut. Bambang 
Soesatyo memberikan apresiasi  
terhadap langkah KPK yang telah 
menetapkan tersangka kasus Century. 
Hanya saja, dia berharap KPK tidak 
berhenti pada kedua tersangka. 
Menurut dia, keluarnya kebijakan FPJP 
diyakini melibatkan gubernur BI. 

Peran  HA sebagai perancang 
perubahan PBI, agar Bank Century 
layak menerima FPJP dan memenuhi 
persyaratan dengan mengubah CAR,
dan peran SAT sebagai pengawas 
bank, sangat penting saat proses 
pemberian FPJP senilai Rp632miliar. 
Sebaliknya, peran SCF hanya 
melaksanakan disposisi Boediono 
selaku gubernur BI dan SCF tidak bisa 
apa-apa tanpa hasil kerja SAT.

Abraham Samad

istimewa
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Anggota Timwas Sidharto 
Danusubroto justru meminta agar 
kasus Century dibongkar sampai 
tuntas hingga ke aktor intelektualnya. 
Untuk itu, dia meminta KPK agar 
bekerja cepat dan segera menetapkan 
keterlibatan pihak lain. 

Keterlibatan Boediono
Akbar Faisal, Anggota DPR 

dari Hanura yang juga anggota 
Timwas, mempertanyakan  KPK yang 
tidak menetapkan Wakil Presiden 
Boediono, yang ketika itu menjabat 
gubernur BI, sebagai tersangka. 
Menurut dia, dua nama tersangka itu 
belum cukup untuk mengungkapkan 
permasalahan yang dinilai merugikan 
negara sampai Rp6,7 triliun. Dia 
meminta KPK untuk melakukan 
penyelidikan lebih lanjut. 

Pandangan  serupa juga 
diungkapkan Anggota Timwas  
Ahmad Yani. Menurut dia, KPK telah 
melakukan penzaliman terhadap dua 
nama tersangka bailout Century, BM 
dan SCF. Dia menganggap dua nama 
tersebut bukanlah aktor intelektual 
dalam kasus penyalahgunaan FPJP ke 
Bank Century. Keputusan FPJP tidak 
bisa dilakukan oleh dua orang ini 
saja, tetapi juga bersama gubernur 
BI.

Meski begitu,  lanjut Yani yang 
juga anggota Komisi III DPR ini 
setuju, jika BM dan SCF merupakan 
pintu masuk untuk mengungkap 
lebih dalam lagi pelaku dugaan 
korupsi mega skandal tersebut. 

Dia berharap dalam waktu dekat 
KPK bisa menetapkan tersangka 
lainnya yang memang benar-benar 
bertanggung jawab atas kasus yang 
merugikan negara hingga Rp6,7 
triliun.

Mantan  anggota Pansus Bank 
Century M. Misbakhun  mengaku 
merasa aneh  jika Boediono  tidak 
masuk dalam  daftar tersangka 
KPK. Sebab, lanjutnya, Boediono 
saat itu menjadi gubernur BI  yang 
memiliki  peran  dalam pencairan 
FPJP yang tidak sesuai ketentuan dan 
melanggar hukum tersebut.

Dia menjelaskan peran Boediono 
terlihat dalam Surat Nomor 10/232/
GBI/Rahasia tanggal 20 November 
2008, yaitu rasio kecukupan (CAR) 
Bank Century per 31 Oktober 2008 
hanya -3,53% atau tidak memenuhi 
syarat untuk memperoleh FPJP. 
Namun, dengan PBI No. 14/PBI/2008 
tanggal 14 November persyaratan 
CAR diubah dan hanya bernilai positif 
sehingga akhirnya mendapat FPJP.  

Juga Akte Notaris No.176 tanggal 
14 November 2008 dihadapan 
Notaris Buntario Tigris Darmawang 
SH, FPJP tahap pertama sebesar 
Rp502,72 miliar dicairkan tanggal 
14 November 2008 didasarkan surat 
kuasa gubernur BI saat itu Boediono 
Nomor 10/68/Sr.Ka/GBI tanggal 14 
November 2008.

Pencairan itu, lanjut  Misbakhun,  
melanggar hukum karena uang 
dikucurkan lebih dahulu dan akte 
notarisnya baru ditandatangani pihak 
Bank Century tanggal 15 November 
2008 pukul 02.00 WIB. 

“Dengan pelanggaran hukum 
tersebut sebenarnya KPK layak 
memasukkan Boediono sebagai 
tersangka dalam kasus Bank Century. 
Namun, aneh akhirnya Boediono 
tidak dimasukan sebagai tersangka,” 
jelasnya. 

Seperti diketahui, nama Boediono  
memang  menjadi topik utama dalam 
rapat kerja Timwas dengan pimpinan 
KPK pada  pertengahan November 
lalu. Namun, nama Boediono timbul 

tenggelam dikaitkan dengan kasus 
dana talangan Bank Century sebesar 
Rp6,7 triliun. Beberapa pihak yakin 
jika mantan gubernur BI itu terlibat. 
Namun, KPK menyatakan tak cukup 
bukti untuk menjerat orang nomor 
dua di Indonesia itu.

Tak ingin dianggap lepas tangan, 
Boediono menyatakan siap menjalani 
proses jika memang KPK menemukan 
bukti keterlibatannya. Dia meyakini 
kebijakan pengucuran dana talangan 
untuk Bank Century pada 2008 
adalah kebijakan yang benar. Selain 
itu, dia tetap yakin dan percaya 
penyelamatan Bank Century adalah 
langkah tepat yang harus diambil di 
tengah krisis ekonomi global.  

Bank Century terpaksa 
diselamatkan lantaran berada 
dalam kondisi buruk ketika krisis 
terjadi, sehingga sistem keuangan 
dan ekonomi Indonesia tidak ikut 
terjerumus dalam krisis keuangan 
global, yang saat itu membelit 
ekonomi banyak negara lain.

Menanggapi keterlibatan  
Boediono, Abraham  mengaku KPK
sudah memeriksa Boediono dalam 
kasus Century. Namun hingga 
kini, KPK belum menemukan bukti 
untuk menjerat Boediono. Abraham 
mengingatkan  penegakan hukum 
dalam kasus dugaan korupsi Bank 
Century tidak menargetkan orang 
tertentu.  Sebaliknya,  apa yang 
dilakukan KPK tetap dalam koridor 
penegakan hukum yang profesional. 

bw/bd 

Akbar FaisalAhmad Yani

istimewa merdeka.com
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KOMISI Pemberantasan 
Korupsi (KPK) sudah 
menetapkan dua mantan 
pejabat Bank Indonesia (BI) 

menjadi tersangka  kasus pemberian 
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek 
(FPJP)  kepada Bank Century. Mereka 
adalah Siti  CH Fadjrijah, Deputi Bidang  
IV Pengelolaan Moneter Devisa BI, 
dan Budi Mulya, Deputi V Bidang 
Pengawasan  BI. 

Namun kerja keras  KPK
mengundang reaksi sejumlah 
kalangan, termasuk Tim Pengawasan 
DPR. Mereka mempertanyakan  
mengapa hanya dua  pejabat BI yang 
menjadi tersangka. Selain itu,  saat 
melakukan dengar pendapat  dengan 
Komisi II DPR,  banyak anggota DPR 
yang mempertanyakan  mengapa   
Gubernur BI Boediono  tidak 
ditetapkan sebagai tersangka. 

Menurut Ketua KPK Abraham 
Samad, Boediono  yang kini menjadi 
Wakil Presiden  adalah warga negara 
istimewa. Hal ini sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7B UUD 1945 yang  
mengatur pemberhentian Wakil 
Presiden  bila terkena  persoalan 
hukum.  Selain itu, lanjutnya, KPK
juga tidak memiliki cukup bukti 
untuk menetapkan Boediono sebagai 
tersangka. 

Menanggapi pernyataan sejumlah 
anggota parlemen, Boediono  tenang-
tenang saja. Menurut dia,  kebijakan  
pengucuran  dana  talangan atau 
bailout  Bank Century pada 2008 
adalah kebijakan yang benar. 

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie 
Hidayat mengungkapkan sebagai 
pengambil kebijakan saat itu yakni 
gubernur BI, Boediono tetap yakin 
dan percaya bahwa keputusan 

“KASUS CENTURY, SIAPA YANG
BERTANGGUNG JAWAB?”
KEBIJAKAN PENYELAMATAN BANK CENTURY  DIANGGAP 
LANGKAH YANG TEPAT. BUKTINYA RAKYAT INDONESIA HINGGA 
KINI DAPAT MENIKMATI MANFAAT ATAS KEBIJAKAN ITU. 

penyelamatan Bank Century adalah 
langkah tepat yang harus diambil di 
tengah krisis ekonomi global.

Hal ini dilakukan, tuturnya, agar 
sistem keuangan dan ekonomi 
Indonesia tidak terjerumus ke dalam 
krisis keuangan global, yang saat itu 
sudah membelit ekonomi banyak 
negara lain. “Bank Century  kala itu 
terpaksa diselamatkan  lantaran berada 
dalam kondisi buruk,” katanya.

Meski begitu, berkembang wacana 
di kalangan DPR untuk mendorong 
dilakukannya  Hak Menyampaikan 
Pendapat. Menanggapi desakan 
itu, pada 21 November, Boediono 
memberikan penjelasan langsung 
kepada publik lewat media sosial 
twitter dengan menggunakan akun@
boediono.   

Melalui media itu, Boediono  
mengatakan bahwa sikapnya  
mengenai penyelamatan Bank Century 
2008, merupakan  kebijakan yang 
benar. Dia percaya KPK akan bersikap 
independen. Sekalipun begitu, 
Boediono siap membantu  segala  
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upaya penegakan hukum.  
Boediono juga berjanji tidak  

menghalangi proses  yang dilakukan 
oleh KPK.  Sebaliknya, dia juga  tidak 
akan  mengarahkan atau mendesak  
KPK untuk melakukan sesuatu. Ini 
dilakukan karena dia menghormati KPK
sebagai lembaga yang independen  
tanpa  campur tangan pihak manapun.

Dia juga  menulis bahwa sebagai 
salah satu pengambil kebijakan pada 
2008, dia tetap yakin dan  percaya 
bahwa keputusan  penyelamatan bank 
itu  adalah langkah tepat yang harus 
diambil agar sistem keuangan dan  
ekonomi Indonesia tidak terjerumus ke 
dalam krisis keuangan global. 

Keburukan dan kerusakan Bank 
Century  selain disebabkan oleh 
pengurus dan pemiliknya, ternyata 
juga akibat pelanggaran yang disangka 
dilakukan oleh pejabat BI. Oleh karena 
itu sewajarnya bila KPK mengusut 
dengan tuntas dan adil.

Boediono juga menulis, rakyat 
Indonesia hingga kini dapat menikmati 
manfaat kebijakan itu karena Indonesia 
selamat dari krisis keuangan dunia 
pada 2008. Sementara, banyak negara 
lain masih menanggung beban 
berat sampai saat ini. Dengan begitu 
kebijakan itu terbukti benar. “Saya 
siap bertanggungjawab atas pilihan 
kebijakan itu,” tulis Boediono.

