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EDISI akhir untuk 2012, kami isi dengan rekapitulasi 
berita-berita yang memiliki magnitude besar. Artinya, 
kasus yang banyak mengudang perhatian pembaca 
media massa. Sebut saja, sengketa antara DPR dan BPK 

melawan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan 
terkait pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. 
Mahkamah Konstitusi akhirnya memenangkan DPR plus BPK 
dalam sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) itu. 

Babak baru kasus bailout Bank Century juga kami masukkan 
dalam kategori berita ‘sistemik’—meminjam istilah di perbankan. 
KPK sudah menetapkan tersangka yaitu dua mantan petinggi 
Bank Indonesia. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk 
mendalami kasus yang disebut-sebut bisa menyeret mantan 
gubernur bank sentral ini. Kita harapkan tahun depan kembali 
muncul cahaya terang dalam kasus Bank Century. 

Selain itu, gawe besar BPK dalam mewujudkan e-audit 
kita tampilkan perkembangan terakhirnya. Termasuk 

kemungkinannya dalam 
mencegah terjadinya 
korupsi. BPK Perwakilan 
DKI merupakan yang sudah 
menerapkan sistem secara 
online ini. 

Temuan-temuan BPK 
yang ditindaklanjuti oleh 
pihak terkait lainnya juga 
kami paparkan. Seperti 
korupsi pengadaan sarana 
dan prasarana pembuatan 
vaksin flu burung di 
Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan 
Kementerian Kesehatan, 
tahun anggaran 2008-2011.

Juga isu panas yang 
berkembang di masyarakat 
dan pemerintahan, terkait 
anggaran perjalanan dinas 
yang tidak sesuai dengan 
penggunaannya.

Kita juga mengulas 
temuan BPK dalam proyek 

SEA Games XXVI Jakarta-Sumatra Selatan. Mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran, serta 
pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, yang berakibat 
pada dugaan adanya kerugian negara.  

Mutasi dan promosi di kalangan pejabat struktural BPK 
sepanjang 2012 juga kami sajikan lengkap dengan foto-fotonya. 

Selamat membaca edisi kaleidoskop ini.
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DI BALIK PEMBANGUNAN PUSAT PELATIHAN 

OLAHRAGA DI BUKIT HAMBALANG, BOGOR SEDIKIT 

DEMI SEDIKIT TERSINGKAP. HASIL INVESTIGASI BPK  

MENUNJUKKAN, HINGGA POSISI 30 OKTOBER 2012,  

TERPANTAU ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA 

SEKURANG-KURANGNYA Rp243,66 MILIAR. UNTUK 

SEMENTARA  PEMBANGUNAN DIHENTIKAN.   
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P UNCAK bukit Hambalang, di  Kawasan Sentul,  
Bogor, mendadak sepi.  Tak ada  lagi aktivitas 
para pekerja. Berbagai alat berat serta  ratusan 
steger besi  yang  sebelumnya  digunakan  

sebagai  sarana untuk mempercepat pembangunan  Pusat 
Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)
itu kini mengonggok,  laiknya besi tua. Kotor dan berkarat.

Sementara itu, tumpukan material yang belum sempat  
terpakai berantakan  di sana-sini. Dari kejauhan bangunan–

bangunan setengah jadi yang berderet-deret di area seluas 
30 hektar itu tampak tak terawat. Akibatnya, dana ratusan 
miliar rupiah yang digelontorkanpun terancam sia-sia.

Pemandangan ini masih diperburuk dengan bangkai 
reruntuhan  gedung  yang ambruk, digrogoti kelabilan 
tanah yang  memang tak layak untuk  bangunan bertingkat. 
Menyedihkan memang. Namun inilah realitas yang 
langsung atau tidak telah merefleksikan betapa pembinaan 
prestasi dunia olahraga di Tanah Air yang kian terpuruk. 

Laporan Hambalang  (Bag - I ) 

DI BALIK PEMBANGUNAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA DI BUKIT HAMBALANG, BOGOR SEDIKIT DEMI 
SEDIKIT TERSINGKAP. HASIL INVESTIGASI BPK  MENUNJUKKAN, HINGGA POSISI 30 OKTOBER 2012,  
TERPANTAU ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA SEKURANG-KURANGNYA Rp243,66 MILIAR. UNTUK 
SEMENTARA  PEMBANGUNAN DIHENTIKAN.    

Pembangunan P3SON, Hambalang

MISTERI KORUPSI 
DI BUKIT HAMBALANG
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Gonjang-ganjing pembangunan 
Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah 
Olahraga Nasional (P3SON) di 
bukit Hambalang menyeruak 
kepermukaan, setelah mantan 
Bendahara Umum Partai Demokrat, 
Muhamad Nazaruddin ditetapkan 
sebagai tersangka  terkait kasus 
pembangunan Wisma Atlet di Jaka 

Baring Palembang. 
Sepanjang pelariannya dari 

Singapura sampai Kolombia,
Nazaruddin yang boroknya 
mulai terkuak melakukan 
serangan balik dengan menuduh 
Ketua Umum Partai Demokrat, 
Anas Urbaningrum-lah yang  
seharusnya diusut. Sebab, dialah 
yang mengarsiteki  terjadinya 
penyimpangan  pembangunan 
proyek  pembangunan P3SON nan 
megah itu.

Tanpa teding aling-aling 
Nazaruddin menyebutkan dana 
yang  sebenarnya mengucur 
untuk pembangunan  proyek 
P3SON Hambalang tersebut 
sebesar  Rp2, 57 triliun.  Padahal 
sebelumnya  disebutkan  anggaran 
pembangunan  P3SON ,  termasuk 
adanya  tambahan  dari  APBNP
2010 dan 2011 hanya mencapai  Rp 

1,175 triliun.
Kontroversi dana proyek yang 

digulirkan Nazaruddin itu dalam 
sekejap telah menjadi bola panas 
yang mengarah  ke mantan Menpora 
Andi Mallarangeng, Anggota DPR 
Angelina Sondakh, dan Ketua Umum
Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 

serta sejumlah pejabat dan rekanan-
rekanan  yang berada dalam lingkaran 
pembangunan P3SON Hambalang. 

Meski Andi selalu menolak 
tudingan adanya mark up yang  dikait-
kaitkan dengan kebijakannya sebagai 
kuasa pengguna anggaran,  tetapi 
setidaknya dia tidak memungkiri  
bahwa pihaknya memang sempat 
mengajukan  tambahan anggaran  
hingga Rp 2, 57 triliun. Namun, aku 
Andi, hal  itu  toh hanya sebatas 
usulan yang telah ditolak oleh DPR . 

Akan halnya dengan Anas
Urbaningrum. Tudingan  Nazaruddin
itupun  sempat  membuat mantan 
Ketua HMI  itu  harus  berteriak 
lantang, “ Kalau terbukti ada uang dari 
proyek  Hambalang  yang masuk ke 
kocek  saya, saya  bersedia  digantung 
di Monas!”

Menanggapi hal itu, Nazaruddin
sama sekali tak menghentikan 
serangannya. Sebaliknya, dia justru 
memepet Anas Urbaningrum dengan 
membeberkan peran Anas yang 
sejak awal dituduh telah mengatur 
pembangunan proyek  pusat 
pelatihan atlet  di Hambalang. Padahal 
pada eranya Menpora  Adiyaksa 
Dault,  pengajuan anggarannya selalu 

Anas Urbaningrum Muhammad Nazaruddin

istimewa

is
tim

ew
a
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ditolak, meski anggarannya tak lebih 
dari Rp150 miliar.

 Pernyataan Nazaruddin inipun 
kemudian dipertegas kembali saat 
dia  menjalani persidangan kasus 
korupsi pembangunan Wisma Atlet di 
Pengadilan Tipikor, 8 Februari 2012. 

“Mas Anas yang mengkoordinir 
semua ini,” kata Nazaruddin di muka 
persidangan. 

Dia pun membeberkan, ketika 
menjadi Ketua Fraksi Demokrat di 
DPR, akhir 2009,  sebenarnya Anas 
sudah mulai bergerak dengan 

menggelar sejumlah pertemuan guna 
membahas proyek itu. Di antaranya 
pertemuan yang berlangsung di 
kawasan Casablanca. Selain dia dan 
Anas, pertemuan itu  juga dihadiri oleh 
Dudung Puwadi dan M. El Idris dari PT 
Duta Graha Indah.

Secara kronologis Nazaruddin 
menuturkan, pada 1 Oktober 2009, Anas 
ditunjuk  menjadi Ketua Fraksi Demokrat 
di DPR pada 2009-2014. Selanjutnya, 
Desember 2009, Nazar mengaku 
dipanggil Anas dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Demokrat. 
Nazar diminta berkoordinasi dengan 

Angelina Sondakh, selaku koordinator 
anggaran di Komisi Olahraga DPR, dan 
Mahyuddin, Ketua Komisi Olahraga.

Awal 2010, dilakukan rapat di 
Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga 
Andi Mallarangeng diikuti Nazar, 
Mahyuddin, dan Angie. Hasil pertemuan 
disampaikan kepada Anas.

Januari 2010, Anas meminta Nazar 
mempertemukan Angie dengan 
Mindo Rosalina Manulang, Direktur 
Marketing PT Anak Negeri. Keduanya 
diharapkan bekerja sama menggarap 
proyek Hambalang. Mindo Rosalina 

melaporkan hasil pertemuan kepada 
Anas.

Februari 2010, Anas meminta Nazar 
memanggil Ignatius Mulyono, anggota 
Komisi Pemerintahan DPR, dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto 
untuk mengurus tanah Hambalang. 
Joyo disebut ikut melancarkan 
penerbitan sertifikat tanah Hambalang 
yang bermasalah.

Pada April 2010, kata  Nazar, 
Anas menyebut pemenang proyek 
Hambalang adalah PT Adhi Karya, 
bukan PT Duta Graha Indah. Alasannya, 
PT Duta Graha tidak mampu membantu 

Anas membiayai Kongres Demokrat 
sebesar Rp 100 miliar.

23 Mei 2010, Anas terpilih menjadi 
Ketua Umum Demokrat. Terpilihnya 
Anas Urbaningrum , kata  Nazaruddin,
tak lepas dari adanya “money politik”  
yang dananya berasal dari Proyek 
Hambalang. “Uang itu  di bawa ke 
Bandung dengan menggunakan mobil 
boks,” paparnya.

Bentuk Panja Hambalang
Hingar-bingar pemberitaan kasus 

Hambalang hampir setiap hari menjadi 
topik  hangat di belantara media 
cetak maupun elektronik. Karuan saja 
mengusik perhatian para wakil rakyat 
di Senayan. 

Dari Rapat Kerja Komisi X DPR 
dengan Menpora Andi Mallarangeng 
yang dipimpin Wakil Ketua Komisi
X, Utut Adianto di Gedung DPR 
awal Februari 2012,  disepakatilah 
pembentukan Panitia Kerja P3SON
Hambalang.

 Menurut Anggota Komisi X DPR 
Djamal Aziz (F-PG),  pembentukan 
Panja proyek P3SON di Hambalang, 
Jawa Barat bertujuan mengetahui 
secara detil proyek tersebut. “Saya  pikir 
sangat tepat jika ini dipanjakan. Ada
hal-hal yang aneh tapi nyata. Harus 
selesai tapi konsultannya belum ada,” 
kata Djamal pada rapat kerja tersebut. 

Dia menegaskan, berbagai 
pemberitaan yang menyebutkan 
adanya dugaan penyimpangan dalam 
proyek Hambalang ini, secara tidak 
langsung berimbas pada anggota 
Komisi X DPR. Karena itulah Komisi
X DPR sangat berkepentingan untuk 
membuka kasus ini hingga menjadi 
terang-benderang.

 Selain Djamal, Anggota
Komisi X lainnya, Eko Hendro 
Purnomo (F-PAN)  juga sepakat dengan 
pembentukan Panja untuk membuka 
apa yang terjadi dalam proyek 
Hambalang. “Biar jelas sebenarnya 
apa masalah yang terjadi di balik  
pembangunan   Pusat Pendidikan 
Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional  di 
bukit Hambalang itu,” kata Eko. bd

Muhammad Nazaruddin dalam persidangan.

istimewa

8 WARTA BPK      EDISI KALEIDOSKOP 2012

6-46 HASIL PEMERIKSAAN BPK cs 5.indd   8 2/18/13   10:08 AM



HASIL PEMERIKSAAN BPK

AWAL Desember 2012, 
tudingan Nazaruddin mulai 
menjadi kenyataan. Komisi
Pemberantasan Korupsi

(KPK)  yang mulai mengendus 
santernya aroma korupsi yang 
berhembus dari pembangunan 
P3SON di Bukit  Hambalang, Sentul, 
Bogor  langsung membuat kejutan . 

Penyidikan KPK yang berjalan 
pararel dengan audit investigasi yang 
dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), akhirnya mulai membuahkan 
hasil dengan menetapkan Menpora 
Andi Alfian Mallarangeng sebagai 
salah satu tersangka  dalam kasus 
tersebut. Ditetapkannya Andi
Mallarangeng sebagai tersangka itu 
disertai dengan adanya   larangan 
Andi keluar negeri selama 6 bulan ke 
depan.

Laporan Hambalang  (Bag - I I) 

KPK TETAPKAN
MENPORA SEBAGAI 
TERSANGKA
KPK AKHIRNYA MENETAPKAN MANTAN  MENTERI PEMUDA DAN 
OLAHRAGA  ANDI ALFIAN MALLARANGENG MENJADI TERSANGKA 
DALAM KASUS PEMBANGUNAN P3SON  HAMBALANG. SELAIN 
ITU KPK JUGA MELAYANGKAN PENCEKALAN TERHADAP ANDI 
MALLARANGENG, ANDI ZULKARNAEN MALLARANGENG SERTA  M. 
ARIF TAUFIQURRAHMAN, SELAKU KEPALA DIVISI KONTRUKSI I PT
ADHI KARYA.

Andi Alfian Mallarangeng Muhammad Nazaruddin
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Wakil Ketua KPK, Bambang 
Widjojanto, ketika di konfirmasi 
tentang status  Menpora  Andi
Mallarangeng,  pada 6 Desember  
2012, membenarkan. Dinyatakannya,  
bahwa KPK sudah melayangkan 
surat  permintaan  cegah tangkal 
keluar negeri terhadap Andi Alfian
Mallarangeng kepada Direktur 
Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum 
dan HAM No 4569/01/23/12/2012 
tanggal 3 Desember.  

Dalam surat tersebut tertulis : 
“Diberitahukan kepada saudara 
bahwa saat ini KPK sedang melakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi 
terkait pengadaan sarana dan 
prasarana olahraga Hambalang 
Tahun Anggaran  2010-2011 yang 
dilakukan oleh tersangka Andi Alfian
Mallarangeng selaku Menpora/
Pengguna Anggaran pada Kemenpora 
dan kawan-kawan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan 
pasal 3 UU 39 tahun 1999 tentang 
Tindak Pidana Korupsi”.

Pasal 2 ayat 1 adalah mengenai 
memperkaya diri sendiri dan 
merugikan orang lain. Sedangkan 
pasal 3 adalah tentang perbuatan 
menguntungkan diri-sendiri dengan 

menyalahgunakan kewenangan.  
Ancaman pasal ini cukup tinggi. 
Pidana maksimal 20 tahun.

Selain Andi Mallarangeng, 
dalam suratnya ke imigrasi itu, KPK
juga mencekal Andi Zulkarnaen 
Mallarangeng  yang tidak lain adalah 
adik  kandung  Andi Mallarangeng. 
Nama Choel, demikian sapaan 
akrabnya,  mencuat dalam kasus 
ini setelah disebut-sebut Sekretaris 
Nazaruddin, Mindo Rosalina ikut 
menerima uang. Serta  M Arif 
Taufiqurrahman, selaku Kepala Divisi 
Kontruksi I  PT Adhi Karya. 

Dalam kaitannya dengan kasus 
ini, pada bulan Juli 2012 lalu, KPK juga 
telah mengajukan pencekalan tiga 
orang yang berasal dari perusahaan 
jasa konsultan manajemen, yaitu 
Direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri 
Aman Santoso, Direktur PT Yodha 
Karya Yudi Wahyono dan Direktur CV
Rifa Medika, Lisa Lukitawati.

Sementara itu, Andi Mallarangeng 
yang sebelumnya selalu menegaskan 
bahwa dia akan patuh dan 
menyerahkan masalah yang 
membelitnya kepada mekanisme 
hukum yang berlaku  telah memenuhi 
janjinya. Dia  menyambut penetapan 

KPK itu   secara ”gentleman”.
 Selang sehari setelah KPK

menetapkan dirinya sebagai 
tersangka, dia pun langsung  
menghadap Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Dia mengundurkan diri 
dari jabatannya sebagai Menteri 
Pemuda dan Olahraga.   

“Tadi pagi saya menghadap 
Bapak Presiden dan mengajukan 
surat pengunduran diri saya sebagai 
Menpora terhitung hari ini,” kata Andi
saat jumpa pers di Kemenpora, Jl 
Gerbang Pemuda, Jakarta, Jumat, 7 
Desember 2012, pukul 10.00 WIB.

Dia menegaskan, dengan 
diumumkannya pencekalan maka 
dirinya  tidak mungkin lagi bisa  
menjalankan tugas-tugas menteri 
dengan efektif. “Mulai besok saya 
akan berkonsentrasi mengikuti 
proses hukum,” katanya, seraya 
menambahkan harapannya agar di 
masa depan olahraga Indonesia dapat 
terus mengharumkan nama negara di 
mata dunia.

Menanggapi  pengunduran 
diri Andi Mallarangeng, Presiden 
mengatakan, menghargai sikap yang 
dipilih Andi. Presiden menilai sikap 
Andi Mallarangeng  merupakan  

KPK sudah 
melayangkan surat  
permintaan  cegah 
tangkal keluar negeri 
terhadap Andi Alfian 
Mallarangeng kepada 
Direktur Jenderal 
Imigrasi Kementerian 
Hukum dan HAM No 
4569/01/23/12/2012
tanggal 3 Desember.  

Bambang Widjojanto

istimewa

10 WARTA BPK      EDISI KALEIDOSKOP 2012

6-46 HASIL PEMERIKSAAN BPK cs 5.indd   10 2/18/13   10:08 AM



HASIL PEMERIKSAAN BPK

contoh yang baik bagi mereka yang 
menghadapi permasalahan hukum 
sebagai bentuk tanggung jawab. 
Selama menjalankan tugas sebagai 
Menpora, menurut Presiden, Andi
telah menjalankan tugasnya dengan 
baik.

Telaah BAKN dari Audit 

Investigasi BPK    

Indikasi keterlibatan Andi
Mallarangeng sebenarnya sudah 
mulai tercium dari telaah Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR terhadap laporan hasil 
pemeriksaan investigatif tahap 
pertama BPK atas pembangunan 
Pusat Pendidikan Pelatihan 
dan Sekolah Olahraga Nasional
(P3SON) Hambalang Bogor 
pada Kementerian Pemuda dan 
Olahraga di Jakarta dan Bogor.

Hasil audit investigasi tahap 
pertama yang telah diserahkan 
BPK kepada DPR pada 31 
Oktober 2011, BPK, antara lain,  
menyimpulkan, ada indikasi 
penyimpangan terhadap 
peraturan perundangan dan 
penyalahgunaan kewenangan 
yang dilakukan oleh pihak-pihak 
terkait pembangunan proyek 
P3SON tersebut.

Indikasi penyimpangan 
dan dugaan penyalahgunaan 
kewenangan tersebut meliputi:  
SK Hak Pakai, Izin Lokasi dan Site 
Plan,  IMB, Revisi RKA-KL Tahun 
Anggaran 2010,  Permohonan 
Kontrak Tahun Jamak, Izin Kontrak 
Tahun Jamak,  Pendapat Teknis, 
persetujuan RKA-KL Tahun Anggaran 
2011, pelelangan, pencairan anggaran 
tahun 2010, dan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi.

Indikasi penyimpangan dan 
penyalahgunaan kewenangan yang 
dilakukan karena adanya kelalaian 
dan atau kesengajaan oleh pihak-
pihak terkait dengan pembangunan 
P3SON tersebut menyebabkan 
indikasi kerugian keuangan negara. 
Nilai kerugian negara itu, sekurang-

kurangnya sebesar Rp243,66 miliar 
sampai dengan posisi per 30 Oktober 
2012.

Penjelasan sebagai berikut, 
sebesar Rp116,93 miliar merupakan 
selisih pembayaran uang muka yang 
telah dilaksanakan (Rp189,450 miliar) 
dikurangi dengan pengembalian uang 
muka pada saat pembayaran termijn 
pada 2010 dan 2011 (Rp72,52 miliar). 
Juga sebesar Rp126,73 miliar yang 
merupakan kelebihan pembayaran/
pemahalan harga pada pelaksanaan 
konstruksi yang terdiri dari Mekanikal 
Elektrikal (ME) sebesar Rp75,72 miliar 
dan Pekerjaan Struktur sebesar 
Rp51,01 miliar.

Dari  hasil penelaahan BAKN  yang 
disampaikan Ketua BAKN Sumarjati 
Arjoso kepada Wakil Ketua DPR, 
Anis Mata di ruang rapat Pimpinan 
DPR, pada 14 November 2012, 
BAKN telah merekomendasikan 
beberapa hal. Diantaranya, meminta 
KPK menuntaskan penyidikan dan 
penuntutan terhadap kasus proyek 
pembangunan P3SON Hambalang 
Bogor. Karena  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.

Selain itu, meminta BPK segera 
melakukan pemeriksaan lanjutan 
untuk mengungkap kerugian negara 
lebih jauh. Lalu, meminta pimpinan 
Komisi X dan Kelompok Kerja (Pokja) 
Anggaran DPR 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.
Sementara itu, dalam 

ringkasan eksekutif hasil telaah 
BAKN, disebutkan,  berdasarkan 
hasil analisis dapat disimpulkan, 
setelah vakum sejak 2004, titik 
tolak proyek P3SON dimulai 
kembali setelah Sekretaris 
Menpora Wafid Muharram  dan 
Tim Asistensi mempresentasikan 
rencana pembangunan Proyek 
Hambalang di Cilangkap. 
Presentasi dilakukan di rumah 
kediaman Andi Mallarangeng 
atas  permintaannya. 

Atas petunjuk dari Andi
Mallarangeng,  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, 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. bd

Sumarjati Arjoso

warta bpk/rianto prawoto
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B ADAN 
PEMERIKSA  
KEUANGAN 
(BPK) kini 

tengah melakukan 
pemeriksaan investigasi 
terhadap pembangunan 
Pusat Pendidikan 
Pelatihan  Sekolah 
Olah Raga Nasional
Hambalang  tahap 
kedua. Melalui audit 
investigasi tahap kedua 
ini BPK akan  menelusuri 
lebih jauh aliran 
dana pembangunan
sarana olah raga  di 
Hambalang, Bogor, Jawa 
Barat. Saat  menggelar 
temu  media pada 27 
Desember lalu, Anggota BPK Agung
Firman Sampurna  menegaskan 
dalam melakukan pemeriksaan  
Hambalang tahap kedua ini, BPK
tetap menjaga independensinya  
seperti pada pemeriksaan tahap 
pertama. 

Agung  Firman   Sampurna  
menjelaskan bahwa audit 
investigatif pembangunan 
P3SON Hambalang ini  dilakukan 
berdasarkan surat dari DPR 
pada 8 Desember 2011. Dalam 
surat tersebut, DPR meminta  
BPK untuk melakukan  audit 
investigatif  terhadap pelaksanaan 
pembangunan P3SON Hambalang. 

Selama ini lanjut Agung,  audit 
yang dilakukan BPK  berdasarkan 
standar audit.  Berdasar standar 
audit tersebut, tim mengumpulkan 
data dengan metode pemeriksaan. 

Selain itu  juga memperbaiki internal 
business process-nya. Dengan begitu  
tidak hanya terjamin  substansinya  
tapi juga terjaga independensinya. 
Karena itu,  lanjut  Agung Firman,  
pemeriksaan investigatif tahap 
II yang dilakukan BPK sudah ada 
program pemeriksaannya. Salah 
satunya  dijelaskan mengenai tujuan 
pemeriksaan juga ruang lingkup 
pemeriksaan.

Lebih  jauh  Agung
mengungkapkan  hasil pemeriksaan 
Hambalang tahap I  sudah 
menggambarkan secara utuh 
apa yang dipersoalkan selama ini 
tentang pembangunan P3SON
Hambalang. Artinya  hasil audit 
itu sudah cukup menjadi petunjuk 
bagi  aparat penegak hukum untuk 
melakukan proses penegakan 
hukum.  Karena itu  menurut 
Agung, BPK tidak ingin hasil audit 

AUDIT HAMBALANG TAHAP II
Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) tengah melakukan 
pemeriksaan investigatif tahap II. Hasil auditnya akan sama 
baiknya dengan tahap I.

tersebut sekadar selesai saja. 
Sebaliknya BPK ingin mensajikan 
hasil audit yang paripurna. “Inilah 
yang dilakukan BPK dalam audit 
Hambalang tahap II,” kata Agung.

Lebih lanjut Agung
mengungkapkan, permintaan 
dari DPR untuk melakukan 
pemeriksaan Hambalang ini sudah 
dilakukan oleh BPK dengan hasil 
pemeriksaan yang digambarkan 
secara komprehensif. Hasil 
pemeriksaan tahap II ini untuk 
memperkuat hasil pemeriksaan 
tahap I.  Sekalipun  demikian,  
tambah Agung, tak  mustahil, 
bisa juga nanti ada hal-hal baru.  
Adapun  tim yang dilibatkan dalam 
tugas pemeriksaan ini adalah tim 
pemeriksaan investigatif yang 
dipilih berdasarkan  integritas dan 
kompetensi yang baik.

Sedangkan terkait dengan 
isu yang berkembang saat ini 
tentang kemungkinan adanya 
konflik kepentingan antara BPK
dengan Komisi X DPR, Agung
menegaskan, permintaan audit 
Hambalang adalah berasal dari 
DPR. DPR khususnya Komisi X,
baik secara individual maupun 
kolektif menginginkan agar 
masalah ini diungkapkan.  “Jadi 
tidak ada konflik kepentingan 
antara BPK dengan DPR. Semua 
ingin masalah ini diungkapkan ke 
publik dan ini sudah dilakukan,” 
tegas  Agung. 

Lantas bagaimana  
perkembangan  Audit Hambalang 
II  saat ini?  Menurut  Agung Firman 
Sampurna, audit tahap II mulai 
dilakukan dengan pengumpulan 
bukti-bukti yang kompeten dan 
relevan. Diharapkan hasil auditnya 
nanti dapat menyajikan hasil 
yang sama baiknya dengan audit 
Hambalang tahap I.  bd/bw

Agung Firman Sampurna
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AUDIT BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada pelaksanaan SEA Games 
XXVI yang diselenggarakan di Indonesia telah 
selesai. Namun, tidak ada tindak lanjut atas hasil 

audit tersebut.
Penyelenggaraan SEA Games XXVI di Palembang, 

Sumatera Selatan dan DKI Jakarta tak luput dari 
pemeriksaan BPK. BPK melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu atas penyelenggaraan pesta olah raga 
terbesar se-Asia Tenggara tersebut. 

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu 
kemudian diserahkan ke DPR pada Juli 2012. Namun,
sampai sekarang tidak terdengar sudah sejauh mana tindak 
lanjutnya. 

Eva Sundari, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) DPR malah mengatakan, pihaknya belum 
melihat hasil pemeriksaan BPK soal SEA Games. BAKN
sendiri, menurutnya, sampai sekarang belum melakukan 
telaah atas hasil pemeriksaan BPK tersebut. 

Diakuinya, tidak semua hasil pemeriksaan BPK ditelaah 
oleh BAKN. “Mekanismenya, Tenaga Ahli yang mendata, 
kemudian diserahkan ke BAKN. Di BAKN, kami merapatkan 
untuk menentukan mana saja yang akan ditelaah. Hasil 
telaah dimaksudkan untuk memberi input pada komisi-
komisi. Nah, kaitannya dengan SEA Games, sepertinya 
itu tidak masuk prioritas karena memang tidak sampai ke 
BAKN,” ungkapnya saat dihubungi Warta BPK.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara 
dalam rangka SEA Games XXVI TA 2010 dan 2011, BPK
menyampaikan lima rekomendasi kepada Menteri Pemuda 
dan Olahraga agar:
1. Meningkatkan fungsi perencanaan, pengendalian dan 

penilaian atas pengelolaan dan pertanggungjawaban 
dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

2. Berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan 
dan Gubernur DKI Jakarta, memberikan sanksi, baik 
administrasi maupun hukum pada pihak-pihak yang 
terbukti lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya;

3. Meminta pertanggungjawaban Ketua KPWA, Tim 
Perencana, Panitia Pengadaan dan Konsultan Pengawas 
atas terjadinya kemahalan harga dan pembayaran yang 
tidak sah;

4. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait, 
menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan 
menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan copy
bukti setor kepada BPK;

5. Meminta pertangungjawaban Gubernur Provinsi 
Sumatera Selatan menyelesaikan pembayaran tagihan 
rekanan atas pembangunan venues sesuai kesepakatan 
yang dibuat dengan Pengurus Besar Cabang Olah 
Raga (Perbakin, PASI, dan PRSI) serta janjinya untuk 
mencarikan dana tanpa menggunakan biaya dari APBN
dan APBD.

Anggota BPK Agung Firman Sampurna, beberapa waktu 
lalu,  mengatakan, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan, 

BPK BERI 5 REKOMENDASI ATAS
PELAKSANAAN SEA GAMES

Eva Sundari

istimewa
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pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara dalam pelaksanaan 
SEA Games yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan penggunaan 
anggaran serta pelaporan dan 
pertanggungjawaban anggaran- 
tidak sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
Khususnya, tidak sesuai dengan 
Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 
sebagaimana telah diubah dengan 
PP No 54/2010 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sehingga mengakibatkan 
adanya dugaan kerugian negara, 
kemahalan harga dan kelebihan 
pembayaran harga kepada penyedia 
jasa.

Menurut Agung, temuan-temuan 
indikasi perbuatan melawan hukum 
yang menimbulkan kerugian negara 
pada Sea Games yang di selenggarakan 
di Palembang, Sumatera Selatan itu 
cukup banyak. 

“Temuan BPK memperlihatkan 
masalah itu terjadi mulai dari 
perencanaan, yakni, perencanaan tidak 
memadai, pelaksanaan tidak memadai, 
penerapan penggunaan 
kontrak lumpsum juga tidak 
tepat, dan juga ada temuan 
terjadinya mark up,” ungkap 
Agung.

Demikian juga pada 
proyek pembangunan 
Wisma Atlet. Tidak dikelola 
dengan baik sejak tahap 
perencanaan, maupun 
pertanggungjawabannya. 
Misalnya, perencanaan 
pembangunan tidak 
menggunakan konsultan 
perencana, tidak ada 
pengalokasian anggaran 
untuk kegiatan perencanaan. 

“Selain itu, PT DGI sebagai 
pelaksana pembangunan 
diduga ditetapkan sebelum 
proses lelang sehingga 
kewajaran kontrak dan 
kebenaran volume 
pelaksanaan pekerjaan 
diragukan, serta membuka 

peluang terjadinya penyelewengan dan 
kecurangan dalam pelaksanaan yang 
dapat merugikan negara,” tambahnya.

Hal ini, lanjut Agung, karena adanya 
dugaan kolusi antara pihak Kemenpora 
dan Komite Pembangunan Wisma Atlet
dan PT DGI. 

