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Kata Sambutan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia

Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya kita tetap bisa 

terus berkarya dan mengabdi pada Negara Kesatuan Republik indonesia. 

Atas berkat rahmat-Nya pula, buku berjudul “Badan Pemeriksa Keuangan 

dalam proses perubahan undang-undang Dasar Negara Republik indonesia 

tahun 1945” ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu wujud 

dan pengejawantahan atas karya dan pengabdian untuk Negara Kesatuan 

Repubik indonesia.

Buku ini dengan sangat detail menggambarkan situasi dan suasana 

kebatinan atas proses amandeman uuD 1945, termasuk di dalamnya 

amandemen pasal-pasal yang terkait dengan BPK. Proses amandemen ini 

bukanlah proses yang mudah, karena akan terkait dengan peletakan pondasi 

dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, dengan 

adanya amandemen uuD 1945, posisi dan kewenangan BPK menjadi lebih 

jelas dalam sistem ketatanegaraan indonesia. 

Harus diakui, dengan adanya amandemen uuD 1945, telah terjadi 

penguatan dan reposisi vital atas posisi dan peran BPK dalam tata kehidupan 

bernegara. Posisi dan peran BPK tersebut menjadi kian jelas dan dan kokoh 

sebagai lembaga negara yang melakukan tugas dan kewenangan terkait 

dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara. Penegasan BPK sebagai lembaga yang “bebas dan mandiri” 

menyiratkan bahwa BPK memiliki kebebasan dalam menentukan cara kerja 

dalam upaya mencapai tujuan tugasnya, karena BPK merupakan lembaga 

yang sejajar dan tidak berada dalam posisi diperintah oleh lembaga negara 

lainnya. Adapun kata mandiri menyiratkan bahwa BPK dapat berdiri sendiri 

dan tidak tergantung dengan pihak lain. 

Amandemen atas uuD 1945 juga kian menyiratkan penguatan fungsi 
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auditif dalam kehidupan bernegara. Kian menguatkan posisi fungsi auditif 

dalam konteks trias politika: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, 

dan kekuasaan yudikatif. Sejarah membuktikan bahwa pemisahan aspek 

kekuasaan atas dasar trias politika tersebut memiliki celah dan kelemahan 

dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat indonesia. Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara juga diperlukan agar keuangan 

negara tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. jika ini tercapai, kemakmuran dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat indonesia akan dapat tercapai.

Sebagaimana kita ketahui, di era Orde Baru, tugas dan kewenangan 

BPK tereduksi karena pengaruh kekuasaan di pihak pemerintah. Posisi 

BPK seolah menjadi di bawah Presiden Ri selaku kepala pemerintahan. 

Tugas-tugas yang dilakukan BPK seolah tak lebih dari kegiatan rutin dan 

formalitas atas legitimasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

negara yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga bagi pihak legislatif, 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK seolah hanya menjadi bagian 

formalitas bagi kewenangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan 

fungsi anggaran pemerintah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

menjadi kian penting dalam konteks pertimbangan 

Seiring dengan lahirnya Era Reformasi, peran BPK dalam tata 

kenegaraan menjadi lebih baik. Nilai-nilai dasar integritas, independensi, 

dan profesionalisme BPK menjelma dalam wujud yang sejatinya. BPK 

menjadi lembaga negara yang tidak lagi menjadi subordinat pemerintah. 

Keseimbangan pola hubungan antara DPR, pemerintah, dan BPK dalam hal 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara menjadi lebih jelas 

dan menjadi lebih ideal.

Hal penting lain atas perubahan uuD 1945 ialah penegasan BPK sebagai 

satu-satunya lembaga yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan BPK 

sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara tersebut menjadi 

sangat penting, karena sebelumnya fungsi pengawasan dan pemeriksaan 

keuangan negara tampak tumpang tindih dan dilakukan oleh beberapa 

instansi lainnya. 

Selain itu, perubahan atas uuD 1945 yang terkait dengan BPK 

juga mengatur kewajiban lembaga perwakilan dan/atau badan untuk 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan 
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perundang-undangan. Penegasan ini penting agar hasil pemeriksaan BPK 

tidak lagi sekadar lembaran-lembaran hasil pemeriksaan yang kemudian 

secara seremonial diserahkan kepada para pihak dan kemudian dilupakan. 

Kewajiban sebagaimana diatur dalam uuD 1945 tersebut mengikat 

para pihak untuk dengan serius dan terencana menindaklanjuti hasil-

hasil pemeriksaan BPK. Harapan yang hendak dicapai tentu saja adanya 

perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara. Para pihak dapat belajar atas hasil dan rekomendasi yang 

diberikan oleh BPK serta terus meningkatkan kualitas diri dalam mengelola 

keuangan negara. Harus dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh BPK 

melalui kegiatan pemeriksaannya adalah sesuai apa kata undang-undang. 

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak juga menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK sesuai apa kata undang-undang juga. 

Pemikiran dan gagasan penting yang diusung dalam semangat perubahan 

uuD 1945 tentu ditujukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

lebih baik dan lebih berkualitas, termasuk pemikiran dan gagasan yang 

terkait dengan pengaturan BPK dalam uuD 1945. Oleh karena itu, sudah 

sepantasnya dan sudah seharusnya semua pihak juga mampu memahami 

dan mengimplementasikan nilai-nilai perubahan tersebut. Para pihak 

diharapkan dan diharuskan mampu menyadari dan melaksanakan peran 

dan tanggung jawabnya dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. jika 

semua elemen bangsa mampu melaksanakan hal ini, tujuan kehidupan 

bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat indonesia akan tercapai dengan sendirinya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, buku yang disusun 

oleh Forum Konstitusi yang bekerja sama dengan BPK ini menjadi semacam 

bagian catatan sejarah bangsa. Kelak, generasi yang akan datang akan 

dapat memahami penggalan penting terkait dengan reposisi tugas dan 

kewenangan BPK dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia. ini 

sangat penting, mengingat BPK memegang tugas dan kewenangan untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Satu tugas 

penting yang justru sejak zaman pra kemerdekaan tidak teradopsi dalam 

konsep trias politika atau konsep pemisahan kekuasaan. Padahal, sejarah 

membuktikan bahwa peran dan hasil kerja BPK turut menentukan kualitas 

dan keberhasilan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Negara Kesatuan Republik indonesia.

Dengan terbitnya buku ini, kami mengharapkan seluruh elemen dan 
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lapisan bangsa dapat membaca, mengetahui, dan memahami bagaimana 

proses dan reposisi BPK dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara 

sejak zaman pra kemerdekaan hingga keberadaannya saat ini. BPK sejak 

awal mula kelahirannya hingga keberadaannya saat ini tergambarkan 

dengan sangat jelas melalui uraian-uraian dalam buku ini, termasuk dalam 

perubahan uuD 1945. Buku ini merupakan salah satu catatan sejarah 

penting atas seluruh rangkaian perkembangan BPK hingga saat ini.

Saya selaku pribadi dan selaku Ketua BPK menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Forum Konstitusi dan pihak Kesetjenan BPK serta semua pihak 

yang telah dengan sungguh-sungguh menyusun buku “Badan Pemeriksa 

Keuangan dalam proses perubahan undang-undang Dasar Negara Republik 

indonesia Tahun 1945” Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridai 

semua usaha kita.

jakarta, September 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Hadi Poernomo
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SAMBUTAN

 FORUM KONSTITUSI

Assalamu’alaikum wr. wb.
Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, 

atas petunjuk dan kekuatan yang dianugerahkanNya, sehingga buku sejarah 

BPK Ri yang berjudul “Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945” dapat diterbitkan pada tahun 2012. Buku sejarah BPK Ri 

tersebut merupakan hasil kerjasama antara Sekretariat jenderal Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dan Forum Konstitusi.

Penerbitan buku ini memuat beberapa hal penting menyangkut 

perjalanan sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia sejak 

pra Kemerdekaan hingga perubahan undang undang Dasar 1945, disertai 

diskursus keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dalam 

konteks struktur ketatanegaraan dan pelaksanaan kewenangannya. Buku ini 

menjadi istimewa karena dari segala bahan dan sumber yang dicantumkan, 

terdapat sumber otentik yang dijadikan rujukan dalam penulisan buku ini 

yaitu naskah otentik Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 1999-2002 yang terdiri atas 

tujuh belas jilid yang diterbitkan oleh Sekretariat jenderal MPR Ri pada 

tahun 2008 dan tahun 2009.

Buku Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia ini yang 

disusun atas dasar Risalah Rapat-rapat MPR yang meliputi Risalah Rapat 

Paripurna MPR, Risalah Rapat Pleno Badan Pekerja MPR, Risalah Rapat 

Pleno Panitia Ad Hoc, Risalah Rapat Pleno Komisi, Risalah Rapat Tim Kecil, 

Risalah Rapat Lobi, Risalah Rapat Konsinyering dan Risalah Kunjungan ke 

daerah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat tentu sangat istimewa, 

karena dalam keotentikannya terdapat ketentuan bahwa Risalah Rapat-rapat 

tersebut dibuat segera setelah setiap rapat selesai dengan ketentuan bahwa 

apabila dalam waktu 3 X 24 jam tidak ada keberatan atau koreksi dari anggota 

MPR maka Risalah tersebut dinyatakan sah. Risalah Rapat-rapat tersebut 

dibuat dengan melakukan transkrip dari kaset rekaman rapat-rapat, sehingga 

relatif lengkap dan otentik.

Pada 2007 Sekretariat jenderal MPR Ri bekerja sama dengan Forum 
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Konstitusi melakukan perbaikan sumber-sumber otentik tersebut antara 

lain dengan merevisi penulisan Risalah Perubahan undang-undang Dasar 

Negara Republik indonesia Tahun 1945, karena ternyata terdapat kekurangan 

kutipan dari berbagai pihak, selain juga terdapat beberapa kesalahan 

penulisan ungkapan bahasa asing, termasuk salah ketik. Revisi tersebut 

dilakukan dengan cara memutar ulang seluruh rekaman persidangan Rapat 

Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 

pada 1999-2002, yang disesuaikan dengan transkrip yang telah dibuat 

sebelumnya. Keterlibatan Forum Konstitusi dalam merevisi Buku Risalah 

Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 

tersebut terutama dalam rangka menjaga keotentikan risalah dimaksud yang 

ternyata banyak dijadikan sumber penulisan sejarah lembaga-lembaga negara 

termasuk sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia.

Dalam buku ini diungkapkan berbagai perjalanan sejarah termasuk sejarah 

ketatanegaraan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia sejak 

Republik ini berdiri, dinamikanya di era pergantian konstitusi 1949, 1950, 

1959 hingga perdebatan pemikiran para anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat 1999-2002 pada proses perubahan uuD 1945. Buku ini juga mencoba 

mengetengahkan berbagai perbincangan mengenai pelaksanaan tugas dan 

kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia secara praktek 

berdasarkan pasal-pasal dalam konstitusi termasuk konstruksi ketatanegaraan 

yang sering di diskusikan banyak pihak. Dari pengamatan dan pengalaman 

kami selama ini selaku anggota PAH iii tahun 1999 dan/atau anggota PAH i 

tahun 2000 - 2002, ternyata banyak aspek yang belum diketahui publik tentang 

latar belakang, proses, serta perjalanan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

indonesia terutama kaitannya dengan pembahasan dalam perubahan uuD 

1945 tahun 1999–2002, termasuk ruang lingkup perdebatan dan kedalaman 

diskusi yang berkembang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui 

penyebaran informasi yang meliputi segenap data dan fakta sekitar sejarah 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia pada perubahan uuD 1945, 

yang berlangsung dalam empat tahapan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, 

diharapkan pemahaman masyarakat semakin mendalam dan karena itu dapat 

mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam upaya menegakkan uuD 1945 

dan Pancasila.

Terbitnya buku ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Nota 

Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Sekretariat jenderal 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dan Forum Konstitusi yang 
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fokus utamanya adalah menerbitkan buku ini. Melalui Nota Kesepahaman 

tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dan Forum 

Konstitusi secara nyata berikhtiar untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan 

berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

terutama bagi penyelenggaran negara.

Sekretariat jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dan 

Forum Konstitusi menyadari sepenuhnya bahwa betapa pentingnya untuk 

memahami apa maksud yang sesungguhnya di balik sejarah dan perjalanan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia hubungannya dengan 

undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. Apalagi 

disadari pula bahwa sangat sulit untuk membaca tumpukan risalah yang 

ribuan lembar halamannya dengan pembahasan setiap pasal yang tersebar di 

beberapa buku, karena risalah tersebut adalah himpunan notulen dari seluruh 

rapat dalam rangka pembahasan Perubahan undang-undang Dasar Negara 

Republik indonesia Tahun 1945. 

Khusus untuk naskah otentik undang-undang Dasar yang menjadi bahan 

utama penulisan buku ini sesungguhnya tidak dapat dipahami secara utuh 

hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang tertulis saja, akan tetapi perlu 

dipahami juga suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) dari berbagai 

peristiwa yang terjadi ketika undang-undang Dasar atau perubahan itu 

terjadi, yang meliputi segenap latar belakang lahirnya pasal-pasal, serta 

ruang lingkup perdebatan ketika pasal itu dirumuskan. ini menjadi sangat 

penting ketika kita melakukan penafsiran konstitusi agar konstitusi itu 

menjadi konstitusi yang hidup (living constitution) dan berkembang dalam 

masyarakat dengan tetap terjaga makna, maksud, dan tujuan setiap pasal dan 

ayatnya (original intent). Dengan demikian interpretasi dan penafsiran atas 

uuD 1945 mampu mewadahi dinamika masyarakat akan tetapi tetap dalam 

koridor original intend-nya. Perubahan uuD 1945 sebagai konsekuensi dari 

dinamika masyarakat senantiasa dimungkinkan, namun tetap harus melalui 

ketentuan Pasal 37 uuD 1945. 

Forum Konstitusi adalah sebuah forum tempat berkumpulnya para 

anggota Panitia Ad Hoc iii Badan Pekerja MPR tahun 1999 dan Panitia Ad 

Hoc i Badan Pekerja MPR, periode 2000-2002, yang merancang perubahan 

uuD 1945 tahun 1999-2002. Forum ini bertujuan tercapainya kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sadar dan taat terhadap 

undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, dalam 

rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diberkahi Tuhan 
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Yang Maha Esa. Dalam kegiatan rutinnya, Forum Konstitusi mengamati 

dan mendiskusikan setiap perkembangan implementasi konstitusi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melakukan sosialisasi 

dan pemasyarakatan undang-undang Dasar baik secara mandiri maupun 

bekerja sama dengan lembaga Negara dan instansi Pemerintah.

Bagi Forum Konstitusi, yang sebagian besar anggotanya terlibat penuh 

dalam penyusunan buku sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

indonesia ini dengan sumber utamanya buku Risalah Perubahan uuD 

1945 bagai memutar kembali setiap episode perdebatan yang penuh dengan 

semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang dilandasi oleh kecintaan kepada 

bangsa dan negara, walaupun kadang-kadang terjadi perdebatan sengit ketika 

membahas pasal-pasal tertentu terkait. Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

indonesia. Dengan demikian bagi Forum Konstitusi penulisan ini merupakan 

penulisan dokumentasi sejarah tentang perkembangan, kemajuan, dan 

modernisasi sistem ketatanegaraan indonesia khususnya mengenai Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik indonesia dengan tetap mempertahankan 

nilai-nilai luhur warisan the founding fathers. Harapan kami, buku ini, yang 

merupakan hasil kerja sama Sekretariat jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik indonesia dan Forum Konstitusi, akan bermanfaat bagi bangsa dan 

negara serta generasi yang akan datang.

Perlu kami kemukakan pula dalam hal ini bahwa substansi  dari isi buku 

ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Forum Konstitusi.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia, Sekretaris jenderal, serta 

seluruh jajarannya atas kerjasama dalam menyusun dan menerbitkan buku 

ini, serta kepada seluruh tim penulis yang telah bekerja keras, meluangkan 

waktu dan pengorbanan lainnya dalam menyusun buku ini.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

jakarta, 26 juni 2012

Harun Kamil, S.H.     Ahmad Zacky Siradj 
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PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

Kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya, Buku Sejarah BPK “Badan Pemeriksa Keuangan 

Dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945” dapat diterbitkan.

Penyusunan buku ini diinisiasi oleh Forum Konstitusi dengan pengajuan 

proposal penulisan buku “BPK dalam Persperktif Konstitusi” kepada BPK, 

yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara BPK dan Forum 

Konstitusi. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari  2012 dan 

dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Bapak Hasan Bisri, Anggota BPK Bapak Ali 

Masykur Musa, perwakilan Forum Konstitusi serta kami selaku Sekretaris 

jenderal BPK merupakan langkah awal penyusunan buku yang mencatat dan 

mendokumentasikan proses amandemen uuD NRi Tahun 1945 khususnya 

pasal-pasal terkait dengan BPK.

Adapun tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan gambaran 

latar belakang  pemikiran perubahan pasal-pasal yang terkait dengan BPK. 

Dengan dituliskannya latar belakang pemikiran tersebut, akan semakin 

memperjelas pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang BPK 

seperti yang diatur dalam uuD NRi Tahun 1945 yang telah diamandemen 

seperti yang kita laksanakan sekarang ini. 

Buku ini menyajikan Risalah Rapat-rapat MPR yang membahas pasal-

pasal terkait BPK sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan suasana 

kebatinan proses amandemen uuD NRi Tahun 1945. Penjelasan dalam buku 

ini juga sangat bermanfaat untuk mengatasi persoalan jika terdapat perbedaan 

penafsiran atas suatu ketentuan yang terkait dengan BPK.

Seiring dengan perkembangan penulisan, kami bersama dengan Forum 

Konstitusi memutuskan untuk memberi judul Buku Sejarah BPK ini dengan 

“Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. judul ini 

merupakan cerminan buku yang menjelaskan proses perubahan undang-

undang Dasar Negara Republik indonesia 1945 khususnya proses perubahan 
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pasal tentang BPK.

Dari kegiatan penyusunan buku ini, diharapkan pegawai BPK dan 

masyarakat pada umumnya mengetahui proses perubahan undang-undang 

Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum 

perubahan kewenangan dan kedudukan BPK.

Akhirnya sebagai penutup pengantar ini, kami segenap jajaran pelaksana 

BPK ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Forum 

Konstitusi sebagai nara sumber atas curahan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

penyusunan buku yang sangat berharga ini. Kami juga mengucapkan terima 

kasih atas dukungan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan para Anggota BPK 

sehingga buku ini bisa terwujud.

Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat.

jakarta,  September 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

Hendar Ristriawan 
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A. U M U M
Dalam Rapat Panitia Hukum 

Dasar pada 11 Juli 1945, Ir. Soekarno 

menegaskan pendapatnya bahwa Trias 

Politika saja tidak cukup.  Maksud 

dari pernyataan Ir. Soekarno, yang 

hendak diwujudkan adalah sociale 

rechtsvaardigheid, bukan sekedar 

politieke rechtsvaardigheid. Bahkan, Ir. 

Soekarno kemudian juga menegaskan :

“Sekarang Rusia menolak Trias 

Politika sudah 22 tahun yang lalu. 

Sun Yat Sen juga menolak Trias 

Politika 30 tahun yang lalu. Jadi 

ada aliran yang menyatakan bahwa 

Trias Politika itu kolot”.

Jadi, suatu sistem pemerintahan negara harus mampu mewujudkan tugas 

dan kewajiban pokok pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana 

yang kemudian ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

BAB I
PENDAHULUAN

Ir. Soekarno

1
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Negara Republik Indonesia (yang kemudian lazim disebut UUD 1945), yaitu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Keempat tugas dan kewajiban tersebut  menjadi ciri pokok dan melekat pada 

setiap rezim pemerintah Negara Indonesia, yang kemudian   disebut juga 

sebagai tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam praktek penyelenggaraan negara, penyebutan sebagai tujuan 

nasional pada gilirannya telah menimbulkan salah persepsi. Empat tugas 

dan kewajiban pemerintah negara yang seharusnya diimplementasikan, 

kenyataannya hanya digunakan sebagai arah yang hendak dicapai yang seolah 

hanya merupakan tujuan dan cita-cita. Tujuan sebagai cita-cita bangsa yang 

sesungguhnya, secara tegas dimuat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945 

yaitu bahwa : “….Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 

dan makmur”. 

Konsepsi tentang empat tugas Pemerintah Negara Indonesia dan cita-

cita bangsa  tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mencitakan  ‘negara 

kesejahteraan’ (welfare state) yang konstitusional, demokratis dan 

berdasarkan paham negara hukum.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Ir. Soekarno menyatakan bahwa 

pemisahan kekuasaan pemerintah negara, yaitu antara kekuasaan eksekutif, 

kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif dinilai tidak akan mampu 

mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran Ir. 

Soekarno bahwa ‘Trias Politika saja tidak cukup’ dibenarkan oleh sejarah. 

Dari aspek ‘infrastruktur politik’ muncul kekuatan media massa dan ‘unjuk 

rasa masyarakat’ sebagai kekuasaan yang ikut menentukan kebijakan 

pemerintahan Negara. Dari aspek ‘supra struktur politik’ muncul pula satu  

kekuasaan baru yaitu ‘kekuasaan auditif’ yang sangat menentukan dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan auditif tersebut 

dimanifestasikan dalam lembaga negara, yaitu  Badan Pemeriksa Keuangan, 

yang merupakan bagian dari Hal Keuangan Negara. 

B. MASA PRA KEMERDEKAAN
Badan Pemeriksa Keuangan pada masa pra kemerdekaan hanya berperan 

sebagai ‘pencatat keuangan negara’ yang merupakan bagian dari alat 

pemerintahan Negara Belanda yang disebut sebagai Algemene Rekenkamer.  

2
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Algemene Rekenkamer tersebut dibentuk 

dalam masa Gubernur Jenderal Daendels 

pada 19 Desember 1808. Badan baru 

tersebut dibentuk guna memperoleh 

gambaran yang lebih jelas mengenai pen-

dapatan dan pengeluaran Negara Hindia 

Belanda. Raja Belanda ketika itu adalah 

Charles Louis Napoleon Bonaparte 

yang ber gelar Koning Loudewijk I atau 

Koning van Holland. Belanda pada 

masa itu masih berada di bawah jajahan 

Perancis sehingga peraturan perundang-

undangannya berasal dari hukum perdata 

Perancis yang pada awalnya bersumber dari hukum Romawi, Corpus Juris 

Civilis.  

Keanggotaan Algemene Rekenkamer meliputi seorang Ketua, seorang 

Sekretaris dan 6 (enam) orang anggota. Ketua dan para anggota diangkat dan 

diberhentikan oleh Raja Belanda. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh 

Gubernur Jenderal.  Pelaksanaan tugas dan tata kerja Algemene Rekenkamer 

tersebut didasarkan atas Indische Comptabilitets Wet (ICW) dan Indische 

Bedrijven Wet (IBW) yang merupakan peraturan perundang-undangan 

pemerintahan Negara Belanda.  

Setelah bala tentara Jepang masuk ke Indonesia, dan dalam rangka 

menggalang dukungan dari rakyat Indonesia, pimpinan tentara pendudukan 

Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin setelah 

seluruh penjajah Belanda dapat diusir dari Indonesia. Serbuan bala tentara 

Jepang ke Asia mereka dengungkan sebagai  ‘Perang Asia Timur Raya’ (Dai 

Toa Sensoo) dengan maksud untuk mengesankan bahwa perang tersebut 

merupakan bagian dari perjuangan bangsa-bangsa Asia Timur untuk 

memerdekakan diri dari para penjajahnya.  

Para pejuang kemerdekaan Indonesia, antara lain Mr. Soepomo, Mr. 

Subardjo, dan Mr. Maramis segera mempersiapkan beberapa naskah undang-

undang dan peraturan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada 

4 April 1942 Mr. Soepomo, Mr. Subardjo, dan Mr. Maramis menyelesaikan 

naskah rancangan Undang-Undang Indonesia Merdeka, Peraturan Tentang 

Pemerintah Sementara Dari Indonesia, dan Rencana Permulaan Dari Undang-

Undang Dasar Negeri Indonesia.  

3
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Naskah Undang - Undang Indonesia Merdeka memuat pokok pikiran 

tentang Pemerintah Indonesia Sementara dan Undang-Undang Dasar untuk 

Negeri Indonesia yang merdeka, serta tata hubungan dengan Pemerintah 

Nippon (Jepang). Naskah tersebut terdiri atas 12 pasal, salah satu pasal 

menyatakan bahwa Undang Undang Dasar juga memuat dasar-dasar aturan 

tentang cara dari hal keuangan. 

Peraturan Tentang Pemerintah Sementara Dari Indonesia merupakan 

naskah yang memuat ketentuan mengenai sistem kekuasaan dan sistem  

pemerintahan sementara serta hal pemindahan kekuasaan dari Pemerintah 

Hindia Belanda. Naskah tersebut terdiri atas 16 pasal dan belum memuat 

tentang hal pengawasan keuangan negara.

Rencana permulaan dari “Undang - Undang Dasar Negeri Indonesia”  

meliputi 11 Bab dan 74 Pasal serta memuat sistem kedaulatan, sistem 

kekuasaan pemerintahan negara, yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif 

dan yudikatif, serta tentang hak-hak dan kewajiban penduduk, hal keuangan 

dan aturan-aturan umum. Dalam Pasal 67 dinyatakan bahwa : “Perhitungan 

yang paling akhir tentang pengeluaran uang dan pemasukan uang dari 

negeri harus diperiksa dan disahkan oleh Badan Pemeriksaan Uang Negeri, 

dan harus diserahkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

bersama dengan berita tentang pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan 

Uang Negeri tersebut di atas”.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar di BPUPK, mengenai 

perlunya pemeriksaan keuangan negara diusulkan  oleh Drs. Moh. Hatta, yang 

dalam Rapat Besar BPUPK pada 11 Juli 1945 ditunjuk selaku Ketua Panitia 

Urusan Keuangan dan Perekonomian. Selain hasil kesepakatan Panitia, Drs. 

Moh. Hatta juga menambahkan 6 (enam) poin tentang Hal Keuangan, yaitu:

1. Tahun keuangan berjalan dari tanggal 1 April setiap tahun sampai tanggal 

31 Maret tahun yang berikut. Rancangan anggaran belanja negara untuk 

tahun yang akan datang dimajukan kepada Dewan Rakyat paling lambat 

sebulan sebelumnya tahun keuangan yang akan datang bermula. Anggaran 

belanja ditetapkan dengan undang-undang.

2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

3. Pinjaman pajak untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan dengan 

permufakatan Dewan Rakyat. Segala perjanjian negara terhadap si 

Pemimpin akan ditanggung oleh Negara.

4. Macam dan harga mata uang ditentukan dengan undang-undang. 

Pemerintah berhak membuat uang logam. 

4
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5. Pimpinan peredaran uang diserahkan kepada sebuah Bank Negara, yang 

pendiriannya berdasar kepada undang-undang.

6. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan 

undang-undang.

C. MASA AWAL UUD 1945
Pasca Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(yang kemudian lazim disebut sebagai UUD 1945) oleh PPKI pada 18 Agustus 

1945, dalam UUD 1945 tersebut dimuat BAB VIII tentang HAL KEUANGAN, 

Pasal 23 yang meliputi 5 (lima) ayat, sebagai berikut :

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 

anggaran tahun yang lalu.

5
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(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan 

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 23 diuraikan sebagai 

berikut : 

Pasal 23 Ayat 1,2,3,4

Ayat (1) memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. 

Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran 

bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, 

anggaran itu ditetapkan se-mata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara 

demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti 

Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan 

undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana 

didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat sendiri, dengan 

perantaraan dewan perwakilannya.

6
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Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan 

belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan 

pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan 

nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada 

rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-

undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-

undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas 

masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai 

alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. 

Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan 

oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-

masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, 

mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak 

teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu  harus ditetapkan dengan undang-

undang.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan 

mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan 

undang-undang.

7
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Ayat 5

 Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. 

Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan 

yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang 

tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat 

itu. Sebaliknya badan itu bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah”.

 Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-

undang.  

Atas dasar Penjelasan UUD 1945 tersebut dapat ditegaskan  bahwa 

keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah wujud kedaulatan rakyat 

dalam menjaga agar anggaran pendapatan dan belanja negara yang 

ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan 

sebagaimana mestinya. Dengan demikian pemeriksaan keuangan negara oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama-tama bukanlah dari sisi aspek 

akuntansi, melainkan kesepadanan dengan kebijakan pengelolaan keuangan 

negara sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

Dengan kata lain, pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara oleh 

BPK pertama-tama menyangkut politik anggaran dari pemerintah dalam 

melaksanakan APBN. BPK memiliki kewenangan auditif dalam hal kebijakan 

keuangan negara agar tetap sesuai dengan politik anggaran sebagaimana 

ditetapkan dalam APBN

BPK pertama kali dibentuk pada 1 Januari 1947 berdasarkan Surat 

Penetapan Pemerintah No. 11/OEM, tertanggal 28 Desember 1946 tentang 

Pembentukan BPK. BPK yang pertama ini untuk sementara berkedudukan 

di Kota Magelang. Untuk mengawali tugasnya, pada 12 April 1947 BPK 

mengeluarkan surat No. 94 yang berisi pengumuman pada semua instansi 

pemerintah di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajiban 

BPK  dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan bahwa ‘Segala badan 

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini’ maka pelaksanaan 

tugas BPK didasarkan pada   Indische Comptabilitets Wet (ICW) dan 

Instructie en verdere bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR). Pada 

6 November 1948 dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 6 Tahun 1948 

tentang pemindahan kedudukan BPK dari Magelang ke Yogyakarta.

8
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D. MASA BERLAKUNYA KONSTITUSI RIS 1949
Dengan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, 

BPK tetap berperan di wilayah  Republik Indonesia Yogyakarta. Di wilayah 

Republik Indonesia Serikat lainnya dibentuk Dewan Pengawas Keuangan 

(DPK) yang berkedudukan di Bogor. DPK RIS berkantor di bekas kantor 

Algemene Rekenkamer yang ada pada masa pemerintahan Netherland 

Indische Civil Administration (NICA). DPK tersebut dibentuk berdasarkan 

Pasal 115 dan Pasal 116 Konstitusi RIS, yang selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan 

kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 116

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan 

lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan 

diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. 

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan 

anggota-anggota diperhentikan apabila mentjapai usia tertentu.

(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menuru tjara dan dalam hal 

yang ditentukan dengan undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

E. MASA BERLAKUNYA UUDS 1950
Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1950 (UUDS 

1950) pada 17 Agustus 1950, DPK RIS diubah  sesuai UUDS 1950 dengan 

nama tetap Dewan Pengawas Keuangan (DPK) dan tetap berkedudukan di 

Bogor. Dalam UUDS 1950 ketentuan tentang DPK dimuat dalam Pasal 80 dan 

Pasal 81, sebagai berikut :

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan 

undang-undang.

Pasal 81

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan 

9
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diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan 

anggota-anggota diberhentikan apabila mentjapai usia tertentu.

(3) Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menuru tjara dan dalam hal 

yang ditentukan dengan undang-undang.

(4) Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

F. MASA PASCA DEKRIT PRESIDEN 1959
Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku 

kembali. Dekrit Presiden tersebut dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 

Tahun 1959 beserta Naskah Undang-Undang Dasar dan Penjelasan UUD 

1945.  Dalam Lembaran Negara tersebut UUD 1945 diberi judul Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Atas 

dasar  UUD NRI Tahun 1945 tersebut DPK diubah menjadi BPK sebagaimana 

diatur dalam Pasal 23 Ayat (5). Untuk menyempurnakan BPK agar menjadi 

alat kontrol yang efektif, pada 12 Oktober 1963 Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 

(LN No. 195 Tahun 1963) tentang BPK Gaya Baru. Perpu tersebut kemudian 

diganti dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1964. 

Pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1965 yang 

antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi 

memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan 

dan pengurusan keuangan negara. Melalui undang-undang tersebut Ketua 

BPK ditetapkan sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Ketua BPK sebagai 

Menteri.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang menggantikan Presiden 

Soekarno, dikeluarkan undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK yang 

mengembalikan kedudukan dan fungsi BPK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 Ayat (5) UUD NRI 1945.    

Namun dalam praktek penyelenggaraan negara kemudian, khususnya 

selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan pemerintah, 

khususnya juga yang menyangkut politik anggaran, diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah karena selalu ditegaskan bahwa Presiden adalah 

‘Mandataris MPR’. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang 

tertinggi di bawah Majelis. 

Dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahkan ditegaskan bahwa ‘Dalam 

menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah 

10
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di tangan Presiden’ (concentration of power and responsibility upon the 

President).  Dengan demikian dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 

negara, wibawa dan kedudukan Presiden berada di atas empat Lembaga 

Tinggi Negara lainnya. 

Oleh karena itu BPK tidak pernah memeriksa kesepadanan politik 

anggaran yang dijalankan pemerintah dengan politik anggaran yang dimaksud 

dalam APBN. BPK lebih berperan hanya sebagai ‘akuntan negara’ yang sering 

bahkan tunduk pada kepentingan pemerintah atau bahkan kepentingan 

pribadi Presiden

G. MASA PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945
Era Reformasi mendorong lahirnya kehendak untuk menerapkan 

mekanisme checks and balances dengan tetap mempertahankan  sistem 

presidensiil. Oleh karena itu melalui perubahan UUD 1945 kekuasaan 

lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat ditata sesuai 

fungsi dan peran masing-masing dan tanpa menempatkannya secara hirarki 

struktural. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa : ‘Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’.  

Sehubungan dengan itu, BPK selaku pemeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab tentang keuangan negara ditegaskan sebagai lembaga yang bebas dan 

mandiri. Agar BPK benar-benar bebas dan mandiri, keanggotaannya dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya, pimpinan 

BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK sendiri. 

Selain itu, kedudukan dan peran BPK juga diperluas sehingga memiliki 

perwakilan di setiap provinsi. Guna menjaga kebebasan dan kemandirian 

BPK maka ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dengan undang-

undang. Kedudukan dan peran BPK tersebut dituangkan tersendiri dalam 

BAB VIIIA tentang BADAN PEMERIKSA KEUANGAN yang meliputi Pasal 

23E dengan tiga ayat, Pasal 23F dengan dua ayat, dan Pasal 23G dengan dua 

ayat. Perubahan hal BPK tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna  Sidang 

Tahunan MPR Tahun 2001 pada 9 November 2001 dan dinyatakan sebagai 

bagian dari Perubahan Ketiga.

Melalui Perubahan UUD NRI 1945, kedudukan dan peran BPK diperkuat 

dan dipertegas sebagai pemegang kekuasaan auditif dalam sistem pemerintahan 

Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan negara 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama-tama bukanlah dari sisi 
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aspek akuntansi semata, melainkan seharusnya juga menjaga kesepadanan 

dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dengan demikian mekanisme checks and balances dalam sistem 

pemerintahan negara tidak hanya meliputi aspek kekuasaan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, melainkan juga meliputi aspek kekuasaan auditif. 
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A. Masa Pra Kemerdekaan
Masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 

Proklamasi Kemerdekaan RI meliputi dua masa, yaitu:

1. Masa penjajahan Hindia Belanda (Nederlands Indie) yang di mulai 

dengan masuknya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) di 

tahun 1620-1800 dilanjutkan dengan pemerintahan jajahan Hindia 

Belanda sampai dengan penyerahan resmi kepada Militer Jepang, 9 

Maret 1942.

2. Masa penjajahan Jepang mulai 9 Maret 1942 sampai dengan 

proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang merupakan 

pemerintah militer dalam masa Perang Dunia kedua yang di belahan 

benua Asia disebut oleh Jepang sebagai Perang Asia Timur Raya (Dai 

Toa Sensoo).

Dalam masa penjajahan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda 

diperintah oleh seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Kerajaan Belanda 

di daerah jajahannya, dengan didampingi oleh Raad van Nederlands Indie 

(Dewan Hindia Belanda) berdasarkan pasal 7 Indische Staatsregeling (1836).

Pada 19 Desember 1808 di masa Gubernur Jenderal Daendels dibentuk 

lembaga Algemene Rekenkamer yang terdiri dari seorang Ketua, seorang 

BAB II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945
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Sekretaris dan 6 (enam) anggota. Ketua dan anggota  diangkat Raja Belanda. 

Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan 

pasal 117 Indische Staatsregeling. 

Di samping itu, terdapat pula ketentuan dalam Wet van 23 April 1864 (pasal 

106 IS) waarvan de gewijzigde tekst opnieuw is bekendgemaakt in Staatsblad 

1925-448 yang menjadi dasar diresmikannya Indische Comptabiliteits 

Wet yang biasa di singkat ICW (Regeling van de wijze van beheer en 

verantwoording der geldmiddelen van Indische). Ada pula peraturan berupa 

Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer disingkat 

IAR (Staatsblad 1933 No.320).   

Selain Algemene Rekenkamer terdapat berbagai lembaga lainnya, 

termasuk peradilan untuk berbagai golongan penduduk dan terdapat pula 

peradilan tertinggi yang disebut Hoogerechtshof (Mahkamah Agung), 

sebagaimana dimuat dalam pasal 147 Indische Staatsregeling (IS).

Lain daripada itu terdapat  Departemen (Kementerian) sebanyak  8 bagian 

(pasal 115 IS), Departemen Dalam Negeri (Binnenlands Bestuur), Kehakiman 

(Justitie), Keuangan (Financian), Pengajaran dan Agama (Onderwijis en 

Eredienst), Ekonomi (Economische Zaken), Perhubungan dan Pekerjaan 

Umum (Verkeer en Watersfaat), Angkatan Perang (Oorlog), dan Kelautan 

(Marine). Departemen dimaksud bukan dipimpin seorang Menteri tapi 

yang disebut Direktur. Kecuali Departemen Angkatan Perang dipimpin oleh 

seorang Laksamana Muda. Departemen sipil diangkat oleh Gubernur Jenderal 

dan Departemen Militer diangkat oleh Raja Belanda. Semua Departemen 

bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal.

Lembaga lain yang dibentuk pada masa itu antara lain ialah Sekretariat 

Negara (Algemene Secretarie) yang berkedudukan di Bogor, di mana berdiri 

salah satu Istana Gubernur Jenderal. Terdapat pula Lembaga Procureur 

General kini Kejaksaan Agung yang berada di bawah Hooggerechtshof, yang 

membawahi Kepolisian Kehakiman (Justitie Politie). Kepolisian sendiri 

berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan sebagian di bawah Kejaksaan 

Agung. Kemudian pada tahun 1814 dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat), yang 

semula hanya sebagai badan penasihat bukan sebagai badan legislatif.

Perang dunia kedua yang pecah pada tahun 1939 di Eropa antara 

Jerman pimpinan Adolf Hitler dan Italia di bawah pimpinan Moussolini 

menyerang negara di Eropa Barat lainnya. Inggris, Belanda yang bergabung 

dengan Amerika Serikat dikenal dengan nama Sekutu. Pada awalnya perang 

ini dimenangkan Jerman dan Italia. Pemerintah Belanda terpaksa harus 
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menyingkir ke Inggris, karena Jerman menduduki negara Belanda. Kerajaan 

Belanda menjadi kerajaan dalam pengasingan di Inggris dan terpisah dari 

pemerintahan Hindia Belanda.  

Secara tiba-tiba, Jepang menyerang pasukan Angkatan Laut Amerika 

Serikat di Pearl Harbour (Hawai) pada 7  Desember 1941 dan sekaligus 

menyatakan perang melawan Sekutu. Bagian dari perang dunia di Asia ini oleh 

Jepang disebut sebagai Perang Asia Timur Raya atau Dai Toa Sensoo. Pada 

9 Maret 1942, seluruh Indonesia telah dikuasai tentara Jepang dan Belanda 

menyerah tanpa syarat. Pada 6 Juli 1942, Ir. Soekarno kembali ke Jakarta dari 

pembuangannya di Bengkulu-Padang (Sumatera). 

Pemerintahan Jepang membagi Indonesia atas dua kekuasaan 

pemerintahan militer. Masing-masing di Indonesia bagian timur di bawah 

kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) berpusat di Makassar. Pulau Jawa dan 

Sumatera oleh Angkatan Darat (Rikugun) dengan Komandan Wilayah Tentara 

VII yang membawahi: Tentara ke-XVI (Pulau Jawa), Tentara ke-XXV (Pulau 

Sumatera), Tentara ke-XXIX (Malaka-Singapura), dan Tentara ke-XXXVII 

(Borneo). Masa penjajahan Jepang tidak ada lembaga yang dibentuk yang 

ikut mempengaruhi pembentukan lembaga negara di masa kemerdekaan. 

Kecuali, dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

(BPUPK) oleh Rikugun Tentara ke-XVI.

Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso menjanjikan 

kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Pada 1 Maret 1945, setelah pemberontakan pasukan PETA (Pembela 

Tanah Air)   di Blitar, diumumkan oleh Seiko Sikikan untuk mendirikan Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu 

Zyunbi Tyoosakai. Pada 29 April 1945, BPUPK yang semula terdiri dari 60 

anggota kemudian ditambah 6 anggota lagi. Ketua BPUPK Dr. K.R.T Radjiman 

Wediodiningrat, dengan Wakil Ketua: Itjibangase Yosio (Jepang) dan R. P. 

Soeroso. Sidang pertama BPUPK dimulai pada 29 Mei 1945 dan berakhir pada 

16 Juli 1945 dengan diterimanya secara aklamasi Rancangan Undang-Undang 

Dasar.

Dalam catatan pembicaraan di BPUPK ketika menyusun Undang-Undang 

Dasar, dapat dicatat beberapa hal disekitar perlunya Badan Pemeriksa 

Keuangan. Antara lain, dalam pembahasan masalah Keuangan, anggota 

Woerjaningrat mengusulkan dibentuknya Badan Pemeriksa (Algemene 

Rekenkamer). Usul yang sama disampaikan pula oleh anggota  Dr. Radjiman, 

yaitu: Mengadakan Badan Pemeriksaan Keuangan (Alg. Rek). Hak dan 
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kewajibannya diatur dalam hukum. 

Demikian halnya, antara lain diusulkan pula oleh anggota Abdoelrahim 

Pratalykrama dari tiga poin usulannya. Dicatat pula, di antara usul dari 

anggota Ny. Mr. Maria Ulfa Santoso,  untuk mendirikan Badan Pemeriksa 

(Alg. Rek). Terakhir, untuk masalah keuangan ini dicatat usul dari anggota 

Drs. Moh. Hatta yang pada masa persidangan BPUPK menjabat selaku Ketua 

Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian.

Pada masa sidang kedua BPUPK yang dimulai tanggal 10 Juli sampai 17 

Juli 1945, beberapa anggota menyebut adanya 6 (enam) kekuasaan negara 

tapi tanpa memasukkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu 

kekuasaan negara. Ada pula yang menyinggung teori Trias Politika, antara 

lain oleh anggota Mr. A. A Maramis, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan 

dimaksud tidak merupakan pilar tersendiri.  

Dalam Rapat Panitia Hukum Dasar BPUPK pada 11 Juli 1945, Ir. Soekarno 

menegaskan pendapatnya bahwa Trias Politika saja tidak cukup. Maksud 

dari pernyataan Ir. Soekarno, yang hendak diwujudkan adalah sociale 

rechtsvaardigheid, bukan sekedar politieke rechtsvaardigheid. Bahkan, Ir. 

Soekarno kemudian juga menegaskan bahwa:

“Sekarang Rusia menolak Trias Politika sudah 22 tahun yang lalu Sun 

Yat Sen juga menolak Trias Politika 30 tahun yang lalu. Jadi ada aliran 

yang menyatakan bahwa Trias Politika itu kolot”.

  

Pada Rapat Besar BPUPK tanggal 16 Juli 1945, dalam pembahasan 

Hal Keuangan, Drs. Moh. Hatta mengusulkan beberapa poin tentang hal 

keuangan. Poin  6 berbunyi sebagai berikut:

“Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya 

ditetapkan dengan Undang-Undang”.

 

Pada Rancangan Undang-Undang Dasar yang ketiga, 16 Juli 1945 barulah 

dapat ditemukan rumusan lengkap BPUPK pada Bab VIII HAL KEUANGAN, 

dalam Pasal 23 yang terdiri dari 5 Ayat. Pada Ayat (5) bunyinya:

(5). Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya 

ditetapkan dengan Undang-Undang.

18
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Keberadaan BPUPK diakhiri  pada 12 Agustus 1945 ketika Ir. Soekarno 

diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan ( Dokuritsu Zyunbi 

Iinkai ), dengan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua, dan anggota 18 orang. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) bentukan Jepang ini tidak sempat 

bersidang dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI).

Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pasukan AS/

Sekutu setelah Hiroshima (6 Agustus ) dan Nagasaki ( 9 Agustus ) dijatuhi 

bom atom yang menimbulkan akibat yang sangat mengerikan.

B. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI MASA 
KEMERDEKAAN RI

Tanpa menunggu kemerdekaan yang dijanjikan Jepang, pada hari Jumat 

tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari di Pegangsaan Timur 17 Jakarta, Ir. Soekarno 

mengucapkan pidato yang berisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang 

ditandatangani Soekarno – Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

Pada esok harinya, 18 Agustus 1945, Soekarno yang tadinya sebagai Ketua 

PPK dan Moh. Hatta Wakil Ketua PPK sepakat membentuk Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan menambah 6 orang anggota pada 

keanggotaan PPK. 
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Sidang pertama PPKI pada pukul 11.30 (10.00 WIB) bertempat di Jl. 

Pejambon No.2 yang dihadiri 25 anggota dengan acara pengesahan UUD. 

Pada sidang pertama ini disetujui Pembukaan UUD dan sidang kemudian 

dilanjutkan siang harinya. Pada 18 Agustus 1945 tersebut  Soekarno dan Hatta 

dipilih secara aklamasi oleh PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam uraian anggota PPKI Soepomo ketika menjelaskan secara singkat 

materi muatan UUD dalam Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, antara 

lain disebutkan:

“ada lagi suatu badan keuangan (Rekenkamer) yang mengontrol 

keuangan negara seperti biasa”.

Pidato Soepomo ini ditutup dengan bagan  lembaga negara sebagai berikut:

Bagan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan makna Pasal 1 Ayat (2) 

bahwa BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya di bawah MPR sebagai 
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pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pada kemudian hari MPR disebut 

Lembaga Tertinggi Negara dan badan lainnya tersebut merupakan Lembaga 

Tinggi Negara.

Pada pembahasan setiap pasal dari naskah UUD tersebut, pada saat 

tiba pada Pasal 23 Ayat (5) yang dibacakan oleh Ketua PPKI Soekarno di 

tambahkan kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.”

Demikianlah dalam Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945 tersebut 

ditetapkan Undang-Undang Dasar  Negara Indonesia yang kemudian lazim 

disebut UUD 1945.

Rapat PPKI pun diteruskan pada hari Minggu 19 Agustus 1945 pukul 10.00 

pagi di gedung yang sama. Pada hari Senin 20 Agustus 1945 sidang ketiga 

PPKI dilanjutkan dengan acara berbagai hal yang terkait pelaksanaan UUD 

dan hal-hal penutup lainnya.

Dalam UUD 1945 tersebut dimuat pula Aturan Peralihan yang memuat 4 

(empat) pasal. Pasal II Aturan Peralihan tersebut menetapkan sebagai berikut:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung 

berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar ini.”

Dengan ketentuan tersebut pemerintahan negara dapat diselenggarakan 

dengan semestinya meskipun badan negara dan peraturan perundang-

undangan yang diperlukan belum dibentuk, karena dapat digunakan yang 

telah ada meskipun itu merupakan warisan masa penjajahan Belanda.

Selain itu dalam Pasal IV Aturan Peralihan ditetapkan bahwa:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut 

Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh 

Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.”

Keberadaan Komite Nasional ini sudah dibicarakan sejak sidang pertama 

PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tidak mungkin lagi meneruskan 

keberadaan anggota PPKI di Jakarta karena anggotanya akan kembali ke 

daerahnya masing-masing. Tetapi beberapa anggota PPKI diangkat jadi 

anggota Komite Nasional yang berdomisili di Jakarta.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 sudah tersusun Kabinet Presidensiil pertama 

dan Mr. A.A Maramis kemudian diangkat sebagai Menteri Keuangan dari 

jabatan sebelumnya sebagai Menteri Negara tanpa Portofolio.

Pada 10 Oktober 1945 Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Presiden 
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No.2 yang isinya sebagai berikut:

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II 

berhubung dengan IV, kami Presiden menetapkan peraturan 

sebagai berikut:

Psl. 1.   Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang 

ada sampai  berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentang dengan  

  Undang-Undang Dasar tersebut.

 2.  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jakarta, tanggal 10 Oktober 1945

Presiden Republik Indonesia

Soekarno

Diumumkan 

Pada tanggal 10 Oktober 1945

Sekretaris Negara

A. G. Pringgodigdo

Jelas bahwa berlakunya berbagai peraturan yang berasal dari masa Hindia 

Belanda tersebut, bukan saja didasarkan pada Aturan Peralihan Pasal II UUD 

1945, tetapi sekaligus merupakan produk pelaksanaan dari kewenangan 

Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal IV Aturan Peralihan dimaksud.

Pada 15 Februari 1946 UUD 1945 diumumkan dalam Berita Repoeblik 

Tahun II No. 7 dan dalam Berita tersebut UUD sudah di sertai Penjelasan 

UUD. Dalam Penjelasan UUD ini, mengenai Bab VIII – Hal Keuangan, Pasal 

23 Ayat (5) dijelaskan sebagai berikut:

Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang  

sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan 

dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab 

Pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh 

dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada 

Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. 

Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas 

Pemerintah.

22

buku FK BPK FINAL.indd   22 12/9/2012   9:06:18 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan 

dengan undang-undang.

Pada 14 September 1945 Kabinet Presidensiil pertama ini digantikan oleh 

kabinet parlementer, yang dikenal sebagai Kabinet Sjahrir I (14 November 

1945-12 Maret 1946) dengan Menteri Keuangan Mr. Soenarjo Kolopaking. 

Pada 5 Desember 1945 Mr. Soenarjo diganti Ir. Soerachman Tjokroadisuryo.

 Kemudian Kabinet Sjahrir I digantikan Kabinet Sjahrir ke-II (12 Maret 1946 

– 2 Oktober 1946) dengan Menteri Keuangan Ir. Soerachman Tjokroadisuryo 

dan dilanjutkan dengan Kabinet Sjahrir ke-III (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947) 

dengan Menteri Keuangan  Mr. Syafroedin Prawiranegara. Pada 10 Desember 

1946 Menteri Keuangan, Mr. Sjafroedin Prawiranegara, mengeluarkan Surat 

Edaran No. 003-21-49 yang berisi pengumuman kepada seluruh kementerian 

dan jawatan tentang pendirian BPK sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat 5 UUD 

1945. 

Pada tanggal 28 Desember 1946 Presiden Soekarno menerbitkan 

Penetapan Pemerintah 1946 No.11/Um yang lengkapnya berbunyi sebagai 

berikut:

Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/Um

BADAN PEMERIKSA KEOEANGAN

Pembentukan Badan Pemeriksa Keoeangan

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Membatja : Soerat Menteri Keoewangan tanggal 9 Desember 1946  

 No.  O.O.03-21-   34.

Mengingat  :  Oendang-Oendang Dasar Repoeblik Indonesia Bab VIII  

 Pasal 23 ayat 5.

Menimbang :  Bahwa oentoek mendjaga kesempoernaan tata oesaha  

  perbendaharaan  negara perloe sekali Badan Pemeriksa  

  Keoewangan didirikan selekas-lekasnja.

Memoetoeskan:

Pertama  :  Mendirikan Badan Pemeriksa Keoewangan moelai  

 tanggal 1 Djanoeari 1947 serta menetapkan tempat  

 kedoedoekan Badan itoe  oentoek sementara waktoe di  

 Magelang.

Kedoea :  Menetapkan, bahwa sebeloem ada peratoeran baroe  
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 tentang kewadjiban, soesoenan dan tatakerdja Badan  

 Pemeriksa Keoewangan, maka peratoeran-peratoeran  

 jang mengenai “Algemeene Rekenkamer” dahoe-

  loe oentoek sementara waktu berlakoe terhadap Badan  

 Pemeriksa Keoewangan terseboet.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 26 Desember 1946

 PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

               

 SOEKARNO

                

   Menteri Keoewangan

      SAFROEDIN 

PRAWIRANEGARA

 Dioemoemkan

pada tanggal 28 Desember 1946

 Sekretaris Negara

 A.G Pringgodigdo

 

Kedudukan BPK ditetapkan di Magelang karena 

pada umumnya kementerian dan jawatan ketika itu 

tidak terpusat di Yogyakarta setelah pusat pemerintahan 

pindah dari Jakarta. Kedudukan Kementerian 

Keuangan juga  berada di Magelang. Dengan demikian 

BPK secara resmi didirikan pada 1 Januari 1947 di masa 

Kabinet Sjahrir ke-III dan pada hari itu pula Presiden 

Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan mengangkat 

R. Soerasno sebagai Ketua, Dr. Aboetari sebagai 

anggota dan Djunaidi selaku Sekretaris BPK.  

Pada 1 Februari 1947 Ketua BPK, R. Soerasno, menerbitkan Surat 

Keputusan yang mengangkat R. Kasirman, Bondji, M. Soebardjo, Deuda-
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dipradja, Rachmad, dan Wiradi satra sebagai pegawai BPK, sehingga personil 

BPK berjumlah 9 orang.

Pada September 1947 Mr. A.A. Maramis, selaku Menteri Keuangan dalam 

Kabinet Amir Sjarifudin I (3 Juli 1947-11 November 1947) membuka kantor 

cabang BPK di Yogyakarta. Pemerintah kemudian menerbitkan Penetapan 

Pemerintah 1948 No.6 tentang Kedudukan BPK. Dengan demikian kantor 

pusat BPK dialihkan ke Yogyakarta. Kantor BPK sebelumnya di Magelang kini 

berstatus Kantor Cabang BPK. Setelah perundingan Renville telah di bentuk 

kembali Kabinet baru di bawah Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pada 29 

Januari 1948 –  4 Agustus 1949. Program Kabinet Hatta ke-I ini terdiri atas:

1. Berunding atas dasar Renville.

2. Melekaskan terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

3. Rasionalisasi.

4. Pembangunan.

Desember 1948 terjadi agresi militer kedua dari tentara Belanda ke kota 

Yogyakarta dan Soekarno – Hatta ditahan. Berdasarkan mandat dari Presiden 

Soekarno yang diberikan sebelumnya, Mr. Syafruddin Prawiranegara telah 

membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera (Bukit Tinggi). Ia 

bertindak sebagai Kepala Pemerintah Darurat sekaligus merangkap Menteri 

Pertahanan, Penerangan, dan Mewakili Urusan Luar Negeri.

 Setelah kembalinya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke 

Yogyakarta, pada 13 Juli 1949 Mr. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan 

mandat kepada Presiden Soekarno dan kemudian dibentuk Kabinet Hatta Ke-

II yaitu kabinet presidensiil ( 6 Agustus 1949 – 20 Desember 1949). 

Seperti diketahui, selain Negara Republik Indonesia yang berkedudukan 

di Yogyakarta, Pemerintahan Belanda di bawah Van Mook sejak 1946 telah 

membentuk negara-negara boneka, antara lain Negara Indonesia Timur (NIT), 

Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera 

Timur (NST) dan daerah-daerah khusus. Negara-negara  dan daerah-daerah 

khusus tersebut kemudian membentuk BFO (Bijeenkomst voor Federal 

Overleg) atau Pertemuan Untuk Permusyawaratan Federal, yang mewakili 

negara dan daerah khusus tersebut dalam perundingan Konferensi Meja 

Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda). Delegasi BFO diketuai oleh Sultan 

Hamid II dari Pontianak.

Dari perundingan KMB (23 Agustus – 2 Nopember 1949) kemudian 

delegasi Republik Indonesia yang diketuai Drs. Moh Hatta, berunding 

tersendiri dengan BFO tersebut untuk menyusun rancangan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS tersebut 

merupakan negara yang disepakati akan diakui kedaulatannya pada 27 

Desember 1949 oleh Pemerintah Belanda. KMB selain dihadiri utusan RI dan 

BFO juga dihadiri oleh delegasi Belanda dan di bawah tilikan UNCI (United 

Nations Commision for Indonesia) yang terdiri dari Amerika Serikat, India, 

dan Australia.

C. MASA KONSTITUSI RIS
UUD-RIS atau Konstitusi RIS dinyatakan berlaku berdasarkan Keputusan 

Presiden RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950 (Lembaran Negara 1950 – 3, 

diundangkan 6 Februari 1950). 

Dalam Pasal 2 mengenai Daerah Negara disebutkan:

“Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu 

daerah bersama:

a. Negara Republik Indonesia dengan daerah menurut status quo seperti 

tersebut dalam persetujuan Reville tanggal 17 Januari 1948; Negara 

Indonesia Timur; Negara Pasundan; termasuk Distrik Federal Djakarta; 

Negara Jawa Timur dan seterusnya”.

Dengan demikian daerah RI dimaksud menjadi kecil walaupun tetap 

berlaku UUD 1945 di RI Yogya, dan berlaku pula Konstitusi RIS. Peran BPK 

di Yogyakarta menjadi lemah pula. Dalam Konstitusi RIS nama BPK telah 

berubah.

 Disebutkan dalam Konstitusi RIS bahwa.

 “Alat-alat perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat, ialah:

a. Presiden;

b. Menteri-menteri;

c.  Senat;

d.  Dewan Perwakilan Rakyat;

e.  Mahkamah Agung Indonesia;

f.  DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Dalam Bagian Keuangan Pasal 170 Konstitusi RIS ditentukan:

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat, 

ditanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil 

memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas 

Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-
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undang.”

Selain itu mengenai Dewan Pengawas Keuangan, diatur dalam Pasal 115 

dan Pasal 116. Konstitusi RIS.

Pasal 115 bunyinya: 

“Maka adalah suatu Dewan Pengawas  Keuangan yang susunan-

nya dan kekuasaannya diatur dengan Undang-Undang Federal”. 

Pasal 116 berbunyi: 

(1)  Untuk pertama kali selama Undang-Undang Federal belum  

menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-anggota 

Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah 

mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur 

hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam 

ayat-ayat berikut. 

(2) Undang-Undang Federal dapat menetapkan bahwa Ketua, 

Wakil Ketua dan anggota-anggotanya diberhentikan, apabila 

mencapai usia yang tertentu. 

(3)  Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan 

dalam hal yang ditentukan dengan Undang-Undang Federal. 

(4)  Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan 

sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 148 Ayat (1) Konstitusi RIS diatur pula forum 

previligiatum yaitu diberikan keistimewaan (privilege) di bidang Kehakiman 

bagi beberapa pejabat negara khususnya pejabat BPK, berupa keistimewaan 

untuk diadili secara khusus. Pasal 148 Ayat (1) tersebut di atas berbunyi:

Presiden, Menteri-menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan 

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota-

anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil 

Ketua dan anggota-anggota. Dewan Pengawas Keuangan, Presiden 

Bank Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-anggota, majelis tinggi dan 

penjabat-penjabat lainnya yang ditunjuk dengan undang-undang federal, 

diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga di muka Mahkamah Agung, 

pun sudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran 

jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-

undang federal dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika 

ditetapkan lain dengan undang-undang federal.
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Jadi termasuk pejabat di Dewan Pengawas Keuangan mendapatkan 

perlakuan khusus di bidang peradilan.

Dewan Pengawas Keuangan dibentuk dan berkedudukan di Bogor. 