Kasus Century
Seperti diketahui, kasus Bank 

Century bermula dari pengajuan 
permohonan fasilitas repo (repurchase 
agreement) aset oleh Bank Century 
kepada BI sebesar Rp1 triliun. Surat 
bernomor 638/Century/D/X/ 2008 
bertanggal 30 Oktober ditandatangani 
oleh Hermanus H.M. dan Khrisna 
Lagateesen selaku Direksi Bank 
Century. Pengajuan repo aset itu 
dilakukan untuk meningkatkan 
likuiditas Bank Century. Repo adalah 
transaksi penjualan instrumen efek 
antara dua pihak yang diikuti dengan 
perjanjian pembelian kembali di 
kemudian hari dengan harga yang 
telah disepakati.

Surat permohonan repo aset itu 
kemudian ditindaklanjuti BI untuk 
diproses lebih lanjut, yakni oleh Zainal 
Abidin dari Direktorat Pengawasan 
Bank Indonesia. Zainal kemudian 
berkirim surat kepada Boediono, yang 
ketika itu menjabat sebagai Gubernur 
BI dengan surat benomor 10/7/GBI/
DPBI1/Rahasia pada 30 Oktober 2008. 
Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat 
Zainal atas permohonan Bank Century.

Namun, BI merespons permohonan 
fasilitas repo itu dengan menggulirkan 
wacana pemberian FPKP, seperti 
terlihat pada empat kesimpulan 
yang dibuat Zainal Abidin kepada 
Boediono. Pertama, Bank Century 
memiliki masalah struktural, yakni 
masalah likuiditas yang mendasar. 
Kedua, Bank Century insolvent alias 
bangkrut karena rasio kecukupan 
modal atau capital adequacy ratio
(CAR)-nya hanya 2,02% per 30 
September 2008. Ketiga, pemberian 
FPJP hanya dapat membantu likuiditas 
sementara masalah struktural tidak 
akan terpecahkan. Keempat, Bank 
Century tidak memenuhi syarat untuk 
memperoleh FPJP.

Ketidaklayakan Bank Century 
menerima FPJP karena ketika itu 
CAR-nya di bawah 8%, yakni batas 
minimum yang ditetapkan Peraturan 
BI Nomor 10/26/PBI/2008, tanggal 30 
Oktober 2008. 

Nah, disinilah Boediono dinilai 
berperan dalam proses pengucuran 

FPJP tersebut. Berdasarkan audit 
investigasi BPK, setelah adanya 
masukan dari Zainal Abidin, ternyata 
upaya untuk menolong Bank Century 
tetap dilakukan.

Gubernur BI lantas memberi 
arahan agar terhadap Bank Century 
diupayakan berbagai cara untuk dapat 
diberikan FPJP. Arahan itu tercantum 
dalam disposisi yang diberikan Siti 
Fadjridjah pada 31 Oktober 2008. 
Dalam disposisi Nomor 10/7/GBI/DPB1/
Rahasia itu, Fadjrijah menulis: “Sesuai 
pesan Gubernur Bank Indonesia (GBI) 
tanggal 31/10, masalah Bank Century 
harus dibantu dan tidak boleh ada 
bank yang gagal untuk saat ini, karena 
bila hal ini terjadi akan memperburuk 
perbankan dan perekonomian kita.”

Atas disposisi itulah, kemudian 
Dewan Gubernur BI mengubah 
ketentuan persyaratan FPJP dari 
CAR minimal 8% menjadi CAR 
positif lewat PBI Nomor 10/30/
PBI/2008 tanggal 14 November 2008. 
Pembahasan perubahan PBI itu, seperti 
diungkapkan hasil audit investigasi 
BPK, ternyata mengandung banyak 
masalah. Berdasarkan transkrip 
pembicaraan dalam Rapat Dewan 
Gubernur (RDG) BI pada 13 November, 

terungkap bahwa pembahasan itu 
memang mengarah ke satu bank, yaitu 
Bank Century.

Setelah dilakukan perubahan PBI 

Yopie Hidayat

Zainal Abidin

mediaindonesia.com

istimewa
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pada 14 Oktober 2008, selanjutnya 
pada tanggal yang sama Boediono 
selaku Gubernur BI mengeluarkan 
surat kuasa Nomor 10/68/Sr.Ka/
GBI kepada tiga orang, yakni Eddy 
Sulaeman Yusuf (Direktur Pengelolaan 
Moneter), Sugeng (Kepala Biro 
Pengembangan dan Pengaturan 
Pengelolaan Moneter), dan Dody Budi 
Waluyo (Kepala Biro Operasi Moneter) 
untuk menindaklanjuti permohonan 
repo aset Bank Century.

Kemudian, masih pada hari yang 
sama, diketahui bahwa pihak BI dan 
Bank Century telah menghadap Notaris 
Buntario Tigris Darmawan  untuk 
membuat Akta Notaris Nomor 176. 
Di sinilah, menurut audit investigasi 
itu, terjadi rekayasa seolah-olah 
permohonan yang diajukan Bank 
Century adalah permohonan FPJP. Lalu, 
pada pukul 20.43 WIB, mengucurlah 
dana pencairan FPJP tahap pertama 
sebesar Rp502,72 miliar, kemudian 
tahap berikutnya hingga mencapai 
Rp689 miliar.

Pengucuran ini belakangan 
diketahui penuh unsur rekayasa. Dari 
hasil rekonstruksi yang dilakukan 
auditor BPK diketahui, saat dana 
dikucurkan, sebenarnya Akta Notaris 
Nomor 176 itu belum ditandatangani 
Bank Century. 

Namun, direkayasa seolah-olah 
sudah ditandatangani pada pukul 
13.30 WIB. Keganjilan itu diketahui 

dari hasil rekonstruksi yang dilakukan 
auditor BPK. Pada 14 November 
2008 pukul 08.00, RDG dimulai 
untuk membicarakan perubahan PBI 
yang memungkinkan Bank Century 
menerima FPJP.

Hanya saja, proses persetujuan PBI 
dilakukan dan masih banyak tahap 
lanjutan yang harus dilakukan agar 
PBI itu bisa berlaku efektif. Antara 
lain penelitian dan pengesahan oleh 
Menteri Hukum dan HAM, penerbitan 
surat edaran BI perihal perubahan 
ketentuan FPJP, penerbitan surat 
edaran internal BI oleh Direktur 
Pengelolaan Moneter, termasuk 
persiapan oleh Bank Century sendiri 
untuk memenuhi persyaratan baru itu.

Banyaknya tahap yang harus 
dilakukan ini membuat BPK
berkesimpulan, tidak mungkin PBI itu 
bisa diubah dan disahkan saat itu juga, 
yaitu pada 14 November 2008, terlebih 
pada pukul 13.30, ketika para pihak 
menghadap ke notaris. Dari proses 
ini terlihatlah kejanggalan dalam 
pengucuran dana talangan bagi Bank 
Century. Dalam proses ini, BI dinilai 
melanggar prinsip kehati-hatian bank 
(prudential banking).

BI dinilai tidak melakukan 
penelitian terhadap surat permohonan 
yang diajukan Bank Century. Saat 
mengajukan repo aset, CAR Bank 
Century hanya 2,02%. Namun bank 
ini melaporkan kepada BI bahwa 

CAR mereka mencapai 15,11%. 
Meski laporan itu manipulatif dan BI 
mengetahui bahwa CAR Bank Century 
hanya 2,02%, BI tetap berupaya 
memberikan bantuan kepada Bank 
Century sampai harus mengubah PBI 
tentang ketentuan FPJP.

Kemudian, pada 14 November 
2008, BI mengucurkan FPJP kepada 
Bank Century dengan asumsi 
CAR Bank Century masih positif. 
Padahal, sebelumnya, Zainal Abidin 
mengingatkan bahwa Bank Century 
memiliki surat berharga senilai US$11 
juta dan US$45 juta yang saat jatuh 
tempo tidak dapat dicairkan. Macetnya 
dua surat berharga senilai US$56 juta 
itu dapat mengakibatkan CAR Century 
menjadi negatif.

Dengan demikian, ketika BI 
mengucurkan fasilitas FPJP, CAR 
Bank Century saat itu sudah negatif, 
sehingga seharusnya FPJP tidak 
diberikan. BPK berkesimpulan, 
pengucuran FPJP itu tidak sah. 
Dari pengucuran FPJP itulah, 
kemudian upaya penyelamatan Bank 
Century berlanjut hingga BI harus 
menggelontorkan dana sampai 
mencapai Rp6,7 triliun. 

Lantas akankah Boediono 
tersandung kasus Century? Apalagi 
ketentuan hukum tentang proses 
penyelidikan dan penyidikan bagi 
presiden dan wapres sampai saat ini 
masing kosong.  bw/bd

Siti Ch. FadjrijahBudi Mulya

Sesuai pesan Gubernur 
Bank Indonesia (GBI) 
tanggal 31/10, masalah 
Bank Century harus 
dibantu dan tidak boleh 
ada bank yang gagal 
untuk saat ini, karena 
bila hal ini terjadi 
akan memperburuk 
perbankan dan 
perekonomian kita.

detik.comistimewa
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PENGADUAN Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Badan 
Kehormatan (BK) DPR soal dugaan adanya permintaan 
jatah dari anggota DPR kepada BUMN ternyata 
bukan isapan jempol belaka. Sekalipun belum terjadi 

pelanggaran hukum, tetapi BK DPR menemukan adanya 
pelanggaran etika yang dilakukan beberapa anggoata DPR.

Alhasil,  dalam rapat  BK yang berlangsung di Wisma Kopo, 
Puncak, beberapa   lalu BK DPR telah menjatuhkan sanksi 
terhadap  empat anggota dewan. Atas pelanggaran tersebut 
mereka berempat mendapatkan sanksi etik.

“Ada sejumlah anggota yang diputuskan BK melanggar 
etika. Oleh karena itu mereka ada yang mendapatkan 
sanksi sedang dan ringan. Namun, tak ada seorang pun 
yang mendapatkan sanksi berat. Pasalnya,  BK tidak berhasil 
mendapatkan bukti kuat, seperti rekaman suara, video, atau 
notulensi resmi pertemuan. Selain itu saksinya juga hanya dari 
pihak BUMN,” ujar Ketua BK DPR M. Prakosa.

Dia belum bersedia membuka kepada publik soal nama 
empat anggota dewan  yang dikenai sanksi itu. Menurut dia, 
BK harus terlebih dulu menyampaikan keputusan tersebut 
kepada yang bersangkutan, termasuk pimpinan fraksi 
masing-masing dan pimpinan DPR. Itulah sebabnya   Prakosa 
juga tidak mau menyebutkan tiga nama anggota yang tidak 
terbukti melanggar etika.

Kendati demikian, katanya,  BK tetap akan merehabilitasi 
nama baik para anggota dewan yang setelah diproses BK 
tidak terbukti melanggar etika. Caranya mengumumkan 
nama para anggota dewan bersangkutan pada sidang 
paripurna.

Prakosa berjanji publik akan mengetahui keputusan BK 
secara lebih lengkap kalau semua proses di internal DPR 
sudah berjalan. “Yang jelas, mereka tidak hanya dari satu 
komisi,” ujar politikus PDIP itu.

Dia memaparkan secara keseluruhan awalnya  ada 10 
nama yang dilaporkan ke BK terkait dengan laporan Dahlan 

Iskan.  Namun, dari 10 nama itu, tiga di antaranya  diralat. 
Kekeliruan itu terjadi karena adanya ketidakakuratan data 
yang bersumber dari Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo. 
Ketiga nama anggota dewan yang diralat tersebut  adalah 
A.P.A. Timo Pangerang dari Partai Demokrat, M. Ichlas El Qudsi, 
dan Muhammad Hatta dari PAN. Semuanya duduk di Komisi 
XI. Nama ketiga anggota  dewan  ini diralat karena mereka 
sama sekali tidak mengikuti pertemuan dengan Dirut PT 
Merpati pada 1 Oktober 2012.