“Diduga, PT DGI telah memberikan 
sejumlah uang kepada komite 
pembangunan agar ditetapkan sebagai 
pelaksana proyek,” ucapnya.

Rawan Penyimpangan
Dalam kesempatan itu, Agung

Firman Sampurna juga menegaskan 
bahwa pemeriksaan pada pelaksanaan 
SEA Games bukan karena adanya 
‘operasi tangkap tangan penyidik KPK
soal Wisma Atlet’. Menurut agung, 
pencanangan melakukan pemeriksaan 
tersebut telah dilakukan sejak lama. 
Tidak ada kaitannya dengan ‘operasi 
tangkap tangan penyidik KPK soal 
Wisma Atlet’.

“Kebetulan, setelah BPK melakukan 
pemeriksaan terhadap proyek SEA
Games, terungkaplah kasus Wisma 
Atlet oleh KPK,” ucap Agung.

Sebenarnya, BPK melakukan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
utamanya soal anggaran yang 
digunakan, karena anggarannya cukup 
besar. Kondisi itu rawan terjadinya 
penyimpangan pengelolaan keuangan 
negara. Apalagi, sebelumnya dalam 
pembahasan tim pemeriksa BPK
menemukan ada perdebatan soal 
anggaran tersebut. 

Seperti diketahui, saat 
pembahasan, anggota DPR dari 
Komisi X membandingkan dengan 
penyelenggaraan SEA Games di Laos.  
Biaya penyelenggaraan SEA Games 
di sana ternyata hanya sekitar Rp 50 
miliar. Dengan anggaran tersebut 
ternyata pelaksanaannya berjalan 
dengan sukses. Komisi X mengatakan, 
kalau SEA Games di sana dapat 
dilakukan dengan biaya relatif murah, 
lantas kenapa tidak dilakukan hal yang 
serupa.

Dalam laporan hasil audit SEA
Games, persiapan pelaksanaan SEA
Games XXVI yang berlangsung 11-22 
November 2012, dilakukan sejak 2010 
sampai menjelang hari H dengan 

alokasi anggaran yang berasal 
dari APBN Kemenpora dan APBD
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta dan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Sumatera 
Selatan.

Rinciannya; total alokasi 
APBN Rp1,88 triliun, yang terdiri 
dari; APBN-P 2010 sebesar 
Rp480,50 miliar, alokasi APBN
murni 2011 sebesar Rp702,51 
miliar dan alokasi APBN-P 2011 
sebesar Rp700 miliar. 

Di samping alokasi anggaran 
melalui APBN, pemerintah 
daerah setempat juga 
mengalokasikan APBD untuk 
mendukung kegiatan persiapan 
SEA Games. Total keseluruhan 
APBD sebesar Rp493,28 miliar. 
Terdiri dari Pemrov DKI Jakarta 
Rp293,61 miliar dan Pemprov 
Sumatera Selatan sebesar 
Rp199,66 miliar. dr

Agung Firman Sampurna
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HINGAR-BINGAR atas keluarnya laporan hasil 
audit investigasi BPK tahap I atas proyek 
pembangunan P3SON Hambalang, Bogor, untuk 
sementara mereda, menyusul ditetapkannya 

Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Alfian Mallarangeng, 
sebagai tersangka kasus tersebut oleh KPK.

Apakah itu berarti kasus ini sudah selesai? Tentu saja 
belum. Saat ini BPK masih meneruskan audit investigasi. 
Kali ini yang menjadi fokus investigasi di antaranya aliran 
dana yang ditemukan pada audit investigasi tahap II. kini 
perhatian publik kembali ke arah BPK, menunggu dengan 

sabar audit tahap kedua  selesai dilaksanakan.
Berbicara tentang audit investigasi BPK atas proyek 

P3SON Hambalang, tak afdol kalau tidak menyinggung 
siapa di balik hasil laporan audit tersebut. Memang tidak 
banyak yang tahu, siapa para auditor BPK yang menelisik 
proyek P3SON Hambalang itu.

Satu-satunya nama yang muncul dari deretan tim 
auditor Hambalang adalah J. Widodo H. Mumpuni. 
Dia merupakan auditor penanggung jawab atas audit 
investigasi proyek Hambalang. Meski namanya kerap 
disebut media massa, tetapi bagaimana sosok auditor 
utama AKN III BPK ini, tidak banyak yang tahu. Itu juga yang 
membuat Widodo merasa leluasa berada di mana saja, jalan 
ke mana saja. 

“Pemeriksaan investigatif memang seharusnya tidak 
diberitakan, auditornya tidak jelas, waktunya juga mestinya 
tidak semua orang tahu. Dan kita melakukan beberapa 

bagian dari itu. Misalnya, auditornya tidak ada 
yang tahu. Jadi mereka  bisa tenang bekerja. 
Siapa penanggung jawabnya pun hanya 
beberapa orang yang tahu. Jadi kalau saya jalan 
klutruk klutruk, nggak ada yang tahu siapa saya. 
Begitu juga para auditor,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, adanya letupan, rumor, 
ataupun hal lain yang berkait dengan kasus 
yang sedang ditangani para auditor tidak 
terpengaruh. Tim tetap bekerja seperti biasa. 
Dia mengakui adanya rumor soal intervensi dan 
kebocoran laporan investigasi tahap I. Namun,
hal itu nyaris tidak ada pengaruhnya terhadap 
tim yang tetap bekerja seperti biasa.

“Ya kita menjadi tahu bahwa banyak orang 
berbicara mengenai sesuatu yang sebetulnya 
belum menjadi laporan. Laporan ini (audit  
tahap I) belum selesai, kemudian bocor. Oke 
lah saya tidak peduli soal bocornya, tetapi 
sebenarnya bukan itu (laporan) yang akan 
saya laporkan. Bukan itu yang akan saya tulis, 
Jadi, mereka mau ngomong apa saja, silakan, 
karena saya dan tim yang paling tahu tentang 
masalah itu. Jadi terus terang, kita tidak 
terpengaruh. Toh surat tugas saya baru berakhir 
28 November. Nah waktu penyerahan laporan 
audit tahap I pada 31 Oktober. Jadi tidak 
masalah,” paparnya. 

Kasus ‘Luar Biasa’
Menangani audit investigasi proyek P3SON

Hambalang, memang membawa kesan tersendiri bagi 
Widodo Mumpuni. Betapa tidak, kasus ini menjadi sangat 
istimewa dan menyedot perhatian publik. Semua orang 

MENGUAK LORONG GELAP
BERCABANG-CABANG

J. Widodo H. Mumpuni

warta bpk/sumunar mahanani

15EDISI KALEIDOSKOP 2012WARTA BPK

6-46 HASIL PEMERIKSAAN BPK cs 5.indd   15 2/18/13   10:08 AM



HASIL PEMERIKSAAN BPK

berbicara kasus Hambalang, semua 
‘memelototinya’ selain karena jumlah 
kerugian negara yang cukup besar, juga 
karena menyangkut nama-nama tokoh 
masyarakat, bahkan juga seorang 
menteri aktif.

Sepanjang kariernya di 
pemeriksaan, dirinya pernah 
menangani beberapa kasus yang 
menghebohkan, meskipun tidak 
sebesar Hambalang. “Dulu saya 
pernah menangani pemeriksaan 
kasus Cost Recovery, juga heboh. 
Masyarakat rame, di DPR juga. Berita-
berita di berbagai media juga heboh. 
Pekerjaan auditnya juga terekspose. 
Namun kehebohan waktu itu berbeda 
dengan sekarang, karena kasus CR 
tidak menyangkut nama-nama tokoh, 
hanya ada nama instansi. Nah, kali ini 
(Hambalang) ada nama-nama tokoh. 
Itu yang membuat kasus Hambalang 
terasa berbeda,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemeriksaan 
kasus ini terasa lebih berat 
dibandingkan dengan kasus CR. 
“Sekarang lebih berat, karena kita 
sekarang lebih banyak memanggil 
untuk wawancara, membandingkan 
dengan hasilnya dengan wawancara 
orang lain, menghubung-hubungkan 
logikanya, konstruksi hukumnya 
bagaimana. Jadi, memang lebih rumit. 
Kalau sebelumnya (CR) lebih ke hitung-
hitungan angka. “

Kaitannya dengan wawancara, 
pihaknya harus mempersiapkan dan 
merencanakan pertanyaan-pertanyaan 
wawancara dengan baik, agar didapat 
hasil yang maksimal. “Jadi pertanyaan-
pertanyaan direncanakan dan disusun 
sebaik-baiknya, agar hasil yang didapat 
juga bagus. Karena kalau hasilnya tidak 
bagus, terpaksa harus memanggil 
orang itu lagi, kasihan kalau dipanggil 
berulang-ulang.“

Syukurlah, tutur Widodo, semua 
wawancara berlangsung baik. Orang-
orang yang dipanggil kooperatif 
sehingga membantu kelancaran 
tugas tim auditor. Termasuk juga 
ketika harus mewawancarai orang 
di lembaga pemasyarakatan, BPK

melewati prosedur semestinya, yakni, 
mengajukan izin ke Mahkamah Agung. 
“Syukurlah, semua berjalan lancar. 
Kami tidak menemukan kendala yang 
signifikan dalam menjalankan tugas,” 
katanya.

Mengenai dokumen-dokumen, 
konon ada beberapa yang sempat 

belum didapat tim auditor, dia 
mengakui hal itu.

“Ya memang ada beberapa. 
Namun, saya kira dalam pemeriksan 
apa pun, memang terbentur masalah 
itu. Misalnya, kalau  dokumen sedang 
berada di KPK atau penegak hukum 
lainnya”.

Secara keseluruhan, bisa dibilang 
menangani pemeriksaan proyek 
Hambalang adalah yang terumit yang 
pernah ditanganinya sepanjang karier 
di pemeriksaan.

 “Ini kasus pertama yang saya 
tangani yang betul-betul heboh. 
Kaitannya kompleks sekali, ya, ada 
masalah hukumnya, ada politiknya. 
Semua ada di sini. Kita harus banyak 
membaca aturan. Kita juga harus 
paham tokoh-tokoh ini afiliasinya 
ke mana, masalah politisnya apa, 
konstruksi hukumnya bagaimana,” 
tuturnya.

Investigasi Hambalang Tahap II
Di bagian lain, dia juga 

menyinggung soal tengah berjalannya 
audit investigasi proyek pembangunan 
P3SON Hambalang. Menurut dia, 
karena ini merupakan lanjutan, jadi 
tidak ada persiapan khusus karena 

tim auditornya sama dengan yang 
menangani audit tahap I. 

“Auditornya sudah menguasai 
sekali kasus ini, karena mereka sudah 
terlibat dalam investigasi tahap I. 
Masalahnya apa, beberapa area audit, 
pendalaman, sudah dikuasai oleh 
tim. Kami menambah satu auditor 

saja, karena audit kali ini menyangkut 
membuka aliran dana dan sebagainya. 
Nah auditor tambahan ini adalah 
pemeriksa yang sudah terbiasa 
menangani pemeriksaan masalah itu,” 
ujarnya.

Ditanya poin-poin yang akan 
digarap dalam audit tahap ke-II 
ini, Widodo, enggan menjelaskan 
lebih jauh. “Ya mungkin aliran dana, 
kemudian kembali ke perencanaan 
terdahulu. Dari dua hal itu, nanti 
mungkin akan muncul banyak cabang-
cabang lain”.

“Begini ya, ini kan investigasi, jadi 
kadang-kadang kita seperti masuk ke 
ruang gelap, yang lorongnya banyak. 
Jadi kita tidak bisa menentukan lebih 
dulu, lebih awal. Misalnya, di lorong 
itu ada apa, di lorong ini apa. Jadi kita 
harus sangat fleksibel. Kita tidak bisa 
menentukan mau nyari apa,” jelasnya.

Jika berjalan lancar, audit 
investigasi tahap II proyek 
pembangunan P3SON Hambalang ini, 
diharapkan selesai dalam tempo 60 
hari. Artinya, sekitar Januari-Februari 
2013, audit investigasi tahap II ini 
sudah selesai. “Tapi itu tergantung 
perkembangan di lapangan, ya,” kata 
Widodo Mumpuni. dr

Jadi, adanya letupan, rumor, ataupun hal lain yang 
berkait dengan kasus yang sedang ditangani para auditor 
tidak terpengaruh. Tim tetap bekerja seperti biasa. Dia
mengakui adanya rumor soal intervensi dan kebocoran 
laporan investigasi tahap I. Namun, hal itu nyaris tidak ada 
pengaruhnya terhadap tim yang tetap bekerja seperti biasa.
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HASIL AUDIT BPK
TIDAK BISA 
DISENGKETAKAN

BPK DIPERKARAKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) 
MELALUI SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN). 
BPK DIANGGAP, TELAH MENGURANGI DAN MENGHALANGI 
KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA. 

T AHUN 2012 sepertinya bakal 
menjadi tahun bersejarah 
bagi  BPK. Pasalnya  
untuk pertama kalinya  

BPK diperkarakan ke MK melalui  
perkara Sengketa Kewenangan 
Lembaga Negara (SKLN).  Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono  yang   
mempersoalkan lembaga audit negara 
itu  ke ranah hukum. BPK dianggap 
telah mengurangi dan menghalangi 
kekuasaan pemerintah dalam 
pengelolaan keuangan negara. Selain  
BPK, Presiden juga menggugat DPR. 

Sebenarnya munculnya perkara 
ini karena  adanya perbedaan 
pendapat antara pemerintah dan 
DPR  mengenai divestasi Newmot.  
Presiden menganggap kebijakan 
pemerintah untuk membeli 7% 

Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi
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saham di PT Newmont Nusa Tenggara 
(Newmont)  merupakan  kewenangan 
konstitusional pemerintah.  Karena itu 
investasi pemerintah lewat pembelian 
7% saham Newmont  tak  perlu 
meminta persetujuan  DPR. Sementara 
kalangan DPR  punya anggapan 
berbeda. Kalangan DPR  menganggap  
pemerintah dapat membeli 7% saham 
divestasi Newmont setelah mendapat 
persetujuan DPR.  

Perbedaan pendapat itu rupanya 
tak menemui  titik temu. Buntutnya, 
DPR  meminta BPK untuk melakukan 
audit  terhadap proses pembelian 
saham divestasi Newmont tersebut. 
Alhasil,  BPK  berkesimpulan,  
keputusan pemerintah untuk investasi 
jangka panjang dalam bentuk 
penyertaan modal di Newmont 
ditetapkan oleh peraturan pemerintah 
setelah mendapatkan persetujuan DPR. 

Kontan  saja hasil audit BPK
tersebut membuat Pemerintah 
senewen. Alih-alih Presiden 
menindaklanjuti hasil pemeriksaan 
BPK, sebagaimana yang diatur dalam  
Pasal 23 ayat (3) UUD 1945.  Sebaliknya, 
Presiden melalui Menteri Hukum dan 
HAM Amir Syamsuddin dan Menteri 
Keuangan Agus Martowardojo,  malah  
melayangkan Sengketa Kewenangan 
Lembaga Negara ke Mahkamah 
Konstitusi(SKLMK). Dalam perkara 
tersebut, pemerintah menyeret 
termohon satu DPR dan BPK sebagai 
termohon dua. 

Dalam berkas permohonannya,  
pemerintah  mendalihkan, bahwa   
pemohon mempunyai kewenangan 
konstitusional dalam melakukan 
pengelolaan keuangan Negara 
sebagai bagian dari kekuasaan  
pemerintah. Untuk itu pemohon 
beranggapan,  pembelian saham  
divestasi PT Newmont oleh pemohon 
dapat dilakukan tanpa persetujuan 
dari Termohon I.  Sebaliknya   bila 
pembelian saham divestasi 
oleh pemohon terlebih  dahulu 
memerlukan persetujuan  Termohon 
I  menyebabkan kewenangan  
konstitusional pemohon diambil, 

dikurangi, dihalangi dan dirugikan. 
Tak tanggung-tanggung, untuk 

membuktikan dalihnya, pemohon juga 
telah mengajukan sedikitnya  10  saksi 
ahli.  Diantaranya Yusril Izha Mahendra, 
Saldi Isra, Robert A. Simanjuntak, 
Mulia Panusunan Nasution, Maruara 
Siahaan, Erman Rajagukguk, Natabaya 
dan Eddy Suratman. Selain itu 
dalam persidangan pemohon juga 
menghadirkan  saksi  Presiden  Direktur  
PT Newmont Nusa Tenggara, Martiono 
Hadianto.  

Yusril Ihza Mahendra, di 
persidangan MK mengungkapkan  
pembelian saham divestasi  Newmont 

menggunakan dana investasi  yang 
telah tertuang  dalam APBN dan tidak 
memerlukan  persetujuan DPR. Namun 
apabila alokasi  dana investasi belum  
tersedia atau telah tersedia tetapi 
belum cukup,  maka  penyediaan dana 
harus dibahas dulu dengan DPR dan 
dituangkan ke dalam APBN.  

Adapun ahli dari pemerintah 
lainnya, Saldi Isra mengungkapkan  
pembelian saham divestasi Newmont 
adalah investasi jangka panjang 
non  permanen yang merupakan 
pelaksanaan kewenangan pemerintah  
dibidang  pengelolaan keuangan 
negara sehingga  DPR hanya dapat 

Agus Martowardojo
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melakukan pengawasan. 
Sebaliknya,  termohon I  

menganggap,  pemohon tidak dapat 
melakukan pembelian 7 %  saham  
Newmont tanpa terlebih dahulu  
mendapat persetujuan DPR. Sebab 
pembelian  itu  adalah tindakan 
pemerintah  dalam  mengelola aset 
negara.  Selain itu termohon  juga 
menganggap,  anggaran pembelian 
7% saham divestasi Newmont belum 
terdapat dalam APBN tahun anggaran 
2009, 2010 dan 2011.   

Untuk membuktikan dalihnya, 
termohon I juga mengajukan sejumlah 
saksi.  Seperti  Andi Mattalata, Gatot 
Dwi Hendro, Mudrajad Kuncoro, 
Pataniari Siahaan, Akram Sukma dan  
Yanuar Rizky . Dihadapan majelis 
hakim konstitusi, saksi ahli  Yanuar 
Rizki  mengungkapkan, upaya  
penyelamatan kepentingan nasional 
dibalik penyerapan 7 % saham 
Newmont oleh PIP tidak terbukti 
efektif mengalihkan  pengendalian 
laporan keuangan PT Newmont Nusa 
Tenggara ke kelompok nasional.  
Yanuar juga mengungkapkan   
transaksi  7 %  saham Newmont, oleh 
PIP tidak memenuhi kriteria Non 
Permanen sebagaimana syarat yang 
dipersyaratkan  dalam SAP untuk 
diakuinya sebuah transaksi  sebagai 
rekening investasi Jangka Panjang Non 
Permanen. 

Bukan Kapasitas 
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri  

dalam keterangannya di MK  
mengungkapkan pemeriksaan yang 
dilakukan BPK terhadap pembelian 
saham Newmont, bertujuan hanya 
menilai apakah pembelian itu sesuai 
dengan ketentuan perundangan yang 
berlaku atau tidak.  Sebab  menurut 
dia,  sebagai negara hukum, semua  
pengelolaan  keuangan negara harus 
taat kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan 
begitu, BPK  bukan kapasitas sebagai 
lembaga menyetujui atau tidak 
menyetujui transaksi  itu. Namun, BPK
memberikan pendapat sesuai hasil 

pemeriksaan. 
Adapun untuk  mengetahui  

apakah proses pembelian saham 
Newmont  sudah mengikuti ketentuan 
yang berlaku atau tidak,  lanjut 
Hasan, BPK  melakukan analisis 
terhadap   status pembelian saham 
itu.  Sebab dengan mengetahui  status 
pembelian  saham tersebut, BPK bisa 
mengetahui prosedur pembelian 
saham tersebut apakah sudah sesuai 
peraturan yang ada. Hanya saja untuk 
mengetahui status pembelian saham 
itu, BPK  terlebih dahulu melihat tujuan 
pemerintah membeli saham Newmont.   

Hasan menjelaskan Menteri 
Keuangan  pada  23 Juni 2011, 
telah menyampaikan surat kepada 
BPK.  Dalam surat tersebut,  Menteri 
Keuangan menjelaskan  tujuan 
pemerintah membeli saham Newmont.  
Salah satunya, untuk memberikan 
return lebih baik melalui perolehan 
dividen  dan pertumbuhan nilai 
perusahaan. Pembelian saham itu 
juga  bertujuan  agar pemerintah 
dapat menjaga kepentingan nasional.   
Tujuan lain,pembelian saham 
Newmont  untuk mendukung  dan 
memastikan  kepatuhan perusahaan 
dalam pembayaran pajak, royalti, 
kewajiban CSR, bina lingkungan 
dan peningkatan transparansi  dan 

akuntabilitas.  
Berdasarkan tujuan tersebut, 

lanjut Hasan Bisri, BPK berpendapat 
bahwa pembelian saham Newmont 
tidak semata  untuk memperoleh 
keuntungan ekonomis, tetapi ingin 
berperan dalam pengendalian 
perusahaan. Adapun mengenai  
berapa lama pemerintah  akan 
memegang saham Newmont,  dalam 
perjanjian jual beli antara  Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP) dengan 
penanam modal asing Newmont 
disebutkan, pemerintah menjamin dan 
berkomitmen untuk memiliki saham 
itu dalam jangka waktu minimal 5 
tahun. “Dengan begitu  artinya di sini 
adalah jangka panjang,” jelas  Hasan. . 

Selanjutnya, Hasan menyinggung 
mengenai  proses jual beli saham. 
Dia menyebut ketentuan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM). Dalam ketentuan itu 
disebutkan, setelah perjanjian jual 
beli ini ditandatangani maka proses 
berikutnya adalah meminta izin 
kepada Kementerian ESDM.  Hal ini  
dilakukan  karena adanya Peraturan 
Menteri  ESDM yang menyatakan 
bahwa  setiap perubahan kepemilikan 
saham di bidang pertambangan 
harus mendapat persetujuan 
Kementerian ESDM. Persetujuan itu 
harus disampaikan kepada Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  
“Artinya ada ketentuan bahwa 
semua perusahaan PMA bila  terjadi 
perubahan kepemilikan saham harus 
dilaporkan ke BKPM.  Sementara BKPM  
tidak bisa memberikan persetujuan 
kalau tidak ada rekomendasi dari 
kementerian ESDM,” kata Hasan. 

Dengan demikian,  BPK  
berpendapat bahwa status pembelian 
saham Newmont oleh PIP ini adalah 
penyertaan modal pemerintah. Hal ini 
berbeda  dengan Menteri  Keuangan 
yang menganggap  pembelian saham 
Newmont  adalah investasi jangka 
panjang nonpermanen.   Padahal,    
istilah investasi jangka panjang 
nonpermanen sebetulnya ada dalam 
standar akuntansi. Artinya, standar 

Yusril Ihza Mahendra

istimewa
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itu  mengatur mengenai bagaimana 
perlakuan akuntansi,   bukan status 
hukum dari investasi itu.  “Dengan 
begitu  BPK  berpendapat ini adalah 
penyertaan modal pemerintah,” jelas 
Hasan. 

Dia menjelaskan data yang 
diperoleh BPK bahwa sampai 
transaksi jual beli itu dilakukan, 
Newmont masih sebagai perusahaan 
tertutup. Dengan begitu, Newmont 
merupakan perusahaan swasta.  
Oleh karena itu, BPK berpendapat 
bahwa pembelian saham ini adalah 
penyertaan modal pemerintah  
bersifat jangka panjang dan 
pada perusahaan swasta yang 
tertutup. 

Hasan menambahkan BPK
juga melakukan penelitian dan 
kajian  mengenai  anggaran 
untuk melakukan pembelian 
saham  ini sudah tersedia dalam 
APBN atau belum.  Pembelian 
saham akan dilakukan dengan 
dana PIP,  yang diperoleh  dari  
APBN. Untuk itu,  BPK melihat  
dari alokasi dana APBN untuk 
PIP tidak ada satupun  tertulis 
untuk pembelian saham 
Newmont.  

BPK, lanjut Hasan  juga 
melakukan pemeriksaan   
terhadap kewenangan Menteri 
Keuangan  dalam memutuskan  
melakukan penyertaan modal 
pemerintah pada perusahan swasta,  
dalam hal ini Newmont.   Selama 
ini, Menteri Keuangan  selalu 
mengatakan bahwa pembelian saham 
Newmont dilakukan oleh Menteri 
Keuangan dalam  kapasitasnya 
sebagai bendahara umum negara. 

Hasan mengingatkan UU
tentang Perbedaharaan Negara 
mengatakan Menteri  Keuangan 
sebagai bendahara  umum negara  
mempunyai wewenang antara lain  
menempatkan uang dan mengelola 
dan menatausahakan investasi.  
Penjelasan pasal itu mengatakan, 
bahwa  yang dimaksud penempatan 
uang dalam konteks pengelolaan kas 

dan investasi yang dimaksud  adalah 
investasi dalam bentuk surat utang 
negara. 

Hasan menjelaskan apabila kas 
yang dikelola Kementerian Keuangan   
berlebih  bisa saja ditempatkan 
digunakan untuk sebagai surat utang 
negara.  Dengan begitu Menteri 
Keuangan tetap  sebagai pemegang  
surat utang yang memperoleh bunga  
seperti halnya pemegang surat utang 
lainnya. 

Dengan begitu sesuai dengan 
UU No. 1 tahun 2004, investasi yang 

menjadi kewenangan Bendahara  
Umum Negara adalah investasi 
dalam bentuk pembelian surat utang 
negara, bukan investasi dalam bentuk 
akuisisi  perusahaan apalagi membeli 
saham perusahaan swasta. 

Selanjutnya  Menteri Keuangan  
mengungkapkan bahwa pembelian 
saham Newmont didasarkan pada 
pasal 41 UU Perbedaharaan Negara. 
Padahal, dalam pandangan Hasan 
Bisri,  pasal itu mengarahkan bahwa 
setiap penyertaan modal pemerintah 
pada perusahaan negara, perusahaan 
daerah, atau perusahaan swasta 
harus ditetapkan dengan Peraturan  
Pemerintah. 

Oleh karena itu, paparnya, BPK
berpendapat bahwa  pembelian 
saham Newmont bukan kewenangan 

pemerintah sebagai bendahara 
umum negara.  Sebab, kewenangan 
Menteri Keuangan sebagai bendahara 
umum negara sangat terbatas  
sebagaimana diatur dalam Pasal 
7 UU No1 tahun 20014 tentang 
perbendaharaan negara.  

Sesuai amanat UU No 1 tahun 
2004 pasal 41, pemerintah telah 
menetapkan peraturan pemerintah  
No. 1  tahun 2008 tentang investasi 
pemerintah. Ternyata, semua proses 
investasi termasuk penyertaan modal 
itu sepenuhnya menjadi kewenangan 

Menteri Keuangan  tidak 
melibatkan pemerintah untuk 
setiap keputusaan penyertaan 
modal pemerintah. Peraturan 
inilah yang kemudian dijadikan 
pedoman bagi Menteri 
Keuangan  untuk menerbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan  
tentang investasi pemerintah.   

Hasan Bisri  menyimpulkan  
bahwa pembelian saham 
Newmont adalah penyertaan 
modal pemerintah, bukan 
investasi pada perusahaan 
terbuka seperti  di bursa. “Oleh 
karena itu perusahaan swasta 
maka harus persetujuan DPR,” 
tandas Hasan. .  

Justru dia mengkhawatirkan 
bila cara berpikir Menteri Keuangan 
sekarang ini seperti itu,   maka PIP 
dengan kekuatan uang yang  sangat 
besar  bisa melakukan investasi 
pembelian saham perusahaan 
mana saja, baik perusahaan terbuka 
maupun tertutup.  Jika memang 
begitu, Hasan mempertanyakan 
kenapa tidak menggunakan BUMN.  

Menurut dia, esensi  PIP sebagai 
BLU adalah memberikan pelayanan 
kepada masyarakat  dan diberikan 
kewenangan langsung untuk 
menggunakan pendapatan guna 
melayani masyarakat.  “Kalau seperti 
ini PIP menjadi investor terbesar 
dengan  kemampuan dana  yang 
sangat besar  bisa investasi kemana 
saja tanpa persetujuan DPR.  Ini yang 
kami khawatirkan,” kata Hasan Bisri

Hasan Bisri

warta bpk/rianto prawoto
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Audit BPK Sudah Final 
Terkait dengan dijadikannya BPK

sebagai termohon II dalam perkara 
sengketa kewenangan lembaga 
negara, Pakar Hukum Tata Negara,  
Frans  Limahelu  justru berpandangan 
hasil audit BPK itu sudah final dan 
tidak bisa disengketakan. Sebab lanjut 
Frans,  lembaga Negara yang memiliki 
kewenangan untuk memeriksa  
pengelolaan keuangan Negara hanya 
BPK. “Dengan begitu bila BPK sudah 
memeriksa, yang diperiksa harus 
melaksanakannya,”kata Frans.

Karena itu Frans memandang 
langkah Presiden untuk membawa  
persoalan hasil audit BPK terhadap 
pembelian saham Newmont 
merupakan langkah politik bukan 
masalah hukum.  Selain itu Frans 
juga melihat adanya gugatan ini 
menunjukan  kalau presiden dan 
menteri tidak mengerti BPK. “Yang 
perlu dimengerti mereka bahwa tugas 
BPK hanya memeriksa saja,”kata Frans. 

Sebaliknya Frans juga  melihat  
adanya gugatan sengketa 
kewenangan ini dapat menimbulkan 
preseden buruk terhadap kewenangan 
BPK. Karena itu ia menghimbau agar 
BPK harus yakin terhadap kewenangan 
BPK.  Justu yang penting dilakukan 
kata Frans yakni  memberikan 
tekanan dan pemahaman mengenai  
kewenangan BPK. 

Menyinggung mengenai 
kewenangan BPK, Pakar  Hukum dari 
Universitas Islam Indonesia, Ni’matul 
Huda mengutip aturan dalam UU No. 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara. Disana diatur  
mengenai kewenangan BPK. Di 
antaranya  untuk mendapatkan data, 
dokumen, dan keterangan dari pihak 
yang diperiksa, BPK dapat memeriksa 
secara  fisik setiap aset yang berada 
dalam pengurusan pejabat instansi 
yang diperiksa, termasuk melakukan 
penyegelan untuk mengamankan 
uang, barang, atau dokumen 
pengelolaan keuangan negara. 

Dia menjelaskan hasil setiap 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
disusun dan disajikan dalam laporan 
hasil pemeriksaan (LHP). Pemeriksaan 
keuangan akan menghasilkan opini. 
Sedangkan pemeriksaan kinerja akan 
menghasilkan temuan, kesimpulan, 
dan rekomendasi. Sementara 
Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu (PDTT) akan menghasilkan 
kesimpulan. 