Sementara untuk susunan personalianya terdiri dari unsur-unsur BPK di 

Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer di Bogor. 

Dalam periode Konstitusi RIS ini satu demi satu Negara Bagian maupun 

daerah khusus lainnya kemudian meleburkan diri ke dalam RI Yogyakarta 

sehingga yang tertinggal akhirnya hanyalah Negara Indonesia Timur (NIT) 

dan Negara Sumatera Timur (NST).

Parlemen RIS melalui mosi integral dari M Natsir menerima perubahan 

bentuk Negara dari RIS menjadi RI Kesatuan dengan cara dilakukan 

perubahan Konstitusi berdasarkan pasal perubahan Konstitusi RIS.

Sejak 17 Agustus 1950 berdirilah kembali Negara Kesatuan Republik 

Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar baru.

D. MASA UUDS-1950
Melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 yang 

diumumkan dalam Lembaran Negara 1950-56 diberlakukan Undang-Undang 

Dasar Sementara Republik Indonesia menggantikan Konstitusi RIS. Sejak itu 

pula UUD 1945 yang berlaku di RI Yogya berakhir.

Sementara UUDS 1950 yang mengatur tentang keberadaaan Dewan 

Pengawas Keuangan dalam pasal 112 yang lengkapnya berbunyi sebagai 

berikut: 

(1)  Pengawasan dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan 

negara  dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. 

(2)  Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.

 

Dalam Bab II UUDS 1950 ini juga diatur mengenai Alat-alat Perlengkapan 

Negara yaitu Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Alat-alat perlengkapan negara ialah: 

a.  Presiden dan Wakil Presiden,

b.  Menteri-menteri,

c.    Dewan Perwakilan Rakyat,

d.  Mahkamah Agung,  

e.  Dewan Pengawas Keuangan.
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Mulai Pasal 80 sampai dengan Pasal 81 diatur lembaga Dewan Pengawas 

Keuangan  ini.

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur 

dengan undang-undang.

Pasal 81

(1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas 

Keuangan diangkat menurut aturan-aturan…..

Dewan Pengawas Keuangan RIS berunding dengan Dewan Pengawas 

Keuangan di Bogor dan BPK di Yogyakarta untuk membentuk Dewan 

Pengawas Keuangan menurut UUDS-1950 yang berkedudukan di Bogor. 

Sedangkan BPK di Yogyakarta menjadi perwakilannya.

Pada tahun 1955 dalam masa Kabinet Burhanuddin Harahap 

diselenggarakan pemilu yang pertama kali berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1953 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Konstituante. 

Lembaga Konstituante adalah badan yang dibentuk untuk menyusun 

Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Bab V  tentang Konstituante, 

Pasal 134 sampai 139 UUDS 1950. Dalam Pasal 134 tersebut di atas disebutkan 

bahwa: “Kostituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama 

dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Sementara 

ini”. 

Konstituante hasil pemilu 1955 itu sudah sempat menyusun rancangan 

UUD baru, kecuali masalah dasar negara. Kebuntuan dalam pembicaraan 

tentang dasar negara disebabkan oleh karena tidak ada pihak yang dapat 

menang dalam pemungutan suara. Tawaran Pemerintah Juanda dan Presiden 

Soekarno kepada Konstituante juga tidak mendapat persetujuan yang cukup. 

Sebagian besar anggota Konstituante menyatakan tidak akan lagi menghadiri 

sidang-sidang. Di samping itu kondisi negara sangat tidak stabil yang ditandai 

dengan tejadinya pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah. 

Presiden menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya perang. Situasi 

yang mengancam keutuhan dan kelangsungan negara dan bangsa tersebut 

pada akhirnya telah mendorong Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang Republik Indonesia untuk mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 

1959. Dekrit Presiden tersebut mengamanatkan pembubaran Konstituante 

dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Dekrit Presiden tersebut kemudian 
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dimuat dalam Lembaran Negara 1959 No. 75 tanggal 5 Juli 1959 masing-

masing terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penjelasan UUD 1945.

Sesuai dengan UUD yang dimuat dalam Lembaran Negara tersebut, UUD 

1945 dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan selanjutnya dalam naskah ini disingkat menjadi UUD NRI 1945.  

Hal ini dilakukan untuk membedakan dengan singkatan yang dipergunakan 

untuk UUD 1945 sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

E. MASA KEMBALI KE UUD 1945 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang menjadi dasar berlakunya kembali  UUD 

NRI 1945, pada 22 Juli 1959 mendapat dukungan dari DPR hasil pemilu 1955. 

Kemudian Presiden menerbitkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 yang 

menyatakan bahwa dengan berlakunya kembali maka DPR hasil Pemilu 1955 

harus menyesuaikan dengan DPR sebagaimana diamanatkan dalam  UUD 

NRI 1945. Tetapi dalam pembahasan Rancangan UU Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) terjadi perbedaan pendapat antara DPR dengan 

Pemerintah. 

Keadaan tersebut mengakibatkan diterbitkannya Penetapan Presiden No.  

3 Tahun 1960 tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

memutuskan:

1. Penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sekarang.

2. Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

3. Penetapan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5 Maret 1960. 

Untuk mengganti keberadaan DPR dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong (DPR-GR) dengan Penetapan Presiden No: 4 Tahun 1960 

tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Sebelumnya Presiden telah  membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. 

Dari kedua lembaga ini kemudian lahir UU dan Ketetapan MPRS (Tap. 

MPRS) yang terkait dengan keberadaan BPK menurut UUD 1945 yang 
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diberlakukan kembali itu.

Sejak masa awal kemerdekaan telah dikeluarkan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut BPK antara lain adalah: 

1. Penetapan Pemerintah Nomor 11/ Um Tahun 1946 yang dikeluarkan di 

Yogyakarta 28 Desember 1946 jo Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

1948.

2. Pasal 116 Konstitusi RIS. 

3. Pasal 80 dan pasal 81 UUDS 1950 tentang Dewan Pengawas Keuangan.

4. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 1963 (LN 1963 Nomor 195 dan TLN Nomor 2590).

5. TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 dalam lampiran A tentang Pemerintah 

Pusat (Paragraf 394 angka 13).

6. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1964.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 (LN Nomor 776)

 

Demikian halnya Dewan Pengawas Keuangan menurut UUDS-1950 

kemudian digantikan kembali dengan BPK yang pelaksanaan kegiatannya 

tetap mengacu  pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti 

ICW dan IAR berdasarkan Aturan Peralihan dari setiap UUD tersebut di atas.

Malahan pada masa kembali ke UUD 1945, termasuk BPK dinyatakan 

sebagai alat revolusi. Kedudukan, tugas, kewajiban, dan wewenang BPK 

ditegaskan dalam Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar 

Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961/1969 

dan Resolusi MPRS No.I/Res/MPRS/1963 antara lain telah mengemukakan 

keinginan untuk menyempurnakan BPK sehingga menjadi alat kontrol yang 

efektif. 

Dalam Pasal 13 Lampiran A Ketetapan MPRS tersebut ditentukan 

mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang BPK yang disempurnakan 

sebagai berikut: tanggal 15  Mei 1963, yang mengatakan bahwa di 

bidang administrasi keuangan negara, “Memeriksa tanggung 

jawab pemerintah tentang keuangan Negara dan melaporkannya 

kepada DPR (menurut Pasal 23 UUD 1945). Sesuai dengan 

kedudukannya, BPK perlu disempurnakan dan keinginan untuk 

menyempurnakan BPK tercermin dalam berbagai pidato, antara 

lain Pidato Presiden yang diucapkan pada Pembukaan Sidang II 
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MPRS. BPK perlu disempurnakan seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945. 

Kecuali harus dicukupi alat kelengkapannya, perlu pula ditegaskan dengan 

jelas mengenai kedudukan dan wewenang BPK itu, agar berwibawa dan efektif 

dalam segala karyanya.

Mulai Kabinet Kerja ke-I (10 Juli 1959-18 Februari 1960) Kabinet yang 

dipimpin Presiden dan selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik 

Indonesia (APRI) beberapa pejabat lembaga negara mulai dijadikan sebagai 

pejabat berkedudukan Menteri, antara lain Ketua Badan Pengawas Kegiatan 

Aparatur Negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam Kabinet Kerja 

ke-III (6 Maret 1962-13 Nopember 1963) semakin banyak pejabat negara 

berkedudukan Menteri seperti wakil-wakil Ketua MPRS, wakil-wakil Ketua 

DPR-GR, malahan Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, wakil Ketua DPAS dan Ketua 

Dewan Perancang Nasional (Depernas) dijadikan wakil Menteri Pertama. 

Ketua DPAS dijabat oleh Presiden, sedangkan Menteri Pertama dijabat oleh 

Ir. H. Djuanda.

Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) No. 7 Tahun 1963 tanggal 12 Oktober 1963. Perpu yang berkedudukan 

sama dengan UU menurut Pasal 22 UUD 1945 itu, memberikan kedudukan 

kepada BPK sebagai badan berwibawa yang mengatur tentang bentuk, 

keanggotaan, tugas, dan wewenangnya. Melalui Keputusan Presiden No. 

29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara Perpu tersebut 

disempurnakan. Namun belum sempat dilaksanakan, Perpu No.7 Tahun 

1963 telah dicabut dan digantikan oleh Perpu No.6 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 

No.41). Dengan UU No. 17 Tahun 1965, pada 23 Agustus 1965 Perpu No. 6 Tahun 

1964 ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan berbagai penyempurnaan. 

Di dalam UU ini terdapat beberapa hal yang baru, antara lain mengenai 

pimpinan, kedudukan, dan jumlah anggota BPK. Dalam UU ini dinyatakan 

bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan 

pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, dalam pelaksanaan sehari-

hari kekuasaan itu dilakukan oleh BPK  atas nama Presiden. Tugas BPK yang 

semula bersifat preventif berakhir jadi represif dengan pertimbangan bahwa 

pengawasan preventif telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 29 Tahun 

1963.

Dalam Kabinet Kerja ke-IV (13 November 1963-27 Agustus 1964), Ketua 

Badan Pemeriksa Keuangan dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX 

yang berkedudukan sebagai Menteri pula. 
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Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964) terdapat nama H. A. Pandelaki 

menjadi Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan Badan 

Pemeriksa Keuangan berkedudukan sebagai Menteri berdasarkan Keputusan 

Presiden 8 Maret 1965 No.44-1965. Kemudian dalam Kabinet Dwikora yang 

Disempurnakan Lagi (28 Maret 1966) dibentuk Wakil Perdana Menteri Bidang 

Hubungan Dengan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi (a.l) yang dijabat Dr. 

K. H. Idham Chalid. Tugasnya meliputi lembaga MPRS, DPA, DPR-GR, dan 

BPK. Sementara itu beberapa pejabat Lembaga Negara Tertinggi dan Tinggi 

Negara diberi kedudukan setingkat Menteri, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-

GR, Ketua BPK. Sedangkan para Wakil Ketua BPK mempunyai kedudukan 

setingkat Deputi Menteri. 

Pada 30 September 1965 malam terjadi gerakan perebutan kekuasaan 

(coup d’etat) yang kemudian dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September 

1965 yang disingkat G30S/PKI. Dalam peristiwa tersebut antara lain terjadi 

pembunuhan beberapa perwira tinggi ABRI, di antaranya Menteri/Panglima 

Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. 

MPRS yang dibentuk Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 itu kemudian menggelar Sidang Umum Ke-IV MPRS pada Juni 1966. 

Antara lain diputuskan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang 

Pembentukan Panitia-Panitia Ad-Hoc MPRS yang Bertugas Melakukan 

Penelitian Lembaga-Lembaga Negara Pelengkap menurut Sistem UUD 1945, 

Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap UUD 1945 dan Penyusunan 

Pemerintah Hak-hak Asasi Manusia. SU-MPRS ini kemudian disusul 

dengan digelarnya Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967 yang antara lain 

memutuskan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan 

Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Melalui Tap.MPRS 

tersebut telah diangkat Pengemban Tap.MPRS No.IX/MPRS/1966 Jenderal 

Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Tahun berikutnya digelar Sidang Umum 

MPRS ke-V tahun 1968 yang menetapkan Tap.MPRS No.LXIV/MPRS/1968 

tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 

sebagai Presiden RI. Demikian pula antara lain ditetapkannya pengunduran 

pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS 

No.XIX/MPRS/1966 dalam Pasal 6 Tap X/MPRS/1966 tersebut menugaskan 

kepada pemerintah dan DPR-GR membuat undang-undang dari lembaga-

lembaga negara termasuk BPK.

Pada 1971 berlangsung pemilihan umum di bawah UUD NRI 1945 yang 
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sangat berbeda dengan pemilu 1955 yang demokratis itu. Dari hasil pemilu ini 

terbentuk DPR yang anggotanya terdiri dari 9 partai politik dan satu Golongan 

Karya. Selain itu dibentuk pula  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

anggotanya terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan 

golongan. Kemudian pada 22 Maret 1973 dilangsungkan Sidang Umum MPR 

untuk pertama kalinya.

Dalam Sidang Umum tersebut ditetapkan berbagai ketetapan MPR, 

di antaranya ialah Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 Tentang Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat arah, strategi dan program 

pembangunan jangka panjang dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 

(REPELITA II). Dalam GBHN tersebut hal pengawasan belum mendapat 

sorotan khusus. 

Ketetapan MPR lainnya adalah Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/1973 

tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Antar Lembaga 

Tinggi Negara termasuk didalamnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di 

samping itu ditetapkan pula Ketetapan MPR tentang pengangkatan Soeharto 

sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Kemudian Presiden dengan persetujuan DPR telah mensahkan UU No. 

5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD NRI 1945. Undang-undang No. 5/1973 itu 

menggantikan UU No. 17/1965. Dalam UU No. 5/1973 secara tegas ditetapkan 

bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya 

terlepas  dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berada 

di atas Pemerintah. Hal ini telah diatur pula dalam TAP MPR-RI No.  VI/

MPR/1973 tersebut di atas.

Pasal 2 ayat (4) UU No. 5/1973 itu menyatakan: hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tentu saja kepada pihak yang diperiksa disampaikan pula hasil pemeriksaan 

tersebut dan juga kepada Pemerintah.

Dalam masa ini ketentuan dalam ICW dan IAR diberlakukan pula dalam 

pelaksanaan tugas BPK. Demikian pula Staatsblad 1904 No.241 dari masa 

Hindia Belanda masih tetap diberlakukan.

Sejak tahun 1973 laporan hasil pemeriksaan BPK diubah namanya menjadi 

Hasil Pemeriksaan Tahunan (HAPTAH). Namun sejak Tahun Anggaran 

1993/1994 setelah Presiden Soeharto di pilih kembali untuk ke-4 kalinya, 

hasil pemeriksaan BPK diubah namanya jadi Hasil Pemeriksaan Semester 

(HAPSEM) BPK. Perbedaan antara HAPTAH dan HAPSEM selain frekuensi 
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pemberitahuannya dua kali dalam satu tahun Anggaran, juga dari bentuk dan 

penyajiannya. Materi muatannya tetap mengenai hasil pemeriksaan BPK atas 

pelaksanaan APBN, APBD, anggaran BUMN dan BUMD, hakekatnya seluruh 

kekayaan negara.

Pada Sidang Umum MPR-RI Tahun 1978 setelah pemilu kedua di masa 

orde baru (1977), selain menetapkan kembali Soeharto sebagai Presiden,  

antara lain ditetapkan TAP MPR-RI No. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan 

dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Antara 

Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

Dalam Pasal 10 TAP MPR-RI No. III/MPR/1978 tersebut dimuat ketentuan  

sebagai berikut:

Pasal 10

(1)  Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung 

jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya 

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak 

berdiri di atas Pemerintah.

(2)  Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuannya itu lebih 

lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan 

dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bersamaan dengan dibubarkannya Direktorat Jenderal Pengawasan 

Keuangan Negara oleh Pemerintah, dengan Surat Keputusan Presiden No. 

31 Tahun 1983 dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). Menurut pasal 3 butir o, Keppres No. 31/1983 tersebut dinyatakan 

bahwa pemeriksaan laporan keuangan BUMN dengan maksud memberikan 

pernyataan pendapat, di bebankan kepada BPKP. Pada waktu itu BPK 

dianggap belum mampu melakukannya karena keterbatasan personil.

Adapun BPKP merupakan aparat pengawasan internal Pemerintah. 

Beberapa aparat pengawasan internal seperti itu dibentuk dengan Keputusan 

Presiden maupun Keputusan Menteri, seperti Inspektorat Jenderal (Itjen), 

Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten 

(Itwilkab), Inspektorat Wilayah Kota Madya (Itwilkod), selain itu juga 

dibentuk Satuan Pengawas Intern baik di BUMN dan BUMD yang juga 
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melaksanakan tugas dan fungsi memeriksa tanggung keuangan negara di 

bidang atau wilayah tugas masing-masing. 

Seluruh aparat pengawasan tersebut di atas dibentuk dengan maksud 

untuk membantu Presiden dengan pembantu-pembantu Presiden seperti 

Menteri sampai Gubernur, Bupati, Wali Kotamadya, dan Direksi BUMN 

dalam rangka meningkatkan pengawasan dan/atau pemeriksaan tanggung 

jawab keuangan negara secara terpadu, efisien dan efektif dalam rangka 

menertibkan pelaksanaan anggaran dan penyusunan pertanggungjawaban 

keuangan negara.

Berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Tim Panitia Ad 

Hoc I (PAH I) ke berbagai daerah ternyata dalam praktek sistem pengawasan 

seperti ini telah menimbulkan keluhan karena hampir dapat dikatakan dalam 

satu tahun daerah-daerah hanya disibukan oleh adanya pengawasan yang 

begitu banyak.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1973 dinyatakan bahwa dalam hal 

hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan 

tindak pidana, hasil pemeriksaan itu diberitahukan ke instansi kepolisian 

dan/atau kejaksaan.

Belum adanya UU yang menggantikan ICW walau sudah beberapa kali di 

revisi telah menimbulkan berbagai permasalahan tersendiri. Hal ini antara 

lain disebabkan belum terlaksananya perintah Pasal 23 Ayat (4) UUD 1945 

yang berbunyi:

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu UU No. 5/1973 dalam pasal 21 dan penjelasannya secara 

tegas menyatakan berlakunya ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang  

merupakan peraturan mengenai Tata cara Penguasaan, Pengurusan dan 

Pertanggung jawaban Keuangan Hindia Belanda (Regeling van de Wijze van 

beheer en verantwoording der geldmidddelen van Nederlandcsh Indie). 

ICW 1925 Staatsblad No.448 ini seluruhnya terdiri dari 89 pasal yang 

dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Bab. Tetapi UU No. 5/1973 mengecualikan 

berlakunya pasal 43 sampai dengan pasal 53 dari ICW dan Pasal 2 Instructie 

voor de Algemene Rekenkamer (ARK) yang dicabut dengan Perpu No. 6/1964 

jo. UU No. 17/1965.

Berlakunya peraturan perundang-undangan di masa Hindia Belanda 

didasarkan atas Aturan Peralihan dari Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sampai 
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kembali lagi ke UUD NRI 1945. 

Pada UU APBN Tahun Anggaran 1994/1995 ada penegasan mengenai 

pasal-pasal ICW yang bertentangan dengan susunan, bentuk, dan isi dari 

UU-APBN tidak berlaku. Sebelumnya UU-APBN tidak memuat kekecualian 

seperti itu. 

  Dalam Sidang Umum MPR-RI Tahun 1988 terdapat pula Ketetapan MPR-

RI No. II/MPR/1988 Tentang GBHN yang memuat antara lain mengenai 

Aparatur Pemerintah sebagai berikut: “Pembangunan aparatur pemerintah 

diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih 

dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi dengan semangat dan 

sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara”.

Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan 

perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu ditingkatkan mutu kemampuan dan 

kesejahteraan manusia, organisasi dan tata kerja termasuk koordinasi serta 

penyediaan sarana dan prasarana. Kebijaksanaan dan langkah-langkah 

penertiban aparatur pemerintahan serta dilanjutkan dan makin ditingkatkan 

secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya serta 

dikembangkan kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional.

Demikian halnya dalam Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 Tentang 

GBHN juga dimuat tentang sektor aparatur pemerintah sebagai berikut: 

“Sistem pengawasan kekayaan negara dan pembangunan, baik pengawasan 

melekat maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh 

masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi 

dalam penyelenggaran negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan 

dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan 

pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin 

nasional, penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan 

terutama dalam menegakkan disiplin aparatur peerintah serta dalam 

menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyalahgunaan 

lainnya, yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta 

merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah, serta korupsi, kolusi, 

nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara”. 

Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto, yang dipilih kembali untuk 

keenam kalinya dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1998, menyatakan 

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI dan digantikan oleh 
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Wakil Presiden Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai Presiden RI sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. 

Pada bulan November 1998 dilangsungkan Sidang Istimewa MPR RI 

tanggal 10-13 November 1998 yang memutuskan 12 Ketetapan MPR RI antara 

lain Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan 

MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Dalam Ketetapan MPR RI tersebut dirumuskan tujuan Reformasi 

Pembangunan sebagai berikut:

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama 

untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh 

global dan pemulihan aktivitas usaha nasional.

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan 

peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan 

stabilitas nasional.

3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak 

Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap 

mental.

4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan 

agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Kemudian dilangsungkan Pemilihan umum Anggota DPR Tahun 1999,  

menghasilkan anggota MPR RI yang dilantik pada 1 Oktober 1999 dalam 

Sidang Umum MPR RI tahun 1999 yang berlangsung dari 1 Oktober 1999 

sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum ini antara lain 

diputuskan Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara yang memuat Kaidah Pelaksanaan antara lain sebagai 

berikut:

• Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa 

Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan 

Garis-Garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

• Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan 

pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
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Pembahasan perubahan UUD NRI 1945 dimulai pada 6 Oktober 1999 

dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. 

BAGAN  2

SUSUNAN KELEMBAGAAN NEGARA 
PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945
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A. U M U M.
Gagasan untuk mengubah ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

dalam UUD 1945 didorong oleh kehendak untuk memberdayakan Lembaga-

lembaga Tinggi Negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui 

perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan dalam 4 (empat) tahap perubahan, 

ketentuan tentang BPK dapat diselesaikan pada Perubahan Ketiga sehingga 

menjadi 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 23E, 23F dan Pasal 23G.

Dengan ketentuan baru tersebut, ketentuan tentang BPK yang semula 

hanya tertuang dalam satu ayat, yaitu pada Ayat (5) dari Pasal 23 UUD 

1945, berkembang menjadi 3 (tiga) pasal dengan 7 (tujuh) ayat dan tertuang 

dalam bab tersendiri yaitu Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Kewenangan BPK diperluas, yang semula hanya memeriksa tanggung jawab 

tentang keuangan negara ditambah menjadi ‘memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan negara’. Dengan perluasan kewenangan 

tersebut diharapkan pada masa depan BPK tidak sekedar melakukan post 

audit, akan tetapi bahkan juga memeriksa kesepadanan kebijakan pemerintah 

dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang 

BAB III
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kedudukan BPK diperkuat dengan menetapkan hanya satu BPK yang 

bebas dan mandiri. Dengan ketentuan baru tersebut diharapkan tidak akan 

ada lagi praktek pengawasan yang tumpang tindih, selain itu BPK dapat 

melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh dari pihak manapun. Dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, hasil pemeriksaan BPK 

tidak lagi hanya diserahkan kepada DPR, melainkan juga disampaikan kepada 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 

dengan kewenangannya. 

Perubahan ketentuan tentang BPK tersebut dibahas dalam Sidang Umum 

MPR RI Tahun 1999, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000 dan Sidang 

Tahunan MPR RI Tahun 2001.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum tahun 

1999 di awal era reformasi telah melakukan perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 

1945. Upaya perubahan tersebut merupakan salah satu agenda reformasi yang 

bergulir sejak tahun 1998.

Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan selama berlangsungnya Sidang 

Umum  MPR RI tahun 1999 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 

tanggal 21 Oktober 1999. Perubahan tersebut mendasarkan pada ketentuan 

dalam Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan:

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar hadir sekurang-kurangnya 

2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangya 2/3 daripada 

jumlah anggota yang hadir.

Sebelumnya telah berlangsung Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998 yang 

mengawali berlangsungnya era reformasi. Salah satu Ketetapan MPR yang 

menjadi tonggak bagi dilangsungkannya upaya perubahan UUD 1945 ialah 

dengan diputuskannya Ketetapan MPR RI Nomor: VIII/MPR/1998 tentang 

Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. 

Kemudian sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 

tersebut, Presiden bersama DPR RI  menyetujui diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dengan demikian semua hambatan 

untuk melakukan perubahan atas UUD NRI 1945 yang tidak sesuai dengan 

ketentuan UUD 1945 sudah dihapus.
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Perubahan Pertama UUD NRI 1945 sebagai perubahan tahap pertama 

diputuskan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999, yang dilanjutkan dengan 

perubahan tahapan selanjutnya hingga perubahan tahap keempat. Perubahan 

tahap kedua, ketiga, dan keempat dilangsungkan dalam Sidang Tahunan MPR 

Tahun 2000, 2001 dan 2002.

Pasal 37 UUD NRI 1945 digunakan sebagai dasar perubahan UUD NRI 

1945. Dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 dibentuk Badan Pekerja 

MPR sebagai alat kelengkapan Majelis yang bertugas mempersiapkan 

rancangan Ketetapan, Keputusan dan Putusan MPR RI. Perubahan UUD 

1945 dituangkan dalam bentuk Putusan MPR RI yang tidak diberi nomor 

sebagaimana layaknya Ketetapan dan Keputusan MPR RI. Bentuk ‘Putusan 

MPR’ ditetapkan berdasarkan Pasal 37 Ayat (2), yaitu bahwa ‘Putusan 

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah 

anggota yang hadir. 

Badan Pekerja MPR RI membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) sebagai alat 

kelengkapan BP MPR. Untuk membahas rancangan perubahan UUD 1945 

pada Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 ditugaskan kepada PAH III BP MPR 

RI. Untuk melakukan perubahan tahapan selanjutnya BP MPR RI membentuk 

PAH I untuk membahas rancangan perubahan UUD 1945 selanjutnya.

Menurut Peraturan Tata Tertib MPR RI pembuatan putusan Majelis 

dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, 

Tingkat Pembicaraan dimaksud adalah: 

1.    Tingkat  I:  

Pembahasan awal oleh Badan Pekerja Majelis (BP-MPR) sebagai alat 

kelengkapan Majelis terhadap setiap materi yang diajukan fraksi-fraksi 

Majelis akan dijadikan rancangan putusan Majelis untuk kemudian 

diajukan dan dilaporkan dalam rapat paripurna Majelis sebagai bahan 

pokok Pembicaraan Tingkat II.  

Dalam rapat Badan Pekerja Majelis tersebut dibentuk Panitia Ad Hoc 

(PAH) sebagai alat kelengkapan BP-MPR. Pada Sidang Umum MPR 

Tahun 1999 BP MPR membentuk tiga PAH.  Penyiapan rancangan materi 

perubahan UUD NRI 1945 ditugaskan pada PAH III. Pada Sidang Tahunan 

MPR Tahun 2000, 2001, dan 2002, BP-MPR membentuk dua PAH dan 

penyiapan rancangan perubahan UUD NRI 1945 ditugaskan kepada 

PAH yang dinamakan PAH I. Selanjutnya, pada setiap proses perubahan 
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berikutnya didahului oleh rapat BP-MPR untuk membentuk PAH dan 

menampung pandangan fraksi-fraksi Majelis sebagai bahan pembahasan 

dalam PAH.  Khusus untuk pembahasan rancangan perubahan UUD NRI 

1945 dinamakan PAH I. 

Sejak Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, BP-MPR membentuk Panitia 

Khusus (Pansus) yang merupakan alat kelengkapan BP-MPR yang 

menyusun rancangan acara setiap Sidang Tahunan MPR RI beserta 

rancangan anggarannya.   

Dalam PAH III setelah masing-masing fraksi Majelis menyampaikan 

pengantar musyawarah yang berisi pokok-pokok pikiran untuk perubahan 

UUD NRI 1945 dan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum 

(RDPU) khususnya mendengar pendapat para pakar. Rapat PAH III 

membentuk Tim Perumus maupun Tim Lobi untuk mempertemukan 

berbagai pendapat yang berbeda sampai kepada perumusannya untuk 

kemudian dilaporkan ke rapat PAH III untuk dibicarakan dan diputuskan 

menjadi rancangan perubahan. 

Demikian halnya dalam rapat PAH I pada Sidang Tahunan MPR Tahun 

2000 sampai dengan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 dilakukan pula 

kegiatan untuk menerima aspirasi masyarakat (asmas) baik dari organisasi 

masyarakat (ormas), lembaga negara, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga swadaya masyarakat, wakil-wakil universitas maupun  masyarakat 

langsung yang menyampaikan aspirasinya. Kegiatan ini dilakukan dalam 

gedung MPR dan dengan kunjungan Tim PAH I ke berbagai daerah. 

Penyerapan aspirasi di daerah antara lain melalui seminar dengan 

bekerjasama dengan universitas setempat.

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan hasil pembahasan, PAH 

I membentuk Tim Kecil (Timcil), Tim Perumus (Timus), dan Tim 

Sinkronisasi (Timsin) yang hasilnya disampaikan ke rapat PAH I untuk 

dibicarakan lebih lanjut sebelum diputuskan. 

Dalam menghadapi perubahan ketiga dalam Sidang Tahunan MPR Ta-

hun 2001, PAH I mengusulkan kepada BP-MPR RI untuk membentuk 

Tim Ahli BP-MPR yang terdiri dari pakar berbagai disiplin ilmu untuk 
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memberi masukan secara kritis dan obyektif dengan mengutamakan nilai-

nilai kebenaran serta kepentingan bangsa dan negara. Tim Ahli tersebut 

dikoordinir oleh Prof. DR. Ismail Suny SH. MCL dan dibagi atas beberapa 

Subtim yaitu bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, sosiologi 

dan pendidikan. 

Masukan dari tim ahli ini sangat mendukung PAH I khususnya dalam Sidang 

Tahunan MPR Tahunan 2001. Pada masa persidangan tersebut PAH I 

banyak membahas berbagai lembaga negara baru maupun penyempurnaan 

lembaga negara yang lama serta berbagai ketentuan penting lainnya. 

Dimulai pada masa Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, dilakukan pula 

kegiatan berupa studi banding ke luar negeri dengan cara mengirimkan 

beberapa Tim PAH I untuk bertemu berbagai pihak atas bantuan Kedutaan 

RI. Pertemuan dengan berbagai pihak di luar negeri tersebut dimaksudkan 

untuk bertukar pikiran tentang materi tertentu yang merupakan materi 

rancangan perubahan UUD NRI 1945.  

Di samping itu PAH I didampingi pula oleh para ahli bahasa Indonesia 

dari Pusat Bahasa Indonesia (PBI) dan legal drafter guna memperoleh 

rumusan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sesuai dengan 

format yang ditentukan dalam undang-undang.  

Hasil rumusan PAH I dipaparkan pada pertemuan Uji Sahih bersama 

berbagai pakar dan tokoh untuk mendapatkan masukan terakhir sebelum 

diputuskan dalam rapat PAH I.

Hasil rumusan pembahasan PAH I berupa rancangan putusan Majelis 

tentang Rancangan Perubahan UUD NRI 1945 dan rancangan Ketetapan 

MPR RI dari PAH II dilaporkan dalam rapat BP MPR yang selanjutnya 

akan dijadikan sebagai bahan pembahasan pada tingkat pembicaraan 

berikutnya. 

Pembahasan awal oleh Badan Pekerja Majelis  terhadap setiap materi 

yang diajukan fraksi-fraksi Majelis, setelah dibahas dan menjadi putusan 

PAH, akan dijadikan rancangan putusan Majelis untuk kemudian diajukan 

dan dilaporkan dalam rapat paripurna Majelis sebagai bahan pokok 

Pembicaraan Tingkat II.  
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2. Tingkat II: 

Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan 

Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 

tentang materi rancangan putusan yang diajukan pada pembicaraan di 

Tingkat I yang meliputi hasil rancangan dari PAH yang dibentuk pada 

Tingkat I.

Rapat paripurna Majelis kemudian membentuk Komisi Majelis sebagai 

alat kelengkapan Majelis untuk membahas rancangan Hasil pembicaraan 

Tingkat I. Untuk pembahasan rancangan putusan perubahan UUD NRI 

1945 dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999 dibentuk Komisi C Majelis. 

Pada setiap Sidang Tahunan MPR selanjutnya, terjadi perubahan 

yaitu dibentuk Komisi A Majelis untuk membahas rancangan putusan 

perubahan UUD NRI. 

3. Tingkat III: 

Pembahasan oleh Komisi Majelis terhadap semua hasil pembicaraan 

Tingkat I dan II. 

Dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999 Komisi C Majelis menghasilkan 

rancangan  putusan Majelis tentang Perubahan Pertama Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum itu telah dibentuk 

Tim Kecil (Timcil) untuk merumuskan cara adendum dari hasil perubahan 

tersebut.

Hasil Komisi Majelis pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, 2001, 

dan 2002 dari Komisi A dan Komisi B  berupa rancangan Putusan dan 

Ketetapan MPR RI dilaporkan ke tingkat pembicaraan selanjutnya di 

Rapat Paripurna Majelis.

 

4.  Tingkat IV: 

Dalam Rapat Paripurna Majelis disampaikan laporan Komisi Majelis dan 

pendapat akhir  fraksi-fraksi Majelis yang diakhiri dengan pengambilan 

putusan Majelis, baik yang berupa putusan tentang perubahan UUD NRI 

1945, maupun tentang Ketetapan.

Dalam rangka perubahan UUD NRI 1945 semua putusan Majelis diambil 

secara aklamasi, kecuali putusan perubahan tahap keempat dalam 

Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Pasal 2 Ayat (1)  diputuskan melalui 

46

buku FK BPK FINAL.indd   46 12/9/2012   9:06:23 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

pemungutan suara  karena mengenai susunan keanggotaan MPR terdapat 

dua alternatif yaitu MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD 

(Alternatif 1) serta MPR terdiri atas anggota DPR, anggota DPD yang 

dipilih dalam pemilihan umum dan utusan golongan (Alternatif 2). 

Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan pertama kali dalam Sidang Umum 

MPR Tahun 1999, dan dilanjutkan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, 

2001, dan 2002 dengan berpegang secara konsisten pada kesepakatan dasar 

yang disepakati selama melakukan perubahan, yaitu:

Pertama,  tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat 

Pancasila.  Dengan demikian juga mempertahankan fungsinya 

sebagai staatsfundamental norm. 

Kedua,  tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Ketiga,  tetap mempertahankan sistem pemerintahan Presidensiil dengan 

penerapan mekanisme checks and balances antarlembaga negara 

pemegang kekuasaan pemerintahan  negara. 

Keempat, Penjelasan UUD 1945 tidak dipergunakan lagi dan hal-hal normatif 

yang ada di  Penjelasan,  atas  dasar   kesepakatan  bersama, 

dituangkan  dalam  pasal-pasal  UUD 1945.

Kelima,  perubahan dilakukan dengan cara adendum, yaitu bahwa 

keseluruhan naskah UUD 1945  yang  terdiri atas Pembukaan, 

Pasal-pasal, dan Penjelasan tetap dipelihara, dan  perubahannya 

dicantumkan setelah Penjelasan sebagai bagian dari keseluruhan 

UUD NRI 1945.

Selain kesepakatan dasar tersebut juga disepakati bahwa pengambilan 

keputusan sejauh mungkin diambil dengan musyawarah. Pemungutan 

suara (voting) hanya akan dilakukan apabila waktu yang tersedia untuk 

menyelesaikan suatu rumusan sudah tidak ada.  

Mengingat masa persidangan dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 

sangat terbatas maka belum seluruh materi usulan perubahan UUD NRI 1945 

dapat diselesaikan pembahasannya.

Materi usulan perubahan UUD NRI 1945 yang belum dapat diselesaikan 

tersebut dibuatkan Ketetapan MPR untuk menugaskan BP-MPR RI 

melanjutkan pembahasannya pada Sidang Tahunan yang diadakan setiap 

tahun.  Oleh karena itu dalam Rapat Paripurna MPR ditetapkan untuk 
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melanjutkan perubahan selanjutnya melalui Sidang Tahunan MPR RI.   Materi 

usulan perubahan yang telah dihimpun dalam masa Sidang Umum MPR RI 

Tahun 1999 akan dikemukakan kembali oleh Fraksi-Fraksi MPR melalui 

pemandangan umum fraksi dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000.

Untuk tahapan perubahan selanjutnya , yaitu perubahan tahap ketiga 

(Th. 2001) dan keempat (Th. 2002), pembahasan dilakukan berdasarkan 

naskah  materi perubahan UUD NRI 1945 yang dilampirkan dalam  Ketetapan 

MPR RI tentang Penugasan BP MPR RI Untuk Mempersiapkan Rancangan 

Perubahan UUD NRI 1945.  Ketetapan tersebut diputuskan oleh MPR RI pada 

setiap Sidang Tahunan MPR. Naskah materi perubahan UUD 1945 dimaksud 

merupakan himpunan materi perubahan yang belum dapat disepakati secara 

bulat pada masa persidangan MPR sebelumnya.

B. PERUBAHAN PERTAMA 1999.

Perubahan tahap pertama UUD 1945 berlangsung dalam Sidang Umum 

MPR RI yang di mulai tanggal 1 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 20 

Oktober 1999 di Jakarta. Pada hari Jumat 1 Oktober 1999 rapat dibuka dengan 

acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota MPR RI yang di hadiri 627 orang 

dari 695 orang anggota. 

Setelah Rapat Paripurna MPR RI ke-6 yang diselenggarakan pada 4 
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Oktober 1999, Fraksi MPR mempersiapkan bahan untuk menghadapi Rapat 

Ke-1 BP MPR RI yang berlangsung pada hari Rabu pagi pukul 09.40-12.00  

tanggal 6 Oktober 1999 di Jakarta.  Rapat BP MPR RI dilaksanakan dengan 

acara antara lain Pengesahan Jadwal Acara BP MPR RI yang dihadiri 57 orang 

dari 86 orang anggota, dengan Ketua Rapat Prof. Dr. Amien Rais selaku Ketua 

MPR RI.

Keanggotaan BP MPR RI Tahun 1999 meliputi seluruh wakil-wakil Fraksi 

MPR RI dan disusun berdasarkan perimbangan jumlah keanggotaan Fraksi di 

DPR/MPR  hasil pemilu 1999, sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP),  

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB)

5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi), gabungan Partai Amanat Nasional (PAN)   

dan Partai Keadilan (PK).

6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)

7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), gabungan Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Ikatan Pejuang Kemerdekaan 

Indonesia (IPKI), Partai Nasional Indonesia (PNI) Massa Marhaen,  Partai 

Persatuan (PP), Partai Nasional Indonesia (PNI) Front Marhaenis, serta  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ketua MPR RI, Amien Rais memberikan sambutan dalam Deklarasi Forum 
Konstitusi 
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Partai Kesatuan dan Persatuan (PKP).

8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU), gabungan Partai Nahdatul 

Ummah (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, 

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Daulat Rakyat (PDR).

9. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)

10.  Fraksi Utusan Golongan (F-UG)

11.  Fraksi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (F-

TNI/Polri).

Sebelum Sidang Umum MPR Tahun 1999 dalam Peraturan Tata Tertib 

MPR ditetapkan adanya Fraksi Utusan Daerah di samping Fraksi dari unsur 

partai politik dan fraksi dari unsur golongan-golongan serta Fraksi ABRI 

(TNI/Polri). Dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999, melalui pemungutan 

suara diputuskan perubahan Peraturan Tata Tertib MPR yang menghilangkan 

keberadaan Fraksi Utusan Daerah. Anggota MPR yang berasal dari utusan 

daerah dapat bergabung ke dalam fraksi-fraksi partai politik dan/atau ke 

dalam Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya dalam Sidang Tahunan MPR 

Tahun 2001 diputuskan kembali keberadaan Fraksi Utusan Daerah, sekaligus 

menambah jumlah Pimpinan MPR sehingga menjadi 9 (Sembilan) orang.

Gagasan tentang pemberdayaan lembaga tinggi negara, khususnya juga 

BPK, mulai dikemukakan dalam Rapat Ke-2 Badan Pekerja MPR RI yang 

berlangsung hari Rabu siang pukul 13.00-selesai  pada 16 Oktober 1999, 

dengan acara Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum, 

Pembentukan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, Pemilihan Pimpinan 

Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR dan Membahas materi Sidang Umum 

MPR sesuai Bidang Tugas Panitia Ad Hoc. 

Rapat Ke-2  Badan Pekerja MPR  dihadiri 78 anggota dari 86 anggota. 

Dalam kesempatan rapat ini terdapat Fraksi MPR yang membicarakan 

mengenai BPK, yang diawali oleh Pembicara Widjanarko Puspoyo dari Fraksi 

PDIP. 

Dalam pemandangan umumnya Widjanarko Puspoyo juru 

bicara F-PDIP berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain 

mengemukakan:

Adalah Panitia Ad Hoc III yang membahas mengenai amandemen Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam panitia ini kami mengusulkan untuk membentuk 
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Ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan 

Dewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan 

Badan Pemeriksa Keuangan, pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi 

dan desentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan 

Agung. 

Pembicara berikutnya Tubagus Harjono dari F-PG  berkenaan 

dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan: 

Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pcmulihan 

krisis ekonomi serta pemberdayaan kedaulatan rakyat. Dalam pandangan 

Fraksi Partai Golkar keseluruhan upaya penegakan kembali kehidupan 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara benar perlu dimulai 

dalam sidang Badan Pekerja Majelis sekarang ini. 

Untuk itu maka materi Sidang Umum MPR 1999 yang mendesak untuk 

disiapkan oleh Badan Pekerja MPR ini adalah materi-materi yang relevan 

dengan upaya di atas. Antara lain upaya untuk mengatasi krisis ekonomi, 

krisis politik melalui ketetapan-ketetapan yang mengarah pada pemulihan 

kepercayaan terhadap lembaga -lembaga kenegaraan, baik eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif.

Upaya ini telah kita mulai dengan baik melalui penyelenggaraan pemilihan 

umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur 

dan adil. Langkah awal yang baik ini harus terus dilanjutkan melalui penataan 

lembaga-lembaga kenegaraan yang lain, sehingga benar-benar tercipta suatu 

sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme checks and 

balances. Hanya dengan sistem politik yang memungkinkan berjalannya 

mekanisme checks and balances-lah segala macam bentuk penyelewengan, 

penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah 

secara dini. 

Sejalan dengan itu penataan di bidang hukum, pendidikan, sosial, budaya, 

serta pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan baik.

Pada bagian lain dikemukakan: 

Menurut pandangan kami, reformasi ketatanegaraan yang menjadi 

bagian dari agenda reformasi nasional hendaknya dimulai dengan melakukan 

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun amandemen 

itu diarahkan bagi peneguhan dan pelaksanaan asas konstitusionalisme 

yang menempatkan konstitusi pada posisi sentral dan tertinggi dalam 
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penataan dan pengaturan ketatanegaraan, sekaligus menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan masalah-masalah yang timbul dalam proses ketatanegaraan 

kita.

Secara singkat kami menyampaikan beberapa pertimbangan pentingnya 

amandemen terhadap UUD 1945.

Pertama adalah pertimbangan yang mengungkapkan bahwa melalui 

sejarah kehidupan kenegaraan kita yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 

1945, telah berlangsung praktik-praktik ketatanegaraan yang mengarah 

kepada kekuasaan yang sentralistik, otoriter dan tertutup.

Kedua, berdasarkan pertimbangan akademis, UUD 1945 mengandung 

beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain: terlampau besarnya 

kekuasaan Presiden, tidak memadainya mekanisme checks and balances, 

memuat beberapa pasal yang memiliki penafsiran ganda dan sangat 

mempercayai pada niat dan semangat penyelenggara negara.

Ketiga, bila ditinjau dari pertimbangan historis para pendiri negara, 

penyusun UUD 1945 menyatakan Undang-Undang Dasar ini bersifat 

sementara, oleh karena itu, memungkinkan adanya perubahan.

Keempat, kuatnya pertimbangan kebutuhan bangsa kita. Karena UUD 

1945 dibuat 54 tahun yang lalu, sehingga dipandang kurang mampu lagi 

mengakomodasi dan mengantisipasi aspirasi dan kebutuhan bangsa yang 

terus meningkat serta perkembangan global yang makin kompleks.

Selanjutnya  Juru Bicara F-KB Abdul  Khaliq Ahmad  berkenaan 

dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Ada tiga hal penting yang kami ingin agendakan di dalam perbincangan 

Sidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan pembatasan 

kekuasaan Presiden. Lalu yang kedua, tentang optimalisasi lembaga tertinggi 

dan tinggi negara, terutama MPR dan DPR.

Kemudian yang ketiga, adalah mengenai independensi lembaga-

lembaga peradilan. Inilah tiga substansi yang harus menjadi bahan di dalam 

pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Juru bicara F-Reformasi, berkenaan dengan UUD antara lain 

mengemukakan:

Kami mengidentifikasikan ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tapi di dalam waktu 

seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk 

dibahas sccara tuntas, yaitu:
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Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara 

MPR. Kedua, mengenai pembatasan kekuasaan Presiden serta pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, peningkatan wewenang lembaga 

parlemen DPR. Dan keempat, peningkatan wewenang lembaga kehakiman 

Mahkamah Agung.

Hamdan Zoelva, juru bicara F-PBB, dalam pemandangan 

umumnya antara lain mengemukakan:

Kami hanya ingin menyampaikan secara ringkas beberapa hal yang kami 

kemukakan pada kesempatan ini. Ada tiga hal topik utama yang kami usulkan 

untuk dibicarakan, yaitu masalah Garis-garis Besar Haluan Negara, masalah 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan-ketetapan 

lain di luar masalah GBHN.

Kemudian yang kedua, hal yang paling penting yang lain adalah masalah 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini pada intinya 

yang paling mendesak adalah menyangkut tiga hal, yaitu mengenai lembaga 

tertinggi negara, kemudian mengenai lembaga Kepresidenan, kemudian 

mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai Mahkamah Agung, Dewan 

Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Kalau selama ini Presiden dalam kenyataannya memperoleh bagian 

terbesar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara lembaga- 

lembaga tinggi yang lain diatur hanya dalam beberapa pasal, maka mari kita 

tinjau Undang-Undang Dasar itu agar kita menempatkan posisi Presiden itu 

dalam posisi yang seimbang dengan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. 

Sehingga kita berharap akan muncul checks and balances yang benar dalam 

proses kenegaraan kita yang selama ini kekuatan kekuasaan atau kekuatan 

eksekutif masih lebih berat dari kekuasaan yudikatif maupun legislatif.

Oleh karena itu juga, kita harus benar-benar menempatkan Mahkamah 

Agung itu sebagai lembaga yang benar-benar terpisah dan yang per-

tanggungjawabannya hanya semata-mata kepada moralitas hukum itu 

sendiri. Mahkamah Agung tidak bertanggungjawab kepada MPR dan tidak 

juga bertanggungjawab kepada DPR. 

Oleh karena itu, mari kita memikirkan Mahkamah Agung ini nanti dalam 

pembicaraan agar dia menjadi suatu Mahkamah Konstitusi yang akan menilai 

juga Ketetapan-ketetapan MPR apakah bertentangan dengan Konstitusi atau 

tidak. Di sinilah supremasi hukum kita ingin tegakkan.

Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.
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Demikian juga lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Banyak sekali 

tuntutan di masyarakat kita untuk menghapuskan lembaga ini, karena 

menurut banyak tuntutan masyarakat itu, bahwa lembaga ini adalah sangat 

memboroskan. 

Dan DPA hanyalah semata-mata lembaga penasihat yang tidak mempunyai 

kekuasaan apa-apa. Padahal Presiden itu adalah mempunyai penasihat 

sendiri yang dalam kenyataannya lebih mendengarkan, nasihat dari penasihat 

Presiden daripada nasihat Badan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan 

Agung.

Pembicara berikutnya Vincent Radja, selaku juru bicara FKKI,  

menyatakan:

Selanjutnya apabila Penjelasan mengenai amandemen tersebut harus 

dinyatakan sebagai amandemen batang tubuh dan pasal-pasal dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya mengenai tahapan 

awal menciptakan amandemen tersebut untuk memulai checks and 

balances adalah melaksanakan perubahan Tap MPR Nomor. III/MPR/1978 

menyangkut: pertama, Presiden bukan satu-satunya Mandataris MPR 

karena semua lembaga tinggi negara adalah Mandataris MPR juga dan 

akuntabilitas terhadap rakyat.

Khusus dengan Mahkamah Agung memang mempunyai kebebasan, 

namun masalah-masalah tertentu harus dikonsultasikan dengan MPR. 

Pengangkatan dan pemilihan Hakim Agung.

Perubahan UUD 1945  Pimpinan BPK bukan dipilih oleh Presiden, 

tetapi Presiden sebagai Kepala Negara hanya menominasikan saja dan yang 

menetapkan adalah DPR.

Selanjutnya Asnawi Latief, selaku Juru Bicara F-PDU 

menyampaikan:

………………………………………..

Yang keenam, peningkatan wewenang BPK. Jangan ada double-an antara 

BPK dengan BPKP. Yang sekarang ini merupakan produk Orde Baru harus 

dihapus. Satu sajalah Badan Pengawas Keuangan itu

Sementara itu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP berkenaan 

dengan perubahan UUD 1945 mengemukakan:

Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pertimbangan mendasar 
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tentang amandemen Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 

tak lain untuk mengevaluasi dan merevitalisasi isi Batang Tubuh agar lebih 

sesuai dengan dinamika perkembangan jaman yang berubah demikian cepat.  

Setidaknya dengan amandemen dapat memberikan redefinisi pengertian 

terhadap pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar 1945 serta perubahan atau penambahan yang lebih melengkapi dan 

menyempurnakan arti dan makna yang di masa lalu menjadi monopoli 

penguasa. 

Selain itu amandemen juga harus dapat meminimalisasikan pengertian 

bersayap dan mendua dari pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar 1945. Di masa lalu pengertian kedaulatan rakyat, distribusi dan 

perimbangan kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif nyaris menjadi 

hak mutlak penguasa. Oleh karena itu perubahan substansi dan amandemen 

tersebut harus dapat menciptakan struktur kekuasaan negara yang lebih 

berimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Untuk mencapai keseimbangan itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

telah menyiapkan beberapa pokok-pokok materi tentang perubahan Batang 

Tubuh Undang Undang Dasar 1945. 

Beberapa hal perlu dibenahi dalam amandemen Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur tentang pemilu, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian 

negara, pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Mahkamah Agung, hak asasi dan perekonomian negara.

Kemudian Gregorius Seto Harianto juru bicara F-PDKB 

menyampaikan pandangan berkaitan dengan perubahan UUD 

1945 sebagai berikut: 

Kami dari Fraksi PDKB melihat struktur politik dan yang ada sekarang 

ini tidak kondusif untuk demokrasi. Ada bagian-bagian tertentu dalam UUD 

1945 yang perlu diubah antara lain: Hak-hak asasi manusia yang sekarang 

ada dalam Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, 

dimasukkan dalam UUD 1945 sehingga negara sungguh-sungguh dan lebih 

bertanggung jawab menjamin hak asasi  manusia bagi penduduk Indonesia.

Di dalam kerangka penutup penataan sistem pemerintahan atau sistem 

MPR, MPR terdiri dari DPR dan ditambah Utusan Daerah, Utusan Golongan. 

Sekarang ini kami usulkan untuk terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah. 

Utusan Golongan kita hapuskan. Semua anggota DPR dan Dewan Utusan 
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Daerah dipilih langsung dalam pemilu. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan 

dengan adendum-adendum.

Lebih lanjut Taufiqurrahman Ruki Juru Bicara F-TNI/

Polri berkenaan dengan perubahan UUD 1945 menyampaikan 

pemandangan umumnya sebagai berikut: 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya lembaga tertinggi 

negara dan lembaga tinggi negara dengan berbagai tugas dan kewenangan 

yang dimilikinya, yang kesemuanya memperlihatkan dan mengamanatkan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut adanya pembagian 

kekuasaan antar lembaga-lembaga negara tersebut. 

Namun demikian, tugas dan wewenang lembaga tertinggi dan tinggi negara 

lainnya tidak terlampau jelas dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar 1945. Dan hubungan di antara lembaga negara tersebut tidak 

jelas dapat dipahami, baik yang tertulis pada Batang Tubuh Undang-Undang 

Dasar itu, Undang -Undang Dasar 1945 maupun pada Penjelasannya.

Penyimpangan-penyimpangan dalam praktik penyelenggaraan negara 

yang dilaksanakan oleh kondisi, dalam kondisi, tersebut di atas, telah 

diantisipasi oleh para wakil rakyat di MPR RI periode 1978-1983 dengan 

menetapkan Tap MPR Nomor 111/MPR/1978 tentang Kedudukan dan 

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga 

Tinggi Negara. 

Namun dengan perkembangan kehidupan kenegaraan, tuntutan 

adanya transparansi untuk memudahkan checks and balances, dan public 

accountability serta demokratisasi, maka substansi ketetapan tersebut harus 

ditinjau kembali.

Valina Singka Subekti selaku juru bicara F-UG dalam 

pemandangan umumnya berkenaan dengan perubahan UUD 1945 

mengemukakan:

Undang-Undang Dasar 1945 memang belum cukup kuat menjelaskan 

komitmennya kepada lima prinsip kami jelaskan di atas. Karena itu Fraksi 

Utusan Golongan setuju untuk mengamendir dalam lingkup Batang Tubuh 

dan Penjelasan, tidak termasuk Mukadimahnya. Adapun subtansi amandemen 

Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi:

• Pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif. Perluasan peran 

Dewan Perwakilan Rakyat
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• Otonomi badan kehakiman atau yudikatif dan pemberian Hak Judicial 

Review

 kepada Mahkamah Agung.

• Penegasan mengenai otonomi daerah seluas-luasnya.

• Penegasan adanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Utusan 

Daerah dan Presiden sebagai mekanisme Konstitusional 

• Perluasan hak-hak warga negara melalui penegakan HAM dengan 

menghormati prinsip-prinsip anti diskriminasi politik, agama, dan 

gender, hak beroposisi dan hak berpartai politik serta satu pengaturan 

mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pengaturan adanya 

Komisi Nasional Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setelah semua Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya 

maka Ketua Rapat BP MPR RI, Amien Rais menyimpulkan hal-hal 

sebagai berikut:

Jadi, sekarang saudara-saudara dan anggota Badan Pekerja MPR yang saya 

hormati yang kami hormati, demikianlah kita sudah mendengarkan seluruh 

Pandangan Umum dari sebelas fraksi dalam MPR kita dan berdasarkan 

Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dapat 

disimpulkan bahwa tiap-tiap fraksi menghendaki dibentuknya tiga Panitia Ad 

Hoc Badan Pekerja MPR yaitu:

• Panitia Ad Hoc 1, Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan 

naskah materi tentang GBHN,

•     Kedua, Panitia Ad Hoc 11 Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan 

rancangan-rancangan Ketetapan MPR non-GBHN

• Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 

yang bertugas mempersiapkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Apakah hal ini kiranya disetujui bersama? 

Rapat Ke-1 Panitia Ad Hoc III (PAH III) Badan Pekerja MPR RI 

berlangsung pada hari Kamis pagi pukul 19.00-15.00  tanggal 7 Oktober 1999 

di Jakarta dengan acara Pengantar Musyawarah Fraksi MPR tentang Rencana 

Amandemen HUD 1945, Penyusunan Rencana Jadwal Kerja PAH III dan 

Prioritas Materi Pembahasan  Amandemen HUD 1945  dihadiri 24 orang dari 

25 orang anggota, dengan Ketua Rapat Harun Kamil, S.H selaku Ketua PAH 

III BP MPR RI didampingi oleh Pimpinan PAH III BP MPR RI lainnya yakni:
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- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) 

- Amin Aryoso, S.H. (Wakil Ketua)

- KH. Yusuf Muhammad Lc. (Sekretaris)

Rapat ini membicarakan pemberdayaan lembaga tinggi negara, yang 

selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan setiap lembaga tinggi negara, 

termasuk BPK. 

Pada kesempatan ini terdapat fraksi MPR RI yang membicarakan 

tentang BPK, baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka 

perubahan UUD 1945, yang diawali oleh Andi Matalatta dari F-PG 

sebagai berikut:

Keempat hal itu, yang pertama adalah bentuk perubahan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua sistem perubahan Undang-

Undang Dasar 1945. Yang pertama, membuat Undang-Undang Dasar yang 

baru sama sekali, dan yang kedua dengan sistem amandemen dalam arti kata 

bahwa Undang-Undang Dasar lama tetap ada, tetapi perubahan-perubahan 

pasal yang kita lakukan akan merupakan lampiran.

 Kami sendiri berada dan mengusulkan untuk memilih alternatif yang 

kedua, dalam bentuk amandemen terhadap pasal-pasal yang akan kita ubah.

Kemudian yang kedua, bagian-bagian mana saja yang memerlukan 

perubahan. Kita lihat ada tiga komponen dalam Undang-Undang Dasar 1945 

ada Pembukaan, ada Batang Tubuh, dan ada Penjelasan.

Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan sekiranya kita sependapat 

barangkali Pembukaan, karena memuat falsafah-falsafah dasar negara, 

tujuan negara, dan juga, dasar negara serta pernyataan proklamasi, dapat kita 

kukuhkan untuk tetap menjadi bagian yang tidak berubah, sedangkan Batang 

Tubuh adalah merupakan kajian kita untuk diadakan perubahan. 

Dan khusus untuk Penjelasan, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan, 

bagaimana kalau butir-butir penting dari penjelasan itu seandainya ada hal-

hal yang bersifat normatif itu diangkat menjadi Batang Tubuh, sedangkan 

yang selebihnya kita hapuskan. Karena konon kabarnya berbagai Konstitusi di 

dunia tidak memiliki Penjelasan seperti itu. 

Bahkan, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 

1950 juga tidak memiliki Penjelasan Umum. Karena itulah, untuk yang 

kedua ini mengenai bagian-bagian yang diubah kami mengusulkan sekali lagi 

Pembukaan tetap, Penjelasan kita hilangkan, hal-hal yang masih hidup untuk 
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menyongsong masa depan kita rumuskan dalam bahasa-bahasa normatif di 

dalam BatangTubuh.

Kemudian yang ketiga adalah dalam penjadwalan. Masa kerja kami 

cuma satu minggu. Padahal kalau kita dengar tuntutan dan aspirasi-aspirasi 

rakyat, banyak sekali hal-hal baru yang barangkali perlu untuk kita pikirkan, 

ditampung dalam Konstitusi. 

Karena itu Fraksi Partai Golongan Karya mengusukan usul, seandainya 

PAH III ini bisa menyepakati, ada masalah-masalah penting yang barangkali 

kita bisa sepakati dan menjadi ketetapan MPR pada Sidang Umum ini, sehingga 

menjadi bagian dari pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara untuk pemerintahan yang baru tanggal 20 Oktober nanti.

Untuk hal-hal yang bisa disepakati barangkali dalam kondisi yang cepat 

ini, Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan semua pasal-pasal yang 

menyangkut dua hal, yang pertama adalah pembatasan kewenangan Presiden, 

dan yang kedua pasal- pasal yang mempunyai semangat untuk meningkatkan 

peran kualitas kinerja dari lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat dan 

lembaga-lembaga pengontrol jalannya pemerintahan. 