Adapun tujuh politisi yang telah menjalani proses di BK 
antara lain anggota Komisi VI Idris Laena. Enam yang lain dari 
Komisi XI yakni Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah, Achsanul 
Qosasi, Agung Rai Wirajaya, Linda Megawati, Saidi Butar Butar, 
dan Sumaryoto.

 Sanksi BK sendiri terbagi menjadi berat, sedang, dan 
ringan. Sanksi berat berupa penghentian sementara sampai 
penghentian tetap. Sesuai tata beracara BK, sanksi berat itu 
harus disampaikan pada rapat paripurna. Adapun sanksi 
sedang dan ringan langsung disampaikan ke anggota 
bersangkutan dan fraksinya.

Sanksi yang berkategori sedang adalah pemindahan dari 
alat kelengkapan atau tidak boleh menjabat pimpinan alat 
kelengkapan. Namun, kalau sanksinya tidak boleh menjabat 
sebagai pimpinan alat kelengkapan tetap harus disampaikan 
di dalam rapat paripurna. Sementara, sanksi ringan berupa 
teguran lisan dan tertulis.

BK juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR 
supaya mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Isinya 
meminta Presiden SBY mengevaluasi Menteri BUMN atas 
pengaduannya ke BK yang dianggap telah menimbulkan 
dampak luar biasa.

“Lontaran isu yang belum jelas duduk persoalannya itu 
menimbulkan dampak luar biasa. Apalagi, individu yang 
disebut telanjur mendapat sanksi moral dari masyarakat,” kata 
Prakosa dengan nada protes.

BUNTUT LAPORAN DAHLAN ISKAN, EMPAT ANGGOTA DPR
DINYATAKAN BADAN KEHORMATAN DPR MELAKUKAN 
PELANGGARAN ETIKA. NAMUN, TIDAK ADANYA SANKSI BERAT 
DINILAI BISA MEMPERBURUK CITRA ANGGOTA PARLEMEN.

Dahlan Iskan

DAFTAR ANGGOTA DPR 
PELANGGAR ETIKA
MAKIN PANJANG
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Perihal adanya perilaku anggota DPR yang menyimpang 
itu juga diakui oleh Wakil Ketua BK DPR Siswono 
Yudhohusodo. Menurut dia, sejak Oktober 2009 hingga 
sekarang, dari 560  anggota DPR,  BK  telah memberikan 
sanksi kepada 28 anggota yang terbukti melanggar etika. Ini 
berarti sekitar 5%.

“Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi ringan 
dalam bentuk peringatan lisan hingga yang terberat 
direkomendasikan untuk berhenti dari anggota DPR,” kata 
Siswono pada Dialog Pilar Negara: Praktik Kongkalingkong dan 
Upaya Pemberantasan Korupsi di Gedung MPR/DPD/DPD di 
Jakarta, belum lama ini.

Siswono menjelaskan, dari 28 anggota DPR yang terkena 
sanksi, dua anggota diberhentikan tetap, tujuh anggota 
diberhentikan sementara, enam anggota mengundurkan diri, 
dua anggota dicopot dari jabatan pimpinan alat kelengkapan, 
empat orang dimutasi dari Komisi, lima orang mendapat 
teguran tertulis, serta dua orang mendapat teguran lisan.

“Sanksi diberikan setelah Badan Kehormatan memproses 
pengaduan dari masyarakat dan terbukti melakukan 
pelanggaran etika ringan hingga berat,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan selama ini  semua 
laporan dari masyarakat kepada BK DPR diproses untuk 
membuktikan apakah laporan tersebut benar-atau tidak. 
Jika laporan tersebut terbukti benar,   sanksi yang diberikan 
tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan 
anggota.

Siswono juga mengakui, banyaknya laporan dari 
masyarakat   bisa menimbulkan  efek yang mengacu pada 
krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR. Hal 
ini cukup membahayakan karena DPR adalah lembaga 
perwakilan rakyat yang sangat penting.

Adapun, terkait laporan Dahlan Iskan ke BK DPR  yang 
bersumber dari Direksi Merpati, PT Pal, dan PT Garam, 
Siswono dalam telewicara dengan salah satu stasiun 
televisi menegaskan,  pada laporan  Dahlan Iskan  dan  ketiga 
BUMN  itu tidak ada kata memeras. Yang dikatakan hanya ada 
anggota DPR yang meminta sesuatu. 

“Jadi tidak ada kata-kata memeras yang keluar dari direksi 
maupun Menteri BUMN,” tegasnya.

Namun, tambahnya, selama ini memang ada anggota 
DPR yang menyimpang. 

“Kalau kita saksikan proses peradilan di Tipikor 
menyangkut Hambalang, Wisma Atlet, pengadaan Alquran, 
komputer pada madrasah, memang ada perilaku anggota 
DPR yang menyimpang,” kata Siswono.

Meski begitu, jelasnya, tidak fair kalau  hal itu lantas 
digeneralisir karena  masih banyak anggota DPR yang 
menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan bekerja 
dengan baik.  

“Kalau dikatakan tidak ada yang menyimpang juga tidak 
betul karena selama ini  ternyata ada bukti-bukti perilaku 
anggota yang menyimpang tadi,” tambahnya. 

Citra Parlemen.

Sementara itu keputusan BK mendapat kritik tajam 
dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode 
Ida. Menurut dia, sanksi yang tidak berat dari BK terhadap 
para terduga pemeras hanya akan kian memperburuk citra 
parlemen. Pasalnya, sanksi yang diberikan tersebut terkesan 
melindungi atau membiarkan adanya mafia tetap eksis di 
DPR.

Selain itu, lanjutnya, kalau yang dibutuhkan bukti otentik 
seperti pengadilan, akan selalu sulit menghadirkannya alias 
mustahil. Para “pemain” anggaran di parlemen tidak akan 
pernah sebodoh itu untuk menyisakan bukti fisik ketika 
meminta atau menerima uang.

“Adanya pertemuan fisik yang diperkuat dengan ada 
pengakuan dari pihak yang diperas, seharusnya sudah 
bisa menjadi bukti otentik tentang pelanggaran etika 
dan  sekaligus menggambarkan adanya  indikasi yang 
kuat  adanya  mafia anggaran  yang mesti diberantas,” 
katanya.

Efek lainnya, tambah Laode,   masyarakat akan enggan 
melaporkan informasi pelanggaran etika anggota parlemen 
ke BK DPR. Masyarakat akan merasa dipersulit dengan 
meminta berbagai kelengkapan data yang diperlukan 
layaknya penyidikan lembaga peradilan umum.

“Nantinya  masyarakat akan berpikir, laporan sekelas 
menteri saja sudah tak menghasilkan seperti yang diharapkan 
publik. Apalagi, hanya laporan dari rakyat biasa, pastilah lebih 
sulit,” tegas Laode Ida.

Dia meminta inisiatif Dahlan Iskan ke BK tidak dipandang 
secara negatif. Apa pun hasilnya, langkah Dahlan itu dinilai 
Laode sudah tepat. 

“Yang berpandangan negatif itu perlu dicurigai sebagai 
pemelihara atau pelindung mafia dan koruptor. Semua orang 
tahu sampai kapan pun mafia tak akan pernah mengakui 
kejahatan yang dilakukannya,” tegasnya. bd 

M. Prakosa
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KONFLIK sosial seakan 
menjadi konsumsi sehari-
hari di televisi. Entah itu 
tawuran pelajar, demo 

buruh yang berakhir ricuh, rebutan 
lahan, sampai bentok antardesa. 
Terakhir,  bentrok yang terjadi di
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai 
Barat, Kalimantan Timur.  Tentunya 
pemandangan yang sangat tidak 
mendidik bagi masyarakat. 

Banyak pendapat mengenai 
konflik sosial ini. Seperti kurangnya 
perhatian yang serius oleh 
pemerintah di dalam mengantisipasi 
dan menindak terjadinya kekerasan 
sosial (konflik horizontal) seperti 
yang terjadi di Lampung dan Barong 
Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan 
Timur, mengakibatkan konflik 
tersebut bersifat intens dan massif di 
Indonesia. 

KONFLIK SOSIAL
PERLU PERINGATAN DINI
SEPANJANG TAHUN INI SEJUMLAH ISU TERKAIT KONFLIK SOSIAL 
MENGEMUKA. KONFLIK KOMUNAL DAN HORIZONTAL, SENGKETA 
KETENAGAKERJAAN, SERTA KONFLIK PERTANAHAN YANG SERING 
DIIKUTI DENGAN AKSI KEKERASAN.

Hal itu bisa dilihat dari laporan 
Komisi Orang Hilang dan Tindak 
Kekerasan (Kontras) yang mencatat 
untuk tahun ini lebih dari puluhan 
konflik sosial yang terjadi di seluruh 
wilayah nusantara

“Tercatat paling tidak ada 32 
konflik horizontal telah terjadi pada 
2012. Angka ini di luar peristiwa-
peristiwa persekusi, serangan dari 
suatu kelompok mayoritas-identitas,” 
ujar Koordinator Kontras Haris Azhar
di Jakarta, belum lama ini. 

Selama setahun akibat dari 
konflik kelompok identitas, mayoritas 
dan tawuran pelajar atau mahasiswa 
sedikitnya telah menyebabkan 
puluhan korban jiwa dan ratusan 
orang yang luka-luka.

“Terhadap kelompok (identitas) 
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minoritas dan tawuran antar-pelajar 
atau mahasiswa. Konflik horizontal 
sepanjang tahun 2012 ini telah 
menyebabkan jatuh korban jiwa 
paling sedikit 28 orang dengan 
korban luka serius sebanyak lebih 
dari 200 orang,” jelasnya.

Menurut Haris, itu belum 
mencakup kerugian material lainnya, 
seperti kerusakan harta benda atau 
kerugian nonmaterial seperti kondisi 
psikis mereka yang menjadi korban,” 
jelasnya.

Pakar resolusi konflik 
Universitas Indonesia Tamrin Amal
Tomagola mengatakan Indonesia 
membutuhkan sistem peringatan 
dini terkait konflik sosial untuk 
mengantisipasi kerusuhan yang bisa 
merebak di mana-mana.

 Dia menambahkan ada 17 
indikator yang dapat digunakan 
untuk membangun sistem tersebut.

 ”Saya pernah diminta Badan 
Intelijen Negara membuat desainnya, 
tetapi entah mengapa tidak 
ditindaklanjuti. Padahal, seperti kasus 
Maluku tidak terjadi penyelesaian 
tuntas. Dalam tiga dasawarsa 
diperkirakan konflik akan kembali 
meletup,” kata Tamrin.

 Menurut dia, secara ideal konflik-
konflik di Indonesia seperti di Poso, 
Maluku Utara, Ambon, Papua, dan 
Lampung harus diselesaikan di 

tingkat lokal.
 Untuk itu, pemerintah daerah, 

kepolisian daerah, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, dan 
perguruan tinggi setempat harus 
bekerja sama.

 Sistem peringatan dini yang 
dimaksud harus mampu memetakan 
kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik dalam skala angka 1-17.