Setiap laporan hasil pemeriksaan  
BPK  lanjutnya, disampaikan 
kepada  DPR, DPD dan DPRD. Selain 
disampaikan kepada lembaga 

perwakilan, laporan hasil pemeriksaan 
juga disampaikan kepada pemerintah. 
Laporan hasil pemeriksaan keuangan 
BPK, digunakan pemerintah untuk 
melakukan koreksi dan penyesuaian 
yang diperlukan. Pemerintah juga 
diberi kesempatan untuk menanggapi 
temuan dan kesimpulan laporan 
hasil pemeriksaan. Apabila pemeriksa 
menemukan unsur pidana, UU No. 
15 Tahun 2004 mewajibkan BPK
melaporkannya kepada instansi yang 
berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Dalam pandangan Ni’matul 
Huda, DPR dan BPK telah bertindak 
proporsional. Sebab DPR telah secara 

resmi meminta kepada BPK untuk 
mengaudit dengan tujuan tertentu 
terhadap proses pembelian saham 
Newmont.  Hasilnya berdasarkan 
pengujian kepatuhan atas peraturan 
perundang-undangan BPK
menyatakan pembelian saham 7 
%  dari Newmont oleh Pemerintah 
seharusnya dilakukan setelah 
mendapat persetujuan DPR.  “Dengan 
demikian, apa yang dilakukan BPK
bukan menginterpretasikan Pasal 24 
ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tetapi 
melakukan audit dengan tujuan 

tertentu,”kata Ni’matul Huda. 
Dia juga berpandangan 

kesimpulan BPK yang menyatakan 
pembelian saham 7 % dari Newmont 
oleh Pemerintah seharusnya dilakukan 
setelah mendapat persetujuan 
DPR tidak dapat dikatakan sebagai 
melampaui kewenangan. “Sebab itu 
merupakan tugas utama BPK yang 
diamanahkan  pasal 23 E UUD 1945,” 
jelasnya. 

Ni’matul Huda menilai perkara 
yang disengketakan Pemerintah 
ke Mahkamah Konstitusi melalui 
SKLN bukan merupakan persoalan 
“melampaui kewenangan”. Tetapi 
perbedaan tafsir terhadap beberapa 

Frans  Limahelu, Pakar Hukum Tata Negara
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peraturan perundang-undangan 
antara Pemerintah di satu pihak 
dengan DPR di pihak lain. 

Dengan begitu, lanjutnya 
pemerintah telah salah mengikut 
sertakan BPK sebagai Termohon II. 
Kesimpulan BPK yang dilaporkan ke 
DPR sifatnya rekomendatif. Pemohon 
telah salah memaknai keberadaan 
BPK yang tugas utamanya dijamin 
oleh UUD 1945 untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab 
tentang keuangan negara, untuk 
dijadikan Termohon II. 

Sebaliknya Ni’matul Huda 
menganggap Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK seharusnya 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Bukan 
membawanya menjadi SKLNMK.  
Sebab sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 
15 Tahun 2004, disebutkan pejabat 
wajib menindaklanjuti rekomendasi 
dalam laporan hasil pemeriksaan(LHP). 
Pejabat juga wajib memberikan 
jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindaklanjut atas rekomendasi 
dalam LHP. 

Malah  Ni’matul Huda  
memandang apabila Pemerintah 
tidak melaksanakan perintah  BPK
sebagaimana dinyatakan dalam LHP 
BPK seharusnya dapat menyatakan 
kalau pemerintah telah mengabaikan 
perintah UUD 1945.  “Apabila setiap 
LHP BPK dapat disengketakan oleh 
pihak yang diperiksa melalui sengketa 
kewenangan, maka hal ini akan dapat 
mendelegitimasi eksistensi BPK yang 
dijamin oleh UUD 1945,”kata Ni’matul 
Huda.

Kepatuhan terhadap Peraturan
Ketua BPK Hadi Poernomo, 

dalam pendapat akhirnya di MK  
menyampaikan bahwa pemeriksaan  
yang dilakukan BPK terhadap  proses 
pembelian 7% saham divestasi 
Newmont merupakan pelaksanaan 
amanat Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. 
Disana disebutkan  untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara diadakan satu Badan 
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 
mandiri.  

Karena itu  lanjut Hadi Poernomo, 

LHP BPK bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Selain itu 
LHP BPK juga   wajib  ditindaklanjuti  
oleh Lembaga Perwakilan dan 
pemerintah. Bila  tidak ditindaklanjuti,  
dapat dikenakan sanksi administratif 
dan pidana. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 
26 ayat (2) UU 15  tahun 2004. 

Selain melakukan pemeriksaan, 
lanjut BPK juga diberikan kewenangan 
untuk memberikan pendapat 
berkaitan dengan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 
11 huruf a UU Nomor 15 tahun 2006.  
Dengan begitu kewenangan BPK  
untuk melakukan pemeriksaan dan 
memberikan pendapat merupakan 
kewenangan eksklusif  BPK yang 
tidak dibagi dengan Pemerintah atau 
lembaga negara lain.  

Terkait dengan  proses pembelian 
saham Newmont, menurut Hadi 
Poernomo, BPK tidak menilai suatu 
kebijakan dan atau menafsirkan 
peraturan perundang-undangan.  
Sebaliknya BPK hanya memeriksa 

Hadi Poernomo memberikan penjelasan dalam sidang MK.
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dan menilai kepatuhan Pemerintah 
terhadap pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan dalam proses 
pembelian saham Newmont tersebut. 
Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap 
rangkaian kegiatan yang telah 
dilakukan Kementerian Keuangan 
dalam rangka pembelian 7% saham 
divestasi Newmont.  “Ini membuktikan 
telah terjadinya proses pembelian 7% 
saham divestasi Newmont,”kata Hadi.

Menurut Hadi Poernomo ada 
sejumlah  fakta yang ditemukan  
BPK. Di antaranya yakni   Pembelian 
7% saham Newmont dilakukan 
bukan melalui pasar modal. Namun 
dilakukan langsung  antara PIP 
dengan pihak NTP BV. Selain itu BPK

juga menemukan, Newmont adalah 
perusahaan swasta tertutup, bukan 
perusahaan terbuka. Dengan begitu  
pembelian saham akan diikuti dengan 
perubahan anggaran dasar Newmont.  

Pemeriksaan BPK lanjut  Hadi, 
juga menemukan tujuan pembelian 
saham tersebut sesuai dengan 
penjelasan Menteri Keuangan 
kepada BPK. Menteri Keuangan 
mengungkapkan pembelian saham 
Newmont, selain untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dan sosial, 
juga agar Pemerintah dapat ikut 
mengelola Newmont.   Berdasarkan 
SPA yang sudah ditandatangani,  BPK
juga menemukan, adanya  tuntutan 
PIP untuk menempatkan seorang 
wakilnya dalam jajaran anggota 
Dewan Komisaris Newmont agar dapat 
turut serta mengendalikan jalannya 
perusahaan.

Nah, berdasarkan fakta-fakta 
tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo 

berpendapat bahwa pembelian 7% 
Saham Newmont oleh PIP adalah 
penyertaan Modal Pemerintah pada 
Perusahaan Swasta Tertutup. Karena 
itu argumentasi pemerintah yang 
menyatakan  pembelian 7% Saham 
PT Newmont oleh PIP adalah Investasi 
Jangka Panjang Non Permanen, adalah 
tidak benar.  

Sebab  dalam pandangan 
Hadi Poernomo, istilah Investasi 
Jangka Panjang Non Permanen 
hanya terdapat dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Yakni  
pengelompokan  aset dalam proses 
akuntansi. Bukan substansi dan status 
hukum investasi itu sendiri.  “Proses 
akuntansi harus mengikuti proses 

bisnis, bukan sebaliknya proses bisnis 
mengikuti proses akuntansi,”kata Hadi 
Poernomo.

Menyinggung mengenai  
perlunya persetujuan DPR dalam  
proses pembelian saham Newmont, 
menurut  Hadi Poernomo,  karena 
secara nature menimbulkan implikasi 
adanya pemisahan keuangan negara 
yang semula berada dalam lingkup 
APBN  menjadi keuangan negara 
yang dipisahkan dari APBN. Selain 
itu   niat Pemerintah untuk melakukan 
pembelian saham Newmont belum 
dibahas bersama dengan DPR. Hadi 
menegaskan sikap Kementerian ESDM 
dan BKPM yang  hingga kini belum 
memberikan persetujuan terhadap  
pembelian 7% saham divestasi 
Newmont juga  sejalan dengan hasil 
pemeriksaan BPK.

Adapun, terkait kelembagaan PIP 
sebagai BLU,  menurut Hadi Poernomo, 
tidaklah sesuai dengan makna filosofis 

dan tujuan pembentukan BLU. Sebab 
sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU
1/2004, BLU seharusnya berfungsi 
untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dan tidak mencari 
keuntungan.  Selain  itu anggaran, 
kekayaan dan laporan keuangan BLU
merupakan bagian tak terpisahkan 
dari anggaran, kekayaan dan laporan 
keuangan kementerian induknya. 
Penggunaan dana BLU untuk 
melakukan penyertaan modal pada 
perusahaan swasta, sama dengan 
memisahkan kekayaan negara dari 
APBN untuk dikelola oleh perusahaan 
swasta.

Menurut  Ketua BPK,  sebagai 
Bendahara Umum Negaran (BUN),  
Menteri Keuangan tidak memiliki 
kewenangan  untuk melakukan 
pembelian 7% Saham Newmont. 
Sebab  Kewenangan BUN dalam 
investasi pemerintah, adalah sebatas 
melakukan penempatan uang di bank 
dalam rangka manajemen kas dan 
pembelian Surat Utang Negara (SUN). 
Hal ini seperti diatur, dalam pasal 7 
ayat  (2) huruf h. UU No. 1/2004 . 

MK Menolak
Terlepas dari pro kontra itulah,  

Majelis Hakim MK telah memutuskan 
perkara tersebut.  Dalam putusannya, 
Majelis Hakim yang diketuai Mahmud 
MD,  menolak permohonan  yang 
diajukan pemerintah  melalui SKLN.  
Sebab dalam pandangan  majelis 
hakim MK,  pembelian saham 
Newmont  sebesar 7 %  melalui PIP 
harus memperoleh izin DPR terlebih 
dahulu. Selain itu  majelis hakim juga 
mengatakan, divestasi yang dilakukan 
pemerintah melalui PIP secara tegas 
harus termuat dalam APBN.

Terkait  Termohon II yakni BPK, 
menurut  MK  karena  kewenangan  
BPK hanya melakukan pemeriksaan 
atas pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara, maka tidak ada 
kewenangan  yang  disengketakan 
antara Pemohon dan Termohon II.  
Karena itu Termohon II   tidak dapat 
diposisikan sebagai pihak yang 

Hasan Bisri  menyimpulkan  bahwa pembelian 
saham Newmont adalah penyertaan modal 
pemerintah, bukan investasi pada perusahaan 
terbuka seperti  di bursa.
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bersengketa dalam perkara ini. 
Dalam pertimbangan hukumnya, 

MK mengungkapkan presiden 
memiliki kewenangan eksklusif  
untuk mengajukan program kerja 
pemerintahan dan rancangan 
anggaran negara setap tahun 
dalam bentuk Rancangan Anggaran  
Pendapatan Belanja  Negara 
(RAPBN) kepada DPR. Karena itu  
MK menganggap  presiden  tidak 
dapat menjalankan  dan  mengelola 
anggaran  negara tanpa persetujuan 
DPR. 

Dengan demikian,  selaku 
lembaga perwakilan  rakyat,  DPR 

memiliki posisi menyetujui atau tidak  
menyetujui suatu RAPBN yang akan 
dikelola  dan dijalankan presiden. Tidak 
ada penggunaan uang Negara baik 
untuk belanja maupun pembiayaan 
tanpa  tercantum dalam APBN yang 
sudah disetujui DPR. Dengan demikian 
MK menilai  pembelian  7 % saham 
divestasi Newmont merupakan 
salah satu bentuk   penyelenggaraan 
pemerintahan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan negara  
yang  harus tunduk  pada konstitusi, 
undang-undang dan atau tidak 
melampaui kewenangan  lembaga 
Negara yang  lain,  yang juga diberikan 
konstitusi. 

Selain itu dalam pertimbangan  
MK juga berpendapat, dana investasi 
yang ditempatkan sebagai modal PIP 
adalah uang negara yang berasal dari 
dana APBN yang tidak bisa dipisahkan 
dari kekayaan negara. Karena itu  baik 
bentuk investasi  jangka panjang 
nonpermanen maupun bentuk 
penyertaan modal pembelian 7 % 
saham Newmont dapat dilakukan 

sepanjang  dana pembelian saham 
terebut tertuang dalam APBN
karena dana yang  digunakan untuk 
pembelian dana PIP yang secara 
hirarki berada di bawah kementerian 
keuangan. 

MK juga berpendapat  pembelian  
saham 7% Newmont haruslah 
termuat sebagai  rencana PIP yang 
telah dibicarakan dan disetujui 
dalam pembahasan RAPBN. Apabila 

anggaran untuk pembelian tersebut 
belum atau tidak temuat dalam UU
APBN, anggaran tersebut dimasukkan 
dalam RUU APBN tahun berikutnya 
atau pemohon  terlebih dahulu 
meminta persetjuan DPR untuk 
menggunakan dana PIP. 

Untuk itu MK menilai dana  
investasi pemerintah  melalui 
PIP pada APBN tahun anggaran 
2011 sebanyak Rp1 triliun tidak 
dapat serta merta digunakan oleh  
pemerintah untuk pembelian saham 
Newmont  karena  penggunaan 
dana tersebut belum dibahas dan 
disetujui  termohon I. Pembahasan  
dan persetujuan bersama dengan 
termohon I diperlukan untuk 
memastikan bahwa dana  tersebut  
digunakan secara tepat  dengan 
resiko bersama antara pemohon dan 
termohon I. 

Sebaiknya  MK  berpendapat, 
penggunaan dana PIP  tanpa 
persetujuan termohon I mengandung 
potensi  risiko kerugian  yang besar  
yang berdampak pada  perekonomian 
nasional dan potensi penyalahgunaan 
apabila akumulasi  dana PIP  yang 
semakin besar  jumlahnya  dikelola 
presiden atau menteri keuangan 
tanpa  melibatkan termohon I.  

MK tidak menemukan bukti 
meyakinkan bahwa dana  pembelian  
7 % saham Newmont tersebut 
telah dibicarakan dan disetujui oleh 
termohon I dalam UU APBN karena 
ternyata di dalam UU APBN sendiri 
tidak menyebutkan secara spesifik 
untuk investasi tersebut. 

Dengan demikian  pembelian  
7% saham  divestasi Newmot adalah 
kewenangan  konstitusi pemohon 
dalam menjalankan  perintah  
negara yang hanya dapat dilakukan 
dengan  persetujuan Termohon I. 
Oleh  karena itu  dana pembelian  
7% saham Newmont  belum secara 
spesifik dimuat dalam APBN dan  
belum mendapat persetujuan  secara 
spesifik dari DPR.  MK berpendapat  
permohonan  pemohan tidak 
beralasan hukum.  bw

Mahfud MD

istimewa
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SIAPA MENYUSUL 
TERSANGKA CENTURY
PENGUNGKAPAN KASUS CENTURY BAKAL TERUS BERLANJUT. 
DUA MANTAN  PEJABAT BANK INDONESIA (BI) SUDAH DIJADIKAN 
TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAM KORUPSI (KPK). 
NAMUN DUA TERSANGKA TERSEBUT  DIANGGAP BUKANLAH “AKTOR 
UTAMA” KASUS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PINJAMAN JANGKA 
PENDEK (FPJP) KE BANK CENTURY. HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN (BPK)  BISA  MENJADI PETUNJUK UNTUK MENUNTASKAN 
KASUS CENTURY.

H INGGA akhir Desember 
2012, pengungkapan 
kasus dana talangan 
Bank Century masih 

misterius. Siapa aktor utama dibalik 

mengucurnya duit rakyat  sebesar 
Rp6,7 triliun itu juga masih samar-
samar. Sekalipun begitu, tanda-
tanda terkuat kasus tersebut sudah 
menemukan titik terang. Buktinya 

pertengahan November 2012, KPK
telah  melakukan gelar perkara dan 
memeriksa sedikitnya 153 orang.  

Hasilnya  dua mantan pejabat Bank 
Indonesia, Siti  CH Fadjrijah dan Budi 
Mulya sudah ditetapkan tersangka.  
Keduanya diduga telah melakukan 
penyalahgunaan kewenangan dalam 
pemberian FPJP, dan penyalahgunaan 
kewenangan dalam penetapan Bank 
Century sebagai bank gagal yang 
berdampak sistemik. Akibatnya 
mereka dijerat dengan  Pasal 3 
Undang-undang Tindak Pidana 
Korupsi.

Rupanya kasus Century tak 
berhenti  sampai disitu saja. Ibarat 
bola salju. Kasus dana talangan 
Bank Century terus menggelinding. 
Siapun bisa tergilas.  Apalagi sejumlah 
kalangan  menganggap dua mantan 
pejabat BI itu belum cukup untuk  
mengungkap kasus yang merugikan 
negara Rp 6,7 triliun itu. 

Tak ayal bila, tersangka lain 
bakal menyusul.  Kini  tudingan 
pun mengarah ke Wakil Presiden 
Boediono. Maklum saat kasus itu 
terjadi, Boediono  menjabat sebagai 
Gubenur Bank Indonesia.  Sejumlah 
kalangan beranggapan  kebijakan 
penggelontoran duit rakyat itu  juga 
atas sepengetahuan Boediono. 

Hanya saja persoalannya tidak 
gampang  menjerat  Boediono 
dalam perkara tersebut . Apalagi 
saat ini Boediono sudah menjadi 
Wakil Presiden. Bahkan KPK sendiri 
sepertinya lepas tangan. Alasannya 
belum ada aturan untuk menjerat 
Wakil Presiden. Selain itu KPK juga 
mengaku  tidak memiliki cukup bukti 
untuk menetapkan Boediono sebagai 
tersangka. 

Mendapat  tudingan  miring  
Boediono  sepertinya tenang-
tenang saja. Ia hanya   memberikan 
keterangan melalu jejaring sosial. 
Melalui twiternya, Boediono curhat 
kalau  kebijakan  pengucuran  dana  
talangan Bank Century  pada 2008 
lalu adalah kebijakan yang benar.  
Karena itu Boediono hakulyakin  kalau 
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kebijakan penyelamatan Bank Century 
adalah langkah tepat yang harus 
diambil di tengah krisis ekonomi 
global. Selain itu kebijakan itu juga 
diambil agar sistem keuangan dan 
ekonomi Indonesia tidak terjerumus 
ke dalam krisis keuangan global. 

Kerena itu  kini giliran KPK yang 
mendapat tudingan tak sedap.  
Anggota Timwas Century  Akbar 
Faisal, misalnya  mempertanyakan  
KPK yang tidak menetapkan Wakil 
Presiden Boediono, yang ketika itu 
menjabat Gubernur Bank Indonesia, 
sebagai tersangka. Menurut dia dua 
nama tersangka tersebut belum 
cukup untuk mengungkapkan 
permasalahan yang dinilai merugikan 
negara sampai Rp6,7 triliun itu. Karena 
itu 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. 
Menurut dia  dua nama tersebut 
bukanlah aktor intelektual dalam 
kasus penyalahgunaan FPJP ke 
Bank Century. Sebab  menurut Yani, 
keputusan FPJP tidak bisa dilakukan 
oleh dua aktor ini saja, tapi juga 
bersama gubernur Bank Indonesia.

Meski begitu,  Yani yang juga 
anggota Komisi III DPR ini,  setuju 
jika penetapan tersangka kepada 
dua mantan pejabat Bank Indonesia 
itu hanya sebagai pintu masuk 
untuk mengungkap 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 Rp. 6,7 triliun ini.

Sementara  M. Misbakhun  
mengaku merasa aneh  jika Boediono  
tidak masuk dalam  daftar tersangka  
yang ditetapkan KPK. Sebab, 
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 Novemberi2008 pukul 20.4 3WIB 
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. Namun
aneh akhirnya Boediono tidak 
dimasukan sebagai tersangka,” jelas 
Misbakhun.

Namun  menurut  Dosen Fakultas 
Ekonomi UGM, Denni  Purbasari,  
kebijakan  Boediono ketika 
masih menjadi Gubernur BI yang 
menurunkan FPJP terhadap Bank 
Century secara logika tidak ada yang 
salah.

Menurut dia, pemberian FPJP 
sudah menjadi kebijakan dan 
wewenang BI sebagai otoritas 
pemegang tanggung jawab 
perekonomian negara. Demi 
menyelamatkan perekonomian 
negara, BI punya kewenangan itu 
sehingga yang tadinya menjadi 
buruk, berubah menjadi baik. Lebih 
lanjut, Denni mengatakan, selama 
pemberian FPJP itu tidak ada unsur 
kongkalikong, yang ujungnya 
menguntungkan salah satu pihak atau 
kelompok tertentu. “Selama prosesnya 
tidak ada yang menguntungkan 
pribadi atau kelompoknya sendiri itu 
sah-sah saja,” katanya. 

Ketua MK Mahfud MD mengaku 
pesimistis KPK memiliki bukti yang 
kuat untuk menjerat Boediono. 
Apalagi  bukti-bukti pendukung KPK
untuk menjerat Boediono masih 
kurang.  Diakuinya, pengusutan kasus 
Bank Century cukup rumit. Pasalnya, 
kebijakan yang diambil Boediono saat 
itu diklaim untuk menyelamatkan 

Budi Mulya Siti Fadjrijah
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perekonomian negara. Terlebih lagi, 
seorang pejabat negara tak dapat 
dipidana karena kebijakannya, kecuali 
ada unsur pidana. Meski begitu 
menurut  Mahfud  penyelesaian kasus 
Bank Century melalu jalur hukum 
merupakan suatu keniscayaan.

Kasus Century 
Seperti diketahui, kasus Bank 

Century bermula dari pengajuan 
permohonan fasilitas repo (repurchase 
agreement) aset oleh Bank Century 
kepada BI sebesar Rp 1 trilyun. 
Surat bernomor 638/Century/D/X/ 
2008 bertanggal 30 Oktober itu 
ditandatangani 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 FPJP, 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 itu 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, di sinilah 
Boediono dinilai berperan dalam 
proses pengucuran FPJP tersebut. 
Berdasarkan audit investigasi Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah 
adanya masukan dari Zainal Abidin
itu, 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 Fadjrijah 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 tanggal 
13 November, terungkap bahwa 
pembahasan itu memang mengarah 
ke satu bank, yaitu Bank Century.

Setelah dilakukan perubahan PBI 
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 

Boediono

istimewa
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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 milyar, kemudian 
tahap berikutnya hingga mencapai 
Rp 689 milyar.

Pengucuran ini belakangan 
diketahui penuh unsur rekayasa. Dari 
hasil rekonstruksi yang dilakukan 
auditor BPK dikatahui, saat dana 
dikucurkan, sebenarnya Akta Notaris 
Nomor 176 itu belum ditandatangani 
Bank Century. Namun direkayasa 
seolah-olah sudah ditandantangani 
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 trilyun. Lantas 
akankah Boediono akan tersandung 
kasus Century? Apalagi ketentuan 
hukum tentang proses penyelidikan 
dan penyidikan bagi presiden dan 
wapres sampai saat ini masing 
kosong. Kita lihat saja nanti.  bw
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P ENUNTASAN  kasus 
skandal Bank Century 
yang merugikan keuangan 
negara sebesar Rp6,7 triliun 

sepertinya masih terus bergulir.  
Sejumlah nama lain bakal menyusul. 
Siapa saja, belum jelas. Tapi yang jelas, 
Badan Pemeriksa Keuangan telah 

TINDAK LANJUTI
TEMUAN BPK
SOAL CENTURY
SEJUMLAH KALANGAN MENGHARAPKAN  TEMUAN BADAN 
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MERUPAKAN TITIK TERANG BAGI 
PENYELESAIAN KASUS BANK CENTURY. KARENA ITU   TEMUAN 
SEKECIL APA PUN HARUS DIUNGKAP, DITELUSURI, DAN 
DITUNTASKAN OLEH AWAK PENEGAK HUKUM, TERMASUK KPK.

melakukan audit investigasi lanjutan 
terhadap pemberian dana talangan 
Rp.6,7 triliun kepada Bank Century. 
Audit investigasi ini  tak lain untuk 
memenuhi permintaan DPR . Bahkan 
hasil audit itu juga telah diserahkan 
BPK ke DPR.

Menurut dokumen hasil audit 
investigasi disebutkan  tujuan 
pemeriksaan investigasi lanjutan 
tersebut  tak lain  untuk menemukan 
transaksi-transaksi yang tidak wajar 
dan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang merugikan 
Bank Century dan negara, baik 
sebelum maupun sesudah diambil 
alih oleh Lembaga Penjamin Simpa. 
nan (LPS), termasuk mengungkapkan 
pihak-pihak yang terlibat dalam 
transaksi tersebut. Adapun sasaran 
pemeriksaan meliputi seluruh transaksi 
yang mencurigakan sebelum dan 
sesudah Bank Century diambil alih 
oleh LPS dan penggunaan  dana

Ketua BPK Hadi Poernomo  menjelaskan hasil pemeriksaan Bank Century di DPR.
warta bpk/rianto prawoto
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yang berasal  darti Penyertaan Modal 
Sementara sebesar Rp. 6,7 miliar. 

Tak tanggung-tanggung,  Badan 
Pemeriksa Keuangan menemukan 13 
temuan penyimpangan atau transaksi 
yang dianggap tidak sehat tersebut.  
Temuan-temuan tersebut merupakan 
satu kesatuan dengan temuan 
yang telah disampaikan dalam hasil 
pemeriksaan kasus PT Bank Century 
Tbk sebelumnya. Adapun  temuan 
BPK tersebut yakni, Pertama, BPK
berkesimpulan patut diduga bahwa 
telah terjadi penggelapan hasil 
penjualan US Treasury Strips yang 
menjadi hak Bank Century sebesar 
29,77 juta dolar AS oleh HAW dan 
RAR sebagai pemilik FGAH yang 
merugikan bank dan membebani 
PMS.

Kedua, BPK berkesimpulan 
pengalihan dana hasil penjualan 
Surat-surat Berharga (SSB) oleh DHI 
menjadi deposito di PT AI di Bank 
Century sebesar tujuh juta dolar AS
tidak wajar, karena diduga tidak ada 
transaksi yang mendasarinya dan 
merugikan bank Century.

Ketiga, mengenai SSB yang 
dijanjikan dalam skema Asset
Management Agreement (AMA), BPK
berkesimpulan patut diduga THL 
telah melakukan perbuatan melawan 
hukum yaitu tidak memenuhi 
kewajiban mencairkan jaminan 
sebesar 163,48 juta dolar atau Rp 
1.781 miliar untuk keuntungan bank 
Century pada saat AMA jatuh tempo 
sebagaimana yang dijanjikan AMA
sehingga merugikan Bank Century.

Keempat, soal dana hasil pencairan 
kredit kepada 11 kreditur, BPK
berkesimpulan bahwa kredit Rp 
808,52 miliar tersebut diduga tidak 
wajar karena diberikan melanggar 
ketentuan.

Kelima, mengenai hasil penjualan 
aset eks jaminan kredt PT TNS,
BPK berkesimpulan diduga terjadi 
penggelapan atas uang hasil 
penjualan 44 kavling aset jaminan 
kredit oleh TK yang merupakan 
Direktur Utama PT TNS dengan tidak 

menyetorkan hasil penjualan kavling 
senilai Rp 62,06 miliar.

Keenam, mengenai pencairan 
margin deposit jaminan beberapa 
debitur L/C bermasalah, BPK menilai 
pencairan jaminan margin sebagai 
jaminan L/C sebesar Rp 34,03 miliar 
digunakan untuk keperluan yang 
tidak terkait dengan pelunasan L/C
sehingga merugikan Bank Century.

Ketujuh, mengenai saudari DT 
yang menutup ketekoran valas 
sebesar delapan juta dolar AS milik 
BS di bank Century, BPK menilai 
penggantian deposito BS di bank 
Century digunakan Dewi menutup 
kerugian kas valas seharusnya tidak 

dijadikan beban PMS. Tetapi diganti 
oleh DT dan/atau RT sesuai dengan 
pengakuan utang yang bersangkutan 
dan ditetapkan peutusan PN Jakarta 
Utara. Hingga saat ini DT belum 
mengganti deposito tersebut dan 
belum ada upaya dari Bank Mutiara 
untuk menagih.

Kedelapan, mengenai dana valas 
yang diduga digelapkan oleh DT dan 
mengalir ke ZEM tahun 2008, BPK
berkesimpulan transaksi bank Century 
dengan ZEM sebesar 392,110 dolar AS

merupakan bagian dari kerugian Bank 
Century dalam transaksi valas dan 
beban PMS.

BPK pun menganggap belum 
memperoleh data yang memadai 
atas transaksi ZEM periode 2005-2007 
yang tidak memungkinkan BPK untuk 
mengambil kesimpulan. Menurut 
keterangan TIT, data tersebut dikuasai 
oleh DT.

Kesembilan, mengenai aliran 
dana dari PT CBI kepada saudara 
BM sebesar Rp 1 miliar, BPK
berkesimpulan bahwa terdapat aliran 
dana PT CBI kepada saudara BM yang 
berpotensi menimbulkan konflik 
kepentingan. Ini mengingat jabatan 

BM sebagai Deputi Gubernur BI 
bidang IV yang berperan memutuskan 
pemberian FPJP kepada Bank 
Century dan RT sebagai Dirut PT 
CBIO dan sekaligus pemegang saham 
pengendali Bank Century yang saat 
itu sedang mengajukan permohonan 
repo aset yang kemudian berubah 
menjadi FPJP.

Kesepuluh, mengenai penambahan 
rekening PT ADI yang terafiliasi di 
Bank Century sebesar Rp 23 miliar, 
BPK berkesimpulan bahwa aliran 

Anggota DPR memberikan pertanyaan soal kasus Bank Century.
warta bpk/rianto prawoto
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dana dari bank tersebut ke PT ADI
diduga tidak wajar karena tidak dapat 
dibuktikan adanya aliran dana.

Kesebelas, mengenai pemberian 
cashback sebagai kickback kepada 
BUMN/BUMD atau yayasan, BPK
berkesimpulan aliran dana kepada 
oknum direksi atau pengurus BUMN/
BUMD dan yayasan sebesar Rp 1,32 
miliar patut diduga merupakan 
kickback kepada oknum pengurus 
BUMN/BUMD dan yayasan.

Kedua belas, mengenai aliran dana 
bank Century sebesar Rp 465,10 miliar 
kepada PT ADI dan nasabahnya, BPK

berkesimpulan bahwa aliran dana dari 
bank Century tersebut tidak wajar 
karena diduga tidak ada transaksi 
yang mendasarinya dan merugikan 
bank Century.

Ketiga belas, mengenai aliran 
dana Bank Century kepada AR, BPK
berkesimpulan bahwa aliran kepada 
AR melalui PT AII sebesar  Rp 24 
miliar dan PT AI sebesar Rp 68 miliar 
merupakan transaksi tidak wajar 
karena tidak ada transaksi yang 
mendasarinya dan dinilai merugikan 
Bank Century.

Selain  menemukan 13 temuan 

tersebut, BPK juga merilis mengenai 
informasi tambahan yang dianggap 
sebagai fakta yang ditemukan selama 
pemeriksaan sekalipun di luar sasaran 
pemeriksaan yang ditetapkan. Fakta 
ini dimunculkan karena dianggap 
perlu untuk diungkapkan. Yakni 
Pertama, mengenai aliran dana SS 
dan SL ke PT MNP. BPK menemukan, 
selama periode 2006-2009 terdapat 
aliran dana dari SS dan SL melalui PT 
IMA dan PT SMS ke PT MNP sebesar Rp 
100,95 miliar. 