Seperti pasal-pasal yang menyangkut MPR, DPR, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Mahkamah Agung, peningkatan peran Kejaksaan Agung dari 
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lembaga pemerintahan menjadi lembaga negara kalau disepakati. Jadi, semua 

pasal-pasal yang menyangkut kedua hal itu seandainya bisa menjadi putusan 

Sidang Umum MPR tanggal 14 nanti adalah sangat baik.

Kemudian pengkajian dalam bentuk jangka panjang yang mungkin tidak 

akan bisa kita lakukan dalam kurun waktu yang sangat singkat ini, Fraksi 

Partai Golongan Karya mengusulkan ditangani oleh Badan Pekerja atau 

Badan Pekerja membentuk sebuah panitia nasional atau panitia negara yang 

anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota MPR dan pakar-pakar yang 

menggeluti bidang Konstitusi.

Selanjutnya Zain Badjeber dari Fraksi Partai Persatuan 

Pembangunan (F-PPP) mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

untuk di berdayakan sebagai lembaga pengontrol dalam rangka 

perubahan UUD 1945 menyampaikan hal sebagai berikut: 

Jadi, kita jangan dulu berdebat masalah itu sebelum kita menginventarisir 

masalah. Kemudian, baru kita masuk kepada prioritas yang dibicarakan, 

setelah kita melihat inventarisasi masalah. Kalau begitu banyak masalah 

yang dikemukakan kemudian kita memprioritaskan pembatasan kekuasaan 

pemerintahan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga pengontrol dan 

sebagainya sudah menyangkut seluruh Batang Tubuh, barangkali terlalu 

banyak berdasar inventarisasi tadi. Mungkin kita bisa memilih terbatas dulu 

pada lembaga apa.

Kita lihat inventarisasi masalah yang dikemukakan sehingga kita jangan 

dulu menetapkan prioritas apa sebelum kita melihat permasalahannya apa 

saja yang dikemukakan. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan di 

dalam tata cara kita melakukan pembahasan.

Adapun materi-materi yang diangkat terserah kepada kita. Apakah itu 

materi baru atau materi yang diangkat dari Penjelasan Undang-Undang 

Dasar 1945, sehingga kalau memang materi yang dikemukakan atau yang 

diajukan adalah materi yang diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945, dengan sendirinya, kita akan membicarakan status daripada Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 itu, masih perlu atau tidak karena materinya 

sudah diangkat dan ini ada keterkaitan nanti dengan Tap XX/MPRS/1966. 

Karena di dalam Tap itu, justru Undang-Undang Dasar dan Batang Tubuh 

dan Penjelasan itu dinyatakan sebagai satu kesatuan, sehingga ada kaitannya 

dengan perubahan-perubahan yang dilakukan didalam Tap tersebut.
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Sedangkan Yusuf Muhammad dari Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa (F-PKB) mengenai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 

salah satu lembaga Negara yang harus di berdayakan  dalam rangka 

perubahan UUD 1945 menyampaikan hal sebagai berikut: 

Artinya, yang akan kita selesaikan dalam Sidang Umum yang akan datang 

ini, hal-hal yang sangat pokok. Hal-hal yang sangat pokok ini, tadi sudah 

disinggung dari Fraksi Partai Golkar, yaitu komitmen kita kepada pembatasan 

kewenangan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga kerakyatan dan 

independensi dari lembaga-lembaga strategis. 

Kalau kita sudah sepakat dengan komitmen dasar itu, saya kira pembahasan 

berikutnya bisa kita batasi, sehingga, hal-hal yang di luar itu, mungkin bisa 

kita rekomendasikan untuk pembahasan Badan Pekerja sesudah Sidang 

Umum ini. Itu yang pertama.

M. Hatta Rajasa sebagai juru bicara F-Reformasi antara lain 

menyatakan:

Yang pertama bahwa kita bersepakat, berkehendak untuk melakukan 

suatu amandemen terhadap konstitusi kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu saja adalah menyangkut materi.  Kemudian menyangkut 

sistem dan juga menyangkut strukturnya. Apakah Penjelasan akan kita 

hilangkan atau bagaimana? Itu menyangkut yang kedua, tetapi tentu ada 

skala prioritas yang harus kita buat. Karena kita sudah berkehendak untuk 

melakukan perubahan terhadap Konstitusi, sedangkan kita mempunyai 

batasan waktu yang sangat singkat, maka tidak ada lain bagi kita untuk 

membuat skala prioritas seperti yang disampaikan oleh saudara dari PDIP 

tadi. Memang pada akhirnya kita akan membicarakan soal materi, akan tetapi 

kalau kita membicarakan pasal per pasal akan sangat banyak memakan waktu. 

Kenapa? Karena kita akan terjebak kepada tata bahasa dan sebagainya. 

Kemudian Hamdan Zoelva dari Fraksi F-PBB mengenai 

Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka perubahan UUD 1945 

menyampaikan hal sebagai berikut: 

Satu,  kita meninjau ulang seluruh lembaga, pasal-pasal mengenai lembaga 

tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif, 

termasuk Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK, dan DPA. 

-  Kemudian substansi yang lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang 
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Dasar sekarang yaitu masalah pemilihan umum. 

-  Kemudian masalah Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia. 

-  Kemudian, perluasan hak asasi manusia. 

-  Kemudian hubungan pusat dan daerah yang di sana belum begitu lengkap.

-  Kemudian, masalah kementerian negara yang diatur sangat ringkas sekali. 

-  Kemudian masalah pertahanan keamanan negara, wilayah negara yang di 

dalam Undang-Undang Dasar tidak dicantumkan. 

-  Kemudian mengenai status Penjelasan Undang-Undang Dasar perlu kita 

pertimbangkan untuk dihilangkan.

Berikutnya Anthonius Rahail, selaku juru bicara F-KKI antara 

lain menyatakan:

Sebagaimana kemarin telah disampaikan dalam Pemandangan 

Umum Fraksi bahwa khusus terhadap amandemen terhadap Konstitusi, 

kita sependapat. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa menyangkut 

Pembukaannya kita sepakat untuk tidak ada perubahan terhadap Pembukaan, 

sedangkan amandemen dilakukan terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan. 

Tentu kalau sudah masuk substansi materi ada berapa hal di dalam Batang 

Tubuh itupun yang kita tidak perlu untuk mengubah, tetapi itu akan kami 

sampaikan pada saat masuk kepada materi, sedangkan amandemen itu 

sendiri sebenarnya dalam Sidang Istimewa kemarin, khususnya terhadap 

pembatasan masa jabatan Presiden yang sudah ditetapkan dengan Ketetapan 

MPR, itu juga merupakan bagian dari pada amandemen yang sudah dilakukan 

terhadap Konstitusi kita. Kemudian, materi-materi lain, mungkin, nanti 

sebentar di dalam substansi akan kami sampaikan, tetapi pada bagian ini, 

khusus terhadap amandemen terhadap Konstitusi.     

Juru bicara F-PDKB, Gregorius Seto Harianto, berkenaan 

dengan perubahan UUD 1945 mengemukakan antara lain:

Pertama F-PDKB sepakat bahwa Pembukaan tidak akan kita ubah. 

Yang kedua, perubahan UUD dilakukan dalam bentuk. Artinya, 

amandemen dilakukan dalam bentuk adendum. Artinya, perubahan atau 

tambahan-tambahan tanpa menghilangkan pasal aslinya, yang ketiga, kita 

melakukan atau memilih melakukan prioritas-prioritas yang kita ingin 

selesaikan dalam Sidang Umum ini. Kemudian kita memberi tugas pada 

Badan Pekerja atau PAH III ini untuk menyelesaikan perubahan-perubahan 

selanjutnya dalam waktu satu tahun. Dan yang Keempat, prioritas yang kami 

usulkan, pertama adalah Pasal 5 Ayat (1) menyangkut kekuasaan membentuk 
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undang-undang. Yang kedua Pasal 6 Ayat (2) menyangkut pemilihan 

Presiden. Yang ketiga, Pasal 7, untuk menyesuaikan dengan TAP XIII yang 

sudah dilakukan tentang masa jabatan Presiden. Kemudian Pasal 8, untuk 

memberikan cantolan terhadap PAH II yang mungkin akan membuat TAP 

tentang tatacara, andaikata Presiden berhenti sebelum masa jabatannya 

habis, dan kemudian Pasal 11, yang menyangkut kekuasaan Presiden untuk 

menyatakan perang dan perjanjian dengan negara-negara, ini menyangkut 

pinjaman luar negeri dan sebagainya.

Kemudian Pasal 16 ini yang menyangkut DPA, dan mengenai Penjelasan, 

saya kira Penjelasan yang bisa kita selesaikan hanyalah meneliti sejauh 

Penjelasan itu bersangkutan dengan pasal-pasal yang diubah pada Sidang 

Umum ini.     

Setelah itu Hendi Tjaswadi dari F-TNI-POLRI mengenai 

pemberdayaan lembaga tinggi Negara yang salah satunya Badan 

Pemeriksa Keuangan dalam rangka perubahan UUD 1945 

menyampaikan hal sebagai berikut: 

Kami berpendapat bahwa hal-hal yang didahulukan adalah masalah 

pembatasan dan  kejelasan dari kekuasaan Presiden. Terutama menyangkut 

mengenai sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan/Mandataris dan  juga 

sebagai Panglima Tertinggi. 

Kemudian hal-hal lain yang merupakan pemberdayaan dari lembaga 

tertinggi negara dan  lembaga tinggi negara. Saya kira demikian dari kami, 

terima kasih. 

Sedangkan amandemen yang lainnya itu, berupa daftar inventarisasi 

ataupun semacam itulah, sehingga komisi atau apa praktik namanya yang 

akan dibentuk itu sudah punya bahan paling tidak ada pegangan sehingga 

tidak lepas.

Sementara itu Valina Singka sebagai juru bicara Fraksi Utusan 

Golongan (F-UG) menegaskan kembali pendapat fraksinya, 

sebagai berikut:

Nampaknya sudah semua fraksi sepakat bahwa kita akan mengamandir 

UUD 1945, dan semua juga kemarin sudah sepakat bahwa yang akan diamandir 

itu bukanlah bagian dari Pembukaan atau Mukadimah, tetapi adalah bagian 

dari Batang Tubuh dan Penjelasan dari Konstitusi kita. Bagi Fraksi Utusan 

Golongan yang paling penting adalah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi 
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yang ada di dalam demokrasi konstitusional bahwa prinsipnya adalah 

konstitusi itu mampu memberi batasan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu 

tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang.

Asnawi Latief, juru bicara F-PDU, menyampaikan pendapatnya 

sebagai berikut:

Nah, demikianlah Bapak-Bapak sekalian dan memang itu terakhir hanya 

empat pointers saja yang saya sampaikan. Di samping itu, saya lampirkan 

ada tulisan yang menarik sebagai referensi saja, yaitu tulisan Prof. Dr. Bagir 

Manan dalam satu diskusi pernah kami ikuti, yaitu pengisian jabatan Presiden 

melalui pemilihan langsung dan pembaharuan Undang-Undang tentang 

Pemilihan itu. Nanti akan kami serahkan sebagai lampiran dari pemandangan 

umum saya ini, kami, pada Sekretaris Jenderal. 

Setelah Fraksi-fraksi selesai menyampaikan pandangannya 

maka  Ketua Rapat Harun Kamil menarik kesimpulan tentang 

perlunya amandemen UUD 1945 dan  pemberdayaan lembaga 

tinggi Negara, salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan:

Saudara-Saudara, dari pengantar musyawarah tadi, ada kesepakatan yang 

dicapai.

Pertama, bahwa seluruh fraksi setuju adanya amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar 45. Kedua, seluruh fraksi setuju bahwa perubahan 

Undang-Undang Dasar 45 tidak termasuk Pembukaan, hanya Batang Tubuh 

saja, sedangkan mengenai Penjelasan ada dua pendapat. Ada yang kalau 

substansinya dipindah ke dalam Batang Tubuh, dia boleh hilang. Ada juga 

yang masih tetap. 

Kemudian ada sebagian besar fraksi setuju adanya prioritas atau masalah 

yang didahulukan untuk dibahas, yaitu tentu tentang pemberdayaan lembaga 

tertinggi dan lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, BPK, kemudian nanti 

Mahkamah Agung. 

Selanjutnya Ketua Rapat Harun Kamil memberikan pengantar untuk 

mempersilakan kepada rapat untuk mulai pembahasan tentang pemberdayaan 

lembaga tinggi Negara:

Untuk memasuki hal-hal yang pokok tadi atau katakanlah apa saja 

yang merupakan hal pokok walaupun yang kita tangkap tentang masalah 

pemberdayaan lembaga tertinggi dan tinggi negara yaitu MPR, DPR, BPK, 

dan tentunya akan kita masukkan Mahkamah Agung.
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Juga bagaimana pembatasan kekuasaan Presiden supaya dalam 

pemerintahan nanti utamanya yang terjadi checks and balances. Juga ada 

suatu asas-asas yang kita mesti pegang untuk penyusunan atau amandemen 

dari Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Apa kita bisa mulai dari per fraksi atau secara per fraksi saja kalau begitu 

ya. Kita mulai untuk setiap fraksi, berapa menit? Lima menit kalau gitu ya. 

Lima menit. Oke.

Menanggapi pengantar dari Ketua Rapat, maka Andi 

Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapatnya:

Yang pertama, menyambut apa yang di sampaikan pimpinan mengenai 

trias politika. Kami usulkan di sini adalah semangat checks and balances itu, 

Pak. Saya lihat semangat Undang-Undang Dasar 1945, semangat pengawasan 

itu sifatnya lebih banyak ke internal. Itulah sebabnya Penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945 mengatakan yang terpenting sebenarnya adalah semangat 

penyelenggara negara.

Jadi kalau orangnya sudah bagus, asumsinya bagus, checks and balances 

dianggap dari dalam. Demokrasi yang terukur mestinya checks and balances. 

Itu kan datang dari luar. 

Nah dari sinilah tata hubungan antara pengawasan-pengawasan di 

bidang politik oleh DPR, pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung, dan 

pengawasan keuangan oleh BPK, perlu untuk kita tinjau. 

Sedangkan Zain Badjeber dari F- PPP menyampaikan 

pandangannya sebagai berikut:

Kemudian kewenangan atau ya, kewenangan MPR yang di dalam Pasal 

3 disebutkan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar 

daripada haluan Negara.

 Yang kemudian pada pasal berikutnya mengenai memilih Presiden 

dan Wakil Presiden Pasal 6 Ayat (2), yang selama ini disimpulkan bahwa 

kewenangan tersebut hanya tiga plus empat dengan Pasal 37 mengubah 

Undang-Undang Dasar. 

Tetapi di dalam Tatib kita yang juga Tap MPR, juga disimpulkan ada 

kewenangan-kewenangan daripada MPR, sehingga kewenangan mana 

merupakan tugas dirumuskan sebagai tugas daripada MPR. 

Misalnya, di dalam menetapkan dan memberhentikan, ditambah dengan 

menetapkan dan memberhentikan pimpinan dari lembaga tinggi negara 
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tertentu. 

Jadi, misalnya dari Mahkamah Agung maupun dari BPK dan DPA yang 

nantinya apakah tugas itu diserahkan oleh MPR kepada Badan Pekerja.

Setelah itu Khofifah Indar Parawansa dari F-KB mengemukakan 

pendapat untuk meningkatkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan 

sebagai berikut:

Kemudian begitu juga BPK. BPK memiliki kewajiban selain dia harus 

bertanggungjawab kepada MPR dia juga harus mau menerima order, katakan 

semacam itu, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Karena DPR 

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan teknis terhadap 

temuan-temuan maka proses investigasi dari temuan-temuan DPR itu 

merupakan kewajiban BPK untuk mem follow up-i. 

Oleh karena itu, ke depan lembaga BPK barangkali perlu diperbesar. Karena 

sekarang ini jumlah anggota BPK cuma tujuh orang, untuk meningkatkan 

fungsi verifikatif dari lembaga BPK ini maka dia perlu diberikan pertama ada 

penggemukan secara struktural.

Kemudian yang kedua, ada beberapa kewajiban-kewajiban BPK yang 

harus memiliki kekuatan imperatif terkait dengan hubungannya dengan DPR 

maupun dengan MPR.

Selanjutnya Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyatakan 

sebagai berikut:

Yang ketiga, mengenai peningkatan wewenang lembaga-lembaga tinggi 

negara. Semua lembaga-lembaga tinggi negara kita akan melakukan pening-

katan kewenangan sesuai dengan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan 

perubahan yang mendasar di dalam lembaga tertinggi negara tadi. 

Termasuk refungsionalisasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga tinggi 

negara dan termasuk juga pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, 

yudikatif dan legistatif di dalamnya.

Tiba-tiba JE Sahetappy dari F-PDIP melakukan interupsi: 

Interupsi! Interupsi! Interupsi Pak Ketua! 

Saya hanya mau tambah saja supaya semua kalau bicara tentang DPA 

tahu. DPA itu tidak muncul begitu. The founding fathers menciptakan DPA 

itu dengan meniru Raad van Indie, ini supaya tahu saja. Saya tidak mau, 

dihapus apa tidak itu terserah. 
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Jadi kasih informasi. 

Jadi, DPA itu didirikan meniru Raad van Indie. 

BPK didirikan meniru Algemene Rekenkamer dan seterusnya. Ini supaya 

kita tahu saja begitu.

Lebih lanjut Hendi Tjaswadi dari F- TNI/POLRI mengajukan 

usul sebagai berikut:

Kemudian, BPK dan Mahkamah Agung ini supaya dimunculkan di dalam 

bab. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada. 

Hanya ada di sana adalah babnya hal keuangan dan kekuasaan 

kehakiman, tapi sebagai lembaga belum muncul oleh karena itu diusulkan 

untuk dimunculkan di bab dari Undang-Undang Dasar yaitu Bab BPK dan 

Mahkamah Agung. 

Dan ini dipisahkan dari hal keuangan untuk BPK dan hal kekuasaan 

kehakiman untuk Makamah Agung. Jadi tidak dicampur aduk.

Kemudian MPR ini kami usulkan untuk bisa bersidang tiap tahun, 

untuk menerima pertanggungjawaban lembaga tinggi negara, dari Presiden, 

Mahkamah Agung, BPK  dan DPA. Ini juga membantu penyelesaian, 

pemecahan Presiden bertanggung jawab kepada MPR yang lama atau yang 

baru. 

Ini saya kira bisa membantu mengurangi. Paling tidak dari lima tahun 

menjadi satu tahun, karena tiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban 

kepada MPR yang waktu itu menyangkut. Oleh karena itu, yang satu tahun 

ini barangkali MPR lama atau yang baru tinggal satu tahun, jadi bukan lima 

tahun.

Dalam kesempatan ini Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan 

usulan untuk menskors  rapat untuk makan siang .

Andi Mattalatta(F-PG)  melakukan interupsi: 

Sebelum di skors boleh ada usul Pak, saya tidak tahu sejauh mana pihak 

Sekretariat mengikuti pembicaraan ini. Seandainya rekaman ini cukup bagus 

alangkah baiknya kalau melalui pimpinan sebelum kita masuk nanti ada dua 

naskah yang dapat kita peroleh dari Sekretariat. 

Yang pertama Rancangan Ketetapan mengenai ini.

 Yang kedua butir-butir yang kita akan bahas sesuai yang disarankan oleh 

fraksi-fraksi. Ya tidak apa-apa waktunya mulur setengah jam, kita bisa masuk 
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jam dua asal naskah itu ada. Ada enggak setuju.

Interupsi dari Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar di 

tanggapi oleh Ketua Rapat Harun Kamil:

Pak Andi Mattalatta kalau secara teknis memang tidak mungkin untuk 

dalam waktu satu setengah jam atau sejam untuk membuat itu. Cuma 

barangkali ada semacam kayak pointers yang bisa disepakati. Itu bisa nanti 

kalau itu memasuki yang kedua nanti. Bisa kan ya?.... (Pimpinan rapat 

berembuk) ... sedangkan transkrip bisa kita terima setiap pagi. Pak Hatta!

M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi menggunakan waktu yang di 

berikan dengan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Ya terima kasih. Barangkali dari pembicaraan semua fraksi kita sebetulnya 

sudah bisa mengambil kesimpulan awal. Bahwa yang berkembang itu tidak 

lebih dari empat hal saja yaitu empowering daripada lembaga tinggi negara 

dan pembatasan kekuasaan Presiden. 

Kalau itu bisa kita sepakati, maka kita masuk nanti di dalam sidang 

berikutnya, kita masalah materinya, substansi daripada materi kita dapat 

berdebat panjang soal itu, tapi yang kita bahas sudah terpusat pada hal itu 

saja. jangan melenceng lagi kepada hal-hal yang lain, supaya kita lebih tajam.

Ketua Rapat Harun Kamil menanyakan kepada peserta rapat 

apakah dapat menyetujui usul pembicara M. Hatta Rajasa dari F- 

Reformasi: 

Paling enggak ada empat poin seperti yang dikatakan tadi, termasuk, ... 

baik kita akan skors sampai jam setengah dua.

Ketua Rapat Harun Kamil mencabut skors dan membuka 

kembali rapat. 

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah sidang pembahasan dari PAH III kita lanjutkan dan untuk itu 

skors kita cabut.

KETOK 1X

Dari pembahasan tadi oleh semua fraksi, walaupun dalam keadaan singkat 

telah ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil yang penting juga terakhir 

adalah adanya pokok-pokok materi yang prioritas mendapat pembahasan 

sehingga akan kita tindak lanjuti.
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Jadi kesimpulan sementara, hasil pembahasan tentang Amandemen 

Undang Undang Dasar 1945 pada Rapat ke-1 PAH III Badan Pekerja MPR, 

Kamis, 7 Oktober 1999:

Pertama (I), Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semua fraksi 

sepakat untuk melakukan amandemen perubahan UUD 1945;

Kedua (II), Ruang lingkup; 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. 

Yang kedua yang diubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945; Ketiga, jika ada hal-hal yang bersifat normatif dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan ke dalam Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, mengenai masalah pengertian 

negara hukum itu di pasal-pasal ndak ada, itu sebaiknya dimasukkan di pasal-

pasal;

Ketiga (III), Prioritas;  semua fraksi sepakat Badan Pekerja MPR 

melakukan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan 

prioritas pada hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan semua fraksi.

Dua, mengenai amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

lainnya apabila perlu dilakukan dalam tahap berikutnya yang dilaksanakan 

oleh Badan Pekerja MPR atau dengan membentuk suatu komisi khusus yang 

selambat-lambatnya sudah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 17 

Agustus 2000.

Keempat (IV), Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas.

Beberapa pokok materi yang menjadi prioritas untuk diamandemen atau 

diubah

yaitu:

a) Pemberdayaan lembaga tertinggi negara MPR yang terkait dengan Pasal 1 

Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 3.

b) Kemudian yang kedua, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara dan 

masa jabatan Presiden yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), 

Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat 

(1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 15.

c) Kemudian yang ketiga, peninjauan kembali lembaga tinggi negara dan 

tentang Dewan Pertimbangan Agung yaitu Pasal 16.

d) Yang keempat, pemberdayaan lembaga legislatif atau DPR yang terkait 

dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1) dan (2), 

Pasal 21 Ayat (1) dan (2).
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e) Kelima, pemberdayaan lembaga inspektif financial atau BPK, Pasal 23.

f) Dan yang terakhir atau keenam, pemberdayaan dan pertanggungjawaban 

lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung, Pasal 24. Ini bisa disepakati 

dari hasil pertemuan tadi disepakati sementara, bisa disepakati?

Terhadap resume rapat yang disampaikan oleh Ketua Rapat 

Harun Kamil tersebut peserta rapat, Alberson Marle Sihaloho 

dari F-PDIP memberikan tanggapan:

Terima kasih, Pak Ketua.

 Menambah apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Pada prinsipnya 

kami dapat menerima resume ini dengan ada suatu hal yang kami ingin 

sempurnakan yaitu mengenai pemberdayaan lembaga. Di sini dipergunakan 

perkataan inspektif financial.

Kami mengusulkan ini auditing karena ini pemeriksaan, bahasa 

Indonesianya yang dipergunakan dalam UUD 1945. Nah, tapi di samping itu 

kami ingin untuk tidak hanya BPK sebetulnya ini. Ini menyangkut hak budget 

DPR sebetulnya Pasal 23 ini. 

Jadi konkritnya yang kami usulkan karena ini termasuk dalam bagian 

pemberdayaan DPR. Karena dalam Penjelasan Pasal 23 itu jelas dinyatakan 

bahwa dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda 

kedaulatan rakyat.

 Jadi jelas yang secara eksplisit dikatakan, kedudukan DPR lebih kuat 

daripada pemerintah justru Pasal 23. Jadi usul kami konkret, dalam rangka 

pemberdayaan DPR justru kita masukkan Pasal 23 ini. 

Nah, termasuk nanti di dalamnya adalah masalah BPK karena ini hanya 

satu bagian ini dari hak budget DPR, Pasal 23 Ayat (5) mengenai BPK. Karena 

BPK ini juga hasil pemeriksaannya hanya boleh disampaikan kepada DPR. 

Hasil pemeriksaan BPK itulah yang akan dipergunakan oleh DPR dalam 

kedudukannya yang lebih kuat tadi, mengawasi pemerintah di dalam 

melaksanakan anggaran. Jadi, ini tidak bisa dipisah sebetulnya BPK ini berdiri 

sendiri, tapi harus satu kesatuan di dalam hak budget DPR sehingga usul kami 

konkretnya, kita masukkan saja butir 5 ini ke dalam pemberdayaan DPR. 

Ketua Rapat Harun Kamil melakukan klarifikasi, apakah yang 

di maksud adalah huruf (e) daripada resume. 

Alberson Marle Sihaloho(F-PDIP) menjawab: 
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Ya kepada ini. Ya kepada, ya betul jadi kepada (e) itu saja. Usul kami 

konkrit dan juga jangan istilah inspektif diganti dengan auditing kalau itu 

barangkali lebih pas. Tapi ini pemeriksaan, ini jadi bukan inspektorat, bukan 

inspeksi, ini kan bisa lebih tekanannya kepada pengawasan. Pengawasan 

itu ada pada DPR, sedangkan ini khusus hanya pemeriksaan. Jadi BPK itu 

supreme auditor sebetulnya. Itu saja penyempurnaan dari kami Pak Ketua.

Selanjutnya Lukman Hakim Saifudin dari FPPP menyetujui 

tentang Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas dengan 

mengatakan: 

Lalu menyangkut Romawi empat, kami setuju kalau yang kita sepakati 

pada kesempatan kali ini cukup pada babnya saja. Jadi, di sini ada 6 butir 

menyangkut MPR lain President, DPR, DPA, BPK dan MA. Jadi, hal-hal yang 

berkaitan dengan itu saja yang kita sepakati.

Adapun pasal-pasal dan ayat-ayatnya itu dimungkinkan tidak hanya apa 

yang tercantum di sini, karena kita belum mendalami, belum membahas 

pada substansi ini sehingga dimungkinkan kita bukalah peluang untuk 

kemungkinan adanya penambahan pasal, mungkin atau ada pasal-pasal atau 

ayat-ayat lain yang tidak tercantum di sini yang setelah pembahasan terjadi 

dan disepakati itu bisa ditambahkan.

Jadi, sekali lagi kami usulkan agar Romawi empat ini cukup kita sepakati 

pada bab saja. Adapun pasal dan ayat itu nanti kita sesuaikan.

Kemudian Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri masih membicara-

kan perlunya pemberdayaan BPK dengan mengatakan:

Kemudian yang ketiga, ada butir 5 dari Romawi empat itu bisa yang 

mengenai Pasal 23 pemberdayaan lembaga inspektif finansial itu bisa 

dijadikan dua. Jadi, pemberdayaan BPK dan pemberdayaan DPR.

Kemudian, usulan pemunculan lembaga tinggi negara dalam arti kata 

dalam bab. Ada lembaga tinggi negara yang belum masuk di bab belum 

sebagai judul bab, yaitu BPK dan Mahkamah Agung. 

Itu bukan judul bab karena itu ada di dalam pasal tapi belum menjadi judul 

bab, berbeda dengan DPA. Oleh karena itu, kami usulkan untuk diajukan 

dinaikkan menjadi judul bab.
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Julius Usman dari F-PDIP mengusulkan pemberdayaan 

lembaga auditing terkait dengan Presiden, DPR dan Mahkamah 

Agung.

Pak Ketua, maaf, ada yang tertinggal tadi dalam nomor 4 pemberdayaan 

lembaga legislatif itu. Tadi kita sampai (e), (a), (b), (c), (d), (e). Butir (e) itu 

pemberdayaan lembaga auditing termasuk BPK. Di sini dalam Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sistem pemerintahan negara ada 

tertulis di sini. 

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 

tindakan Presiden, lembaga Presiden dan lembaga tertinggi negara. 

Maka, saya usulkan agar bisa dipertimbangkan untuk kita juga masukkan 

bahwa DPR juga bisa mengawasi BPK dan memanggil BPK dan Mahkamah 

Agung. Karena selama ini Mahkamah Agung terlepas dari jangkauan parlemen 

sebagai lembaga tinggi negara. 

Terima kasih dan kalau bisa dimasukkan dalam (f) jadinya.

 Rapat Ke-2 PAH III Badan Pekerja MPR RI berlangsung hari Jumat 

pagi pukul 09.00-17.25 pada 8 Oktober 1999 di Gedung Nusantara IV MPR 

DPR dengan acara Pembahasan Rumusan tentang Pemberdayaan Lembaga 

Tinggi Negara, tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat, dan tentang Tentang 

Kekuasaan Pemerintahan Negara yang di pimpin oleh Wakil Ketua Drs. H. 

Slamet Effendy Yusuf dan di hadiri oleh 22 orang dari 25 orang anggota.

Dalam kesempatan pertama Yusuf Muhammad dari F-KB 

menyampaikan usul tentang pengangkatan lembaga Negara oleh 

MPR: 

Pasal yang terakhir adalah Pasal 5. 

Pasal 5 kami mengusulkan pasal baru, “Pimpinan MPR berwenang 

mengangkat ayat:

(1)  mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan pimpinan dan 

anggota Mahkamah Agung.

(2)  mengangkat, mengesahkan dan menetapkan, memberhentikan Jaksa 

Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

(3) mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan Pimpinan dan 

Anggota BPK.

(4) mengangkat, mengesahkan, dan memberhentikan anggota DPA.

 Saya kira, yang keempat ini kami batalkan karena kami cenderung  
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 menghapus   lembaga “Dewan Penampungan Agung”. Kemudian...

(1) mengangkat, mengesahkan, dan memberhentikan Gubernur dan  

 Deputi-deputi Bank Indonesia”.

Selanjutnya M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi mengajukan usul 

tentang pembagian kekuasaan lembaga tinggi Negara oleh MPR:

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja yang saya hormati. Fraksi 

Reformasi mengusulkan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal yang 

berkaitan dengan Majelis. Yang pertama adalah Pasal 1 tetap, Ayat (1) tetap, 

Ayat (2) tetap, tapi kami mengusulkan ada satu tambahan ayat tentang 

pembagian kedaulatan ini menyangkut kekuasaan negara. Oleh sebab itu, 

kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang berbunyi:

“MPR membagi kekuasaan negara secara tegas kepada lembaga-lembaga 

tinggi negara, kepresidenan, DPR, BPK, Mahkamah Agung, dan DPA”,

Kemudian pada Pasal 2, sebagai konsekuensi logis daripada adanya 

penambahan Pasal, satu ayat, maka pada Pasal 2 terjadi perubahan Ayat (2) 

berbunyi:

“MPR bersidang setiap lima tahun sekali di ibu kota negara dan dapat 

bersidang setiap tahun dengan melaksanakan... untuk mendengarkan 

pertanggungjawaban tahunan Presiden”.

“Apabila DPR memandang Presiden nyata-nyata telah” itu bisa kita 

hilangkan. Mendengar pertanggungjawaban tahunan.

Kemudian Pasal 2 Ayat (3):

“Segala keputusan MPR, ditetapkan dengan suara terbanyak berdasarkan 

pemungutan suara”.

Kemudian, ada tiga ayat tambahan kami usulkan, yaitu Ayat (4):

“Pekerjaan sehari-hari MPR dilaksanakan oleh Badan Pekerja yang 

dibentuk secara khusus”.

Kemudian Ayat (5)-nya:

“MPR melantik dan meminta pertanggungjawaban Presiden, Wakil 

Presiden, serta memilih, menetapkan, dan meminta pertanggungjawaban 

Ketua dan Wakil Ketua BPK, DPA, DPR, Mahkamah Agung dan Gubernur BI”.

Setelah itu Hamdan Zoelva dari FPBB yang mengusulkan ten-

tang  pengangkatan ketua lembaga tinggi negara di antaranya Ke-

tua BPK:

Kemudian mengenai wewenang... wewenang Majelis yang pertama 
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tentunya menetapkan dan atau mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian 

menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian mengangkat Ketua DPA 

maaf, maaf Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, serta ya Ketua BPK, Ketua 

Mahkamah Agung.

 Kemudian juga dapat melakukan impeach artinya memberhentikan 

Presiden manakala jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar haluan 

negara.

Sementara itu Pembicara Zain Badjeber dari F-PPP membicara-

kan tentang tugas dan wewenang MPR berkaitan mengenai lem-

baga tinggi Negara:

Kemudian Majelis Permusyawatan Rakyat bersidang sedikitnya sekali 

dalam satu tahun di ibukota negara. Jadi, lima tahun sekali memang bisa 

menjadi sepuluh kali dalam lima tahun tetapi perlu ditegaskan adanya 

perintah satu tahun sekali karena adanya tugas-tugas dan wewenang yang 

akan diberikan kepada MPR ini yang nanti akan kami jelaskan pada pasal 

berikutnya.

Pasal 2 Ayat (3), tidak ada perubahan.

Pasal 3, kami membagi Pasal 3 itu atas tugas dan wewenang dari pada 

MPR. 

Ayat (1):  

Majelis Permusyawatan Rakyat bertugas untuk:

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

b. menetapkan garis besar haluan negara, ditulis huruf kecil seluruhnya;

c. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;

Jadi, kami belum membicarakan nanti tentang cara pemilihan Presiden. 

Tetapi Presiden yang terpilih baik dipilih oleh MPR sebagaimana yang ada 

pada Undang -  Undang Dasar yang sekarang maupun dipilih langsung oleh 

rakyat ditetapkan oleh MPR. Karena selama ini ada perbedaan pendapat 

dikalangan ahli, apakah Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR itu 

memerlukan ketetapan atau tidak atau hanya risalah berita acara daripada 

pemilihan. 

Di sini kita perlu, kita tetapkan sistem apa yang kita tempuh apakah dipilih 

oleh MPR seperti yang ada sekarang maupun yang dipilih dalam pemilihan 

umum tetap dikeluarkan MPR, Tap MPR.

Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan 

Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung serta Gubernur Bank Indonesia, 
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Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Di sini kami tidak 

menyebut DPA bukan berarti kami menghapus DPA. Barangkali masalah DPA 

ini kita bicarakan untuk bahan tahun 2000, tidak sekarang dan DPA kami 

tidak cantumkan karena kami menganggap itu urusan penasihat Presiden.

Kemudian Ayat (2): 

Majelis Permusyawatan Rakyat berwenang untuk: 

a.   mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar;

b.  meminta pertanggungjawaban Presiden;

c. meminta pertanggungjawaban Pimpinan BPK dan Mahkamah Agung 

serta Gubernur Bank Indonesia, jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional 

Indonesia, caranya tentunya diatur dalam tata tertib daripada MPR.

Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan hasil rumu-

san tentang pemberdayaan lembaga tinggi negara sebagai berikut: 

Perkenankan kami pertama kali pimpinan PAH III ini melaporkan hasil 

dari rumusan materi yang kami rumuskan dari pendapat-pendapat yang 

timbul tadi. 

Model perumusan yang dipakai adalah ;

Yang pertama ada hal-hal yang sepenuhnya disepakati.

Yang kedua, ada hal-hal yang berupa alternatif-alternatif yang 

penyelesaiannya nanti kita bicarakan sambil jalan barangkali melalui lobi-

lobi, barang kali melalui sebuah tim perumusan yang baru dan jika diperlukan 

ini dibawa ke Rapat Pleno Badan Pekerja dan di voting di situ. 

Jadi, kita selalu tidak perlu alergi terhadap hal-hal yang semacam itu. Kami 

ingin bacakan, tolong ditayangkan di layar.

Mengenai Bab I, Saudara-Saudara sekalian, bentuk dan kedaulatan. Ayat 

(1) telah menjadi kesepakatan berbunyi menjadi, “Negara Indonesia ialah 

negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum.”

Jadi, ada tambahan “dan berdasarkan hukum”, ini sudah menjadi 

kesepakatan. 

Kemudian yang kedua, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan ditakukan 

sepenuhnya oleh MPR.” Kata “sepenuhnya” itu masih dalam bricket, masih 

di dalam kurung, maksudnya masih belum ada kesepakatan. Ada yang 

berpendapat kata “sepenuhnya” itu lebih baik tetap saja tidak usah dihilangkan 

karena itu justru memberikan tekanan tentang peranan yang dilakukan atau 

posisi yang dipunyai oleh Majelis dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat.

Kemudian mengenai Bab II Pasal 2 itu kami hanya merumuskan pendapat 
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-  pendapat yang muncul. Jadi, ada empat alternatif malah lima alternatif.

Yang pertama, adalah alternatif yang berbunyi begini. 

Pasal 2 Ayat (1):

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalut pemilihan 

umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang” 

Itu alternatif pertama.

Kemudian alternatif yang kedua,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat” atas ya, maksudnya begitu “ditambah dengan utusan-

utusan dari daerah -daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang 

ditetapkan dengan Undang-undang”.  Sesuai dengan bunyi UUD yang lama, 

naskah asli. 

Alternatif tiga,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini apa bedanya ini...oh ya yang nomor 3 dengan pemilihan umum titik. 

Oh ada tambahan “yang dipilih melalui pemilihan umum”. Ya yang nomor dua 

tidak pakai “yang dipilih melalui pemilihan umum”.

Kemudian alternatif empat,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih 

melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat”

Jadi, ini sebenarnya mirip alternatif satu tapi penetapan peraturannya itu 

oleh MPR bukan oleh DPR.

Alternatif lima:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah 

dipilih melalui pemilihan umum.”

Jadi, soal apakah pengaturannya nanti lewat MPR apa lewat undang-

undang oleh DPR dan pemerintah itu akan ditetapkan kemudian.

Kemudian Pasal 2, Pasal 2 itu Ayat (2) itu tetap,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima 

tahun di ibukota negara.”

Sebenarnya kalau tetap, enggak usah ditulis di sini. Tapi ada, atau ini untuk 
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membandingkan ya, memang enggak ada bandingannya saya kira ini dicoret 

aja deh. Ya, disepakati karena tetap.

Kemudian yang ketiga,

“Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 

suara yang terbanyak baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui 

pemungutan suara.”

Ini juga sudah disepakati. Jadi, Pasal 2 ini semua sudah disepakati.

Kemudian Pasal 3 ada tiga alternatif. 

Alternatif satu adalah bunyi pasal yang lama,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 

dan garis  - garis besar haluan negara.”

Alternatif dua adalah membedakan antara tugas dan wewenang. Jadi, 

yang pertama alternatif dua berbunyi Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), 

MPR bertugas untuk: 

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

b. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;

c. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden;

d. menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan dan (Ketua Dewan Pertimbangan Agung). 

Yang dalam kurung ini masih ada perbedaan pendapat. Apakah perlu 

dicantumkan karena ada fraksi yang berpendapat DPA ini sebaiknya dihapus 

saja. Ayat (2) berbunyi MPR berwenang untuk:

a. mengubah Undang-Undang Dasar;

b. meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung dan 

Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Pertimbangan Agung setiap tahun.

(Ini masih ada perbedaan. Apakah DPR yang anggotanya 500 itu masuk 

MPR itu masuk MPR itu ikut-ikutan melapor di MPR, apa tidak? Soal Dewan 

Pertimbangan Agung karena masih ada fraksi yang mempunyai usul agar DPA 

itu dihapuskan).

c. menafsirkan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

d. menyelenggarakan sidang istimewa, antara lain, jika perlu dan atau 

apabila Presiden dipandang melanggar hukum atau haluan negara 

yang dalam putusan tertingginya dapat memberhentikan Presiden 

dalam masa jabatannya; 

e. memberhentikan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan tentu saja juga Ketua Dewan Pertimbangan 
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Agung, apabila DPA tidak kita hapus.

Alternatif ketiga sama dengan alternatif kedua adalah tetapi huruf a, yaitu 

“menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia” dihapus pada 

alternatif ke-3 dan pada Ayat (1) dan pada Ayat (2), “mengubah Undang-

Undang Dasar” juga dihapus itu yang ada.

Kemudian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6 Ayat (2),

Alternatif satu,

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara yang terbanyak.” 

Alternatif dua... jadi alternatif pertama ini adalah persis bunyi pasal 

Undang -  Undang Dasar yang lama. 

Alternatif dua, 

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan umum.”

Alternatif tiga,

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan umum.”

Pasal 9:

“Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut....”  Itu bunyinya nanti saya kira 

bunyinya tidak dicantumkan di sini. Tapi intinya di sini dihapus kata “Dewan 

Perwakilan Rakyat”,  jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu dihapus.

Demikian Saudara-Saudara sekalian hasil perumusan yang tadi kami 

lakukan. Terpaksa perumusan ini ada yang dalam bentuk alternatif yang nanti 

akan dibawa kepada persidangan berikutnya. Sambil jalan kita menyelesaikan, 

siapa tahu nanti Pak Hatta terus menerus melobi Pak Aberson. Pak Aberson 

jangan mengobrol sendiri, Pak Aberson.

Kemudian sorry Pak Aberson mungkin sambil berunding dengan Pak Andi 

Mattalatta sambil berunding dengan Ibu Valina, tentu saja sambil berunding 

dengan Pak Seto, Pak Asnawi Latief, Ibu Khofifah saya lupa. Wakil Ketua DPR 

kita dan seterusnya Pak Zain Badjeber. 

Siapa tahu nanti pada saat akhir lapor ke Badan Pekerja MPR RI, ini 

sudah jadi satu alternatif. Jadi, tanpa alternatif sudah disetujui. Jadi, itu 

rumusan kami, apakah ada yang kurang yang belum dimasukan ke sini? Kami 

persilakan.

79

buku FK BPK FINAL.indd   79 12/9/2012   9:06:32 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

80

Pada akhir pembahasan Lukman Hakim Saifuddin F-PPP meng-

usulkan penambahan  satu ayat, menyangkut perangkapan jabatan: 

Kami ingin menambahkan satu ayat lagi menyangkut perangkapan 

jabatan. jadi, rumusannya menjadi menteri dan menteri negara tidak boleh 

perangkapan jabatan sebagai pimpinan atau anggota MPR, DPR, BPK, MA, 

dan DPA.

Rapat Ke-3 PAH III Badan Pekerja MPR RI diselenggarakan pada hari 

Sabtu siang pukul 13.30-selesai, tanggal 9 Oktober 1999 di Gedung Nusantara 

IV , dengan acara Pembahasan Rumusan tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, tentang Pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden, dan tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang dipimpin oleh Ketua PAH III  Harun Kamil, S.H 

dan di hadiri oleh 23 orang dari 25 orang anggota.

Dalam rapat ini terdapat Pembicara yang menyampaikan 

pendapat mengenai BPK, diawali  Zain Badjeber dari F-PPP dengan 

usulan tentang tindak lanjut  hasil pemeriksaan BPK: 

Karena nantinya Tim Perumus akan merumuskan hal-hal yang 

dikemukakan di sini. Dalam mengkompilir hak-hak DPR itu ada keterkaitan 

dengan BPK di dalam konsep perancangan kami, yaitu hak DPR untuk 

memperoleh hasil pemeriksaan BPK dalam bahan-bahan dokumen yang 

diperlukan oleh DPR. Ini ada, tapi di dalam masalah BPK, tapi nantinya 

kalau dalam Tim Perumus akan dikompilir seluruh hak-hak itu, maka kami 

kemukakan juga pada kesempatan ini.

Selanjutnya Amin Aryoso selaku Ketua Rapat menyampaikan 

tentang BPK. 

Sebetulnya tadi masalah-masalah DPR yang berkaitan dengan Pengawasan 

Keuangan Negara  sudah masuk ke Bab VIII mengenai Hal Keuangan Negara 

termasuk di dalamnya tentang BPK. Nah, untuk itu saya kira itu sebaiknya, 

karena itu ada kaitannya. 

Oleh karena itu, saya kira ada baiknya yang Bab VIII ini kita lanjutkan 

dengan Polri, Utusan Daerah, dan lain- lain. Untuk itu, barangkali dari Polri, 

TNI/Polri.
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Kemudian Hendi Tjaswadi dari F-TNI/POLRI membicarakan 

Bab VIII tentang Keuangan sebagai berikut:

 Jadi Bab VIII, mengenai Keuangan ini ada dua substansi sebetulnya.

Yang pertama adalah berkaitan dengan hal keuangan. 

Yang substansi kedua adalah berkaitan dengan lembaga, yaitu Badan 

Pemeriksa Keuangan. Kalau kita mau menganggap Badan Pemeriksa 

Keuangan ini adalah lembaga tinggi negara maka Badan Pemeriksa Keuangan 

ini hendaknya dimunculkan dalam judul bab, sama seperti DPR ataupun DPA 

ataupun Presiden. Jadi ini usul kami adalah untuk Bab VIII Hal Keuangan kita 

pecah dua.

Yang pertama adalah Bab VIII, untuk judul Bab, Badan Pemeriksa 

Keuangan, yang isinya barangkali susunan dan kedudukan atau susunan 

segala macam badan perhitungan ditetapkan atau diatur dengan undang-

undang atau Tap MPR. Ini disesuaikan dengan lembaga tinggi negara lainnya, 

sedangkan mengenai hal keuangan dijadikan satu pasal tersendiri.

Setelah itu Pembicara Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan 

sebagai berikut: 

Dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah sama dengan TNI/Polri tadi 

bahwa pada Bab VIII Hal Keuangan itu dipecah dua. Jadi ayat satu, dua, tiga 

sampai empat masuk di dalam Bab VIII dan ayat lima itu dipecah menjadi Bab 

Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian hak-hak dan susunannya kita diskusikan dan saya kurang setuju 

seluruhnya itu melalui Ketetapan MPR, diatur oleh peraturan perundang-

undangan. 

Semua itu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan 

tugas-tugas MPR, itu sebetulnya hanya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan 

Negara, menetapkan Undang  Undang Dasar atau mengubah Undang Undang 

Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, itu saja.

 Apalagi, kalau itu MPR, Presiden dipilih oleh rakyat, jadi tidak perlu 

ada Tap-Tap macam-macam itu. Apalagi di Komisi II saya dengar ada Tap 

mengenai Narkoba, itu kan mengada-ada itu. Jadi, diatur oleh suatu peraturan 

perundang- undangan.

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB mengemuka-

kan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam hal pemisahan, PKB sepakat jadi bab tersendiri tentang Keuangan 
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Negara, kemudian BPK juga bab tersendiri. Kami ingin mengingatkan tadi 

ketika kita hampir menjalin konsensus tentang proses pembentukan undang-

undang, di pasal ini Ayat (1) nya adalah terkait soal APBN.

Kami masih menyepakati bahwa APBN itu diterapkan dengan undang-

undang, karena hak budget inilah sesungguhnya hak tertinggi DPR. 

Oleh karena itu barangkali nanti harus dicarikan rumusan yang paling 

memungkinkan adanya kerja sama antara eksekutif dan  legislatif dalam 

proses perumusan budgeting. Yang paling memungkinkan adanya kerja sama 

antara eksekutif dan  legislatif dalam proses perumusan budgeting, terutama 

yang terkait dengan Ayat (1).

Kemudian Ayat (2), (3) dan  (4), kami tidak melakukan perubahan. Ayat 

(5)-nya dipisah itu adalah yang terkait dengan soal BPK. BPK menurut kami 

ada dua pasal. 

Yang pertama adalah:

Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab 

pengelolaan keuangan negara yang susunan, wewenang, dan  tanggung 

jawabnya diatur dengan undang-undang.”

Kemudian Ayat (2):

“Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK 

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan  dilaporkan kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Jadi, pelaporannya kepada MPR, pemberitahuannya kepada DPR. 

Kemudian Hatta Rajasa dari Fraksi Reformasi menyampaikan 

pendapat menyangkut BPK sebagai berikut:

Dalam pasal, Bab VIII, Pasal 23 ini kita pecah, formatnya kita ubah, 

mengenai hal keuangan dan BPK. Kami mengusulkan BPK ini menjadi pasal 

tersendiri. Jadi, Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) mengenai keuangan 

itu tetap, sedangkan Ayat (5)-nya itu dikeluarkan dan menjadi pasal tersendiri 

dan berubah menjadi empat ayat.

Pasalnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Seperti yang kami bagikan sudah, kami menawarkan untuk Badan 

Pemeriksa

Keuangan ini menjadi pasal tersendiri. Pemikirannya adalah bahwa ke 

depan ini kita mengharapkan suatu pemerintahan yang bersih, bebas daripada 

KKN sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ini harus betul-betul berfungsi 
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dengan amat sempurna. 

Oleh sebab itu, kami menawarkan empat ayat tersebut adalah:

Yang pertama:

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang dalam 

pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan 

tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.”

Ayat (2)-nya:

“Pemeriksa terhadap pengurusan, pengurusan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara, termasuk antara lain tetapi tidak terbatas pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 

pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Daerah. “

Kemudian Ayat (3)-nya adalah:

“Hasil pemeriksaan triwulanan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemeriksaan tahunan Badan 

Pemeriksa Keuangan dilaporkan kepada Majelis Perwakilan Rakyat.”

Ayat(4)-nya adalah:

“Apabila suatu pemeriksaan menghasilkan temuan yang menimbulkan 

sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, 

maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan juga kepada Badan 

Kekuasaan Kehakiman untuk penyidikan.”

Kekuasaan Kehakiman ini itu nanti formatnya kita sesuaikan dengan 

Mahkamah Agung, nanti bagaimana rumusan kita.

Hamdan Zoelva (F-PBB) selanjutnya menyampaikan pendapat 

sebagai berikut:

Yang pertama, Pasal 19 ini, Ayat (1) sampai (4) tetap, kemudian kami juga 

sama mengusulkan BPK ini diatur dalam bab tersendiri yang terdiri dari:

Satu, kami ingin menambahkan:

“BPK adalah lembaga tinggi negara yang merdeka lepas dari pengaruh 

lembaga tinggi negara yang lain.”

Ayat selanjutnya:

“BPK bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara di 

lingkungan lembaga tinggi negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

maupun badan-badan Negara lainnya yang menggunakan keuangan negara.”

Kemudian selanjutnya:

“Ketua dan Wakil Ketua BPK diangkat oleh MPR, sedangkan anggota BPK 
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dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua 

dan Wakil Ketua serta anggota BPK ditetapkan menjabat selama lima tahun 

dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali”.

Kemudian lima:

“Anggota BPK hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang ditetapkan 

dalam Perubahan UUD 1945.”

Kemudian enam:

“BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR setiap tahun dan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum.”

Kemudian yang terakhir:

“Dalam hal BPK undang-undang.” Kemudian enam:

“BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR setiap tahun dan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum.”

Kemudian yang terakhir:

“Dalam hal BPK dalam pemeriksaannya menemukan adanya dugaan 

tindak pidana yang merugikan keuangan negara, maka BPK dapat mengajukan 

kepada badan penyidik untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang -  undangan yang berlaku.”

Kemudian Zain Badjeber dari F-PPP  mengusulkan: 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan bahwa Badan 

Pemeriksa Keuangan ini pada bab tersendiri dipisah dari Bab Keuangan. Yang 

isinya ada pasal yang pasal pertamanya terdiri dari dua ayat.

“Badan Pemeriksa Keuangan bertugas mengawasi dan memeriksa 

tanggung jawab terhadap keuangan negara. “

Kita memakai istilah keuangan negara dalam pengertian apakah itu dalam 

APBN maupun non-APBN.

Dua:

“Badan ini adalah satu-satunya badan pemeriksa keuangan yang susunan, 

kedudukan, kekuasaan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Disebutkan satu-satunya di sini supaya tidak ada lagi, maksudnya BPKP, 

yang bisa dimasukkan ke dalam BPK ini. Kemudian ditetapkan dengan 

ketetapan MPR itu tidak berarti tidak bisa diatur dengan undang-undang 

rincian lebih lanjut. Ini disebabkan badan ini bukan saja karena lembaga 

tinggi negara seperti yang diistilahkan oleh Tap MPR, tetapi juga dia mandiri. 

Jadi, kalau dia langsung seluruh substansinya dibuat dengan undang-
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undang, ada kekhawatiran undang-undang sebagai produk dari dua pihak 

pemerintah dan DPR itu akan mempengaruhi substansi didalam pengaturan 

BPK ini sehingga substansi pokok itu bisa dijabarkan di dalam Tap. Kemudian 

Tap memerintahkan penjabaran lebih lanjut pada undang-undang, masalah-

masalah teknisnya.

Kemudian, hasil Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada DPR. 

Ini yang kami katakan tadi ada kaitannya sebagai bahan pengaaman dan 

bahan pertimbangan di dalam penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2):

“BPK menyerahkan bahan-bahan pemeriksaannya kepada DPR jika 

diperlukan.” Jadi, tadi hasil pemeriksaan, ini menyerahkan bahan-bahan 

pemeriksaannya kepada DPR jika diperlukan oleh DPR. Ini dari pengalaman 

kejadian sperti yang kemarin DPR memerlukan dokumen, tetapi tidak bisa 

diserahkan dokumen dalam rangka angketnya, hak angketnya DPR.

Ayat (3):

“Jika di dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat petunjuk 

adanya penyalahgunaan keuangan negara, maka BPK menyerahkan kepada 

aparat penegak hukum untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan.”

Saya kira demikian usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 

bidang keuangan nanti tersendiri. 

Selanjutnya Anthonius Rahail dari F-KKI mengajukan usul:

Dari FKKI hanya mengusulkan Bab VIII, Hal Keuangan ini dibagi 

dua hampir sama dengan teman-teman terdahulu. Dengan demikian, hal 

keuangan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) sampai dengan (4), sedangkan 

mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang hasilnya memang selama ini 

tidak diketahui banyak orang, mungkin karena tidak baca atau karena satu 

lembaga tinggi ini juga disembunyikan di dalam pasal.

 Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk ini menjadi bab tersendiri 

sehingga hasil kerja praktik lebih nyata karena memang posisi lembaga ini 

sangat strategis untuk diketahui hasil audit daripada penggunaan ataupun 

pemanfaatan keuangan negara, barangkali substansinya akan dimasukkan 

dalam pembahasan.

Kemudian TM Nurlif dari F-PG menyatakan pendapatnya 

sebagai berikut:

Dari kami Partai Golkar, khususnya menyangkut dengan Bab VIII, yang 
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berkaitan dengan hal keuangan, yang tadinya dalam naskah asli di sini hanya 

satu pasal, kami mengusulkan untuk menjadi tiga pasal.

Pasal tambahan itu adalah yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan dan pasal yang berikutnya yang berkaitan dengan bank sentral, 

sedangkan untuk Pasal 23 Hal Keuangan yang Bab VIII ini adalah:

Untuk ayat pertama ini tetap. Ayat (2) tetap. Kemudian Ayat (3) juga tetap. 

Kemudian Ayat ke-(4) tetap, sedangkan Ayat ke-(5) yang tadinya mengatur 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan kita pindahkan, kami usulkan untuk 

ditempatkan ke pasal tersendiri. Namun demikian, untuk Ayat (5) di Pasal 

23 kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang merupakan pengganti 

daripada ayat yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga 

berbunyi:

“Segala pinjaman uang atas tanggungan negara harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.”

Kemudian pasal yang berikutnya yang mengatur tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

“Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan undang-undang dan 

bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Ayat (2):

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya badan yang berwenang 

melakukan pemeriksaan keuangan negara.”

Ayat ke (3):

“Badan Pemeriksa Keuangan berwenang~hemeriksa seluruh anggaran 

negara, baik APBN, APBD, serta BUMN dan BUMD termasuk dana 

nonbudgeter.”

Barangkali khusus untuk kata “nonbudgeter” nanti terminologinya kita 

cari yang paling pas dalam bahasa Indonesia.

Kemudian Ayat (4):

“Badan Pemeriksa Keuangan berhak memanggil dan meminta keterangan 

setiap orang atau badan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan 

negara.”

Ayat (5):

“Hasil pemeriksaan periodik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan 

disampaikan secara lengkap kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Kejaksaan 

Agung.” Itu yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu 
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pasal tersendiri.

Kemudian satu pasal tersendiri khusus yang menyangkut dengan bank 

sentral, Ayat Pertama berbunyi:

“Di wilayah Indonesia terdapat sebuah bank sentral yang merupakan 

lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan 

pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang”

Ayat (2):

“Hal-hal lain mengenai bank sentral ditetapkan undang-undang.”

Pimpinan yang kami hormati, khususnya yang berkaitan dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan, sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan yang dibentuk ataupun yang didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 pada tanggal 28 Oktober 1946, kemudian dipertegas 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, dan ini memiliki ruang lingkup 

yang besar jika dikaitkan dengan fungsi yang dilakukan oleh BPKP yang hanya 

dibentuk dengan keppres dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 

yang lebih bersifat internal dan aparatur pemerintah sehingga sangat sulit 

bisa kita harapkan untuk berlaku independen dalam rangka mempersatukan 

negara.

Demikian juga dengan pembentukan Bank Indonesia yang kami pikir juga 

ini perlu diatur lebih lanjut sehingga perlu ditinjau kembali sebagaimana yang 

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

Berbicara mengenai hak budget-nya, karena itulah yang paling kuat 

kedudukannya atau dia di atas pemerintah di dalam hak budget-nya.

Selanjutnya Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP menyampaikan 

pendapatnya sebagai berikut:

Kami minta maaf kalau tadi, supaya kami memanfaatkan waktu, sekaligus 

membicarakan Pasal 23 karena memang Pasal 23 itu justru kalau berbicara 

mengenai kedudukan DPR secara eksplisit memang di dalam penjelasan 

dikatakan bahwa kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. 

Ini tanda kedaulatan rakyat.

Nah, maka berbicara masalah DPR yang terlebih dahulu sebetulnya 

yang berbicara mengenai hak budget-nya, karena itulah yang paling kuat 

kedudukannya atau dia di atas pemerintah di dalam hak budget-nya.

Kami tidak lagi menambahkan penjelasan tentang usulan kami karena 

tadi, baik mengenai Bank Indonesia, maupun juga mengenai BPK, sudah kami 
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sampaikan dengan konkrit dalam Pasal 23 itu, perubahan pasalnya nanti saya 

kira dalam waktu pembahasan kita akan berargumentasi.

Rapat Ke-4 PAH III Badan Pekerja MPR RI di selenggarakan pada 

hari Minggu 10 Oktober 1999 dari pukul 09.00- Selesai bertempat di Gedung 

Nusantara IV dengan agenda acara Pembahasan  Rumusan   Bab  I  tentang  

Bentuk   dan Kedaulatan  Rakyat, Pembahasan   Rumusan    Bab   VII   tentang   

Dewan Perwakilan Rakyat, Pembahasan Rumusan Bab VIII tentang Hal 

Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pembahasan  Rumusan   Bab  

IX  tentang  Kekuasaan Kehakiman. Rapat ini dihadiri oleh 23 orang dari 25 

orang anggota.