Pengamat Dewi Fortuna 
Anwar menggarisbawahi perlunya 
ketegasan polisi mengatasi 
kerusuhan dan perusuh. ”Kalau 
membiarkan kerusuhan terjadi itu 
sudah melanggar HAM,” ujar Dewi
yang juga Staf Ahli Wakil Presiden 
Boediono. 

Arahan Presiden
Masalah konflik sosial ini 

mendapat perhatian khusus 
dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Dalam pengarahan 
kepada gubernur, bupati/walikota, 
kepala polda, kepala polres, 
panglima kodam, dan komandan 
korem seluruh Indonesia belum 
lama ini, Kepala Negara meminta 
agar tidak meremehkan konflik 
yang terjadi di daerah masing-
masing. Presiden meminta mereka 
menyelesaikan permasalahan itu 
sampai tuntas.

Menurut Presiden, kadang 
pimpinan daerah menganggap 
konflik horizontal selesai setelah 
mengadakan pertemuan dengan 
pihak-pihak terkait. Hal itu 
merupakan sikap yang meremehkan. 
Padahal, penyelesaian tidak cukup 
hanya dengan sekali pertemuan.

“Underestimate itu bom waktu. 
Mesti dikawal, dikelola sampai 
betul-betul tidak ada lagi. Sikap 
menganggap semua sudah baik 

inilah kelalaian kita yang sering 
terjadi. Dikira sudah selesai, 
kenyataannya belum. Malah muncul 
lebih parah lagi,” kata Presiden.

Presiden meminta agar para 
kepala daerah dan pimpinan aparat 
penegak hukum, khususnya di 
tingkat kabupaten/kota ke bawah 
lebih sensitif terhadap situasi di 
wilayah masing-masing. Deteksi 
dini dinilai ampuh untuk mencegah 
terjadinya konflik.

Presiden menambahkan 
pimpinan daerah juga harus terus 
menjaga kerukunan di tengah 
masyarakat sepanjang tahun. 
Pimpinan agama, pimpinan adat, dan 
tokoh masyarakat diminta dilibatkan. 
“Jangan baru berkumpul setelah ada 
kejadian,” tegasnya.

Terkait dengan masih banyaknya 
kasus sengketa pengelolaan lahan, 
terutama di luar Pulau Jawa, antara 
warga lokal dengan perusahaan 
perkebunan BUMN maupun swasta, 
Presiden memberikan arahan agar 
dicari solusi yang tepat, adil, dan 
berkelanjutan. 

“Pahami akar masalah yang 
ada. Manakala sudah dipahami dan 
ketemu solusinya, insya Allah akan 
bisa bertahan solusi itu. Perhatikan 
keadilan dan kepentingan untuk bisa 
bertahan hidup secara layak bagi 
masyarakat lokal,” jelas Presiden. 

Dewi Fortuna Haris Azhar
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P ENERAPAN sistem presidensial dan 
multipartai di Indonesia sudah berlangsung 
cukup lama. Penerapan kedua sistem ini 
sebagai konsekuensi dari pengalaman 

historis dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. 
Sistem presidensial dipilih karena kuatnya budaya 
paternalistik yang ada dalam masyarakat, dan 
pengalaman historis kegagalan sistem parlementer 
yang menyebabkan ketidakstabilan dalam 
menjalankan pemerintahan. Adapun, sistem 
multipartai dipilih karena kondisi kemajemukan 
masyarakat dan upaya untuk menjalankan sistem 
demokrasi Indonesia. Namun, studi yang dilakukan 
di banyak negara oleh ahli-ahli ilmu sosial politik 
menemukan bahwa kombinasi kedua sistem ini 
menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan 
pemerintahan dan kegagalan demokrasi presidensial 
itu sendiri. 

Pada praktek kombinasi sistem presidensial 
dan sistem multipartai di Indonesia ditemukan 
bahwa kondisi ketidakstabilan dalam menjalankan 
pemerintahan itu terjadi. Hal ini disebabkan 
karena banyak faktor, baik yang bersifat 
kelembagaan maupun yang bersifat personal dari 
pola kepemimpinan Presiden itu sendiri. Faktor-
faktor kelembagaan yang sangat mempengaruhi 
ketidakstabilan pemerintahan itu adalah terjadinya 
fenomena legitimasi demokrasi ganda pada lembaga 
eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan karena 
kedua lembaga tersebut sama-sama mendapatkan 
mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. 
Contoh yang dapat dilihat adalah sulitnya Presiden 
untuk datang menghadiri panggilan DPR. Faktor 
lain adalah koalisi yang dibangun bersifat pragmatis 
atau  hanya untuk kepentingan sesaat. Koalisi 
pragmatis timbul karena koalisi yang dibangun tidak 

RESENSI BUKU

PRESIDEN TERSANDERA 
SISTEM PEMERINTAHAN
& MULTIPARTAI
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berdasarkan platform dan ideologi 
tetapi lebih berdasarkan pada 
popularitas figur seseorang dalam 
pemilihan Presiden. Koalisi dalam 
kondisi ini hanya bertahan pada 
masa pemilihan Presiden tetapi akan 
mengalami konflik dan pada tahap 
tertentu akan mengalami perpecahan 
ketika pemerintahan telah terbentuk.

Konflik dan perpecahan dalam 
koalisi sering disebabkan karena 
perbedaan kepentingan politik 
dari masing-masing partai anggota 
koalisi. Dalam kasus Indonesia, 
konflik antaranggota koalisi dapat 
ditemukan pada dua kasus pengajuan 
Hak Angket, yaitu pengajuan Hak 
Angket Bank Century dan Hak Angket
mafia pajak. Partai Golkar dan PKS 
pada dua hak angket itu berbeda 
sikap politik dengan partai-partai 
mitra koalisi  yang tergabung dalam 
Setgap. Dalam kasus Bank Century 
yang meloloskan penggunaan opsi 
C sangat mengganggu efektifitas 
jalannya pemerintahan. Salah satu 
dampaknya adalah pengunduran 
diri Menteri Keuangan Sri Mulyani 
yang terindikasi terlibat dalam kasus 
ini. Sampai sekarang pun kasus 
Bank Century masih menyandera 
pemerintah karena indikasi 
keterlibatan wakil presiden Boediono 
yang sama-sama mengambil 
keputusan untuk memberikan 
dana talangan Rp6,7 triliun pada 
Bank Century. DPR beberapa kali 
mengeluarkan wacana penggunaan 
hak Menyatakan Pendapat yang bisa 
mengarah pada pemakzulan wakil 
presiden. 

Dua kasus di atas menjadi 
gambaran nyata dampak kombinasi 
antara sistem presidensial dan sistem 
multipartai. Dalam konteks Indonesia, 
walaupun disharmoni relasi antara 
Presiden dan DPR terjadi tetapi belum 
sampai pada tahap pemakzulan 
Presiden dan ketidakstabilan politik 
yang menyebabkan gejolak sosial 

yang tinggi. Berbeda dengan negara-
negara Amerika Latin dan Filipina, di 
mana pemerintahan dan sistem ini 
sering menimbulkan ketidakstabilan 
pemerintahan dan mengarah pada 
kudeta yang dilakukan oleh militer. 
Indonesia terhindar dari problem 
kudeta karena Indonesia tidak 
memiliki tradisi kudeta. Di sisi lain, 
konstitusi pasca amandemen juga 
menjamin keberlangsungan sistem 
presidensial sampai akhir masa 
jabatan presiden terpilih. 

Konstitusi pasca amandemen 
yang mengarah pada penguatan 
posisi presiden pada tahap tertentu 
memperkuat kedudukan presiden 
tetapi pada tahap yang lain juga 
mempertahankan ketidakstabilan 
pemerintahan selama satu periode 
masa pemerintahan presiden tersebut. 
Ketika presiden terpilih berasal dari 
partai dengan basis dukungan yang 
kecil maka presiden sangat sulit untuk 
secara cepat melakukan pengambilan 
keputusan. Pada masa pemerintahan 
SBY-Boediono sepanjang 2009-2011, 
sebenarnya modal politik yang dimiliki 
presiden pasca pemilihan presiden 
sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari 
kemenangan secara bersamaan antara 
Partai Demokrat sebagai pendukung 
utama presiden SBY dalam pemilihan 
legislatif, dan kemenangan presiden 
SBY dalam satu putaran pada 
pemilijhan presiden. Selain itu, modal 
politik yang cukup penting dari 
presiden SBY adalah dukungan koalisi 
pendukung presiden SBY dalam 
pemilihan presiden sudah mencapai 
koalisi yang pas terbatas. Presiden SBY 
juga didukung oleh wakil presiden 
yang berasal dari kalangan profesional 
sehingga fenomena terjadinya basis 
dukungan politik yang berbeda antara 

presiden dan wakil presiden seperti 
pada periode sebelumnya, tidak 
terjadi. 

Masalahnya, modal-modal 
politik tersebut tidak secara cerdas 
dimanfaatkan oleh presiden SBY 
karena pasca pemilihan presiden, 
pemerintahan presiden SBY 
malah merangkul Golkar masuk 
dalam koalisi. Kondisi ini sempat 
mengganggu konsistensi dan 
kestabilan politik karena ada partai-
partai yang turut berjasa dalam 
memenangkan SBY tetapi ada juga 
yang tidak memiliki jasa dalam 
memenangkan presiden. Ini menjadi 
masalah ketika partai  yang tidak 
memilki jasa itu mendapat jatah kursi 
di kabinet. 

Pada sisi mekanisme saling kontrol 
antara pemerintah dan oposisi, 
dengan masuknya Golkar koalisi 
pendukung pemerintah makin besar. 
Namun, besarnya koalisi tidak menjadi 
jaminan bahwa pemerintahan SBY 
akan berjalan secara efektif. Hal ini 
disebabkan lantaran koalisi yang 
dibangun sangat cair, baik secara 
ideologis maupun platform partai. 

Dengan demikian terjadi 
fenomena baru dalam konteks 
kombinasi sistem presidensial dan 
sistem multipartai di Indonesia di 
mana, posisi koalisi dan oposisi 
sangatlah cair. Hal ini karena 
didasarkan pada politik pragmatis 
yang lebih cenderung pada tukar 
menukar kepentingan politik 
untuk kepentingan jangka pendek. 
Oleh karena itu, kombinasi sistem 
pemerintahan presidensial dan 
sistem multipartai di Indonesia sesuai 
dengan argumentasi teori yang ada 
dan kenyataan praktik kombinasi 
kedua sistem ini. 

JUDUL : Presiden Tersandera, Melihat Dampak Kombinasi   
  Sistem Presidensial - Multipartai Terhadap 
Relasi Presiden - DPR di masa Pemerintahan   

  SBY-Boediono 
PENULIS         : Muhammad Sabri 
HALAMAN       : xxii + 173 halaman 
PENERBIT           : RM BOOKS PT Wahana Semesta Intermedia 
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BAKN JUNJUNG TINGGI
TRANSPARANSI & 
AKUNTABILITAS

S UMARJATI ARJOSO terpilih sebagai Ketua Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, belum 
lama ini. Dia menggantikan koleganya sesama 
Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang juga sekjen 

partai. 
Wanita kelahiran Wates, Yogyakarta, 29 Mei 1946 ini, 

sebenarnya tidak berlatar belakang politisi. Pada awalnya, 
dia adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran UGM  
tahun 1970. 