Namun BPK belum menemukan 
hubungan antara alirann dana 
tersebut dengan kasus Bank Century. 
Kedua, transaksi penukaran valas dan 
penyetoran hasil penukaran valas 
HEW dan SKS. Keduanya merupakan 
nasaban Bank Century. Terdapat 
penyetoran tunai (aplikasi pengiriman 
uang) SKS yang dilakukan di Bank 
Century cabang Pondok Indah ke 
rekening HEW di cabang Times Square 
Cibubur pada 25 Januari 2007 sebesar 
Rp 453 juta dan 30 Juli 2007 sebesar 
Rp 368 juta serta BII cabang Mangga 
Dua pada 22 November 2007 sebesar 
Rp 469 juta.Dari aplikasi setoran 
diketahui dana yang disetor tersebut 
berasal dari penukaran valas ke 
dalam rupiah di Bank Century cabang 
Pondok Indah. Masing-masing sebesar 
45 ribu dolar AS, 35 ribu dolar AS, dan 
45 ribu dolar AS.

Penelitian lebih lanjut menunjukan 
bahwa dalam buku catatan mengenai 
kas valas di Bank Century cabang 
Pondok Indah tidak ditemukan 
adanya transaksi penukaran kas valas 
sejumlah tersebut. AFR, staf marketing
Bank Century cabang Pondok Indah, 
menyatakan tidak pernah menerima 
fisik valas. Sementara HEW dan SKS
menyatakan, benar telah menukarkan 
dan menyetor uang sejumlah 
tersebut. BPK menyatakan, belum 
menemukan sumber dana valas 
yang ditukarkan dan belum dapat 
menyimpulkan hubungan transaksi ini 
dengan kasus Bank Century.

Sekalipun begitu  BPK mengakui 
ada sejumlah hambatan hingga tak 

Hasan Bisri

warta bpk/rianto prawoto
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bulat membuat kesimpulan akan 
hasil Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) II atawa audit forensik pada 
PT Bank Century Tbk. Karena itu, 
BPK menyerahkan sepenuhnya 
penuntasan hambatan itu pada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
sebagai pemberi mandat untuk 
melakukan audit forensik bank itu. 

Ketua BPK  Hadi Poernomo, 
mengungkapkan setidaknya ada 
lima hambatan yang membuat BPK
tak dapat mengambil kesimpulan 
bulat dari hasil audit forensik 
di Bank Century.  Menurut Hadi 
Poernomo, audit tahap kedua 
ini fokus pada penelusuran 
aliran dana dari Bank Century 
setelah ada suntikan modal dan 
diselamatkan pemerintah. Karena 
itu ia berharap DPR yang harus 
menuntaskan semua hambatan 
itu agar kesimpulan menjadi 
jelas. Sebab DPR yang memberi 
mandat bagi BPK melakukan 
audit forensik pada Bank Century.

Sementara Wakil Ketua BPK, 
Hasan Bisri tim pemeriksa tahap 
kedua mengungkapkan, kendala 
yang dimaksud diantaranya, BPK
kesulitan mendapat informasi 
dan data dari lembaga terkait. 
Alasan yang diberikan dari 
lembaga adalah data tersebut 
adalah rahasia menurut undang-
undang. Dia menyebutkan, 
sulitnya mendapat data yang 
dibutuhkan dari Badan Pengawas 
Pasar Modal – Lembaga Keuangan 
(Bapepam – LK) mengenai data PT 
Antaboga Delta Sekuritas. Permintaan 
resmi disampaikan BPK pada 
Bapepam-LK namun ditolak.

Otoritas pengawas bursa dan 
lembaga keuangan itu beralasan, 
data yang dibutuhkan tak dapat 
diserahkan karena dilindungi  
UU Pasar Modal. Alasan serupa 
disampaikan pihak Bank Indonesia 
(BI) ketika BPK meminta data yang 
dibutuhkan untuk melakukan 
audit aliran dana. Karena itu Hasan 
Bisri menyayangkan sikap kedua 

lembaga itu. Padahal, lanjutnya, 
Bapepam maupun BI bisa proaktif 
untuk menuntaskan kasus ini guna 
mengembalikan kerugian negara. 
“Permintaan kami tak dapat dipenuhi 
karena BI menyatakan data nasabah 
menurut UU Perbankan harus 
dilindungi,” kata Hasan Bisri.

Audit BPK Perlu ditindaklanjuti
Sejumlah kalangan beragam 

menanggapi hasil audit BPK tersebut. 
Ketua Tim Pengawas Skandal Bank 
Century DPR, Priyo Budi Santoso,  
misalnya mengungkapkan temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

ini merupakan titik terang bagi 
penyelesaian kasus Bank Century. 
Karena itu  Priyo mengharapkan  
temuan sekecil apa pun harus 
diungkap, ditelusuri, dan dituntaskan 
oleh awak penegak hukum, termasuk 
KPK.  Sekalipun  begitu Timwas 
Century sendiri, menurut Priyo, masih 
terus bekerja untuk menentukan 
nasib kasus ini. Hanya sajas ia 
mengaku belum mengetahui sampai 
kapan  skandal Century ini berujung. 

Sementara  Wakil Ketua DPR, Anis 
Matta  menilai ada beberapa bukti 
tambahan yang bisa dimanfaatkan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
untuk memperkaya fakta dalam 
proses penyidikan masalah ini.  
Antara lain, dua informasi tambahan 
yang ditemukan selama pemeriksaan 
namun di luar sasaran. Karenanya, 
lanjut Anis, BPK perlu melakukan 
audit lanjutan kasus Century.  Sebab  
hasil yang sudah  dirampungkan BPK
dinilai kurang tuntas.  Namun Anis 
Matta  mengakui ada temuan BPK
yang menonjol yakni  nama-nama 
baru yang disebut menerima aliran 
dana bail out senilai Rp 6,7 triliun 
tersebut.

Sementara pengamat  ekonomi  
Ichsanuddin Noorsy 
mengungkapkan hasil audit 
investigasi lanjutan skandal 
Bank Century  yang dilakukan  
Badan Pemeriksa Keuangan 
bukan hasil final. Sebab, 
dalam audit itu BPK mengakui 
terdapat beberapa hambatan 
dalam melaksanakan audit 
tersebut. Menyinggung 
mengenai  adanya hambatan 
BPK tersebut  Ichsanuddin 
Noorsy  mengungkapkan 
hambatan yagn dialami BPK
bisa dipahami. Selain itu adanya  
hambatan  pemeriksaan  
justru membuktikan terjadi 
perilaku saling melindungi 
dan menyembunyikan. Atas 
dasar itu, audit ini tidak bisa 
dipandang sudah memberi 
jawaban atas sejumlah masalah 

yang sudah ditemukan oleh BPK
sendiri dan Pansus Bank Century. 

Selain itu masih menurut 
Ichsanuddin , adanya hambatan  juga  
membuktikan tidak dipandangnya 
BPK sebagai auditor negara yang 
menjalankan perintah konstitusi. 
Kondisi ini memperburuk cermin 
hukum yang tidak berpijak pada 
konstitusi karena memang hukum 
adalah keputusan penguasa. Karena 
itu Noorsy,  meminta KPK melakukan 
tindakan hukum yang memberi 
rasa keadilan sehingga hukum tidak 
diperjualbelilkan. bw

Priyo Budi Santoso
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P ADA 2011 lalu, Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
memulai sebuah program 
besar yaitu e-KTP. Program 

ini berbasis pada single identity 
number atau identitas tunggal yang 
dibuat secara elektronik, berdasarkan 
Nomor Identitas Kependudukan (NIK)
nasional. Hal utama dari program ini 
adalah untuk meniadakan masalah 
identitas ganda penduduk di 
Indonesia.

Program penerapan e-KTP
bisa dibilang program besar dan 
mendapatkan sorotan publik 
karena melibatkan seluruh populasi 
penduduk Indonesia yang berhak 
mendapatkan Kartu Identitas 
Penduduk (KTP). Dengan begitu 
melibatkan juga pemerintah daerah 
di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 
anggaran yang disediakan untuk 
program ini sebesar Rp5,9 triliun. 
Jumlah anggaran yang sangat besar. 

 Dengan komitmen yang tinggi 
dalam menyukseskannya, Kemendagri 
menggandeng BPK, KPK, dan BPKP
untuk mengawasi jalannya program 
tersebut. Termasuk pengadaannya 
dilakukan melalui Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE). Sehingga 
diharapkan program ini berjalan 
secara transparan dan akuntabel. 
Menteri Dalam Negeri Gamawan 

BPK PERIKSA KINERJA 
PROGRAM E-KTP

Fauzi menginginkan hal itu untuk 
mencegah terjadinya korupsi dalam 
program ini. 

Program yang dimulai sejak 2011 
lalu tersebut diharapkan selesai 
sampai akhir tahun 2012 ini. Untuk 
tahun 2011, ditargetkan 6,7 juta 
penduduk telah mengikuti program 
ini. Dan, akhir tahun 2012, diharapkan 
seluruh penduduk Indonesia yang 
berhak mendapatkan KTP telah 
menjalaninya. Dan, pada akhirnya, 

identitas ganda tidak terjadi lagi.
Dengan kata lain, pada 2011 

Kemendagri menargetkan penerbitan 
e-KTP di 197 kabupaten/kota. 
Sedangkan sisanya, penerbitan 
e-KTP di 300 kabupaten/kota akan 
diselesaikan pada 2012.

Dalam prosesnya, banyak 
hambatan yang menghadang. 
Mulai dari pengadaannya sampai 
pelaksanaannya di lapangan. 
Kekurangan peralatan pendukung, 

Gamawan Fauzi
warta bpk/rianto prawoto
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kerusakan peralatan pendukung, 
sampai pelaksanaan tender 
pengadaan.

Kasus terbaru yang mencuat 
adalah sanksi dari Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) yang 
menjatuhkan vonis ada persaingan 
tidak sehat dalam 
pelaksanaan tender e-KTP, 
yang kemudian digugat ke 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat baru-baru ini.

Konsorsium Percetakan 
Negara Republik Indonesia 
(PNRI) sebagai pihak yang 
dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi sanksi merasa alasan 
dalam putusan tersebut 
tidak tepat. Kuasa hukum 
PNRI Jimmy Simanjuntak 
mengatakan, putusan KPPU
melanggar prinsip minimum 
pembuktian dan tidak 
berdasarkan alat-alat bukti 
yang cukup. Pokok perkara 
juga tidak menyentuh unsur 
dalam Pasal 22 UU Nomor
5 tahun 1999 tentang 
Larangan Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak 
Sehat.

“Yang dinamakan 
aturan hukum materiil itu 
mengatur unsur-unsur 
secara lengkap. Putusan 
KPPU No.03/KPPU-L/2012 sudah 
sepatutnya dibatalkan,” ujar Jimmy 
saat mengajukan keberatan di 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 
pada Senin, 10 Desember 2012. 

Persekongkolan
Sebelumnya KPPU menyatakan, 

panitia Tender E-KTP, Konsorsium
PNRI, dan PT Astra Graphia Tbk 
bersekongkol memenangkan pihak 
tertentu dalam proyek tender E-KTP. 
Terbukti ada pelanggaran Pasal 22 UU
Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. Vonis ini diputus 
oleh lima anggota majelis KPPU, yaitu: 
M. Nawir Messi, Deddy Matadisastra, 

Yoyo Arifardani, Sukarni dan Tresna P 
Suardi.

Persekongkolan pertama adalah 
adanya kesalahan penulisan yang 
sama dalam dokumen tender 
konsorsium PNRI dan Astra Graphia, 
penggunaan alat yang sama untuk iris 

dan fingerprint, yaitu L-1 Identity oleh 
PNRI dan Astra Graphia. Selain itu, 
adanya harga penawaran yang sama 
antara PNRI dan Astra Graphia. Ini 
disebut persekongkolan horizontal.  

Adapun persekongkolan vertikal 
terjadi antara PNRI dan panitia tender. 
Dasar-dasar dugaannya, antara 
lain spesifikasi dalam rencana kerja 
dan syarat tender yang mengarah 
pada penawaran atau pengajuan 
konsorsium PNRI, konsorsium 
PNRI tidak memiliki ISO, dan 
penandatanganan kontrak antara 
PNRI dan panitia tender dilakukan 
ketika ada sanggah banding dari 
peserta yang kalah.

Atas kesalahan ini, konsorsim PNRI

diharuskan membayar membayar 
denda sebesar Rp20 miliar dan PT 
Astra Graphia Tbk denda sebesar Rp4 
miliar. Adapun untuk panitia lelang, 
sanksi diserahkan sepenuhnya kepada 
Mendagri Gamawan Fauzi.

BPK sendiri dalam semester 
I Tahun 2012 melakukan 
pemeriksaan kinerja atas 
Program Penerbitan Nomor
Induk Kependudukan (NIK)
Nasional dan Penerapan KTP
Elektronik (e-KTP) Berbasis NIK
Nasional Tahun 2011. Simpulan 
dari pemeriksaan tersebut, 
program ini belum efektif serta 
pelaksanaan pengadaan KTP
elektronik belum sepenuhnya 
mematuhi Peraturan Presiden 
No. 54 Tahun 2010.

Kesimpulan dari hasil 
pemeriksaan BPK tersebut 
diperoleh karena masih 
ditemukan permasalahan. 
Ada ketidakefektifan sebanyak 
16 kasus senilai Rp6, 03 
miliar. Kemudian sebanyak 
tiga kasus ketidakhematan 
senilai Rp605,84 juta. 
Lalu, sebanyak 24 kasus 
kelemahan pengendalian 
intern yang mempengaruhi 
efektivitas. Juga ditemukan 
ketidakpatuhan yang 
mengakibatkan indikasi 

kerugian negara sebanyak lima 
kasus senilai Rp36, 41 miliar, potensi 
kerugian negara sebanyak tiga 
kasus senilai Rp28, 90 miliar, dan 
penyimpangan administrasi sebanyak 
empat kasus.

Khusus hasil pemeriksaan kinerja 
Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK
Nasional (baca: e-KTP) ada beberapa 
temuan BPK, diantaranya pekerjaan 
personalisasi tidak mencapai target 
yang ditetapkan dalam kontrak. 

Konsorsium rekanan yang ditunjuk 
tidak dapat memenuhi jumlah 
pencapaian e-KTP tahun 2011 yang 
telah ditetapkan dalam kontrak. 
Target yang telah ditetapkan dalam 
kontrak Tahun 2011 adalah sebanyak 

Sapto Amal Damandari

warta bpk/rianto prawoto
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67.015.400 KTP Elektronik diterbitkan 
dan didistribusikan ke kecamatan. 
Namun, sampai dengan 31 Desember 
2011 terealisasi sebanyak 1.453.757 
KTP Elektronik. Secara persentase 
sebesar 2,17%  sudah selesai 
dipersonalisasi. Selain itu, sebanyak 
48.404 KTP Elektronik atau 0,07% yang 
sudah dikirimkan ke kecamatan.

Akibatnya konsorsium tidak 
dapat memenuhi jumlah pencapaian 
KTP Elektronik tahun 2011 yang 
telah ditetapkan dalam kontrak. Hal 
tersebut terjadi karena Konsorsium 
Percetakan Negara Republik 
Indonesia (PNRI) kurang berupaya 
dalam pemenuhan jumlah penerbitan 
KTP Elektronik Tahun 2011 sesuai 
dengan kontrak.

BPK merekomendasikan kepada 
Menteri Dalam Negeri memberikan 
teguran kepada konsorsium agar 
menyelesaikan permasalahan 
perangkat dan masalah yang 
terkait dengan pekerjaan jaringan 
komunikasi data (jarkomdat) yang 
ada di pusat dan daerah. Lalu,  
menetapkan ketentuan yang seragam 
dan baku terkait perbaikan data 
penduduk pada saat perekaman. 
Dan, menyempurnakan SOP 
Pendistribusian KTP Elektronik.

Sementara itu, Anggota BPK Sapto 
Amal Damandari menginformasikan 
bahwa Pemeriksaan kinerja atas 
Program Penerbitan NIK Nasional dan 
Penerapan KTP Elektronik Berbasis 
NIK Nasional sendiri telah diserahkan 
kepada DPR pada 23 Juli 2012. Pada 
tanggal itu juga BPK menyerahkan 
hasil pemeriksaannya kepada 
Kemendagri. 

Lebih lanjut dikatakannya, 
penerapan e-KTP berbasis NIK, 
dari tahun 2011-2012. Pada tahun 
2011 anggarannya sebesar Rp2,26 
triliun. Pada tahun 2012 ini alokasi 
anggarannya sebesar Rp. 3,5 triliun. 
Sehingga total anggarannya sebesar 
Rp5,8 triliun.  

 “Yang kita periksa adalah di-
cut off tanggal 31 Desember 2011,” 
ungkap Sapto menjelaskan akhir dari 

pemeriksaan tersebut.
Hasil pemeriksaan yang paling 

penting, menurut Sapto, penerapan 
KTP elektronik berbasis NIK nasional 
belum efektif. Berdasarkan target 
yang telah ditetapkan, pada tahun 
2011, seharusnya telah terbit 
sebanyak 67 juta KTP elektronik. 
Namun, sampai tanggal 31 Desember 
2011, yang sudah selesai dicetak baru 
1,45 juta KTP atau sekitar 2,17 %. Dan 
yang sudah dikirim ke kecamatan 
baru 48.400 KTP atau sekitar 0,07% 
persen.  

Kedua, dalam pengadaan KTP 
elektronik belum sepenuhnya 
mematuhi Perpres No.54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Hal ini dikarenakan 
beberapa hal, yaitu:

Penyusunan dan penetapan 
harga perkiraan bukan berdasarkan 
data harga pasar setempat yang 
diperoleh dari survei menjelang 
dilaksanakannya pengadaan. 
Pemilihan dan penetapan harga 
untuk beberapa peralatan 
menggunakan harga yang ditawarkan 
oleh konsorsium yang memenangkan 

pelelangan;
Panitia pengadaan tetap 

meloloskan penyedia jasa meskipun 
tidak sesuai;

Panitia pengadaan tidak 
melakukan negosiasi atas harga yang 
ditawarkan oleh calon penyedia 
barang/jasa;

Surat penyedia barang dan 
penandatanganan kontrak dilakukan 
pada masa sanggah-banding.

Sapto Amal Damandari 
juga mengingatkan bahwa 
program e-KTP nasional ini masih 
berlangsung dan akan berakhir 
pada Oktober 2012. Oleh karena 
itu, BPK telah menyiapkan program 
pemeriksaannya sehingga tidak 
dilihat secara potong-sepotong, 
hanya tahun 2011 saja, tetapi juga 
secara keseluruhan dari tahun 
2011-2012. Hal ini juga berdasarkan 
program NIK secara keseluruhan dari 
tahun 2013-2010. 

“Insya Allah, kami sudah siapkan 
program pemeriksaan manakala 
program itu telah selesai sesuai 
dengan kontrak,” ucap Sapto 
menginformasikan. and

Ketua BPK Hadi Poernomo menyaksikan penyerahan hasil audit program e-KTP yang diserahkan oleh Anggota 

BPK Sapto Amal Damandari kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
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MEMANGKAS ANGGARAN
PERJALANAN DINAS
SELAMA 2012 SALAH SATU ISU PANAS YANG BERKEMBANG 
DI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH ADALAH BESARNYA 
ANGGARAN PERJALANAN DINAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN 
PENGGUNAANNYA. BAHKAN, BANYAK KASUS ANGGARAN INI JUGA 
DISALAHGUNAKAN. INI TERJADI BAIK DI KEMENTERIAN/LEMBAGA 
MAUPUN DI PEMERINTAH DAERAH. 

PADA akhirnya, Pemerintah, 
melalui Kementerian 
Keuangan, melakukan 
pemangkasan anggaran 

perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) untuk tahun anggaran 2013. 
Hanya saja, sebelumnya pemangkasan 
anggaran ini direncanakan sebesar 
40 persen. Namun, diputuskan hanya 
dipangkas dalam kisaran 10%-15%. 

Merujuk pada besaran persentase 

pemangkasan anggaran 
perjalanan dinas tersebut, 
anggaran perjalanan dinas 
tahun 2013 telah dipotong 
sebesar Rp2,9 triliun. 
Besaran ini tercantum dalam 
Undang-Undang APBN
Tahun Anggaran 2013. 
Pemerintah dan DPR sepakat 
untuk memotong anggaran 
perjalanan dinas pemerintah 
dari sebesar Rp21,9 triliun 
menjadi Rp19 triliun. Ada
penghematan anggaran 
sebesar Rp2,9 triliun pada 
2013.

Dalam rapat kerja 
dengan pemerintah, yang 
dihadiri Menteri Keuangan
Agus Martowardojo, Kepala
Bappenas Armida Alisjahbana,
dan Gubernur Bank Indonesia 
Darmin Nasution, disepakati 
dana pemangkasan anggaran 
perjalanan dinas dialihkan 
oleh kementerian dan 

lembaga bersangkutan untuk belanja 
modal.

Informasi ini juga diungkapkan 
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi
Noor Supit. Dia menyatakan 
penghematan biaya perjalanan dinas 
akan disalurkan untuk belanja modal 
kementerian dan lembaga. Jumlahnya 
akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Menteri Keuangan Agus D.W. 

Martowardojo juga mengungkapkan 
pemangkasan anggaran perjalanan 
dinas akan disesuaikan dengan 
kebutuhan, tugas, dan fungsi di tiap 
kementerian dan lembaga. Anggaran 
perjalanan dinas yang dapat dihemat 
tersebut nantinya direalokasikan 
ke belanja modal kementerian dan 
lembaga yang bersangkutan. 

Pemangkasan anggaran perjalanan 
dinas dilakukan untuk efisiensi agar 
belanja-belanja negara yang dilakukan 
berkualitas. Menurut Menteri 
Keuangan Agus D.W. Martowardjojo, 
upaya pemangkasan ini mencakup 
tiga langkah, yaitu alokasi, teknis dan 
ekonomi.

Alokasi pada dasarnya 
menekankan perlunya alokasi 
anggaran agar disesuaikan dengan 
kebutuhan riilnya. Secara teknis, 
realisasi yang terjadi harus sesuai 
dengan rencana dan didukung 
oleh sumber daya manusia (SDM) 
yang kompeten. Untuk ekonomi, 
pentingnya menjaga output dan 
outcome terhadap anggaran belanja.

Pemangkasan anggaran perjalanan 
dinas yang hanya sebesar 10%-15% 
ini dikritisi Koordinator Investigasi 
dan Advokasi Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok
Sky Khadafy. Dia menilai DPR telah 
gagal memperjuangkan rencana awal 
mereka. Semula DPR menyatakan akan 
memangkas ongkos perjalanan dinas 
40% dari RAPBN 2013.

“Seharusnya DPR konsisten 
memperjuangkan 40 persen, tapi kalah 
saat berhadapan dengan Kementerian 
Keuangan,” ucapnya. 

Kegagalan DPR karena lembaga 
ini tidak memiliki argumentasi. Dalam 
perhitungannya, anggaran perjalanan 
dinas bisa ditekan hingga 40%-

Agus D.W. Martowardojo
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50% dari sekitar Rp19 triliun yang 
diajukan pemerintah. Kesepakatan 
10%-15% dinilai Uchok terlalu kecil. 
“Sayang, DPR tidak serius, jadi DPR 
tidak mempergunakan hak budjet 
mereka untuk menekan Kementerian 
Keuangan,” katanya. 

Walaupun akhirnya Pemerintah 
memangkas anggaran perjalanan 
dinas sebesar Rp2,9 triliun di tahun 
2013 nanti, namun diharapkan bukan 
menjadi alasan kinerja kementerian/
lembaga maupun pemerintah 
daerah menurun. Menteri Keuangan
mengingatkan hal itu.

Dia menjelaskan pemotongan 
anggaran bukan merupakan alasan 
bagi Kementerian/Lembaga untuk 
merealisasikan rencana kerja yang 
sudah dibahas bersama DPR. 
“Tantangannya apa kita bisa belanja 
dengan baik dan tepat sasaran dan 
tidak ada kebocoran,” ujar Agus.

Belanja perjalanan dinas ini 
memang jadi biaya yang rawan untuk 
diselewengkan oleh elit birokrasi. 
Buktinya saja, dalam pengajuan 
usulan belanja perjalanan sering 
membengkak dalam realisasinya. Hal 
ini diungkapkan Sekjen Fitra Yuna 
Farhan. 

“Misalnya tahun 2009 dalam 
APBN ditetapkan Rp 2,9 triliun, tapi 
dalam realisasinya membengkak 15,7 
triliun. Tahun ini juga begitu, dalam 
APBN ditetapkan Rp 16,2 triliun, 
kemudian meningkat menjadi Rp 19,5 
triliun. Ini menunjukkan bahwa biaya 
perjalanan ini menjadi lahan subur 
yang dinikmati elit birokrasi untuk 
menambah penghasil,” jelasnya.

Anggaran belanja perjalanan 
ini, lanjut Yuna, lebih besar empat 
kali dibandingkankan dengan 
anggaran Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas). Padahal 
dalam pemanfaatannya jarang 
sekali berdampak langsung untuk 
kepentingan rakyat.

Temukan Penyalahgunaan
Terkait dengan penggunaan 

anggaran perjalanan dinas ini, 

BPK telah melakukan pemeriksaan 
terhadap hal tersebut. Dalam 
pemeriksaan pada Semester I Tahun 
2012, BPK menemukan hal-hal 
berindikasi penyalahgunaan atau 
penyimpangan atas penggunaan 
anggaran perjalanan dinas ini. 

Penyimpangan belanja perjalanan 
dinas memiliki dua implikasi: 
mengakibatkan kerugian negara/
daerah dan administratif. Sementara 
dari data historis hasil pemeriksaan 

BPK menunjukkan bahwa temuan 
terkait perjalanan dinas terjadi secara 
berulang dari tahun ke tahun. Dan, 
itu terjadi di entitas pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah.

Temuan penyimpangan 
perjalanan dinas selama Semester 
I Tahun 2012 bukan merupakan 
pemeriksaan khusus BPK terhadap 
akun belanja perjalanan dinas. 
Pemeriksaan atas belanja perjalanan 
dinas tersebut merupakan bagian 
dari pemeriksaan laporan keuangan 
dan Pemeriksaan dengan Tujuan 

Tertentu (PDTT). Dengan demikian, 
belum tentu kementerian lembaga 
atau pemerintah daerah yang tidak 
memiliki temuan penyimpangan 
perjalanan dinas, tidak ada 
penyimpangan.

Hasil pemeriksaan BPK
selama Semester I Tahun 2012 
mengungkapkan adanya kerugian 
negara/daerah akibat penyimpangan 
perjalanan dinas di pemerintah pusat 
dan daerah sebanyak 259 kasus senilai 

Rp77, 00 miliar. Dari total kerugian 
negara/daerah tersebut, sebanyak 
86 kasus senilai Rp40, 13 miliar 
merupakan perjalanan dinas fiktif dan 
sebanyak 173 kasus senilai Rp36, 87 
miliar merupakan perjalanan dinas 
ganda dan/atau perjalanan dinas 
melebihi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan kejadiannya, 
penyimpangan perjalanan dinas 
lebih banyak terjadi di pemerintah 
daerah dibanding pemerintah 
pusat. Total kerugian daerah akibat 
penyimpangan perjalanan dinas 

Fitra tengah memberikan ulasan mengenai penggunaan anggaran perjalanan dinas.

tempo.co.id
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sebanyak 193 kasus senilai Rp56, 28 
miliar. Sedangkan kerugian negara 
sebanyak 66 kasus senilai Rp20, 71 
miliar.

Dari total kerugian negara belanja 
perjalanan dinas di pemerintah pusat, 
sebanyak 24 kasus senilai Rp9, 27 
miliar merupakan perjalanan dinas 
fiktif. Adapun sebanyak 42 kasus 
senilai Rp11, 43 miliar merupakan 
perjalanan dinas ganda dan/
atauperjalanan dinas melebihi standar 
yang ditetapkan.

Sementara itu, dari total kerugian 
daerah belanja perjalanan dinas di 
pemerintah daerah, sebanyak 62 kasus 
senilai Rp30, 85 miliar merupakan 
perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 
131 kasus senilai Rp25, 43 miliar 
merupakan perjalanan dinas ganda 
dan/atau perjalanan dinas melebihi 
standar yang ditetapkan.

Selain temuan kerugian negara/
daerah, BPK juga mengungkapkan 
penyimpangan ketentuan 
perjalanan dinas yang bersifat 
administratif seperti penyertaan 
bukti perjalanan dinas yang tidak 
lengkap atau tidak valid dalam laporan 
pertanggungjawaban perjalanan 
dinas. Selama Semester I Tahun 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.

BPK telah mengidentifikasi modus 
penyimpangan perjalanan dinas 
yang sering dilakukan di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Bentuk-bentuk penyimpangan 
belanja perjalanan dinas yang 
dilakukan antara lain: 
1. Perjalanan dinas tidak dilak-

sanakan namun tetap dipertang-
gungjawabkan dan dananya tetap 
dicairkan (fiktif );

2. Perjalanan dinas rangkap. Pegawai 
melaksanakan perjalanan dinas 
rangkap, lebih dari satu perjalanan 
dinas yang dilaksanakan pada 
tanggal dan hari yang sama;

3. Perjalanan dinas dilakukan namun 
harga tiket tidak sesuai dengan 
yang sebenarnya. Pegawai 
melaksanakan perjalanan dinas 
dengan tiket harga promo, namun 
mereka mencatat ulang tiket 
dengan harga yang dimaksimalkan 
sesuai pagu di SPPD;

4. Perjalanan dinas dilaksanakan 
menggunakan maskapai penerba-
ngan X, namun dipertanggung-
jawabkan menggunakan tiket 
maskapai Y yang lebih mahal;

5. Perjalanan dinas dilaksanakan 
menggunakan maskapai tertentu, 
namun nilai tarif pesawat dan/
atau hari, tanggal keberangkatan 
berbeda dengan bukti 
pertanggungjawaban; dan

6. Tiket yang dijadikan bukti 
pertanggungjawaban tidak sesuai 
dengan manifes.

Penyimpangan pelaksanaan 
perjalanan dinas yang selalu 
berulang antara lain disebabkan 
pegawai yang melaksanakan 
perjalanan dinas tidak mematuhi 
ketentuan pertanggungjawaban 
perjalanan dinas; pengendalian 
pelaksanaan kegiatan perjalanan 

dinas oleh atasan langsung lemah; 
pejabat terkait tidak memverifikasi 
bukti pertanggungjawaban secara 
memadai; serta terdapat biro 
perjalanan yang menyediakan tiket 
palsu, boarding pass palsu, dan bill 
hotel palsu.

Terhadap penyimpangan 
pelaksanaan belanja 
perjalanan dinas tersebut, 
BPK telah merekomendasikan 
kepada entitas antara lain 
mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan perjalanan dinas serta 
menyetorkan kelebihan pembayaran 
ke kas negara/daerah. Selain itu, 
BPK juga telah merekomendasikan 
pemberian sanksi kepada pejabat/
pegawai yang melakukan 
penyimpangan perjalanan dinas.

Selama proses pemeriksaan BPK
di Semester I Tahun 2012, instansi 
pemerintah pusat dan daerah telah 
menindaklanjuti rekomendasi BPK
dengan menyetor uang ke kas negara/
daerah senilai Rp22, 54 miliar. Sekitar 
29,27% dari total kerugian negara/ 
daerah dari perjalanan dinas  dengan 
rincian penyetoran oleh pemerintah 
pusat Rp5, 78 miliar dan pemerintah 
daerah Rp16, 75 miliar. and

PERJALANAN dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh 
aparatur negara/pemerintah ke luar tempat kedudukan. Baik di 
dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan negara atas 
perintah pejabat yang berwenang. 