Dalam rapat ini kesempatan pertama diberikan kepada TM 

Nurlif dari F-PG  yang mengajukan usul sebagai berikut:

Dalam risalah yang kompilasi yang sudah dibagikan kepada kita semua ada 

yang tidak lengkap, oleh karena  mungkin ada kekhilafan  pada saat  arsip  itu 

disampaikan. Khususnya menyangkut dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

yang berkaitan dengan Hal Keuangan. Sebagaimana yang kami sampaikan 

kemarin bahwa hal keuangan, dari kita itu ada tiga usulan.

Pertama, yang menyangkut dengan Badan Pemeriksa Keuangan dipisah 

dari Hal Keuangan. 

Kemudian, yang  menyangkut  dengan  bank sentral,  satu  lagi ditambah  

di Ayat (5) sebagai  pengganti  Badan Pemeriksa Keuangan di hal keuangan. 

Barangkali sudah dilengkapi oleh sekretariat. ltu saja mungkin isi yang 

disampaikan.

Kemudian Ketua Rapat, Amin Aryoso,  menyampaikan tangga-

pan berikut:

Saya kira koreksi itu sudah dicatat oleh sekretariat. Namun, perlu kami 

tegaskan bahwa   masalah-masalah   BPK dan   keuangan   itu   memang   

termasuk   yang   akan dibicarakan dalam kesempatan berikutnya.

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan 

pendapat sebagai berikut:

Saya pikir begini, posisinya hal yang kita sepakati untuk ditunda 

pembahasannya setelah  Sidang Umum, kita tidak  bisa berangkat  dari  

kompilasi yang disiapkan  oleh sekretariat karena  cukup  banyak, termasuk 
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dari  PKB itu  lepas  semua.  BPK, soal keuangan, Mahkamah Agung, kekuasaan 

keanggotaan  itu lepas semua, padahal kami juga sudah serahkan tertulis.

Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan ucapan terima kasih 

atas pergantian Pimpinan Rapat dengan Amin Aryoso:

Kami sudah sepakat tentunya  untuk memimpin rapat ini secara 

bergantian. Jadi dari awal sudah latihan  power sharing gitu lho. Jadi, 

enggak mentang-mentang  Ketua enggak pernah diganti ya, Wakil Ketua 

enggak punya hak gitu. Tapi, kayaknya berjalan mulus, kelihatannya begitu 

ya.

Saya terima  kasih kepada  Pak Amin Aryoso yang dua hari ini telah 

mendapat tugas  untuk  menyelesaikan  pembahasan  Bab DPR, BPK, dan  

Kekuasaan Kehakiman yang sudah berupa perumusan kompilasi. 

Jadi, barangkali sistem kita sudah mulai baik sebetulnya   dengan   

dimulai   awal  kita   membahas   pada   pengantar    musyawarah kemudian 

sudah ketemu apa yang menjadi prioritas  kita. 

Kemudian, prioritas  itu kita bahas   dan   masing-masing  sudah   

berpendapat  dirumusan   kompilasi.  Jadi,  kalau menurut kami, asal kita 

mau maraton bekerja sampai hari Selasa kalau enggak salah ya, itu bisa 

selesai asal kita itikad kita sama, mau menyelesaikan itu.

Rapat Ke-6 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI di selenggarakan 

pada hari selasa tanggal 12 Oktober 1999 dari pukul 09.00-17.10 di Gedung 

Nusantara IV  dengan agenda Pembacaan Pasal yang disepakati (Pasal 5, 

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21), Pembahasan 

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 

22, Pasal 5, Pasal 6 dan Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. 

Harun AI Rasyid, S.H., Prof. Dr. Ismail Suny, dan Prof. Dr. Soewoto) yang 

dihadiri oleh 24 orang dari 25 anggota.

 Mengawali pembicaraan tentang BPK dalam rapat ini, Valina 

Singka Subekti dari (F-UG)  menyampaikan hal  sebagai berikut:

Sesuai  dengan  kesepakatan kita  sejak  awal  bahwa  kita ini  memberdaya-

kan lembaga  tinggi  dan  lembaga  tertinggi   negara,  maka  memang  kita 

mengusulkan beberapa alternatif kemarin. 

Kita   ingin memberdayakan  MPR,  DPR, juga kita ingin memberdayakan  

lembaga tinggi lainnya seperti BPK, seperti  MA sehingga mereka bisa 

89

buku FK BPK FINAL.indd   89 12/9/2012   9:06:33 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

90

menjadi lembaga-lembaga  yang otonom, yang tidak diintervensi oleh 

cabang-cabang kekuasaan yang lainnya.

 

Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB mengajukan usul yang 

berkaitan dengan kewenangan BPK seperti berikut:

Yang pertama, terhadap pelaksanaan tugas dari MPR yang meminta 

pelaksanaan tugas DPR, ini tidak layak. Karena DPR itu seluruhnya wakil 

rakyat. Jadi, tidak layak kita cantumkan bahwa MPR itu juga meminta 

pertanggungjawaban DPR, kecuali dalam masalah pengelolaan keuangan oleh 

DPR tidak begitu bahasanya. 

Kalau dalam pengelolaan keuangan DPR, tetap diperiksa oleh BPK sebagai 

lembaga tinggi negara yang memeriksa penggunaan keuangan negara, baik 

di lembaga tinggi negara maupun badan-badan negara lainnya termasuk di 

eksekutif dan pemerintah daerah dan badan-badan negara yang lain.

Jadi, tetap saja dalam hal keuangan, tapi tidak dalam rangka pelaksanaan 

tugas DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil-wakil rakyat itu, bisa 

diperiksa oleh BPK. Dan tidak bisa juga diintervensi oleh MPR. 

Yang bisa diintervensi, yang bisa diawasi, hanya mengenai pelaksanaan 

penggunaan keuangan negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa diperiksa 

oleh BPK. Inilah saling apanya lembaga-lembaga tinggi negara dalam negara 

kita yang kita ingin usulkan.

Kemudian dalam hal keuangan dan dalam hal kepegawaian di Mahkamah 

Agung itu, bisa dilakukan oleh BPK. Dalam hal keuangan, bisa diperiksa oleh 

BPK. Kalau BPK menilai bahwa ada kesalahan atau penyalahgunaan uang 

di tingkat Mahkamah Agung dalam hal financial, maka dia bisa melaporkan 

kepada Pimpinan Majelis untuk meng impeached Ketua Mahkamah Agung 

dalam pelaksanaan tugas-tugas penyalahgunaan keuangan ini. 

Jadi semua kita pakai proses-proses seperti proses yang terjadi ke eksekutif 

di mana kalau DPR mengajukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas pemerintah oleh Presiden, maka DPR bisa mengajukan kepada 

MPR untuk meng impeach Presiden untuk melakukan pemecatan karena 

pelanggaran-pelanggarannya itu. 

Demikian juga dalam Mahkamah Agung khusus dalam hal keuangan 

ini bisa diajukan oleh BPK, kemudian untuk dibahas dan diajukan kepada 

MPR untuk meng impeach Ketua Mahkamah Agung kalau dia benar-benar 

melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan keuangan. Jadi tidak mengenai 

aspek hukumnya.
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Kemudian terakhir, saya ingin tambahkan satu ayat lagi. Yaitu, mengenai 

tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Presiden, Wakil 

Presiden, Ketua BPK, Ketua MA, diatur dalam ketetapan MPR. Ini biar 

lebih jelas. Jangan kita atur lagi dalam undang-undang. Karena ini adalah 

menyangkut kewenangan MPR.

Lebih lanjut Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pan-

dangan berkaitan dengan kewenangan antarlembaga tinggi 

negara termasuk BPK sebagai berikut:

Jadi, selama ini kalau kita berbicara Garis-Garis Besar Haluan Negara 

atau daripada haluan negara, kita terfokus kepada GBHN yang merupakan 

program. Sementara di mana tempat Tap-tap lain daripada yang dikeluarkan 

oleh MPR, yang juga merupakan sebenarnya Garis-Garis Besar Haluan 

Negara. 

Nah, ini yang perlu ada pengertian bersama daripada kita bahwa dengan 

meletakan huruf b ini, dia berlaku dalam sistem pemilihan Presiden yang 

dilakukan oleh MPR seperti yang ada sekarang ini, maupun pada sistem 

pemilihan Presiden langsung. Hanya pengertiannya tidak dikatakan bahwa 

Presiden yang dipilih langsung itu, tidak menawarkan program tetapi 

terikat kepada GBHN di dalam “huruf besar” tadi. Tentunya MPR harus 

harus mengetahui bahwa GBHN yang dia buat adalah GBHN yang tidak 

mengambil kekuasaan daripada Presiden yang dipilih oleh rakyat, di dalam 

masalah programnya. Ini yang barangkali kita masih bisa ada diskusi.

Kemudian di dalam hal wewenang, di dalam meminta laporan pelaksanaan 

tugas daripada lembaga-lembaga ini. Yang diminta adalah pelaksanaan 

tugas daripada lembaga Mahkamah Agung, di samping Presiden dan Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga.

Jadi bukan ketuanya. Karena misalnya Mahkamah Agung sendiri, itu 

bukan ketua yang bertanggung jawab terhadap semua keputusan, putusan-

putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. 

Masing-masing hakim Majelis yang memutuskan itu yang bertanggung 

jawab. Sejauh mana MPR mau memberikan beban pertanggungan jawab 

kepada Ketua Lembaga Tinggi yang bersangkutan.

Rapat Ke-7  Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI  diselenggarakan 

hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999 pukul 13.30-selesai di Gedung Nusantara 

IV dengan acara Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: Prof. Dr. Sri 
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Soemantri, S.H yang dihadiri oleh seluruh anggota PAH yang berjumlah 25 

orang.

Prof.Dr. Sri Soemantri, S.H  menyampaikan pandangannya 

tentang BPK yang mempunyai kedudukan sangat penting sebagai 

berikut:

Kemudian upaya memberdayakan MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. 

Saya juga ingin menambahkan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Saya kira Badan Pemeriksa Keuangan juga mempunyai kedudukan yang 

sangat penting. Di dalam upaya melakukan pemeriksaan atau pengawasan 

terhadap tanggung jawab keuangan negara. 

Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin memberdayakan lembaga-lembaga 

negara ini, pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat; kedua, Dewan 

Perwakilan Rakyat; ketiga, Mahkamah Agung; dan yang empat, Badan 

Pemeriksa Keuangan.

Lalu yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. 

Saya kira juga perlu mendapat perhatian dari Ibu-Ibu, anggota PAH III 

Badan Pekerja MPR. Mengenai upaya memberdayakan Badan Pemeriksa 

Keuangan. Jadi, termasuk bagaimana para anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan itu diangkat. 

Apakah masih seperti sekarang ini, diusulkan oleh DPR dan diangkat 

oleh Presiden? Apakah juga perlu dipikirkan kemungkinan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat ini mengangkat para anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan dan tidak hanya Ketuanya saja.

 

Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan pendapatnya tentang 

pengangkatan Ketua BPK:

Nah, sekarang, setelah adanya perubahan memberdayakan MPR, pertama-

tama tentunya Pimpinan MPR sudah dipisahkan dari DPR. 

Dengan sendirinya istilah mandataris itu menurut kita enggak perlu lagi. 

Karena nanti apa-apa yang dulu yang dilakukan oleh Presiden, misalnya 

mengangkat Mahkamah Agung. Ketuanya, mengangkat Ketua BPK, 

menentukan Ketua Pimpinan dan anggota-anggota DPA. Itu ndak bisa 

lagi dilakukan oleh Presiden, karena sebetulnya itu memang oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.

 Nah, apakah itu terkandung pengurangan kekuasaan itu, berarti istilah 

mandataris dengan sendirinya sudah hapus begitu. 
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Pembicara yang lain, Alberson Marle Sihaloho dari F-PDIP 

mem berikan pandangannya mengenai pembentukan BPK: 

Kemudian untuk membentuk kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah 

Agung. Oleh karena yang menjadi wakil rakyat itu adalah DPR, tentunya 

harus DPR yang membentuk. Inilah yan Ibid. Hlm.g dilakukan secara tidak 

langsung. Nah, begitu juga kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 

Tentunya juga harus DPR yang membentuk. Ini namanya tidak langsung. 

Nah, ini minta penjelasan.

Kemudian Khofifah Indar Parawansa dari F-KB memberikan 

pan dangannya mengenai pengangkatan anggota BPK sebagai beri-

kut:

Nah, jika misalnya, pemilihannya dilakukan oleh DPR, memang akan 

lebih memudahkan pada mekanisme pemilihan, kemudian pengesahannya, 

pengangkatannya itu dilakukan oleh MPR. Apakah menurut aspek 

ketatanegaraan cukup patut, jika misalnya sesama lembaga tinggi negara, 

katakanlah BPK dan Mahkamah Agung. Itu prosesnya, kalau dulu memang 

prosesnya lewat DPR, hanya kemudian pengesahannya lewat Presiden. 

Menurut Prof. Soemantri apakah langsung, di-handle semua oleh 

MPR? Atau, misalnya pemilihannya, rekruitmennya itu oleh DPR, tapi 

pengangkatannya, pengesahannya dan pemberhentiannya oleh MPR.

Mana kira-kira menurut aspek ketatanegaraan yang lebih proporsional, 

lebih sesuai. 

Hasil pembahasan usulan materi perubahan UUD 1945 dari PAH III 

berupa Rancangan Putusan Perubahan Pertama UUD 1945 dilaporkan ke 

Badan Pekerja MPR. Rancangan tersebut ditetapkan dalam Rapat BP-MPR 

dan diteruskan ke Pimpinan MPR untuk dibagikan kepada anggota MPR 

sebagai bahan untuk dibahas dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999.

Setelah melalui Pemandangan Umum Fraksi Majelis dalam Rapat 

Paripurna MPR, dibentuk Komisi Majelis untuk melakukan pembahasan. 

Khusus untuk pembahasan materi Rancangan Putusan Perubahan Pertama 

UUD 1945 dibentuk Komisi C Majelis. Hasil pembahasan Komisi C Majelis 

tersebut dilaporkan ke Rapat Paripurna MPR untuk pengambilan putusan 

MPR. 
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Dalam Rapat Paripurna ke-10 Sidang Umum MPR RI diberikan 

kesempatan kepada Fraksi-fraksi MPR untuk menyampaikan Pemandangan 

Umum Fraksi terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis, sesuai dengan 

urutan yang di sepakati oleh rapat. 

Fraksi yang memberikan pemandangan umum terkait Badan 

Pemeriksa Keuangan dalam Rapat Paripurna ini adalah Juru 

Bicara F-PDU, Asnawi Latief, yang menyampai-kan usulan sebagai 

berikut:

….

f. peningkatan wewenang auditif finansial (BPK).

Demikianlah hingga akhir masa persidangan MPR dalam Sidang Tahunan 

MPR RI Tahun 1999, meskipun usulan tentang pemberdayaan BPK telah 

diusulkan oleh Fraksi-Fraksi MPR, namun belum diperoleh kesepakatan 

tentang perubahan pasal yang menyangkut BPK. Hal tersebut terjadi karena 

pada masa Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 prioritas perubahan diarahkan 

pada penataan kembali kekuasaan eksekutif. 

Selanjutnya Ketua MPR mengetok palu persetujuan secara aklamasi untuk 

mengesahkan Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan 

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk 

Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Diktum Ketetapan MPR RI tersebut menegaskan hal-hal sebagai 

berikut:

a. Pasal 1: Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pasal 2 : Rancangan perubahan dimaksud harus siap untuk disahkan 

dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

c. Pasal 3 : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketetapan 

No. IX/MPR/1999 tersebut ditetapkan pada 19 Oktober 1999.

C.  PERUBAHAN  KEDUA  2000.
Berdasarkan  Ketetapan  MPR-RI Nomor  IX/MPR/1999 tentang Penugasan 

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk 

Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945,  MPR memulai persiapan untuk pembahasan Perubahan Kedua 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimulai 

dengan Rapat-rapat Badan Pekerja.

Risalah Ringkas Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR RI diselenggarakan hari 

kamis tanggal 25 Oktober 1999 pukul 10.00-Selesai di Gedung Nusantara V 

yang dipimpin oleh Ketua MPR Prof. Dr. H.M Amien Rais, M.A. dengan acara 

Pembukaan Rapat Badan Pekerja MPR , Pengesahan jadwal Acara Rapat-

rapat Badan Pekerja MPR dan Pembentukan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja 

MPR, yang di hadiri oleh 70 orang dari 85 orang anggota.

Mengawali Rapat Badan Pekerja ini Ketua MPR/ Ketua BP Prof. 

Dr. Amien Rais M.A. menyampaikan tugas-tugas Panitia Ad Hoc 

Badan Pekerja MPR:

Tetapi saya ulangi, yang pertama Panitia Ad Hoc I itu bertugas untuk 

membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan usul rancangan-

rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-

lindung Dasar 1945. Soalnya ini seputar Konstitusi kita. 

Kemudian Panitia Ad Hoc II, bertugas membahas usul Rantap-Rantap 

MPR non perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga, terakhir, Panitia Ad Hoc III bertugas membahas usul 

rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal  Acara sidang MPR Tahun 2000 

dan anggaran Majelis. 

Pembahasan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan mulai disinggung 

dalam Rapat Ke-3 Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI yang 

diselenggarakan hari Senin tanggal 6 Desember 1999 pukul 13.00-Selesai di 

Ruang GBHN yang dipimpin oleh Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA dengan 

acara Pengantar Musyawarah Fraksi, yang di hadiri oleh 38 orang dari 44 

orang anggota.

Dalam rapat ini telah telah ada Fraksi yang menyingung tentang 

BPK, antara lain Agun Gunandjar dari F-PG, yang antara lain 

menyatakan:

 Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai hal keuangan negara. Mengenai 

hal ini tentunya menyangkut keberadaan lembaga auditif  Badan Pemeriksa 

Keuangan dan lembaga bank sentral Bank Indonesia. 

Lembaga BPK harus semakin diberdayakan dan wewenangnya diperluas 
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ruang lingkupnya sehingga mencakup pengawasan dan pemeriksaan keuangan 

negara baik APBN, APBD, BUMN, BUMD, dana bantuan atau pinjaman luar 

negeri, dan dana non-budgeter. 

Selain itu Abdul Khaliq dari F-PKB menyampaikan  pandangan-

nya sebagai berikut: 

Ketiga, tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara lebih 

diberdayakan, perlu lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan 

yang lebih besar dalam Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pembangunan yang 

pembiayaannya bersumber dari negara. 

Lembaga pengawasan sejenis yang dibentuk oleh eksekutif, yakni BPKP 

misalnya, harus dibubarkan atau dilakukan penggabungan dengan BPK. 

Pembubaran BPKP atau penggabungan dengan BPK perlu dilakukan, karena 

kehadiran dan tugas BPKP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara publik, 

karena ia hanyalah badan kelengkapan eksekutif yang melaporkan hasilnya 

kepada Presiden. 

Untuk itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak agar BPKP segera 

dibubarkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran BPK dalam pengawasan 

terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan  Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan peng-

antar Fraksinya, antara lain sebagai berikut: 

Masalah Keuangan. 

Untuk masalah keuangan ini fraksi kami berpendapat bahwa antara masalah 

keuangan dengan masalah Badan Pemeriksa Keuangan perlu diatur secara 

terpisah dalam dua Bab yang terpisah dalam Undang-Undang Dasar ini. Undang-

Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara tegas mata uang resmi negara kita 

yang berlaku untuk di seluruh wilayah Indonesia yaitu mata uang rupiah. 

Oleh karena itu fraksi kami berpendapat bahwa mata uang resmi negara ini 

perlu dimuat dalam Undang-Undang Dasar ini. 

Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi kami berpendapat bahwa 

perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini susunan dan kedudukan serta 

kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Hubungannya dengan Lem baga 

Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara yang lainnya serta tata cara pengangkatan 

pimpinannya. 
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Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya tentang 

BPK sebagai berikut: 

Tentang Kelembagaan BPK (l) BPK adalah badan negara yang merdeka, 

lepas dari pengaruh badan negara yang lain, pemerintah atau dari pihak 

manapun yang akan mempengaruhi dan melaksanakan wewenangnya. 

Segala bentuk campur tangan, baik langsung atau tidak langsung terhadap 

kekuasaan BPK dilarang.

Rapat Ke-4 PAH I Badan Pekerja MPR RI diselenggarakan hari Selasa 

tanggal 7 Desember 1999 pukul 13.00-Selesai di Ruang GBHN yang dipimpin 

oleh Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA dengan acara Pengantar Musyawarah 

Fraksi (Lanjutan), yang di hadiri oleh 32 orang dari 44 orang anggota.

Dalam kesempatan tersebut hanya beberapa fraksi yang memberikan 

pendapatnya tentang BPK.

Lukman Hakim Saifudin selaku juru bicara   F- PPP memberikan 

pandangannya sebagai berikut: 

Lalu yang keempat. BPK diatur tersendiri dalam bab yang ada dalam UUD 

itu ………………

Antonius Rahail dari F-KKI memberikan pandangannya 

mengenai pengangkatan Anggota BPK sebagai berikut: 

Berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945, menurut pendapat F-KKI, 

yang masih dirasa perlu untuk diamandemen meliputi antara lain menyangkut 

masalah-masalah seperti berikut: 

Posisi dan kedudukan TNI/Polri, Mahkamah Agung Kejaksaan Agung, 

Bank Indonesia harus dijaga kemandiriannya. 

Karena itu pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri, Ketua Mahkamah 

Agung, Hakim-hakim Agung, Jaksa Agung Ketua dan anggota BPK perlu 

mendapat persetujuan dari DPR Perwujudan kemandirian ini penting agar 

tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu maupun lembaga 

negara lain untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri. Dan hal itu semua 

perlu diatur dalam Pasal-pasal UUD.

Lebih lanjut Antonius Rahail menyampaikan:

Penyempurnaan terhadap Tap MPR No. III/MPR/1978 adalah pada 

perwujudan checks and balances antar lembaga-lembaga tinggi negara. 
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Termasuk pola pengangkatan anggota/Pimpinan DPA, anggota/Pimpinan 

BPK, hakim agung/Pimpinan MA, serta pola pertanggungjawaban semua 

lembaga tinggi negara kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

Sementara itu Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB dalam 

pengantar musyawarah fraksinya antara lain menyatakan sebagai 

berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pasal 23 Ayat (5):

Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan 

Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-

undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. BPK selama 

ini telah bekerja dan melaksanakan fungsi pemeriksaan sesuai UU No.5 

tahun 1973; Hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR untuk digunakan 

sebagai bahan masukan yang berguna untuk tugas pengawasan dan bahan 

pertimbangan untuk penyusunan RAPBN oleh DPR. Kemungkinan terjadi 

pula bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan indikasi terjadinya 

penyalahgunaan keuangan negara (korupsi dan lain-lain), sehingga diperlukan 

tindak laniut oleh Pemerintah dan Aparat Penegak hukum.

Pasal 23 Ayat (5)

Perlu adanya rumusan tersendiri tentang BPK sebagai Lembaga Negara 

Tinggi oleh MPR dengan menempatkan dalam Bab dan Pasal tersendiri 

(dikeluarkan dari Pasal 23 Ayat. (5)).

Pasal Baru (A).

(l) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melaksanakan pemeriksaan 

terhadap    keuangan negara di lingkungan Pemerintah dan lembaga-

lembaga Negara. 

(2)  BPK adalah satu-satunya Badan Pemeriksa, yang susunan, kedudukan 

dan wewenangnya ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Pasal Baru (B).

(1) Hasil pemeriksaan BPK wajib diberitahukan segera kepada DPR 

untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan terhadap Pemerintah 

dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

(2)  Jika hasil pemeriksaan BPK terdapat petunjuk telah terjadi tindak 

pidana, maka BPK menyerahkan hukum untuk dilakukan penyidikan 

dan penuntutan.
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Kemudian Hendi Tjaswadi dari F-TNI/POLRI menyampaikan 

pandangan fraksinya khusus mengenai BPK sebagai berikut: 

Keenam: Dalam Bab VIII Keuangan, ada substansi penting yang belum 

tercantum khususnya pada Pasal 23 Ayat (3) yaitu jumlah uang, sehingga 

substansi jumlah uang yang beredar selama ini lepas dari pengamatan dan 

pengawasan lembaga legislatif, sehingga perlu dicantumkan.

Ketujuh: Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung sebagai 

lembaga tinggi negara perlu dimunculkan dalam judul Bab dengan Pasal 

tersendiri didalamnya. Dalam Pasal dimunculkan fungsi dari kedua 

lembaga tinggi negara tersebut. Serta susunan, tugas, wewenang dan 

keanggotaannya ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara itu Valina Singka dari Fraksi Utusan Golongan me-

nyampaikan pendapat Fraksinya sebagai berikut: 

Sudah ada beberapa hasil amandemen pada waktu itu yaitu perubahan 

pada Pasal 5 Ayat (l), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15. 

Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD) 1945. 

Pada intinya perubahan atau amandemen yang dilakukan itu bertujuan 

untuk membatasi kekuasaan Presiden, memberdayakan MPR dan mem-

berdayakan DPR. Namun karena waktu yang sangat singkat pekerjaan 

amandemen itu tidak selesai. 

Banyak hal yang kemudian di “pending”. Beberapa hal yang tidak 

sempat diselesaikan pada waktu itu adalah mengenai persyaratan Presiden, 

pemberdayaan lembaga tinggi negara seperti DPA, BPK, MA, Kejaksaaan Agung 

dan Bank Indonesia. Dan beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan 

DPR, seperti perlunya persetujuan dari DPR dalam pembentukan dan 

pembubaran kementrian negara. Karena itu sekarang kita melanjutkannya 

dan akan menyelesaikannya sampai Agustus tahun 2000.

Lebih lanjut Valina Singka menyampaikan pandangannya: 

Dalam rangka mewuiudkan cita-cita para pendiri negara/perumus UUD 

1945 kita seperti yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945 itu, maka 

ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian Fraksi Utusan Golongan 

berkaitan dengan amandemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. ……dst.

2. Perlunya meninjau kembali susunan, kedudukan dan keanggotaan 

berbagai lembaga tinggi negara lainnya seperti DPA, BPK, Kejaksaan 

Agung dan BI (Bank Indonesia). 
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Pada dasarnya Fraksi Utusan Golongan concern terhadap pemberdayaaan 

berbagai lembaga tinggi negara itu dengan cara menciptakan BPK, BI dan 

Kejaksaaan Agung yang independen yang tidak berpihak pada kekuasaan. 

Karena itu semua lembaga tinggi negara itu harus ditempatkan di bawah 

MPR. 

Rapat Ke-5 PAH I Badan Pekerja MPR RI yang diselenggarakan hari 

Kamis tanggal 9 Desember 1999 pukul 13.00-Selesai di Ruang GBHN yang 

dipimpin oleh Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA dengan acara Penjelasan dan 

Tanggapan Fraksi-Fraksi Terhadap Materi UUD 1945, yang di hadiri oleh 41 

orang dari 44 orang anggota.

Dalam rapat tersebut juru bicara F-PG,  Hatta Mustafa, 

menyampaikan tentang BAB VIII Hal keuangan sebagai berikut:

Setelah mencermati dengan seksama pandangan-pandangan yang 

disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam PAH I maka F-PG memandang perlu 

sistem penyelenggaraan negara meliputi: 

Subsistem Keuangan Negara dan Pengawasannya. 

Berkaitan dengan Bab VIII Hal Keuangan sebagaimana pada pengantar 

musyawarah yang kami sampaikan dan setelah menelaah pendapat fraksi-

fraksi dalam pengantar musyawarahnya, maka kami berpendapat bahwa 

menyangkut hal keuangan ini perlu pengkajian lebih lanjut untuk kemudian 

dilakukan pembahasan. 

Pembahasan-pembahasan yang dilakukan meliputi perumusan 

keberadaan BPK yang perlu diatur dalam bab tersendiri, dan keberadaan 

Bank Sentral/BI berikut ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing termasuk perlu kita pikirkan secara mendalam untuk pengaturan 

kewenangan pinjaman luar negeri. 

Hal lain juga perlu pengkajian kita bersama adalah tentang pengaturan 

keuangan untuk masing- masing Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 

Tertinggi Negara yang perencanaan kebutuhan dan pengelolaannya dilakukan 

oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara 

tersebut. 

Selanjutnya Juru Bicara dari Fraksi PPP, Zain Badjeber, me-

nyampaikan pandangannya tentang memberdayakan BPK: 

Untuk lembaga di bawah MPR terdapat beberapa gagasan atau saran yang 

100

buku FK BPK FINAL.indd   100 12/9/2012   9:06:35 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

sama maupun berbeda antar fraksi. 

Pertama, perlunya lebih memberdayakan DPR dalam peran legislasi, 

pengawasan dan lain-lainnya. 

Kedua, perlunya lebih memberdayakan BPK di samping mengaturnya 

dalam pasal dan bab tersendiri, dalam hal BPK ini seperti halnya masih adanya 

fraksi-fraksi yang membutuhkan atau mempertahankan adanya DPA, maka 

lembaga-lembaga yang ada di luar lembaga dimaksud dapat dipertimbangkan 

untuk dihapus dan dimasukan di dalam lembaga kenegaraan tersebut, 

misalnya adanya BPK tidak memerlukan lagi adanya BPKP.

Lebih lanjut Zain Badjeber menyampaikan pendapatnya sebagai 

berikut:

Keenam, dibidang keuangan bukan hanya BPK yang diatur tetapi juga 

Bank Indonesia, Bank Sentral sebagai lembaga yang mandiri dan independen. 

Juru Bicara dari F-PBB, Hamdan Zoelva, membicarakan tentang 

lembaga-lembaga Negara di antaranya BPK sebagai berikut:

Dalam hal-hal lainnya, seluruh fraksi juga memberikan catatannya 

untuk melakukan perubahan UUD mengenai lembaga-lembaga negara baik 

Lembaga Tertinggi Negara (MPR) maupun Lembaga Tinggi Negara yaitu 

Presiden, DPR, DPA, BPK serta MA. 

Bagi Fraksi kami hal-hal tersebut adalah memang hal-hal yang perlu kita 

perbaiki dan kita ubah. Sesuai dengan pengalaman masa lalu yang telah kita 

lewatkan dan harapkan tatanan negara kita yang demokratis ke depan yang 

kita cita-citakan.

Oleh karena itu, perubahan pasal-pasal UUD 1945 mengenai Lembaga-

lembaga Negara tersebut sangat terbuka untuk kita bicarakan bersama dalam 

rapat Panitia Ad Hoc I yang akan datang. 

Rapat Ke-6 PAH  I Badan Pekerja MPR RI yang diselenggarakan hari 

Jumat tanggal 10 Desember 1999 pukul 14.00-Selesai di Ruang GBHN yang 

dipimpin oleh Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA dengan acara Penjelasan dan 

Tanggapan Fraksi-Fraksi Terhadap Materi UUD 1945, yang di hadiri oleh 35 

orang dari 44 orang anggota.

Pembicara pertama pada rapat ini Asnawi Latief dari F-PDU 

menyampaikan pandanganya sebagai berikut:

Lembaga BPK adalah badan negara yang merdeka, lepas dari pengaruh 
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badan negara lain, dan perlu diberdayakan. Hendaknya dipertegas dalam 

UUD, bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan 

negara yang berfungsi melakukan segala bentuk pengawasan atas kekayaan 

negara dengan kewenangan yang luas untuk mengawasi segala kekayaan 

negara baik yang tercantum dalam APBN. 

Agar tidak tumpang tindih perlu dihapus adanya badan lain seperti dibuat 

oleh Keppres Nomor 31/1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Perlu dipertimbangkan kembali kedudukan lembaga 

pengawasan serupa, seperti lnspektorat Jenderal Pembangunan (lrjenbang), 

lnspektorat Jenderal (Itjen) Departemen. Inspektorat Wilayah Provinsi 

(ltwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab), dan lain-lain.

Kemudian Anthonius Rahail dari F- KKI mengajukan usul 

menyangkut BPK sebagai berikut:

 Berkenaan dengan Pengawasan Keuangan Negara (BPK) yang termuat 

dalam Pasal 23 UUD 1945 menurut fraksi kami perlu dijadikan pasal tersendiri 

(tidak cukup hanya dalam satu ayat sebagaimana yang ada sekarang). Kecuali 

itu, karena Badan Pemeriksa Keuangan ini akan memeriksa penggunaan 

keuangan negara oleh lembaga negara manapun. 

Kemandirian dan kemerdekaan badan ini sangat penting agar tidak terjadi 

peluang teriadinya KKN antara BPK dengan lembaga-lembaga lain. Kecuali 

itu hasil pemeriksa keuangan negara oleh BPK ini disampaikan kepada DPR 

sebagai bahan pengawasan finansial dan politik kepada Pemerintah. 

Guna mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan lembaga BPK maka 

pengangkatan ketua dan anggota-anggotanya harus dilakukan oleh DPR 

sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat dalam kesehariannya. 

Demikianlah tadi tambahan penjelasan yang untuk sementara ini dapat 

disampaikan oleh Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dengan harapan 

dapat dijadikan kesepakatan bersama. 

Selanjutnya Taufiq Ruqi dari Fraksi TNI-POLRI menyampaikan 

pendapatnya:

Keenam, dalam Bab VIII Keuangan, pada Pasal 23 yang semula terdiri atas 

lima ayat diubah menjadi empat ayat, dengan perubahan pada Ayat (3) dengan 

menambahkan kata jumlah, sehingga Pasal 23 Ayat (3) menjadi berbunyi:

(3) Macam, harga dan jumlah mata uang ditetapkan dengan Undang-

undang. Sedangkan ayat (5), dimunculkan sebagai pasal tersendiri yaitu 
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Pasal 23 A yang termasuk dalam Bab barn, yaitu Bab VIII A Badan Pemeriksa 

Keuangan, Pasal 23 A berbunyi:

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai pemeriksa  

pertanggungjawaban tentang keuangan negara.

(2) Susunan, tugas, wewenang, dan keanggotaan Badan Pemeriksa 

Keuangan ditetapkan dengan Undang-undang.

Rapat ke-8 PAH I Badan Pekerja MPR RI yang diselenggarakan pada 

hari Selasa 14 Desember 1999 pukul 13.00-Selesai di Ruang GBHN yang 

dipimpin oleh Ketua Drs. Jakob Tobing, MPA dengan acara Diskusi hasil 

pengantar musyawarah dan tanggapan fraksi serta dari dengar pendapat dan  

Kompilasi permasalahan, yang di hadiri oleh 35 orang dari 44 orang anggota.

Juru bicara F-PG Hatta Mustafa menyampaikan pendapatnya 

tentang kemandirian lembaga-lembaga tinggi negara, di antaranya 

BPK sebagai berikut:

Tapi memang sistemnya berbeda dengan kita. Jadi, menurut kami 

subsistem pemerintahan dan perwakilan ini apa diprioritaskan untuk 

dibicarakan tahap awal. Diskusinya ini menyangkut keseluruhan atau kita 

cari yang sama. Kita ingin kemandirian Mahkamah Agung. Jaksa Agung, BPK, 

Bank Indonesia dan sebagainya. ltu dulu kita rumuskan atau yang tadi itu. 

Sistem Pemerintahan dan Perwakilan ini yang pertama kita bicarakan.

Kira-kira ini Saudara Ketua untuk bagaimana MPR PAH I ini mulai dengan 

yang gampang yaitu yang kita pisahkan itu. Artinya kemandirian-kemandirian 

dari seperti BPK, DPA, Lembaga-Lembaga tinggi negara itu, baru yang agak 

sulit yaitu mengenai Sistem Pemilihan ini.

Rapat Ke-9 PAH I Badan Pekerja MPR RI yang diselenggarakan pada 

hari Kamis 16 Desember 1999 pukul 10.00-Selesai di Ruang GBHN  dipimpin 

oleh Wakil Ketua Drs. H. Slamet Effendy Yusuf  dengan acara Dengar Pendapat 

dengan Para Pakar (Prof. Dr. Bagir Manan, Prof. Philipus Hudjon, Prof. Dr. 

lchlasul Amal, dam Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja), yang di hadiri oleh 40 

orang dari 44 orang anggota.

Satu-satunya Pembicara, Prof. Bagir Manan, S.H (Pakar)  

menyampaikan pandangannya menyangkut BPK sebagai berikut:

Perancis sendiri di samping yang tiga, Perancis mempunyai Councilitci, 
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dia mempunyai Constitusional Council yaitu Dewan Konstitusi di luar dari 

legislatif, eksekutif dan yudikatifnya. Di Negeri Belanda sendiri di samping 

yang tiga, juga mempunyai misalnya yang kita sebut di sini BPK, DPA yaitu 

Raad van Staat dan Algemene Rekenkamer itu di Negeri Belanda. 

Jadi tidak selalu harus tiga. Tergantung kepada pemikiran-penularan 

dasar ketika menyusun negara yang bersangkutan Umumnya negara-negara 

yang mengikuti model Amerika, itu selalu membatasi pada tiga itu. 

Karena Amerika itu adalah negara modern pertama yang menyusun 

negaranya dalam sebuah undang-undang dasar, meskipun undang-undang 

dasar itu bukan hal yang baru. Jaman Yunani Kuno pun sudah dikenal bentuk 

itu, tapi dalam negara modern itu adalah Amerika kemudian diikuti Perancis 

dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. 

Nah, Itu yang pertama, yang selalu harus ada di dalam undang-undang 

dasar, mengenai organisasi negaranya itu.

Rapat Ke-10 PAH  I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil, SH 

diselenggarakan pada hari Jum’at 17 Desember 1999 dimulai pukul 10.00 

pagi bertempat di ruang GBHN dengan acara Laporan tim Kecil Tentang 

Penyesuaian Jadwal Acara sampai Bulan Juli Tahun 2000 dan Persiapan 

Kunjungan Kerja ke Daerah yang diikuti oleh 35 orang, telah berbicara 

beberapa anggota khususnya berkenaan dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) .

Patrialis Akbar, juru bicara F-Reformasi antara lain menyatakan 

hal berikut:

Kemudian yang berkenaan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah dibuat oleh Saudara-Saudaraku sekalian. Saya pikir ini ada memang 

beberapa hal yang saya sepakati, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu 

koreksi. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Zain tadi, Jadi pertanyaan-

pertanyaan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum, saya kira 

memang tidak usah kita masukkan lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih 

kita pertajam adalah seperti apa yang telah dibuat di dalam proposal. Di dalam 

proposal pertama, berkenaan dengan masalah Kepresidenan, pemberdayaan 

Lembaga MPR/DPR, BPK, MA, DPA.
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Pembicara berikutnya Pataniari Siahaan dari F-PDIP antara 

lain menyatakan:

Buat teman-teman Tim Kecil ada satu hal kami ingin usulkan dimasukkan 

ke sini,  walaupun ini merupakan pegangan kita sendiri, kelihatannya di 

sini belum dimasukkan masalah yang selama ini kita persoalkan, hubungan 

kerja, hubungan fungsional antara Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, 

BPK itu mungkin terlewat kali, ini baru mencantumkan fungsi-fungsi tapi 

tidak dibahas masalah hubungannya. Sehingga mungkin perlu kita gali juga 

masalah ini. 

Rapat Ke-11 PAH  I BP MPR yang dipimpin oleh Jakob Tobing, MPA 

diselenggara-kan pada hari Jum’at, 4 Februari dimulai pukul 09.00 pagi 

bertempat di ruang GBHN dengan acara Laporan Hasil Kunjungan Kerja 

ke Daerah yang diikuti oleh 38 orang, telah berbicara beberapa anggota 

khususnya berkenaan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hatta Mustafa dari F-PG mengusulkan sebagai berikut:

Tiga, mengoptimalkan peranan konstitusional lembaga tinggi negara. 

Di Sumatra Barat mengusulkan memisahkan secara tegas antara lembaga 

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

Mahkamah Agung diberi hak untuk melakukan uji terhadap undang-

undang, judicial review. Pengangkatan Anggota BPK. Dewan Pertimbangan 

Agung dan Mahkamah Agung tidak oleh Presiden tapi dipilih oleh DPR dan 

MPR.

Selanjutnya Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan 

sebagai berikut:

Lalu BPK secara keseluruhan hampir semuanya sependapat bahwa 

memang perlu ada satu institusi yang melakukan pemeriksaan yang bersifat 

mandiri, otonom dan itu tunggal, sehingga BPKP itu sedapat mungkin bisa 

digabung dengan BPK ini. 

Asnawi Latief, juru bicara F-PDU mengemukakan hal sebagai 

berikut:

Mengenai BPK itu supaya tidak njepit di pasal itu, artinya ada satu heading 

sendiri atau bab sendiri mengenai BPK, oleh karena ilu harus ditingkatkan 
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perannya sehingga BPK sebagai Lembaga Negara itu betul-betul satu-satunya 

lembaga sah yang melakukan audit terhadap seluruh pelayanan keuangan 

negara, jangan sampai sekarang ada pengawasan intern dan ada pengawasan 

ekstern. jadi seluruh pengawasan itu ekstern maupun intern dilakukan oleh 

BPK kira-kira jiwanya begitu bagaimana merumuskan diserahkan sama kita 

selanjutnya.

Juru bicara F-PBB, Hamdan Zoelfa, menyatakan antara lain:

Kemudian ada keinginan yang sama dari peserta untuk memperkuat 

Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa peserta 

mengusulkan diterapkan tri-as, prinsip trias politika murni dalam 

UndangUndang Dasar 1945. Banyak peserta mengusulkan agar Ketua 

Mahkamah Agung dan Ketua BPK dipilih oleh MPR, sedangkan BPKP 

diusulkan untuk dihapus dan tidak ada perbedaan mengenai hal itu. 

Berikutnya Anthonius Rahail dari F-KKI mengusulkan sebagai 

berikut:

Kemudian selanjutnya yaitu mengenai Mahkainah Agung dan Badan 

Pemeriksa Keuangan agar benar-benar dalam konstitusi ditetapkan sebagai 

lembaga mandiri dan independen. Karena terasa sekali bahwa selama ini 

undang-undang yang dilakukan sebagai implikasi daripada konstitusi ini 

Bering memungkinkan intervensi dari pihak eksekutif pada lembaga-lembaga 

tersebut. 

Rapat Ke-12 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil, SH 

diselenggarakan pada hari Jum’at 11 Februari 2000 dimulai pukul 19.00 

malam bertempat di ruang GBHN dengan acara Laporan Tim Kecil Tentang 

Jadwal Acara, yang diikuti oleh 38 orang, telah berbicara seorang anggota 

yang menyinggung masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Happy Bone Zulkarnaen, juru bicara dari F-PG menyatakan:

Saya banyak hal yang saya setuju tadi dengan Pak Zain Badjeber, tapi 

ada satu hal yang saya kira masalah DPA, BPK, dan lembaga-lembaga yang 

ada, lembaga-lembaga tinggi ini, menurul saya kita selama ini sudah dapat 

informasi cukup banyak dari infrastruktur. dari masyarakat, dari daerah. 

dari media massa dan lain sebagainya. Dan sedikit banyaknya kita sudah 

bisa menyimpulkan kira-kira inspirasi mereka kecenderungannya ke mana, 

tetapi sampai saat sekarang ini kita kan belum mendengar dari lembaga tinggi 
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tersebut bagaimana sebetulnya sikap mereka dalam mengapresiasi aspirasi 

itu, karena bisa jadi mereka juga sebetulnya punya pandangan-pandangan 

tertentu, gitu lho. 

Rapat Ke-13 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Jakob Tobing, MPA 

diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2000 dimulai pukul 

13.00 siang bertempat di ruang GBHN dengan acara Persiapan Studi 

Banding ke Luar Negeri yang diikuti oleh 21 orang, telah berbicara dua orang 

anggota yang menyinggung masalah  BPK yaitu:

 

Juru bicara F-UG, Valina Singka Subekti menyatakan:

Berdasarkan pembicaraan yang berkembang di dalam PAH I sejak 

awal kita bersidang maka saya menangkap ada beberapa tema dasar yang 

akan diperdalam oleh kita, itu. Saya buat di sini pertama adalah mengenai 

hubungan fungsional di antara tiga lembaga trias politika dan sistem checks 

and balances-nya di sini termasuk Presiden dan Lembaga Kepresidenan, 

DPR, MPR, Mahkamah Agung DPA dan BPK. 

Selanjutnya Andi Mattalatta (F-PG) menanggapi pandangan 

sebelumnya sebagai berikut: 

Saya lebih cenderung mengikuti pola pikir Bu Valina dalam arti kata 

bahwa topik yang mencari negara Pak. Karena itu lebih baik kita pusatkan 

perhatian kepada lima topik atau lima tema yang disampaikan oleh Bu 

Valina. Di kertas saya cuma lima tapi tidak apa kalau ditulis enam. Nanti 

ini kita terjemahkan negara mana yang cocok. Nah, di luar yang lima ini 

saya mengusulkan satu tema lagi yaitu sistem pengolahan sumber daya 

alam dan keuangan negara. Ya memang di sini ada BPK, ada hubungan 

pusat dan daerah tapi sumber daya alam dan keuangan negara. Apakah dia 

akan menjadi sub koordinasi BPK atau hubungan pusat dan daerah, tapi 

saya pikir tema ini penting, kita punya pembangunan kan pembangunan 

berkelanjutan.

Rapat Ke-14 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil, SH 

diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2000 dimulai pukul 

10.00 siang bertempat di ruang GBHN dengan acara Dengar pendapat 

dengan  Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK), Bank Indonesia  (BI), dan Dewan 

Pertimbangan Agung (DPA) yang diikuti oleh 41 orang, telah berbicara 
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yang mewakili BPK, Bank Indonesia serta beberapa anggota. Khusus yang 

berkaitan dengan BPK antara lain:

 

Ketua Rapat Harun Kamil membuka acara dengan menyatakan:

Untuk itu  kami akan  persilakan  terlebih  dahulu  Badan Pemeriksa  

Keuangan menyampaikan  pokok-pokok pikiran amandemen  Undang-

Undang Dasar 1945. Yang kita tahu bahwa BPK itu sendiri dalam Undang-

Undang Dasar 1945 ada, yaitu di Pasal 23. Cuma ingin tahu apa pikiran-pikiran 

yang ada, termasuk  dengan Bank Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak 

Ketua BPK yang terhormat untuk menyampaikan pokok pikiran, pandangan,  

dan  pendapatnya  pada forum  ini. Setelah itu  kemudian  diikuti dengan Bank 

Indonesia. Kami persilakan.

Narasumber Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (Ketua BPK)   

menyatakan  pandangannya sebagai berikut:

Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak anggota Panitia Ad Hoc 

I  yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha 

Kuasa, karena  kita diperkenankan bertemu di sini  untuk mempertukarkan 

pandangan mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan lembaga-lembaga 

tinggi negara dalam tatanan Undang-Undang Dasar 1945, yang tadi oleh 

Bapak Ketua diartikan  sebagai  bagian meningkatkan peranan lembaga tinggi 

negara terhadap  Pemerintah.

Kita mengetahui bahwa selama tiga puluh tahun belakangan ini kita 

dibesarkan, diajak berpikir ke dalam suatu  tatanan, susunan, lembaga tinggi 

negara, seolah-olah ada suatu piramida.Ada piramida  dari  kepala negara 

selaku  Mandataris  MPR yang kemudian secara tidak formal tetapi secara real 

dianggap membawahi semua lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga, kita 

melihat suatu  perkembangan, di mana lembaga tinggi negara yang menurut 

undang-undang seharusnya bebas   dari pengaruh Pemerintah, selama tiga 

puluh tahun yang belakangan ini, kita biasa kan seolah-olah tunduk kepada 

kepala negara selaku Mandataris MPR.

Dengan adanya reformasi ini maka kita ingin melangkah untuk  

meninggalkan pemikiran yang tadi itu. Kita ingin kembali kepada aspirasi 

pokok, aspirasi asli pendiri negara kita sebagaimana dicantumkan di dalam  

Undang-Undang Dasar. Kita ingin mempertahankan sistemnya, tetapi kita 

juga sekaligus, seperti  dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, menyempurnakannya 

sesuai dengan  perkembangan yang baru. Karena negara, masyarakat, itu suatu 
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badan politik, organisasi politik Tentunya, tidak statis. Dia bergerak sesuai 

dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu maka kami pun di 

BPK telah memikirkan ulang, bagaimana sebaiknya kita mendudukkan diri di 

dalam tatanan lembaga tinggi negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar. 

Dengan pemikiran tadi bahwa salah satu  pokok yang kita ingin tinggalkan 

adalah pemikiran seolah-olah ada  kekuasaan  yang monolitik. Kita hendak 

kembali kepada pemikiran yang dasarnya demokratis yaitu kita kembali pada 

inti demokrasi yang mengatakan bahwa pada prinsipnya kekuasaan negara 

itu harus dipecah. Tidak boleh dimonopoli, harus  dipecah  dengan sengaja. 

Meskipun, itu akan  melahirkan  kekacauan.  jadi kita tinggalkan derigees, 

pengarahan pengaturan. Kita dengan sengaja memecah kekuasaan negara ke 

dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang independent.

Mahkamah Agung bebas independent dari DPR. DPR independent 

dari pemerintah. BPK independent, tapi mitra. Kita harus memilih antara 

dependent  yang memang menyenangkan karena bisa diprediksi, teratur 

dia, dan yang sebaliknya kita pecah-pecah, terpecah-pecah.  Tidak ada  satu  

pusat  kekuasaan. Ada berbagai  pusat kekuasaan yang saling mengimbangi. 

Tidak ada satu yang menguasai yang lain, tapi saling mengimbangi. Itu 

yang kami tuju di dalam mengusulkan kepada Bapak-Bapak sekalian, suatu  

tatanan  yang mungkin, bagi yang Bapak-Bapak, tidak  terlalu  hebat Tetapi  

intinya  adalah  kembali  kepada  pokok  ide  dasar.  Bahwa  inti  dan  hakekat 

demokrasi  adalah  bahwa  kekuasaan  negara  itu  terpecah.  Dengan sengaja  

dipecah, dengan maksud  bahwa  tidak ada  satu lembaga tinggi negara pun 

yang menguasai, mendominasi  yang lain. lni sistemnya, ini pikiran dasarnya  

dan itu menuju kepada sistem, dan sistem tersebut harus disesuaikan dengan 

perkembangan terbaru.

Perkembangan yang terbaru yang kami ingin tonjolkan di sini yang agak 

mendasar,  yaitu  bahwa  dalam  rangkaian reformasi  yang kita  jalani sejak 

beberapa tahun ini, kita menuju kepada desentralisasi. Sejalan, senapas  

dengan pikiran pokok tadi bahwa tidak ada pemusatan kekuasaan di satu 

tangan. Ada juga pernyataan pikiran dasar itu ke dalam, tidak horizontal, 

tetapi antar pusat dan daerah. Tidak ada lagi bisa diterima pemusatan 

kekuasaan negara di ibukota atau  pemerintah pusat.   Ada desentralisasi.

Ada penyerahan kekuasaan pusat kepada pemerintah daerah. Meskipun 

kita  masih  memperdebatkan,  kesatuan  pemerintah  daerah  yang pantas  

untuk  itu? Apakah  tingkat  I   atau  tingkat  II. Tapi  ada  gerakan  yang  

sangat  kuat  di  dalam masyarakat dan dalam diri kita untuk meninggalkan 
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pemusatan kekuasaan pemerintah di pemerintah pusat  Oleh karena itu maka 

kita melahirkan Undang-Undang Nomor 22 dan  Undang-Undang  Nomor  25  

tahun  1999.  Yang satu  mengenai  desentralisasi pemerintahan, dan yang satu 

mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.

Mungkin karena kita terlalu menggebu-gebu, kita mungkin, ini  memberikan 

waktu  peralihan  yang terlalu  pendek. Karena membangun  perangkat  

pemerintah  di daerah itu membutuhkan bertahun-tahun. Barangkali harus 

ada investasi dari pusat. Harus dididik orang-orangnya. Harus dibikin gedung-

gedungnya. Harus, sebelum kemudian kita bisa berjalan, tapi tak mengapa. 

Kalau memang kita ini, kita menghadapi suatu tantangan yang sangat berat, 

bagaimana kita bisa mencapai memenuhi jangka waktu peralihan yang hanya 

tiga tahun,  dua  tahun  sampai  2001. Ini  memang tantangan.

Dalam rangka itu maka kemudian lahir pemikiran bagaimana BPK 

menyesuaikan diri dengan  perkembangan  yang baru  tersebut.  Di  mana 

sekarang  pun  pemerintah pusat bertekad  untuk mengalirkan dana-dana 

anggaran lebih banyak, makin banyak, kepada  daerah.  Perencanaan  dilakukan  

oleh  daerah.  Pelaksanaan  dilakukan  oleh daerah.  Dengan demikian  maka  

pemerintah  daerah  diberdayakan  untuk  mengelola sendiri    anggaran    yang    

dikuasainya.   Timbul   pertanyaan.    Kepada   siapa    dia pertanggungjawabkan  

itu, dan  bagaimana  mekanismenya?  Itu  perkembangan  yang mendasar 

yang tidak bisa kita tahan lagi dan akan memberikan warna bagi Indonesia 

yang akan berkembang lebih lanjut. Kita akan harus membiasakan diri kepada 

suatu sistem  di mana  pejabat pusat  itu tidak lagi dianggap sebagai  penguasa 

yang harus dihormati di daerah. Tamu yang baik, dan pejabat pemerintah 

pusat akan diperlakukan sebagai  tamu  yang baik. Tapi diharapkan  juga 

untuk  berlaku  sebagai  tamu, tidak sebagai penguasa. lni keadaan yang akan 

kita tuju.

Kemudian kita perlu mengembalikan sebentar  kembali kepada sistem. 

Yang kita bicarakan adalah sistem mengenai pengawasan keuangan negara. 

Sebagaimana Bapak  Bapak mengetahui, dan tadi  juga dikatakan  oleh Bapak 

Ketua maka dalam Pasal 23 yang merupakan satu-satunya  pasal dalam 

bab mengenai keuangan negara. Dikatakan bahwa diatur soal pokok-pokok 

keuangan negara. Bahwa ada konsep anggaran. Bahwa ada   pemikiran   pokok  

bahwa   DPR-lah yang  memberikan   uang  belanja  kepada Pemerintah, 

dan dalam penyusunan anggaran DPR-lah yang menjadi mitra yang sejajar 

tetapi lebih tinggi untuk masalah itu. Tapi dalam keuangan negara, dalam 

memberikan anggaran kepada pemerintah, dalam mengatur bagaimana  
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uang yang diambil dari rakyat itu digunakan oleh pemerintah yang dipilih 

oleh  rakyat  itu. Di situlah DPR diberikan  oleh undang-undang  peranan  

yang lebih tinggi daripada Pemerintah. Dan diatur juga bahwa pelaksanaan 

Anggaran Belanja Negara itu diawasi oleh DPR

Untuk itu Ayat (5) dari Pasal 23 dikatakan:

“Bahwa  untuk  keperluan pemeriksaan itu dibentuk  BPK,  Badan 

Pemeriksa Keuangan”.

Dan kita lihat bagaimana jiwa waktu itu namanya sangat  sederhana   

Badan Pemeriksa Keuangan itu. Yang merupakan  suatu lembaga tinggi negara 

terlepas  dari DPR, independent dari DPR. Untuk itu, diharapkan  obyektif. 

Tapi menjadi mitra DPR untuk   pengawasan   DPR  terhadap    pemerintah    

dalam   keuangan   negara.   Maka bagaimana sistem  tersebut  kita pertahankan  

dan  lanjutkan,  kita sesuaikan  dengan perkembangan baru.

Untuk itu pada Bapak-Bapak sekalian telah kita sampaikan  dalam map 

kuning sedikit tulisan kecil yang memuat pokok-pokok pikiran. Dan lebih baik 

kita mulai saja, langsung dari halaman tiga.Yang dasarnya adalah bahwa kita 

mengusulkan  suatu perubahan yang sangat  sederhana. Kita usulkan bahwa 

tidak  ada  bab baru dalam Undang-Undang Dasar. Biarkan bab mengenai 

keuangan negara itu tetap ada. Tapi kita usulkan bahwa ada penyempurnaan 

sedikit di dalam Ayat (5) Pasal 23  dan kita usulkan ada pasal baru, Pasal 24. 

Jadi kita usulkan bahwa tidak banyak perubahan di tingkat Undang-Undang 

Dasar.Yaitu bahwa marilah kita pertahankan  bab mengenai keuangan negara, 

tidak  diubah. Kita usulkan  bahwa  ditambah  satu  pasal, Pasal 24 baru,  dan 

dilakukan penyempurnaan sedikit di dalam Pasal 23 Ayat (5) yang mengatur 

BPK. Dan perubahan  yang kita usulkan dalam  Pasal 23 Ayat (5) adalah  

sebagai berikut.   Kita bacakan:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah 

tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang  

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini tidak beda dengan ketentuan yang lama. Ada usul baru yaitu kita 

tambahkan:

“Hasil pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Karena  ini  sejalan  dengan  kita  untuk  lebih  memberikan  kekuasaan  

kepada pemerintah  daerah termasuk  dalam keuangan negara di daerah.  

Berarti bahwa  kita lahirkan    juga    kepada    kewajiban    baru    kepada    

pemerintah     daerah    untuk mempertanggungjawabkan  lebih  baik  keuangan  
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daerah  itu  kepada  DPRD. lni  usul perubahan Pasal 23 Ayat (5).

Kita usulkan adanya Pasal baru, Pasal 24 yang terdiri  dari tiga ayat, yaitu 

Ayat (1):

“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di   Ibukota   negara  sedangkan 

perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota provinsi”.

Dengan demikian maka kita lahirkan konsep bahwa pemerintah daerah 

yang kita lebih berdayakan itu, kita barengi dengan adanya suatu aparat  

pengawasan keuangan negara daerah. Ayat (2) mengatakan bahwa:

“Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah 

pusat diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.”

Sedangkan atas  hasil  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan 

daerah diberitahukan    kepada    Dewan   Perwakilan    Rakyat   Daerah.   

Dengan   demikian pemikirannya   adalah   bahwa   perwakilan   BPK di  

daerah   memberitahukan   hasil pemeriksaannya  kepada  DPRD, tidak  

perlu memberikan  kepada pusat, karena tidak perlu,  apa  gunanya?  Tentu  

pemeriksaan   itu  dilakukan  dengan  persyaratan   dan prosedur  auditing.  

Persyaratan  yang  berlaku  untuk  seluruh  BPK. Sehingga semua pemerintah  

daerah  akan  diperiksa  dengan  kriteria,  prosedur,  dan  metode  dengan 

standar yang sama. Ini usul kita.Kemudian  kita  usulkan  bahwa  di  mana  

sebagaimana  biasa  di  dalam  setiap Undang-Undang Dasar  diberikan  

penjelasan  pasal  masing-masing  di  dalam  buku Undang-Undang Dasar dan 

penjelasan Pasal 23 Ayat (5) yang baru, yang kita usulkan dimasukkan   adalah   

sebagaimana   tercantum    di   sini   juga.   Saya  bacakan   cara pemerintahan   

menggunakan  uang  belanja  yang  sudah  disetujui  oleb  DPR harus sepadan 

dengan keputusan tersebut. Ini rumusan yang sudah ada asli:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan 

pemerintah, perlu ada suatu  badan yang terlepas  dari pengaruh dan 

kekuasaan  pemerintah  serta dapat melaksanakan tugas secara profesional.”