Kariernya dimulai sebagai dokter Puskesmas di Jakarta. 
Kemudian merangkak naik. Pernah menjabat Direktur 
Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial. 
Tepatnya pada 5 Maret 2003, dia dipercaya menjadi Kepala 
Litbangkes. Pada 10 Nopember 2003, diangkat menjadi 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN).

Seperti halnya dengan sang suami, Amin Arjoso, dia 
kemudian terjun ke dunia politik. Pilihannya tertuju pada 
partai yang mulai menggeliat yaitu Partai Gerindra. Setelah 
menjadi kader, dia terpilih sebagai wakil rakyat di DPR. 
Kemudian, dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR dari 
Partai Gerindra. Sampai akhirnya, dia menjabat ketua BAKN.

 Sebagai pimpinan BAKN, hal yang paling dia tekankan 
adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kalau semua 
orang punya kedua prinsip itu, permasalahan yang ada di 
pengelolaan keuangan negara akan dapat diminimalisir.   

“Kalau semua orang mau terbuka dan bertanggung jawab 
nggak ada masalah sebetulnya,” tegasnya. 
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Sebagai alat kelengkapan DPR, BAKN 
memiliki peran untuk meningkatkan 
transparan dan akuntabilitas 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Walau begitu, dia 
merasakan bahwa ada keterbatasan 
wewenang BAKN. Terutama dalam 
penindaklanjutan hasil telaahan BAKN 
dari laporan hasil pemeriksaan BPK. 

Terkait keterbatasan wewenang, 
BAKN hanya melakukan telaah 
atas laporan hasil pemeriksaan 
BPK. Setelah itu, alat kelengkapan 
DPR ini menyerahkan kepada 
masing-masing komisi di DPR yang 
membidanginya. Nanti, komisi-komisi 
yang menindaklanjuti. Hanya saja, 
terkadang komisi-komisi DPR ini belum 
menindaklanjutinya. Sementara, untuk 
menindaklanjuti telaah, BAKN tidak 
bisa sendiri melakukannya. Mereka 
hanya mengusulkan dan meminta saja. 
Sementara untuk menindaklanjutinya 
harus masing-masing komisi.    

Keterbatasan kewenangan BAKN ini 
memang terbentur dengan peraturan 
yang ada. Oleh karena itu, Sumarjati 
berharap jika nanti undang-undang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) 
di revisi, fungsi BAKN juga diperbaiki. 
Dengan begitu peran BAKN lebih terlihat 
manfaatnya.

“Kami bermaksud, kalau ada 
revisi undang-undang MD3, kalau itu 
disepakati semua, tentu kami ingin 
memperkuat fungsi BAKN, karena 
sebagai badan akuntabilitas tentunya 
ikut mendukung akuntabilitas keuangan 
negara,” ungkap Sumarjati ketika ditemui 
di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Walau begitu, dalam Standard 
Operating Procedure (SOP) atau prosedur 
operasional standar diatur, bahwa 
dalam batasan waktu tertentu komisi 
di DPR tidak menindaklanjuti, BAKN 
dapat menindaklanjutinya. Tindak lanjut 
yang dimaksud adalah memanggil 
entitas-entitas yang terkait dengan hasil 
pemeriksaan BPK. Pemanggilan tersebut 
untuk menanyakan tindak lanjut dari 
entitas terhadap temuan BPK.  “Kalau 
belum, kita kejar terus,” uncapnya.

Kalau ternyata ada indikasi 

pelanggaran hukum dalam hasil telaah, 
maka BAKN bersama pimpinan DPR
dan Komisi menyerahkannya kepada 
aparat penegak hukum. Namun, BAKN 
sendiri tidak bisa secara langsung 
menyerahkannya kepada aparat 
penegak hukum. Tapi, tetap harus 
bersama-sama dengan pimpinan DPR
dan Komisi yang membidanginya. 

Mekanisme Kerja 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, baik 

itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, maupun pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu diserahkan kepada DPR. 
DPR kemudian menyerahkan kepada 
BAKN untuk ditelaah lebih lanjut. 

“Komisi-Komisi di DPR itu tidak bisa 
menelaah sampai detail.  Nah BAKN 
yang melakukan itu,” jelas Sumarjati.

Selama proses penelaahannya, 
BAKN dibantu oleh tenaga ahli, baik 
dari dalam maupun Sekretariat Jenderal 
DPR. Hasil dari telaah itu, berupa 
kesimpulan dan catatan yang kemudian 
diberikan kepada masing-masing 
komisi di DPR untuk menindaklanjuti 
hasil telaahan BAKN itu. Namun, jika 
dalam dua minggu, komisi di DPR
tidak menindaklanjutinya, maka boleh 
melakukan tindaklanjut. 

Mengenai mekanisme telaah BAKN 
sendiri, ketika dokumen laporan hasil 
pemeriksaan BPK diserahkan pimpinan 
DPR setelah menerimanya dari BPK. 
Setelah dokumen tersebut ada, BAKN 
mulai melakukan penelaahan bersama 
dengan seluruh tenaga ahli BAKN yang 
berjumlah lima orang dan  lima tenaga 
ahli Sektretariat Jenderal DPR. 

Hasil dari penelaahan dan 
pembahasan itu lalu diplenokan 
oleh BAKN. Pleno BAKN ini untuk 
membahas secara mendalam apakah 
hasil penelaahan dan pembahasan 
bersama tenaga ahli BAKN dan 
Sekretariat Jenderal DPR sudah benar-
benar lengkap atau ada kekurangan. 
Jika memang diperlukan, BAKN bahkan 
melakukan cross check dengan entitas 
yang diperiksa BPK. 

Setelah hasil dari telaahan mendalam 
dari BAKN tersebut, dibuatlah laporan 

hasil penelaahan BAKN. Kemudian 
diserahkan kepada pimpinan, komisi, 
dan alat kelengkapan DPR lainnya. Hasil 
laporan telaahan tersebut ditindaklanjuti 
oleh masing-masing komisi DPR yang 
membawahi entitas yang ada dalam 
laporan hasil pemeriksaan BPK. and

Tugas dan Perangkat 

BAKN 
Badan Akuntabilitas Keuangan 

Negara atau dikenal dengan BAKN
ini merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. Fungsinya 
untuk menindaklanjuti laporan 
hasil pemeriksaan BPK dalam 
hal pengawasan penggunaan 
keuangan negara. Dengan 
begitu, diharapkan keberadaan 
BAKN ini berkontribusi positif 
dalam pelaksanaan transparansi 
dan akuntabilitas penggunaan 
keuangan negara.

Anggota BAKN berjumlah 
paling sedikit tujuh orang 
dan paling banyak 9 sembilan 
orang. Pengangkatannya 
sebagai anggota atas usul fraksi 
DPR. Ditetapkan sebagai anggota 
dalam rapat paripurna pada 
permulaan masa keanggotaan DPR
dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan BAKN terdiri dari  
satu orang ketua dan satu orang 
wakil ketua yang dipilih dari dan 
oleh anggota BAKN. Pemilihannya 
berdasarkan prinsip musyawarah 
untuk mufakat dengan 
memperhatikan keterwakilan 
perempuan menurut perimbangan 
jumlah anggota tiap-tiap fraksi. 

Pimpinan BAKN ini merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolektif dan kolegial. 
Proses pemilihannya dilakukan 
dalam rapat BAKN yang 
dipimpin oleh pimpinan DPR
setelah penetapan susunan dan 
keanggotaan BAKN. and
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SERBA-SERBI

APAKAH Anda bekerja dengan bahagia sekarang?  Bila 
Anda masih perlu waktu untuk menjawabnya, mungkin 
pertanyaan berikut bisa membantu menjawabnya. 
Kalau Anda diberikan kesempatan untuk memilih 

kembali apakah Anda akan memilih pekerjaan yang sama di 
tempat yang sama? Kenapa? Nah, jawabannya sepertinya akan 
cukup menggambarkan perasaan Anda terhadap pekerjaan Anda 
saat ini. 

Clara Handayani Salombe, Psikolog Jaga pada Employee Care 
Center (ECC), berpendapat bekerja merupakan kegiatan yang 
tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Orang bekerja untuk 
bertahan hidup. Meski sebagai orang modern kita juga akan 
menggambarkan pekerjaan sebagai salah satu sarana aktualisasi 
diri. Bahkan pada beberapa orang pekerjaan menunjukkan 
eksistensi diri mereka. “Perannya yang penting membuat bekerja 
menjadi aktivitas yang mendominasi hidup,” katanya.  

Dia menjelaskan bila pekerjaan adalah hal yang penting, 
sebagian waktu Anda dihabiskan untuk bekerja di tempat kerja, 
bisa dibayangkan bila jawaban dari pertanyaan pertama di tulisan 
ini adalah : saya tidak bahagia.

Menghadapi situasi yang tidak Anda sukai dari waktu ke 
waktu dengan perasaan tidak bahagia, tentu akan membuat 
tertekan dan lama kelamaan bukan tidak mungkin Anda akan 
mengalami ‘gangguan’. 

“Tidak ada pihak yang senang dan diuntungkan bila 

SAYA MEMILIH
BEKERJA DAN 
BAHAGIA
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SERBA-SERBI

gangguan itu terjadi. Jadi apakah 
masih ingin berada dalam 
keadaan ini? Bila tidak, bagaimana 
mengubahnya?” ujar psikolog lulusan 
Magister Profesi Psikologi Klinis
Universitas Indonesia pada 2003 ini. 

Clara menjelaskan masalah-
masalah dalam pekerjaan akan 
timbul satu demi satu. Seperti waktu 
kerja yang terkadang melebihi jam 
kerja wajib, masalah penyesuaian 
diri dengan organisasi serta tim kerja 
yang tidak selalu berjalan lancar, 
tuntutan pekerjaan yang melebihi 
kemampuan dan keterampilan. 

“Banyak masalah yang akan 
timbul dan setiap kali memerlukan 
perhatian kita karena kita, pekerjaan 
kita, dan organisasi tempat kita 
bekerja merupakan sesuatu yang 
dinamis, selalu tumbuh dan berubah 
dari waktu ke waktu,” jelas Clara 
yang pernah bertugas sebagai 
Psychosocial dan Health Coordinator
pada International Organization for 
Migration (IOM).

Sementara hal-hal lain di 
luar pekerjaan, lanjutnya, mulai 
menunjukkan tuntutan untuk 
dipenuhi. Keluarga yang menuntut 
diperhatikan, kondisi tubuh yang 
mulai sering mengalami gangguan, 
perasaan kosong dan jenuh. 

“Ketika cinta kita terhadap 
pekerjaan mengalami masalah, 
hal lain yang seharusnya bisa 

mendukung kita untuk tetap 
bertahan tidak bisa menjalankan 
perannya karena selama ini tidak 
kita perhatikan,” jelas Clara dalam 
tulisannya.

Berikut beberapa hal 
yang perlu diperhatikan :

Bekerja penting, bekerjalah 

sepenuh hati.

Hanya dengan begitu Anda 
bisa menghasilkan karya-karya 
terbaik, mengaktualisasikan diri 
Anda, yang mendukung kerja dan 
tujuan organisasi. Bersikaplah 
terbuka terhadap perubahan dan 
tuntutan pengembangan diri, 
sehingga tantangan tidak akan 
bisa menghambat Anda untuk 
terus produktif. Jangan lupa untuk 
bersinergi dengan tim kerja Anda. 
Kerja besar lebih mudah dikerjakan 
bersama. Namun, jangan lupa untuk 
memperhatikan aspek-aspek lain 
dalam hidup Anda. 