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan 
fungsi guna mencapai tujuan organisasi satuan kerja. Di lingkungan 
pemerintah pusat, perjalanan dinas dilaksanakan dengan 
menggunakan sistem at cost yang diatur oleh Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 45 Tahun 2007. 

Sementara, di lingkungan pemerintah daerah, perjalanan 
dinas secara umum masih menggunakan sistem lumsum. Ada
juga di sejumlah daerah yang telah menggunakan sistem at cost.
Pengaturan perjalanan dinas di daerah dilakukan melalui keputusan 
kepala daerah di setiap provinsi/kabupaten/kota.
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K ORUPSI pengadaan sarana dan prasarana 
pembuatan vaksin flu burung di Direktorat 
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Kementerian Kesehatan, tahun 

anggaran 2008-2011, sungguh keterlaluan.  Bukan saja 
menyangkut anggaran yang cukup besar, namun manfaat 
dari pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu 
burung untuk kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang 
akhirnya tidak tercapai. 

Betapa tidak, sekitar 70% dari total nilai barang yang 
diadakan untuk proyek pengadaan sarana dan prasarana 
produksi vaksin flu burung, masih tersimpan di gudang, 
tidak terpasang atau digunakan, dan otomatis tidak dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 

Akibatnya, peralatan sarana dan prasarana terkait 
produksi vaksin flu burung yang diadakan itu, berpotensi 
rusak, dan pada gilirannya akan 
makin memperbesar kerugian 
negara.

Hal ini juga sempat menjadi 
keluhan Anggota BPK, Rizal 
Djalil,  saat wawancara dengan 
wartawan setelah menyerahkan 
hasil audit BPK kepada pimpinan 
DPR RI yang diterima oleh Wakil 
Ketua DPR Bidang Kesejahteraan 
Rakyat, Taufik Kurniawan di 
Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baru-baru ini Badan 
Akuntabilitas Keuangan Negara 
(BAKN) DPR RI, menggelar 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan Auditama VI BPK RI 
dan BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan), 
di ruang rapat BAKN, Gedung 
Nusantara DPR RI. Dalam acara 
yang dipimpin Ketua BAKN,
Sumarjati Arjoso, disampaikan 

harapan bahwa  hasil diskusi antara BAKN, BPK dan BPKP
akan menjadi masukan bagi Komisi IX DPR khususnya Panja 
Vaksin Flu Burung. 

Dalam rapat diungkap juga soal  usulan meminimalisir 
potensi kerugian negara. Disebutkan, dari hasil audit, BPK
menemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai 
Rp 349,5 miliar, dan potensi kerugian keuangan negara Rp 
343,7 miliar. 

“Secara selintas saya sempat menyampaikan hal ini, 
bagaimana bisa menekan potensi kerugian sehingga 
menjadi minimal, beberapa sarana dan prasarana yang ada 
di Surabaya, Bandung, itu bisa kita maksimalkan. Dalam 
pengertian, yang belum dipasang, ya dipasang. Yang belum 
diinstal, ya, diinstal. Kemudiaan, panggil orang yang bisa 
uji fungsi secara teknis, sehingga potensi kerugian yang 
nilainya Rp 343 miliar, diharapkan bisa hilang. Itu tidak 

KORUPSI PENGADAAN
VAKSIN FLU BURUNG
Miliaran Uang Rakyat Terbuang Sia-sia

Anggota BPK Rizal Djalil dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.

warta bpk/rianto prawoto
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menjadi
kerugian, kalau barang-barang itu 

terpasang,” papar Anggota BPK Rizal 
Djalil. 

Namun hal yang dikhawatirkan, 
barang-barang tersebut disimpan 
tidak pada tempatnya. Atau, barang 
yang sebelumnya ada, sekarang 
menjadi tidak ada, atau tidak 
berfungsi lagi. 

Ketua BAKN berharap dari hasil 
pertemuan antara BAKN, BPK, dan 
BPKP akan ada jalan keluar yang 
terbaik, mengingat ada beberapa 
barang yang telah dibeli dan disimpan 
di dalam gudang, serta pembangunan 
chicken breeding di Cisarua yang 
dikhawatirkan besi-besinya dicuri 
orang sehingga mengakibatkan 
kerugian negara akan bisa dicegah. 

“Kerugian tersebut sebetulnya 
dapat diminimalisir, baik potensi 
maupun indikasi, karenanya harus 
ada tindak lanjut dari sisi hukum, 
baik oleh Kabareskrim maupun KPK,” 
ujar Sumarjati Arjoso. Politisi asal 
Gerindra itu  juga mengatakan, BAKN
juga berharap hasil pemeriksaan BPK
tersebut dapat dijadikan sebagai 
alat bukti, jangan sampai masalah 
tersebut merugikan negara lebih 
besar lagi. 

Kasus korupsi vaksin flu burung 
ini mencuat diawali dengan adanya 
laporan hasil pemeriksaan BPK atas 
pemeriksaan terhadap sarana dan 
prasarana pembuatan vaksin flu 
burung untuk manusia pada Ditjen 

Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
Kemenkes Tahun Anggaran 2008 s.d 
2011.

Hasil audit BPK ini kemudian 
ditelaah oleh BAKN yang kemudian 
mengeluarkan dua rekomendasi yakni;
1. Komisi IX DPR RI untuk 

melakukan klarifikasi dengan 
Kementerian Kesehatan terhadap 
masalah-masalah tersebut di 
atas, terutama: (a) Pendanaan 
(anggaran) untuk pembangunan 
Fasilitas Vaksin Flu Burung kepada 
PT Bio Farma (Persero) seharusnya 

tidak dapat dibebankan dalam 
Anggaran Kementerian Kesehatan, 
karena PT Bio Farma adalah BUMN; 
(b) Pembahasan anggaran oleh 
Kementerian Kesehatan dengan 
Ditjen Anggaran Kementerian 
Keuangan melibatkan PT BF 
(BUMN) dan PT AN (swasta); (c) 
Adanya kenaikan anggaran dari 
semula Rp200 miliar tahun 2008 
menjadi Rp2,2 triliun pada 2011; 
(d) Keterlibatan PT AN secara aktif 
dlam pelaksanaan pengadaan 
peralatan dan pembangunan 
asilitas produksi Vaksin flu 
Burung mulai dai merencanakan 
anggaran, proses lelang dan 
sebagai vendor/kontraktor.

2. Pimpinan DPR agar melaporkan 
masalah pembangunan sarana 
dan prasarana Pembangunan 
Fasilitas Produksi Vaksin 
Flu Burung kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sesuai dengan Pasal 41 UU
No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, karena menimbulkan 
kerugian keuangan negara 
sebesar Rp468,98 miliar. dr

Pasien Flu Burung
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BAKN DPR sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 
telah melakukan penelaahan dengan pokok-pokok utama 
telaahan sebagai berikut:
1. Inisiatif awal pembangunan sarana dan prasarana 

fasilitas produksi vaksi flu burung berasal dari PT Bio 
Farma (PT BF) pada tahun 2006 kepada pemerintah 
(Bappenas) tetapi pemerintah menolak karena tidak 
layak untuk dibiayai APBN.

2. Kementerian Kesehatan tidak pernah mengusulkan 
kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk PT Bio Farma 
kepada pemerintah.

3. PT BF (Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur 
Produksi) bersama dengan PT Anugrah Nusantara 
(PT AN) berperan aktif dalam pembahsan anggaran 
di Kementerian Kesehatan dan Ditjen Anggaran 
Kementerian Keuangan.

4. Rencana pengadaan dengan pendanaan tahun 
jamak (multi years) tidak didukung dengan kepastian 
anggaran.

5. Pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, 
riset dan alih teknologi vaksin flu burung tidak 
didukung dengan perencanaan berbasis keahlian.

6. Semua proses lelang diatur oleh PT AN (MNZ, MNS,
MIN) bekerja sama dengan PT BF (Komisaris Utama,
Direktur Utama, dan Direktur Produksi) dan Dtjen P2PL 
Kementerian Kesehatan (KPA, PPK, dan Panitia Lelang).

7. Terdapat beberapa dokumen yang dipalsukan dan 
direkayasa untuk menunjuk PT AN sebagai pemenang 
lelang.

8. Akibat kerja sama tidak sehat antara pihak dalam 
pengadaan peralatan fasilitas produksi riset dan alih 
teknologi flu burung tahun 2008 s.d 2010 terjadi 
kerugian negara sebesar Rp347,45 miliar.

9. Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana 
connecting system fasilitas produksi dan chicken 
breeding riset dan teknologi produksi flu burung tahun 
anggaran 2009 s.d 2011 yang dilakukan oleh KSO PT PP 
dan PT ETU jelas-jelas melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

10. PT ETU terafiliasi dengan PT AN dan semua proses 
lelang diatur oleh PT ETU dengan PT BF dan Ditjen P2PL 
Kementerian Kesehatan.

11. Terdapat beberaapa dokumen yang direkayasa untuk 
menunjuk PT ETU sebagai pemenang lelang.

12. Akibat kerja sama tidak sehat antara pihak dalam 
pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana 
connecting system fasilitas produksi dan chicken 
breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung 

tahun 2010-2011 terjadi kerugian keuangan Negara 
sebesar Rp107,16 miliar.

13. Semua peralatan yang telah diadakan tahun 2008 s.d 
2010, belum dapat dimanfaatkan dan sebagian besar 
terletak di gudang yang disewa oleh PT AN di daerah 
Bandung.

14. Bangunan pabrik Vaksin Flu Burung PT BF di Bandung 
sampai saat ni pekerjaannya terbengkalai, sehingga 
dapat menimbulkan kerugian lebih besar.

15. Dalam pelaksanaan pengadaan peralatan dan 
pembangunan sarana dan prasarana fasilitas produksi, 
riset dan alih teknologi Vaksin Flu Buung juga terdapat 
kerugian Negara yang berasal dari: (a) Pekerjaan 
mekanikal Elektrikal sebesar Rp4,21 miliar; (b) Pekerjaan 
jasa konsultan perencanaan sebesar Rp940.22 juta; 

(c) Pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi 
sebesar Rp316,30 juta; (d) Jasa konsultan fiktif sebesar 
Rp1,32 miliar; dan (e) Pekerjaan pembangunan sarana 
dan prasarana connecting system fasilitas produksi dan 
chicken breeding riset dan teknologi produksi vaksin 
flu burung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 
sebesar Rp7,57 miliar.

16. Terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam 
pengadaan peralatan dan pembangunan sarana dan 
prasarana fasilitas produksi, riset dan alih teknologi 
vaksin flu burung merupakan tindak pidana korupsi 
sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dr

Hasil Telaah BAKN

BAKN DPR
warta bpk/rianto prawoto
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Berikut ini adalah sembilan pokok temuan pemeriksaan 
BPK:
1. Pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, 

riset, dan alih teknologi vaksin flu burung TA 2008 s.d 
2010 senilai Rp718,80 miliar tidak direncanakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kerjasama tidak sehat antara para pihak dalam 
pengadaan peralatan pembangunan faslitas produksi, 
riset dan alih teknologi vaksin flu burung TA 2008 s.d 
2010 mengakibatkan indikasi kerugiaan keuangan 
negara sekurang-kurangnya Rp347,45 miliar

3. Kerjasama tidak sehat antara para pihak dalam 
pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana 
connecting system fasilitas produksi dan chicken 
breeding riset dan teknologi produksi vaksin flu burung 
untuk manusia TA 2010 s.d 2011 berpotensi merugikan 
keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar 
Rp107,16 miliar.

4 Kemahalan harga untuk item pekerjaan 
mekanikal elektrikal dalam pekerjaan 
pembangunan sarana prasarana 
connecting system fasilitas produksi dan 
chicken breeding riset dan teknologi 
produksi vaksin flu burung untuk manusia 
lokasi Pasteur dan Cisarua berpotensi 
merugikan keuangan negara sebesar 
Rp4,21 miliar.

5. Laporan progres pekerjaan 
pembangunan sarana dan prasarana 
connecting system fasilitas produksi dan 
chicken breeding riset dan teknologi 
produksi vaksin flu burung untuk manusia 
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 
dan berpotensi merugikan keuangan 
negara sebesar Rp7,57 miliar.

6. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan 
pada perencanaan pembangunan 
fasilitas produksi vaksin flu burung dan 
pembangunan fasilitas chicken breeding
tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berindikasi merugikan keuangan negara 
sebesar Rp694,17 juta dan berpotensi 
merugikan keuangan negara sebesar 
Rp246,04 juta

7. Pekerjaan jasa konsultasi manajemen 
konstruksi pada pembangunan fasilitas chicken 
breeding tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat 
kemahalan biaya langsung personil sebesar Rp158,15 
juta yang berindikasi merugikan keuangan negara 

sebesar Rp26,25 juta dan berpotensi merugikan 
keuangan negara sebesar Rp131,89 juta.

8. Proses lelang pengadan jasa konsultan pengawas 
peralatan diindikasikan fiktif dan kontrak jasa konsultan 
pengawas peralatan PT ARK digunaakan untuk 
membayar tenaga ahli peralatan yang telah dikontrak 
oleh PT AN berindikasi merugikan keuangan negara 
Rp1,32 miliar.

9. Pengalihan peruntukan anggaran dari bantuan 
untuk PT B menjadi kegiatan riset dlaam rangka 
produksi vaksin flu burung untuk manusia kepada 
UNAIR mengakibatkan penambahan biaya untuk 
pembangunan animal BSL-3 berpotensi tidak efektif.

Kasus dugaan korupsi vaksin flu burung hasil audit 
BPK mencakup total pengajuan anggaran dan realisasi 
pengadaan sarana dan prasarananya di Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 
Kementerian Kesehatan.

Dari hasil audit BPK tercatat total anggaran proyek 
vaksin flu burung tahun anggaran 2008-2011 sebesar 
Rp2,25 triliun. Dari angka itu hanya sekitar Rp926,19 miliar 
yang direalisasikan dalam pengadaan sarana dan prasarana. 

Hasil Temuan BPK

Gedung BPK RI
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MEDIO November 2012, Menteri BUMN Dahlan 
Iskan menjadi sorotan utama media massa. 
Soal bocoran mengenai anggota DPR yang 
‘memeras’ BUMN, sampai inefisiensi PLN.

Khusus mengenai inefisiensi PLN ini, Menteri BUMN sampai 
diundang DPR untuk menjelaskan inefisiensi PLN yang 
mencapai Rp37,6 triliun tersebut selama tahun 2009 dan 
tahun 2010 silam. Inefisiensi PLN ini memang terjadi pada 
saat Dahlan Iskan menjabat Direktur Utama PLN.

Ada tudingan bahwa inefisiensi ini karena indikasi 
korupsi. Hal ini ditolak mentah-mentah Dahlan. Menurut 
dia, inefisiensi di PLN itu lebih karena tidak mendapatkan 
pasokan gas, sehingga menggunakan bahan bakar minyak 

(BBM) yang memboroskan anggaran. 
Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa itu bukan korupsi. Ia 

memilih menggunakan BBM karena ketiadaan pasokan gas. 
Apabila dibiarkan, maka sebagian besar DKI Jakarta akan 
terjadi pemadaman listrik hingga satu tahun.

“Waktu itu saya diperhadapkan dengan dua hal, yakni 
Jakarta mau mati listrik atau harus menggunakan BBM. Jadi 
saya pilih BBM,” ucap Dahlan. 

Karena tidak merasa korupsi, Dahlan bahkan 
menyambut baik jika inefisiensi PLN tersebut disampaikan 
kepada KPK untuk ditindaklanjuti. “Kalau hal ini memang 
mau dibawa ke KPK, bagus sekali. Saya mendukung penuh,” 
tutur Dahlan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi

INEFISIENSI PLN
DIPERTANYAKAN DPR

Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan penjelasan saat berkunjung ke BPK belum lama ini.

warta bpk/rianto prawoto
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VII DPR, di Jakarta, pada 13 November 
2012.

Ia mengakui langkah yang 
direncanakan oleh anggota DPR itu 
merupakan hal yang positif sehingga 
menjadi lebih jelas. “Ini kan kesannya 
PLN merugi Rp37,6 triliun, padahal 
dalam pembukuannya ketika itu 
ada untung Rp9 triliun,” ungkapnya, 
sambil menekankan walaupun dalam 
pembukukan PLN tercatat meraih 
keuntungan, namun itu belum 
dianggap sebagai prestasi.

Dalam rapat dengar pendapat 
bersama Komisi VII DPR itu, Wakil 
Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon 
menuturkan, DPR mengadakan 
rapat dengar pedapat di saat reses 
mengingat pentingnya klarifikasi dari 
mantan dirut PLN itu. Selain itu untuk 
menindaklanjuti temuan BPK.

Effendi memberikan apresiasi 
kepada Dahlan karena sudah 
memberikan kesimpulan-kesimpulan 
atas temuan BPK tersebut. “Wah 
hebat sekali Pak, kita saja yang juga 
diberikan soal hasil temuan BPK
yang tebal itu belum melakukan 
kesimpulan-kesimpulannya. Tapi 
Pak Menteri sudah memberikan 
kesimpulan dari hasil temuan BPK
tersebut soal inefisiensi PLN,” ujar 
Effendi.

Persoalan inefisiensi PLN mencuat 
dalam bulan November 2012 
ini sebenarnya berasal dari hasil 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
yang dilakukan BPK pada tahun 2011. 
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK
RI No. 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 
tertanggal 16 September 2011, BPK
menemukan dugaan kerugian negara 
di delapan pembangkit listrik pada 
periode 2009-2011 sebesar Rp37,6 
triliun. Indikasi kerugian negara 
ini diakibatkan penggunaan BBM 
untuk pembangkit listrik PLN yang 
seharusnya menggunakan gas.

Dalam laporan BPK, tercatat PLN
tidak dapat memenuhi kebutuhan 
gas untuk pembangkit sesuai dengan 
volume dan spefisikasi teknis yang 
dibutuhkan. Hal tersebut terjadi 

antara lain pada delapan unit 
pembangkit yang berbasis firing,
sehingga harus dioperasikan dengan 
high speed atau solar yang lebih mahal 
dan juga gas.

Menurut Dahlan, temuan BPK
mengenai inefisiensi di PLN selama 
tahun 2009 dan 2010, terkait energi 
primer-gas bumi, kebutuhan gas PLN
pada delapan unit pembangkit yang 
berbasis dual firing tidak terpenuhi. 
Sehingga harus dioperasikan dengan 

high speed diesel (HSD) atau solar 
yang lebih mahal dari gas sebesar Rp 
17,9 triliun di tahun 2009 dan Rp 19,7 
triliun di tahun 2010.  

“Jadi BPK menyebutkan, penyebab 
inefisiensi itu bukan karena korupsi, 
tetapi karena tidak tersedianya gas, 
sehingga PLN harus menggunakan 
minyak solar yang lebih mahal,” 
ungkapnya. 

Untuk mengatasi semua itu, 
BPK memberikan 18 rekomendasi. 

Gedung PLN Pusat
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Ditujukan kepada Kepala Badan 
Pelaksana Kegiatan Hulu Migas 
tujuh rekomendasi; Menteri ESDM 
empat rekomendasi; Direksi 
Perusahaan Gas Negara (PGN) tiga 
rekomendasi; Menteri BUMN satu 
rekomendasi, dan PT Nusantara 
Regas satu rekomendasi.  

“Rekomendasi untuk PLN
hanya satu buah yang bunyinya 
agar PLN mempercepat 
pembangunan terminal terapung 
penerima gas atau gas alam 
terkompresi di Bali,” kata dia. 
Dalam paparan BPK itu juga 
disebutkan, temuan BPK itu 
tidak mengindikasikan adanya 
penyimpangan dalam masalah itu.  

Dahlan menegaskan, saat 
menjabat sebagai Dirut PLN, ia telah 
berulang kali menyatakan bahwa 
sebagian pembangkit listrik milik PLN
“salah makan”. Atau, yang seharusnya 
menggunakan bahan bakar gas, 
tetapi terpaksa memakai BBM.

Hal ini terjadi karena PLN
mengalami kekurangan pasokan 
gas untuk pembangkit listrik.   
“Saya telah meminta kepada 
pemerintah dan BP Migas 
untuk mengalokasikan gas 
bagi pembangkit listrik milik 
PLN, tetapi ternyata belum 
mencukupi kebutuhan gas bagi 
pembangkit milik PLN,” kata 
dia menambahkan. Pihaknya 
juga telah menjajaki impor 
gas dari Timur Tengah tetapi 
karena terjadi ketegangan 
politik di negara itu maka urung 
mengimpor gas dari sana. 

Terkait indikasi kerugian 
negara yang ditimbulkan dari 
inefisiensi PLN sebesar Rp37,6 
triliun, bahkan Dahlan Iskan 
mengatakan bahwa jumlah 
inefisiensi lebih dari itu. Anggota
Komisi VII Alimin Abdullah
sempat bertanya kepada Dahlan 
Iskan sebagai mantan Dirut PLN.
Pasalnya, Dahlan sempat menyebut 
bahwa kerugian PLN lebih tinggi dari 
audit BPK.

Untuk itu, Alimin meminta Dahlan 
mengungkap angka pasti dari 
inefisiensi PLN tersebut. “Bapak ingin 
bersih dan memperbaiki negara, kalau 
temuan BPK kecil, dan kenyataannya 
jauh lebih besar, tandanya bapak tahu, 

wajar karena dirut, nah berapa besar? 
Karena bapak tahu, enggak mungkin 
seorang menteri iseng,” kata Alimin.

Mendapat pertanyaan seperti 

itu, Dahlan mengatakan 
ucapan kerugian PLN lebih 
besar dari Rp 37,6 triliun sudah 
sempat dilontarkan jauh hari. 
Ia pun mengaku akan meminta 
sekretariat Komisi VII, karena 
dahulu sudah mempersoalkan 
inefisiensi PLN tersebut.

“Jumlahnya harus dihitung, 
itu tidak baru, saya sejak dirut 
PLN, mengungkapkan PLN
terlalu banyak “salah makan”, 
pembangkit gas dijalankan 
dengan BBM,” tuturnya.

Mengacu pada hal ini, Komisi
VII DPR kemudian melayangkan 
surat kepada BPK. Isinya, meminta 
BPK melakukan audit investigasi 

lagi terkait inefisiensi PT PLN yang 
berpotensi merugikan negara Rp37 
triliun.

Kali ini, DPR meminta BPK lebih 
detail memaparkan inefisiensi yang 

terjadi dalam tubuh PLN. “Jadi 
detil kepada sasaran, ini loh terjadi 
adanya kerugian negara, apa iya 
ini (kerugian negara) karena force 
major. Apa karena soal tsunami 
atau karena angin ribut, apa iya 
bukan karena orang,” kata Wakil 
Ketua Komisi VII Effendi Simbolon 
di komplek parlemen Senayan, 
Jakarta, pada 19 November 2012.

Effendi menjamin, permintaan 
investigasi bukan karena konflik 
individu dengan mantan Dirut PLN
yang saat ini menjabat sebagai 
Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dia 
menegaskan, permintaan audit 
ulang menyangkut potensi kerugian 
negara.

“Karena apapun itu, yang rugi 
ini kan negara dan yang rugi rakyat. 
Masa iya bangsa ini tidak peduli, 
bangsa ini pedulinya yang remeh-
temeh,” ucapnya. 

Tujuan lainnya, kata dia, 
agar kasus serupa tidak terjadi 
di kemudian hari. Effendi 

menyarankan kepada pemerintah 
untuk benar-benar menyeleksi setiap 
individu yang akan dilibatkan pada 
BUMN. and

Alimin Abdullah

Effendi Simbolon
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PERAN BPK di komunitas badan audit internasional 
makin aktif sepanjang 2012. Jika melihat kalender 
luar negeri tahun ini per Oktober 2012, setidaknya 
ada 119 kegiatan yang terkait dengan pihak luar BPK. 

Hal ini memperlihatkan eksistensi BPK makin diakui. Wujud 
kepercayaan itu ditandai dengan terpilihnya Ketua BPK Hadi 
Poernomo sebagai Ketua ASEAN Supreme Audit Institutions
(ASEANSAI). Selain itu, BPK juga terpilih sebagai Ketua INTOSAI 
WGEA (Working Group on Environmental Audit) yaitu kelompok 
kerja yang beranggotakan badan pemeriksa se-dunia untuk 
meningkatkan pemeriksanaan yang berperspektif lingkungan. 

Posisi internasional yang kuat itu tentu tak lepas dari 
dukungan perundang-undangan bagi BPK sebagai lembaga 
negara. Di era reformasi sekarang ini, BPK mendapatkan 
dukungan konstitusional dari MPR dalam Sidang Tahunan 
Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai 
lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, 
yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang 
antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-
satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan 
peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang 
independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang 

mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. 
Sebelum amandemen BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 
23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 
dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan 
tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan 
seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, 
yaitu UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU 
No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 
Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan.

Dengan posisi BPK yang independen dan profesional tentu 
membuat gerak dan aktivitas badan pemeriksa keuangan 
negara ini menjadi lebih ‘lincah’. Bisa dibayangkan jika BPK 
berada di bawah parlemen, misalnya, tentu lebih terbatas.   

Kiprah BPK di kancah internasional melalui lembaga audit 
global dan regional seperti INTOSAI (International Organization 
of Supreme Audit Institutions), ASOSAI (Asian Organization of 
Supreme Audit Institutions), dan ASEANSAI. 

INTOSAI adalah organisasi otonom, mandiri dan non-politik. 
Lembaga ini non-pemerintah dengan status konsultatif khusus 
dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan 

AKTIVITAS INTERNASIONAL 
BPK MAKIN ‘KENCANG’

Wakil Ketua dan Anggota BPK berfoto bersama dengan delegasi ANAO.

dok. warta bpk
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Bangsa-Bangsa. INTOSAI didirikan pada 
1953 atas inisiatif Emilio Fernandez 
Camus, Presiden SAI Kuba. Saat ini, 
INTOSAI memiliki 191 Anggota Penuh 
dan empat  anggota asosiasi.

Beberapa kegiatan yang diikuti oleh 
BPK terkait dengan keanggotaan pada 
INTOSAI di antaranya pada Januari 2012 
menghadiri pertemuan ke-21 INTOSAI 
WG atas audit IT di Kuala Lumpur, 
Malaysia. Selanjutnya pada Februari 
menghadiri The 1st Meeting of Sub Group 
2 INTOSAI WG on FACML di Langkawi, 
Malaysia. 

Pada April 2012, Wakil Ketua 
Hasan Bisri memimpin delegasi BPK ke 
pertemuan ke-5 INTOSAI WG on KNI di 
Riga, Latvia. Pada bulan yang sama, Anggota BPK Agung Firman 
Sampurna mengikuti The 2nd Meeting and Parallel Audit on 
Disaster Preparedness INTOSAI WD AADA di Turki.

 Selanjutnya, pada Juni terdapat dua kegiatan yang terkait 
dengan INTOSAI. Pertama, Anggota BPK Taufiequrachman Ruki 
menghadiri pertemuan ke-2 sub-grup 2 INTOSAI WG FACML 
di Berlin. Kedua, pertemuan dengan Auditor General National 
Audit Officer of Estonia dalam rangka transisi keketuaan INTOSAI 
WGEA. Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota BPK Ali Masykur 
Musa. Seperti diketahui, BPK terpilih menjadi Ketua INTOSAI 
WGEA periode 2013-2016.

Dua Anggota BPK yaitu Taufiequrachman Ruki dan Ali 
Masykur Musa, pada Oktober masing-masing menghadiri 
Pertemuan ke-6 INTOSAI WG FACML di Polandia dan Pertemuan 

Steering Committee INTOSAI WGEA ke-12 
di India. 

Sementara itu, ASOSAI  adalah salah 
satu grup regional INTOSAI. Grup lainnya 
adalah AFROSAI, ARABOSAI, CAROSAI, 
EUROSAI, OLACEFS dan Pasai. ASOSAI 
didirikan pada 1979 dengan 11 anggota. 
Keanggotaan dari ASOSAI terdiri dari 
Charter Members, Members and Associate 
Members. Sekarang keanggotaan telah 
berkembang menjadi 45 SAI.

Selama Kongres INTOSAI ke-5 di Lima, 
Peru pada Oktober 1977, pembentukan 
ASOSAI diusulkan oleh Tantuico, Ketua 
SAI di Filipina. Pada September 1978, 
sembilan ketua SAI Asia, yang menghadiri 
pertemuan DSE Jerman (Dentsche Stiftung 

fur Internationale Entwicklung), diselenggarakan di Berlin, 
Jerman Barat,  menandatangani piagam untuk ASOSAI. Pada 
Mei 1979, Majelis Pertama dan Dewan Pengurus mengadakan 
pertemuan di New Delhi, India yang menyetujui peraturan 
ASOSAI.

Selama 2012, BPK menghadiri seminar ASOSAI dengan 
tema Improvement of Audit Process for More Effective Audit yang 
disponsori oleh JICA, pada Mei. Selanjutnya, pada September 
diadakan seminar ke-4 ASOSAI WGEA on Environmental Auditing
dan Working Meeting di Matang, Perak, Malaysia.

Gerak ASEANSAI
Peran menonjol BPK lainnya yaitu dalam ASEAN Supreme

Audit Institutions (ASEANSAI). Organisasi ini merupakan badan 

Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota BPK Sapto Amal Damandari, dan Ketua Commission on Audit Filipina, Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan,  Desember 2012.

Anggota BPK Taufiequrachman Ruki

w
arta bpk/rianto praw

oto
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pemeriksa negara-negara anggota ASEAN. ASEANSAI didirikan 
oleh 10 badan pemeriksa se-ASEAN pada  16 November 2011, 
di Nusa Dua Bali, Indonesia, satu hari menjelang Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 2011.

Pembentukan ASEANSAI tersebut dilakukan dalam KTT 
pertama badan pemeriksa se-ASEAN.  Di dalam KTT tersebut 
dilakukan penandatanganan “Agreement of the Establisment 
of ASEANSAI” oleh seluruh ketua badan pemeriksa se-ASEAN 
dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, selaku Ketua 
ASEAN Tahun 2011.

Pembentukan organisasi baru yang melibatkan sepuluh 
badan pemerika negara anggota ASEAN memiliki latar 
belakang dan alasan yang kuat, sebab semua badan 
pemeriksa tersebut telah terhimpun dalam INTOSAI  dan 
ASOSAI. Kesamaan budaya, kebutuhan, dan tantangan di 
dalam pemeriksaan keuangan negara menjadi satu alasan 
kuat bergabungnya sepuluh badan pemeriksa se-ASEAN, 
khususnya untuk peningkatan kapasitas.

Alasan kedua terkait peran dan kontribusi badan 
pemeriksa untuk komunitas ASEAN. Sejak berdirinya ASEAN 
tahun 1967, telah banyak program yang dihasilkan dari ASEAN. 
Bahkan, tahun 2015 dicanangkan suatu Komunitas ASEAN 

dengan moto: “One Identity, One Vision, and One Caring and 
Sharing Community”.

Kehadiran ASEANSAI dalam Komunitas ASEAN diharapkan 
dapat memberi nilai tambah, khususnya untuk mendorong 
peningkatan good governance. Badan pemeriksa di setiap 
negara anggota ASEAN memeriksa keuangan negara masing-
masing, tentunya untuk mendorong good governance.
Dengan bersatunya dalam ASEANSAI, maka ada forum untuk 

peningkatan kapasitas, baik melalui pertukaran pengetahuan 
dan training.