Di sini ada tambahan  sedikit, yaitu ada perkataan, “serta dapat 

melaksanakan tugas secara  profesional”. Mengapa kita tambahkan  ini, karena 

memeriksa keuangan itu  bukan/tidak   mengikuti  hukum  alam,  dia  mengikuti  

praktek-praktek,   standar  standar   yang  timbul   dalam   profesi   akuntansi   

umumnya   dan   profesi   auditing pemeriksaan keuangan khususnya, dan ini 

berlaku untuk setiap profesi, apakah profesi hukum, profesi notaris, profesi 

dokter, dan sebagainya. Dan karena itu maka di setiap profesi  perlu ada  

suatu  badan  yang menentukan  standar,  prosedur  baku. Sehingga tersirat   

di  dalam  kata-kata  yang  tulisan  ini  adalah  BPK-lab menjadi  badan  yang 
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menentukan  standar  auditing, standar  pemeriksaan yang berlaku untuk 

pemeriksaan keuangan negara  di Indonesia. Kita mengetahui ada standar  

pemeriksaan  keuangan private yang dikembangkan oleh Ikatan atau Asosiasi 

Akuntan. Tapi untuk keuangan negara, untuk  pemeriksaan  keuangan negara 

perlu  juga ditetapkan  suatu  standar  dimana perlu ada suatu badan yang 

menentukannya.

Kemudian penjelasan yang berikutnya merupakan lama yaitu suatu badan 

yang tunduk   kepada  pemerintah   tidak  dapat   melakukan  kewajiban  yang  

seberat   itu. Sebaliknya badan itu, yaitu BPK, bukanlah pula badan yang 

berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kewenangan, kewajiban dan pelaksanaan 

pemeriksaannya ditetapkan dengan undang-undang.Kemudian penjelasan 

mengenai Pasal 24 Ayat (1), yaitu:

“Bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan di Ibukota negara dan di 

Ibukota provinsi  memungkinkan  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  atas   

pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara  pemerintah  pusat,  

pemerintah  daerah  serta kekayaan negara yang dipisahkan secara ekonomis, 

efisien, dan efektif.”

Salah satu kunci di sini adalah kekayaan negara yang dipisahkan. 

Dipisahkan dari apa?  Dipisahkan dari  anggaran  belanja. Memang inti dan  

pokok pemeriksaan  BPK, pemeriksaan keuangan di mana-mana adalah 

APBN, penerimaan negara, dan keuangan negara. Tetapi kita tahu bahwa di 

dalam semua pemerintah  itu yang canggih, sedikit canggih, ada  kekayaan  

pemerintah,  uang  pemerintah  yang  dipisahkan  dari  APBN, apakah dalam 

bentuk perusahaan negara, apakah dalam bentuk yayasan, apakah dalam 

bentuk  dana, dana  reboisasi dan sebagaimana  yang berasal  dari atau  

dikuasai oleh negara membutuhkan pemasukan atau pengeluaran dari negara 

yang lahir dari negara, pemerintah, dan itu perlu juga diperiksa.

Dengan demikian maka kita akan mengembalikan keadaan sekarang 

yang agak tidak teratur, banyak dana-dana di luar anggaran belanja, ada 

yayasan, ada perusahaan negara, ada dana ini, ada dana itu. Kita di satu pihak 

mengembalikan semua dana itu kembali dalam kerangka APBN, tapi itu tidak 

praktis, tidak mungkin, maka itu pun kita harus anggap itu sebagai bagian dari 

kekayaan negara, keuangan negara dan harus kita periksa. Dan kita periksanya 

itu secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kemudian Pasal 24 Ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan yang diberitahukan   

kepada Dewan Perwakilan Rakyat mencakup luas lingkup pemeriksaan atas 
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pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara yang 

dipisahkan tadi.”

Sedangkan penjelasan Pasal 24 Ayat (3) yang mengatur adanya 

pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada DPRD menyatakan bahwa:

“Hasil pemeriksaan   Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  diberitahukan   

kepada Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah,   mencakup   luas   lingkup   

pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pen-

dapatan  dan Belanja Daerah dan pengelolaan dan pertanggungjawaban ke-

kayaan daerah yang dipisahkan.”

Ini yang kita maksudkan adalah BUMD dan juga dana-dana daerah yang 

dikelola terpisah   dari  APBN. Luas  lingkup  tersebut   dijangkau  dalam  

kerangka  kesatuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Ini adalah usul-usul yang kita ingin sampaikan  kepada Majelis yang 

terhormat melalui Panitia Ad Hoc I untuk dipertimbangkan  sebagai pikiran 

kita. Bagaimana kita bisa memenuhi  apa  yang diutarakan  tadi  dengan sangat  

jelas oleh Saudara  Ketua. Bagaimana kita itu menjaga, mempertahankan  inti 

jiwa pendiri negara kita. Kita tidak keluar dari hakekat kita sebagai negara 

kesatuan. Tapi juga menyesuaikan diri dengan aspirasi  baru.  Adanya 

desentralisasi  dan  adanya  kekuasaan yang lebih berimbang antara pusat dan 

daerah, sekaligus mempertahankan  pikiran  pokok dalam Undang  Undang  

Dasar  bahwa  lembaga  tinggi  negara  tersebut   pada  dasarnya  sama-sama 

melakukan sebagian kekuasaan negara yang terpecah-pecah, tidak monolitik.

Demikian pokok-pokok yang kita ingin sampaikan Bapak Ketua. Dalam 

makalah kecil ini, ada  juga beberapa  pokok yang lain. Yang kami juga ingin 

kami sampaikan antara   lain  yang  mungkin  dalam  pemikiran  belakangan   

ini  ada  kita  terdengar dibicarakan yaitu, apakah perlu ada BPK dan BPKP? 

Bagi kita yang bergerak di dalam pengawasan keuangan negara, kita sebagai 

orang yang biasa berkecimpungan di dalam bidang ini, kita mengolah sendiri 

pada pemikiran pokok bahwa di mana pun, apakah di dalam  pengelolaan  

keuangan  swasta  maupun  pemerintah,  baik dalam  PT, yayasan, per kum-

pulan  sebagai  unit usaha  swasta,  maupun  dalam  pemerintah  itu selalu 

ada pemeriksa   keuangan   yang   intern,   yang  bertanggung   jawab   ke pa-

da   pimpinan. Pemeriksaan ekstern  yang melapor mengenai keuangan yang 

sama, tapi independent. Dia di luar badan itu. Dan pemikiran kita adalah 

bahwa di mana-mana  pun itu perlu ada. Di dalam pemerintah  apapun  kita 

pikir bahwa Presiden atau  Menteri Keuangan atau  siapapun  yang  oleh  
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Presiden  diberi  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  mengelola keuangan negara 

yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah, bisa Presiden seperti sekarang, 

bisa juga Menteri Keuangan seperti tiga puluh tahun yang lalu di Indonesia 

dan sekarang pun di negara lain seperti Perancis.

Di Perancis  misalnya  Presiden  tunduk  kepada  Menteri Keuangan. 

Karena ya supaya  checks  and  balances, dan  di  dalam  pemerintah  pun  

diperlukan  ada  suatu pemeriksa keuangan. Misalnya contoh untuk keperluan-

keperluan yang ada secara sah, secara wajar di dalam, katakanlah di dalam 

pemerintah. Contoh misalnya Pak. Kini kita sedang menghadapi proses di 

mana Departemen Penerangan  itu dikatakan tidak ada. Menterinya tidak 

ada, apakah departemennya ada, itu saya sendiri kurang jelas. Tapi dalam  

pemikirannya  itu, ada  pemikiran  agar  RRI radio  dan  TVRI dijadikan  suatu 

perusahaan   sebagai  kekayaan   negara   yang  dipisahkan   dari   anggaran   

tentunya. Langsung timbul suatu  persoalan,  itu mau dihargai  berapa?  Badan 

itu mau dikasih modal berapa?  Berapa harga asetnya  yang sekarang  itu? 

Bagaimana kita menyusun neraca awalnya itu? Untuk itu tentu  Presiden 

atau siapapun yang bertanggung  jawab atas  keuangan  negara  di  dalam  

pemerintah,  perlu  ada  suatu  aparatur   yang  bisa diperintah.

Tolong Saudara-Saudara  masuk  ke  dalam  RRI. Tolong buatlah  inventarisasi 

kekayaannya. Tolong diberikan nilainya. Susunlah neraca awalnya. Sehingga, 

nanti kita bisa menentukan  berapa modal kerja awal yang harus kita masukan 

oleh pemerintah ke dalam badan itu, tentu kita minta persetujuan DPR? Jadi 

untuk itu tentu perlu suatu badan aparat pemeriksa keuangan khusus, yang 

bisa diperintahkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan. Baik untuk  TVRI 

maupun  untuk  RRI barangkali  ya. Jadi kedua lembaga yang baru ini, yang 

kita sepakati  perlu dipertahankan  dan perlu dilanjutkan sebagai suatu badan 

usaha yang baru, perlu diberi kapitalisasi. Untuk keperluan seperti itu maka 

pemerintah  memerlukan. Tentu ini bisa diserahkan  kepada akuntan  publik, 

memang. Tapi alangkah mudahnya  kalau bisa langsung memberikan  tugas 

tersebut kepada aparatur  pemeriksa keuangan negara, demikian pula untuk 

pelaksanaan rutin anggaran, tentu kita memerlukan suatu aparat pemerintah 

yang intern.

Dulu Pak ya, dulu kita mengenal ada sistem pemeriksaan  pre audit. 

Sebelum kita mengeluarkan  anggaran, uang dari anggaran  maka ada 

seseorang  yang mengajukan permintaan   request.  Itu  diperiksa   oleh  suatu   

pejabat,  dicek  apakah  ada  dalam anggaran? Apakah sesuai maksud tersebut 

dan disetujui, diotorisasi. Jadi ada suatu pre audit atas semua pengeluaran 
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yang akan dilakukan, dan setelah itu diotorisasi barulah datang kepada kas 

negara untuk dibayar. Itulah fungsi pre audit.

Ini pun akan sangat lebih lancar apabila dilaksanakan oleh suatu aparat  

intern pemerintah. Apakah terpusat  sebagaimana  sekarang  berlaku langsung, 

yaitu sebagai LPND langsung  di  bawah  Presiden.  Ataukah  seperti   berbentuk   

suatu  direktorat jenderal di bawah Menteri Keuangan sebagaimana  hal 

nya tahun  60-an. Pak Anung manggut-manggut, masih kenal ya? Jadi itu 

berjalan dan tidak ada alasan mengapa kita tidak  perlu  pertahankan.  Karena 

di  negara  modern  pun  di  Belanda, di Jerman, di Perancis, di mana pun ada. 

Masih seperti itu dan berjalan lancar.

Jadi itulah yang ingin kita sampaikan sehingga apabila BPK ditanya, 

bagaimana pendapatnya  mengenai hubungan  BPK dan BPKP? Pendapat  kita 

adalah bahwa kita harus  membentuk  suatu  sistem  di  mana  baik  ada  BPK, 

sebagai  lembaga  tinggi independent yang bermitra dengan DPR, yang bisa 

masuk ke mana-mana, sekaligus ada suatu lembaga atau  badan pemerintah  

yang merupakan  aparatur  pemerintah  bidang pemeriksa keuangan negara. 

Terima kasih untuk kesempatan ini dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

Selanjutnya Ketua Rapat Harun Kamil, SH.  menyampaikan:

Terima kasih kepada Bapak Ketua BPK yang telah menyampaikan  pikiran 

dan usulannya termasuk penjelasan-penjelasan, yang juga terakhir  kita 

ingin mendengar, tentang   masalah BPK dan   BPKP. Yang  tentu konkretnya   

bahwa   mengusulkan perubahan  redaksi sedikit di Pasal 23 Ayat (5) kata-

kata  “pengelolaan” dan kata-kata “pemerintahan” ditambah  Pasal 24 tentang 

adanya “pengawasan di tingkat pusat dan daerah” sejalan dengan Undang-

Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan perimbangan keuangan pusat daerah 

Undang-Undang Nomor 25/1999.

Terima  kasih  untuk  informasinya,  dan  perlu  kami  ingatkan  bahwa  

memang menunjuk   kepada   Pasal   1 Ayat   (2)   dari   Undang-Undang  Dasar 

1945 yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat itu adalah MPR. Memang ada 

kekuasaan tertinggi politik adalah MPR. Nah, MPR ini menurut logika kita 

mendistribusi  kewenangannya kepada lembaga tinggi negara di antaranya 

kepada BPK. Jadi mungkin perlu dipikirkan atau  dipertimbangkan  oleh 

kita semua,  bahwa  kalau kita  baca mungkin  peraturan perundangannya,  

pengangkatan BPK ini apakah betul seperti  sekarang ini. Kemudian juga  

harus   kemudian   melaporkan   saja   kepada   DPR.  Sementara   dalam  rangka 

memberdayakan  lembaga tertinggi  negara, MPR menyelenggarakan  rapat 
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tahunan  di mana  diminta  seluruh  lembaga  tinggi  negara  menginformasikan  

atau  melaporkan kegiatannya kepada MPR.

Jadi  ini  coba  kita  pikirkan  tentang masalah BPK ini.  Tentang  siapa  yang 

bertanggung jawab kalau tugasnya jelas. Dia adalah  mengawasi  tanggung  

jawab penggunaan keuangan negara. Nah, barangkali nanti kita bicarakan  

juga kenapa jadi istilah keuangan negara. Apa menjadi bergeser kepada 

pengelolaan pemerintah saja, ini kita  pertanyakan nanti.  Tentang siapa  yang  

mengangkat,   memberhentikan   dan memang ada begitu.

 

Menanggapi paparan ketua BPK tersebut di atas, anggota   

Zain Badjeber (F-PPP) menyampaikan pertanyaan dan pendapat 

sebagai berikut:      

Saya langsung saja bahwa di dalam konsep yang ditawarkan oleh BPK 

disebutkan pada perubahan Ayat (5) Pasal 23 untuk memeriksa pengelolaan 

dan pertanggungan jawab pemerintah tentang keuangan negara, sementara 

hasil pemeriksaan juga kepada DPRD. Nah, pengertian keuangan negara di 

sini apakah keuangan APBN dan APBD atau keuangan APBN dan APBD yang 

khusus mendapatkan  dari APBN. Karena pada APBD untuk daerah-daerah  

itu ada  juga yang diterima  dari APBN. Atau meliputi semua itu maksud BPK, 

baik pendapatan asli daerah yang masuk di APBD maupun yang APBN.

 

Kemudian Fuad Bawazier (F-Reformasi) menyampaikan hal-

hal sebagai berikut:        

Saya ada sedikit komentar berkaitan dengan BPK terutama. Yang pada 

dasarnya adalah  berbicara  masalah  perluasan  kewenangan  pemeriksaan  

keuangan, yang pada dasarnya sekarang ini sudah dilaksanakan, tetapi 

tidak oleh BPK. Karena pemeriksaan APBD yang sudah tadi disebutkan juga 

diperiksa kemudian kekayaan negara yang dipisahkan itu juga sudah ada 

pemeriksaannya  yaitu BPKP. Cuma barangkali karena ada dua lembaga ini 

saja yang menjadi satu catatan, apakah dengan disatukannya satu lembaga 

apalagi kalau maksudnya itu BPKP dilebur ke BPK dengan semua resources  

nya   terutama SDM  nya mungkin   kemampuannya akan mumpuni lah untuk 

mengerjakan pekerjaan yang sekarang ini sudah berlangsung tapi tidak oleh 

BPK gitu.

Sedangkan mengenai standar pemeriksaannya ini agak merepotkan  juga 

kalau betul standar pemeriksaan yang   akan  dilaksanakan oleh BPK  yang   

nanti kewenangannya begitu luas dibikin oleh BPK sendiri. Takutnya ini kalau 
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ada konflik Kalau IAI itu, itu adalah asosiasi. Yang memeriksa itu, itu juga 

kantor akuntan publik itu jumlahnya ratusan  mungkin  ribuan. Sedangkan 

BPK itu  adalah  satu.  Kalau dirinya sendiri   satu membikin   peraturan  buat   

dirinya sendiri sepenuhnya, ya agak merepotkannya di situ, beda dengan 

asosiasi. Jadi ini perlu dipikirkan apakah mungkin semacam, mungkin 

tetap  menggunakan  standar-standar IAI, tetapi  kemudian ada adjustment-

adjustment  tertentu  dengan  mekanisme  yang mesti  disepakati  bersama. 

lntinya dengan demikian jangan yang memeriksa membuat aturannya sendiri.

Kemudian mengenai catatan lain, ini kekayaan negara yang dipisahkan, 

ini luas sekali. Apakah pengertian  dipisahkan  itu satu  persen, satu  permil 

begitu ya? Kalau memang demikian biasanya nanti akan terjadi duplikasi 

pemeriksaan yang luar biasa, ini sudah  di luar  lapangan  kejadian. Negara 

mempunyai saham  sepersen  atau  dua persen begitu, kemudian BPK enggak, 

pokoknya biar seribu perak, ini kalau orang BPK yang ekstrim itu, biasanya 

yah itu. Biar satu perak pun harus BPK masuk, itu. Tapi kan resources 

terbuang   cuma-cuma,  sementara   di  sana  tidak  nganggap  dan  merasa 

terganggu. Sehingga pemerintah menjadi momok ditakuti, gitu. Orang enggak 

boleh dekat-dekat bergabung atau berusaha dengan pemerintah, karena biar 

ada sepeserpun nanti diuber-uber BPK, gitu.

Sementara  laporan yang digunakan di pasar  modal kalau pun go public 

BUMN dan  segalanya  itu  tidak  mau  laporan  BPK,  tapi  laporan  yang lain, 

gitu. Ini mesti dipikirkan benar, sehingga jangan nanti terlalu terburu  nafsu. 

Kemudian di lapangan diusir  kesana-kemari  atau  laporannya   BUMN harus  

diperiksa   BPK enggak  laku, laporannya  meminta  laporan  internasional  

ataupun  laporannya  minta laporan  yang dari akuntan  publik dan sebagainya. 

Dengan BPK akhirnya menjadi laporan  internal yang tidak berlaku.

Yang keempat. Catatan saya dengan mendukung penggabungan BPK-

BPKP tapi tetap  banyak masalah yang harus  dipikirkan  jalan keluarnya. 

Yaitu laporan itu akan diserahkan kepada DPR. DPR itu yang paling   

berkepentingan dan melihat kemampuannya itu paling banter, terus terang 

aja, urusannya dengan APBN. Kalau DPR itu dengan APBD itu saja sudah  

cukup repot kesibukannya. Kalau semua laporan itu diserahkan itu ada 

ribuan laporan bukan kayak yang seperti sekarang ini yang diterima hanya 

satu laporan tahunan dari BPK mengenai APBN. Tapi kalau sudah semua 

laporan itu meliputi semua kekayaan negara yang dipisahkan, itu jumlahnya 

bisa ribuan. Mau diapakan sama DPR, dan DPR mau bisa apa gitu. Akhirnya 

follow-up nya bagaimana? Karena yang menjadi bagian langsung dari DPR 
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di dalam Undang-Undang Dasar adalah masalah budget. Bukan masalah 

kekayaan negara yang dipisahkan. Itu catatan-catatan untuk kami.

 

Selanjutnya Ali Masykur Musa (F-KB) menyampaikan hal beri-

kut:

Khusus saya  mengawali  dari  BPK. Jadi sebagai  lembaga tinggi negara  

tentu  dia mempunyai kewenangan  yang tinggi, juga paling tidak seband-

ing dengan lembaga tinggi negara. Saya tidak melihat  dari  konsep  BPK itu  

bagaimana proses pertanggungjawabannya, kepada siapa. Jadi meskipun se-

cara implisit memang seyogyanya harus bertanggung jawab pada MPR seb-

agai lembaga tinggi negara, baik di dalam  proses  penetapan   orang  maupun  

pertanggungjawaban.  Saya tidak  melihat redaksional dan pemikiran seperti 

itu di dalam konsep Bapak.

Kemudian yang kedua. Sering  kali Pak Billy, apa  yang dilaporkan  oleh  

BPK kepada DPR, saya sependapat dengan Pak Fuad tadi seringkali tidak 

pernah  ditindak lanjuti dan hanya sekedar administratif yang seremonial. 

Diserahkan tidak di-follow up dan sebagainya. Kenapa ini tidak bisa tegas 

ditindak lanjuti? Karena memang bunyi dari  undang-undang...  hubungan  

antar   lembaga  tinggi  dan  tertinggi  negara  tidak menyebutkan  laporan  

itu  harus  ditindak  lanjuti  sesuai  dengan  prosedur   hukum, misalnya kalau 

memang ada indikasi pidana bagaimana? Ini tidak jelas.

Jadi kalau  memang itu  tidak  jelas, ya selamanya  temuan-temuan itu  

di tong sampah, begitu dan sebagainya. Jadi hasil kerja investigasi audit itu 

tidak pernah ada baiknya. Jadi menurut saya ingin tanya bagaimana temuan-

temuan BPK yang bersama  sama atau dilaporkan dengan DPR itu bisa pada 

tahap penyelesaian yang tuntas tidak hanya karikatif begitu. Ini yang kedua.

Kemudian yang  ketiga,  masih BPK. Urusan bagaimana mengaudit  

terhadap keuangan negara yang non APBN. Jadi itu punya siapa  dan  

bagaimana mengelola, menggunakannya, karena seringkali kan tidak  

transparan. Berapa  uang  cadangan devisa kita itu? Berapa? Kita kan tidak tahu. 

Seringkali pemerintah  atau  negara  di dalam  hal ini pemerintah seenaknya 

menggunakan. Lah saya ingin tanya. Bagaimana usul BPK terhadap cadangan  

atau  keuangan  negara  itu, cara penggunaannya? Apakah juga dimasukkan di 

Undang-Undang Dasar atau cukup dengan  undang-undang inisiatif misalnya  

undang-undang terhadap tata  cara  pengelolaan  dan  penggunaan  keuangan 

negara yang cadangan itu? lni khusus untuk BPK. 

Pertanyaan nggelitik saja Pak Billy. Saya menangkap akan adanya  
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pelembagaan yang sangat  kuat BPK untuk membuat  perwakilan BPK-BPK 

itu di seluruh  daerah.  Dari segi efisiensi bukankah  ini memakan  biaya yang 

sangat luar biasa pelembagaan seperti itu. Lembaganya, gedungnya  dan 

sebagainya. Bukankah itu perlu yang lain?

Sementara itu Hobbes Sinaga (F-PDIP) memberikan tanggapan-

nya mengenai paparan Ketua BPK sebagai berikut:

Yang pertama saya  tujukan  untuk  Bapak  dari  BPK. Kalau saya  lihat  

apa  yang diusulkan  di sini sebenarnya tidak ada yang baru. Menjadi menarik  

karena  dari pihak BPK tadi mencoba membandingkan apa yang berlaku 

selama tiga puluh tahun. Jadi itu prakteknya, tapi  di dalam  usul ini semuanya 

tidak  ada  yang baru. Saya kira masalah BPK ini  pun  menjadi  soal. Kalau kita  

katakan  dia Iembaga  tinggi negara,  dia  masuk dalam satu  pasal yang, pasal 

dua puluh apa? Bidang keuangan. Jadi tadi  usulnya tidak membuat satu bab 

mengenai itu.

Nah, yang kedua, saya  kira masalah  kata  diberitahukan ini kepada  DPR 

itu, itu belum menjelaskan sebenarnya hubungan  DPR dengan BPK itu kayak 

apa? Sebenarnya mengapa  ada  BPK, mengapa  ada  DPR.  Mestinya  yang  

melakukan   pengawasan itu adalah  DPR. Tapi karena  DPR ini punya  tugas  

yang sangat  luas, oleh sebab  itu tugas pengawasan dibidang  pemeriksaan 

keuangan  itu  diserahkan kepada  satu  Iembaga negara yang namanya   BPK.  

Persoalannya  sekarang  hasil   dari   ini  kalau   hanya diberitahukan ini ke 

DPR, apa ini, tentu  kita harus  melihat  DPR itu mempunyai  tugas pengawasan 

karena  dia adalah  anggota  inti dari  MPR. Jadi saya kira di sini harus  ada 

pemahaman yang lebih luas lagi mengenai kedudukan BPK ini.

Saya kira kedudukan BPK tidak hanya sekedar yang dituliskan  di 

Undang-Undang Dasar. Mengapa dia menjadi  selama  tiga puluh tahun?  

Saya kira kelemahan  dari  kata diberitahukan di sini. Ini yang dipergunakan 

oleh pemerintah selama tiga puluh tahun untuk memperkecil peran  BPK. 

Saya kira BPK ini mempunyai tugas yang, karena  kalau mau meminta    

pertanggungjawaban dari pemerintah,   dari    Presiden    mengenai pelaksanaan 

APBN. APBN itu kan merupakan  perwujudan  dari GBHN. Dari sini coba 

dipikirkan lagi. Saya kira untuk hal yang kalau mau kita tangani, mau kita 

ubah ya kan, perlu ada usul yang lebih konkret. Jangan melihat secara... jadi 

bukan hanya sekedar yang seperti ini Pak. 
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Hatta Mustafa dari F-PG memberikan tanggapan sebagai beri-

kut: 

Usul dari BPK ini sebagian telah menampung keinginan masyarakat kita 

yang di dalam   tahun-tahun    terakhir    ini   menginginkan   pemberantasan    

korupsi,   KKN, penyelewengan dan sebagainya. Namun memang terobosan 

dari BPK belum tampak di sini. Barangkali karena keterbatasan  dari  

perundang-undangannya. Kita lihat bahwa ada kelompok lima puluh orang 

mengangkat diri jadi misalnya pemberantas  korupsi karena dia enggak pernah 

memimpin, saya jadi ketua, Saudara saya jadi sekretaris, bisa saja sekarang. 

Dan pemeriksaan keuangan ini kalau menurut pendapat dari daerah Pak, 

enam  bulan  terus  menerus  diperiksa  sehingga  mereka  enggak sempat  

kerja  lagi aparatur  di daerah. Ini sudah  keluhan-keluhan  demikian berarti  

tumpang  tindihnya banyak. Barangkali untuk itulah ada keinginan yang kuat 

untuk memberdayakan  BPK ini.  Di dalam  pengantar  musyawarah  saya  kira  

dari  semua  fraksi  ada  itu  untuk memberdayakan BPK ini bagaimana.

Nah, ada yang ingin saya tanyakan. Selama ini tindak lanjut dari temuan-

temuan itu, bagaimana penindaklanjutannya, satu. Kalau diberitahukan saja 

kepada DPR yaitu diberitahukan seolah-olah tertutup   Pak. Tetutup.   Mestinya  

memang BPK tidak memberitahukan tapi memberikan hasil temuan itu 

secara terbuka. Dan mungkin tidak hanya ke DPR kalau temuan itu memang 

penyelewengan, ya, kepada polisi atau kepada Kejaksaaan dan sebagainya, 

sehingga ini akan memenuhi aspirasi masyarakat Nah, di sini  saya  kira  kalau  

usul  dari  BPK masih  diberitahukan,  ini tertutup   Pak. 

Kemudian Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) memberikan tang-

gapan sebagai berikut:

Pertama  untuk  BPK Pak.  Jadi tadi  disampaikan  dalam pendahuluan  

mengenai pembagian kekuasaan atau kekuasaan negara yang terpecah 

dan dengan maksud tidak ada satu lembaga negara yang mendominasi 

lembaga lain. Ini saya kira ada di dalam penulis paper dari Publius dalam 

menanggapi the spirit of law-nya Montesquieu. Hanya satu unsur  yang 

ketinggalan yaitu bahwa pemisahan tersebut  dengan maksud bukan untuk 

isolasi. Jadi independensi total itu tidak ada. Jadi harus ada keterkaitan 

satu sama lain. Oleh karena itu kita coba untuk tiap-tiap lembaga negara itu 

dimunculkan fungsi dan  peranannya  di dalam bab, barangkali atau  pasal 

minimal. Kemudian hubungan antara  lembaga tinggi negara tersebut  tadi 

sudah disampaikan  jangan hanya sampai diberi tahu itu hubungannya apa. 

121

buku FK BPK FINAL.indd   121 12/9/2012   9:06:38 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

122

Kemudian juga hubungan dengan lembaga tertinggi negara ini saya kira sudah 

masuk di dalam pertanggungjawabannya,  di dalam GBHN sudah muncul ini, 

semangat ini.

Kemudian dalam usul amandemen  Pasal 23 Ayat (5) itu bagaimana 

dengan non pemerintah. lnikan hanya pemerintah saja. Bagaimana dengan 

non pemerintah, belum termasuk  di dalam usulan dari  amandemen  tersebut 

Kemudian dengan, seyogyanya Pak, tidak terpecah. Jadi usul yang Ayat (5) itu 

dijadikan satu saja dengan usul yang Pasal24, dijadikan satu. Sehingga jelas 

fungsi peranan BPK apa.

Kedudukannya bagaimana, dan keanggotaannya bagaimana? Karena 

ke ang gotaan ini akan kita lihat dari kewenangan tunggal atau kewenangan 

banyak non tunggal. Kalau kewenangan tunggal sebagai presiden itu lain 

pengangkatannya dengan kewenangan keanggotaan yang katakanlah tidak 

tunggal. Kemudian kita lihat bahwa di dalam kesepakatan  itu Penjelasan dari 

Undang-Undang Dasar 1945  itu kelihatannya akan dihapus Pak. Dan Bapak 

usulannya di sini ada di dalam penjelasan. Oleh karena itu  barangkali usulan 

dalam penjelasan itu substansinya  bisa dimasukkan  di dalam rumusan   pasal  

atau   bab.  Jadi  dimasukkan   kesana,  bukan  dipenjelasan. Karena pen jelasan 

akan direncanakan dihapus.

Kemudian yang terakhir  untuk  BPK. Tanggapan atas  keberadaan  BPKP 

yang sekarang   DJPKN apakah  terjadi   duplikasi  dalam  pelaksanaan  tugas,  

apakah  ada penggembosan  dari  BPK atas  adanya  BPKP. Kemudian apakah  

BPK menginginkan BPKP atau DJPKN ini dibubarkan atau tetap saja. Saya 

kira demikian.

Sementara itu Sutjipto (F-UG) mengatakan: 

Yang pertama  kami ingin menyoroti masalah BPK. Saya kira suatu konsep 

yang bagus dari BPK bahwa supaya mengurangi duplikasi dari pada lembaga 

pemeriksa. Jadi di sini ada pemeriksa yang eksternal dan internal. Cuma yang 

ingin kami tanyakan jadi kalau  internal   di  sini  adanya  di  Departemen   

Keuangan  itu  biasanya  di  setiap departemen   juga masih  ada  Inspektorat   

jenderal.  Jadi  memang  selama  ini  saya mempertajam  tadi Pak Hatta. Jadi 

banyak keluhan yang juga kami dengar dari obyek yang diperiksa itu. Contoh 

saja kalau seperti bank pemerintah ada dari BPKP, ada dari BI, ada dari BPK 

dan obyeknya biasanya sama, gitu.

Nah, yang itu saya kira yang membuat tidak efisien. Apalagi kalau banknya 

itu bank BPD itu ada dari Inspektorat Daerah juga gitu. Jadi kalau rata-rata  
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pemeriksa itu memerlukan waktu dua bulan saja, kalau tiga pemeriksa itu 

sudah enam bulan. Kalau lebih bisa memang tadi  dikatakan  tadi  betul. Bisa 

hari-hari  hanya menghadapi  dari pemeriksaan saja.

Oleh  karena   itu,   konsep   yang   BPK  itu   saya   kira   cukup   bagus.   Cuma 

implementasinya  harus  jelas sehingga pemeriksaan  BPK itu tidak  hanya 

dilaporkan oleh DPR tapi bisa juga diakses oleh BI andai kata itu memang 

pemeriksaan terhadap bank pemerintah.  Jadi juga yang sistem pemeriksaan 

yang sekarang ada itu tentunya bisa dipadukan jadi untuk  kepentingan-

kepentingan.  Jadi  jangan  sampai   bahwa memang hanya eksternal saja 

tetapi nanti bisa terluput yang pemeriksaan-pemeriksaan yang selama ini 

dilakukan. Sehingga ada suatu sistem yang betul-betul akurat sehingga semua 

kepentingan bisa terjamin,  andai kata memang  BPK sebagai  satu-satunya 

pemeriksa yang eksternal. Itu saya kira intinya.

Menjawab pertanyaan dari para anggota PAH I, ketua BPK 

Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

Menjawab pertanyaan  Pak Zain Badjeber. Memang dalam pengertian  kita 

apa yang diperiksa  oleh  BPK di daerah  termasuk  semua  pendapatan  daerah  

termasuk pendapatan asli Pak. jadi lengkap.

Kemudian  Pak  Fuad  ada  beberapa  masalah.  Mengenai standar,  kita  di  

sini mengusulkan adanya satu  lembaga yaitu BPK yang menetapkan.  Dalam 

prakteknya nanti, yang nanti kita akan  undang atau  dalam undang-undang 

perumusannya, cara perumusannya tentunya meliputi atau meng ikutsertakan 

semua pihak yang profesional. Sehingga dengan demikian standar yang 

dihasilkan, itu memang merupakan  standar  yang dipikirkan matang-matang 

oleh profesi yang bersangkutan. Hanya di sini diperlukan satu badan yang 

menentukan berlakunya untuk keseluruhannya. Di dalam bidang auditing  

publik, itu sementara ini masih belum ada suatu lembaga yang berhak me-

netapkan standar yang berlaku. Dan ini pemikirannya.

Kemudian mengenai, ada pertanyaan  yang saya anggap bagus yaitu 

mengenai kekayaan yang dipisahkan. Yang dipisahkan apakah satu sen, 

apakah satu persen? Ini kita serahkan  kepada  DPR Tapi, di sini Pak ya, 

kita mungkin terlalu  merendah  diri dalam arti bahwa kita tidak menuntut 

ruang lingkup pekerjaan yang sebesar-besarnya. Kita tidak menuntut suatu 

kedudukan yang setinggi-tingginya atau satu-satunya. Bagi BPK masalah yang 

detail mengenai berapa  persentase  atau berapa itu terserah  pada pihak-pihak 
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yang kita percayakan membuat undang-undangnya.

Kembali  pada  Pak  Hobbes  tadi  yah,  jadi  kita  harus  saling  percaya.  

BPK mempunyai fungsi memeriksa keuangan negara. Apa keuangan negara. 

Tentu BPK bisa menuntut  sendiri  seluruh  apa saja. Tapi BPK yang sekarang  

ini akan sangat setuju apabila masalah itu tuntas ditentukan oleh DPR Kita 

akan tunduk. Karena itu maunya DPR Apa salahnya kita tunduk kepada DPR 

yang menentukan  BPK. Kau batasi sendiri pada ini, ini, karena itu kita yang 

menentukan, kita yang menentukan  anggaran, kita yang menentukan apa 

yang masyarakat ingin tahu mengenai keuangan negara oleh pemerintah.  

Kau batasi  pada ini, tapi standarnya kau yang menentukan,  bagaimana 

caranya kau yang menentukan, beritahukan kepada kita caranya kita atur. lni 

saya rasa suatu pertanyaan yang sangat tepat apakah satu persen, apakah satu 

sen kita terserah oleh DPR. Mau ditentukan  berapa  kita akan melaksanakan  

kehendak  rakyat melalui DPR.

Mengenai laporan-laporan. Memang kesepakatan ini juga menyangkut 

hubungan antara  DPR dan BPK yang selama ini diatur dengan undang-

undang, Undang-Undang Susduk, Susunan dan Kedudukan DPR dan DPRD 

dan MPR. Dan sebagai pelaksananya itu antara sebelumnya, sebetulnya antara 

DPR dan BPK telah ada kesepakatan laporan apa yang disampaikan, laporan 

apa yang dan bagaimana caranya. Dulu memang diatur supaya  penyerahan  

itu seremonial  kepada  pimpinan  kelima fraksi. Sekarang diatur bahwa itu 

secara  terbuka  pada Sidang Paripurna  DPR dan yang diserahkan  adalah 

laporan, yang diserahkan secara terbuka adalah laporan-laporan  semesteran. 

Jadi dua kali setahun, BPK dalam Sidang Paripurna terbuka DPR akan 

menyerahkan laporannya.

Bagaimana perlakuan  DPR terhadap  laporan-laporan  BPK, itu hak DPR. 

Tentu kita akan sangat setuju  bahwa laporan-laporan  kita dibaca orang. Iya 

toh?, dan kita sudah menyiapkan suatu website dikalangan BPK yang bisa 

diakses kepada, oleh siapa pun. Yang bisa kita jadikan suatu wahana untuk 

memuat semua temuan-temuan, semua laporan BPK yang nantinya kita 

diwenangkan oleh DPR untuk dipublikasikan.

Tapi   pada   dasarnya,   menjawab   pertanyaan Bapak  yang   lain   mengenai 

diberitahukan itu, kita artikan adalah wajib memberitahukan semuanya 

kepada DPR. Ada yang terbuka kita akan terbuka, itu laporan semesteran. Ada 

juga laporan-laporan khusus  yang  kita  sampaikan  kepada  DPR, yang  kita  

serahkan  kepada  DPR untuk dipublikasikan oleh DPR sendiri atau oleh kita. 

Itu nanti kita harapkan akan kita atur selanjutnya dengan DPR. 
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Jadi di sini  Pak, kita  mungkin  terlalu  merendah  diri  tapi  di sini  kita  ingin 

mengusulkan  apa  yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Ada hal-hal 

yang sangat baik kita atur  dengan mitra kita. Mitra kita di DPR yang sangat 

erat  dan tentunya dengan pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan. 

Kemudian Pak Ali. Mengenai, bertanggung  jawab kepada siapa itu  BPK? 

Kami sangat setuju apa yang dikatakan  Bapak Ketua tadi, yaitu bahwa sangat 

masuk akal apabila setiap  pejabat itu  bertanggung  jawab kepada yang  

mengangkatnya.  Suatu rumusan  yang sangat  bagus, sangat  masuk  akal. 

Sehingga nanti  kita akan  usulkan dalam  undang-undang,   penyempurnaan   

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun   1973, bagaimana kita usulkan mengenai 

persyaratan  anggota, bagaimana  mengangkatnya. Sementara Bapak dan 

Ibu sekalian saya kok cocok berpendapat apa yang dirumuskan oleh DPR 

mengenai pengangkatan  dan  persyaratan  pejabat  itu, yang dimuat  untuk 

Gubernur dan Deputi Gubernur BI, itu kok cocok bagi kita. Dalam prakteknya 

cukup menjaga  independensi   dari   pejabat  yang  diangkat  sesuai   dengan   

prosedur   itu. Diusulkan oleh Presiden kepada DPR, DPR yang melakukan 

fit and proper test, begitu ya kan. Nab, yang dianggap fit dan proper itu yang 

diangkat. Jadi, dan ternyata rumusan itu cukup  baik, cukup  kita terima,  

dan  ada  juga beberapa  penyempurnaan mengenai persyaratan-persyaratan 

sebagai anggota badan. Kemudian  kembali  mengenai  dana,  Pak  Ali itu  

sama  dengan  jawaban  saya mengenai terhadap Pak Fuad yaitu kita....

Melanjutkan tanggapannya, Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joe-

dono (Ketua BPK) menyatakan:

Ini melayani kita Pak. Mengenai cadangan kita serahkan saja kepada 

DPR untuk menentukan. Pak Hobbes... sudah  sebagian  saja  yaitu  bahwa  

yang  kita  anggap, yang  kita artikan  dengan  pemberitahuan,  adalah  bahwa  

kita beritahukan  kepada  DPR untuk dijadikan bahan DPR menentukan  

anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah. Sehingga bila laporan  

kita menyatakan  beberapa  temuan  itu  berkali-kali, bertahun  tahun tidak 

diluruskan oleh yang kita periksa tentunya kita harapkan bahwa tentunya 

DPR tidak memberikan uang, anggaran, kepada instansi yang bersangkutan. 

Kepada Pak Hatta, mengenai tumpang  tindih. Pertanyaan tumpang tindih. 

Kita memikirkan  alangkah  baiknya  kalau  tumpang  tindih  itu  kita  selesaikan  

dengan sistematis.  Kita bikin  sistem.  Kita  jangan  membuat  suatu  lembaga  

tunggal  yang menggelembung  monopoli  ke  mana-mana.  Kita menyusun  

sesuatu   di  mana  ada pemeriksa intern dan pemeriksa ekstern. Di dalam 
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memang ada duplikasi, dan banyak lembaga pemeriksa, tapi itu di intern  Pak  

Pemikiran kita adalah bahwa akan sangat baik bahwa dalam bidang keuangan  

negara hanya satu  pemeriksa  intern. Inspektur Jenderal  banyak  yang  lain  

Pak yang bisa  periksa,  bisa  periksa  program,  periksa personalia, bisa yang 

lain-lain. Sehingga di dalam pemerintahan  itu, alangkah baiknya ada satu, 

hanya satu-satunya pemeriksa intern mengenai bidang keuangan. 

Dengan demikian maka ada dua, intern dan ekstern. Di intern cuma satu, 

silakan pemerintah   menentukan,   mengusulkan   kepada   DPR, dan   DPR  

yang  kemudian menentukan   dalam  undang-undang.  Sedangkan,  dengan  

demikian  maka  ada  dua pemeriksa, tugasnya sama, fungsinya sama hanya 

yang mengarahkan  berbeda. Dalam sistem itu yang kita pikirkan, maka DPR 

harus  mendengar  dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan  apa yang 

kira-kira oleh DPR ingin diperiksa oleh BPK itu. Nah, dengan demikian ada 

dua aparat tetapi bosnya lain-lain. Dan alangkah sangat mungkin bahwa  

kehendak  DPR dan  kehendak  pemerintah   bagi  untuk  objek  pemeriksaan 

berbeda.  Mungkin bagi DPR akan sangat  menarik  apabila  dilakukan  oleh 

terhadap penerimaan  pajak begitu. Sehingga dengan demikian maka dalam 

sistem itulah  kita harus berbicara.

 Terakhir  kepada  Pak Hendi yang belum  dijawab adalah  mengenai  dana  

non pemerintah. Ini kita tampung di dalam dana-dana  di mana ada kekayaan 

pemerintah yang dipisahkan.Saya rasa mengenai Pak Sutjipto sudah dijawab 

dalam arti sistem, dan karena itu saya rasa sudah cukup dan terima kasih.

Menanggapi balik jawaban Ketua BPK Prof. Dr. Satrio Budi-

hardjo Joedono, Andi Mattalatta (F-PG) menyampaikan sebagai 

berikut: 

Kita membahas  Undang-Undang Dasar Pak, dan dalam proses pembahasan  

ini kayaknya lembaga-lembaga negara ini seperti satelit  Bergeser mencari 

posisi. Semua. Cuma sayangnya dalam proses  mencari posisi  itu  yang  banyak  

kita  bicarakan kewenangan.

Kita bicara mengenai Mahkamah Agung tidak cukup dengan kekuasaan 

yudikatif tetapi  juga minta kekuasaan legislasi. Ada peraturan Mahkamah 

Agung. Kita berbicara mengenai pemerintah  tidak cukup dengan kekuasaan 

eksekutif, perlu ada peraturan pemerintah. Bahkan kadang-kadang isinya 

lebih luas dari undang-undang. DPR pun juga begitu tidak cukup dengan 

kekuasaan legislatif, kadang-kadang dia panggil orang. dia periksa, ini hal 

yang wajar. Di dalam rangka merumuskan di mana titik orbit masing-masing. 
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sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam rangka reposisi 

itu, pertama kepada BPK Kalau kita lihat konstitusi kita hubungan BPK 

dengan  DPR itu hubungan  shuttle  dalam arti  kata tidak  matrix.  Memang 

dia hanya sekedar merupakan instrumen  DPR, karena DPR tidak mempunyai 

kemampuan teknis. Padahal sebenarnya  ini adalah sangat strategis, DPR 

sendiri  juga tidak memanfaatkan kesempatan  ini dengan  bagus. Harusnya 

hubungan  yang baik, pemeriksaan  itu kan harusnya meliputi dua, Pak. Tepat 

sasaran dan tepat prosedur. Tepat sasaran disampaikan ke DPR dan DPR 

menjadikan bahan itu untuk menilai pertanggunjawaban  Presiden di MPR. 

Ini tidak ada titik singgungnya antara BPK, DPR, MPR. Bukan juga kesalahan 

BPK Mungkin juga kesalahan DPR. Barangkali juga agenda kita, memang yang 

tidak klop. APBN itu... RUU PAN disahkan satu tahun sesudahnya,sedangkan 

audit BPK mungkin dua tahun. Jadi bagaimana mengatur sistem ini sehingga 

ketepatgunaan  pemeriksaan  BPK bisa menjadi alat kontrol  DPR untuk tiba 

di akhir periode Presiden, lima tahun. 

Lalu yang  kedua,  tepat  prosedur.  lni  yang  tidak dimiliki oleh BPK. Karena 

disampaikan oleh BPK ke DPR Padahal tepat prosedur  kan seharusnya  ke 

penegak hukum. Apa sesuai  prosedur apa tidak. Nah, ini barangkali yang perlu  

ditingkatkan perannya BPK di dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaannya. 

Yang diperiksa bukan hanya tepat guna yang disampaikan ke DPR lalu ke 

MPR tapi juga tepat prosedurnya. Karena itu, ya memang kita tidak bisa 

menyalahkan BPK kalau tidak ada tindak lanjut BPK, tidak ada perkara-

perkara korupsi yang besar yang bersumber  dari BPK. lni yang pertama Pak. 

Jadi tepat guna, tepat prosedur dan alur dari DPR ke MPR, alur dari BPK 

apakah langsung ke Kejaksaan Agung atau BPK ke DPR, DPR ke Kejaksaan 

Agung. Itu soal kemudian, tapi harus ada alur itu.

 

Demikian pula Julius Usman (F-PDIP) memberikan tanggapan-

nya sebagai berikut: 

Saudara Andi tadi, saya sepakat sekali itu. Laporan kepada DPR itu politis, 

tetapi tindak lanjut penemuan BPK tidak pernah tuntas secara hukum. Jadi 

memang, menurut saya dengan segala hormat  karena  kami  yang mengundang, 

ya tidak ada yang mau diamandemen  itu. Dan semuanya memang terlihat  

kembali kepada aturannya semua sudah  siap, sudah lengkap, tetapi  mental  

dan  moral  bangsa  ini yang  berantakan.
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Hamdan Zoelva (F-PBB) menyampaikan pandangannya:  

Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut BPK. Apa 

yang saya  ingin tanyakan  yaitu ada  satu  menurut  konstitusi  kita bahwa  BPK 

ini adalah lembaga  negara  yang  mengawasi  pelaksanaan   keuangan   negara.  

Intinya begitu. Masalahnya yang selama ini terjadi adalah yang dilakukan oleh 

BPK adalah memeriksa hanya sekian persen dari APBN. Hanya sekian persen 

dari APBN yang ada, sementara sekian puluh persen yang lain tidak terjangkau 

dan tidak diperiksa oleh BPK ldealnya harusnya kita ingin melihat sebagai 

DPR dalam rangka pengawasan keuangan negara diamanahkan  kepada  BPK, 

ya  seluruh  keuangan  APBN itu  dilihat  oleh  BPK  Dan dilaporkan  hasilnya 

berapa besar kebocoran yang terjadi  dari keselur uhannya. Jadi bukan hanya  

sekian  persen. Mungkin kita  akan  menghadapi  hambatan  masalah  masalah 

tenaga dan lain sebagainya. Tapi idealnya, harus itu dilakukan, biar kita bisa 

menilai bahwa eksekutif ini bisa berjalan dengan baik   tidak dalam rangka 

menggunakan keuangan negara. Ini bagaimana? Ini apa jalan keluarnya? 

Kira-kira apa oleh BPK, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai BPK yang perwakilan di daerah. Ke 

depan ini berdasarkan undang-undang otonomi yang kita  miliki, bahwa  nanti  

ada  keuangan daerah, ada keuangan  pusat yang ke daerah. Tentunya BPK 

tidak memertksa nanti menurut perkiraan kita tentunya tidak memeriksa 

keuangan daerah  yang ada dalam APBD. Karena nanti pertanggungjawaban  

keuangan APBD itu dilakukan oleh lembaga keuangan  yang ada  di daerah itu. 

Oleh karena itu BPK yang ada  di daerah  hanya memeriksa keuangan yang ada 

dalam APBN yang dipergunakan untuk daerah. Tidak dalam rangka keuangan 

APBD. Ini untuk ke depan Pak, bukan sekarang dalam rangka otonomi daerah. 

Karena nanti pelaksanaan pengawasan penggunaan keuangan daerah… 

Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan tanggapanya 

sebagai berikut:

Saya mungkin agak berbeda dengan pembicara yang terakhir  ini dengan  

Pak Hamdan. Jadi di mata saya malah kalau ingin memberdayakan ke depan  

BPK, saya mengatakan dengan  statement hari  ini  bahwa selama  sekian  tahun  

telah  terjadi pengebirian terhadap BPK. Kalau kita mau jujur mengatakan  

bahwa ada sebuah undang-undang yang sangat kontradiktif, kita melihat 

dalam Pasal 23 Ayat (4)  itu sangat kontradiktif  dengan  undang-undang  yang  

mengatur  tentang BPK Undang  Undang Nomor 5 Tahun 1973, di sana ada 

undang-undang  tentang  perbendaharaan negara.
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Kita lihat Pasal 59, kewenangannya jelas. Mengurus keuangan negara itu 

bukan hanya di  pusat  sampai ke gudang-gudang  di  bawahnya yang  milik  

negara itu kewenangan BPK, Pasal 59. Kita lihat juga Pasal 58, di Pasal 59 

ya, dia pun memiliki kewenangan. Pasal 58, dia memiliki kewenangan 

sampai pada tindakan represif apabila memang didapatkan seseorang   

yang  melakukan penggunaan keuangan negara, merugikan  negara dia bisa 

membuat keputusan final. Dan keputusan itu memiliki kekuatan hukum 

tetap sama seperti keputusan hakim, vonis, dalam artian perdata. ltu semua 

hilang hari ini, jadi dengan kata lain kalau kita setuju ingin memberdayakan 

maka Pasal 23  ini harus diubah di mana pemikiran-pemikiran yang bagus 

walaupun ini warisan  Belanda, katakanlah  undang-undang  ICW ini. Kami 

pikir ini juga perlu  kita pikirkan bersama.

Selanjutnya Soewarno (F-PDIP) menyampaikan tanggapannya 

sebagai berikut:

Usaha kami dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar ini adalah 

untuk memberdayakan antara lain BPK itu. Mengapa timbul demikian, 

pendapat  demikian? Karena selama ini meskipun selama tiga puluh dua tahun 

itu ada  BPK tetapi  toh tetap  berlangsung korupsi yang menurut  sinyalemen  

baik  nasional  maupun  internasional   sangat  besar.  Sehing ga kurang dilihat 

manfaatnya dan fungsinya oleh masyarakat.

Menurut  pendapat  kami, mengapa  sampai  terjadi  demikian?  Karena 

ada  dua sebab. Pertama adalah karena  BPK hanya berperan represif. Tidak 

ada pengawasan yang sifatnya preventif. Sedang pengawasan yang represif itu 

bisa diperdayakan oleh rekayasa administrasi berbagai tindakan kayak gitu. 

Di mana data dan prosesnya itu dipenuhi, tetapi sebenarnya  diatur. Sehingga 

kalau diperiksa sangat kemudian, semua akan benar, semua tidak salah. Oleh 

karena itu saya rasa kalau toh kita mengadakan usaha untuk memberdayakan  

BPK, harus dikembangkan bukan hanya represif tetapi juga preventif, 

pengawasan.

Kedua, adalah sebabnya adalah karena tidak ada tindak lanjut yang 

memadai. Sekedar komparasi misalnya di dalam laporan BPKP selama   

tahun anggaran 1999/2000 itu ditemukan 16.000 sekian pelanggaran atau 

penyimpangan. Tetapi dari 16.000 sekian itu yang ditindaklanjuti hanya 1000  

sekian, yang 15.000  terbengkalai dan tidak karuan diapakan. Akibatnya ini 

tidak ada wibawa sama sekali pengawasan itu. Karena itu di dalam rangka  

kita mengadakan amandemen  ini kita tidak cukup seperti yang diusulkan   

129

buku FK BPK FINAL.indd   129 12/9/2012   9:06:39 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

130

oleh BPK tadi, yaitu sekedar memperluas   akses dan jangkauannya saja, yang 

kemudian didistribusikan pengawasannya pada DPRD, tetapi juga harus 

dikembangkan pengawasan dan pemeriksaan.

Jadi ada fungsi pengawasan dan fungsi preventifnya. Rumusannya 

terserah tetapi harus ada fungsi pengawasannya. Karena apabila kita tetap 

seperti rumusan tambahan yang diusulkan tadi akan berulang yaitu hanya 

bersifat represif, tidak ada tindak Ianjut yang memadai. Akhirnya ndak  

banyak  berguna. Jadi belum  memberdayakan BPK itu sendiri. 

Sementara itu Alimarwan Hanan (F-PPP) menyampaikan 

tanggapannya sebagai berikut: 

Yang pertama, kami melihat  bahwa  BPK dalam hal ini Pak Billy kurang  

agresif dibandingkan dengan yang lain-lain. Kami katakan  kurang agresif, 

ada bahan baru  Pak Billy dari  Universitas  Sriwijaya Palembang.  itu  sampai 

mengusulkan supaya Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bab tersendiri 

dalam Undang-Undang Dasar. Apa sebabnya? Adalah  karena   berdasarkan  

semua lembaga-lembaga tinggi  negara ini ternyata di dalam  Undang-Undang 

Dasar itu ada  babnya. Ada lokasinya  yang mereka kuasai,  begitu.  Lalu Bapak 

agaknya  tidak  ambisi  ini. Tidak  mengusulkan dan  tidak haramhukumnya 

mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini.  Jadi kami mengusulkan 

agar Bapak mengusulkan, begitu. 

Dari unsur  ini mengusulkan Bab VI dan semua ada perubahan, lalu ada 

beberapa pasal, dua pasal. Ada pasal baru, ada pasal lama, pasal lama terus  

dimasukkan, pasal baru  juga ada  begitu.  Nanti kalau  mau fotokopinya  saya  

kirim  melalui  Pak Mukrom As’ad, mungkin kurang. apa nanti dengan kata 

lain kami sungguh  concern artinya  kami mendukung usul yang dikemukakan 

oleh Unsri ini. Dan ini ada alasan  yang dapat  kita terima  dengan  baik.  

Lalu substansi yang  penting  adalah  di dalam  bab  itu  mengatur status 

instansi  atau  lembaga  yang bersangkutan, mengatur kewenangan, mengatur 

kewajiban, mengatur hak dan lain sebagainya, yang selanjutnya memang 

harus itu akan diatur  dengan undang-undang. Bagaimana bunyinya mari kita 

kompromikan, mari kita rumuskan bersama. 

Yang kedua  ada pertanyaan dan menurut kami sangat mendasar, apakah  

Bapak tidak memikirkan  untuk  melakukan  perubahan atas  Pasal 23 Ayat 

(1). Di dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan anggaran pendapatan belanja   

ditetapkan  tiap-tiap  tahun dengan  undang-undang. Apabila  dalam  program   

rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka 
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pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Bapak pernah  bayangkan  

kalau umpama suatu  ketika dewan  ini menetapkan anggaran tahun yang lalu 

karena  sesuatu dan lain hal. Ini kan reformasi jangan dikira pemerintah di 

bawah siapapun lalu tidak akan ditolak RAPBN yang dimajukan bisa saja 

terjadi. 

Bagaimana peran  BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap apabila 

anggaran itu   nanti berdasarkan  tahun   anggaran   yang  lalu.  Apakah  yang  

dimaksud hanya besarannya saja, volumenya saja yang ditetapkan sama 

dengan tahun anggaran, apakah juga sektor-sektor yang berlaku dengan  

jumlah anggaran  yang sama akan berlaku? Dan ini kan lucu akan terjadi  

suatu  anggaran  sudah  dilaksanakan lalu dikerjakan lagi dalam sejumlah  

anggaran.  Apakah  ini tidak  memusingkan pemeriksa  keuangan  nanti  kalau 

terjadi?  Boleh kita berandai dan ini di tengah era reformasi andai-andai ini 

tidak terlalu muluk begitu. 

Lalu yang ketiga, mengapa perwakilan hanya Bapak rencanakan sampai 

tingkat satu saja? Padahal Bapak dalam rangka mengantisipasi  otonomi 

daerah  yang tengah marak sekarang. Untuk Bapak ketahui bahwa otonomi 

daerah itu terdiri dari tingkat I dan tingkat  II. Dan tingkat I dan tingkat  

II berdasarkan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  itu tidak saling 

membawahi. Dus artinya  harus  disesuaikan  BPK dalam rangka pemeriksaan  

terhadap  lembaga yang tidak saling membawahi  ini. Tidak bisa disatukan  

demikian  saja.  Memang ada  pemikiran  sekarang  lembaga  tingkat  I  dan 

tingkat II, ini otonomi I tingkat II ini yang ingin dititikberatkan  kepada tingkat 

I. Tapi undang-undang  yang  berjalan  sekarang  dititikberatkan   pada  tingkat  

II. Ada  dua lembaga otonomi yaitu tingkat II dan tingkat I.

Sementara itu Katin Subyantoro (F-PDIP) menyampaikan 

sebagai berikut:

Kemudian tujuan  amandemen  itu sendiri  dalam  rangka  meningkatkan  

fungsi lembaga-lembaga tinggi maupun  tertinggi  negara  termasuk  di 

dalamnya  BPK. Oleh karena  itu  kami mengharapkan  kiranya  ada  usulan-

usulan  yang konkret  dari  BPK dalam  rangka  menuju  peningkatan  peran  

sertanya  BPK ini sebagai  lembaga tinggi negara. Seperti dikatakan tadi bahwa 

BPK itu kalau perlu merupakan bab tersendiri  di dalam Undang-Undang 

Dasar kita nanti, bukan  hanya  merupakan  pasal, karena  itu merupakan 

lembaga  tinggi negara.  Sehingga dengan  demikian  fungsi  BPK itu  benar-

benar itu dapat kita tingkatkan, tidak seperti  masa-masa yang lalu. 
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Kemudian  salah  satu  pemikiran   lagi. Kalau kita  mau  memfungsikan  

BPK ini sebagai lembaga tinggi negara.... 

Dan menjangkau  ke daerah-daerah, maka saya  bisa mengusulkan bahwa  

BPKP bisa dilebur  ke BPK, karena  BPKP juga sudah  mempunyai sarana 

prasarana sampai  di daerah-daerah. Dengan  demikian   BPK tidak  kesulitan   

dalam  rangka  meningkatkan perannya sebagai lembaga tinggi negara. 

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapat-

nya sebagai berikut:

Saya sebetulnya juga setuju   kalau  Pak  Billy dan  Pak  Anwar  protes   

masalah  masalah  yang tidak  berkenan dengan  amandemen. Kami ingin 

tahu  konsep  Pak Billy sebagai Ketua BPK. Bahwa kita ketahui selama ini 

selain daripada BPK kan tadi juga ada BPKP, kecuali itu ada juga inspektorat 

yang ada di seluruh  departemen mulai dari pusat sampai ke bawah. Nah ke 

depan  ini kira-kira  konsep  dari  BPK bagaimana?  Karena kami lihat  ini 

efisiensinya  juga kurang. Apakah untuk  pemeriksaan keuangan  ke depan 

satu-satunya BPK   atau    memang    masih    kita    perlukan   lembaga-

lembaga  yang    tadi?,    dan sinkronisasinya bagaimana?  Karena juga kita 

temukan  bahwa pemeriksaan antara BPK dengan Inspektorat kadang-kadang 

berbeda. jadi akurasinya bagaimana sesungguhnya ini? Saya kira ini perlu kita 

tegaskan, sehingga ke depan  pemberdayaan BPK ini betul  betul kita harapkan, 

semaksimal  mungkin kinerjanya. Saya kira begitu. Langsung saja. 