Perhatikan kehidupan pribadi, 

peran di dalam keluarga dan 

lingkungan sosial. 

Peran Anda dalam keluarga 
tidak bisa menunggu jalani peran 
sebagai suami, istri, bapak, ibu, anak, 
kakak, atau adik dengan maksimal. 
Bicarakan keterbatasan yang Anda 
miliki karena kondisi pekerjaan dan 
diskusikan bersama jalan keluarnya. 

Jangan hanya meminta mereka 
memahami dan menunggu karena 
ada banyak hal tidak bisa menunggu 
Anda mempunyai waktu untuk 
diselesaikan. Keluarga adalah support 
system yang kita miliki yang akan 
mendukung dalam saat-saat yang 
sulit. 

Perhatikan kesehatan fisik dan 

jiwa. 

Tubuh adalah tempat jiwa kita 
bersemayam, kendaraan bagi jiwa 
kita. Bisa dibayangkan bila jiwa kita 
yang sehat dan bersemangat tinggal 
di dalam kendaraan yang mogok 
dan tidak bisa berjalan. Peliharalah 
kesehatan tubuh, makan makanan 
yang bergizi, beristirahatlah yang 
cukup, serta berolahraga secara 
teratur. 

Pelihara juga kesehatan jiwa.

Caranya, dengan tetap memiliki 
dan melakukan hal-hal yang sukai. 
Kesenangan itu akan menjadi pelipur 
lara dan pengganti ketika mengalami 
masa-masa sulit dalam pekerjaan. 

Menjalankan kewajiban 

dalam pekerjaan dan memenuhi 

kebutuhan pribadi kita sama 

pentingnya dan harus dilakukan 

secara seimbang.

Pilihannya ada pada kita apakah 
ingin kedua hal itu berjalan dengan 
seimbang atau tidak. Tentu saja 
kita selalu dapat mengatakan, saya 
memilih bekerja dan bahagia. 
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‘Dari Situs Tiket 
Sampai Biaya Hidup’

LIBUR akhir tahun segera 
tiba, apakah sudah punya 
rencana mengisi liburan 
panjang itu? Jika Anda 

berencana travelling, baik itu keluar 
kota ataupun luar negeri, ada 
baiknya sejak sekarang membuat 
perencanaan. Mulai dari tempat yang 
akan dituju, transportasi, akomodasi, 
dan anggaran. 

Sebelum pergi, putuskanlah 
berapa lama akan menghabiskan 

waktu untuk berlibur dan Anda harus 
menaatinya. Tetapkan anggaran 
harian untuk hal-hal seperti biaya 
penginapan dan makan. Hal ini akan 
membuat Anda lebih mudah untuk 
melacak berapa banyak yang telah 
dihabiskan, serta berapa banyak 
tambahan yang Anda miliki untuk 
semisal membeli oleh-oleh atau 
cindera mata. 

Salah satu yang mungkin menjadi 
ganjalan adalah dana terbatas. Tidak 

perlu khawatir. Sekarang ini banyak 
cara untuk bisa berhemat dalam 
bepergian. 

Berbagai cara yang bisa Anda 
gunakan sebagai bagian persiapan 
berlibur, seperti : 

1. Manfaatkan situs travelling
Hal pertama yang harus Anda 

lakukan ketika akan merencanakan 
libur akhir tahun adalah mencari ide 
tempat wisata yang akan dikunjungi. 
Saat ini ada banyak situs travelling,
manfaatkanlah fasilitas ini. 

Dengan mengunjungi situs 
travelling Anda bisa menemukan 
lokasi travelling dengan mudah, bisa 
gunung, pantai, atau tempat wisata 
sejarah. Selain itu, situs travelling
biasanya juga menginformasikan 
travel fair yang sedang berlangsung. 
Ini tentu bermanfaat untuk Anda 
yang haus informasi travelling.

2.Manfaatkan Paket Tur Biro 
Perjalanan

Cara lainnya, bisa juga anda 
memanfaatkan paket tur yang 
ditawarkan oleh biro perjalanan. Nah 
biasanya, menjelang akhir tahun, 
banyak biro perjalanan menawarkan 
paket-paket tur murah meriah. 
Dengan mengikuti paket tur, Anda 
terhindar dari pemborosan waktu 
dan biaya yang disebabkan karena 
ketidaktahuan tentang tempat-
tempat wisata yang ada di tempat 
liburan. 

Banyak orang yang pergi 
berlibur, tetapi karena tidak tahu 
obyek-obyek wisata menarik yang 
ada di tempat tujuannya, mereka 
jadi tidak tahu harus pergi ke mana 
sehingga ini otomatis memboroskan 
waktu, dan  secara tidak langsung 
mereka menyia-nyiakan juga uang 
yang mereka keluarkan untuk tiket 
perjalanan.

Dengan mengikuti tur yang 
daerah tujuannya sudah dirancang, 
uang Anda justru betul-betul 
terpakai secara maksimal. 
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3. Segera pesan tiket transportasi
Sebelum kehabisan, sebaiknya pelancong segera 

memesan tiket transportasi jauh-jauh hari sebelum 
berangkat. Pesan tiket sekitar 3 minggu sampai 1 bulan 
sebelum keberangkatan, bisa menghindari Anda dari 
kehabisan tiket. Terbang di off-peak seperti Selasa dan 
Kamis seringkali mendapatkan tarif yang lebih rendah. 

Khusus traveller yang niat bepergian menggunakan 
pesawat, begitu tahu ada promo tiket pesawat murah, 
segera pesan. Biasanya, promo tiket pesawat cepat habis 
dalam hitungan menit.

4. Jangan lupa booking hotel
Anda tentu tidak ingin luntang-lantung di lokasi 

tujuan karena kehabisan kamar kosong hotel, bukan? Agar 
terhindar, segera hubungi hotel yang ingin Anda inapi 
sebelum berangkat, dan pesan kamar yang diinginkan 
sebelum kehabisan.

Jika keluarga Anda cukup banyak sehingga 
diperlukan dua kamar, tanyakan kepada agen apakah 
hotel menyediakan suite khusus untuk keluarga. Suite
keluarga biasanya memiliki lebih banyak ruang daripada 
sebuah kamar dan jauh lebih murah jika dibandingkan 
dengan menyewa dua kamar. Pilihan lainnya adalah 
untuk mempertimbangkan menyewa apartemen atau 
kondominium per minggu untuk waktu tinggal Anda 
lebih lama.  dr (berbagai sumber)

Situs ‘Mujarab’  Wisata Hemat
1. Informasi mencari tiket pesawat terbang bertarif 

rendah dan promo tiket pesawat terbang ke 
berbagai negara di dunia, antara lain : 
- www.airasia.com (untuk destinasi penerbangan 

domestik Indonesia, dan regional Asia)
- www.tigerairways.com (untuk destinasi 

penerbangan regional Asia Pasifik)
- www.JetStar.com (untuk destinasi penerbangan 

regional Asia Pasifik) 
- www.zuji.com (untuk destinasi penerbangan 

regional dan antar benua) 
- www.easyjet.com (untuk destinasi penerbangan 

regional Eropa) 
- www.expedia.com (untuk destinasi 

penerbangan seluruh dunia)
2.  Informasi membandingkan harga-harga hotel 

di seluruh dunia dari berbagai provider online 
booking, bisa kunjungi situs:
- www.hotelmurah.us
- www.comparehotelonline.org

3. Informasi mengenai area hotspot atau wifi gratis 
di negara tujuan, bisa kunjungi:
- www.jiwire.com,
- www.wififreespot.com

4.  Informasi nilai tukar mata uang:
- www.xe.com/ucc
- www.fx-rate.net

5.  Informasi peta, rute perjalanan dan lokasi tempat 
tujuan:
- www.streetdirectory.com
- www.viamichelin.com
- www.mapquest.com

6.  Informasi biaya hidup di negara-negara luar 
negeri:
- www.numbeo.com/cost-of-living
- www.salary.com
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S EBAGAI orang sibuk, mendapatkan waktu untuk diri 
sendiri menjadi sebuah ‘kemewahan’ bagi Widodo 
Mumpuni. Betapa tidak, hari-harinya kebanyakan 
diisi dengan kerja dan kerja. Bahkan ketika pulang 

ke rumah, tak jarang pekerjaan pun ikut dibawa pulang. 
Kalaupun secara fisik tidak sedang mengerjakan sesuatu, 
tetapi pikiran Widodo kerap lari ke pekerjaannya. Alhasil, ka-
limat bijak yang menyebut, ‘Jangan membawa pekerjaan ke 
rumah’ , terasa sulit diterapkan. 

“Sebenarnya saya ingin, ketika di rumah atau bersantai, 
tidak mengerjakan pekerjaan kantor. Atau tidak memikirkan 
masalah pekerjaan. Tapi kok susah. Kepikiran terus,” ung-
kap J. Widodo H. Mumpuni, Auditor Utama AKN III BPK, saat 
berbincang dengan Warta BPK di ruang kerjanya. 

Namun, sesuatu terjadi pada dirinya baru-baru ini, 
membuat dia harus mengubah kebiasaan dalam mengha-
dapi pekerjaan. Pasalnya, belum lama ini dia sempat terkena 
serangan jantung yang serius. Awalnya, dia sempat bingung 
kenapa sampai terkena serangan jantung. 

Pasalnya, secara fisik dia merasa sehat, rajin olahraga, 
tenis seminggu dua kali dan berenang seminggu sekali,  pola 
makan teratur, tekanan darah dan kolesterol terkontrol baik. 
Dengan kondisi fisik yang fit, masih juga kena serangan jan-
tung, itulah yang membuatnya tak habis pikir. Apa sebetul-
nya penyebab datangnya serangan.

Rupanya satu hal yang luput dari perhatian dan di luar 
dugaannya adalah soal stress. Menjalani rutinitas pekerjaan 
sehari-hari dengan tekanan  pekerjaan yang tinggi, mem-
buat tak sadar kalau dirinya dilanda stress.

Hal ini bisa jadi karena dirinya memang terbiasa bekerja 
dalam ‘tekanan tinggi’, sehingga dia tidak merasa lagi ketika 
ada yang salah dalam dirinya.  Dia baru sadar setelah sakit 
dan dokter mengatakan kemungkinan tersebut. 

“Ya sakit itu bisa jadi peringatan buat saya. Asal tahu saja, 
justru setelah tahu kondisi jantung saya, baru saya merasa 
stress. Ketika saya menjalani katerisasi, makin tambah stress 
dan membuat saya kecil hati. What I think I am fine, actually  
not,” ucapnya. 

Murah Meriah
Hikmah dari apa yang dialaminya itu adalah kini dia mulai 

belajar mengatur diri, khususnya menjaga pikiran. Mungkin 
kelihatannya mudah, tetapi tidak buat Widodo yang terbiasa 
memikirkan pekerjaan. 

“Jadi saya sekarang dalam proses belajar, bagaimana 
caranya ‘mengistirahatkan’ pikiran.” 

Dalam pengertian, kalau di rumah berusaha untuk tidak 
berpikir soal pekerjaan, berusaha sesantai-santainya. 