Untuk itulah, ASEANSAI sebagai organisasi baru di 
lingkungan ASEAN, memiliki struktur sederhana, yaitu 
Assembly sebagai organ tertinggi, Executive Commitee, dan 
komite-komite. Assembly diadakan minimal satu kali dalam 
dua tahun. 

Komite Eksekutif terdiri dari ketua dan wakil ketua yang 
dipilih bergantian untuk periode dua tahun berdasarkan 
alphabetical order. Komite yang dibentuk untuk dua tahun 
pertama meliputi komite knowledge sharing dan komite 
training, serta komite rencana strategis dan komite rules and 
procedures.

Selama 2012, event yang terkait ASEANSAI sangat 
padat. BPK mengunjungi SAI Brunei Darussalam untuk 
membicarakan Working Plan of ASEANSAI 2012-2013 dan 
Persiapan Pertemuan Informal di Jaipur, India. Kegiatan ini 
terlaksana pada 25-27 Januari 2012. (lihat tabel)

Selain kegiatan di tiga organisasi audit di atas, BPK juga 
menerima sejumlah kunjungan, baik lembaga audit maupun 
non-audit. Seperti yang terjadi pada Januari, petinggi USAID 
yaitu Director of Democratic Governance Office pada Februari. 

Juga tercatat pada Maret terdapat kunjungan dari Chairman 
of Philipines Audit Commission dan Chairman of Philipines 
Ombudsman.

Tim audit ANAO juga mendatangi BPK untuk 
mendiskusikan audit dana infrastruktur pada Juli. Sebulan 
kemudian, pada 24 Agustus, Chief Financial Management World 
Bank Tony Hegart juga mengunjungi BPK. (lihat tabel).

Pertemuan ASEANSAI di Jaipur India (saat ASOSAI Assembly) 29 Februari 2012.

istimewa
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Februari 
- Director of Democratic Governance Office USAID

Maret 
- Director of Operation Risk Management World Bank

Paul Bermingham
- Financial Control Specialist of ADB
- Chairman of Philipines Audit Commission dan 

Chairman of Philipines Ombudsman.

April 
- Universitas Sydney tentang persiapan Short 

Course Pengembangan SDM 
- Speaker of Sabah State Legislative Assembly dan 

Sabah Public Account Committee to the Parliament.

Juni
- CNAO Kamboja 
- Fact Finding Mission GIZ, Ute Ecardt 

Juli
- Tim Audit ANAO  

Agustus 
- Chief Financial Management World Bank Tony 

Hegart

September 
- Delegasi SNAO dalam rangka workshop ISSAI 

bidang pemeriksaan keuangan 
- SAI Oman 
- Joseph Christoff, Implementasi Fraud Control 

System SIAP 

Oktober 
- Tim Assessment USAID untuk penyusunan 

Country Strategy 2011-2019

November
- SAI Polandia 
- SAI Tunisia 

Tabel 1 : 

Kunjungan pihak luar ke BPK 2012

Ketua BPK Hadi Poernomo menerima delegasi ANAO.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menerima delegasi SNAO (Swedia).

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menerima ketua SAI Oman H.E. Sheikh Nasser Hilal 

Nasser  Al Mawawi.

foto-foto: dok. warta bpk
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Januari 
- BPK mengunjungi SAI Brunei 

Darussalam untuk membicarakan 
Working Plan of ASEANSAI 2012-2013 
dan Persiapan Pertemuan Informal di 
Jaipur, India.

Februari 
- Committee Meeting di Kota Kinabalu, 

Malaysia 
- Meeting to endorse ASEANSAI Plan di 

Jaipur, India 

Mei
- ASEANSAI strategic Plan Committee 

Meeting di Vietnam 

September
- Instructor Design Meeting of ASEANSAI 

Workshop on QAFA di Thailand
- ASEANSAI Rules and Procedures 

Committee Meeting di Singapura

Oktober 
- ASEANSAI Parallel Auditing Seminar on 

Financial Management Accountibility 
Index (FMAI) dan Non-Revenues Water 
(NEW) di Penang, Malaysia 

November 
- ASEANSAI Symposium on Good 

Governance di Brunei Darussalam 

Desember 
- ASEANSAI workshop on QAFA di 

Indonesia

Tabel 2 : 

Kegiatan ASEANSAI 2012

Ketua BPK  dan ASEANSAI, Hadi Poernomo membuka pertemuan komite Rencana Strategis ASEANSAI.

Pertemuan ASEANSAI di Jaipur India.

Ketua BPK Hadi Poernomo bersama peserta pertemuan ketiga Komite Rencana Strategis ASEANSAI.
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KEGIATAN yang menonjol 
sepanjang 2012 di antaranya 
pertemuan INTOSAI di 
Yogyakarta pada awal Juni.  

Mereka tergabung dalam INTOSAI 
Working Group on Accountability for 

and Audit Disaster Related Aid (WG 
AADA). Pertemuan  membahas 
agenda utama yakni merumuskan  
pedoman standar international 
pengelolaan keuangan bantuan 
bencana.

Audit dana bencana yang sangat besar sudah distandardisasi. 
Sementara audit lingkungan dapat memberikan  konstribusi positif 
dalam upaya memperbaiki kualitas kelautan dan perikanan.

STANDARDISASI AUDIT BENCANA & 
KERJA SAMA DENGAN JAN

Mengapa menonjol? Selain 
melibatkan banyak negara,  bencana 
alam kerap melanda di Indonesia, 
mulai dari tsunami sampai gunung 
meletus. Tentunya dana bantuan yang 
berasal dari pendonor, jumlahnya  
juga sangat besar, perlu panduan 
pemeriksaan keuangan yang 
standar.  Sebagai ilustrasi, dana yang 
terkumpul untuk bencana tsunami 
di Aceh mencapai Rp19,85 triliun. 
Dengan jumlah bantuan sebesar itu, 

Ketua BPK Hadi Poernomo membuka pertemuan INTOSAI Working Group on Accountability for and Audit Disaster Related Aid (WGAADA), Yogyakarta 24 September 2012
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kemungkinan sangat terbuka terjadinya korupsi.  
Untuk  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan 

bantuan bencana tersebut, INTOSAI membentuk kelompok 
kerja bidang pertangungjawaban pengelolaan bantuan 
bencana. Salah satu caranya dengan mengembangkan 
panduan untuk akuntabilitas pengelolaan dan panduan 
untuk audit  bantuan bencana. Konsep panduan 

pemeriksaan ini  merupakan bukti kerja sama dan 
komitemen yang tinggi dari seluruh anggota kelompok 
untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan bantuan  
bencana.

Kelompok kerja itu terdiri dari 14 negara yaitu Amerika, 
European Court of Auditors (ECA), Belanda, Chili, Cina, 
Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Pakistan, 
Rusia, Turki, dan Ukraina.  

Pertemuan badan pemeriksa tingkat dunia ini 
merupakan  kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di 
Antalya, Turki. Pertemuan menetapkan konsep panduan 
pemeriksaan keuangan bencana yang selanjutnya akan 

diajukan sebagai konsep International Standards of Supreme 
Audit Institution (ISSAI) atau standar INTOSAI pada sidang 
di Beijing, Cina,  pada 2013. Dengan adanya panduan ini, 
diharapkan dapat menumbuhkan praktek pengelolaan  
bantuan bencana yang baik. 

Pertemuan tersebut juga membahas rencana 
pemeriksaan pararel pengelolaan bantuan bencana 

yang dikoordinasikan oleh BPK.  Pararel audit bertujuan 
untuk mengujicobakan prosedur pemeriksaan yang telah 
dikembangkan dan akan memberikan masukan pada 
pengembangan panduan pemeriksaan selanjutnya. 

Ketua INTOSAI WGAADA Gjis M. De Vries mengatakan 
ada dua tujuan utama dilaksanakannya pembuatan 
standardisasi audit dana  bencana. Pertama, menciptakan 
prosedur bagi badan pemeriksa di negara-negara anggota 
ketika hendak melakukan audit dana yang  digunakan 
dalam penanggulangan bencana. 

“Dana tersebut bukan hanya yang dianggarkan dalam 
APBN, tetapi juga dana bantuan masyarakat lokal dan  

Suasana pertemuan INTOSAI Working Group on Accountability for and Audit Disaster Related Aid (WGAADA), Yogyakarta 24 September 2012.

dok. warta bpk
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asing,” katanya.
Hal itu dianggap penting karena untuk memastikan para 

korban bencana menerima bantuan. Pasalnya, seringkali 
ditemukan politisi berjanji membantu, tetapi bantuan tak 
sampai. “Kita harus pastikan uang pajak digunakan untuk 
membantu korban,” tegasnya. 

Tujuan kedua, mencari cara bagaimana mengaudit 
kesiapan negara dalam menghadapi 
bencana. Hal  ini sangat penting bagi 
masyarakat untuk mengetahui apakah 
pemerintahnya sudah bersiap dengan baik 
dalam menghadapi kemungkinan bencana. 

“Jadi apabila ada bencana di masa 
depan, bisa dihadapi. Semua ini juga perlu 
diujikan. Persiapan ini harus diaudit. Inilah 
tujuan kita,” kata Gjis M. De Vries. 

Pertemuan yang  berlangsung 
selama tiga hari  itu  akhirnya berhasil  
menyelesaikan seluruh draf panduan audit 
itu. Para peserta sepakat untuk  menyetujui 
empat bagian draf panduan : 
- panduan audit persiapan  

penanggulangan bencana
- panduan audit penanggulangan 

bencana
- panduan  audit bencana terkait dugaan 

korupsi dan penyelewengan dalam 

proses  penanggulangan bencana
- penggunaan sistem informasi geografi  sebagai alat 

audit.

Anggota BPK Sapto Amal Damandari berharap semua  
peserta pertemuan dan anggota INTOSAI bisa mendukung 
draf panduan itu  untuk diusulkan menjadi standar 
internasional. Pengusulan itu akan dilaksanakan dalam 
pertemuan INTOSAI sedunia yang  rencananya dilakukan di 
Beijing, China, pada Oktober 2013. 

“Indonesia sendiri sudah pasti akan mengadopsi hasil 
ini sebagai standar  audit dalam penanggulangan bencana,” 
kata Sapto. 

Dia juga mengungkapkan peserta pertemuan 
juga sepakat  untuk membuat proses audit paralel di 
tiga negara di antaranya Indonesia dan  Pakistan.  Dia  
mengumpamakan audit paralel ini    semacam test drive bagi 
kendaraan  baru. Dengan begitu nantinya bisa diketahui 
tingkat keefektifannya  saat digunakan oleh  negara 
anggota INTOSAI.  Selain itu,  dengan audit paralel dapat 
diketahui apakah standar audit  ini bisa diaplikasikan di 
berbagai negara. 

BPK & JAN Berlanjut 
Sebagai lembaga negara, BPK menghadapi tuntutan dari 

stakeholders yang semakin meningkat. Untuk menghadapi 
tuntutan itu, BPK senantiasa berupaya meningkatkan 
kapasitasnya, baik kelembagaan maupun sumber daya 
manusia. Salah satu langkah yang diambil melalui kerja 
sama dengan badan pemeriksa negara lain. 

BPK dapat meningkatkan kapasitas para pegawai 
melalui pertukaran pengalaman dan berbagi pengetahuan 
dengan badan pemeriksa negara lain, melalui training-

Anggota BPK Ali Masykur Musa

Anggota BPK Ali Masykur Musa (tengah) bersama Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, 
Gubernur NTB M. Zainul Majdi, Deputi Auditor General JAN Malaysia Datok ‘Haji Anwari Bin Suri, dan 
Tortama IV BPK Saiful Anwar Nasution pada pertemuan teknis paralel audit di Lombok (NTB), 3 - 4 
September 2012
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training yang diselenggarkan, pertukaran informasi, 
workshop-workshop, dan sebagainya. 

Hubungan dan kerja sama ini tidak mungkin tidak 
dilaksanakan, karena sebagai negara yang berdaulat, 
Indonesia tidak mungkin menutup diri. Dengan prinsip 
politik bebas aktif, Indonesia memiliki kebebasan dalam 
menentukan masalah sendiri dan aktif dalam berperan di 
kancah internasional.

Sampai dengan saat ini BPK telah melaksanakan 
MoU dengan 14 BPK negara lain, termasuk dengan JAN 
Malaysia. Hubungan BPK dan JAN Malaysia dimulai dengan 
pelaksanaan Technical Meeting pertama di Indonesia pada 
saat ulang tahun BPK ke 60 pada Januari 2007. Hubungan 
ini disahkan dengan penandatanganan perjanjian pada 4 
November 2007 saat International Congress of Supreme Audit 
Institutions (INCOSAI) ke-19 di Mexico City, Mexico. 

MoU antara BPK dan JAN Malaysia telah berjalan selama 
5 tahun sampai dengan 2012, dan akan terus diperpanjang 
secara otomatis setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak.

Pertemuan teknis telah digelar beberapa kali  seperti 
di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, pada 9-11 April 2012. 
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa 
di Bukit Tinggi,  Yogyakarta, Langkawi, Manado, Mataram, 
dan Johor. 

Melalui pertemuan teknis itu, banyak manfaat yang 
diperoleh seperti mengembangkan audit manual tentang 
kehutanan, berbagi pengalaman pada penggunaan 
teknologi sistem informasi geografis (GIS), Global Positioning 
System (GPS), serta teknologi lain dalam audit.  Manfaat lain, 

juga berbagi teknik audit dan prosedur, 
yang secara langsung maupun tidak 
langsung meningkatkan kualitas laporan 
audit.

Anggota BPK Ali Masykur Musa 
mengatakan perlunya kedua negara untuk 
bersatu dalam memelihara sumber daya 
alam yang sangat kaya dan beragam 
ini. Pada implementasi paralel audit 
sebelumnya, BPK dan JAN melakukan 
pemeriksaan atas manajamen hutan 
bakau atau mangrove di Selat Malaka. 
Laporan audit atas manajemen hutan 
bakau tersebut telah berkontribusi optimal 
untuk perbaikan manajemen hutan bakau 
di kedua negara. Pada implementasi 
berikutnya, kedua pihak sepakat untuk 
melakukan pemeriksaan paralel atas IUU 
Fishing dan Customs pada 2012.

Pada 2-4 September 2012, BPK dan 
JAN Malaysia bertemu untuk membahas 
masalah audit lingkungan dan kerja sama 
bilateral. 

Ali Masykur menambahkan pemanfaatan kelautan dan 
perikanan harus diselaraskan dengan upaya perlindungan 
sumber daya tersebut, agar dapat berkelanjutan untuk 
kehidupan anak cucu kita.  Oleh karena itu, lanjutnya, 
koordinasi dan kerja sama yang baik antara Indonesia dan 
Malaysia dalam upaya perlindungan laut merupakan hal 
esensi yang harus segera diwujudkan. 

”Kami meyakini bahwa hasil audit BPK and JAN dapat 
memberikan  konstribusi positif dalam upaya memperbaiki 
kualitas kelautan dan perikanan masing-masing negara. 
Rekomendasi dari hasil audit juga akan dapat memberikan 
dampak positif dalam memperbaiki, meningkatkan dan 
membatasi persolan kelautan dan perikanan,” tuturnya. 

Kesepakatan teknis antara BPK dan JAN untuk 
implementasi kerja sama selanjutnya, meliputi action plan,
sebagai berikut:
1. Penyusunan laporan paralel audit IUU Fishing dan

Customs.
2. Kesepakatan atas Audit Planning Memorandum (APM) 

& Audit Design Matrix (ADM) on Water Resources 
Management yang akan dilaksanakan audit pada  
Semester II tahun 2012.

3. Pengembangan Audit Planning Memorandum (APM) & 
Audit Design Matrix (ADM) on Food Security ( Agriculture) 
pada  pertemuan teknis selanjutnya di Malaysia. Audit 
akan dilaksanakan pada semester II tahun 2013.

4. Pelaksanaan secondment dan riset atas Accountability 
Index of Financial Management dan Quality Assurance 
tahun 2013.

Suasana pembukaan pertemuan teknis paralel audit atas lingkungan di Lombok 
(NTB), 3 - 4 September 2012.
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DARI E-AUDIT MENUJU EARLY 
WARNING SYSTEM 
BPK SIAP  MEMASUKI ERA AUDIT ELEKTRONIK DALAM 
MENJALANKAN  TUGASNYA SEBAGAI AUDITOR NEGARA. KESIAPAN 
ITU DITANDAI DENGAN DITETAPKANNYA DKI JAKARTA SEBAGAI  
ENTITAS YANG MENJADI MODEL IMPLEMENTASI E-AUDIT.

PERJALANAN  BPK
menggapai terwujudnya 
audit elektronik yang lazim 
disebut sebagai e-audit   

cukup panjang. Tiga bulan setelah 
Hadi Poernomo dilantik menjadi 
Ketua BPK, pada 26 Oktober 2009, BPK 
mencanangkan suatu gagasan besar  
dalam  mewujudkan  transparansi 
pengelolaan keuangan negara  
yang akuntable sebagaimana  yang 
diamanatkan oleh UU No 15 tahun 
2004 tentang Keuangan Negara.

Dalam gagasan yang disampaikan 
BPK tersebut, transparansi serta 
akuntabilitas yang bertujuan lebih 
mensejahterakan  rakyat Indonesia 
itu  dibingkai  melalui pembentukan 
suatu jaringan sistem informasi yang 
masif yang kemudian dikenal dengan    
Sinergi Nasional Sistem Informasi 
(SNSI) sebagai langkah awal  sekaligus 
sebagai perekat yang menjadi dasar 
pelaksaan e-audit.

Sebagaimana diungkapkan Ketua 
BPK dalam berbagai acara, dan terakhir 
terungkap dalam acara bertajuk 
“Sinergi Dalam Memberantas Korupsi” 
yang ditayangkan salah satu stasiun 
TV 11 Desember lalu, gagasan  BPK  
tersebut pertama kali  disampaikan 
kepada para pimpinan  lembaga  
negara di Istana Bogor pada  1 Januari 
2010.

Bak gayung bersambut, gagasan 
BPK  tersebut  langsung mendapat 
dukungan penuh oleh para pimpinan 
lembaga negara, mulai dari Presiden, 
Wakil Presiden, Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) dll. 

“Sekarang peristiwa itu telah 
berjalan tiga tahun. Selama tiga warta bpk/rianto prawoto

Hadi Poernomo
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tahun ini BPK telah merencanakan, 
menggodok  dalam Renstra BPK 
2011-2015,  serta mensosialisasikan 
pembangunan Sinergi Nasional 
Sistem Informasi  yang kelak akan 
menjadi landasan utama dalam 
mewujudkan gagasan BPK yang telah 
disepakati semua pihak tersebut,” ujar 
Hadi Poernomo.

Maka tak pelak bila dalam 
tiga tahun ini BPK telah      
menandatangani lebih dari  726 
MOU  yang berisi nota  kesepahaman  
(MoU)  dengan para auditeenya yang 
antara lain terdiri  dari BUMN, BUMD, 
BLU, BHMN, Pemprov, Pemkab/kota 
di seluruh Indonesia  yang menjadi 
entitas yang diperiksa BPK.

Setelah terbentuk sinergi, maka 
langkah selanjutnya BPK mulai 
membuat jaringan secara online
sehingga pada akhirnya terbentuk link
and match yang  berfungsi sebagai 
pusat data yang bisa menyajikan 
semua pelaporan para  auditee secara 
real time.

Dengan adanya link and 
match ini, papar Hadi Poernomo, 
BPK bisa melakukan monitoring 
yang kuat terhadap penggunaan 
atau pengelolan  anggaran yang 
bersumber dari keuangan negara. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 
huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, 
dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 
15 Tahun 2006, BPK RI memiliki 
kewenangan untuk meminta 
keterangan dan/atau dokumen 
yang wajib diberikan setiap orang, 
unit organisasi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 
lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, 
BUMD, dan lembaga atau badan lain 
yang mengelola keuangan negara.

“Contoh kongkret, misalnya   kita  
mau menguji kebenaran para pejabat 
yang melaksanakan tugas ke daerah 
dengan  menggunakan tiket pesawat  
Garuda. Dengan adanya sistem on 
line,  kita bisa langsung mencocokkan  
siapa pemakainya. Jadi secara 
populasi bisa cepat diselesaikan,” 
katanya.  “Dan ini sudah mulai kita 

jalankan,” tegasnya.
Keuntungan lain, dengan adanya 

SNSI ini maka waktu yang digunakan 
BPK untuk melakukan audit bisa 
terpangkas hingga 70 persen. Bahkan 
hasilnya bisa lebih akurat karena  
dalam    pelaksananya BPK memiliki 
tiga tahapan.

Tahap pertama,  desk audit 
atau audit yang dilakukan  hanya  
dari belakang meja . Kalau melalui 
desk audit BPK  belum puas, maka 
maka pada tahap kedua  BPK akan 

memberikan surat kepada auditee 
yang disebut sebagai  korespondensi 
audit. Kalau masih belum juga cukup 
maka masuk ke tahapan ketiga, yakni 
auditor BPK  akan turun ke lapangan  
untuk menguji kebenaran data yang 
ada. Hal ini   biasa  disebut sebagai
field audit.

Sekalipun proyek ini melibatkan 
lebih dari 750 entitas  yang tersebar 
di seluruh Indonesia, Hadi Poernomo 
menegaskan  biaya yang di anggarkan 
BPK  juga tidak terlalu besar karena 
BPK hanya mengambil output dari 
para entitas  yang telah  memiliki 
anggaran dari keuangan negara. 

Output inilah yang kemudian ditarik  
ke pusat data  melalui interface atau  
agen konsolidator  atau AK. Sementar 
itu transparansi dari laporankeuangan 
tersebut  secara otomatis akan teratasi 
karena  semua laporan tersiar secara 
online.

Keuntungan lainnya,   dengan 
adanya sistem online  ini maka BPK 
bisa mengatasi  kendala waktu 
untuk melakukan audit yang 
dalam   undang-undang  dibatasi  
hanya 2 bulan saja.  “Kami telah 

melakukan sejumlah piloting dan 
berhasil, sehingga sekarang tinggal 
pelaksaannya saja untuk tahun buku 
2012, pelaksanannya tahun 2013”.

Hadi Poernomo pun meyakini,  
bila BPK bisa mengakses semua 
data keuangan dan semua informasi 
lalu lintas keuangan,  hal itu akan 
tumpang tindih  dengan fungsi PPATK. 
BPK tetap akan patuh pada  pada 
koridor hukum dan tidak mungkin 
masuk pada bidang lain yang memiliki  
larangan hukum. Tapi yang tidak ada 
larangan hukumnya, BPK bisa masuk 
sesuai  dengan ketentuan Pasal 10 
huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004, 

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Gubernur DKI Joko Widodo

warta bpk/rianto prawoto
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dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 
Tahun 2006,

 “Jadi harapan kita masyarakat 
mengetahui bahwa selama tiga  tahun 
ini BPK telah menyusun sistem online 
dengan para entitas  untuk membuat 
suatu pusat data. 

 “Pusat Data BPK tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh BPK maupun 
oleh masing-masing entitas.” Oleh 
BPK pusat data dimanfaatkan dalam 
pemeriksaan secara elektronis 
sehingga pemeriksaan bisa berjalan 
dengan lebih mudah, lebih cepat, 
dan lebih efektif. Sementara bagi 
entitas, pusat data tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk membantu 
dalam melakukan monitoring dan 
pengendalian satuan kerja yang ada, 
serta program dan kegiatan untuk 
mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan pusat 
data tersebut, BPK akan lebih mudah 
melakukan check, tracking, dan 
menelusuri transaksi keuangan dan 
menemukan bukti-buktinya, serta 
secara dini bisa mengetahui jika ada 
ketidakwajaran dalam pengelolaan 
keuangan negara. Terkait dengan 
praktik korupsi, dengan cara tersebut 
BPK secara dini akan lebih mudah 

menemukan dan melakukan 
pencegahannya, sehingga audit ini 
akan befungsi sebagai early warning 
system.

Kesimpulannya, pada saatnya 
nanti BPK maupun  entitas akan 
dipaksa terbuka, transparan dan 
akuntable oleh sistem yang telah 
kita siapkan. Selanjutnya kita akan 
terus menggulirkan sistem dan 
komitmen yang telah disepakati  guna 
mensejahterakan masyarakat.

Memuaskan
Menanggapi implementasi e-audit, 

Wakapolri, Nanan Sukarna yang  
menjadi nara sumber dalam dialog 
dengan BPK disebuah Stasiun Televisi  
menegaskan sejak awal Polri telah 
komit yang kemudian kita wujudkan 
dalam bentuk nota  kesepahaman 
(MoU) antara Polri dengan BPK.

“Sekarang tengah dibangun suatu 
sistem jaringan untuk mendukung 
sistem online tersebut. Dengan 
adanya jaringan itu kita  berharap 
bisa melakukan pencegahan 
penyimpangan-penyimpangan 
penggunaan anggaran atau korupsi di 
semua satuan kepolisian,” tegas Nanan.

Kongkritnya, dalam paradigma 

keterbukaan dan transparansi ini,  
tanpa menggunakan online  pun 
auditor BPK sudah bisa menemukan 
penyimpangan yang terjadi dengan  
mudah. Apalagi nanti kalau sudah 
online. Kalau ada anggota yang 
mendapat tugas  luar kota lima hari, 
tapi tiga hari sudah pulang ya anggran 
yang dua hari harus dikembalikan. Jadi 
kasarnya saya selalu mengingatkan 
kepada para anggota  bahwa tidak ada 
lagi alasan  bagi  merka  untuk  “ngentit”  
uang negara.

Demikian juga yang di bawah. 
Menurut Nanan dengan adanya 
monitoring  polisi tidak bisa 
mempersulit masyarakat. Ini sudah 
menjadi komitmen dan visi bersama  
untuk melakukan pencegahan.  
Wal hasil transparansi ini juga akan 
meringankan beban penegak hukum.

Karena itulah ketika ditanya  
apakah kepolisian puas dengan kinerja 
BPK, maka Nanan Sukarna spontan 
menjawab “puas sekali”. 

 Menurutnya  BPK kini ditempatkan 
sebagai konsultan pada saat 
menemukan masalah. Kepolisian  selalu 
berkonsultasi untuk melihat  sejauh 
mana penyelahgunaan itu terjadi.

Menyinggung soal kerahasiaan 
Nanan menegaskan, tak ada   
kerahasiaan bagi setiap pejabat 
publik  dalam kaitannya dengan  
penggunaan keuangan negara. 
Pasalnya semua penggunaan 
keuangan negara harus 
dipertanggung jawabkan secara 
transparan.

“Bagi kami tidak ada kendala 
apa-apa dengan penggunaan 
sistem online ini. Bahkan kalau 
ada yang dirahasiakan hal 
itu justru akan mengundang 
pertanyaan. Kenapa 
dirahasiakan?  Oleh karena itu 
kami tetap meminta kepada 
masyarakat untuk mengawasi, 
memantau dan mengawal  
komitmen serta sistem on 
line yang terbuka ini agar bisa 
berjalan sebagimana yang 
diharapkan,” tegasnya. bdKetua BPK Hadi Poernomo menjawab pertanyaan pers.

warta bpk/rianto prawoto
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ANGGARAN Pemerintah Provinsi DKI bisa 
dimonitor secara real time.  Dengan diberlakukan 
sistem online diperkirakan pendapatan daerah 
akan terdongkrak  melebihi target yang 
ditetapkan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 
menyambut baik langkah BPK yang menjadikan 
Pemprov DKI sebagai model impelementasi 
e-audit. Dengan penerapan ini Pemprov DKI  
bisa langsung memantau  perkembangan 
penambahan pendapatan yang masuk ke dalam 
kas daerah setiap hari.

“Saya  berterima kasih kepada BPK  karema  
setiap hari  kami  bisa melihat  pendapatan yang 
masuk ke kas daerah, sekaligus bisa  melihat 
penggunaan anggaran keuangan. Semuanya bisa 
dilihat,” kata Jokowi, dalam acara Forum Dialog 
tentang Implementasi e-audit untuk Mencegah 
Korupsi, di auditorium Kantor Perwakilan BPK 
Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/12).

Joko Widodo menambahkan bahwa APBD 
Pemprov DKI Jakarta sangat besar. Oleh karena 
itu, sungguh berbahaya bila tidak ada mekanisme 
kontrol  sejak dini. Diharapkan adanya sistem 
online, baik BPK maupun Pemprov DKI,  bisa 
mencegah dan menekan adanya  penyimpangan 
penggunaan anggaran yang bisa berujung pada 
korupsi.

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memang 
telah menandatangani  Memorandum of 
Understanding (MoU)  dengan BPK  tentang 
pembentukan SNSI  sehingga BPK bisa  
mengakses data  guna mendukung e-audit  yang 
telah dicanangkan oleh BPK. Dengan  ditetapkannya DKI 
sebagai  model implementasi e-audit,  BPK   tiap harinya 
bisa  melakukan desk e-audit secara real time.

Begitu juga dengan kegiatan bulanan, akan dilakukan 
dengan cara yang sama, sehingga akan kelihatan apakah 
pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah telah 
dilakukan dengan benar. 

“Dengan adanya sistem ini  kami berharap laporan 
keuangan Pemprov DKI bisa semakin akurat, akuntable 
dan transparan,”  tegas Jokowi,  sapaan khas Joko Widodo.  

Ketua BPK Hadi Poernomo menerangkan jumlah 
lembaga negara yang telah memiliki link dengan BPK 

sebanyak 726 lembaga. Rinciannya, tiga lembaga 
legislatif, tiga lembaga yudikatif, 34 kementerian, 42 non-
kementerian, 148 BUMN/BUMD, serta 496 pemerintah 
provinsi/kabupaten/kotamadya.

Adapun, Kepala BPK Perwakilan DKI Blucer  Welington 
Rajaguguk mengatakan database yang akan di-online-
kan pada 2013 adalah sistem pajak kendaraan bermotor, 
sistem bea balik nama kendaraan bermotor, sistem 
pengelolaan pajak daerah, sistem e-procurement, sistem 
pajak air bawah tanah, sistem pajak reklame,  sistem 
retribusi pengujian kendaraan bermotor, pajak dari hotel-
hotel, rumah makan.  bd

SETIAP SAAT “DAPUR”
PEMPROV DKI BISA DIINTIP

Gubernur DKI Joko Widodo menjawab pertanyaan Pers.

warta bpk/rianto prawoto

59EDISI KALEIDOSKOP 2012WARTA BPK

56-75 AKTIVITAS INTERNAL BPK cs 5.indd   59 2/18/13   10:11 AM



AKTIVITAS BPK INTERNAL

Kiprah  BPK dalam  menyelamatkan keuangan negara 
di era reformasi ini  semakin signifikan. Dalam 4,5 tahun 
terakhir setidaknya  BPK  telah melaporkan 319  temuan 
penyalahgunaan keuangan negara yang mengindikasikan 
adanya tindak pidana korupsi. Selain itu, dari hasil  audit 
yang dilakukan, dalam kurun waktu itu  BPK  telah berhasil  
menyelamatkan sekitar Rp34,4  triliun uang negara. 

Dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan, tugas tugas BPK telah terinci secara jelas. Namun 
menyelamatkan uang negara  sebesar Rp34 trlliun  lebih, 
tentu  jumlah yang cukup signifikan dan jauh lebih besar dari 
anggaran untuk BPK.