I Dewa Gde Palguna dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya 

sebagai berikut:

 Saya langsung  saja  kepada  BPK juga. Saya barangkali  ini hanya semacam  

ingin tukar  pikiran  begitu,  mengenai  langkah  pemberdayaan di  mana  di sana  

diinginkan bahwa ada suatu  syarat  yaitu profesionalisme dan independensi. 

Yang menurut usulan dari  BPK itu  agar  mencapai  tujuan  itu  ternyata baru  

syarat  independent yang apa... kedua  syarat itu  belum  terpenuhi katanya.  

Karena  tidak  disebut  di  dalam  Undang  Undang  Dasar.  Di sana  disebutkan 

untuk  menuju  profesional  itu  diperlukan suatu wewenang, semacam  standar 

audit  pemerintahan sebagaimana yang dikatakan  di situ diambil sebagai 

sample, yaitu governance accounting standard board. 

Saya  kira  saya   kurang   sependapat  kalau   mengenai   governance 

accounting standard board ini dimasukan di dalam materi  Undang-Undang  

Dasar karena  itu tidak perlu  masuk  dalam materi  Undang-Undang  Dasar. 
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Mungkin cukup  di dalam  undang-undang yang mengatur lebih lanjut tentang  

Badan Pemeriksa Keuangan ini. Saya kira hanya itu Pak Ketua.

Selanjutnya Harun Kamil (F-UG) menyampaikan pendapatnya 

sebagai berikut: 

Kepada  BPK saya  sependapat   dengan  Pak  Alimarwan  tadi  bahwa  

memang peranannya harus diperbesar  sekarang sehingga redaksi usulan dari 

BPK ada kalimat “untuk   memeriksa pertanggungjawaban   pemerintah”,  itu  

sangat sempit  pemerintah.  Dia bukan cuma pemerintah  saja padahal dia 

harus  memeriksa lebih besar lagi berarti mempertanggungjawabkan lembaga 

tertinggi dan tinggi negara, berarti  seluruh  komponen harus  bisa diawasi. 

ltu yang pertama. Jadi betul-betul  ini menjadi mundur kalau usulan tadi itu.

Kemudian yang kedua, tentu kami usulkan BPK supaya dia independent, 

diangkat oleh MPR, dan bertanggungjawab kepada MPR dan tiap tahun 

memberikan laporannya seperti  halnya kepada  lembaga  tinggi negara  

lainnya. 

Kemudian Muhammad Ali (F-PDIP) meminta penjelasan 

sebagai berikut:

Saya hanya mohon penjelasan bagaimana pendapat dari Pimpinan BPK 

sekarang ini. Apakah di dalam memeriksa keuangan BPK itu cukup hanya 

melaporkan hasilnya ke DPR? Ataukah perlu dilengkapi dengan kewenangan 

yang lebih luas supaya jangan menjadi  macan  ompong  begitu.  Dilengkapi  

dengan  kewenangan   untuk   menjadi semacam penyidik pembantu, sehingga 

dalam hal menemukan  kecurangan misalnya penggunaan   kewenangan   

negara,  langsung   punya   wewenang   untuk   melakukan penyidikan dan 

hasilnya bisa dilanjutkan untuk dituntut sesuai dengan peraturan  yang 

berlaku. Apa tidak sebaiknya demikian? Bagaimana pendapat BPK? 

Menanggapi seluruh pembicara tersebut di atas Ketua BPK 

Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono menyampaikan tanggapannya 

sebagai berikut:

Ada beberapa  bagian dari perombakan itu yang sudah kita susun yaitu 

mengenai pemeriksaan  BPK. Dengan demikian maka banyak hal yang akan 

kita usulkan untuk diatur pada tingkat undang-undang. 

Memang undang-undang sekarang itu, dan akan kita usulkan untuk 

dilanjutkan memungkin bagi BPK untuk  bekerja sama dengan polisi dan 
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kejaksaan. Karena kita diwajibkan untuk memberitahukan  hal-hal yang 

indikasi-indikasi pelanggaran hukum pidana  kepada  polisi dan  Kejaksaan 

Agung. Dalam pelaksanaan  peraturan  ini kita proaktif  dan  sedang  

menjalankan  kerja  sama  yang  lebih  erat  dengan  Kejaksaan. Sehingga 

dengan demikian, ini juga menyuarakan suara dari Pak Julius, Pak Agun dan 

sebagainya, bahwa yang diperlukan sebetulnya  adalah tindakan  yang lebih 

aktif dari BPK sendiri. 

Perangkat  undang-undang  yang  ada  itu  cukup  baik, dari  ICW 

sampai  yang sekarang itu cukup luas. Hanya yang perlu dilakukan adalah 

membangkitkan kembali keberanian  BPK untuk  melaksanakannya.  Dan itu 

bukan  merupakan  suatu  kegiatan yang mustahil. 

Kita pada saat ini sudah lebih aktif dari tiga puluh tahun yang lalu, 

sebagaimana Pak Julius mengatakan  itu  akan  terus-menerus mengusahakan  

untuk  mengurangi korupsi. Dalam rangka itu kita sudah bekerja sama dengan 

polisi dan Kejaksaan. Dalam nanti,  dalam  investigasi  audit  BLBI   kita  

sudah  mengerjakan  kerja  sama  dengan Kejaksaan Agung sedemikian  rupa 

sehingga kita bersama-sama  mencari pelanggaran pidana  yang harus  kita 

serahkan  kepada  Kejaksaan Agung untuk  ditindaklanjuti  ke pengadilan. 

Dengan demikian maka diharapkan bahwa kita akan lebih berperan dalam 

memerangi korupsi. 

Mengenai  pemeriksaan  APBD.  Usul kami  adalah  perwakilan  BPK di  

daerah berkedudukan   di  provinsi  tapi  melaporkan   hasil  pemeriksaannya   

kepada  DPRD, apakah  DPRD  Tingkat I atau  Tingkat II itu sesuai  dengan  

perkembangan. Jadi kita jadikan di daerah itu suatu aparat yang melayani 

DPRD. Melaksanakan tanggung jawab DPRD mengawasi  aparat   pemerintah   

daerah   tingkat  I   dan  tingkat  II  di  dalam melaksanakan   APBD-nya, baik   

yang   diterima   dari   pemerintah    pusat   maupun merupakan   pendapatan   

asli  daerah.  Bagaimana  pelaksanaannya  tentu   kita  akan mengikuti 

perkembangan dan itu diatur dalam undang-undang.

Karena, kalau kita sekarang  merencanakan  untuk  berada  juga ditingkat 

II, itu saya  tidak  bisa membayangkan  bagaimana  besar  anggaran  untuk  

orangnya, untuk gedungnya, dan sebagainya. Kita lebih baik praktis saja, 

pemikiran  saya adalah  juga menjawab  pertanyaan  yang lain di tingkat  

pemerintah,  aparat  pemeriksa  keuangan hanya satu. Terserah  pemerintah  

apakah  BPKP, apakah  DPKN, apakah  inspektorat jenderal. Tinggal satu, 

yang lain hapus. 

Dengan demikian  maka hanya dua, intern  dan ekstern.  Dan dengan 
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demikian maka tiba-tiba keperluan akan aparat pemeriksa intern akan menciut 

dan sebagian dari aparat  BPKP di daerah  bisa diambil alih oleh BPK sebagai  

perwakilannya  melayani kepentingan yang baru yaitu memberdayakan 

DPRD baik di tingkat I maupun tingkat II untuk  pertanggungjawaban  

keuangan  daerah.  Nah, di pusat,  kita  periksa  dan  saya setuju  usul Bapak 

yaitu kita akan mencakup pemeriksaan  tanggung jawab keuangan negara oleh 

lembaga-lembaga tinggi negara. Saya kira itu usul yang baik. jadi sekaligus 

dengan demikian sudah  dijawab mengenai tindak lanjut dan kekuasaan  BPK. 

Tindak lanjutnya itu berupa kegiatan kita bekerja sama dengan polisi dan 

Kejaksaan. Mengenai standard  ada  dalam  makalah  itu  sebagai  penjelasan  

mengapa  kita mencantumkan   peristilahan   profesionalisme   di  tingkat   

undang-undang.   Masalah standar tentu tidak pantas dicantumkan di dalam 

Undang-Undang Dasar nya. Kita akan usulkan untuk diatur pada tingkat 

undang-undang. Di situlah undang-undang mengenai BPK yang baru itu 

yang kita atur hal-hal yang tadi sudah banyak dikemukakan yaitu mengenai 

persyaratan  pengangkatan anggota BPK, kepada siapa dia bertanggungjawab 

dan sebagainya. Saya kira sebagian besar itu sudah saya jawab. 

Rapat Ke-24 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Jakob Tobing, MPA 

diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2000 dimulai pukul 09.00 

pagi bertempat di ruang GBHN dengan acara Dengar Pendapat dengan 

Walubi dan Parisadha Hindu yang diikuti oleh 39 anggota, telah berbicara 

para narasumber dan anggota yang khusus menyinggung masalah  Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain:

Pataniari Siahaan (F-PDIP) menyampaikan pandangannya 

sebagai berikut: 

Kami lanjutkan halaman 3 pak. Halaman 3 ini mengenai poin 31 pak. Di 

sini kami dapatkan gambaran bagaimana gambaran menurut teman-teman 

Parisadha, hubungan kedudukan BPK dan DPR sebetulnya, apakah pada posisi 

satu garis yang sama ataukah sebetulnya BPK merupakan alat dari rakyat 

melalui DPR untuk melakukan control terhadap pelaksanaan pemerintahan. 

Artinya karena 3 fungsi DPR sebagai budgeter, legislator, maupun controle 

pak, apakah dalam fungsi ini sebetulnya BPK merupakan bagian dari DPR? 

Sehingga dia tidak persis sejajar tapi memang bagian dari itu dengan asumsi 

bahwa kredibilitas DPR lebih tinggi dari BPK karena dipilih langsung. 
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Selanjutnya narasumber Oka Mahendra (Parisadha Hindu) 

menjelaskan:

BPK tentunya kami berpendirian bahwa ini adalah merupakan salah satu 

lembaga tinggi Negara, ya tidak berada di bawah DPR tetapi mempunyai 

hubungan fungsional dengan DPR dalam bentuk penyerahan laporannya 

secara berkala. Laporan-laporan hasil-hasil pemeriksaan BPK yang bisa 

digunakan sebagai bahan oleh DPR untuk melakukan pengawasan di bidang 

keuangan oleh DPR. 

Narasumber, Wayan Sudaryanto dari Parisadha Hindu me-

nambah kan:

Mengenai BPK, DPR dan lembaga tinggi negara lainnya saya kira itu 

supaya diatur mekanisme tugas, fungsinya di dalam Undang-Undang Dasar, 

saya kira itu. Saya tidak nguyahi segoro begitu.  

Rapat Ke-26 PAH I BP MPR (lanjutan) yang dipimpin oleh Slamet 

Effendy Yusuf diselenggarakan pada hari Jum’at 3 Maret 2000 dimulai pukul 

14.00 WIB bertempat di ruang GBHN dengan acara  Dengar Pendapat Umum 

dengan Paguyuban Warga Tiong Hoa yang diikuti oleh 44 anggota telah 

berbicara para narasumber dan anggota yang khusus menyinggung masalah  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain:

 

Pembicara Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menyampaikan 

pendapatnya sebagai berikut:

………dari pemikiran ibu ini barangkali yang perlu kami tanyakan ke ibu, 

apa perlu misalnya Mahkamah Agung dan BPK itu dimunculkan? Karena 

disini kan belum ada bu ya? Jadi BPK kan kami hanya di ayat itu bu, pasal 

23 ayat (5) perlu tidak dimunculkan sebagai lembaga tinggi negara? Sebagai 

judul bab atau judul pasal, barangkali demikian. 

Irma Alamsyah selaku juru bicara Kowani menyatakan: 

Kemudian mengenai Mahkamah Agung dan BPK, kalau menurut hemat 

kami sudah perlu pak dengan kondisi yang sekarang harus ada, karena kita 

lihatlah bagaimana kerja Mahkamah Agung dan BPK selama ini. Jadi kami 

sependapat dengan Pak Hendi kalau perlu, ini sudah bunyi dalam Undang-

Undang Dasar.
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Dalam Rapat Ke-28 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun Kamil, 

SH pada hari Rabu 8 Maret 2000 dimulai pukul 09.00 – 16.30 WIB bertempat 

di ruang GBHN dengan acara  Dengar Pendapat Umum dengan para pakar 

(Dr. A.S. Tambunan, SH. dan Dr. Affan Gafar) yang diikuti oleh 34 anggota 

telah berbicara para narasumber dan anggota yang khusus menyinggung 

masalah  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:

 

Narasumber Dr. A.S. Tambunan menyampaikan pandangan-

pandangannya yang berkaitan dengan BPK sebagai berikut:

Koreksi kelompok 1 Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

adalah asas-asas, penata-penata dan aturan yang menentukan dasar-dasar, 

struktur, dan cara kerjanya masyarakat yang bernegara. Hal ini puluhan 

tahun kemudian yaitu pada tahun 1996 di kemukakan oleh seorang pakar 

dari Barat). Dengan demikian maka sumber konstitusi berdasar undang-

undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, praktik 

penyelenggaraan negara, undang-undang organik seperti undang-undang 

tentang MPR, DPR, dan Kepresidenan, undang-undang tentang DPA, BPK, 

dan MA. 

Pada bagian lain Dr. A.S. Tambunan menyampaikan:

Mengenai sistem pengorganisasian negara, pengorganisasian negara 

berdasarkan Undang undang Dasar 1945 didasarkan sistem manajemen 

modern dengan tekanan pada pengawasan. Sistem pengawasan ini bersifat 

khas karena Presiden mempunyai empat kedudukan maka kekuasaannya 

sangat besar. Untuk pengamalannya maka pelaksanaan kekuasaannya harus 

berdasarkan undang – undang dan peraturan pelaksananya. Pengawasan 

dilakukan oleh DPR, DPA, BPK, Mahkamah Agung di bidang masing masing 

dengan rakyat sendiri. 

Ada dua jenis pengawasan. Yaitu pengawasan politis atau umum yang 

dilakukan oleh DPR dan rakyat. Dan pengawasan bersifat teknis yaitu yang 

dilakukan oleh DPA, BPK, dan Mahkamah Agung. Oleh karenanya untuk 

dapat menjadi anggota DPA, BPK, dan mahkamah Agung harus dipenuhi 

persyaratan khusus atau secara teknis sesuai dengan bidang masing-masing. 

Dengan sistem pengawasan ini kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan 

oleh Presiden dapat ditekan sampai tingkat seminimal mungkin. 
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Pataniari Siahaan sebagai juru bicara F-PDIP menyampaikan 

pertanyaan kepada narasumber sebagai berikut:

Sekarang yang kami tanyakan menurut bapak-bapak sekalian, pengertian 

demokrasi yang sekarang diinginkan oleh rakyat dalam perubahan zaman itu, 

intinya apakah soal presidennya atau soal check and balances di dalam sistem 

kenegaraannya. Kalau itu masalahnya berarti kita mengenal yang namanya 

lembaga MPR, ada DPR, juga ada Dewan Menteri sebelum kementerian, juga 

ada BPK, ada MA, ada DPA. Di sisi lain sebetulnya dengan adanya pasal 18, 

ada desentralisasi, dekonsentrasi dimana kekuasaan lembaga-lembaga pusat 

itu juga didistribusikan ke daerah sebetulnya. 

…Bagaimanakah mekanisme yang sebaiknya dalam tata hubungan antar 

lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan dari deviasi ke rotari? Apakah di 

antara mereka itu hanya membatasi tugas wewenangnya, ataukah perlu ada 

interaksi yang saling mengontrol antara lembaga ke lembaga. Sebagai contoh 

misalnya apakah BPK itu harus merupakan perpanjangan tangan daripada 

DPR sebenarnya. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar DPR ini 

hanya legislator, dia juga controleur sekaligus juga budgeter. Sehingga BPK 

seharusnya memeriksa bagaimana Negara menggunakan hal yang disetujui 

DPR, kalau itu fungsinya berarti sebetulnya BPK itu merupakan bagian dari 

DPR. 

Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber  Dr. A.S. 

Tambunan, SH. menyampaikan sebagai berikut:

Kita lihat di sini. Saya katakan tadi bahwa pengawasan itu ada 2 macam. 

Yang dilakukan oleh DPR. DPR itu mengawasi semua, bukan hanya Presiden 

tetapi juga DPA, BPK dan Mahkamah Agung juga. Tapi pengawasannya itu 

umum, secara politis. Begitu juga rakyat mengawasi secara umum, politis. 

Beda dengan DPA, BPK dan Mahkamah Agung, mereka mengawasi Presiden 

karena kekuasaannya sangat besar.

Pada bagian lain disampaikannya:

….Begitu juga BPK. BPK selama ini ya tidak tegas. Selama ini saya 

belum pernah melihat BPK itu memeriksa Kantor Presiden, belum pernah. 

Seharusnya BPK melaksanakan itu. Mengenai keuangan Negara, wewenang 

pengawasannya sepenuhnya dilakukan BPK. Jadi selama ini belum pernah 

terlaksana, kalau belum terlaksana maka terjadilah hal-hal yang aneh.

138

buku FK BPK FINAL.indd   138 12/9/2012   9:06:41 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Selanjutnya narasumber Dr. Affan Gafar menyampaikan 

pandangannya sebagai berikut:

Secara umum ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Pertama soal 

amandemen. Saya mengatakan bahwa kita betul-betul harus hati hati dan 

oleh karena itu kita harus menentukan skala prioritas, yang mana yang paling 

di butuhkan sekarang ini dan mana yang paling mudah dan magnitude of 

problemnya itu sederhana atau tidak .Saya pikir yang paling sederhana, DPA 

tidak diperlukan lagi. BPK adalah menjadi alat kelengkapan dari DPR ataupun 

MPR. Karena kenyataan fungsi-fungsi seperti itu memang tidak diadakan di 

lembaga-lembaga Negara yang lain.

Pada bagian lain dikemukakanya:

….Hal-hal yang sederhana seperti menyangkut BPK, DPA, saya pikir tidak 

ada masalah, langsung kita putuskan toh tidak ada gunanya. Dalam proses 

politik kita tidak ada gunanya DPA suaranya tidak didengar, fungsinya juga 

tidak punya daya ikat kedua lembaga itu. Temuan-temuan BPK juga tidak 

punya daya ikat karena low offer jure. 

Dalam Rapat Ke-29 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Drs. Jakob 

Tobing, M.P.A pada hari Kamis 9 Maret 2000 dan dimulai pukul 09.00 – 

16.00 WIB bertempat di ruang GBHN dengan acara  Dengar Pendapat Umum 

dengan para Pakar (Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Bungaran Saragih dan Dr. 

Sri Adiningsih) yang diikuti oleh 38 anggota, telah berbicara para narasumber  

dalam paparannya tidak menyinggung masalah yang terkait BPK. Hal BPK 

dikemukakan oleh narasumber ketika menjawab pertanyaan peserta rapat. 

 

Sutjipto dari F-UG mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Lalu mengenai fungsi pengawasan BPK. Jadi, kebetulan bapak berdua 

tidak menyinggung jadi kami mohon mungkin pendapat bapak. Jadi, sekarang 

ini banyak pengalaman menunjukkan bahwa banyak lembaga audit. Jadi, 

ada BPK, BPKP, ada inspektorat jenderal, ada internal audit gitu. Jadi kan 

kita berpikir kalau demi efisiensi apakah memang masih diperlukan lembaga 

audit yang demikian banyak apakah tidak cukup satu saja, BPK tetap tetapi 

lainnya dilebur dan semua hasil daripada pemeriksaan itu bisa diakses oleh 

semua pihak yang memerlukan gitu. Dan khusus bank saja kan, BI juga ada 

pengawasan bank-bank pemerintah dan swasta sehingga kadang-kadang 

sesuatu instansi itu untuk menghadapi pengawasan memerlukan waktu 
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tenaga dan juga biaya mestinya jadi berbulan-bulan diperiksa BPK, BPKP, BI, 

inspektorat, apalagi kalau contohnya bank daerah ada lagi dari pemda daerah. 

Pembicara lainnya dari F-UG, Harun Kamil menyatakan: 

Kita lihat bahwa di dalam Pasal 23 Ayat (5) tentang BPK: tugasnya 

itu mengawasi pertanggungjawaban keuangan negara bukan keuangan 

pemerintah. Apakah untuk hal itu BPK tidak mempunyai pasal tersendiri 

diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Badan Pemeriksa 

Keuangan.

…..Ini yang kami tanyakan. Ada semangat apakah mungkin misalnya 

untuk BPK ini karena dia mengawasi keuangan negara tentu harus diangkat 

oleh suatu kekuatan yang tertinggi yaitu MPR? Apakah Bapak setuju kalau 

BPK itu pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh MPR? Sebab kalau dia 

sejajar diangkat oleh DPR, dia mesti mengawasi DPR atau oleh Presiden ini 

dari logika saja atau sistem birokrasi. 

Atas pertanyaan tersebut narasumber, Prof. Dr. Ali Wardhana 

mengemukakan: 

Kemudian mengenai BPK dan banyaknya auditor-auditor yang memeriksa 

sebetulnya yang dinamakan audit atau auditor itu sebetulnya hanya BPK sama 

BPKP. Saya bukan ahli auditor bukan akuntan, tapi kira-kira saya kira itu 

idenya itu diambil dari kebiasaan di perusahaan. Di perusahaan itu ka nada 

yang namanya internal auditor. Jadi, memang perusahaan yang mempunyai 

seorang auditor yang untuk memeriksa kegatan dia di dalam. Tapi kalau 

misalnya perusahaannya ini perusahaan yang sudah go public misalnya yang 

sudah jual saham, kalau saya mau beli saham dari perusahaan ini saya tidak 

akan percaya begitu saja kepada internal auditor ini karena mungkin dia 

bisa main sama pemiliknya. Jadi, biasanya ditunjuk eksternal auditor untuk 

perusahaan itu. 

Jadi, ada dua yang mengecek apakah pemeriksaan internal auditor itu 

sama atau tidak dengan kenyataannya, saya kira concordant dengan itu saya 

kira maksud undang-undang dasar ini juga BPK itu adalah yang namanya 

eksternal auditor, sedangkan BPKP itu adalah internal auditor. Tapi ini 

tentunya nantinya harus ditanyakan kepada BPK atau kepada BPKP. Saya 

kurang ahli mengenai lembaga-lembaga ini. Juga mengenai apakah Ketua 

BPK dan Gubernur BI itu tidak sebaiknya diangkat oleh MPR. Saya tidak 

berani mengatakan apa-apa, pak. Karena ini di luar ekonomi. 

140

buku FK BPK FINAL.indd   140 12/9/2012   9:06:41 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Dalam Rapat Ke-30 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Drs. Jakob 

Tobing, MPA pada hari Rabu tanggal 5 April 2000 dan dimulai pukul 09.00 

WIB bertempat di Ruang GBHN dilakukan acara Laporan Masing-Masing 

Tim Yang Melakukan Kunjungan Ke Daerah yang diikuti oleh  25 orang  

anggota. Dalam laporan penyelenggaraan seminar ekonomi dalam konteks 

perubahan UUD 1945 yang diselenggarakan bekerjasama dengan ISEI dan 

Fakultas Ekonomi Gajah Mada di Yogyakarta serta laporan kunjungan daerah 

ke Kalimantan Tengah disinggung secara khusus masalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) antara lain:

Juru bicara F-PG, Ahmad Hafiz Zawawi, menyampaikan laporan 

hasil seminar di Yogya, antara lain sebagai berikut:

Pasal 23 itu adalah hal Keuangan. Pertama yang menyangkut anggaran 

pendapatan, kedua yang menyangkut pajak, ketiga menyangkut bank sentral, 

keempat menyangkut jenis mata uang, kelima dan keenam menyangkut BPK, 

ini saya bacakan. 

Pasal23 

Ayat (1):

………………….

Ayat (5):

“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan  negara yang 

merupakan satu-satunya  badan  pengawas  keuangan  negara  diadakan  suatu  

Badan  Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-

undang, hasil pemeriksaan itu dilaporkan  kepada  DPR untuk  ditindaklanjuti. 

Jika dari  hasil pemeriksaan  terdapat indikasi   penyalahgunaan   keuangan   

negara,   BPK  wajib   meminta   Jaksa   Agung mengadakan pengusutan.”

Jadi berbeda  dengan ayat yang lama, yang lama dikatakan  bahwa BPK 

banya memberitahukan  saja  kepada DPR, maka dalam ini temuan  BPK akan  

disampaikan kepada DPR sebagai bahan pemeriksaan.

Ayat (6):

“Hasil pemeriksaan BPK yang menyangkut dana-dana yang berhubungan 

dengan dana pemerintah Pusat yang diserahkan  kepada DPR. Sedangkan 

yang berhubungan dengan dana pemerintah  daerah diserahkan  kepada 

DPRD yang bersangkutan  untuk dijadikan bahan pengawasan.”

Sementara itu pembicara lainnya Syarief Muhammad Alaydarus (F-

KB) dalam laporannya tentang hasil kunjungannya ke Kalimantann 
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Tengah, antara lain menyatakan bahwa peserta pertemuan di Kalimantan 

Tengah mengharapkan ada langkah-langkah lebih jauh untuk pemberdayaan  

DPA, MA, dan   BPK. Dan  yang  terakhir,   pengangkatan   Ketua  DPA, MA, 

dan   BPK perlu dikonsultasikan   terlebih   dahulu  dengan   DPR. 

Ali Masykur Musa dari F-KB mengemukakan:

Kemudian DPR juga harus  mempunyai hak menindak lanjuti terhadap  

temuan. Karena sementara  ini, temuan-temuan  yang dilakukan baik melalui 

Raker maupun lewat, melalui BPKP. BPK laporan  itu  juga tidak, tidak 

ada kejelasannya. Kalau hak anggota DPR, misalkan meminta keterangan, 

kemudian menyatakan pendapat, ada lagi hak keuangan, imunitas, protokoler. 

Kemudian secara individu pun punya hak inisiatif membuat RUU. Jadi itu 

semua nanti di breakdownlah.Mana yang menjadi institusi dan mana yang 

menjadi anggota individunya.

Dalam Rapat Ke-40 PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Harun 

Kamil pada hari Rabu, 7 Juni 2000 dan dimulai pukul 10.00 WIB bertempat 

di Ruang GBHN,  dengan acara Pembahasan Rumusan Bab VIII UUD 1945 

Tentang Hal Keuangan, yang diikuti oleh 36 orang anggota telah disinggung 

secara khusus masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan tersebut Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) 

mengemukakan:

……..sebetulnya singkat saja karena hal keuangan dari kami Fraksi PDKB 

tidak memberikan usulan  perubahan,  pendapat  kami apa yang telah  tertuang  

sudah cukup hanya satu yang kami usulkan khusus Pasal 23 Ayat (5) yang 

menyangkut Badan Pemeriksa   Keuangan. Ini  kami  usulkan  dimasukan ke  

dalam  pasal  tentang DPR, sehingga nantinya  Badan Pemeriksa Keuangan itu 

dibentuk  atau ditetapkan oleh DPR, dia menjadi bagian dari alat kelengkapan  

dari DPR. Karena pada dasamya  tugas BPK adalah melaksanakan pengawasan 

terhadap keuangan dan itu merupakan bagian daripada pengawasan yang 

sebetulnya  secara  menyeluruh  dilakukan  oleh  DPR. 

Selanjutnya Frans F.H. Matrutty (F-PDIP) mengemukakan:

Hal lain yang kami usulkan  adalah  agar membentuk  bank sentral  negara 

yang susunan dan  fungsinya  ditetapkan   dengan  UU. Usul  ini  sesungguhnya   

merupakan penampungan  aspirasi  rakyat  yang hanyak diajukan baik oleh 

pihak Bank Indonesia maupun oleh masyarakat di pusat dan di daerah.  Dalam 
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rangka peningkatan kinerja dan pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, 

kami mengusulkan bab tersendiri dan dikeluarkan dari Pasal23 Ayat (5) UUD 

1945.

F-PG melalui juru bicaranya, T.M. Nurlif, mengemukakan:

Demikian juga halnya  dengan  Badan  Pemeriksa  Keuangan. Di samping  

perlu dipertahankan, lebih dari itu juga perlu diatur secara memadai tentang  

fungsi, peran, dan keberadaannya dalam UUD serta secara lebih teknis  

untuk kemudian  diperlukan adanya  UU yang mengatur  tentang  tata  cara  

pengawasan  dan  pertanggungjawaban keuangan   negara,  yang   juga  

mencerminkan   perencanaan  dan   pelaksanaan   audit pemeriksaan.

Berkaitan dengan usul kami dalam Amandemen UUD 1945 Bab VIII Hal 

Keuangan maka sebelumnya sebagai pengantar dapat kami sampaikan ruang 

lingkup, format, dan substansi perubahan  Bab VIII tentang  Hal Keuangan 

yang semula  hanya satu  pasal, yaitu  Pasal 23 dengan  lima ayat, selanjutnya  

kami usulkan  menjadi tiga  pasal  yang susunan sementara yaitu sebagai 

berikut:

Pasal  23,  dengan   empat   ayat  yang  substansinya  mengatur   tentang   

hal-hal keuangan yang tidak bersifat kelembagaan.

Pasal baru atau Pasal 23, dengan empat ayat yang substansinya 

mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai  lembaga negara yang  

sebelumnya   digabung pengaturannya  dalam   Pasal   23   di  Ayat  (5),  padahal   

sebagai  lembaga   negara keberadaan,  peran,  dan fungsinya sangat  penting 

untuk  memeriksa keuangan negara yang pada hakekatnya merupakan tugas 

konstitusional.

Pasal 23B atau Pasal baru dengan tiga ayat yang substansinya mengatur  

tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sebelumnya hanya 

ada  dalam  Penjelasan UUD 1945, sehingga sebagai lembaga negara kami  

mengusulkan  untuk  secara  lugas perlu diatur keberadaan, peran fungsinya 

dalam UUD.

Oleh karena itu usulan perubahan  Bab VIII yang berkaitan dengan Hal 

Keuangan adalah sebagai berikut:

Pasal 23: Ayat (1):

“Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU, 

apabila DPR dan DPD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah 

maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.”

Ayat (2):
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“Segala pajak dan pungutan  untuk keperluan  negara ditetapkan  dengan 

undang undang.”

Ayat (3):

“Uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah.”

Ayat (4):

“Hal  keuangan   negara   termasuk   perimbangan   keuangan   pusat   dan  

daerah selanjutnya diatur dengan undang-undang.”

Kemudian Pasal 23 A atau  pasal baru yang berkaitan  dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan:

 Ayat (1):

“Untuk  memeriksa   pengelolaan   dan   pertanggungjawaban  tentang   

keuangan negara   dan   kekayaan   negara   diadakan   suatu   Badan  Pemeriksa   

Keuangan  yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (2):

“Badan Pemeriksa  Keuangan berkedudukan di ibukota  negara dan  

perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota provinsi.”

Sehingga dengan demikian nanti tidak akan ada lagi BPKP, barangkali.

Ayat (3):

“Hasil pemeriksaan  atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan  

negara dan   seluruh   kekayaan   negara   diserahkan   kepada   DPR  dan   DUD 

untuk   baban pengawasan.”

Ayat (4):

“Hasil  pemeriksaan    atas   pengelolaan    dan   pertanggungjawaban   

keuangan pemerintah daerah  dan  seluruh  kekayaan  daerah  diserahkan   

kepada  DPRD untuk badan pengawasan” .

Zain Badjeber dari F-PPP mengemukakan:

Mengenai  keuangan   negara   merupakan   bab  tersendiri, kemudian   

mengenai Badan  Pemeriksa  Keuangan  juga merupakan  bab  tersendiri,  

pasalnya  terserah satu atau tiga atau dua, itu nanti kita lihat subtansinya. 

Mengenai keuangan negara subtansi yang kami usulkan:

Enam poin itu  yang kami usulkan untuk  Bab Keuangan Negara. Mengenai 

Bab Badan Pemeriksa Keuangan usul kami dengan subtansi-subtansi sebagai 

berikut:

Satu, BPK adalah  lembaga negara  yang merdeka  lepas  dari  pengaruh  

lembaga negara lainnya, pemerintah atau dari pihak manapun yang akan 

mempengaruhi  dalam melaksanakan   wewenangnya   serta  merupakan   satu-
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satunya   lembaga  negara  yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung 

jawab keuangan negara di tingkat pusat dan daerah atau badan-badan yang 

mengelola keuangan negara.

Dua, BPK dalam melaksanakan  kewajibannya bertanggung jawab kepada 

MPR.

Tiga, susunan, kedudukan, dan wewenang BPK diatur dengan undang-

undang.

 Empat,   hasil   pemeriksa    BPK  selanjutnya    diberitahukan   kepada    

Dewan Perwakilan   Rakyat  sebagai   badan   pengawasan   dan   baban   

pertimbangan   dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara 

tahun anggaran berikutnya.

Lima, jika dalam pemeriksaan  BPK terdapat indikasi penyalahgunaan  

keuangan negara  maka  BPK menyerahkan   kepada  Jaksa  Agung  untuk   

segera   mengadakan penyidikan dan penuntutan.

Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB) mengemukakan kese-

pakatannya dengan pendapat dari fraksi-fraksi lainnya yang ter-

kait dengan BPK.

Sementara itu dari Fraksi Reformasi, Fuad Bawazier, 

mengemukakan:

Mengenai hal keuangan  dari  F-Reformasi tidak  banyak  yang  berubah  

kecuali menampung  masalah bank sentral  sehingga  judul yang semula hal 

Keuangan menjadi hal Keuangan dan Bank Sentral:

Ayat (1):

………..

Ayat (5):

“Untuk  memeriksa  tanggung  jawab tentang  keuangan  negara  diadakan  

suatu Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  peraturannya ditetapkan   dengan  

undang-undang. Hasil pemeriksaan  itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan 

DPRD sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk ditindaklanjuti 

sebagaimana mestinya.”

Jadi, sebetulnya  di ayat ini juga tidak beda kecuali menyelipkan DPD dan 

DPRD. Karena BPK faktanya  juga memeriksa sampai ke APBD, tidak hanya 

APBN. Jadi, kalau yang APBD kan tidak tepat  juga kalau diserahkannya  ke 

DPR. Karena itu sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, kalau dia 

memeriksanya itu kepada kabupaten sebab kecenderungannya yang kita 
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amati dari hasil pembicaraan  kelihatannya  BPKP bukan tidak mungkin 

dilebur kepada BPK dan stafnya yang beribu-ribu akan ditampung oleh BPK 

pun  belum  tentu  akan  cukup.  Jadi, tidak  akan  ada  PHK, nanti  mereka  yang 

memeriksa tidak hanya APBN tetapi sampai ke Dati II, justru penyesuaiannya 

hanya itu saja. Nanti punya kantor-kantor perwakilan  di daerah,  kalau APBD 

ke DPRD I, dan APBD II ke DPRD II.

Pengertian      ditindaklanjuti      sebagaimana      mestinya      maksudnya      

DPR bertanggungjawab   untuk   tidak   membiarkan   laporan   itu,  perlu  

penegasan   untuk ditindaklanjuti  sebagaimana  mestinya  melalui komisi atau 

melalui fraksi-fraksi. Kalau sekarang  hasil pemeriksaan  itu  diberitahukan 

kepada  perwakilan  dari  DPR. Namun sekarang dilaporkan  untuk 

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kemudian  ada  tambahan,   jadi satu  sampai  lima  hampir  tidak  ada  

tambahan kecuali menambab DPD dan DPRD, Ayat (6) adalah yang baru:

Ayat (6):

“Ketua Dan Wakil ketua BPK dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR.”

Argumentasinya supaya dia netral tidak bisa diperalat oleh salah satu pihak. 

BPK itu pada dasamya  memeriksa pemerintah,  hal keuangan pemerintah 

sehingga kalau dia diangkat   semata-mata  oleh  pemerintah,   dalam   hal  ini   

Presiden   maka  Presiden mempunyai  kecenderungan untuk  mengangkat  

orang  yang bisa  dia dikte, sehingga kalau ada  temuan-temuan yang  penting  

juga, karena  dia takut  merasa  hutang  budi diangkat, dia bisa bilang yang 

ini tidak  usah dilaporkan,  terus  terang saja selama 30 tahun yang kejadian 

seperti itu.

Tetapi kalau ditetapkannya juga sepenuhnya  oleh DPR, nanti dia 

berhutang budi kepada kelompok yang menetapkan, misalnya kepada fraksi 

yang terbesar. Jadi, supaya yang diperiksa  maupun  yang memeriksa  tidak  

bisa mempengaruhi  seyogyanya oleh MPR, karena  dia juga memeriksa daerah  

juga. Karena MPR, DPD-nya ikut menentukan di sini. Itu pertimbangan-nya.

Hamdan Zoelva (F-PBB) mengemukakan:

Bab ini kami beri judul Bab Keuangan Negara yang kami usulkan yang 

nantinya akan terdiri dari empat pasal;

Pasal1:

………

 Pasal 4: 

Ayat (1):

“Untuk  memeriksa  tanggung  jawab tentang  keuangan  negara  diadakan  
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suatu Badan Pemeriksa Keuangan.”

Sama dengan yang lalu

Ayat (2):

“Hasil pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan diberitahukan kepada  

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.” 

Ayat (3):

 “Badan  Pemeriksa  Keuangan dipimpin  oleh seorang  Ketua dan seorang  

Wakil Ketua yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan  oleh Presiden.” 

Ayat (4): 

“Susunan dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan  dengan 

undang  undang.”

F-PDU melalui juru bicaranya Asnawi Latief mengusulkan:

Kami memang membalik. Seharusnya  itu Bank Indonesia dulu atau bank 

sentral. Oleh karena  itu, kami  mulai dulu  terhadap pemeriksaan keuangan.  

Jadi, pengadaan uang itu kan dari bawah, bank sentral  kemudian  BPK 

yang selama ini terselip  saja di Ayat (5). ltu fraksi kami mengusulkan  harus  

berdiri  sendiri  dalam satu  bab. Jelas itu suatu   lembaga,  jadi  tidak  lembaga  

sembunyi-sembunyi  tapi  lembaga  yang  diatur memang oleh Konstitusi 

bahwa itu lembaga negara yang netral.

lsi dari substansinya hampir sama dengan fraksi-fraksi yang lain, serupa 

tapi taksama  dengan  usulan  kami. Jadi, oleh  karena   itu  Ayat  (5)  materinya   

diambil  dan diletakkan    pada    bab   tentang   Badan   Pemeriksa    Keuangan   

dengan    rumusan selengkapnya  sebagai berikut, sehingga  Bab Keuangan itu 

diganti dengan  Bab Badan Pemeriksa  Keuangan, atau  kalau nanti  kalau lebih  

dahulu  uang  bab-nya adalah  Bab Bank Sentral. Baiklah apa yang tertulis ini 

saya bacakan saja untuk menghemat waktu.

Bab VIII Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal23:

Ayat (1):

“Badan  Pemeriksa  Keuangan adalah  lembaga  yang  independent  atau  

mandiri bertugas  mengawasi  dan  memeriksa  tanggung  jawab terhadap 

keuangan  negara  di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan lembaga 

negara lainnya.”
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Ayat (2):

“Badan  ini  adalah  satu-satunya  lembaga   pemeriksa   keuangan   negara   

yang susunan,   kedudukan   kekuasaan,  dan  keanggotaannya   ditetapkan   

dengan  undang  undang.”

Pasal 24 baru, Ayat (1):

“Hasil  pemeriksaan   Badan   Pemeriksa   Keuangan   selanjutnya   

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai baban pengawasan  

dan baban pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara berikutnya.”

Ayat (2):

“Jika dalam  pemeriksaan   terdapat indikasi  penyalahgunaan   keuangan  

negara maka  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menyerahkan   kepada  Jaksa 

Agung untuk  segera mengadakan penyidikan dan penuntutan.”

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf (F-PG) mengemukakan:

Saya akan membacakan  apa adanya, jadi tidak pakai ulasan dan yang 

kami baca hanya usulannya yang kutipan Pasal 23 yang lama tidak kami baca.

Usulan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia terhadap Pasal 23 Bab 

VIII, UUD 1945 tentang Hal Keuangan, usulan:

“APBN ditetapkan tiap-tiap  tahun  oleh  DPR bersama-sama   dengan  

Presiden, apabila  tidak  mencapai  kesepakatan  antara  DPR dan  pemerintah 

maka  pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.”

“Segala hal  yang  berkaitan   dengan  keuangan  negara  termasuk   

perimbangan pusat dan daerah ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (5):

“Pemeriksaan  penggunaan  keuangan  negara  dilakukan  oleh  Badan  

Pemeriksa Keuangan.

Susunan dan keanggotaan BPK ditetapkan  dengan Undang-undang. Hasil 

pemeriksaan  oleh BPK harus disampaikan kepada DPR.

Laporan pemeriksaan  BPK dipergunakan oleh DPR untuk melakukan 

pengawasan kepada pemerintah.” 

Taufiqurrachman Ruki ( F-TNI/Polri) mengemukakan: 

Bab VIII UUD 1945  yang berjudul  Hal Keuangan yang  terdiri  dari  satu  

pasal dengan  lima ayat, dimana  muatan  Pasal 23 dengan  lima ayat ini 

memuat  empat  hal yaitu  tentang   APBN, tentang   pajak,  tentang   mata  

uang  dan  tentang   BPK bahwa semuanya itu diatur dengan undang-undang.
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Sementara  itu, dalam  Penjelasan  baru  muncul tentang  Bank Indonesia  

sebagai bank sentral.  Dalam rangka amandemen  Undang-Undang Dasar 

ini, Fraksi TNI/Polri mengusulkan agar judul bab diubah menjadi tentang 

keuangan negara yang terdiri dari beberapa  pasal yang mengatur  hal-hal 

pertama, tentang APBN dengan substansi  bisa kita ambil dari Pasal 23 Ayat 

(1) berikut penjelasannya. Tentunya disesuaikan  dengan keberadaan  DPD 

apabila itu disepakati, bila hal itu telah disepakati, tentunya perlu DPD dalam 

memberikan mempertimbangkan terhadap APBN.

Yang kedua, tentang  keuangan  negara  dan  pajak, dimana  perlu  jelas 

apa yang dimaksud  dengan  keuangan  negara. Sebab ini akan terkait  erat  

dengan  kinerja  BPK, nanti juga tentang  beberapa  pasal daripada  pidana 

korupsi tentang  menjaga keuangan negara.  Kalau tidak  jelas apa yang 

dimaksud  keuangan  negara, ini bisa molar  tidak karuan. Kami nanti akan 

mengusulkan  apa yang dimaksud  keuangan  negara, apakah patut  diangkat  

dalam  suatu  pasal atau  tidak.  Sebab dari  pengalaman  membuktikan 

bahwa banyak orang komplain ini bukan keuangan negara. Jadi, BPK tidak 

bisa masuk, tetapi  kalau  pengertian   keuangan  negara  itu  jelas  disebutkan   

maka  BPK memiliki kewenangan  untuk  memasuki suatu  wilayah tertentu 

untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Yang ketiga, tentang  mata uang dan Bank Indonesia yang diambil Pasal 

23 Ayat (3)  dan  penjelasannya,  sehingga  dengan  demikian  Bank Indonesia  

akan  masuk  ke dalam batang tubuh. Mohon maaf Pak, harus masuk pasal-

pasal dari UUD.

Keempat,  beberapa   teman  termasuk   fraksi  kami  substansi   tentang   

BPK itu sebaiknya  kita angkat  menjadi  bab tersendiri, tetapi  kita 

akomodatif  kalau memang dimungkinkan  menjadi pasal ini juga kita kan 

bicarakan  nanti, tetapi  dari fraksi kami mengusulkan agar mengenai BPK, 

walaupun dia merupakan  bagian daripada keuangan negara  kita  serahkan   

menjadi  bab  tersendiri. Kami akan  mencoba  menyampaikan beberapa 

substansi bukan dari rumusan pasal yang berkaitan tentang apa itu... apa 

dan bagaimana kita merumuskan itu.

Pada bagian lain Taufiqurrachman Ruki juga mengemukakan:

Kemudian tentang BPK, yang kami katakan bahwa kami sarankan  untuk 

menjadi bab tersendiri, tetapi  ada  beberapa  teman yang  masih tetap  di sini, 

kami sarankan bahwa,  dikatakan   bahwa  untuk  memeriksa  pengelolaan   

dan  pertanggungjawaban pemerintah   tentang   keuangan   negara,   diadakan   
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suatu   suatu   badan   pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan 

dengan undang-undang.

Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR dan DPRD, karena ada 

dibawahnya dikatakan  BPK berkedudukan  di lbukota  negara,  perwakilan  

BPK berkedudukan  di ibukota provinsi.

Hasil   pemeriksaaan     dan    pengelolaan    dan    pertanggungjawab   keuangan 

pemerintahan,  pemerintah pusat, dan kekayaan negara yang dipisahkan, 

diberitahukan kepada  DPR. Jadi, kalau pemerintah  pusat  kepada DPR 

sedangkan  hasil pemeriksaan dan  pengelolaan   dan  pertanggung-jawaban  

keuangan   pemerintahan   daerah   serta kekayaan daerah diberitahukan 

kepada DPRD.

Selanjutnya juru bicara dari F-UG, Valina Singka Subekti 

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 

…….pengelolaan  keuangan  negara  ini  menurut  saya  yang menyangkut  

dari mulai   penghimpunan    sumber    keuangan   negara,   lalu   kedua   

penggunaan    atau manajemen daripada  keuangan negara itu, dan kontrol 

atau pengawasan. Yaitu tiga hal yang menjadi  satu  kesatuan,  yang  mesti  

tercermin   di dalam  pasal-pasal  mengenai keuangan negara itu. Karena itu 

F-UG menganggap bahwa soal-soal mengenai RAPBN, kemudian mengenai 

bank sentral, dan kemudian mengenai badan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan  dan pemeriksa  keuangan menjadi tiga hal utama yang sangat 

penting perlu diatur di dalam Konstitusi.

Karena itu usulan kami juga berputar tiga hal tadi, soal RAPBN, bank 

sentral dan BPK Jadi, kalau tadinya  dalam bab yang lama itu hanya terdiri  

dari satu  pasal, maka kami mengusulkan sama seperti fraksi lainnya itu 

menjadi tiga pasal yang menyangkut RAPBN, bank sentral, Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Jadi, secara lengkapnya adalah sebagai berikut, Pasal27: 

Ayat (1):

………..

Ayat (7):

“Pengawasan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh BPK”

Kemudian pasal selanjutnya mengatur mengenai BPK:

 Ayat (1):
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“BPK adalah lembaga tinggi negara yang independent berkedudukan  di 

Ibukota negara dan memiliki perwakilan di kota setiap provinsi.”

Ayat (2):

“BPK  bertugas   memeriksa   dan   mengawasi   pertanggungjawaban  

keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN.”

Ayat (3):

“Hasil  pemeriksaaan   dan  pengawasan   pertanggungjawaban  keuangan   

negara diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD provinsi.”

Ayat (4):

“BPK diangkat  dan  diberhentikan oleh MPR dan  masa  jabatan  BPK ialah 

lima tahun.”

Ini nampaknya sama dengan usulan yang dikemukan oleh Fraksi 

Reformasi tadi, untuk  menghindari  dari  kemungkinan-kemungkinan 

distorsi  kalau  itu diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden maupun oleh 

DPR. Tetapi sebetulnya  kenapa pemikiran ini muncul dari F-UG? Karena 

kami tetap  konsisten  untuk menempatkan MPR itu sebagai lembaga  bukan  

sebagai  forum. Jadi, oleh  karena   itu,  BPK itu  memang  sebaiknya diangkat 

dan diberhentikan oleh MPR.

 

Pembicara selanjutnya Frans F.H. Matrutty (F-PDIP) menyata-

kan:

Sesuai  dengan   penjelasan  kami  ketika  mengajukan  rancangan   Bab 

VIII Hal Keuangan, maka sebagai  konsekuensi  logis, kami telah  merumuskan 

mengenai  BPK tersendiri. Karena itu perkenankan saya untuk  mengemukakan 

visi Fraksi PDI Perjuangan. Mengenai BPK, kami taruh di bawah judul Bab IX.

Pasal 27

Ayat (1):

“Badan  Pemeriksa  Keuangan adalah  lembaga  negara  yang  mandiri  dan  

tidak berada di bawah ataupun  di atas kekuasaan atau pengaruh lembaga 

yang lain.”

Ayat (2):

“Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pertanggungjawaban pemerintah 

dalam melaksanakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan  dan Belanja Daerah, dan dalam menggelola kekayaan negara 

serta kekayaan daerah.”

Ayat (3):

“Badan  Pemeriksa   Keuangan  bersifat  nasional  dengan  kantor  
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perwakilan   di daerah-daerah.”

Ayat (4):

“Laporan  dan  hasil  pengawasan  dan  pemeriksaan  Badan Pemeriksa  

Keuangan yang mengenai  Anggaran  Pendapatan   dan  Belanja Negara 

disampaikan  setiap  tiga bulan kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat, kepada  

Dewan Perwakilan  Daerah, kepada Jaksa  Agung  dan   kepada   Presiden   

untuk   ditindaklanjuti   berdasarkan  ketentuan undang-undang.”

Ayat (5):

“Anggota Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan  Dewan Perwakilan Daerah.”

Ayat (6):

“Calon Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sekurang-kurangnya  

berusia  35 tahun  dan  mempunyai  latar  belakang yang  baik dan  mempunyai  

kemampuan  yang sesuai.”

Ayat (7):

“Pimpinan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  

Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang 

Wakil Ketua.”

Ayat (8):

“Anggota  dan   Pimpinan   Badan  Pemeriksa   Keuangan  diambil  sumpah   

atau janjinya oleh Pimpinan Mahkamah Agung.”

Ayat (9):

“Masa tugas anggota Badan Pemeriksa Keuangan adalah lima tahun atau 

berakhir pada waktu dilaksanakan pemilihan umum berikut.”

Ayat (10):

“Pengaturan  selanjutnya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan 

dengan undang-undang.”

Demikian usul Fraksi PDI-Perjuangan mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Kemudian Ketua Rapat Harun Kamil menegaskan sebagai 

berikut: 

Jadi,  mengenai   judul  itu   sendiri,   itu   ada   beberapa   pendapat.  Ada   

yang mengatakan  tetap  Hal Keuangan. Yang pertama, ada yang keuangan  

negara, ada yang menyebut keuangan negara dan bank sentral,  ada yang 

berikutnya bahwa ini menjadi digabungkan ke beberapa ayat DPR dan 

Presiden, hingga judulnya menjadi BPK.
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…..Kemudian yang terakhir  mengenai  masalah  Badan  Pemeriksa 

Keuangan.

Jadi, Badan  Pemeriksa  Keuangan  adalah  Badan  Keuangan  Negara  yang 

memeriksa  seluruh  yang menyangkut  kekayaan  negara. Kekayaan negara 

oleh  Fraksi  Utusan  Golongan  dirumuskan   apa  yang  dimaksud   adalah 

seluruh   penerimaan   dan   pengeluaran   dari  negara.  Nah, BPK ini  juga 

letaknya  bervariasai  tapi  pada  intinya  adalah  dia lembaga  independent, 

tugasnya melakukan pengawasan. Ada yang berpendapat kedudukannya  di 

lbukota  dan provinsi, dan dalam temuan  tergantung dari temuannya,  ada 

yang bisa berdasarkan  pada DPR, ada diserahkan  kepada DPD dan temuan 

itu    ada    tindak    lanjutnya.    Kalau   ternyata     ada    yang    katakanlah 

penyelewengan  diteruskan  kepada  Kejaksaan Agung untuk diproses  lebih 

jauh.  Sedangkan   pemilihan   Ketua  BPK itu   macam-macam,  ada   yang 

diangkat oleh DPR, ada yang diangkat oleh MPR, ada yang diangkat di antara 

anggota BPK yang anggota BPK-nya dipilih oleh DPR.

Rapat lobi PAH I pada 7 Juni 2000 dipimpin oleh Harun Kamil, S.H. 

dilaksanakan di Samithi II dengan agenda Membahas Bab VIII tentang Hal 

Keuangan. Dalam rapat tersebut telah berbicara juru bicara fraksi sebagai 

berikut:

Ketua Rapat, Harun Kamil:

Sebelas satu, sebelas dua…

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri):

Copy, …turunin, ya, copy turunin…. Ya sebelas B, di bawah DPR. Negara 

dan DPD nya dihapus…. Di bawah DPR, lembaga di bawah DPR, begitu pak 

ya? Di bawah DPR…

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB):

Sementara begitu lah.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri):

 Hapus, itu BPK masuk ke atas, B.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB):

Semua kontrol pemerintah kan di bawah DPR.
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Ketua Rapat, Harun Kamil:

BPK itu tidak mengawasi pemerintah.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri):

Bukan hanya pemerintah, seluruh kekayaan negara. Mahkamah Agung, 

DPR juga… Tidak bisa di bawah DPR.

Fuad Bawazier (F-Reformasi):

Di bawah BPK. Ada yang di bawah MPR. Karena idealnya dari…DPD, 

Dewan Perwakilan Daerah….

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri):

Bukan hanya APBN, APBD juga….

Fuad Bawazier (F-Reformasi) menyatakan:

Laporannya   itulah   menggunakan    laporannya    BPK.  Ini   ada   

manajernya, manajernya  itu diaudit.  Misalnya disepakati,  kursi  BPK itu 

dipilihnya oleh MA. Tapi tidak di bawah, bisa saja DPR itu....

Ketua Rapat Harun Kamil menanggapi:

Dari segi logika itu, lembaga yang setara, itu tidak....

Sementara Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menyela dengan 

menyatakan:

Bukan, maksud  saya,  kita  kan tidak berbicara  persoalan  tinggi  rendah.  

Persoalan pembagian fungsinya itu. Setara tidak setara, bukan berarti....

Dalam pada itu Hendi Tjaswadi (F·TNI/Polri) menegaskan:

Memang tidak dipikirkan, di bawah dan di atas....

Ketua Rapat Harun Kamil menegaskan:

Checks and balances, dan pembagian kekuasaan..., jadi ini judulnya..., 

distribution of power.

Selanjutnya ditanggapi lagi oleh Fuad Bawazier (F-Reformasi):

Itu bukan distribution  of power. Jadi distribution  of power di negara itu 

begini,. ok, you kekuasannya  ini, you kekuasaannya  ini, you kekuasaannya 
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ini, you kekuasaannya ini....,Jadi  BPK kekuasannya   ini,  MPR kekuasannya   

ini,  DPR, BPK ini,...pembagian kekuasaan. Jadi bukan kemudian diputuskan 

bahwa ini kemudian begini, enggak bisa.

Tetapi Asnawi Latief (F-PDU) menyanggah dengan per-

nyataannya:

Enggak, kita berbeda dengan yang ada itu.

Dan Fuad Bawazier (F-Reformasi) kembali menegaskan:

Tapi,.... MPR tidak punya kuasa..berhadapan dengan DPR. Padahal APBN 

nya MPR sudah diatur dalam APBN, di DPR.

Ketua Rapat Harun Kamil mencoba menengahi dialog dengan 

mengatakan:

Karena itu, siapa kalau begitu? Ya rakyat. Rakyat di atas. Jadi ada 

perwakilannya.

Kemudian ditanggapi oleh juru bicara dari F-TNI/Polri,  Hendi 

Tjaswadi:

Ada. DPR, ya MPR, ya Presiden...

Soedijarto, juru bicara F-UG menyela:

Presiden juga,  kalau dipilih langsung.

Hamdan Zoelva dari F-PBB menambahkan:

Memang lain konsep. Kalau konsep kita enggak, karena ...

Soedijarto (F-UG) menyimpulkan:

Jadi karena  MPR satu-satunya lembaga  yang  mempunyai wewenang 

mengubah Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar itu  undang-

undang yang tertinggi maka lembaganya disebut lembaga  tertinggi. Ya 

mungkin  pejabat  kepala  negara  kan yang milih MPR itu.

 Fuad Bawazier (F-Reformasi) menanggapi:

 Sebetulnya  tidak   ada  istilah tertinggi, tinggi negara   itu.  Ya, itu kemudian 

implementasi...Sekarang, kekuasaan kehakiman itu   Mahkamah   Agung.  

Dia  bukan kekuasaan ..
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Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan pendapat sebagai 

berikut:

Sistem   kita   enggak   murni   terhadap  pembagian  kekuasaan  itu.   

Sejak  awal disadari, contohnya dibagilah  Mahkamah Agung, yudikatif. 

DPR, legislatif. Pemerintah, eksekutif. Tapi tetap  saja  pemerintah bisa 

memberikan grasi, masih  bisa  mengajukan RUU. Cuma tiap  kewenangan 

dibagi  jelas gitu. Legislatif harus  DPR, yudikatif  harus  di MA,...

Fuad Bawazier (F-Reformasi) menegaskan:

Justru itu...ltu  namanya distribution of power...

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri):

Saya kira semua negara itu enggak… Amerika juga.

 

Pada pembicaraan tersebut Ketua Rapat Harun Kamil mengata-

kan:

Kalau tidak ada lagi kita.... Baik, kita mulai dari yang pertama.  Mengenai 

judul. Jadi ada berbagai-bagai  judul. Sebetulnya konsentrasinya itu ke 

Keuangan atau Keuangan Negara. Mengenai Bab Keuangan diganti BPK yang 

menyampaikan itu, PDU tadi. PDU tadi yang mengusulkan. Kan mesti dicatat 

kan.

Juru bicara dari F-PBB, Hamdan Zoelva menyatakan:

Kami setuju dengan Keuangan  Negara. Masalahnya  kalau  yang  bawah,  

ada Keuangan Negara dan bank sentral. Kalaupun ada bank sentral, bagaimana 

dengan BPK gitu, kalau  dirangkum   dalam  satu  judul seperti   itu. Jadi cukup  

saja  hal  Keuangan Negara. Di bawahnya  itu  mengatur  mengenai  bank  

sentral  juga, dan  juga mengenai BPK.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) berpendapat:

Untuk bab yang di luar BPK. Karena BPK ini kami mengusulkan dipisah. 

Jadi hal keuangan  itu  judulnya adalah  Keuangan  Negara, sedangkan  

BPK, ayat  BPK itu  kita pisah  menjadi  bab tersendiri. Jadi makanya  kami  

mengusulkannya  tetap  Keuangan Negara, jadi bukan Hal Keuangan Negara.

Sementara  Fuad Bawazier (F-Reformasi) menegaskan:

lya. Karena kan Keuangan Negara, bank sentral susah  juga dibilang itu 
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keuangan negara. Kalau hal keuangan, sudah. Makanya mungkin judul 

aslinya dibuat mengatakan hal keuangan, karena ada BPK. Ada kaitan fungsi 

bank sentral  di situ. Walaupun tidak menyebutkan  bank sentral, tapi kan ada 

ayatnya itu. Macam dan harga mata uang, gitu kan.