“Jadi ketika di rumah, saya ingatkan pada diri sendiri lupa-
kan pekerjaan, lupakan pekerjaan’. Untuk belajar mengen-
dalikan pikiran, perlu proses. Kalau kemudian kita banyak 
pekerjaan, lalu tidak memikirkan sama sekali, tidak mungkin. 
Nah, bagaimana mengendalikan ini, saya masih dalam pros-
es belajar. Sebelumnya saya selalu kepikiran. Sekalipun tidak 
mau, tetap saja kepikiran,” ungkap pria kelahiran Yogyakarta 
1957 ini.

Sekarang, karena belum bisa olahraga berat, kegiatan 
rutin yang dilakukannya adalah jalan subuh. Ternyata jalan 
subuh menjadi salah satu terapi yang baik baginya. Murah-
meriah pula. Bahkan, gara-gara rajin jalan subuh, Widodo 
punya komunitas yang lain dari kehidupan rutinnya. 

“Saya jadi kenal ibu-ibu pemulung yang bekerja saat su-
buh. Sering bercakap-cakap dengan mereka. Juga kenal sop-
ir yang biasa datang ke rumah tuannya setiap subuh. Kalau 
bertemu, pasti dia sedang mencuci mobil tuannya. Tak terasa 
memiliki komunitas berbeda, merupakan salah satu terapi 

‘SAYA BELAJAR 
MENGISTIRAHATKAN 
PIKIRAN’
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mengalihkan pikiran dari rutinitas,” 
papar suami dari Valentina Lusia Sinta 
Herindrasti ini.

Catatan Menarik 
Widodo mulai bergabung di BPK 

pada Maret 1984, persisnya 5 bulan 
setelah menamatkan pendidikan di 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Pada 1990, dia  mendapat kesempa-
tan mengambil program MBA di Saint 
Mary’s University, di Halifax, Nova Scotia, 
Kanada. 

“Tiga tahun saya di Kanada, pulang 
dari sana, diangkat menjadi kepala seksi 
yang membawahi pemeriksaan Per-
tamina. Pada 1997, saya promosi eselon 
III dan diangkat sebagai Kabid Perenca-
naan Kegiatan Pemeriksa. Dari situ, se-
tahun kemudian saya dimutasi sebagai 
Kabag Bina Program,” tuturnya.

Widodo mempunyai catatan me-
narik soal mutasinya ini. Ketika dia men-
dapat mutasi dari Kabid Perencanaan 
Kegiatan Pemeriksa ke Kabag Bina Pro-
gram, banyak temannya mempertanya-
kan. 

“Mungkin mereka berpikir saya 
dimutasi menjadi Kabag di Pusdiklat, 
adalah penurunan. Karena sebelumnya 
kan saya Kabid Perencanaan Kegiatan 
Pemeriksa. Ada juga teman-teman yang 
simpati, lalu meminta saya untuk bersa-
bar.”

Sebenarnya mutasi atau tour of duty
yang dijalaninya, bukanlah penurunan. 
Justru sebaliknya, itu adalah proses be-
lajar. Setidaknya, itulah pengalaman 
yang didapatnya saat mutasi. Sebab 
sesungguhnya terlalu lama berada di 
satu bidang,  adalah kurang bagus. 

Berkaca pada pengalaman dirinya, 
yang dirasa terlalu lama berada di AKN 
yang memeriksa BUMN. “Bayangkan, 
saya di sana sejak 1985 dan baru lepas 
tahun 1997, artinya 12 tahun di sana 
dan  hanya tahu BUMN. Ketika saya 
dipindah ke Pusdiklat, saya terima den-
gan senang hati. Tour of duty adalah 
proses belajar bidang berbeda, dan itu 
perlu sekali,” jelasnya.  

Dengan dipindah ke Pusdiklat, dirin-
ya memiliki kesempatan mengembang-
kan Pusdiklat. 

Misalnya, berkesempatan mengem-
bangkan Pusdiklat. Juga menjadi in-
struktur ASOSAI (Asian Organization of 
Suprame Audit Institution.

“Persatuan BPK-BPK se-Asia bikin 
pool of instructor atau kelompok instruk-
tur yang diambil dari BPK-BPK anggota-
anggota ASOSAI. Saya bersama be-
berapa teman di BPK, masuk menjadi 
instruktur ASOSAI,” jelas Widodo yang 
kemudian mendapat promosi eselon 
II dan menduduki jabatan Kepala Pus-
diklat. 

Dua puluh bulan di sana, dia di-
mutasi ke AKN V sebagai Plt Auditor 
Utama KN V pada Agustus 2005. Pada 
tahun yang sama pada 
bulan Oktober, Widodo  
pun mendapat pro-
mosi eselon I dan men-
jabat sebagai Tortama 
di AKN V. Dua tahun 
kemudian AKN V beru-
bah menjadi AKN VII 
dan jabatannya adalah 
adalah tortama KN VII. 
Barulah pada 2009, dia 
masuk ke AKN III sam-
pai sekarang. 

Unik dan Eksotis
Berbicara travelling,

dia dengan berseman-
gat bercerita tentang 
sejumlah daerah menarik di Indonesia 
yang telah dikunjunginya. Sejak muda, 
dia sangat suka bepergian mengun-
jungi daerah-daerah unik dan eksotis, 
khususnya yang berada di wilayah In-
donesia. 

 “Saya memang hobi travelling. Ha-
nya saja ketika kesibukan kerja semakin 
meningkat hobi itu tidak bisa sering 
dilakukan. Yang pasti, saya melakukan-
nya ketika ada kesempatan libur pan-
jang seperti Natal, Tahun Baru atau libur 
Lebaran,” katanya.

Berburu obyek unik, menjadi ke-
senangan tersendiri baginya. “Pokoknya 
kalau libur panjang, jangan cari saya di 
Jakarta, pasti tidak ada. Pasti saya bera-
da luar Jawa,” katanya sembari menam-
bahkan hobi travelling ini mulai kembali 
diaktifkannya pada 2004.

Lalu ia pun menyebutkan sejumlah 
daerah menarik yang telah dikunjun-
ginya, di antaranya, sejumlah objek 
wisata di wilayah Sumatera Barat. “Su-
matera Barat itu sungguh luar biasa. Di 
sana banyak objek wisata bagus-bagus, 
Misalnya Lembah Anai, Lembah Harau, 
saya juga pernah ke Kupang, Wamena, 
Prapat, Toraja, dll. Entah kenapa, tapi 
ada perasaan bangga tiap kali  berhasil 
mengunjungi tempat-tempat unik di 
Indonesia,” tuturnya.

Tahun ini, Widodo mengaku sudah 
mendapatkan lokasi liburan yang akan 
dituju. Pilihannya jatuh pada Sorong, 
Papua Barat, karena penasaran ingin 

melihat keindahan  Kepulauan Raja Am-
pat yang belakangan ini  menjadi buah 
bibir dunia pariwisata. Konon, Raja Am-
pat masuk dalam salah satu dari 10 pe-
rairan terbaik di dunia untuk diving site.
Bahkan nomor satu dunia untuk keleng-
kapan flora dan fauna bawah air. 

“Tapi saya belum bisa menyelam 
lebih dari kedalaman 3 meter. Paling, 
nanti saya hanya  snorkeling di permu-
kaan saja,” ungkap Ketua Ikatan Akun-
tansi Indonesia wilayah DKI Jakarta, ini.

Berlibur bersama keluarga, menurut 
Widodo merupakan saat-saat yang pa-
ling dinanti. “Beruntung anak saya, Yoga, 
yang sekarang kelas II SMA mau ikut li-
buran bersama. Soalnya kan biasanya 
anak-anak seusia dia punya kegiatan 
sendiri,” kata Widodo Mumpuni dengan 
wajah sumringah. dr
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PADA prinsipnya, tujuan audit atas laporan 
keuangan oleh auditor independen adalah 
untuk menyatakan pendapat tentang 
kewajaran, dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 
arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia. 

Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, baik 
auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun pada 
lembaga independen seperti BPK, merupakan 
sarana bagi auditor untuk menyatakan 
pendapatnya dan apabila keadaan 
mengharuskan, untuk menyatakan tidak 
memberikan pendapat.

Opini audit merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari laporan 
audit. Opini audit diekspresikan 
dalam paragraf pendapat yang 
merupakan bagian dari laporan audit. 
Opini yang diberikan merupakan suatu 
pernyataan kewajaran dalam semua hal 
yang material atas posisi keuangan, hasil 
usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang diterima umum.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian 
laporan keuangan, merupakan jenis opini yang 
diharapkan diperoleh oleh setiap entitas yang diperiksa 
baik oleh suatu KAP maupun BPK (untuk entitas yang 
mengelola keuangan negara dan daerah). Sebab, opini 
wajar tanpa pengecualian merupakan bentuk intepretasi 
dan penghargaan atas optimalnya pengelolaan 
keuangan pada entitas tersebut. 

Bagi suatu perusahaan, opini WTP dapat digunakan 
sebagai added value saat perusahaan ingin mengajukan 
pinjaman Bank, menarik investor, maupun untuk 
meningkatkan value of company dibandingkan 

perusahaan pesaing lainnya.
Selain WTP, terdapat jenis opini lain yang diberikan 

oleh auditor untuk penyajian laporan keuangan secara 
wajar.  Namun masih terdapat beberapa hal yang 
perlu dijelaskan sehingga auditor menambahkan 
paragraf penjelas untuk menjelaskan hal-hal penting 
sebagai informasi tambahan agar shareholders maupun 
stakeholders mendapatkan informasi menyeluruh atas 
penyajian laporan keuangan tersebut. Opini tersebut 

yaitu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf 
penjelas (WTP-DPP).

Istilah WTP-DPP mungkin masih jarang 
“dikenal” umum. Namun, istilah WTP-DPP

sudah tidak asing lagi bagi kalangan 
yang berkecimpung di bidang 
pemeriksaan laporan keuangan, 
seperti BPK, BPKP, maupun KAP. 
Namun, terkadang masih terdapat 

auditor yang bingung menentukan 
kriteria atau dasar untuk menambahkan 

penjelas pada paragraf opini, ketika secara 
keseluruhan laporan keuangan telah disajikan 

secara wajar.
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

pemeriksa BPK yang lebih mendetail mengenai opini 
wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, 
penulis mencoba merangkum beberapa kajian teoritik, 
penjelasan para ahli, maupun berdasarkan Standar Audit
yang berlaku umum, mengenai dasar pemberian opini 
WTP-DPP. 

Dalam melaksanakan pemeriksaannya, BPK dapat 
menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik 
(SPAP) sebagai referensi jika terdapat hal-hal yang belum 
diatur/belum tertuang dalam Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN). 

Dalam pemberian opini WTP-DPP menurut SPAP

KAJIAN TEORITIK
OPINI WTP-DPP

Oleh: Blucer W. Rajagukguk dan Choirul Anam

Opini
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terdapat pada SA Seksi 508 tentang 
“Laporan Auditor Atas Laporan 
Keuangan Auditee”, dijelaskan pada 
paragraf 11, yang menyatakan 
bahwa “auditor dapat menambahkan 
paragraf penjelas untuk menekankan 
hal tentang laporan keuangan”.

Selain itu, dengan menggunakan 
penjelasan para ahli di bidang 
auditing, kajian teoritik tentang 
auditing, serta best practice dalam 
dunia audit, pemberian opini 
WTP-DPP merupakan hal yang 
sangat mungkin untuk dilakukan 
oleh pemeriksa BPK. Tentunya 
dengan memperhatikan beberapa 
kriteria maupun dasar yang dapat 
digunakan oleh pemeriksa BPK untuk 
memberikan opini WTP-DPP.