Berikut kutipan dialog bertajuk ‘Sinergi Berantas Korupsi’  
dengan narasumber  Ketua BPK Hadi Poernomo (HP), 

Wakapolri  Komjen  Nanan Sukarna (NS), dan Wakil 

Ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW).

BPK memiliki peran penting dalam pemberantasan 

korupsi.  Apa  perubahan  strategi  yang diterapkan  

selama  3,5 tahun memimpin  BPK?

HP: Kami  selalu melihat kekompakan  dan sinergitas 
sebagai  faktor utama yang sangat penting. Disamping itu, 
kita harus  kembali kepada UU.  Kalau  memang  ada yang  
belum jelas, harus kita jelaskan kepada lembaga-lembaga 
lain. Kalau ada penafsiran yang  kurang tepat, ya harus  kita 
luruskan.

Apa  ada kata  dalam UU yang harus diluruskan?   

HP:  Sebenarnya UU sudah jelas sekali. Dalam arti kata,  
pihak auditee kita uji  dengan perundang-undangan yang 
ada  di bawahnya, kemudian  kita selaraskan. Kalau memang  
ada yang tidak cocok, kita akan memintakan pendapat ke 
Presiden guna  dicarikan pemecahannya, apakah memang 
ada hal-hal yang mungkin  belum lengkap atau belum pas.  
Hal ini bisa dilakukan  oleh BPK  karena BPK   memiliki hak 
untuk menyampaikan pendapat, termasuk menyampaikan  
perihal kelemahan-kelemahan yang masih ada dengan 
tujuan penyempurnaan. 

Selama 4,5 tahun terakhir ada 319 temuan  yang 

disampaikan ke aparat penegak hukum.  Namun, tidak 

semua report BPK ditindaklanjuti. Apa ini juga terkait 

AUDIT BPK DI RANAH
PEMBERANTASAN KORUPSI   

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna ketika berdialog di Metro TV.
warta bpk/rianto prawoto
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kurangnya sinergi tadi?

HP: Tidak.  Memang banyak hal-
hal yang  mengharuskan kita duduk 
bersama. Misalnya, untuk melihat 
apa masih ada hal-hal yang belum 
lengkap,  atau  memang masih ada 
hal-hal yang masih kurang cukup  
atau kurang pas  bagi aparat penegak 
hukum untuk melakukan penyidikan. 

Untuk yang ke kepolisian,  

menurut Anda seharusnya  sudah 

berapa yang harus ditindaklanjuti 

tetapi masih outstanding?

HP: Semuanya cukup banyak.  
Yang kita serahkan kepada aparat 
penegak hukum semuanya 319  
temuan. Kemudian yang sudah 
ditangani oleh aparat penegak 
hukum  58% equivalen 187 kasus.

Apakah yang 42 tidak 

ditanyakan?

HP: Kita harus menyadari, dari 
laporan  yang  kita sampaikan  
mungkin ada  hal-hal yang masih 
perlu diluruskan. Karena itulah,  
yang  perlu kita lakukan  yang  
pertama  adalah  sinkronisasi 
dan  kedua, sinergitas.   Dari  
sinkronisasi dan sinergitas itulah  
kita  bisa mengetahui  secara  
persis duduk permasalahan yang 
sebenarnya.     

Pak Nanan (Wakapolri), 

kenapa  42% itu belum 

ditindaklanjuti?  

NS: Sebenarnya, sejak awal 
reformasi ada mindset baru  tentang 
keterbukaan. Di kepolisian kita 
memiliki Ime dan Emi yaitu  internal 
mendukung eksternal dan eksternal 
memanfaatkan internal. Kalau dulu 
mungkin kita memang resisten 
terhadap pemeriksa eksternal 
independen. Setelah itu, kita justru  
ingin selalu menjadi bagian dari 
pemeriksa ekternal independen. 
Kenapa, karena internalpun kita telah 
komit untuk sama-sama membuka 
apapun  dalam rangka  transparansi 
dan akuntabilitas. 

Itulah sebabnya kita kemudian 
membuat MoU dengan BPK. Minta 
terlebih dahulu diaudit  oleh menteri 

keuangan, minta konsultan, bahkan 
kemudian ditempatkan 10 anggota 
BPKP di Mabes Polri   untuk  sama-
sama mempelajari temuan BPK dan  
bagaimana  cara membuka  laporan 
BPK  tersebut secara transparan. 
Bahkan, kami juga telah membuat 
MoU dengan BPK untuk online yang  
sekarang sedang dikembangkan. 

Kami harapkan dengan adanya 
laporan secara online, ke depan 
bisa  dilakukan pencegahan adanya 

penyimpangan penggunaan 
anggaran  sejak  awal, saat  sedang 
menggunakan anggaran ataupun  
setelah laporan  penggunaan 
anggaran.

Namun, kenapa yang 42% 

belum tertangani?

NS: Saya kira semuanya sudah 
ditangani atau sedang ditangani. Itu   
pasti.  Karena setiap 3 bulan selalu ada  
laporan tentang  tindak lanjut temuan 
BPK .     Ada tim BPK yang selalu turun 
untuik menindaklanjuti. Saya selalu 
hafal karena saya mantan Irwasum. 
Saya bahkan selalu memaksa  minta 
rencana apa tindaklanjutnya. 

Dalam menanggapi tindak lanjut 
yang kami sampaikan, biasanya BPK 

kemudian mengundang KPA, lalu kita 
membahas  dan mengaudit  bersama 
sama secara transparan dan terbuka.  
Memang terkadang ada  temuan-
temuan itu terjadi beberapa tahun 
sebelumnya sehingga pada kurun 
waktu itu  telah terjadi mutasi jabatan. 
Untuk menangani hal itu, kita harus 
kembali memanggil dan meminta 
keterangan para pejabat saat temuan 
itu dilaporkan.                                                                               

Pak Bambang, sebagai  Wakil 

Ketua  KPK, bagaimana KPK  

memaknai temuan BPK?

BW: Dalam menjalankan tugas, 
KPK  terikat pada pasal 11 UU 30 
tahun 2002 yang pada intinya  KPK  
hanya bisa menangani  korupsi 
dengan kualifikasi tertentu. Jadi,
tidak semua kasus korupsi ditangani 
KPK.  Oleh karena itu,  yang dilakukan  
KPK dalam kerjasama dengan BPK 
biasanya kami meminta BPK untuk 
menghitung  ganti rugi atau kerugian 
negara. Itu yang  paling  sering kita 
lakukan.  

Bagaimana kalau ada temuan 

dari hasil audit BPK  yang 

dikirimkan ke KPK? BW: Langkah 
pertama, tentu kita akan lebih 
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dahulu  mempelajari  dan mengecek  
apakah temuan yang dilaporkan itu 
berkaitan  erat dengan kewenangan 
atau kompetensi  KPK.  Kedua, temuan 
itu menjadi kompetensi KPK, kami 
masih akan melihat  apakah temuan 
itu masuk  dalam sektor  prioritas KPK 
atau tidak.  Kenapa demikian?  Karena 
ada yang disebut nasional interest 
perkara  yang harus  ditangani oleh 
KPK

Apa bisa disebutkan temuan 

yang berasal dari inisiatif BPK yang 

tengah ditangani oleh KPK?  

BW: Kalau yang dikirim oleh BPK, 
kami harus tanyakan dulu kepada 
Ketua BPK kasus yang mana karena 
banyak sekali dan saya tidak hafal. 
Lantas, kami  juga harus memastikan 
dulu apa itu termasuk kewenangan 
KPK atau bukan. Namun kalau 
yang kami mintakan ke BPK  untuk  
dilakukan perhitungan,  saya bisa 
menjawab karena saya pasti hafal.    

Minggu lalu KPK menetapkan 

tersangka baru  kasus Hambalang. 

Apa salah satu penyebabnya  hasil 

investasi BPK bagian kedua?

BW: Kasus ini sejak awal  memang 
sudah  menjadi bagian  kasus yang   
diprioritaskan penanganannya 
oleh KPK  karena kasus itu menjadi 
perhatian publik.  Jadi unsur-unsur  
yang  berkaitan dengan kasus itu 
pasti sudah ada sejak penyelidikan 
atau  proses penyelidikan lebih 
lanjut. Selain itu,  informasi-informasi 
yang berkaitan dengan kasus 
tersebut tentu akan menjadi bagian  
yang relevan  dalam melakukan 
penyelidikan lebih lanjut. Tak 
terkecuali dengan temuan yang 
dihasilkan dari audit yang dilakukan 
BPK. Semua itu akan kita kumpulkan 
untuk menindaklanjuti kasus tersebut 
sampai tuntas.    

Apakah KPK puas dengan  hasil 

audit  BPK?

BW : Secara umum telah dikatakan 
Ketua BPK perlu adanya sinergi.  
Dalam sinergi itu tentunya   banyak 
tantangan  dan banyak juga success
story. Tantangannya, misalkan  dalam 

hal kecepatan menghitung kerugian  
negara yang menurut  kami sangat 
penting.  Metodologi yang dipakai, 
sehingga bisa digunakan secara tepat 
oleh penyidik  untuk membedah 
kasus tersebut. itu juga masih perlu 
didiskusikan.

Berapa nilai  kepuasan itu? Enam 

atau tujuh?

BW: Saya tidak memberikan nilai 
kuantitatif seperti itu kepada BPK. 
Saya memberikan  nilai  kualitatif  

yaitu  banyak tantangan  dan succsess 
story.

Pak  Hadi,  menurut Anda 

seberapa kuat peranan BPK dalam 

mengungkap kasus Hambalang 

sampai  akhirnya KPK  menetapkan 

tersangka baru?

HP: BPK hanya melakukan audit 
berdasarkan data dan  fakta. Langkah    
selanjutnya  kami  menyerahkan hasil 
audit yang dilakukan sesuai dengan 
UU tersebut kepada penegak hukum 
yang mengajukan permohonan. 
BPK tidak pernah bicara  soal seperti 
itu.  BPK hanya mengatakan, setelah 
BPK melakukan penelitian dan 
pemeriksaan  investigasi, inilah 
hasilnya. Kalau ada yang kurang bisa 

ditanyakan.
Bagaimana dengan kasus 

bailout Bank Century?

HP: Sama juga.  Yang kita 
lakukan  adalah  meneliti, memeriksa,  
dan   melakukan perhitungan  
sesuai dengan data  yang ada dan 
kewenangan yang  diatur dalam  UU.  
Kemudian hasilnya kita serahkan. 

Ada rekan-rekan DPR yang 

menilai  BPK masih kesulitan masuk  

sampai aliran  dana. Bagaimana jika 

ada permintaan  audit investigasi 

lanjutan dari DPR ?

HP: Apalagi yang diaudit itu 
semua sudah  cukup. Semua  sudah 
dilaksanakan oleh BPK. Aliran dana 
sudah. Audit pertama juga sudah. 
Apalagi yang  belum?

Kalau DPR mengatakan BPK  

kurang  berani masuk, apa jawaban  

BPK  jika semua sudah dilakukan?

HP: Tidak. Kita harus ingat  UU 
perbankan tidak semua seperti itu.  
Misalnya, UU Perbankan No. 10  tahun 
1998  khusunya pasal 40, nasabah 
penyimpan dirahasiakan. Jadi, tidak 
semua bisa dibuka dan BPK harus 
tetap menaati  perundang-undangan 
yang ada. bd

Bambang Widjojanto.
istimewa
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PADA 22 Juni 2012, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan dan RB) selaku penanggung jawab 
reformasi birokrasi nasional meluncurkan program 

penilaian mandiri secara online.
Program penilaian mandiri ini disebut Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian 
secara self assessment ini merupakan instrumen penilaian 
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan 
secara mandiri oleh K/L dan Pemda. 

PMPRB berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan 
Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 1/2012 tentang 
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 
Operasionalisasinya dituangkan dalam PermenPANRB No 
31/2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara online.

Berdasarkan PermenPANRB No 1/2012, model 
PMPRB ini memiliki kemampuan, antara lain, pertama, 
utuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan instansi 

pemerintah atau lembaga serta memperbaikinya. 
Kedua, meningkatkan kinerja instansi pemerintah atau 
lembaga. Ketiga, memberikan motivasi dan mendorong 
keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan 
pelaksanaan kebijakan. Keempat, meningkatkan 
kepekaan para pegawai. Dan, kelima, sebagai proses 
pembanding untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah 
atau lembaga. 

Sementara, tujuan diterapkannya ada tiga hal. 
Pertama, untuk memperoleh informasi mengenai 
perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi 
pemerintah atau lembaga dan upaya-upaya perbaikan 
yang perlu dilakukan.

Kedua, untuk menyusun profil nasional pelaksanaan 
reformasi birokrasi bagi Kemenpan dan RB. Selain 
itu, untuk memfasilitasi saling belajar dan bertukar 
pengalaman mengenai keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi antar instansi pemerintah atau 
lembaga. Ketiga, bagi instansi pemerintah atau lembaga, 
PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri 
atas pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing 
intansi. 

Adapun manfaat dari penerapan PMPRB ini, yaitu:
Memberikan sistem penilaian mandiri dan baku 

yang mampu menginformasikan tahapan atau tingkat 
pencapaian kinerja instansi pemerintah atau lembaga;

Memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk 
menggambarkan profil pencapaian reformasi birokrasi 
secara nasional;

Sebagai alat untuk meningkatkan kinerja instansi 
pemerintah atau lembaga secara efektif dan berkelanjutan;

Mendorong terjadinya kompetisi yang positif di 
antara instansi pemerintah sehingga mendorong kinerja 
pemerintah atau lembaga secara keseluruhan. 

Model PMPRB sendiri memiliki dua komponen: 
Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen 
Pengungkit ini sangat menentukan keberhasilan tugas 
instansi. Sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan 
kepuasan para pemangku kepentingan terhadap instansi 
yang melakukan reformasi birokrasi. 

Ada lima kriteria yang menjadi kunci keberhasilan 
komponen pengungkit ini. Kelima kriteria tersebut 
adalah: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis (Renstra), 

PMPRB, PENILAIAN BARU
DI TAHUN 2012

Azwar Abubakar.

63EDISI KALEIDOSKOP 2012WARTA BPK

56-75 AKTIVITAS INTERNAL BPK cs 5.indd   63 2/18/13   10:11 AM



AKTIVITAS BPK INTERNAL

Sumber Daya Manusia Aparatur, 
Kemitraan dan Sumber Daya, serta 
Proses. Sementara untuk Komponen 
Hasil meliputi: Hasil pada Sumber 
Daya Manusia Aparatur, Hasil pada 
Masyarakat atau Pengguna Layanan, 
Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional 
maupun Internasional, dan Hasil 
Kinerja Utama. Kriteria-kriteria inilah 
yang akan dinilai perkembangannya.   

Model evaluasi melalui PMPRB 
sendiri bersifat online. Sehingga 
disebut PMPRB Online. PMPRB Online
merupakan sebuah instrumen bantu 
berupa aplikasi teknologi informasi 
berbasis web untuk kemudahan 
pelaksanaan Permen PAN dan RB No. 1 
tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB. 

PMPRB Online dapat menjamin 
efisiensi dan efektivitas dalam proses 
pengumpulan dan pengolahan data 
secara real time, serta menjamin 
fairness, objektivitas, dan transparansi 
dalam penilaian yang hasilnya dapat 
dilihat oleh para pihak, masyarakat 
dan para pemangku kepentingan 
setiap saat. Selain itu, instrumen 

PMPRB membantu instansi untuk 
memperbaiki kinerja secara 
berkelanjutan. 

PMPRB Online memiliki kriteria dan 
standar pengukuran/penilaian yang 
sama, berdasarkan bukti dan survei 
yang dapat ditelusuri kebenarannya/
akuntabilitasnya. Dilakukan oleh panel 
penilai yang terdiri dari koordinator 
dan seluruh assessor pada masing-
masing instansi. Selanjutnya, untuk 
dapat melakukan penilaian yang 
fair, objektif dan tranparan, maka 
PMPRB Resource Center melakukan 
pelatihan kepada calon assessor. Hasil 
penilaian yang disampaikan oleh K/L 
dan Pemda akan dipelajari melalui 
desk assessment oleh PMPRB Resource 
Center dan ada verfikasi dari pihak 
eskternal.

Agar hasil penilaian yang 
disampaikan oleh koordinator 
masing-masing K/L dan Pemda dapat 
dipertanggungjawabkan, maka 
koordinator harus mengumpulkan 
bukti (evidence), dan melakukan 
survey. Bukti dapat berupa dokumen 

tertulis yang dihasilkan instansi, hasil 
wawancara atau diskusi dengan 
para pegawai dan audio visual yang 
dimiliki. 

Sedangkan survei yang dilakukan 
terhadap pegawai sendiri (internal) 
dan pemangku kepentingan 
(eksternal) dimaksudkan untuk 
memperoleh data berdasarkan 
opini responden atas pertanyaan 
yang diajukan. Tujuannya untuk 
mendukung obyektivitas hasil 
penilaian mandiri. Survei internal 
mencakup seluruh kriteria dalam 
Komponen Pengungkit dan Kriteria 
Hasil pada SDM aparatur dalam 
Komponen Hasil. Sedangkan survei 
eksternal mencakup komponen hasil 
untuk kriteria hasil pada pelanggan, 
pengguna layanan dan masyarakat, 
serta komunitas lokal, nasional dan 
internasional.

Deputi Program dan Reformasi 
Birokrasi Kementerian PAN dan 
RB Ismail Mohamad, selaku Ketua 
Unit Pengelola Refomasi Birokrasi 
Nasional (UPRBN) mengatakan 
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PMPRB Online dapat menjamin 
efisiensi dan efektivitas dalam proses 
pengumpulan dan pengolahan data 
secara real time. Selain itu, dapat 
menjamin fairness, obyektivitas, dan 
transparan dalam penilaian yang 
hasilnya dapat dilihat oleh para 
pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa 
program PMPRB online memiliki 
kriteria dan standar pengukuran atau 
penilaian yang sama berdasarkan 
bukti dan survei yang dapat ditelusuri 
kebenaran atau akuntabilitasnya. 
Dilakukan oleh panel penilai yang 
terdiri dari koordinator dan seluruh 
assessor pada masing-masing instansi.

Dengan demikian PMPRB secara 
online ini memudahkan Kementerian/
Lembaga (K/L) dan pemerintah 
daerah (pemda) dalam menyediakan 
informasi mengenai perkembangan 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
upaya-upaya perbaikan yang perlu 
dilakukan oleh masing-masing K/L 
dan pemda.

Saat acara peluncuran PMPRB 
Online, Menteri PAN dan RB Azwar 
Abubakar menyerahkan kode akun 
dan password kepada masing-masing 
K/L sebagai otentikasi masuk ke 
dalam aplikasi PMPRB online.

Lebih lanjut Azwar Abubakar 
selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi 
Nasional menjelaskan bahwa PMPRB 
Online adalah suatu terobosan dalam 
hal web based, real time, paperless,
pengambilan keputusan, pelayanan 
dan keterbukaan informasi publik, 
akuntabilitas dan transparansi, serta 
perbaikan berkelanjutan. Sehingga 
sistem pelaporan dapat berjalan 
dengan baik tanpa perlu membuat 
repot K/L dan pemda. 

Kemajuan reformasi birokrasi 
nasional akan dipantau dan 
dievaluasi secara konsisten dan 
terus-menerus dengan PMPRB. Hasil 
PMPRB bermanfaat bagi Kementerian 
PAN dan RB, masing-masing K/L dan 
pemda serta pengambil kebijakan RB 
Nasional.

BPK Siapkan Pelaksanaan 
PMPRB

BPK sendiri sudah sejak awal 
ikut serta dalam program reformasi 
birokrasi. Pada tahun 2007, BPK 
menjadi salah satu dari sedikit entitas 
yang mengikuti piloting reformasi 
birokrasi di Indonesia, selain MA dan 
Kementerian Keuangan. 

Bahkan, pada akhir tahun 2011 
lalu, BPK adalah entitas yang pertama 
kali sekaligus terakhir yang dievaluasi 
pencapaian reformasi birokrasinya. 
Setelahnya tidak ada entitas yang 
dievaluasi pencapaian reformasi 
birokrasinya. Sebab, Kemenpan dan 
RB keburu mengeluarkan peraturan 
baru terkait penerapan model 
PMPRB. 

Untuk mempersiapkan diri 
menyambut model PMPRB ini, BPK 
mengadakan 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 ini. Workshop ini juga 
sebagai tanggapan BPK untuk 
mencari pemahaman terkait PMPRB. 

Menurut Ketua Tim Reformasi 
Birokrasi Bahtiar Arif yang juga 
Kepala Biro Humas dan Luar Negeri 
BPK, sebelum dilakukan workshop,
BPK mengirimkan tim untuk 
menemui pihak Kemenpan dan RB. 

Tujuannya untuk mengetahui 
maksud dan tujuan Kemenpan 
dan RB terkait PMPRB ini. Di sisi 
lain, Tim Reformasi Birokrasi BPK 
juga memahami model penilaian 
baru tersebut. Sehingga bisa 
mempersiapkannya dengan baik.

“Pada waktu itu, Pak Heri 
Subowo selaku Wakil Ketua Tim 
Reformasi Birokrasi BPK yang diutus 
untuk mengetahui bagaimana 
mengaplikasikan PMPRB,” ucap 
Bahtiar Arif.

Setelah itu baru dilakukan 
workshop dengan mengundang 

perwakilan dari Kemenpan dan 
RB. Workshop ini diadakan untuk 
memperoleh kejelasan penerapan 
PMPRB dan kaitannya dengan 
penjaminan mutu (quality assurance)
reformasi birokrasi di BPK yang 
dilakukan Tim Penjaminan Mutu 
Reformasi Birokrasi Nasional saat 
melakukan evaluasi di BPK pada 
medio November-Desember 2011 
lalu. 

Pada saat pertemuan semua 
pejabat eselon II BPK, setelah 
workshop, Kemenpan dan RB juga 
diminta kembali untuk menjelaskan 
model PMPRB ini. Khususnya adanya 
syarat untuk pembentukan assessor
dalam menilai reformasi birokrasi 
secara self assessement di satuan kerja 
masing-masing. Assessor ini sendiri 
ditunjuk dari pejabat setingkat 
eselon II.

“Kita sudah adakan workshop
untuk calon-calon assessor, kita 
sudah edarkan ke seluruh satuan 
kerja di BPK, termasuk di BPK 
Perwakilan, siapa yang akan ditunjuk 
sebagai assessor PMPRB dan pejabat 
pendampingnya,” ungkap Bahtiar Arif.

Apa yang dilakukan itu kemudian 
menghasilkan beberapa assessor 
dan pejabat pendampingnya dalam 
melaksanakan PMPRB ini. Di Kantor 
Pusat BPK telah ditunjuk salah 
satu pejabat eselon II di setiap unit 
organisasi eselon I. Sementara di BPK 
Perwakilan, yang ditunjuk adalah 
Kepala BPK Perwakilan dan dua 
pendamping untuk pelaksanaan 
teknisnya. 

“Tahun depan, kita tinggal 
implementasi PMPRB di BPK,” ucap 
Bahtiar Arif lagi. 

Terkait dengan temuan-temuan 
dari Tim Penjaminan Kualitas 
Reformasi Birokrasi Nasional yang 
mengevaluasi BPK tahun 2011 lalu, 
Bahtiar Arif, mengatakan bahwa itu 
masih tetap berlaku. Area-area yang 
butuh improvement yang menjadi 
temuan mereka juga akan dinilai 
secara mandiri oleh BPK, sampai 
dimana tindak lanjutnya.  and 
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SEJAK program reformasi 
birokrasi digulirkan pada 
tahun 2007, ada beberapa 
perubahan dalam penilaian 
reformasi birokrasi. Dengan 
diluncurkannya PMPRB di 
tahun 2012, penilaian atas 
perkembangan reformasi 
birokrasi dilakukan sendiri oleh 
intansi atau lembaga yang 
bersangkutan. Laporannya 
disampaikan secara online.

Jika memang butuh data 
tambahan atau dirasa kurang, 
maka baru tim yang ditunjuk 
Kemenpan dan RB akan menanyakannya langsung ke 
instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Adapun kriteria-kriteria yang dinilai dalam PMPRB 
ini ada dua komponen: Komponen Pengungkit dan 
Komponen Hasil. Komponen Pengungkit meliputi: 
Kepemimpinan, Perencanaan Strategis (Renstra), Sumber 
Daya Manusia Aparatur, Kemitraan dan Sumber Daya, 
serta Proses. Sementara Komponen Hasil meliputi: Hasil 
meliputi: Hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur, 
Hasil pada Masyarakat atau Pengguna Layanan, Hasil 
pada Komunitas Lokal, Nasional maupun Internasional, 
dan Hasil Kinerja Utama. Kriteria-kriteria inilah yang akan 
dinilai perkembangannya oleh instansi atau lembaga 
yang bersangkutan secara self assessment.

Sementara, sebelum model PMPRB, setidaknya 
pada tahun 2010, reformasi birokrasi dinilai oleh Tim 
Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional. 

Tim bentukan Kemenpan dan 
RB ini akan datang ke instansi 
atau lembaga untuk menilai 
perkembangan reformasi 
birokrasinya.

Kriteria yang dinilai adalah 
delapan area perubahan sesuai 
dalam Permenpan dan RB No. 
20 tahun 2010. Kedelapan area 
perubahan tersebut, yaitu:  
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.

Pada dasarnya, kedelapan area perubahan ini telah 
disinkornisasi dengan kriteria-kriteria pada PMPRB. 
Dengan kata lain, ada sinkronisasi model penilaian 
model PMPRB saat ini dengan sebelumnya. Kedelapan 
area perubahan tersebut kemudian dipetakan Tim 
Kemenpan dan RB. Hasil pemetaan itu, kedelapan area 
itu dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria yang menjadi 
arah untuk penilaian model PMPRB. 

Sementara, pada tahun 2007, bidang-bidang 
reformasi birokrasi lebih sederhana. Hanya ada empat 
bidang yang termasuk dalam lingkup reformasi 
birokrasi, yaitu: kelembagaan atau organisasi, Proses 
Bisnis, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana. 
and

PERUBAHAN AREA DAN PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI

DALAM dua tahun berturut-turut, BPK memperoleh 
hasil sangat memuaskan dalam penyampaian Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lembaga 
(LAKIP). Pada tahun 2011 lalu, BPK mendapat nilai A. 
Hanya ada dua lembaga yang meraih nilai tersebut: 
BPK sendiri dan KPK. Sementara pada tahun 2012 ini, 

BPK juga meraih nilai A. Kali ini ada tiga entitas, baik 
kementerian dan lembaga yang meraihnya. BPK sendiri, 
lalu KPK dan Kementerian Keuangan. Secara langsung 
maupun tidak langsung, apa yang diraih BPK ini juga 
merupakan gambaran sejauh mana reformasi birokrasi 
di BPK berjalan dengan baik. and

BPK RAIH NILAI A DALAM LAKIP TAHUN 2012
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S EPANJANG tahun 2012, BPK 
melakukan beberapa kali 
mutasi dan promosi pejabat 
BPK. Khususnya pejabat eselon 

II. Mutasi dan Promosi yang paling 
banyak dilakukan sepanjang tahun 2012 
adalah pergantian dan pemindahan 
pejabat eselon II di BPK Perwakilan atau 
jabatan Kepala BPK Perwakilan.

Pada 30 November 2012, dilantik 
beberapa pejabat eselon II, III, dan IV 
di BPK. Satu-satunya pejabat eselon II 
yang dilantik adalah Gunarwanto. Dia 
dilantik secara resmi sebagai Kepala Biro 
Sekretariat Pimpinan pada Sekretariat 
Jenderal BPK. Sebelumnya, menjabat 
sebagai Kepala Bagian Publikasi dan 

Layanan Informasi pada Biro Humas dan 
Luar Negeri sekaligus Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Biro Sekretariat Pimpinan.

Mutasi-promosi pejabat eselon II 
yang paling banyak terjadi pada 22 Juni 
2012. Pada saat itu, Sekjen BPK Hendar 
Ristriawan melantik sekitar 17 pejabat 
eselon II, baik di lingkungan Kantor 
Pusat BPK maupun BPK Perwakilan. 
Para Pejabat Eselon II yang sebanyak 
17 orang tersebut, yaitu: Maman 
Abdulrachman, Endang Tuti Kardiani, 
Eliza, Yusnadewi, Ida Sundari, Eldy 
Mustafa, Novian Herodwijanto, Arif Agus, 
Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, 
Dewi Chairani Muzakkir, Tri Heriadi, Rudi 
Irwanto Hamonangan Sinaga, Efdinal, 

MUTASI-PROMOSI
PEJABAT BPK

Andi K. Lologau,  B. Dwita Pradana, dan 
Maulana Ginting.

Maman Abdulrachman dilantik 
sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi 
Aceh. Sebelumnya, dia adalah Kepala 
BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. 
Jabatan Kepala BPK Perwakilan 
Kalimantan Tengah sendiri diisi oleh 
Endang Tuti Kardiani yang sebelumnya 
menjabat Kepala Sub Auditorat Sulawesi 
Selatan II BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dengan demikian 
Endang Tuti Kardiani mendapatkan 
promosi karena sebelumnya sebagai 
pejabat eselon III.  

Seperti halnya Endang Tuti Kardiani, 
Eliza juga mendapatkan promosi 
jabatan. Sebelumnya, Eliza menjabat 
Kepala Sub Auditorat III. A.2 pada 
Auditorat Utama Keuangan Negara III 
BPK atau setingkat pejabat eselon III. 
Lalu, dia dilantik sebagai Kepala BPK 
Perwakilan Provinsi Jambi. 

Yusnadewi yang sebelumnya 
menjabat Kepala Sub Auditorat V. A.1 

Ketua BPK Hadi Poernomo melantik secara resmi beberapa pejabat eselon I BPK di Ruang Pola Kantor Pusat BPK pada 13 Juni 2012.

warta bpk/rianto prawoto
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pada Auditorat Utama Keuangan 
Negara V juga mendapat promosi. 
Jabatan promosinya adalah Kepala 
Auditorat V.A pada Auditorat Utama 
Keuangan Negara V.

Kenaikan jabatan juga didapat 
Ida Sundari. Sebelumnya ia menjabat 
Kepala Bagian Sekretariat Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) 
pada Direktorat Utama Perencanaan, 
Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan 
dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan 
Negara (Ditama Revbang Diklat) BPK. 
Kemudian ia dilantik sebagai Inspektur I 
pada Inspektorat Utama BPK. 

Promosi juga didapat Eldy Mustafa. 
Sebelumnya, ia bekerja sebagai Kepala 
Sub Auditorat Kalimantan Tengah I pada 
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Tengah. Lalu, dipromosikan sebagai 
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

Hal yang sama juga didapat Novian 
Herodwijanto. Sebelumnya ia menjabat 
Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV 
pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Timur. Kemudian mendapat promosi 
sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi 
Maluku Utara. 

Arif Agus yang sebelumnya 
menjabat Kepala Sub Auditorat Banten 
pada BPK Perwakilan Provinsi Banten 

juga mendapatkan promosi. Dia 
diangkat sebagai Kepala Auditorat VII 
A pada Auditorat Utama Keuangan 
Negara VII.   

Untuk pejabat yang dimutasikan, 
selain Maman Abdulrachman, ada 
Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak. 
Sebelumnya dia menjabat Kepala 
Auditorat IV.A pada Auditorat Utama 
Keuangan Negara IV. Lalu, dipindahkan 
ke Ditama Revbang Diklat sebagai 
Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan 
Pemeriksaan. 