Demikan halnya dengan Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) 

men jelaskan:

lya, pikiran  PPP itu sebenarnya hampir  mirip  dengan  yang disampaikan  

oleh Fraksi TNI/Polri. Jadi, kami melihat bab ini lebih cocok dengan judul 

Keuangan Negara. Karena BPK itu kita sepakat  bahwa ini adalah sebuah  

institusi  yang perlu ditampung dalam bab tersendiri. Karena ada banyak 

hal nanti yang diatur dalam pasal-pasalnya, sehingga tidak digabung dalam 

Bab Keuangan Negara ini. Nah, kaitannya dengan bank sentral, itu kan 

sesungguhnya sebelumnya hanya ada dalam Penjelasan.

Oleh karenanya,  karena  Penjelasan  itu tidak  ada, bank sentral  ini bisa 

masuk pada keuangan negara. jadi dalam konteks keuangan negara secara 

keseluruhan, di situ ada pasal, satu atau dua pasal yang bicara tentang  posisi, 

kedudukan  bank sentral  itu. Adapun BPK, karena  ini institusi  tersendiri,  

dan kita akan mencoba seperti  MA dan institusi yang lain, itu dibuatkan bab 

tersendiri.

Lebih lanjut Fuad Bawazier (F-Reformasi) menyatakan:

Ini kalau keuangan negara, hendaknya disadari betul bahwa tadi katanya 

BPK itu akan  memeriksa  keuangan,  asset flow, aset  negara,  dan  BUMN, 

akan  dimasukkan. BUMN itu menurut  perundangan kita itu, namanya  

itu kekayaan  negara  yang sudah dipisahkan.  Jadi  tidak  lagi  masuk  ke  

dalam  kekayaan  negara  itu.  Karena  sudah dipisahkan. Kan BUMN begitu. 

Kemudian padahal kita hanya keuangan negara. Padahal dia keuangan negara 

yang sudah dipisahkan.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menegaskan:

Oleh karenanya  BPK dipisahkan,  bab tersendiri. Tidak masuk dalam 

keuangan negara.

Fuad Bawazier (F-Reformasi) kembali menjelaskan:

Iya, tapi BUMN ? Bagaimana? Padahal kan BUMN akan diperiksa juga. 

BUMN itu keuangan negara yang sudah dipisahkan gitu loh, pengertiannya 

itu. Nah, kalau…itu karena keuangan negara yang sudah dipisahkan, makanya 
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saya bilang sudah. Dari pada ruwet, kita terbentur dengan tatanegara, kalau 

tidak mau judul yang kami sodorkan, ya sudah kembali ke hal yang asli saja, 

Hal Keuangan. Saya luweskan seperti itu gitu lho pak.

Ketua Rapat, Harun Kamil mengklarifikasi:

Jadi maksudnya, hal keuangan ini lebih leluasa mencakup keseluruhan. 

Terutama untuk BUMN juga menjadi masuk. Soalnya dia kan kekayaan 

negara yang dipisahkan, kan begitu. Padahal dia kekayaan negara juga, kan 

gitu. 

T.M. Nurlif (F-PG) mengemukakan pendapatnya sebagai 

berikut:

Kalau menurut hemat kami, bicara soal judul bab, Bab VIII ini Hal 

Keuangan yang tadinya  dalam naskah semula, saya sangat  sependapat dengan  

Pak Fuad barangkali, kita tidak  perlu  harus  mengubah  Hal Keuangan ini  

menjadi  Keuangan  Negara ataupun  Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa  

Keuangan. 

Kalau kita baca dalam naskah   yang   disiapkan   oleh   Panitia   Persiapan   

Kemerdekaan   kemudian   dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di 

situ dijelaskan secara lugas. Menurut  hemat saya, hubungan antara Ayat (1) 

sampai dengan Ayat (5) dalam Pasal23 itu merupakan satu kesatuan  yang tidak 

bisa dipisahkan. Karena Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) itu membicarakan 

hal-hal yang langsung terkait dengan instrumen keuangan.

Sedangkan Ayat (5), khusus  hanya menyangkut  dengan institusi  yang 

bertugas untuk  melakukan  pemeriksaan  keuangan.  Nah, oleh  karena  

itu  supaya   bisa  juga menampung  pemikiran  kawan-kawan  tadi  tentang  

keberadaan   bank  sentral,  Bank Indonesia,   kemudian   dengan   Badan   

Pemeriksa   Keuangan,  barangkali   bisa   kita pertimbangkan institusi yang 

berkaitan dengan keuangan, bukan instrumen  keuangan. Seperti  Bank 

Indonesia, kemudian  Badan Pemeriksa Keuangan, kita atur  dalam pasal 

tersendiri, tidak hanya diatur dalam ayat dalam Pasal 23………….

Soedijarto (F-UG) bertanya:

Dalam satu bab?

T.M. Nurlif (F-PG) menjawab:

Bukan, pasal.
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Harun Kamil, Ketua Rapat, mencoba membetulkan:

Enggak, dalam satu bab maksudnya.

T.M. Nurlif (F-PG) melanjutkan:

Dalam satu  bab, tapi  dia  berada  di  pasal  tersendiri. Sehingga  

kedudukannya sebagai  lembaga  negara  itu  jauh lebih  kuat  dibandingkan   

dengan  hanya  mengatur dalam ayat di antara lima ayat yang ada. Itu yang 

pertama.

Yang kedua. Kita juga melihat  awal  daripada  pembentukan Badan 

Pemeriksa

Keuangan sampai dengan Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang kita 

kenai sekarang, kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1973. Di situ sebenarnya sudah   cukup  memberikan   gambaran   kepada   kita,  

bahwa   hal  yang  menyangkut keuangan ini memang sulit untuk dipisahkan 

antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu,  saya  pikir  usulan   Pak  Lukman  

tadi  supaya   Badan  Pemeriksa  Keuangan  ini mendapatkan  tempat   sebagai  

lembaga   tinggi  negara  atau   lembaga   negara   yang independent, tapi 

masih punya  kaitan  dengan  khusus  menyangkut  hal keuangan  ini, jangan 

dipisahkan. Hanya saja diatur  dalam pasal tersendiri. Itu saya pikir pemikiran 

kami. Terima kasih.

Ketua Rapat, Harun Kamil mencoba menyimpulkan:

Saya kira cukup jelas ya, bahwa dengan judul Hal Keuangan tadi, itu bisa 

mencakup secara keseluruhan. Cuma tidak dalam satu ayat, kemudian pasal 

per pasal, sehingga peran masing-masing lebih jelas, begitu. Saya kira judul 

bab dari point satu, Hal Keuangan. Saya kira bisa diterima ya?

Dalam pada itu Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) mengatakan:

Jadi mengenai  judul, oke  lah, enggak  masalah,  Hal Keuangan. Saya kira  

bisa masuk  juga. Tapi mengenai format pasal, saya kira perlu di..anu kan, 

yang kami tetap untuk  BPK itu  dipisah. Jadi, hal keuangan, sebetulnya  kalau 

kita baca dari  Ayat (1) sampai  (4), itu  terkait  dengan  DPR. DPR hanya  

masalah  hal keuangan,  jadi segala macam di sana masuk. Karena ada undang-

undang di situ. Sehingga kami berpendapat tetap  satu  sampai  empat  ayat  

itu  bisa dijadikan  pasal, ditingkatkan   menjadi  pasal, karena ini judulnya 

bab. Sedangkan Ayat (5), menjadi bab tersendiri, dengan tambahan rumusan  

nantinya. Jadi tetap  kami memilih ke yang format  pasal yang  poin ketiga. 
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Bukan menjadi tiga bab, tapi menjadi dua bab. Jadi bab pertama  adalah hal 

keuangan, yang kedua adalah bab mengenai BPK, lembaga BPK.

Tetapi Fuad Bawazier (F-Reformasi) mencoba menyanggah de-

ngan mengatakan:

Saya kira juga kalau sudah mengambil hal keuangan, BPK kan Badan 

Pemeriksa Keuangan gitu. Jadi ndak  usah  di  bab-in  lagi, jadi masalah  lagi. 

Nanti-nanti  orang kenapa  yang BPK di satu  bab-in, nanti  yang kaitan  dengan  

bank sentral  kan enggak perlu di bab-in lagi, jadi, dia habis. Dia sebetulnya  

hal keuangan itu seluruhnya  saja, nanti komprominya di pasal-pasalnya saja, 

gitu. Saya kira jalan tengahnya  begitu. Kan, ya yang di tengah itulah. Bab-

nya sama, kemudian  pasalnya ditambah. BPK satu pasal, gitu Pak. Usul kami 

demikian Pak.

Ketua Rapat  Harun Kamil mencoba untuk menyimpulkan seba-

gai berikut:

Saya mungkin menambahkan, jadi mengalir dari atas tadi tentang Hal 

Keuangan, berarti  mencakup semuanya. Yang kedua, kalau berangkat  

dari pemikiran  bahwa BPK menjadi lembaga tinggi negara, badan yang 

independent itu juga, BI menjadi lembaga independent  di  sini.  Jadi saya  

kira,  bisa  semua  masuk  dalam  satu  bab, kemudian pasalnya cuma dibagi-

bagi, gitu lho. Saya kira bisa disepakati untuk itu ya?

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) masih memberikan pendapatnya 

sebagai berikut:

Begini Pak. Saya kira BI  dengan  BPK lain Pak, statusnya.  Strukturnya 

lain. Jadi kalau  mau  kita  konsisten   dengan  Hal Keuangan,  maka  hal  

legislasi  misalnya,  hal perundang-undangan... 

Lho, bukan  begitu.  Kita kan  pakai..., katakanlah,  lembaga  negara.  

Katakanlah lembaga tinggi atau apa. Kita kan jelas itu. Fungsi dari trias  

politika kan dibagi-bagi. Tapi, BI kan tidak mendapat  pembagian dari situ. 

Turunannya  tidak dari sana. Jadi, BI itu kan sejajar dengan Jaksa Agung, 

TNI. BI itu kan yang di luar kabinet itu. Katakanlah, yang tidak demisioner, 

begitu. Yang selama ini yang kita anut adalah tiga ini yang tidak mengalami 

demisioner. Sehingga Presiden, katakanlah demisioner, kabinet demisioner, 

yang tiga ini tidak, dia jalan terus.

Tetapi, tentunya lain dengan BPK Pak. Oleh karena itu kami, kalau 
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misalnya BPK seperti  yang  kita anggap  selama  ini, maka dia sejajar  dengan  

DPR. Sejajar  dengan Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung kita akan 

munculkan nantinya, dari kami, kemudian DPR juga muncul maka tentunya  

BPK kita ingin munculkan. Saya kira, kami, cantumkan sebagai alternatif.

Jadi kami ke format, dua format pasal ini, kami pilih yang ketiga. Tapi bukan 

menjadi tiga bab. Hanya dua bab.

Sementara itu Hamdan Zoelva (F-PBB) menengahi dengan 

mengata kan:

Jadi, ini  lobi  ya. Kita coba  memikirkan  ini. Masalah  BPK ini. Tadi  apa  

yang disampaikan  Pak Hendi bahwa ditinjau dari sudut  trias  politika, BI 

tidak  masuk. BPK pun sebenarnya tidak masuk dalam ditinjau dari sudut 

trias politika. Karena kekuasaan yang  mana?  Yang ada   kekuasaan   legislatif,  

kekuasaan   eksekutif,  dan   kekuasaan yudikatif. Oleh karena  itu, BPK itu 

adanya  memang tidak  bisa ditinjau  secara  trend dengan  masalah trias  

politika. Tetapi ini adalah suatu  lembaga negara yang modem, suatu  badan  

yang  ada  dalam  lembaga  negara  yang  modem,  untuk  mengatur   dan 

mengawasi pelaksanaan keuangan negara.

Yang kedua, kalau kita lihat dari pelaksanaan  dan undang-undang BI yang 

baru maka sebenarnya status  BI ini sudah  mencapai  pada tingkat  lembaga 

tinggi negara. Kalau dilihat dari undang-undang BI yang baru. Karena dia 

benar-benar  independent. Tidak bisa dipecat oleh DPR, tidak bisa juga dipecat 

oleh Presiden. Gubemur  BI nya. Jadi sekali dia naik, ya memang sudah begitu 

aturannya. Jadi kalaupun kita tinjau dari sudut  trias  politika, dua-duanya  

tidak  masuk. Tapi apa salah kalu kita tempatkan  dia dalam  suatu  lembaga  

negara  yang  memang  tinggi  kedudukannya   dan  tidak  bisa dihentikan, 

dipecat oleh lembaga negara yang lain.

Jadi, dalam kaitan dengan itu, berkaitan  juga dengan susunan bab ini, 

saya setuju, itu   dimasukkan   saja   dalam   satu   bab,  pasal-pasalnya   yang   

diubah. Jadi  kalau ditempatkan itu BPK dalam bab tersendiri, memang betul 

tadi apa yang disampaikan oleh Reformasi, bagaimana dengan Bl, yang juga 

posisinya juga tinggi.         

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) kembali mengemukakan:

……….memang kehendak atau keinginan untuk memasukkan BPK ini 

dalam pasal  pasal bab keuangan, ini menurut  kami kurang tepat. Karena 

menyangkut  BPK ini ada sejumlah pasal yang perlu kita atur. Paling tidak, 
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bicara tentang  BPK itu ada empat hal yang harus diatur di situ.

Pertama,   apa   itu   BPK  itu. Lalu  yang   kedua   bagaimana   susunan    

dan kedudukannya. Lalu yang ketiga, apa tugas dan  kewenangannya. Dan 

yang terakhir, pertanggungjawabannya,  dia   bertanggung   jawab  kepada   

siapa.  Paling  tidak  lah, menurut  fraksi  kami. Terhadap  empat  hal ini tidak  

mungkin dia  hanya  bagian dari pasal-pasal  pada  bab keuangan.  Karena 

kalau hanya seperti  itu, akan terlalu  banyak sekali  pasalnya,  dan  menurut  

kami  justru  akan  lebih  baik  kalau  itu  diwadahi  atau ditampung dalam bab 

tersendiri. Itu pertama.

Lalu yang kedua, kaitannya  tadi dengan... Kami sebenarnya lebih  melihat  

dari checks and balances itu. Jadi betul, dia  dalam konteks  trias  politika  

memang  tidak masuk. Tapi dalam konteks checks and balances, ini perlu. 

Bahwa lembaga BPK ini bisa katakanlah  kita dalam tanda  kutip, kita 

sejajarkan  dengan lembaga-lembaga  negara yang lain, di bidang eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif ini, karena vitalnya institusi  ini. Dan kecenderungan 

kita dalam,.. upaya kita bersama untuk memberantas KKN lah. Jadi ini, kita 

ingin tonjolkan dia menjadi bab tersendiri.

Nah, akan  halnya  bank  sentral,  menurut   kami  dia  bisa  saja  dibuatkan   

bab tersendiri. Namun juga menurut  kami dia sebenarnya  bisa masuk dalam 

pasal-pasal pada Bab Keuangan. Karena memang independensi bank sentral  

ini, BI ini, sebagaimana yang kita ketahui  bersama,  hanya  memang dalam 

konteks  keuangan.  Dia masih ada keterkaitan  yang bisa hanya terdiri dari 

satu atau dua pasal saja masuk di sini. Tapi ini konteksnya sangat berbeda 

dengan BPK. Karena ketika bicara BPK, itu ada paling tidak ada empat hal tadi 

itu yang harus kita atur. Cukup banyak yang harus kita atur, begitu.

Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan  bahwa Bab Keuangan ini bisa 

masuk di dalamnya pasal-pasal yang berkaitan dengan BI. Sebagai bank   

sentral. Namun berkaitan dengan BPK, kami berharap itu bisa diwadahi 

dalam bab tersendiri. Tidak dalam Bab Keuangan.

Dalam Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR yang dipimpin oleh Drs. Ali 

Masykur Musa pada hari Kamis 8 Juni 2000 yang dimulai pukul 08.30 WIB 

bertempat di Samithi II dengan acara  Rapat Tim Perumus untuk merumuskan 

Bab Keuangan yang diikuti oleh 13 anggota, disinggung secara khusus masalah 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain: 
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T.M. Nurlif (F-PG) mengemukakan pendapatnya sebagai beri-

kut:

……. saya tidak ingin mengubah seluruh  apa yang sudah kita sepakati.  

Kalau tidak  salah, kemarin  begini, kita  bicarakan  Hal Keuangan. Ada yang 

mengusulkan  bab-nya  ditambah  oleh karena  ada yang menginginkan  BPK 

itu keluar dari... Supaya kan kita tahu persis apa yang kita bicarakan dari awal 

kemarin. Yang kita mau ubah, ada yang mengusulkan bab-nya tetap yang 

berubah hanya pasal-pasal. Ada yang mengusulkan  pasal yang pertama  itu 

berkaitan dengan  hal instrumen  keuangan, bukan institusi keuangan.

Bicara instrumen  keuangan mulai dari Ayat (1) Pasal23 sampai dengan 

Ayat (4). Sedangkan institusi  keuangan  kita bicara BPK dan Bank Sentral 

yang itu akan dlbuat menjadi pasal tersendiri ada yang mengusulkan begitu. 

Babkan ada yang mengusulkan BPK menjadi bab tersendiri. Nah, itu supaya 

struktur yang kita sepakati kemarin begitu. Kemudian saya ingatkan kembali, 

ada usulan yang mungkin kemarin belum sempat kita bahas, tapi  menurut  

saya meskipun  ini sudah  ada  catatan-catatan yang dibuat  oleh sekretariat, 

Hal Keuangan tadi menurut hemat saya perlu kita masukkan dan itu bukan 

di bank sentral dan bukan di Badan Pemeriksa Keuangan. Karena dia 

merupakan  satu kesatuan yang utuh antara APBN, pajak, jenis mata uang 

dan hal keuangan sendiri. Ayat sendiri  di Hal Keuangan, harusnya  menurut  

saya kemarin  yang namanya  Pajak, Mata Uang,  APBN dan  (tidak  jelas) itu 

bukan  pasal. ltu  usul kita kemarin. ltu  merupakan Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) 

dan (4). Kemudian Bank Indonesia pasal sendiri, BPK pasal sendiri.

Ketua Rapat Ali Masykur Musa menyatakan:

Oke Pak sekarang  tarik  ke atas sendiri.  Bab Alternatif  pertama  bab 

dipisah. Ini untuk  menjawab  Pak Asnawi tadi. Bab dipisah  menjadi  dua. 

Hal keuangan  dan yang kedua tentang BPK. Yang Hal Keuangan rumusannya 

sebagai berikut.

Ketua Rapat Ali Masykur Musa menanggapi:

Rumusannya  kan  begini  Pak. Hal Keuangan  bab-nya,  kalau  memang  

di  situ substansinya  APBN dan   sebagainya   itu.  Alternatif   2.  Alternatif   

pertama   begini mbak...Alternatif pertama hanya satu bab, yaitu Hal 

Keuangan, di situ ada APBN, ada Bl, ada  BPK. Tidak, biar  rumus  Alternatif  2, 

menjadi  dua  bab. Rumusan  Bab Keuangan sebagaimana di bawah nanti ada 

hal rumusan tentang BPK.
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Kemudian ditambahkan oleh Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/

Polri) dengan mengatakan:

Kalau begitu  diberi  tambahan  Hal Keuangan yang isinya, dalam hal 

keuangan yang isinya memuat tentang APBN .... dan tentang BPK.

Asnawi Latief (F-PDU) menambahkan:

Kalau sudah disepakati, BPK jadi satu bab, kalau tidak masuk rumusan ini.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mempertanyakan:

 “Pak, apakah rumusan hasil lobi itu bisa dianggap sebagai rumusan 

pasal?”

 Asnawi Latief (F-PDU) menegaskan kesepakatannya:

Memang itu hasil lobi Pak..

 Tetapi akhirnya Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menawarkan 

jalan keluar dari perbedaan dengan pendapatnya sebagai berikut:

Pimpinan, karena  ada  fraksi yang masih  belum  bisa melihat  keseluruhan,  

kita tangguhkan   saja.  Tapi  di   print out, bagikan  ke  masing-masing  fraksi  

untuk  kita diberikan kesempatan  untuk menelaah ulang...

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) memberikan komentar:

Ketika di print out, berubah lagi.

Dalam Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR yang dipimpin olehHarun 

Kamil S.H. pada hari Senin 19 Juni 2000 dan dimulai pukul 08.30 WIB 

bertempat di Samithi II dengan acara  Rapat Tim Perumus membahas tentang 

Keuangan Negara, yang diikuti oleh 11 anggota disinggung secara khusus 

masalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain:

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) memulai pandanganya 

dengan mengatakan:

Saudara   sekalian   menurut saya   kita  terjebak   kepada   satu terminologi 

yang sebetulnya tidak perlu kita persoalkan. Karena  setahu saya di dalam 

Undang-Undang  Dasar  1945  itu  tugas  BPK itu,  bukan  sekedar   memeriksa   
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APBN, memeriksa  keuangan  negara. Jadi sekarang  persoalan  keuangan  

negara  ini  adalah segala sesuatu  yang...menjadi uang atau mengeluarkan  

uang atau menghasilkan uang. Jadi ketika uranium masih di dalam tanah, 

itu tidak menjadi obyek daripada BPK. Tetapi   ketika   itu   diusahakan    

karena   itu   menghasilkan    uang   dan mengeluarkan  uang, itu  menjadi  

obyek pemeriksaan  BPK. Karena itu menurut  saya, demikian pula tadi  

pertanyaaannya jembatan, kalau jembatan itu dibuat oleh dengan uang 

negara, uang.. Negara mengeluarkan  uang waktu  itu  pasti diperiksa  dan  

kalau memeriksa  keuangan  itu  pasti  memeriksa  fisiknya, itu  otomatis,  

tanpa  harus  kita persoalkan.  Jadi  menurut  saya  kita  tidak  usah  persoalkan  

lagi. Cukup saja  seperti sebagaimana   bahwa   sekarang   ini   ada,  seolah-olah   

ada   penekanan   BPK  hanya memeriksa APBN, ini kan missleading dari apa 

yang telah terjadi. Kita harus kembalikan bahwa yang diperiksa  itu keuangan 

negara, baik yang APBN maupun yang tidak. Saya kira demikian, jadi tidak 

usah kita persoalkan soal kekayaannya.

Akhirnya Ketua Rapat Harun Kamil mengakhiri sesi 

pembicaraan tersebut dengan mengemukakan:

Jadi, beberapa   kawan  memberikan   pengertian   bahwa  keuangan   

Negara  itu adalah baik yang APBN maupun yang non APBN. Luas. Cuma 

bukan aset Negara, karena ada aset Negara belum dijamah oleh kegiatan dari 

lembaga-lembaga Negara.

Bisa disepakati kalau yang diawasi oleh BPK itu adalah keuangan negara?

Peserta rapat menyatakan setuju. Sementara ketua rapat Harun 

Kamil, S.H masih menambahkan: 

 “Ya baik. Baik. Jadi jelas, judulnya tetap dan yang diawasi adalah keuangan 

negara.”

Tetapi masih ada interupsi dari A.M. Lutfi (F-Reformasi), 

sebagai berikut: 

lnterupsi.. Termasuk BUMN artinya ya?

Dijawab oleh Ketua Rapat Harun Kamil:

lya.. itu yang nonbudgeter itu, kan gitu..
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Dan disela oleh  Andi Mattalatta (F-PG):

Kalau ditambah  kata-kata  pengelolaan? Pengelolaan itu.., Pengelolaan 

keuangan negara...

Ketua Rapat Harun Kamil menanggapi:

Judul gimana ini? Ditunda atau masih bab tersendiri ya?

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menyahut:

Bab tersendiri....

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menyatakan:

Baik, mengingat posisi yang praktis dan urgensinya. Kita sepakat 

merupakan bab tersendiri, sedangkan yang dua ini masih belum ketemu.

Yang satu  pihak  adalah  lembaga  independent.  Yang satu  adalah  sebagai  

alat daripada DPR, cuma barangkali  kami mencoba  memprovok  gitu. Kalau 

sebagai  alat daripada DPR memang betul. DPR punya kewenangan  untuk 

melakukan pengawasan. Cuma kalau alatnya BPK menjadi BPK di bawah dari 

DPR, padahal BPK adalah lembaga tinggi negara yang mengawasi seluruh 

keuangan negara..

Tetapi masih disela oleh Andi Mattalatta (F-PG):

 Keuangan DPR juga...

Ketua Rapat Harun Kamil menanggapi:

Dan termasuk keuangan DPR juga. Oleh karena itu..

Andi Mattalatta (F-PG) mengatakan:

Honorarium.

Ketua Rapat Harun Kamil menjawab:

lni  saya  provok dulu, makanya  sehingga...dan  kita  berharap   BPK itu  

jangan dicampur dengan siapa-siapa, dia betul-betul lembaga keuangan yang 

independent.Jadi lebih cenderung kepada (a), cuma tentu yang (b) kami 

usahakan untuk memberikannya dulu. Kami persilakan Pak Nurlif kalau tidak 

salah tadi yang mengangkat...

T.M. Nurlif (F-PG) menyampaikan pendapatnya:

Sebelum sampai ke sana Pak. Tadi Pak Andi mengatakan, apa namanya 
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terhadap pengelolaan keuangan  negara. Selain pengelolaan, maksud saya 

juga barangkali  perlu ada kejelasan tugas BPK bukan hanya memeriksa  

pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan juga.

Karena  kalau  pengelolaan  itu  lebih  bersifat  preaudit, gitu.  Jadi sebelum  

itu dipertanggungjawabkan, dalam periode  jalannya budget  itu bisa diperiksa  

juga kalau ada indikasi penyimpangan.

Tapi   pada   akhir   periode   juga  harus   ada   pemeriksaan  terhadap  

laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan  terhadap pengelolaan  dan  

pertanggungjawaban keuangan negara. ltu usul saya Pak.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menyela:

Jadi pre-audit dan post-audit gitu ya?

Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) mengatakan:

Jadi  preaudit   dan   post-audit nya   harus   jelas  posisinya  dalam  

pemeriksaan keuangan gitu.

Ketua Rapat Harun Kamil mencoba mengarahkan dengan 

mengatakan:

Tegasnya pengawasan atau pemeriksaan  keuangan negara, Titik saja, 

tanpa, tanpa apa, interpretasi terhadap  apakah  dia pengelolaan, apakah dia 

pertanggungjawaban. Itu lebih, lebih luas. Gimana kalau tetap saja?

Tetapi Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) masih mempertanyakan:

Jadi enggak ada pengelolaan?

Ketua Rapat Harun Kamil menegaskan:

Enggak   ada   pengelolaan,    enggak   ada   juga pertangung jawaban, 

tapi pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara, berarti secara 

prosedur...

Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) meneruskan pendapatnya:

lni  perlu  dijelaskan  dulu  Pak. Hasil daripada   pengelolaan  itu  kan  harus  

jelas untuk siapa dan untuk apa? Ya kan? Makanya saya katakan tadi, yang 

dimaksud dengan pengelolaan  keuangan  di  sini  adalah  sifatnya   pre audit.  

Seandainya  misalnya  ada indikasi  penyimpangan  keuangan  di lembaga-

lembaga  negara  ataupun   yang  dalam ruang lingkup pengawasan keuangan 
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sebelum masa pertanggungjawaban, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan. lni 

yang pertama Pak.

Nah, yang kedua,  pada  saat  pertanggungjawaban  keuangan  negara  juga 

bisa dilakukan pemeriksaan. Makanya saya katakan tadi, pada saat pengelolaan 

itu sifatnya lebih kepada  preaudit  sedangkan  laporan  pertanggungjawaban 

yang diperiksa,  itu adalah sifatnya post-audit.

Jadi ada pemeriksaan  yang bisa dilakukan pada...pada saat pengelolaan 

sebelum pertanggungjawaban, karena  periodenya  belum  selesai  tapi  ada  

juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban. Itu 

mungkin usul saya.

Ketua Rapat Harun Kamil kembali mengatakan:

Jadi, tadi kan kami sampaikan, kata-kata pengelolaan itu menjadi hilang. 

Jadi... pengawasan, periksa, terhadap keuangan  negara. Keuangan  negara  itu 

dalam  proses, mulai dari awal sampai kepada akhir.

Jadi kita menyebut rinciannya satu-satu  gitu. Saya kira bisa diterima 

kalau itu ya? Tanpa nyebut apa pengelolaan, apa pertanggungjawaban, tapi 

keuangan negara yang diawasi dan diperiksa.

Walaupun demikian T.M. Nurlif (F-PG) menegaskan:

Kalau saya belum Pak ya. Tapi terserah nanti bagaimana, tapi kalau saya 

belum. Karena dalam pemeriksaan, dalam auditing Pak, ini auditing, masalah 

auditing.

Auditing   itu   memeriksa   bukan   hanya   laporan,   bukan   hanya   

pengelolaan keuangan, tapi laporan itu menjadi objek pemeriksaan, laporan  

pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya kata keuangan.

Auditing    begitu,   istilah   audit,   yang   diperiksa    bukan   hanya   pada   

saat berlangsungnya  pengelolaan tapi laporan  pertanggungjawaban juga 

harus  diperiksa.

Pengelolaan tidak benar tapi pertanggungjawaban juga bisa tidak benar, 

makanya ada manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan. ltu.

Ketua Rapat Harun Kamil bertanya:

Maksudnya  mau  dilengkapi  gitu?  Pengelolaan  dan  pertanggungjawabannya 

keuangan?
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F-Reformasi melalui A.M. Luthfi mengusulkan:

Pengelolaannya dijadikan satu sehingga mencakup dua-duanya.

Sementara itu Hamdan Zoelva (F-PBB) mengusulkan:

Ini saya kira, memang pertanyaannya begini. Sekarang apakah 

pengelolaan itu kita hapus, kemudian  pengertian  kita, yang dimaksud  

terhadap keuangan  negara  itu adalah dua-duanya, termasuk  pengelolaan 

dan pertanggungjawaban?

Ataukah kita perjelas, terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban. 

Hanya itu saja. Saya enggak tahu ini istilah keuangannya yang pas bagaimana? 

Apakah dipertegas begitu, biar kelihatan  dua-duanya  memang  mencakup  

ataukah  tidak  perlu ada  dua duanya tapi termasuk dua-duanya?

Kemudian Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) mempertanyakan 

kemungkinan perluasan istilah:

Sebenarnya saya ingin memperluas pertanyaannya Bung Hamdan ini. 

Jadi apakah dalam pengawasan dan pemeriksaan  keuangan negara itu 

hanya mengenal dua hal itu saja? Pre dan post itu. Dalam hal ini pengelolaan 

dan pertanggungjawaban. Bagaimana selama proses itu? Kan gitu.Jadi ini 

dulu yang harus clear, apakah hanya mengenal dua itu saja pre dan  post? 

Kalau memang hanya dua itu, ya betul itu diperjelas. Tapi kalau masih ada  

aspek  yang lain, sebaiknya...apakah  kita bisa merinci itu semua? Jadi kan 

pertanyaan Saudara  Hamdan, apakah  kita  mau  dibuat  umum sehingga  

itu  sifatnya general. Sehingga  mengakomodasikan  seluruh  aspek  yang  

berkaitan   kegiatan  atau kalau kita tahu persis tentang  tahapan kegiatan 

itu rinciannya ya kita perjelas semua. Nah, persoalannya,  mampukah  kita  

memperjelas  itu  semua?  Begitu. Kalau tidak  ya dibikin umum saja sehingga 

itu kemudian konteksnya luas gitu.

Pembicara tersebut ditimpali oleh Gregorius Seto Harianto 

(F-PDKB) sebagai berikut:

Sebetulnya sekali lagi memang kata-kata  pengelolaan  ini sebetulnya  juga 

tidak perlu karena ketika kita bicara tentang pemeriksaan keuangan negara, 

undang-undang sudah mengatur kapan saja dia memeriksa, termasuk kalau 

ada, diduga ada kecurangan pun  langsung  memeriksa,  tidak  perlu  pre atau  

post. Jadi menurut  saya  pengertian mengawasi  dan memeriksa  keuangan  

negara itu, diatur  dalam undang-undang sudah jelas kapan saja dia harus.. 
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ketika dia mengawasi, menemukan sesuatu yang aneh pun, seketika  itu  dia  

bisa  periksa.  Jadi sebetulnya  ndak  usah  terlalu  tekhnis  begitu  ya, mendetail.

 Dalam pada itu T.M. Nurlif (F-PG) masih menambahkan:

Bagi saya  bukan  persoalan  apakah  terlalu  teknis  enggak teknis, tapi  

soal-soal yang sangat  prinsip  barangkali, selama  itu  bisa kita atur  di dalam  

Undang-Undang Dasar, kenapa  enggak kita atur? Meskipun secara teknis, 

secara ..... kita di atur  dalam undang-undang.

Jadi saya  ingin kembalikan  ke yang saya  katakan  tadi  sifat  dan  

pemeriksaan terhadap  objek  pemeriksaan hanya  dua, satu  terhadap masa  

pengelolaan, satu  lagi terhadap   laporan   pertanggungjawaban.  Makanya ada  

penilaian  terhadap  laporan pertanggungjawaban keuangan dan ada laporan 

terhadap pengelolaan keuangan. Ada dua objek pemeriksaan, apakah hal 

ini kita anggap terlalu teknis untuk kita atur dalam Undang-Undang Dasar, 

menurut  saya tidak. Karena kita sudah sepakat bahwa soal BPK ini tidak 

hanya lagi satu ayat dalam Bab VIII dan kemungkinan besar akan menjadi 

satu judul atau satu bab sendiri..

Sudah bab sendiri, yang sifatnya sangat prinsip kenapa enggak kita atur  di 

sini? Dan ini akan sangat  membantu  memberikan, apa namanya  untuk lebih 

jelas kita bisa atur dalam undang-undang nanti, yang sifatnya lebih teknis 

gitu.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. mengarahkan:

Jadi ada dua pendapat nih ya? Yang satu dengan kata-kata pengawasan 

terhadap keuangan negara dianggap sudah menyeluruh, kan begitu 

pengertiannya. Tapi pak Nurlif masih berpendapat kata-kata keuangan negara 

itu belum jelas, mesti depannya ada ‘pengawasan terhadap pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara’.

Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) langsung menanggapi:

Saya kira  yang  berkaitan  dengan  objek pengawasan  dan pemeriksaan  

dari BPK itu adalah hal yang berkaitan  dengan keuangan negara. Apakah di 

situ akan muncul soal pengelolaan atau  pertanggungjawaban, itu akan diatur 

lebih lanjut  dalam  undang-undang.   Karena,  ketika  orang   melakukan   

pengawasan   atau pemeriksaan,   pasti   banyak  aspek   yang   dilihat   di  

situ. Nah,  kalau   kita   hanya memasukkan dua saja, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban, mungkin ada aspek lain yang tertinggal.
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Misalnya, dari mana sumber  keuangan itu diperoleh? Kita mau 

menyatakan  apa di situ? Pengelolaan? Pengelolaan itu asumsinya adalah 

sesuatu  yang sudah ada, tetapi bagaimana memperolehnya?  Tidak termasuk  

dalam  kata pengelolaan. Saya kira akan lebih  fleksibel  manakala  ini  tetap  

seperti  rumusan  awal, pengawasan  pemeriksaan terhadap  keuangan  negara  

dan  ini akan  diperjelas  saya  kira  nanti. Karena  ini kan asumsi kita. Kalau 

ini diterima rumusan seperti ini, maka undang-undang BPK itu harus diubah, 

harus disempurnakan, sesuai dengan hasil amandemen kita. 

Jadi saya kira catatannya  adalah, hal-hal tadi yang mengemuka soal 

pengelolaan dan  soal  pertanggungjawaban, itu  menjadi  catatan  kita,  ini  

harus  secara  eksplisit masuk di dalam undang-undang tentang BPK. Saya 

kira seperti itu, gitu.

 

Asnawi Latief (F-PDU) menambah penjelasannya berdasarkan 

usulan tertulis dari UGM sebagai berikut:

Rumusannya   semacam   ini,  barangkali   bisa menjawab   nanti:  

Badan  Pemeriksa   Keuangan  adalah  lembaga  independent  yang bertugas  

mengawasi  dan  memeriksa  tanggung  jawab terhadap  keuangan  negara  di 

lingkungan pemerintah maupun di lingkungan lembaga negara lainnya. Ada 

kata-kata tanggung jawab seperti  itu. Apakah itu sudah  menampung? Ya, ini 

rumusannya  bisa dikombinasikan.

Lalu ada yang kedua. Badan ini adalah satu-satunya badan  pemeriksa  

keuangan yang susunan, kedudukan, kekuasaan, dan keanggotaannya  

ditetapkan dengan undang  undang. Di sini kan belum ada, itu barangkali  bisa 

dikutip ini dengan  rumusan  yang lebih sederhana.

Hobbes Sinaga (F-PDIP) menyampaikan pendapatnya sebagai 

berikut:

Yang pertama, memang tadi pertanyaannya  adalah baru melihat 

kedudukan  BPK, artinya  belum melihat tugas. Tapi karena sudah  dibicarakan  

sampai di situ, saya kira bisa  sekaligus  di... kita  tanggapi.  Jadi  mengenai  

kedudukan,  BPK memang  adalah lembaga negara, lembaga negara yang 

independent.

Nah, mengenai tugas, saya kira  untuk  menampung  pikiran tadi itu 

sebenarnya ada usul dari fraksi kami adalah  Badan Pemeriksa  Keuangan 

adalah sebagai lembaga negara independent yang mempunyai tugas 
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pengawasan, mempunyai tugas memeriksa pertanggungjawaban  pemerintah 

dalam  melaksanakan   Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara, Anggaran  

Pendapatan   dan  Belanja Daerah,  dan  dalam  mengelola kekayaan negara 

serta  kekayaan daerah. jadi sebenarnya inilah fungsi utama dari BPK di pusat 

dan di daerah. Karena kita tadi sudah membicarakan juga mengenai pusat dan 

daerah.jadi sekaligus di dalam satu ayat ini, kita menempatkan kedudukan 

BPK setelah dan tugasnya.

Jadi sebenarnya pengelolaan itu bukan dalam hal keuangan tapi justru 

kekayaan negara dan kekayaan di daerah. Jadi artinya saya lihat tadi Pak.. 

Pak Asnawi Latief juga mengatakan yang dari Gajah Mada, sedangkan  

usulan kita yang dari fraksi, yang resmi, ya kan belum di masukkan, tolong 

dimasukkan  dulu supaya mungkin di bawahnya ini, sebelum.. Alternatif  itu 

hanya menunjukkan  kedudukan. Jadi apakah  kedudukan  BPK itu lembaga 

negara atau lembaga di bawah DPR. Saya kira alternatif itu. Nah, jadi belum 

mengenai isinya. Jadi mengenai isinya tolong dimasukkan di sini, mungkin 

jadi....

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) kembali menimpali:

BPK lembaga di bawah DPR itu, belum tentu dia tidak independent. 

Pengertiannya adalah dia bagian dari DPR , tetapi tetap independent, bisa saja.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menanggapi:

Sulit itu, kalau itu.

Gregorius Seto Harianto menimpali:

Kenapa sulit? Kita melihat ada lembaga yang dibentuk oleh DPR tidak 

bertanggungjawab kepada DPR kan, bisa saja.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. kembali menegaskan:

Tapi enggak logis gitu, enggak masuk akal.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menambah argumentasinya 

dengan mengatakan:

Lho, dalam  perjalanan   kita,  kita  temukan   ada  lembaga  yang  dibentuk   

oleh parlemen, tapi tidak bertanggung  jawab kepada parlemen, bisa, karena 

DPR ini sebagai perwujudan  dari rakyat. 

Yang saya sayangkan kan kadang-kadang kita berargumentasi begini, 
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bagaimana lembaga itu bisa mengawasi  DPR? Yang diawasi oleh BPK itu 

bukan DPR sebagai lembaga politik, Sekjen DPR, pengelolaan keuangannya. 

Kalau saya terima uang  dari  menteri  gitu, BPK tidak  memeriksa,  yang 

diperiksa...kan  gitu. Tapi yang diperiksa  kan kesekjenen  itu pengelolaan  

keuangannya,  bukan  DPR sebagai lembaga politik.  

Jadi  menurut   saya  berbeda   gitu. Karena   pikiran   kami,  DPR, saya  ingin 

menempatkan DPR sebagai  pengawas  dari  apa  yang  dibuat  penyelenggara  

negara, termasuk  soal keuangan. Karena  itu, di situ  bedanya. Tetapi  dia  bisa 

saja dinyatakan sebagai lembaga independent, bisa.

Hamdan Zoelva (F-PBB) menyatakan persetujuannya 

agar masalah kedudukan BPK itu terlebih dahulu ditetapkan. 

Selanjutnya dikatakan:

Masalahnya begini, kalau saya pikir tentang apa yang disampaikan oleh 

Pak Seto, kita   inginkan   bahwa   BPK ini   bisa   mempunyai   akses   ke   

mana-mana,   karena kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga negara 

yang lain. Dia bisa mengakses ke Mahkamah Agung,  dalam hal keuangan  

negara. Dia bisa mengakses kepada Presiden, dalam  hal  keuangan  negara. 

Dan dia  bisa mengakses  kepada  DPR dan  MPR dalam masalah  keuangan  

negara.  Jadi semata-mata maksudnya  untuk  tidak  menempatkan lembaga  

yang  di  bawah  lembaga   negara  yang  lain,  hanya  karena   memberikan 

kedudukan   kepada  lembaga  ini,  yang  sejajar  dengan   lembaga  negara  

yang  lain, sehingga  dia mempunyai  power. Jadi nanti  kalau  dia di bawah  

satu  lembaga  tinggi negara,  seakan-akan  ini lembaga ini, lembaga  rendahan.  

Walaupun  tidak  demikian, tetapi seakan-akan, karena dia berada di bawah 

lembaga tinggi, lembaga negara yang lain, kemudian bagaimana dia meriksa 

lembaga negara yang lain yang kedudukannya sama.

Jadi saya kira persoalannya  di situ. Jadi kalau pun agak repot  juga nanti, 

secara psikologisnya bahwa dia bisa memeriksa seluruh  lembaga negara yang 

lain. Jadi saya setuju, bahwa tidak  usah kita sebutkan  di bawah  lembaga 

tinggi yang mana, baik di bawah  lembaga  DPR. Akan  tetapi  sudah,  tetap  

saja sebagai  lembaga  negara  yang independent.

Soedijarto (F-UG) menambahkan sebagai berikut:

Saya  kira  masalah  yang  dipersoalkan   Pak  Seto  kan,  bagaimana   DPR 

yang berfungsi mengawasi,  mendapatkan masukan, nah  masukannya  dari  

BPK. Kalau BPK nya itu yang independent, saya kira lebih baik daripada  
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BPK yang jadi bawahannya sebenarnya.  Jadi menurut  saya  bagaimana  

pun  juga kalau ada  istilah  bawahan,  itu memang  sub  ordinate, itu  less 

independent  mesti  daripada   satu   an  independent institution mestinya  

itu. Karena tujuan  akhir  dari  tadi pemyataan Pak itu kan dapat melakukan  

pengawasan  dan sumbemya dari hasil BPK. Saya kira jiwanya sama, tapi 

kalau  itu  di  bawah,  orang  bisa  meragukan.  “Oh, itu  kan bawahannya  DPR, 

gitu.” Sedangkan   DPR  itu  lembaga   politik.  Lembaga  politik  itu   can’t  

be..,  tidak   bisa sepenuhnya  independent. Kalau sesuatu  partai  politik nanti  

memiliki mayoritas yang lebih, itu baru di kontrol oleh partai itu saja. Jadi 

ini bahayanya, kalau masih seperti sekarang  enggak  ada  yang  50%  lebih  

sih  enggak apa-apa.  Tetapi  kalau  nanti  ada pemenang  yang 50% lebih, 

itu semua saya kira anggota  BPK nya itu semua  kawan  kawannya, gitu. Jadi 

kemungkinan  itu ada gitu lho Pak. Jadi kita kan membuat  suatu dasar-dasar 

untuk meniadakan kemungkinan yang seperti itu.

Sementara itu F-PG melalui juru bicaranya Amidhan, menegas-

kan:

BPK itu  kan  salah  satu  lembaga  tinggi  negara.  Oleh  karena   itu  dia  

harus mempunyai  kedudukan  yang sama dengan  lembaga tinggi negara yang 

lainnya. Oleh karena   itu,  saya  mendukung   Pak  Hamdan,  Pak  Dijarto.  

Jadi  janganlah  BPK itu disupremasikan dengan lembaga tinggi lainnya. ltu 

yang ingin saya kemukakan. Tapi sebenarnya yang saya angkat tangan itu tadi 

menyangkut tugas itu tadi Pak...

Selanjutnya anggota F-PG lainnya T.M. Nurlif menambahkan:

Ini  masih  bicara  soal  kedudukan   BPK. Saya  pikir  kalau kekhawatirkan  

Pak Seto, mungkin ya, mungkin kalau BPK di bawah DPR, kita secara optimum   

bisa  menggunakan   hasil  BPK itu   untuk  tugas-tugas   pengawasan   yang 

dilakukan  oleh DPR. Tapi kalau dalam tugas-tugas  BPK dan hasil pemeriksaan  

BPK, hasilnya  juga  diserahkan  kepada   DPR, toh  hasil  pemeriksaan   oleh  

BPK itu  bisa digunakan oleh DPR dalam rangka tugas-tugas pengawasan.

Kemudian kalau memang BPK di bawah DPR nanti, saya khawatir pada 

saat DPR itu  didominasi  oleh  partai-partai  tertentu,  kekhawatiran saya  

adalah  fungsi  BPK menjadi semacam  BPKP di Pemerintah  sekarang.  Jadi 

independensi sudah  tidak  ada, kemudian bahkan dia melanggar standard  

audit, gitu. Jadi nilai-nilai audit itu sudah bisa dilanggar. Tapi sejauh DPR 

bisa menggunakan hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan  oleh 
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BPK secara  optimal, barangkali  tidak  perlu ada kekhawatiran bahwa BPK itu 

harus di bawah DPR mungkin.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) kembali menjelaskan usu-

lannya sebagai berikut:

Ya makanya saya katakan semu. Tapi jangan lupa bahwa usul saya, saya 

dasarkan atas itu. Jadi bukan saya khawatir bahwa ...ndak ada kekhawatiran. 

Karena ketika BPK menjadi lembaga tersendiri yang dulu disebut  tinggi, 

dia juga bisa mengatakan  ndak mau menyerahkan  kepada  DPR, kasus 

longform misalnya kan itu  persoalannya.  Jadi menurut saya sekarang tinggal 

bagaimana mempertegas fungsi, tugas. Bukan persoalan siapa di bawah siapa, 

tinggi atau rendah. Usul saya bahwa BPK itu, itu dalam kerangka bukan 

persoalan  tinggi rendah, tetapi  persoalan  menyatukan  tugas pengawasan, 

gitu ya. Itu idenya. Kalau ide ini tidak bisa diterima, ya sudah. Saya hanya 

punya ide semua pemeriksaan  bukan hanya politis tetapi  juga keuangan itu 

ada di bawah DPR. Nah itu, tetapi  kalau ini tidak diterima, ya terserah, boleh 

saja, kita rumuskan  bahwa  BPK itu lembaga independent yang dibentuk oleh 

DPR, tidak usah di garis bawahi dia di bawah DPR.

Bisa kompromi begitu ya.... oh, ndak itu kaitan dengan artinya saya mau 

mundur tidak di bawah asal dibentuk  oleh DPR. Itu persyaratan saya. Jadi 

kalau Alternatif  dua itu  mau dihapuskan,  silakan, asal  dia dibentuk  oleh 

DPR, karena  dengan  demikian, karena DPR ini kan wakil rakyat, jangan 

terjadi lagi kasus di mana di BPK bisa menolak permintaan DPR. ltu saja.

Ketua Rapat Harun Kamil mencoba menyimpulkan:

Jadi mengenai kedudukan  BPK itu, ada tambahan  adalah  BPK sebagai 

lembaga negara yang independent yang dibentuk oleh DPR, itu alternatif 

lainnya, kalau gitu ya.

Tetapi Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menyanggah:

Bukan  Pak, bukan  begitu. Saya  kira  lembaga  dengan  orang,  lain  Pak. 

Kalau lembaga, DPR tidak membentuk BPK. Barangkali memilih orangnya 

iya. Milih salah satu orang milih,bukan membentuk BPK.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menjawab:

Ini kan saya mengutip pernyataannya pak Seto.
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Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) kembali menambahkan:

Lha iya makanya ini saya luruskan bahwa ini ada dua hal yang terpisah 

Pak...

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menyatakan:

Jadi jangan saya diomelin dong. 

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) kembali menegaskan:

Yang satu kita bicara lembaga, yang satu kita bicara orang. Jadi tolong 

jangan dicampur aduk.

Ketua Rapat, Harun Kamil mengarahkan:

Dimasukkan dulu alternatifnya nanti kemudian kita diskusikan, kan 

begitu. Kan lobi namanya juga ini ya. Masukkan dulu permintaannya pak Seto 

ini.

Soedijarto dari F-UG menyela:

Itu mengapa hilang, BPK sebagai lembaga tinggi yang independent, kok 

hilang ya.

Ketua Rapat, Harun Kamil menjawab:

Ndak, ada. Ndak, ada ‘tinggi’ Pak.

Soedijarto dari F-UG kembali berbicara:

Oh, pasalnya dipisah gitu.

Ketua Rapat, Harun Kamil mengarahkan:

BPK sebagai lembaga negara independent, dibentuk oleh DPR, itu 

Alternatif 2. Sudah betul itu, dibentuk oleh DPR. Oke, dua alternatif soal 

kedududkan.

Selanjutnya A.M.Luthfi (F-Reformasi) menyampaikan:

Saya  ingin   membacakan   begini   ya,   apa   yang   dirasakan    oleh   

BPK,  dia mengusulkan ada dua ayat,satu  ayat yang di atas persis soal ini. 

Barangkali dengan ini kita tahu apa yang dia rasa selama ini. lni usul dari 

BPK. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang terlepas  

dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, DPR dan lembaga tinggi negara 

lainnya independent. Badan itu bukanlah pula badan yang berdiri sendiri di 
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atas pemerintah, gitu ya.

Badan  Pemeriksa   Keuangan  berkedudukan  di  lbukota  negara  dan  

memiliki perwakilan yang berkedudukan di setiap lbukota Provinsi, itu satu 

ayat.

Ayat  Kedua, sekalian   saja,  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa   

Keuangan diberitahukan kepada DPR dan DPRD, nah ini usul BPK tentang 

dirinya sendiri.

Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) mencoba menengahi:

Saya kira  begini  Ketua, ini  kan  ada  analogi dengan  Bank Indonesia  ya. 

Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang independent. Pembentukan  

Bank Indonesia itu adalah oleh undang-undang. soal kemudian siapa yang 

menjadi Dewan Direksi, itu diusulkan oleh DPR, dan bahkan dipilih oleh DPR. 

Saya kira BPK pun tidak jauh dari itu kalau kita mau menyebut ini sebagai 

lembaga negara independent.

Jadi apa yang dimaksud  oleh Pak Seto, pemahaman  saya adalah bukan 

lembaga BPKnya, tetapi  adalah keanggotaan  BPK, itu yang dipilih oleh DPR. 

Saya kira itu yang dimaksud.  Jadi bukan  lembaga  BPK-nya. Oleh karena   

itu  maka  tidak  perlu  masuk alternatif. Jadi nanti ketika kita bicara tentang 

keanggotaan, baru di situ masuk, begitu. Jadi saya pikir enggak perlu ada 

alternatif, karena kita sudah sepakat prinsipnya adalah BPK adalah lembaga 

negara independent. Selesai. Saya kira begitu, Pak. 

 

Selanjutnya Ketua Rapat Harun Kamil mencoba menjelaskan:

Tadi coba Pak Seto meluruskan kembali, sebab kata-kata waktu saya titik 

di situ, ndak, ndak oke, dihapus kata-kata... ya habis kita harus begitu dong, 

kalau enggak..kan lembaga adu doba ini. Karena sebagai Notaris kan  tidak 

boleh berpihak, itu betul.

Sekarang kita masuk ke tugas kalau begitu ya. Oke, tugas fungsi, tadi 

ada  dua pendapat  juga sebetulnya. Ada yang kata-katanya “keuangan 

negara” sudah cukup, ada yang mesti dilengkapi dengan “pengelolaan dan 

pertanggungjawaban”. Tapi Pak Khaliq bilang lho itu apa sudah memasuki 

pengertian  pemeriksaan  dan pengawasan terhadap keuangan  negara?  Dari 

mana  harta  diperoleh  dan  kemudian  usul lagi, sudah  kalau begitu.

Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) menginterupsi:

Interupsi sebentar. Sebelum  kita  masuk  pada  tugas,  saya  kira  kita  
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selesaikan   dulu  pengertian kedudukan  BPK itu, karena kalau dilihat dari 

kalimat tugas BPK, itu masih ada istilah berkedudukan,  saya kira disatukan  

saja ke atas. Ya, jadi kita masukkan  saja semua, menjelaskan  bahwa  BPK itu 

lembaga negara independent di bidang apa dan di mana dia. Itu disatukan 

saja.  Saya kira begitu.

Misalnya begini, saya punya rumusan, BPK sebagai lembaga negara 

independent

di bidang pengawasan keuangan negara berkedudukan di Ibukota negara 

dan memiliki

perwakilan di ibukota provinsi.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S,H. kembali  mengarahkan:

Kan ada tiga tahapan, Pak Khalik ini. Pertama tahapan kedudukan. Tahapan 

kedua adalah mengenai tugasnya. Yang ketiga tempat kedudukannya. Saya 

tawarkan yang kedua tadi, kita bahas yang kedua, belum yang ketiga. Saya kira 

clear ya Pak. Silakan mengenai itu, apa bisa ada kompromi ini.

Kemudian Amidhan (F-PG) menjelaskan:

Dari segi  terminologi  ya, sering  sekali pengelolaan itu adalah  terjemahan 

dari  manajemen.  Nah, kalau  dia terjemahkan  dari  manajemen  maka  

pengelolaan  itu mulai  dari  awal, artinya  sumber-sumber perencanaan sampai  

pertanggungjawaban. Tapi kalau Pak Nurlif menambah  pertanggungjawaban 

itu berarti  stressing itu  juga baik gitu. Kemudian kalau itu terlalu teknis, 

dan perlu diatur di undang-undang saja, ya dihapuskan saja semuanya. Jadi 

lembaga keuangan negara saja, keuangan negara saja.

Hamdan Zoelva (F-PBB) selanjutnya mengingatkan:

Tadi kita sangat anu, saya sangat  terganggu dengan apa yang disampaikan  

oleh Pak Asnawi Latief, tadi dari usulan dari UGM. Artinya begini, tadi kita 

hampir  sampai pada satu  kesepakatan  bahwa  yang dimaksud  itu bukan saja 

tanggung  jawab, tetapi juga pengelolaan  itu. Sekarang  di stressing lagi hanya  

kepada  tanggung  jawab. Jadi mengganggu ini.

Jadi saya pikir baiknya dua itu, ada unsur  memang pengelolaan, kemudian  

ada unsur tanggung jawab. Apakah kita masukkan secara tegas di situ, ataukah 

tidak sama sekali, dengan pengertian bahwa itu nanti akan diatur undang-

undang, kan itu juga jadi persoalan sekarang  ini. Jadi kalau saya usul, kita 

letakkan saja kepada undang-undang mengenai pre audit dan post audit ini. 

Karena mungkin juga hal-hal lain seperti  masalah sumber-sumber keuangan 
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itu juga, itu menjadi baban yang harus diperiksa dan diawasi oleh BPK, 

jangan-jangan  juga mungkin, ini barang-barang haram  juga masuk  dalam 

sumber keuangan negara.

Jadi ini yang berkaitan dengan itu semua mungkin perlu juga jadi renungan 

kita. Apakah pengelolaan  ini tidak  termasuk  kepada  pemeriksaan  sumber,  

ataukah  yang dimaksud pengelolaan ini hanya memeriksa  barang yang sudah 

ada, uang yang sudah ada. Jadi saya  pikir kita susun  saja kalimat  dalam  

pasal ini lebih  fleksihel sehingga dalam undang-undang kita bisa atur  baik 

dalam sumber  pengelolaan  maupun  dalam tanggung jawab.

Asnawi Latief (F-PDU) memberikan komentar sebagai berikut:

Saudara Pimpinan, setelah saya baca usulan Fraksi kami memang ada 

tanggung jawab itu. Jadi kebetulan saya yang bawa. Jadi ada ...., kalau di sini 

ada lembaga tinggi di DPR ini. Jadi memang sebetulnya  pejabat  publik itu ya 

dimintakan  tanggung  jawab, dalam  Islam  juga mas’uliyah   juga itu  tanggung  

jawab. Itu  yang  diminta,  diperiksa tanggung   jawabnya  dia  kan. Sebagai  

pejabat  publik  itu  sudah   menjadi  tanggung jawabnya sebetulnya,  terhadap 

pengelolaan  uang  itu. Jadi kalau  dipilih  mana  yang dipakai pengelolaan 

atau pertanggung jawab, lebih tinggi tanggung jawab. Seperti kita juga minta  

Presiden,  itu  kan  yang  diminta  tanggung  jawabnya  kan  tidak  diminta 

pengelolaannya bagaimana, itu kan proses dari tanggung jawab.

Semula saya memang usul dengan  tanpa  itu sudah  mencakup gitu. Lalu 

timbul tanggung  jawab  tadi  itu, saya  periksa-periksa  memang  Fraksi  kami  

ada  kata-kata tanggung   jawab,  tetapi   kalau  dihilangkan   pun   juga  sudah   

otomatis   menyangkut tanggung jawab. Hanya saja jangan garis miring. 

Pengawasan dan pemeriksaan, bukan “atau”.

Demikian juga Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menyampai-

kan komentarnya:

Saya  kira  yang  memeriksa  tanggung   jawab  pemerintah   atau  siapapun   

yang menggunakan  uang negara itu, nanti DPR. Karena pertanggungjawaban 

itu kan, yang diperiksa  oleh BPK bukan pertanggungjawabannya, tetapi  

sesungguhnya  penerimaan dan   pengeluaran.   Dia  hanya   memeriksa,   

serahkan    kepada   DPR, terserah,    dia mengatakan  yang benar, benar, yang 

salah, salah, dia sampaikan.  Dia tidak lihat-lihat tanya tanggung  jawabnya, 

yang tanya tanggung  jawabnya DPR nanti. Karena itu untuk mencari  jalan 

keluar, saya  mau usulkan  di sini, pengawasan  dan  pemeriksaan  saya 
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setuju. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan  dan pengeluaran 

keuangan negara.  Jadi itu, itu  yang  dia  periksa.  Penerimaan  dan  pengeluaran   

uang  negara.

Serahkan kepada DPR, nanti DPR yang minta tanggung jawabnya.

Selanjutnya Hobbes Sinaga  (F-PDIP) menyatakan:

Memang ini jadi agak sulit, kita untuk membahas apakah keuangan, 

mulai dari keuangan negara, kekayaan negara tadi, kita sudah agak sulit. Jadi 

artinya, yang saya lihat artinya, kita kurang  memperhatikan alur kedudukan 

dari   BPK ini.  Saya  tadi  mengatakan   sebenarnya  kan  masalah  keuangan   

ini,  ini berhubungan dengan  GBHN. Setiap  lima tahun,  MPR menetapkan  

Garis-garis Besar Haluan   Negara,  kemudian   untuk   mewujudkan   GBHN 

ini,  setiap   tahun   Presiden bersama-sama  dengan  DPR, ini masih rumusan  

yang lama nih, menetapkan  Undang  Undang APBN.