Penulis telah merangkum dari 
berbagai kajian, hasil telaahan, jurnal, 
maupun hasil penelitian para ahli 
tentang beberapa kriteria yang dapat 
digunakan oleh pemeriksa untuk 
memberikan opini WTP-DPP. Berikut 
kriteria-kriteria tersebut:

Tidak konsistensi dalam 

penerapan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum 

Standar pelaporan telah 
mewajibkan pemeriksa untuk 
memberikan perhatian penting pada 
kondisi-kondisi yang membuat suatu 
prinsip akuntansi tidak diberlakukan 
secara konsisten, antara prinsip 
akuntansi tahun berjalan dengan 
tahun sebelumnya. 

Pemeriksa BPK harus dapat 
menentukan pengaruh perbedaan 
tersebut terhadap tingkat materialitas 
atas efek perubahan prinsip akuntansi 
tersebut pada penyajian laporan 
keuangan pada tahun berjalan. 
Berikut contoh perubahan yang dapat 
mempengaruhi konsistensi pelaporan 
dan memerlukan suatu paragraf 
penjelasan saat perubahan tersebut 
bersifat material:

Perubahan prinsip akuntansi, 
seperti perubahan metode penilaian 
investasi dari metode biaya menjadi 
metode ekuitas, atau sebaliknya. 

Perubahan dalam entitas 
pelaporan, misalnya seperti 

penambahan perusahaan baru dalam 
laporan keuangan gabungan;

Perbaikan kesalahan yang 
melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, 
yaitu dengan melakukan perubahan 
dari prinsip akuntansi yang diterima 
secara umum.

Namun demikian, terdapat 
beberapa perubahan yang 
mempengaruhi komparabilitas 
laporan tetapi tidak mempengaruhi 
konsistensi pelaporan sehingga tidak 
memerlukan penjelasan, seperti 
perubahan estimasi/umur ekonomis 
suatu aktiva yang didepresiasi, 
perbaikan kesalahan perhitungan 
matematis dalam laporan keuangan 
terdahulu, serta perubahan format 
penyajian informasi keuangan.

Ketidakpastian atas 

kelangsungan hidup entitas 

(going concern)

Meskipun bukan merupakan 
isu penting dalam sektor publik, 
persoalan keberlangsungan hidup 
organisasi pemerintah juga harus 
menjadi pertimbangan pemeriksa. 
Artinya, pemeriksa dapat melakukan 
analisis lebih lanjut tentang 
terjadinya kondisi yang dapat 
memungkinkan entitas tidak dapat 
melanjutkan operasinya dimasa 
mendatang. Hal seperti ini dapat 
terjadi saat melakukan pemeriksaan 
pada perusahaan BUMN, BUMD,
Badan Layanan Umum, maupun 
Badan lain yang berorientasi profit. 
Contoh faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan ketidakpastian 
atas kemampuan entitas untuk 
mempertahankan kelangsungan 
hidupnya, yaitu:

Terjadinya kerugian operasional 
yang signifikan dan terus menerus 
dalam periode waktu yang 
berdekatan;

Ketidakmampuan entitas untuk 
membayar kewajiban jatuh temponya;

Adanya tuntutan hukum 
maupun proses pengadilan yang 
dapat mempengaruhi kemampuan 
operasional entitas.

Penekanan pada suatu 

masalah

Dalam beberapa situasi, pemeriksa 
dapat memberikan penekanan pada 
beberapa masalah tertentu yang 
terkait dengan laporan keuangan, 
walaupun pemeriksa masih 
bermaksud untuk memberikan opini 
wajar tanpa pengecualian. Biasanya 
beberapa informasi tambahan yang 
menjelaskan masalah tersebut, 
dinyatakan pada suatu paragraf 
terpisah dalam laporan pemeriksaan. 

Penekanan ini dilakukan 
pemeriksa untuk menyampaikan 
kepada pengguna laporan 
pemeriksaan tentang hal-hal penting 
yang perlu dijadikan perhatian, 
terutama untuk menghindari terjadi 
kontijensi ataupun kewajiban yang 
merugikan entitas yang diperiksa 
dimasa mendatang. Beberapa contoh 
penekanan pada suatu masalah yaitu:

Terdapat transaksi dengan 
suatu pihak terkait yang bernilai 
sangat besar, dimana transaksi 
tersebut berpotensi dapat 
mengalami perubahan signifikan 
dan mempengaruhi entitas dimasa 
mendatang;

Adanya peristiwa penting yang 
terjadi setelah tanggal neraca yang 
perlu diungkapkan dalam opini;

Penjelasan masalah akuntansi 
yang dapat mempengaruhi 
komparabilitas laporan keuangan 
tahun berjalan dengan laporan 
keuangan tahun sebelumnya;

Terdapat suatu ketidakpastian 
material yang diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan, yang 
dirasa perlu untuk ditambahkan 
penjelasan dalam opini hasil 
pemeriksaan.

Keadaan tertentu yang 

berhubungan dengan laporan 

audit atas laporan keuangan 

komparatif

Jika dalam pemeriksaan 
pada tahun berjalan, pemeriksa 
menemukan keadaan atau 
peristiwa yang berdampak material 
terhadap laporan keuangan periode 
sebelumnya, pemeriksa harus 
mempertimbangkan semua hal bila 
pemeriksa akan memutakhirkan 
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laporan keuangan periode 
sebelumnya tersebut. 

Jika dalam laporan auditor 
yang telah dimutakhirkan tersebut, 
pendapat pemeriksa berbeda dengan 
pendapat yang sebelumnya, maka 
pemeriksa harus menjelaskan semua 
alasan yang mendukung perbedaan 
pendapat tersebut dalam paragraf 
penjelasan yang disajikan terpisah 
sebelum paragraf pendapat. 

Laporan yang melibatkan 

auditor lainnya

Pemeriksa dapat mengeluarkan 
opini wajar tanpa pengecualian 
dengan paragraf penjelasan apabila 
menyandarkan diri pada pemeriksa 
lain (misalnya kantor akuntan publik) 
untuk melaksanakan sebagian proses 
pemeriksaan. 

Dalam hal ini yang dilakukan 
biasanya memberikan referensi 
dalam laporan, karena pemeriksa 
tidak mungkin melakukan reviu atas 
pekerjaan pemeriksa lain, terutama 
apabila proporsi laporan keuangan 
yang diperiksa oleh pemeriksa lain 
material terhadap keseluruhan laporan 
keuangan.

Laporan Keuangan Pemprov 

DKI 2011

Menyimak fenomena pemberian 
opini WTP-DPP yang dilakukan oleh 
BPK, baru-baru ini BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta telah melakukan 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
atas APBD 2011 Provinsi DKI Jakarta. 

Untuk pertama kalinya BPK 
memberikan opini WTP atas APBD
sebesar Rp28 triliun dengan aset 
senilai Rp375 triliun. Namun demikian, 
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 
memberikan tambahan paragraph 
atau WTP-DPP.

Prestasi yang diraih DKI Jakarta ini 
untuk pertama kali dalam sejarah dan 
ini menjadi momentum dalam rangka 
mendorong terciptanya akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan 
keuangan daerah. Ini mengingat 
Jakarta adalah ibu kota negara dan 
menjadi barometer nasional. 

Sebelumnya, pada 2007 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mendapatkan opini Tidak Memberikan 
Pendapat (Disclaimer Opinion).
Kemudian, pada rentang 2008 – 2010, 
BPK memberikan opini Wajar Dengan
Pengecualian (Qualified Opinion).

Pada laporan hasil pemeriksaan 
atas laporan keuangan Provinsi DKI
Jakarta 2011, BPK Perwakilan Provinsi 
DKI Jakarta menambahkan paragraf 
penjelasan setelah paragraf opini. 
Paragraf penjelasan tersebut yaitu:

- Penyajian penyertaan modal 

pada RS Haji Jakarta sebesar 

51%, masih menggunakan 

metode biaya (cost method)

karena adanya permasalahan 

status kepemilikan

Dasar untuk menjadikan 
permasalahan ini sebagai paragraf 
penjelas yaitu berdasar kriteria 
penekanan pada suatu masalah. 
BPK mengharapkan dengan 
dijadikannya permasalahan ini sebagai 
tambahan paragraf penjelas opini, 
supaya stakeholders laporan hasil 
pemeriksaan BPK memahami adanya 
permasalahan PT RS Haji Jakarta 
ini dan segera menyelesaikannya 
dengan segala pihak terkait, baik 
terkait permasalahan hukum, status 
kepemilikan, prosentase kepemilikan, 
serta permasalahan lainnya. 

- Penyajian penyertaan pada 

PD Dharma Jaya dan PT 

Pembangunan Jaya tidak 

didasarkan pada laporan 

audited tahun 2011

Paragraf penjelasan atas 
permasalah ini untuk memberikan 
penekanan pada suatu masalah. 
Dimana, pemeriksa dalam melakukan 
pemeriksaan atas penyajian 
penyertaan modal PD Dharma Jaya 
dan PT Pembangunan Jaya dalam 
laporan keuangan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2011, belum 
mendapatkan dokumen pendukung 
berupa laporan audited tahun 2011. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh 
BPK terjadi pada periode bulan 
Februari – Mei 2012, dimana kedua 
perusahaan tersebut harusnya sudah 
menyerahkan laporan audited tahun 
2011 untuk mendukung penyajian 

saldo penyertaan modal dalam 
laporan keuangan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta.

- Masih belum ditetapkannya 

kebijakan akuntansi yang 

mengatur penyisihan 

piutang dan investasi 

dana bergulir, serta belum 

ditetapkannya penerapan 

penyusutan aset dalam 

penyajian laporan keuangan

Penambahan paragraf penjelas 
atas permasalahan ini, untuk 
penekanan pada suatu masalah 
tertentu. Hal ini terkait dengan belum 
adanya kebijakan akuntansi terkait 
penyisihan piutang dan investasi 
dana bergulir tak tertagih. Sesuai 
yang tertuang dalam Bultek No.6, 
tentang Akuntansi Piutang, pada bab 
VII disebutkan bahwa aset berupa 
piutang di neraca harus terjaga 
nilainya sama dengan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (net realizable 
value). Alat untuk menyesuaikannya 
adalah dengan melakukan penyisihan 
piutang tidak tertagih.

Selain itu, sesuai dengan Bultek 
No.7, tentang Akuntansi Dana Bergulir, 
pada bab V disebutkan bahwa secara 
periodik, entitas pelaporan harus 
melakukan penyesuaian terhadap 
dana bergulir sehingga nilai dana 
bergulir yang tercatat di neraca 
menggambarkan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (net realizable 
value).

Nilai yang dapat direalisasikan 
ini dapat diperoleh jika satker 
pengelola dana bergulir melakukan 
penatausahaan dana bergulir sesuai 
dengan jatuh temponya (aging
schedule). Berdasarkan penatausahaan 
tersebut, akan diketahui jumlah dana 
bergulir yang benar-benar tidak dapat 
ditagih, dana bergulir yang masuk 
kategori diragukan, serta dana bergulir 
yang dapat ditagih. 

Dimana penyisihan piutang 
dan dana bergulir ini masih belum 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta dalam menyajikan laporan 
keuangan tahun 2011. 