Sementara Kepala Direktorat 
Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan 
Ditama Revbang Diklat sebelumnya, 
Dewi Chairani, dipindahkan ke Auditorat 
Utama Keuangan Negara VII. Di sana dia 
menjabat sebagai Kepala Auditorat VII.A. 

Lalu, Muzakkir. Sebelumnya sebagai 
Kepala Auditorat V.A pada Auditorat 
Utama Keuangan Negara V. Kemudian 
mutasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa 
Timur sebagai Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur. 

Tri Heriadi juga mendapat 
perpindahan tugas. Sebelumnya 
sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi 
Bali. Kemudian, dipindahkan ke 
Auditorat Utama Keuangan Negara VI 
sebagai Kepala Auditorat VI.A.   

Rudi Irwanto Hamonangan 

Sinaga yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kepala 
BPK Perwakilan Nusa 
Tenggara Timur juga 
dipindahtugaskan. Dia 
dipindahkan ke Auditorat 
Utama Keuangan Negara 
VI. Bertugas sebagai Kepala 
Auditorat VI.B.

Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Gorontalo Efdinal 
juga dimutasikan ke Bali. Di 
sana, dia menjabat sebagai 
Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Bali. Penggantinya 
di BPK Perwakilan Provinsi 
Gorontalo adalah Andi K. 
Lologau. Sebelumnya Andi 
bertugas di Auditorat Utama 
Keuangan Negara VII, sebagai 
Kepala Auditorat VII.B.

Selain para pejabat 
struktural ada dua pejabat fungsional 
yang menduduki jabatan struktural. 
Mereka adalah B. Dwita Pradana dan 
Maulana Ginting. B. Dwita Pradana 
sebelumnya sebagai Pemeriksa Madya 
pada Auditorat Utama Keuangan 
Negara III. Kemudian dia diangkat 
sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. Ia menggantikan 
posisi yang ditinggalkan Rudi Irwanto 
Hamonangan Sinaga.

Sementara Maulana Ginting 
sebelumnya sebagai Pemeriksa Madya 
pada Auditorat Utama keuangan Negara 
VI. Kemudian, diangkat sebagai Kepala 
Auditorat VII.D pada Auditorat Utama 
Keuangan Negara VII. 

Pejabat Eselon I
Selain mutasi pejabat eselon II 

yang cukup masif terjadi, dalam tahun 
2012, pejabat eselon I juga terjadi 
pergantian walaupun tak sebanyak 
pejabat eselon II. Pergantian pejabat 
eselon I ini didasarkan pada Keputusan 
Presiden (Keppres) No. 62/M Tahun 
2012 tertanggal 24 Mei 2012 yang 
disampaikan kepada Ketua BPK, 
tertanggal 29 Mei 2012. 

Dalam Keppres itu, Auditor Utama 
Keuangan Negara V BPK Sutrisno,  

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik pejabat eselon II di Ruang Pola Kantor Pusat BPK, pada 22 Juni 2012.
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PADA tahun 2012, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono memberikan penghargaan Satyalancana 
Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Penghargaan ini diberikan untuk memberikan 
penghargaan atas PNS yang telah bekerja dengan 
penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara 
dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, 
kejujuran, kecakapan, disiplin, serta terus-menerus 
paling singkat 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.   

Dari sekian PNS yang memperoleh penghargaan 
ini, pegawai BPK termasuk di dalamnya. Penghargaan 
yang diberikan kepada pegawai BPK ini diputuskan 

Presiden melalui rekomendasi atau usulan dari Ketua 
BPK melalui Surat Usul Penganugerahan Tanda 
Kehormatan Satyalancana Karya Satya Ketua BPK 
No.198/S/I/07/2012 tanggal 13 Juli 2012.

Para pegawai BPK yang menerima penghargaan 
Satyalancana Karya Satya dalam tiga jenis 
penghargaan. Penghargaan pertama adalah 
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, Satyalancana 
Karya Satya XX Tahun, dan Satyalancana Karya Satya 
X Tahun. Secara keseluruhan pegawai BPK yang 
mendapatkan penghargaan ini berjumlah 20 pegawai. 

and

PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK 
Abdul Latief,  Auditor Utama Keuangan 
Negara VII BPK Ilya Avianti, dan Sjafrudin 
Mosii yang menjabat Staf Ahli BPK 
Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan 
Negara/Daerah yang Dipisahkan lainnya 
diberhentikan dengan hormat. 

Di sisi lain, berdasarkan Keppres 
tersebut, kemudian mengangkat Heru 
Kreshna Reza sebagai Auditor Utama 
Keuangan Negara V BPK; Sjafrudin 
Mosii sebagai Auditor Utama Keuangan 
Negara VI BPK; dan Abdul Latief sebagai 
Auditor Utama Keuangan Negara VII 
BPK.

Selain itu, ada dua posisi staf ahli BPK 
yang diisi pejabat baru. Keduanya yaitu 
Sri Hartini sebagai Staf Ahli BPK Bidang 
BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/
Daerah yang Dipisahkan lainnya serta Ali 
Al Basyah sebagai Staf Ahli BPK Bidang 
Lingkungan Hidup dan Pembangunan 
Berkelanjutan. Para pejabat eselon I BPK 
yang baru tersebut secara resmi dilantik 
oleh Ketua BPK Hadi Poernomo pada 13 
Juni 2012 di Kantor Pusat BPK, Jakarta. 

Purna bhakti dan Pindah 
Instansi

Selain mutasi-promosi, sepanjang 
tahun 2012 juga terdapat pejabat 
yang purna bhakti dan pindah 
instansi. Pada Februari 2012, BPK 
melepas secara resmi lima pejabatnya 
yang telah memasuki masa purna 

bhakti. Mereka adalah Sutrisno, Hadi 
Priyanto, Achmad Sjakir Amir, Suryo 
Ekowoto Suryadi, dan Mampan 
Manalu.

Sutrisno pernah menjabat Auditor 
Utama Keuangan Negara V. Pun hal 
yang sama Achmad Sjakir Amir pernah 
menjabat sebagai Auditor Utama 
Keuangan Negara V. Hadi Priyanto 
pernah menjabat sebagai Auditor 
Utama Keuangan Negara IV. Suryo 
Ekowoto Suryadi pernah menjabat 
sebagai Kepala Auditorat II.C pada 

Auditorat Utama Keuangan Negara 
II. Mampan Manalu pernah menjabat 
sebagai Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Utara.

Pada akhir-akhir tahun 2012 juga 
ada beberapa pejabat BPK yang 
memasuki purna bhakti dan pindah 
instansi. Pada November 2012, Kepala 
Ditama Revbang dan Pusdiklat Daeng 
M. Nazier. Sementara pejabat yang 
pindah instansi adalah Auditor Utama 
Keuangan Negara II Syafri Adnan 
Baharuddin. and

Tampak Gunarwanto menandatangani pengangkatannya secara resmi sebagai Kepala Biro Setpim BPK, pada 30 
November 2012.
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BERBAGAI upaya dilakukan 
BPK untuk  mensosialisasikan 
program kepada  masyarakat. 
Salah satunya melalui 

program  BPK Goes to Campus dengan 
menyambangi berbagai universitas 

di Indonesia. Tujuannya tak lain untuk 
memberikan pemahaman terkait 
tugas, fungsi, dan kewenangan   BPK 
dalam mendorong transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 

UNTUK MENSOSIALISASIKAN BERBAGAI  PROGRAM KE PUBLIK, 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TAK HANYA MENGGELAR 
PROGRAM  ‘BPK GOES TO CAMPUS”  TAPI JUGA MENJALIN 
KERJASAMA DENGAN SEJUMLAH  MEDIA MASSA.

PUBLIC AWARENESS BPK
DARI KAMPUS HINGGA MEDIA

negara  bagi kalangan akademisi. Selain 
itu,  kegiatan ini juga untuk menjalin 
komunikasi dan dialog yang positif 
untuk bersama-sama membangun 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara.

Anggota BPK  Agung Firman 
Sampurna, saat di Universitas Sriwijaya, 
Palembang, Sumatra  Selatan beberapa 
waktu lalu, mengungkapkan kegiatan 
ini merupakan  bagian dari public 
awareness BPK di kalangan akademisi.
Dia mengharapkan adanya sinergi 

BPK saat berkunjung ke KOMPAS.
warta bpk/rianto prawoto
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antara BPK dengan perguruan tinggi  
dalam  mendorong terwujudnya 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel di masa mendatang.     

Sejauh ini, jelasnya, ekspektasi 
masyarakat  terhadap  BPK  sudah 
cukup tinggi.  Bahkan, ekspektasi itu 
telah melebihi  wewenangnya untuk 
melakukan pemeriksaan.  Sejumlah 
kalangan meminta BPK  bertindak 
lebih jauh. Kondisi ini, menunjukkan 
tingginya kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu, lanjut Agung, 
merupakan modal untuk mewujudkan  
good governance  dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat. Untuk 
itu, pihaknya  mendorong agar 
masyarakat mendapat informasi yang 
lebih  memadai mengenai apa yang 
sudah dilakukan oleh BPK. Dengan 
demikian, partisipasi masyarakat dapat 
ditingkatkan kualitasnya. 

Dia menambahkan reformasi 
keuangan negara juga berkembang. 
Kondisi itu menuntut  adanya 
peningkatan kompetensi  para 
aparatur  negara,  khususnya yang 
terlibat dalam pengelolaan  keuangan 
negara. Oleh karena itu, aparatur 
yang terlibat  dalam pengelolaan 
keuangan negara sangat perlu untuk 
ditingkatkan kompetensinya. 

Hanya saja selama  ini, paparnya, 
sejumlah kalangan masih memandang 
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 
sebagai momok. Untuk itu, kedepan  
perlu didorong agar  pemeriksaan 
BPK tidak lagi menjadi sesuatu yang  
menakutkan.  Artinya, pemeriksaan 
BPK tidak menjadi beban tetapi 
menjadi suatu kebutuhan untuk 
mewujudkan tata kelola keuangan 
yang  transparan  dan akuntabel. 

Langkah BPK ini mendapat  
dukungan dari kalangan kampus. 
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Sriwijaya H. Syamsurijal menilai BPK 
Goes to Campus sangat bermanfaat 
bagi kalangan civitas akademik. Sebab,  
melalui kegiatan ini  akan menambah 
pengetahuan bagi mahasiswa.  Mereka 
akan lebih tahu  secara mendalam 
mengenai  fungsi, tugas, dan 

kewenangan BPK. Pasalnya, selama 
ini mahasiswa hanya tahu BPK  bagian 
dari lembaga negara. “Dengan adanya 
kegiatan ini, pemahaman mahasiswa 
terhadap BPK akan menjadi jelas,” 
katanya.

Dia berharap  BPK Goes to 
Campus  dapat dilakukan secara rutin. 
Syamsurijal juga mengharapkan BPK 
bisa  menggandeng  pihak universitas 
untuk melakukan sosialisasi seperti 
memberikan pendidikan. Dia menilai 
konsep-konsep yang dilahirkan dari 

universitas dapat menjadi masukan 
bagi BPK. Dengan demikian ada 
penyelarasan antara teori dan praktik. 

“Saya kira kedepan perlu dibangun 
kerja sama antara BPK dengan pihak 
universitas untuk memperbaiki kualitas 
pengelolaan keuangan negara,” 
tegasnya. 

BPK Goes To Campus juga 
dilaksanakan di Universitas 
Muhammadiyah Makassar pada 
November  2012 yang dihadiri  
oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. 
Dihadapan para mahasiswa, Hasan Bisri  
memaparkan materi bertema  BPK dan 
Pemeriksaan Keuangan Negara’. Secara 

garis besar ada tiga bahasan yang 
disampaikan di antaranya tentang 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, Badan Pemeriksa 
Keuangan, dan  Pemeriksaan Keuangan 
Negara. 

Hasan mengungkapkan  dengan 
adanya BPK Goes To Campus,
mahasiswa diharapkan mempunyai 
andil dalam pengelolaan keuangan 
negara. ”Mahasiswa yang masih 
berjiwa enerjik, kritis, bisa mengetahui 
apa hak rakyat dan hak mahasiswa 

dalam mengawal agar keuangan 
negara ini dikelola secara transparan 
dan akuntabel serta mempunyai bekal 
yang cukup tentang keuangan negara,” 
katanya. 

Rektor Universitas Muhammadiyah 
Irwan Akib menyampaikan 
apresiasinya terhadap BPK Goes To 
Campus ini. Menurut dia, program 
ini cukup bagus untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa 
mengenai apa tugas dan fungsi BPK 
sehingga dalam menyampaikan 
sesuatu, baik itu memberikan masukan 
atau kritikan, tidak salah dan tepat 
sasaran.

Ketua BPK Hadi Poernomo saat Media Visit ke Media Group

warta bpk/rianto prawoto
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Goes to Padjadjaran 
Anggota BPK Moermahadi Soerdja 

Djanegara juga menggelar BPK  Goes 
to Campus di Universitas Padjadjaran 
(Unpad), Bandung, Jawa Barat, pada 
Oktober 2012. Kegiatan itu  diikuti oleh 
kalangan pengajar, mahasiswa Unpad 
dan BEM dari berbagai universitas 
sekitar Kota Kembang.  

Moermahadi menyampaikan 
materi bertema BPK dan Keuangan 
Negara yang menjelaskan mengenai 

pengertian tentang keuangan negara, 
prinsip, dan asas-asas pengelolaan 
keuangan negara yang baik. 

Dia juga menjelaskan profil 
singkat BPK yang mengupas tentang 
kedudukan badan pemeriksa ini 
dalam penyelenggaraan negara, 
tugas dan wewenang, visi dan misi, 
tujuan strategis dan nilai-nilai dasar, 
dan struktur organisasi. Anggota BPK 
itu juga menegaskan tentang tugas 
penting BPK sebagai satu lembaga 

pemeriksa. 
“Tugas BPK adalah melakukan 

pemeriksaaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
yang bebas dan mandiri,” katanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, 
lanjutnya, BPK melakukan tiga jenis 
pemeriksaan yakni pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT). Pemeriksaan investigatif yang 
dilakukan oleh BPK  termasuk dalam 
kategori PDTT. Dalam menjalankan 

tugasnya, setiap anggota dan 
pemeriksa (auditor) BPK harus 
mematuhi kode etik dan dibentuk pula 
Majelis Kode Etik yang terdiri dari tiga  
anggota BPK dan dua orang kalangan 
akademisi. 

Moermahadi  mengungkapkan  
mengenai kiprah BPK dalam kancah 
internasional.  Partisipasi BPK di dunia 
internasional antara lain  menjadi 
anggota INTOSAI, ASOSAI dan 
ASEANSAI. 

Kompas dan Media 
BPK juga  menjalin kerja sama 

dengan media massa. Bahkan,  bagi 
BPK kunjungan ke media massa sudah 
menjadi agenda rutin.  Beberapa 
waktu lalu, Ketua BPK Hadi Poernomo  
menyambangi  kantor redaksi Kompas 
di bilangan Palmerah, Jakarta Pusat.  
Rombongan BPK diterima oleh 
Pemimpin Umum Redaksi Kompas
Jakob Oetama . 

Kepada awak redaksi Kompas,
Ketua BPK menjelaskan kunjungannya 

bertujuan untuk menperkenalkan  
berbagai program yang  dikembangkan 
BPK seperti e-audit.  Dengan adanya 
kunjungan ini, diharapkan  BPK  
memperoleh masukan dalam rangka 
memperbaiki tata kelola keuangan 
negara.  

Dalam kesempatan itu, Hadi 
Poernomo memaparkan mengenai 
tugas dan wewenang BPK. Adapun, 
terkait dengan e-audit, dijelaskan 
mengenai langkah BPK  dalam 

Anggota BPK Moermahadi Soerdja Djanegara menyampaikan materi pada acara BPK Goes to Campus di Universitas  Padjadjaran.
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mendorong terwujudnya keadilan 
sosial melalui pusat data BPK.  Menurut 
dia, BPK telah membentuk sistem link 
and match dengan auditee, yang akan 
dimanfaatkan sebagai alat kontrol 
dan monitoring untuk menciptakan 
transparansi dan akuntabilitas. 

Pemimpin Umum Kompas Jakob 
Oetama  merasa mendapat kehormatan 
dan kepercayaan atas kunjungan  
rombongan BPK. Menurut dia, sebagai 
lembaga negara, BPK memiliki posisi 
yang sangat  strategis dalam sistem 

kenegaraan. Satu hal yang perlu 
diperhatikan, lanjutnya, sebagai warga 
negara yang baik ada kewajiban 
yang harus dilakukan, Negara perlu 
menciptakan keadilan sosial agar semua 
warga bisa berkontribusi. 

Pendapat serupa juga diungkapkan 
oleh Wakil Pemimpin Redaksi  Kompas 
Budiman Tanuredjo. Dia menjelaskan 
Kompas mendukung gagasan  yang 
dikembangkan oleh BPK dengan 
membentuk pusat data  BPK. Pasalnya, 

selama ini  masing-masing instansi 
memiliki data tersendiri dan belum 
terintegrasi. Oleh karena itu, dia 
menyambut baik langkah BPK untuk 
mengintegrasikan data masing-masing 
instansi ke data BPK. 

Dia juga  memberikan apresiasi 
atas langkah  BPK melakukan e-audit 
sebagai upaya untuk mengatasi 
korupsi. Menurut dia, solusi untuk 
mengatasi  korupsi adalah  teknologi, 
salah satunya dengan e-audit. Hanya 
saja, untuk mewujudkannya juga tidak 

mudah karena setiap  instansi memiliki 
teknologi sendiri. 

Meski begitu, Budiman 
menambahkan apa yang dilakukan oleh 
BPK untuk mewujudkan  pengelolaan 
keuangan negara yang transparan 
dan akuntabel sejalan dengan  
Kompas. Dia berjanji jika ada laporan 
hasil pemeriksaan tentang temuan-
temuan penyimpangan, Kompas akan 
membantu mensosialisasikan kepada 
masyarakat sehingga cita-cita BPK 

mewujudkan masyarakat berkeadilan 
sosial bisa segera terwujud.

Rombongan BPK  juga mengunjungi  
Kantor Media Group. Kelompok usaha 
ini memiliki Harian Media Indonesia, 
mediaindonesia.com, dan Metro TV. 
Kunjungan Ketua BPK diterima  oleh 
Pemimpin Redaksi Metro TV Putra 
Nababan. 

Dalam  pertemuan itu dibahas 
berbagai isu yang sedang ramai 
menjadi pemberitaan. Seperti  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 ini 
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.  bw

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyampaikan materi pada acara BPK Goes to Campus di Universitas  Muhammadiyah, Makassar.
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MINGGU pagi, 9 Desember 2012, di Silang 
Tenggara Monumen Nasional (Monas) terlihat 
riuh-ramai. Beberapa pejabat negara tampak 
terlihat di sana. Pagi itu, diperingati Hari Anti 

Korupsi Internasional. 
Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional 

tersebut, BPK pun ikut serta didalamnya. Ketua BPK 

Hadi Poernomo dan Anggota BPK 
Taufiequrachman Ruki hadir di sana. 

Selain pimpinan BPK, beberapa 
pejabat negara juga turut meramaikan. 
Tampak Ketua KPK Abraham Samad, 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, 
Ketua Dewan Penasihat KPK Abdullah 
Hehamahua, Jaksa Agung Basrief Arief, 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Tifatul Sembiring, Menteri Hukum 
dan HAM Amir Syamsudin, Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, 
Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris 
Jenderal Sutarman, serta aktivis 
antikorupsi dari berbagai organisasi 
kemasyarakatan, baik dalam negeri 
maupun luar negeri.

Berbagai pejabat lembaga, 
instansi dan organisasi lain juga turut 
memperingati. Mereka yang hadir 
diantaranya berasal dari: KPK, BPK, 
Ombudsman, KPK, POLRI, Kejagung, 
Kemenkominfo, Kemenkumham, 
Kemenpan dan RB, Kemendikbud, 
Bappenas, PPATK, UKP4, ICW, organisasi 
PBB UNODC (United Nation Office on 
Drugs and Crime), organisasi Jerman 

GIZ (Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), TII 
(Transparency International Indonesia), UNDP, EITI (Extractive 
Industries Transparency Initiatives), dan GEPOK (Gerakan 
Pemuda Anti Korupsi).

Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun ini 
mengusung tema “Berani Jujur, Hebat”. Salah satu acara 

BPK IKUT SERTA PERINGATI
HARI ANTI KORUPSI
INTERNASIONAL

warta bpk/rianto prawoto

Hadi Poernomo dan Abraham Samad.
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yang mengisi peringatan ini adalah funbike. Rute funbike
dimulai dari silang Monas sisi tenggara-Jalan Merdeka 
Selatan-Balai Kota DKI-Jalan MH Thamrin - Bunderan HI lalu 
kembali lagi ke Monas. 

Selain itu, ada juga acara campaign statement bersama 
dan penggalangan tekad “Berani Jujur Hebat!” oleh 
sejumlah lembaga penegak hukum dan kementerian yang 
hadir. Acara ini juga diisi dengan senam integritas, pentas 
musik antikorupsi, happening art, stand up comedy, street art,
mini expo, interactive games, trivia quiz dan games anak

Ketua KPK Abraham Samad, dalam kata sambutannya 
mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menggalang 
kesatuan dan kekuatan melawan korupsi yang masih 
meluluhlantakkan negara. “Kita renungkan betapa 
bahayanya kejahatan korupsi. Jika tidak ada persatuan, 
maka kejahatan ini bisa semakin masif,” ucapnya.  

Untuk itu perlu adanya gerakan bersama menyelesaikan 
satu permasalahan bangsa ini. Dia mengutip perkataan 

Mahatma Gandhi, dunia ini menyiapkan semua kebutuhan 
orang, tapi dunia ini tidak menyiapkan ketamakan dan 
keserakahan semua orang. Keserakahan itu menjadi cikal 
bakal korupsi.

Senada dengan Abraham Samad, Kepala Bareskrim 
Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman manyatakan 
bahwa komitmen bersama ini akan memberi kekuatan 
untuk memberantas korupsi. “Korupsi harus dihadapi 
dengan luar biasa. Kita harus bersatu berantas korupsi 
sehingga di masa depan korupsi akan berkurang untuk 
memajukan kesejahteraan rakyat,” ucapnya. 

Hal yang sama juga dinyatakan Jaksa Agung Basrief 
Arief. Dia menyatakan bahwa korupsi merusak sendi-sendi 
perekonomian dan kesejahteraan. Sehingga harus dimulai 
dari diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi. 

“Korupsi itu sangat jahat, oleh karena itu harus kita 
enyahkan,” ucapnya. and
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SAPTO AMAL DAMANDARI DAN
AGUNG FIRMAN SAMPURNA
TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA BPK

SEPERTI tahun sebelumnya, 
pada 2012 terjadi pergantian 
kepemimpinan di BPK. Ada 
dua kursi kosong yang diisi

yakni, Anggota III Bidang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, Bidang Lembaga 
Negara, Kesejahteraan Rakyat, 
Kesekretariatan Negara, Aparatur 
Negara, Riset dan Teknologi yang 
sebelumnya dirangkap oleh Hasan 
Bisri, yang  diangkat sebagai Wakil 
Ketua menggantikan Herman 
Widyananda yang meninggal dunia 
pada Juni 2011. 

Posisi lainnya adalah Anggota V BPK 
yang membidangi Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Daerah dan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan pada 
Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa). 
Posisi ini sebelumnya diisi Sapto 
Amal Damandari yang berakhir masa 
jabatannya pada Mei  2012. Sapto 
sendiri, masih dimungkinkan oleh 
undang-undang, untuk kembali 
menjabat sebagai Anggota BPK. 

Berdasarkan UU No 15 Tahun 
2006 pasal 5 ayat 1 menyebutkan,” 
Anggota BPK memegang jabatan 

selama 5 (lima) tahun 
dan sesudahnya 
dapat dipilih kembali 
untuk 1 (satu) kali 
masa jabatan. Meski 
demikian, untuk 
menjabat kembali, 
Sapto tetap harus 
mengikuti semua 
proses seleksi seperti 
yang lainnya, dari 
tahap penjaringan, 
verifikasi hingga fit
and proper test yang 
dilakukan dilakukan 
oleh Komite IV DPD 
dan Komisi XI DPR.

Dalam kaitan itu, 
pada Januari 2012, 
DPD menggelar 
fit and proper test
terhadap 35 calon 
anggota. Berdasarkan 
hasil fit and proper 
test DPD terpilih 17 
calon yang kemudian 
diajukan DPD ke DPR. 
Meski mendapat 

rekomendasi dari DPD, namun  Komisi 
XI DPR tetap mem-fit and proper test
seluruh calon yang dilakukan pada 
22-29 Februari 2012. Namun dari 35 
calon, dua mengundurkan diri yakni, 
mantan Kepala BPH Migas Tubagus 
Haryono karena keikutsertaannya 
‘terbentur’ dengan UU BPK No 15 
Tahun 2006 pasal 13 butir ‘j’ yang 
menyebutkan, “Calon Anggota 
BPK paling singkat telah 2 tahun 
meninggalkan jabatan sebagai pejabat 
di lingkungan pengelola keuangan 
negara.”

Sementara Tubagus Haryono 

ANGGOTA BPK RI BARU

Anggota BPK Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna ketika masih di DPR.
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belum lama pensiun sebagai Kepala 
BPH Migas. Calon lain yang juga 
mundur adalah Nursanita Nasution. 
Namun tidak ada penjelasan alasan 
mundurnya mantan anggota DPR 
periode 2004-2009  yang kini aktif 
sebagai dosen di FE UI, itu.

Tidak biasanya, rapat internal 
Komisi XI untuk memilih Anggota 
BPK kali itu berjalan relatif lancar. 
Malam itu, tidak banyak perdebatan 
alot  yang biasanya mewarnai rapat-
rapat pembahasan calon Anggota 
BPK.  Hanya beberapa menit 
melakukan rapat tertutup, untuk 
kemudian dilanjutkan dengan 
voting yang berlangsung terbuka. 

Sapto Amal Damandari  yang 
sejak awal memimpin perolehan 
suara, menutup acara voting 
tersebut dengan mengumpulkan 
34 suara, diikuti oleh Agung Firman 
Sampurna, di posisi kedua, dengan 
28 suara. Selain Sapto dan Agung, 
ada empat calon lain yang juga 
mendapat suara yakni, Syafri Adnan 
Baharuddin 24 suara, Parwito dengan 
24 suara, Dharma Bhakti 1 suara dan 
Agus Purwanto 1 suara. 

Dengan hasil tersebut, rapat 
Komisi XI yang dipimpin Emir Moeis 
memutuskan,  Sapto Amal Damandari 
dan Agung Firman Sampurno, 
menduduki posisi  Anggota BPK 
periode 2012-2017.  Peresmian 
pengangkatan Sapto Amal Damandari 
dan Agung Firman Sampurna sebagai 
Anggota BPK periode 2012-2017 
ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Presiden RI No 37/P Tahun 2012 
tanggal 9 April 2012 yang didasarkan 
pada Keputusan DPR RI No 11/DPR 
RI/I/2011-2012 tanggal 20 Maret 2012.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 
16 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
RI, Sapto Amal Damandari dan Agung 
Firman Sampurna, mengucapkan 
sumpah jabatan sebagai Anggota BPK 
RI masa jabatan 2012-2017 dipandu 
oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta 
Ali, di Gedung Mahkamah Agung 
pada 18 April 2012.

Sekilas tentang Anggota BPK 
Terpilih

Di telinga mereka yang berkaitan 
dengan  bidang keuangan Negara, 
nama Sapto Amal Damandari, 
tentunya sudah tidak asing lagi. 
Selama lima tahun terakhir, 2007 
hingga Mei 2012, dia menjabat 
sebagai Anggota BPK. Pada awal 
kiprahnya di BPK, Sapto menempati 
posisi Anggota VI yang membidangi 
‘Pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan daerah 
dan kekayaan daerah yang dipisahkan 
pada Wilayah Timur (Bali, Nusa 
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku dan Papua). 

Dua tahun menjabat Anggota 
VI, Mei 2007-2009,  Sapto  masuk 
ke Anggota V hingga usai masa 
jabatannya. Bidang tugas pembinaan 
Anggota V adalah; ‘Pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan daerah dan kekayaan 
daerah yang dipisahkan pada Wilayah 
Barat (Sumatera dan Jawa).

Tokoh Muda
Agung Firman Sampurna adalah 

tokoh muda yang diharapkan akan 

membawa pembaruan di BPK. Berikut 
sekilas tentang biodatanya.  Lelaki 
kelahiran Madiun 19 November 1971 
ini, berlatar belakang pendidikan 
pasca sarjana (S3) Program studi 
Administrasi dan Kebijakan Publik, 
Universitas Indonesia 2011. 

Perjalanan kariernya, sebagai- 
mana yang tertuang dalam dokumen 
Sekretariat Komite IV DPD, adalah; 
1998-1999 sebagai staf Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana Sekwilda 
Tk II Kab Musi Banyuasin, Plh Kepala 
Kantor Pengolahan Data Elektronik 
Kab Musi Banyuasin, staf Sekretariat 
Daerah Kab Banyuasin, Kepala Sub 
Bagian Program Sekretariat KPUD 
Prov Sumatera Selatan, 2004-2005, 
Fungsional Umum dan Pusat Kajian 
Sumberdaya Aparatur LAN RI, 2007-
2011, Fungsional Umum pada Pusat 
Kajian Manajemen Kebijakan LAN RI, 
2011-2012. 

Agung Firman Sampurna, juga 
pernah menerbitkan buku bertajuk: 
“Utang Luar Negeri Indonesia: 
Argumen, Relevansi dan Implikasinya 
bagi Pembangunan.”  Buku ini 
diterbitkan oleh Djambatan pada 
1999.  dr

ANGGOTA BPK RI BARU

Pelantikan dua Anggota BPK terpilih di MA.
warta bpk/rianto prawoto
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Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan LHP Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika, 4 Juni 2012.

Anggota BPK Sapto Amal Damandari menyerahkan LHP kepada Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi yang disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo di kantor BPK, 14 Juni 
2012.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah berjabat tangan dengan Ketua KPK Abraham Samad dalam 
pertemuan BPK RI dengan KPK untuk membahas tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Century 
di kantor BPK, 2 Agustus 2012.

Anggota BPK  Taufiequrachman Ruki bersama Ketua KPK Abraham Samad.

Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan LHP  kepada Ketua BNN Gories Mere 
di kantor BPK, 1 Juni 2012. 

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Wakil Ketua Hasan Bisri dan Pejabat BPK berdialog 
dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum acara penyerahan IHPS di Istana Presiden, 
4 Oktober 2012.

78 - 79 GALERI FOTO KALEIDOSKOP 2012 CS5.indd   78 2/11/13   1:57 PM



79EDISI KALEIDOSKOP 2012WARTA BPK

Ketua dan Anggota BPK saat menghadiri sidang dengan Timwas Kasus Bank Century DPR di Jakarta, 1 Februari 2012.

Anggota BPK Rizal Djalil membeikan keterangan kepada pers seusai memberikan 
penjelasan mengenai pemeriksanaan dana vaksin flu burung di kantor BPK, 23 Juli 2012.

Anggota BPK Firman Agung Sampurna memberikan sambutan dalam Forum BPK 
Mendengar di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota BPK Bahrullah Akbar menjadi pembicara dalam sebuah diskusi panel di 
kantor BPK, 27 September 2012.

Anggota BPK Ali Masykur Musa saat memberikan LHP kepada Menteri Pertanian 
H. Suswono, 29 Februari 2012.
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