Nah, sebenarnya yang diperiksa  oleh BPK itu  adalah  apa  yang dibuat  

dalam APBN. Jadi  kalau  pada  APBN-APBN  pada  tahun   pertama   Presiden   

melaksanakan tugasnya, itu belum diperiksa. Tapi pada waktu APBN tahun 

kedua, selalu ada laporan pertanggungjawaban dari Presiden di depan Sidang 

DPR. Nah, sebenarnya pertanggungjawaban inilah, yang sebenarnya yang 

diperiksa  oleh BPK. Hasil pemeriksaannya itu di bidang keuangan. Termasuk  

juga kekayaan yang ada di situ, itu yang dilaporkan kepada DPR karena 

setiap itu sebenarnya harus ada tenggang waktu yang tepat antara laporan 

pertanggungjawaban   Presiden,  dengan   pembahasan   undang-undang,   

Rancangan Undang-Undang APBN. Nah, inilah hukum tata negara.

Jadi artinya  kita di sini tidak melihat misalnya pengertian pengelolaan itu 

dalam sudut  manajemen. Kebetulan yang kita bicarakan  ini adalah  masalah 

hukum, hukum tata negara dan alurnya ada, begitu. Jadi kalau menurut  

saya, sebenarnya tugas BPK ini adalah   melakukan   pemeriksaan terhadap   

pertanggungjawaban   anggaran   dan pendapatan  negara.  Soal  kekayaan   

negara   saya  bilang  tadi   itu  sebenarnya kan kekayaan negara yang ada. 

Ini kan hasil dari APBN dari sekian puluh tahun yang lalu. Artinya bahwa  

pemeriksaan  BPK tidak  terbatas pada, hanya kepada  yang dihasilkan oleh 

APBN tahun ini. Itu juga pada yang lalu. Supaya kita jelas bahwa di APBN 

itu kan semua pendapatan dan belanja negara itu dimuat di APBN, soal 

prakteknya selama ini bagaimana, saya kira itu jangan jadi ukuran kita, kita 

harus lari pada pengertian yang sesungguhnya.
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Kemudian T.M. Nurlif (F-PG) menyampaikan pendapatnya:

Kembali ke soal dua kata tadi Pak, pengelolaan  dan pertanggungjawaban. 

Saya pikir bisa kompromi dengan apa yang disampaikan  Pak Asnawi, bahwa 

yang diperiksa pada akhimya  memang adalah pertanggungjawaban keuangan. 

Kalaupun pengelolaan itu dianggap ada sesuatu  yang perlu diperiksa, tetapi  

dilaporkan  sekaligus pada saat pemeriksaan laporan  pertanggungjawaban. 

Saya pikir itu mungkin  bisa kita pahami bahwa   tugas   ataupun   pemeriksaan   

itu adalah memeriksa laporan pertanggungjawaban, atau tanggung jawab 

pemeriksaan. Itu mungkin.

Jadi kalau saya ingin baca lengkap dengan anak kalimat dalam ayat 

yang lama, kalau kita mau sempurnakan Pak ya, untuk memeriksa  

pertanggungjawaban tentang keuangan negara dan kekayaan negara  

diadakan  suatu  Badan Pemeriksa  Keuangan yang peraturannya ditetapkan 

dengan undang-undang. Itu mungkin nanti rumusannya demikian. Jadi kata 

pengelolaan sudah hilang, jadi pertanggungjawaban.

Andi Mattalatta (F-PG) secara singkat menyatakan:

Saya tidak punya pendapat sebenarnya Pak, ya sekalipun pendapatan 

sering sering ada.  Terbuka   pikiran saya  setelah membaca pengawasan, garis   

miring pemeriksaan.

Ketua Rapat, Harun Kamil menegaskan:

Pengawasan dan pemeriksaan itu, bukan garis miring.

Menanggapi Ketua Rapat, Andi Mattalatta (F-PG) menguraikan 

pendapatnya:

Dan pemeriksaan, dan dikonversi APBN dan non APBN. Pengawasan 

pengertian kita barangkali lebih luas dari pemeriksaan Pak ya. Pemeriksaan 

sudah teknis, meneliti ke mana  barang  yang  sudah  ada, dari  mana  diperoleh,  

ke  mana  perginya. Kalau pengawasan   bisa  lebih  politis.  DPR bisa  melakukan  

pengawasan   keuangan,  tetapi belum tentu dia bisa melakukan pemeriksaan  

keuangan. Itu dari satu sisi, dari segi jenis uangnya APBN itu bisa diperiksa, 

bisa diawasi. Non APBN kan belum jelas darimana sumbemya, belum  tentu  

bisa  diperiksa.  Hanya bisa  diawasi,  darimana datangnya, karena sesuatu 

yang bersifat prediksi.

Karena itu  dalam pikiran saya, kedua hal ini mempunyai  makna yang 

berbeda Pak, dan mempunyai sasaran  yang berbeda  juga. Nah, karena  ini 
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masalah yang sangat sensitif, ada baiknya barangkali kita tanya ulang kepada 

ahli keuangan, tapi yang jelas pikiran saya seperti itu, kalau pemeriksaan ya itu 

uang yang sudah konkrit APBN. Kalau yang  belum  konkrit,  ya pengawasan,  

uang-uang  yang  diterima   Presiden  dari  luar, diawasi, setelah dia datang 

baru diperiksa. 

Dalam kaitan ini Ketua Rapat Harun Kamil mempertanyakan:

Masih soal apa nih? Kan bukan berarti harus berbicara untuk berpendapat, 

boleh enggak saya melemparkan itu, pendapat itu. Jadi BPK mempunyai  

tugas  melakukan pengawasan dan pemeriksaan, pertanggunganjawaban, 

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

Pembahasan dilanjutkan oleh Hamdan Zoelva (F-PBB) yang 

menyatakan:

Ada kekhawatiran saya  mengenai  hanya  pertanggungjawaban  ini,  jadi 

yang selama  ini terjadi  bahwa yang dilakukan  oleh BPK dalam hal  post audit  

itu. Jadi dia melakukan recheck ulang terhadap laporan dari yang sudah ada, 

jadi itu yang dilakukan, pemeriksaannya  sifatnya   post audit.  Jadi  kalau   

nanti   kita  stressing saja  kepada pertanggungjawaban, nanti akan begitu lagi 

hanya kepada post audit itu. Nah, ini yang selama ini dilakukan oleh BPK.

Melanjutkan pembahasan ini Soedijarto (F-UG) menyampaikan 

pendapatnya:

Setelah saya mendengarkan  berbagai  argument,  rasanya  usulan Saudara  

Ketua  lebih pas gitu ya, karena  begini, pengelolaan yang tadi dikatakan  oleh 

Pak Amidhan meliputi  perencanaan,  penggunaan  dan evaluasi, itu memang 

pekerjaan  DPR. Karena pertanyaannya  adalah   mengapa,  bagaimana  kamu  

mendapatkan  uang,  sedangkan pertanyaan BPK, mengapa  kamu  berbuat  

begitu, gitu. Jadi artinya  accountability-nya yang diminta itu. Bukan 

accountability menjawab kemengapaan nanti itu. Sedangkan tanggung  jawab 

DPR kan tadi, mengapa pajaknya begitu. Kan ada BI, yang kebijakan moneter, 

tapi kalau BPK ndak akan ngomong mengapa itu pajaknya gitu. Tapi mengapa 

uangnya  itu  dipakai  untuk  itu.  Jadi  menurut  saya  the  founding  fathers  

bijaksana, rumusan  tanggung  jawab gitu. Nah, setelah  kita ngomong-

ngomong  juga akhirnya  ke situ, gitu. Jadi terhadap pertanggungjawaban 

keuangan negara gitu.
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Menanggapi pembicara sebelumnya Asnawi Latief (F-PDU) 

menyatakan:

Sedikit saja, menarik itu kata-kata  accountability itu tadi. Itu dalam 

bahasa Arab mas’uliyah, bukan laporan. Jadi kalau itu kan laporan, kalau 

pertanggungjawaban itu tanggung  jawab, amanat  namanya  Pak, tanggung  

jawab. Kalau sudah  dalam  bentuk report itu pertanggungjawaban namanya. 

Sehingga...

 

Pada bagian lain Asnawi Latief (F-PDU) menambahkan pen-

dapat nya:

Mas’uliyah, .... itu  ya perlu  menggalakkan  juga bahasa-bahasa  yang...Jadi 

kalau bahasa lnggrisnya tadi accountability, persis sama ini accountability, 

itu lebih...Jadi oleh karena itu, bahasa Indonesia yang tepat adalah tanggung 

jawab, amanah jadi.

Melanjutkan pembahasan itu Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) 

menyatakan:

Jadi kelihatannya  mengarah  kepada pertanggungjawaban Pak ya. Jadi 

terakhir ya, selesai ya. Jadi kalau misalnya katakanlah demikian, suatu  

jembatan di bangun Pak ya, kemudian  jadi selesai jembatan  dulu, baru 

BPK boleh masuk, kira-kira  kan begitu kan, jadi post audit. Jadi selama 

pembangunan  itu BPK enggak boleh masuk itu. Ini kan tidak sesuai dengan 

konsistensi.

Soedijarto dari F-UG menyela:

Kalau dicurigai boleh masuk.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menguatkan pendapatnya:

Bukan, kita  kan  bicara  konsistensi   antara   rumusan   dengan  pelaksanaan   

di lapangan,  rumusannya  adalah  setelah  pertanggungjawaban. Jadi selesai  

bangunan, baru  diperiksa,  gitu  lho. Jadi ini  konsistensi  antara  rumusan  

dengan  dilaksanakan, sebab  kalau post audit adalah begitu. Jadi selama  

jembatan itu sudah berdiri, apapun bentuknya mungkin satu tahun habis itu 

runtuh, enggak masalah karena post audit-nya gitu. Asal proses yang itu kalau 

bisa, itu selama proses juga kita cek, BPK bisa mengecek itu. Jadi rumusan 

ini tolong disesuaikan dengan realita. Realita BPK bisa melaksanakan tugas 

mengecek, jembatan belum selesai, dia cek...
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Diskusi mengenai kewenangan BPK berlanjut,  Lukman Hakim 

Saifuddin (F-PPP) menyampaikan pendapatnya:

Jadi memang  ya, seringkali  ketika kita merumuskan sesuatu  itu, semakin  

kita ingin  memperjelas  atau  mempertegas rumusan  itu, sesungguhnya  

seringkali  justru membatasi begitu. Karena yang ditegaskan itu sekaligus 

justru memberikan pengertian bahwa hanya itu saja yang ingin dipertegas, 

begitu. Nah, dan terbukti  kaitannya dengan pengelolaan, tanggung jawab, 

pertanggungjawaban dan sebagainya.

Jadi, apa tidak sebaiknya kami mengajak, ya sudah dibuat umum saja 

begitu. Jadi pemeriksaan  dan pengawasan keuangan negara begitu. Nah, lalu 

nanti ada satu klausul atau  pasal yang menyatakan  bahwa susunan  kedudukan  

kewenangan  BPK itu diatur oleh undang-undang, biarlah  undang-undang 

itu, di mana yang membuat  itu adalah mereka-mereka  yang  relatif  lebih  

berkecimpung   dalam  hal-hal  teknis   itu   yang kemudian bisa membatasi 

sebenarnya kewenangan BPK ini dalam hal apa saja.

Ini kan kita hanya membuat  payung saja sebenarnya,  nah payung itu 

sebaiknya dibuat yang general yang seluruh kemungkinan itu bisa masuk 

di situ. Jadi akan halnya nanti, teknis, detilnya seperti apa, biarkan itu kita 

serahkan  ke dalam undang-undang. Jadi  intinya  saya  ingin  mengajukan   

usul  sudah   hilangkan  saja  pengelolaan   dan pertanggungjawaban, sehingga 

itu lebih general,lebih umum, semua masuk di situ.

Selanjutnya A.M. Luthfi (F-Reformasi) menyatakan:

Ini saya bacakan lagi apa yang BPK katakan tentang tugas dia. Pemerintah  

pusat maupun   pemerintah   daerah   mengelola  dan   mempertanggungjawabkan 

keuangan negara   yang   telah   disetujui   DPR  dan   DPRD. Cara  pemerintah  

mengelola   dan mempertanggung jawabkan keuangan  negara yang telah  

disetujui  oleh DPR maupun DPRD, harus  sepadan   dengan  keputusan   

tersebut. Jadi  istilahnya  mengelola  dan mempertanggungjawabkan. ltu 

istilahnya BPK.

Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan usul sebagai berikut:

Bagaimana kalau kita setuju saja ini, urusan BPK ini?

Usul Ketua ditanggapi oleh A.M. Luthfi (F-Reformasi) dengan 

menyatakan: 

Oleh Pemerintah.
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Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menyampaikan hal yang 

sama dengan menyatakan:

Yang melakukan kan Pemerintah, bukan BPK kan?

Pandangan ini ditanggapi lebih lanjut oleh A.M. Luthfi 

(F-Reformasi) dengan menyatakan:

Oh, ndak, pemeriksaannya BPK.

Secara pertanggungjawabannya, tapi istilahnya itu, soal istilah ini, 

mengelola dan

mempertanggung  jawabkan,   dua   itu   satu   baris,   usul...  satu   nafas.   

Mengelola, mempertanggung jawabkan, memang  ujungnya  mempertanggung 

jawab, tetapi  cara mengelolanya itu juga rupanya dilihat.

 

T.M. Nurlif (F-PG) melanjutkan sebagai berikut:

Saya masih  kepada  tawaran  kami semula. Saya pikir  kalau dalam  

Undang-Undang  Dasar  ini,  paling  tidak  apa  yang  sudah   jelas diatur   

dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang  sudah  ada,  jangan kita kurangi  

lagi kejelasan yang sudah ada itu. Dan kita dari awal sudah sepakat, kalau ada 

hal-hal yang bisa kita angkat dari Penjelasan untuk kita atur dalam pasal-

pasal kenapa kita enggak angkat itu.

Nah, sehingga amandemen  ini paling tidak menurut  saya, paling tidak 

apa yang

sudah  jelas dalam  Undang-Undang Dasar semula,  tidak  berkurang,  

kalau  bisa akan lebih memperjelas apa yang tidak diatur di Penjelasan untuk 

kita angkat dalam pasal pasal yang akan kita amandemen, itu prinsipnya 

barangkali Pak.

Selanjutnya Ketua Rapat Harun Kamil menawarkan suatu 

rumusan sebagai berikut:

Baik, saya tawarkan  apakah  kita  bisa sepakati  bahwa  untuk  memperjelas  

apa yang sudah jelas, kata-kata  pengelolaan dan pertanggung jawab tetap 

masuk. Sehingga rumusannya menjadi:  “BPK  mempunyai    tugas    melakukan    

pengawasan dan pemeriksaan  terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara.” Bisa disepakati, baik, sudah.
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Usul ini ditanggapi oleh Asnawi Latief (F-PDU) dengan usul 

yang lain sebagai berikut:

Saya usul begini, mengutip di sini, Ayat (5) dari  Penjelasan itu sudah  

masuk di situ. Memeriksa tanggung jawab keuangan pemerintah dan badan 

lain.

Menanggapi usul tersebut Ketua Rapat Harun Kamil 

menjelaskan:

Keuangan negara itu berarti pemerintah dan yang lain-lain.

Asnawi Latief (F-PDU) menambahkan:

Dan badan lain artinya badan di luar pemerintah, BUMN.

Ketua Rapat Harun Kamil menjawab kembali:

Kalau keuangan negara artinya adalah seluruh keuangan ya.

Asnawi Latief (F-PDU)  menyetujuinya dengan mengomentari:

Ya, ya. Jadi enggak pakai Pemerintah ya.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menimpali:

Tanggung jawab, bukan pertanggungjawaban mungkin.

 Jawaban Ketua Rapat Harun Kamil menegaskan:

Ya tanggung jawab keuangan negara.

 Asnawi Latief (F-PDU) memperkuat    pandangan ketua:

Terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Ketua Rapat Harun Kamil melengkapi usulannya:

Berkedudukan di ibukota negara dan perwakilannya di ibukota provinsi.

Lebih lanjut Ketua Rapat, Harun Kamil mengemukakan: 

Keuangan negara itu berarti pemerintah dan yang lain-lain.

Selanjutnya Asnawi Latief (F-PDU) menjelaskan: 

Yang dimaksud badan lain adalah badan di luar pemerintah, BUMN.
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Ketua Rapat, Harun Kamil menegaskan: 

Kalau keuangan negara artinya adalah seluruh keuangan.

Menyambut pernyataan Ketua Rapat, Asnawi Latief (F-PDU) 

menyatakan: 

”Ya, ya. Jadi enggak pakai Pemerintah ya.”

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) berpendapat yang sama 

dengan Asnawi Latief: 

Yang benar adalah tanggung jawab, bukan pertanggungjawaban.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menegaskan: 

“Ya tanggung jawab keuangan negara.”

Asnawi Latief (F-PDU) menambahkan: 

Yang dimaksud tanggung jawab keuangan negara adalah terhadap 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Ketua Rapat, Harun Kamil berpendapat: 

BPK berkedudukan di ibukota negara dan perwakilannya di ibukota 

provinsi.

Selanjutnya Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) menyatakan bahwa: 

Pada Ayat (5) Pasal 23, itu jelas sekali di sini tugas BPK, adalah untuk 

memeriksa tanggung  jawab tentang  keuangan  negara. Kenapa tidak ini yang 

kita ambil. Artinya kalau  kita  mau lihat  di  situ,  BPK mempunyai  tugas  

pengawasan  dan  pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Tanggung 

jawab keuangan, tanggung jawab tentang keuangan  negara. Dengan kata 

“tentang” keuangan  negara itu apa saja masuk di situ. Jadi saya ingin 

mempertimbangkan ini, untuk di masukkan sebagai pertimbangan kita. 

Karena  kalau  kata  “pengelolaan”  dan  itu  sumbernya  tadi   Pak  Luthfi  

sebut, itu pemerintah yang melakukan, bukan BPK.

A.M. Luthfi (F-Reformasi) menyela:

Pengawasannya Pak.
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Andi Mattalatta (F-PG) menambahkan:

Yang mengelola pemerintah.

Lebih lanjut, Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) menyatakan:

Ya kalau mungkin bisa kita lihat Ayat (5) yang lama, itu baik ya. Jadi saya 

pikir soal pengelolaan itu include nanti di dalam tanggung jawab itu.  Saya kira 

seperti itu.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. memperjelas:

Tadi kan kita sudah hampir sepakat semua ini Pak Khaliq, bahwa 

pengelolaan dan tanggung jawab itu dimasukkan dengan melihat supaya 

jangan lepas dan tidak salah menafsirkan pada tanggung jawab itu, termasuk 

kepada proses, kan begitu. Nah, kalau Pak Khaliq berpendapat pengelolaan 

mau dihilangin gitu.

Kemudian Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) menyatakan:

Dihilangkan, iya dong.

Saya melihat kalau pengelolaan dan tanggung jawab itu ekplisit di situ, 

itu nanti hal-hal yang tidak ter-cover tadi ada istilah Pak Lukman adalah 

membatasi, apakah kita hanya itu yang mau kita batasi, pengelolaan dan 

tanggung jawab itu. Kalau misalnya itu menjadi  sesuatu  yang misalnya 

menampung semua  hal, saya  pikir enggak ada soal. Tetapi kalau kemudian 

itu diartikan hanya itu, itu yang masih menjadi soal buat saya.

Selanjutnya, Hobbes Sinaga  (F-PDIP) mengemukakan:

Terima kasih Pak, jadi sebenarnya mengapa  BPK ini dibentuk, BPK 

ini dibentuk untuk  melaksanakan   pemeriksaan   terhadap  pelaksanaan   

APBN seperti   yang  saya katakan tadi. Yang melaksanakan APBN itu adalah 

pemerintah. Jadi sebenarnya BPK ini dibentuk  untuk  memeriksa  pemerintah.  

Jadi saya kira di sini BPK mempunyai  tugas melakukan   pemeriksaan   

terhadap  tanggung   jawab  pemerintah  atau   memeriksa tanggung  jawab 

pemerintah dalam  keuangan  negara.  Sebenarnya  kalau saya, kalau kami  

tetap   konsisten  bahwa  yang  diperiksa  itu  adalah  Anggaran  Pendapatan   

dan Belanja Negara. Karena kalau disebut  keuangan  negara memang kita 

sudah lihat tadi, keuangan negara itu sangat luas sekali, sehingga enggak 

ada ukuran-ukuran  yang jelas. Tapi kalau dengan  APBN itu, karena  itulah  

tugasnya  sebenarnya. Ini kan kita bicara mengenai  lembaga  negara  dari  
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sisi pertanggungjawaban. Nah, jadi tanggung  jawab Pemerintah  mungkin  

ditambah  di sini adalah  pemerintah dulu, supaya  jelas bahwa yang diperiksa 

itu adalah pemerintah.

Asnawi Latief (F-PDU) mengatakan:

Saudara Pimpinan, tadi kan sudah ada pengerucutan,  jadi kami mengapa 

tadi itu saya  pikir  belum  berubah  dari  pemerintah menjadi  negara. Serta  

berubah  menjadi negara maka itu sudah  tidak perlu ada tambahan  badan-

badan lain. Fraksi kami kan mengusulkan   sama  dengan  Pak  Hobbes  tadi,  

artinya   keuangan   pemerintah  yang dikelola  dan  tanggung  jawab  keuangan  

pemerintah   dan  badan-badan  lain  di  Iuar pemerintah.  Jadi kalau negara  

itu mencakup  badan  lain, monggo, kalau belum ya di rinci  sama  seperti  

PDIP sebetulnya.  Soal rumusannya   itu  kita  serahkan   pada  Tim Perumus, 

intinya kan itu ya Pak ya.

Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) berpendapat:

Saya tanya Pak, kalau memeriksa tanggung jawab keuangan negara itu, apa 

yang diperiksa   sih.  Kalau ada  pengeluaran   negara  yang  salah  atau  benar,  

pemerintah bertanggung jawab.  Apa itu yang diperiksa. Seberapa jauh?

Ketua Rapat, Harun Kamil bertanya:

Tanya kepada siapa, nih ?

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menegaskan:

Ya kepada   kita  sekalian,  karena   ada  rumusan   memeriksa   tanggung   

jawab keuangan. Apa tanggung  jawabnya itu diperiksa atau benar tidaknya 

gitu lho. Apakah kalau salah, asal pemerintah bertanggung jawab ya sudah, 

toh dia bertanggung jawab. Karena itu, menurut  saya dari segi prinsip. 

Apakah yang diperiksa  itu tanggung jawab keuangannya    atau   pengelolaan   

dalam   pengertian    penerimaan,   pengeluarannya, penggunaannya  atau 

apalah begitu, bukan tanggung jawab. Kalau memeriksa tanggung jawab, itu 

apa  yang mau diperiksa  itu. Enggak maksud  saya, saya mau tanya  kalau 

memeriksa tanggung jawab keuangan itu apa yang diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya, Soedijarto (F-UG) menyatakan:

Sebenarnya  dijawab  oleh nanti  Pak, hasil temuan  tersebut diserahkan  

kepada DPR, dan apabila ada penyelewengan  diteruskan  ke Kejaksaan 
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Agung. Jadi BPK tidak memberikan    vonis,   tetapi    memberikan    report   

kepada   lembaga-lembaga   yang mempunyai wewenang bidang-bidang itu.

Lebih lanjut Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menanyakan:

Pertanyaan saya, kalau BPK memeriksa tanggung jawab keuangan negara, 

itu apa yang diperiksa?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Soedijarto (F-UG):

Bener apa tidak dia melakukan.

Hamdan Zoelva (F-PBB) menanggapi sebagai berikut:

Saya pikir  rumusan  ini sudah  pas sekali ini. Jadi dengan  segala  

kemungkinan tugas-tugas yang nanti akan dipikul oleh BPK. Sudah termaktub 

di sini. jadi kenapa tadi ada  pengelolaan, karena  kita khawatir  kalau hanya  

tanggung  jawab, itu  BPK hanya memeriksa  post audit tidak pada pre audit 

itu. Itu saja masalahannya  tadi kenapa ada, kita tambahkan   pengelolaan.  

Kan selama  ini  yang dilakukan  adalah  post audit  itu, sehingga  BPK hanya  

melihat  ekomya  saja  gitu  lho. Jadi itu  yang  menjadi  masalah selama ini. 

Kenapa kita tambahkan  itu? Jadi saya prinsip sudah setuju dengan rumusan 

ini, sudah pas.

Kemudian  masalah  keuangan   negara  atau   keuangan   pemerintah.  

Keuangan negara ini lebih luas dari keuangan pemerintah. Termasuk tadi Pak 

Asnawi sampaikan, bahwa kalau keuangan  pemerintah harus  tambah  lagi 

nanti badan-badan lain di luar pemerintah, ya seperti  BUMN dan lain-lain 

sebagainya, BUMD dan mungkin ada badan badan  lain  di  luar  juga  itu.  

Jadi  keuangan negara sebenarnya sudah mencakup segalanya termasuk  juga 

yayasan mungkin, yang keuangannya berasal dari negara.

Ketua Rapat menawarkan: 

Apakah terhadap rumusan ini bisa disepakati semua?

Seluruh peserta secara aklamasi menjawab: 

Setuju.

Selanjutnya Ketua Rapat menyambut: 

Baik Kalau begitu. Kita keempat  ya. Hasil temuan  BPK diserahkan  

kepada  DPR dan  DPRD. Jadi hasil temuan  tergantung di pasisi  mana  
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begitu, dilakukan  tersebut. Gantian dulu sekarang Pak Hendi,  habis itu Pak 

Hamdan.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menyatakan:

Ada beberapa  poin di sini Pak, di Butir 4. Yang pertama perumusan hasil 

temuan BPK, itu  barangkali  disesuaikan  dengan  tugas  BPK, sehingga  

menjadi  temuan  hasil pengawasan dan pemeriksaan BPK. ltu satu ya Pak.

Kemudian yang  kedua,  ini dalam  kurung  tergantung lokasi pemeriksa.  

Kalau lokasi kan  tempat  Pak ya. Jadi  tempatnya  selalu  di provinsi, tidak 

ada  yang di luar provinsi. Jadi tempatnya selalu ada DPRD-nya. Jadi kalau 

menurut saya tergantung dari substansi obyek pemeriksaan,  bukan tempat,  

bukan lokasi Pak. Jadi substansi obyek pemeriksaan  itu  apa?  Apa itu  ke  DPR 

atau  DPRD, bukan  lokasi.  Kalau lokasi  kan tempatnya   di  mana  proyek  itu  

ada.  Terus  dan  apabila  terdapat  penyelewengan diteruskan  ke  Kejaksaan  

Agung. Kejaksaan  Agung  kan  tinggal  penuntutan,  yang penyidikan ini 

siapa, sealah-alah  BPK ini menyelidiki di situ, penyidikan, seolah-olah 

BPK mengambil alih tugas palisi, penyidikan  Pak. Sehingga dia langsung 

diserahkan  ke Kejaksaan Agung, tinggal dituntut  gitu. Jadi DPR juga sama, 

DPR hanya penyelidikan bukan penyidikan Pak. Apakah ditindaklanjuti. Jadi 

rumusan ini barangkali diteruskan ke apa? Jadi tidak  ke Kejaksaan Agung 

karena  Kejaksaan institusi  yang mengadakan penuntutan setelah penyidikan.

Jadi ada  tiga  substansi   yang  mohon   bisa  disesuaikan.  Yang pertama  

adalah rumusan  temuan  hasil pengawasan  dan  pemeriksaan  BPK, itu dalam 

kurung,  dalam kurung,  setelah   sebelum   BPK ya,  temuan,   tulis  temuan,  

hasil  pengawasan   dan pemeriksaan  dalam kurung. Ya itu kan rumusan  

alternatif  kalau sudah diterima, bisa. Terus  BPK diserahkan  kepada  DPR, 

yang dikurungnya  itu strip,  sana  yang ... garis miring. Tergantung  substansi  

obyek pemeriksaan,  jadi bukan lokasi, tetapi  substansi objek  pemeriksaan.  

Dan apabila  terdapat penyelewengan  diteruskan   ke Kejaksaan Agung dalam  

kurung,  di  Kejaksaan Agung. Di belakang,  belakang  aja  karena... Ini terserah 

mau penyidikan dan penuntutan atau aparat hukum, penegak hukum atau 

dan lain sebagainya. Diteruskan ke penegak hukum. Saya kira demikian.

Atas pernyataan di atas, Andi Mattalatta (F-PG) menanyakan:

Yang menentukan   adanya  penyelewengan   siapa  Pak? Pertanyaan   ini, 

yang menentukan  adanya penyelewengan siapa?
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Asnawi Latief (F-PDU) menanggapi:

Saya usul begini, itu sudah  memvonis itu BPK, padahal sebetulnya  

itu diduga terdapat  penyalahgunaan,    atau   patut    diduga   terdapat  

penyalahgunaan,   jangan penyelewenganlah,   penyalahgunaan   itu  miss  of  

authority  kan. Jadi  diubah   jangan penyelewengan, penyalahgunaan, ada 

indikasi penyalahgunaan, dalam bahasa anu-nya barangkali   dapat   diduga,   

selanjutnya   penyidikannya   dan   segalanya   itu   adalah kejaksaan atau polisi.

Sedangkan, Hamdan Zoelva (F-PBB) berpendapat:

Pimpinan, saya sedikit komentar. Terima kasih. Ini ada tiga hal yang 

saya ingin sampaikan   catatan   mengenai   rumusan   ini.  Yang pertama,   

mengenai  istilah  hasil temuan.  Pertanyaannya kalau  tidak  ada  hasil temuan  

bagaimana?  Karena ini  hasil temuan. Jadi ini pertanyaannya mendasar. Saya 

pikir kita jangan hasil temuan lab, hasil pemeriksaan   dan  pengawasan.  Jadi  

berkaitan   dengan  yang  di  atas.  Disampaikan kepada,  diserahkan  kepada  

DPR dan  DPD. Karena  ingin tambah  konsisten  dengan rumusan  kami 

terdahulu dan DPD. DPR, DPD dan DPRD, DUD kami usulkan dulu, ya DPD 

betul.

Kemudian yang ketiga, mengenai apabila terdapat penyelewengan, atau  

diduga ada   penyelewengan    tadi   diteruskan    kepada   Kejaksaan   Agung.  

Sekarang   yang meneruskan  ini, apakah langsung  BPK itu sendiri, rumusan  

ini belum jelas. Ataukah DPRD, DPD atau DPRD itu  yang menyampaikan  ke  

Kejaksaan Agung. Saya melihat bahwa  yang  dilakukan  BPK ini  hanya  dalam  

tingkat  melakukan  pengawasan   dan pemeriksaan,  tidak sampai  kepada  

action. Action-nya adalah ini kan lembaga  politik disampaikan  kepada DPR. 

Nanti DPR-lah yang mengambil sikap terhadap itu. Masalah ada, diduga  

terjadi  tindak  pidana, itu  menjadi  kewajiban  setiap  orang  mengetahui 

bahwa ada tindak  pidana untuk melaporkan  kepada aparat  penegak hukum. 

Jadi tidak perlu kita rumuskan di sini.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) mempertanyakan:

Apakah DPD ini berkembang  tugasnya?  Kalau dulu kan legislasi saja, ini 

juga termasuk  pengawasan. Apakah DPD itu sampai ke sana, itu satuya.

Kedua, apakah  DPD, ini  kan seluruh  provinsi  kan, katakanlah  gitu  kan. 

Kalau misalnya di provinsi X, berarti seluruh provinsi ikut bersidang, bukan 

hanya orang lho, tapi juga lembaga yang kedudukannya  di Jakarta. Itu akan 

memeriksa provinsi X itu, ini mohon pertimbangan.
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Menanggapi pernyataan Hamdan Zoelva, Hobbes Sinaga  

(F-PDIP) berpendapat yang sama:

Saya  sama  dengan Pak  Hamdan. Jadi  artinya masalah  tindak lanjut  

itu  ke Kejaksaan tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, nanti 

mungkin itu bisa diatur dalam undang-undang. Karena sebenarnya di  sini,  

hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK itu hanya diserahkan pada DPR. Karena 

m1 masalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara seperti  diatur 

dalam Undang-Undang Dasar. Jadi artinya kita jangan lari dari situ. Soal nanti 

apakah memang di situ terdapat penyelewengan, korupsi dan segala macam, 

itu sudah masalah yang lain. Mungkin DPR bisa  merekomendasi supaya 

mengadakan penyidikan kemudian penuntutan kan begitu, dan  seterusnya. 

Jadi saya kira memang tidak  perlu diteruskan ke Kejaksaan Agung di dalam 

Undang-Undang Dasar ini.

Atas pernyataan di atas, Asnawi Latief (F-PDU) menjelaskan 

sebagai berikut:

Ada dua hal yang dipisahkan. Pertama BPK ini melaporkan  pada DPR atau 

DPRD atau nanti barangkali DPD, dalam rangka kategori tadi itu, untuk baban 

pertimbangan penyusunan  anggaran  belanja. Itu dalam Penjelasan yang lalu, 

itu begitu Pak. Tetapi apabila ada indikasi terdapat penyalahgunaan, ya bisa 

melapor pada Kejaksaan Agung. Kalau tidak ada indikasi, ya tidak perlu, cukup 

pada DPR sebagai lembaga politik tetapi kepada Jaksa Agung ini karena dia 

badan penyidik gitu. Jadi dua  hal  Pak, itu  harus  dipisahkan.  Jadi kalau  

tidak  diatur,  dia  terdapat penyimpangan apalagi penyelewengan  jelas dari 

hasil pemeriksaan  BPK, didiamkan itu dia salah. Sebab DPR itu kan badan 

politik dijadikan baban pertimbangan. Saya kira ini lah di sini, ini gunanya  

dia memeriksa  semua  kekayaan  negara itu, apabila  misalnya benda bergerak 

atau tidak bergerak lenyap dari kekayaan negara, itu bisa minta Jaksa Agung 

untuk meneliti. Saya kira itu saudara Pimpinan.

Amidhan (F-PG) memberikan bantahannya sebagai berikut:

Saya  pikir  ini  kan  lembaga politik ini.  Jadi cukup hasil  pengawasan   

dan pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR. Sebenarnya DPD atau DPRD 

itu  secara derivatif dia  juga mengalir  gitu, asal  titik pada  DPR saja. Tapi 

saya  juga enggak keberatan kalau ditambah DPR dan DPD atau DPRD. Tapi 

kalau harus hasil pemeriksaan  itu positif atau negatif nanti diserahkan kepada  

Kejaksaan Agung, saya kira ini porsi undang-undang, terlalu teknis gitu.
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T.M. Nurlif (F-PG) berpendapat sebagai berikut:

Kita masih bicara yang pertama, apakah hasil temuan atau hasil 

pemeriksaan. Supaya kita tahu kalau memang hasil ini, apakah hasil 

temuan atau hasil pemeriksaan mau diserahkan kepada siapa, untuk apa 

hasil pemeriksaan. Yang pertama, saya sepakat  dengan Pak  Hamdan  tadi,  

hasilnya  adalah  hasil pemeriksaan bukan hasil temuan,  karena  temuan  itu  

adalah  hasil  pemeriksaan  ada temuan-temuan. Yang kedua, soal penyerahan 

laporan  bahwa  hasil pemeriksaan  itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan  

DPRD, saya  kira  kita  sepakat. Hanya saja apakah  perlu ke Kejaksaan Agung?  

Menurut hemat saya ada empat kualifikasi daripada hasil pemeriksaan. 

Satu, unqualified opinion, satu qualified opinion, disqualified opinion, 

sama exposed opinion artinya kualifikasi yang sangat  memuaskan tidak ada 

penyimpangan, kemudian diduga ada penyimpangan. Yang ketiga, sangat 

kuat ada penyelewengan dan sama sekali tidak bisa diterima laporannya  

karena  semuanya  ada  penyimpangan yang tidak  bisa diterima.  Jadi ada 

syarat dan macam-macam.

Oleh  karena   itu   hasil  daripada   pemeriksaan   yang  dilakukan   BPK 

bukan menghukum  orang.  Dia hanya  menyatakan   bahwa  temuan  yang  

dia  peroleh  ada penyimpangan penggunaan  keuangan dilihat dari prosedur  

yang ada, dari mekanisme keuangan yang ada. Soal hukum serahkan  kepada 

Kejaksaan Agung. Tapi kalau ini tidak di-follow up, kalau diserahkan  ke DPR 

kan hanya pengawasan yang lebih bersifat politis barangkali. Tapi untuk  

kepentingan  yuridis, itu adalah kepada  Kejaksaan Agung. Jadi bobot  daripada  

hasil pemeriksaan  dan  kredibilitas  terbadap  hasil pemeriksaan juga cukup 

kuat. Ini hanya baban pertimbangan saja, saya pikir apakah memang perlu kita 

serahkan   ini  kepada  Kejaksaan Agung dilihat  dari  segi  empat  kualifikasi  

daripada pendapat dalam memberikan hasil daripada pemeriksaan.

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. mengemukakan:

Sebelum itu, kalau boleh kita klarifikasi. Jadi, kalau kita sepakat dengan 

pendapat terdahulu  bahwa dalam proses penegakan  hukum itu ada polisi, ada 

Kejaksaan Agung, ada   jajaran   pengadilan.   Artinya   kalau   penyelidikan   dan   

penyidikan   itu   adalah kewenangan  dari  kepolisian. Sedangkan  penuntutan 

adalah  Kejaksaan Agung, dalam rumusan  kemarin,  baru  badan  peradilan  

adalah  Mahkamah Agung. Jadi kalau harus dicantumkan di penegak hukum 

saja, terserah yang mana nanti yang kita sepakati, sebab sekarang ini terjadi 

overlaping sehingga malu kan di koran sampai muncul saling berebutan  
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kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian. Kita tegaskan saja polisi, jelas 

dong kewenangan polisi, penyelidik dan penyidik, kejaksaan adalah penuntut. 

Penegak hukum  jangan Kejaksaan Agung, sebab  nanti akan datang  kalau di 

bawah  Kejaksaan Agung, walah-walah.

A.M. Luthfi (F-Reformasi) menyatakan:

Istilahnya ini, menurut  saya bukan penegak hukum, lembaga peradilan.  

Kalau penegak hukum kita semua kan penegak hukum.

Ketua Rapat mengemukakan:

Lembaga peradilan lebih itu, itu yang saya ceritakan prosesnya tadi kan.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menjelaskan sebagai beri-

kut:

Ya, jadi ini maksud pertanyaan saya yang pertama  tadi berkaitan  di sini. 

Ketika saya  tanya,  apa  sih  yang  diperiksa  dalam  tanggung  jawab itu. Nah, 

sekarang  kita mungkin  bisa sepakat,  bahwa  yang diperiksa  dalam  tanggung  

jawab keuangan  itu, andai kata ada tanggung  jawab yang melanggar  hukum 

diserahkan  kepada  penegak hukum oleh BPK. Dengan demikian saya kira 

memang penekanan  bahwa apabila ada penyimpangan  hukum, ya itu harus  

disampaikan  pada penegak  hukum. Tetapi, saya juga bisa menerima  usulan 

Pak Amidhan, bahwa andai kata ini dianggap terlalu teknis di dalam Undang-

Undang Dasar, cukup di dalam undang-undang juga boleh  begitu, tetapi 

penegasan itu harus ada.

 

Abdul Khaliq Ahmad (F-KB) mengemukakan:

Pertama soal istilah temuan Pak ya, saya kira memang ini hasil 

pengawasan  dan pemeriksaan  itu hasilnya adalah  hasil temuan  itu. Saya 

pikir itu tidak perlu berubah. Hasil temuan itu sebagai resultante dari hasil 

pemeriksaan dan pengawasan. Kemudian soal apakah nanti ditindaklanjuti 

apa tidak dari penyelewengan itu, saya kira kita perlu melihat pengalaman  

kemarin  misalnya, ketika  BPK mengaudit  Bank Indoneisa. Yang terjadi  

adalah  BPK menyatakan  no opinion, laporannya kepada DPR, dan DPR 

itulah yang kemudian  menyikapi. Apakah itu kemudian  diadukan  ke polisi 

sebagai lembaga penyidik ataukah kemudian tidak. Itu semua tergantung 

kepada lembaga yang diserahi oleh  temuan  itu. Jadi saya  kira,  prinsipnya  

soal  penyimpangan  itu  harus  eksplisit ditindaklanjuti, ya, tetapi apakah 

tempatnya  di Undang-Undang Dasar atau di undang  undang. Saya pikir  lebih  
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baik di  undang-undang  karena  itu  nanti  ada  relevansinya dengan hal-hal 

teknis lainnya yang diatur di situ.

Hamdan Zoelva (F-PBB) lebih lanjut menyatakan:

Saya sekali lagi masalah temuan  itu tadi. Kalau tidak ada temuan  jadi 

problem. Kemudian yang kedua, hasil temuan, temuan itu asosiasinya adalah 

mencari salah. Jadi kalau saya bilang udah cocok tadi hasil pemeriksaan itu. 

Jadi dihapus temuannya, hasil pemeriksaan  atau  pengawasan,  BPK, jadi 

enggak ada temuan  Pak. Karena asosiasinya temuan ini mencari sehingga 

menemukan. Jadi mencari salah artinya, itu satu. Kemudian yang kedua, 

masalah Iaporan kepada Kejaksaan Agung ataukah penegak hukum. Ada 

selama ini, yang jelek dari praktek pemeriksaan  oleh BPKP. BPKP itu selama 

ini jadi preman Pak. Jadi memeras. Artinya nanti akan saya laporkan kalau 

enggak begini,  gitu lho. lni yang terjadi selama ini. Jadi kalau memang mau 

dilaporkan kepada penegak hukum jangan dikasih kualifikasi. Kalau dikasih  

kualifikasi mereka yang menentukan nanti, kalau memang mau dilaporkan 

ya seluruhnya  saja, baik yang ada indikasi maupun  yang tidak ada indikasi. 

Jadi steril saja gitu lho, jadi enggak ada peras-memeras nantinya. Selama ini 

terjadi  begitu, orang ini serba  resah ini pejabat pejabat.

Ketua Rapat menanyakan hal berikut:

Jadi bagaimana kalau rumusannya, jadi hasil pengawasan dan pemeriksaan 

BPK diserahkan  kepada DPR, DPRD sesuai dengan, jangan tergantung,  sesuai 

dengan obyek pemeriksaan. Substansi ini tolong cari bahasa Indonesianya  

nanti, obyek pemeriksaan saja sudah betul, untuk ditindaklanjuti.

Asnawi Latief (F-PDU) mengusulkan sebagai berikut:

Saya usul kalau begitu walaupun belum sampai perumusan supaya sesuai 

dengan lokasi tadi itu bermakna maka atau di sini. Jadi tidak lalu BPK itu 

menyerahkan ke DPR, DPRD juga, DPRD tapi atau. Tergantung pada 

objeknya.

Hamdan Zoelva (F-PBB) menanggapi pernyataan di atas dengan 

pertanyaan sebagai berikut:

DPR dan DPD atau DPRD?
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Ketua Rapat menyatakan bahwa DPR dan DPRD-nya sudah 

betul.

Hamdan Zoelva (F-PBB) mempertanyakan: 

Apakah dalam Konstitusi kita, DPD ikut mengesahkan RAPBN?

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menyatakan:

Rumusan ini masih multitafsir,  jadi perlu ada kejelasan ide, gagasannya itu 

apa yang  disepakati  gitu. Kalau diserahkan kepada DPR dan DPD atau  DPRD, 

ini  kan pengertiannya,  apakah  setiap  hasil pengawasan  dan pemeriksaan 

itu  diserahkan  ke DPR dan, “dan” di sini itu kepada DPDnya atau DPRD. 

Jadi “dan” di sini setelah DPR itu bisa dan DPD atau DPRD. Tapi “atau” di 

sini itu juga bisa DPR dan DPD atau DPRD. Jadi ini paling  tidak  ada  tiga  

pengertian  di sini sehingga.... Jadi begini, pengertian  yang pertama,  apakah  

setiap   hasil  pengawasan  dan  pemeriksaan  itu  harus  diserahkan kepada  

DPR dan  DPD, satu. Atau DPR dan DPRD, itu dua. Atau DPR atau  DPD, 

salah satu, karena ada atau, bisa salah satu. Makanya itu saya akan melangkah 

ke sana. Jadi di sini dulu dalam sampai kepada atau DPRD itu masih ada tiga 

pengertian menurut  saya. Lalu sesuai  dengan  obyek pemeriksaan,  ini  juga 

yang sesuai  dengan obyek pemeriksaan itu  yang berkaitan  dengan  DPRD 

atau  DPD atau  DPR saja yang sesuai dengan  obyek pemeriksaan ini. Itu kan 

pengertiannya  begitu. Jadi maksudnya apakah  kalau   hasil  pemeriksaan  

itu,  obyek  pemeriksaannya  adalah menyangkut provinsi, itu apakah DPR 

menerima atau tidak. itu kan persoalannya. 

Andi Mattalatta (F-PG) menyatakan:

Barangkali yang mutlak DPR dan  DPD, sedangkan  DPRD tergantung 

lokasinya. Kalau itu yang dimaksud, maka barangkali  rumusannya  diserahkan  

kepada DPRD dan DPD. Artinya mutlak kepada DPR dan Dewan Perwakilan 

Daerah kan.Sedangkan DPRD kalau di lokasi itu ada, maka diserahkan  ke 

DPRD. Karena itu rumusannya  barangkali diserahkan kepada DPR dan DPD 

dan atau DPRD. Tapi  prinsip   kita  sepakat   bahwa  DPR dan   DPD mutlak,  

sedangkan   DPRD bergantung kepada substansinya.

Selanjutnya, Hobbes Sinaga  (F-PDIP) menyatakan:

Ini saya kira, memang ini kan ada  kaitannya  dengan  tugas  BPK yang 

di atas, bahwa  yang  kita  bicarakan  itulah  BPK di tingkat  pusat  dan  di  
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tingkat  daerah.  Jadi mungkin di sini kita lebih tepat mengatakan hasil 

pengawasan dan pemeriksaan  BPK di pusat  diserahkan  kepada  DPR dan  

DPD. Di  tingkat  daerah  kepada  DPRD gitu. Jadi karena ini ada konsekuensi 

dari atas. Mungkin kan ini, ini kan akan membuat, apakah hasil pemeriksaan  

BPK di tingkat  pusat  itu, juga diserahkan  kepada  DPR, DPD atau DPRD atau 

sekarang hasil pemeriksaan  di tingkat daerah pun harus diserahkan kepada 

DPR, DPD dan semua DPRD. Ini membuat kerancuan.

Lebih lanjut, Hamdan Zoelva (F-PBB) menyatakan:

Jadi begini, jadi yang diperiksa oleh BPK itu nanti adalah keuangan negara, 

baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kemudian di samping 

keuangan negara itu ada  juga menyangkut  RAPBD. Itu yang menjadi  obyek 

pemeriksaan  BPK juga di daerah.   Oleh  karena    itu,   mengenai   atau   kepada   

DPD  itu   khusus   mengenai pertanggungjawaban keuangan di daerah. ltu saja, 

jadi dikhususkan. Jadi nanti biar pengertiannya tidak ngambang. ..disusun 

saja: “atau  kepada  DPRD, khusus  mengenai  pertanggungjawaban keuangan 

daerah. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.”

Ketua Rapat, Harun Kamil, S.H. menawarkan:

Saya kira bisa diterima kalau begitu ya.

(Pimpinan Rapat diserahkan pada Slamet Effendy Yusuf)

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyatakan:

Saya sedikit saja, jadi untuk ditindaklanjuti itu menurut saya mungkin 

perlu dibikin kalimat sendiri saja, kalau rumusannya seperti itu kan juga.....

Kalimat pertama ya rumusan, lalu yang kedua substansinya ditindaklanjuti, 

ini pengertian apa?

Asnawi Latief (F-PDU) mengusulkan tentang ketentuan bahwa 

BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan, seb-

agai berikut:

Anak kalimatnya itu pengertiannya beda. Kalau ingin menyebutkan satu-

satunya, lembaga pemeriksa keuangan, masukkan saja ayat berikutnya.
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Selanjutnya terjadi dialog antara Ketua Rapat, Slamet Effendy 

Yusuf dengan Asnawi Latief (F-PDU), Hendy Tjaswadi (F-TNI/

Polri), Yusuf Muhammad (F-KB), dan Gregorius Seto Harianto 

(F-PDKB) tentang kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga 

pemeriksa keuangan negara dan perwakilan BPK di daerah. 

Soedijarto (F-UG) mempertanyakan apakah hasil pemeriksaan 

BPK juga diserahkan kepada DPRD, sebagai berikut:

Jadi yang untuk DPRD tidak ada lagi?

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menjawab:

...keuangan  negara  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  

Dewan Perwakilan Daerah, jangan dijadikan satu, jadi dua saja.

Kemudian terjadi dialog kembali antara Soedijarto (F-UG), 

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, dan T.M. Nurlif (F-PG) tentang 

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sementara antara peserta 

rapat juga terjadi diskusi tersendiri.

Selanjutnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan:

Supaya lebih menekankan fungsi DPRD, saya kira itu.

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menanggapi pernyataan Ketua 

Rapat:

Ataunya  diganti  “serta”  bisa  Pak. Jadi  yang  butir   3, hasil  pengawasan   

dan pemeriksaan   BPK diserahkan  kepada  DPR dan  DPD serta  kepada  

publik  mengenai DPRD. “Atau” nya diganti “serta” coba, dalam kurung. 

Setelah DPD itu ...

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan:

Dijadikan satu  sebenarnya lebih enak itu...khusus  untuk...supaya  tidak 

ada  dua kata yang bolak-balik.

T.M. Nurlif (F-PG) mengusulkan:

Kalau nomor 4 kita mau gabung seperti  Pak Hendi maksudkan tadi. 

Di situ kan ada kalimat tanggung  jawab keuangan negara padahal untuk 

DPRD, itu kan keuangan daerah.  Nah, kalau  kita  mau  pisahkan,  mau 
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gabung  boleh. “Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara diserahkan   kepada   Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah. Sedangkan  barangkali, sedangkan “hasil pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diserahkan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Mungkin begitu barangkali.

Selanjutnya terjadi dialog untuk menemukan satu kesepakatan 

rumusan antara Soedijarto (F-UG), T.M. Nurlif (F-PG), Ketua 

Rapat, Slamet Effendy Yusuf, Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri), 

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) dan Asnawi Latief (F·PDU) 

tentang hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

T.M. Nurlif (F-PG) mengusulkan bahwa dalam Penjelasan  Undang-Un-

dang Dasar 1945  dan  dalam  undang  undang yang berkaitan  dengan BPK, Un-

dang-Undang Nomor 5 tahun 1973, pengertian independent  adalah  terlepas  

dari  kekuasaan  pemerintah  dan  lembaga  tinggi  negara lainnya. Usulan 

T.M. Nurlif tersebut ditanggapi secara positif oleh Lukman Hakim Saifuddin 

(F-PPP) dan Ketua Rapat.

T.M. Nurlif (F-PG) selanjutnya mempertanyakan tentang 

mekanisme laporan BPK sampai harus dikeluarkannya Tap MPR 

Nomor III Tahun 1978, dengan pertanyaan sebagai berikut:

Sebagai tambahan saja Pak, sebagai tambahan  saja. Kenapa ini sampai 

kemudian keluar Tap MPR Nomor III Tahun 1978, yang mengatur hal ini di 

Pasal 10 Ayat (5)?

 Selanjutnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengajak peserta rapat 

untuk membahas rumusan tentang susunan, kedudukan dan keanggotaan 

serta penentuan pimpinan BPK. Usulan  tersebut ditanggapi oleh Asnawi 

Latief (F-PDU), T.M. Nurlif (F-PG), Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri),   I Dewa 

Gde Palguna (F-PDIP), A.M. Luthfi (F-Reformasi), dan  Soedijarto (F-UG).   

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengusulkan bahwa anggota 

Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  dari  dan  oleh  anggota.

Menanggapi usulan Ketua Rapat tersebut, I Dewa Gde Palguna 

(F-PDIP) mengusulkan rumusan adalah dari dan di antara anggota.

200

buku FK BPK FINAL.indd   200 12/9/2012   9:06:50 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menyatakan usulan sebagai 

berikut:

Saya masih ada dua hal yang rumusannya ini masih belum pas begitu. 

Pertama,  menyangkut  pemilihan  anggota  BPK. Kalau di sini, anggota  BPK 

itu dipilih oleh DPR dengan  memperhatikan pertimbangan  DPD. Jadi ini 

nampaknya  ini yang mazhab strong ini kan begitu. Jadi  kami   yang   memilih   

DPD  tidak   sampai   pada,   meskipun   ini   hanya pertimbangan  begitu, 

karena memilih cukup DPR saja, yang memilih anggota BPK ini. Karena nanti 

memperhatikan pertimbangan itu bagaimana mekanismenya?

Menanggapi usulan tersebut Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf 

menyatakan bahwa rapat kali ini membicarakan tentang rumusan, 

tidak membicarakan substansi.

Soedijarto (F-UG) menambahkan bahwa dalam pembicaraan 

Dewan Perwakilan Daerah wewenang untuk ikut memilih sudah 

ada.

 
 
 
 
 
 

 
Pimpinan PAH I BP MPR 2000-2002 (Dari kiri: Ali Masykur Musa, Harun Kamil 
dan Jakob Tobing didampingi Tim Ahli Prof. Sri Soemantri dan Prof. Maria 
Farida. 
Keterangan File foto: (Dari kiri ke kanan) 
1. Pimpinan PAH I BP MPR 2000-2002 (Ali Masykur Musa, Harun Kamil dan 
Jakob Tobing) 
3. Anggota PAH I: AM. Luthfi, Fuad Bawazier, Ali Masykur Musa, -, Sutjipno, 
Zainal Arifin dan Soewarno 
4. Anggota PAH I: Asnawi Latief, (Alm) Sutjipto, A. Zacky Siradj 
6. Anggota PAH I: Zain Badjeber, Lukman Hakim Saefuddin, -, ibu -, Hatta 
Mustafa, Patrialis Akbar, Andi Mattalatta dan Fuad Bawazier 
8. Pimpinan PAH I BP MPR 2000-2002 (Harun Kamil dan Jakob Tobing 
didampingi Tim Ahli Prof. Sri Soemantri dan Prof. Maria Farida 
10. Anggota PAH I: Soedijarto, A. Zacky Siradj 
12. Anggota PAH I: Pataniari Siahaan, Rully Chairul Azwar, Andi Mattalatta dan 
Theo L Sambuaga 
16. Anggota PAH I: Sutjipno dan Pataniari Siahaan 
17. Anggota PAH I: Rully Chairul Azwar, Baharuddin Aritonang dan I Ketut 
Astawa 

Pimpinan PAH I BP MPR 2000-2002 (Dari kiri: Ali Masykur Musa, Harun Kamil dan 
Jakob Tobing didampingi Tim Ahli Prof. Sri Soemantri dan Prof. Maria Farida.
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Lukman  Hakim Saifuddin (F-PPP) melanjutkan:

Kalau begitu saya ini, yang kedua, saya akan masuk yang kedua. Kalau 

memang ini sudah tidak bisa di. Yang kedua, Ayat (5), nomor 5 atau 5 itu, ayat 

atau pasal, nah ini 5. Jadi di sini hasil pengawasan  dan  pemeriksaan  tersebut 

ditindaklanjuti  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Klausul ini, itu tidak jelas, siapa yang harus  menindaklanjuti.  Oleh karenanya,  

apa  tidak  sebaiknya  rumusannya  ini diperbaiki,  ya  BPK itu  sendiri  

yang  karena  dia  independent  maka  dia  yang  paling berkewajiban untuk 

menindaklanjuti itu. Sehingga  usulan  rumusannya,  “BPK menindaklanjuti  

hasil  pengawasan   dan pemeriksaan itu, yang ketentuannya diatur dengan 

undang-undang.”

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf 

mempertanyakan sebagai berikut: 

Apakah DPR tidak punya hak untuk melakukan seperti  kemarin long form 

itu oleh DPR diserahkan  kepada Jaksa Agung? ltu merupakan  tindak lanjut 

juga. 

Selanjutnya dikatakan: 

Jadi kalau menurut  saya, dengan angka lima tadi, Ayat (5) itu, di situ itu 

tersirat pemikiran  bahwa  BPK boleh secara  aktif melakukan  tindaklanjut  itu  

dan  juga DPR secara politis pengawasan politiknya juga bisa. Kalau tidak salah 

waktu berdiskusi  juga sudah  ada penjelasan  tentang  itu pada waktu sahabat 

Lukman juga bertanya tentang ini. Sekarang masalahnya, apakah di sini itu 

perlu kita perjelas saja dengan itu. Jadi, misalnya hasil pemeriksaan  tersebut 

itu ditindaklanjuti  oleh BPK maupun  oleh DPR, DPD dan...atau  begitu atau 

biarkan saja undang-undangnya nanti yang mengatur. Tadi kesepakatan kita 

kejelasannya adalah pada undang-undang gitu.

A.M. Luthfi (F-Reformasi) menyatakan:

Ini waktu kita membahas tentang peradilan, badan-badan  peradilan itu. 

BPK itu mengusulkan, bahwa di samping  peradilan  militer, peradilan  agama, 

dan sebagainya, ada  juga peradilan  tentang  keuangan yang wewenangnya  

ada pada BPK. Keras sekali keinginan   mereka   itu.  Ya, ada   betul   di  sini  

diusulnya.  Jadi  pikiran   saya  yang mengajukan itu BPK. Yang artinya   kalau  

di  undang-undang  dan   Konstitusi  itu  kan  beda.  Kalau disebutkan  BPK 

yang bertanggung  jawab, dia ke-independent-nya itu lebih betul-betul. Kalau 
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umpamanya  DPR-nya itu seluruh  partai  yang besar itu, anggota  BPK-nya itu 

partai dia, gitu ya, umpamanya begitu, ah dia, wah, mengajukannya ke sana...

macam macam lama BPK bisa.

Yusuf Muhammad (F-KB) mempertanyakan apakah A.M. Luthfi 

hadir ketika lobi? Karena apa yang dipermasalahkan dianggap 

sudah dibicarakan di forum lobi.

A.M.Luthfi (F-Reformasi) menjawab bahwa ia hadir terus.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menangapi hal tersebut 

dengan menyatakan:

Pimpinan, ketika Lobi itu kan saya pertanyakan, ketika ditindaklanjuti  

itu masih belum jelas. Karena saya sudah mengantisipasi,  ketika akan 

merumuskan  itu, itu pasti akan dipersoalkan, siapa yang menindaklanjuti itu. 

Tapi nampaknya  kemudian  disepakati  ya itulah  nanti  di rumusan  kan  

begitu, sekarang terbukti temyata itu menjadi persoalan.

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan:

Di undang-undang. Jadi begini, waktu Saudara  Lukman tadi  bertanya, 

saya kan tadi enggak banyak ngomong tapi tentang  ini saya tadi terbetik untuk 

ikut ngomong. Dan ngomong saya persis  yang baru saja saya kemukakan. 

Jadi berdasarkan undang undang. Nah, sekarang persoalannya, kalau itu 

belum jelas, apa yang mau kita pertegas di sini.  Nah, kalau  hanya  dikatakan  

oleh  BPK. Pertanyaan  saya, bolehkah  kasus  yang terjadi  pada  kasus  long  

form, di mana DPR dalam  hal ini  diwakili  oleh  Ketuanya menyerahkan  

kepada Kejaksaan Agung? Ya bisa saja, oleh karena itu jangan dibatasi kan.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menanyakan apakah dua-

duanya, yaitu BPK dan DPR disebutkan. 

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menjawab, kalau kedua-

duanya disebut, harus dicari rumusannya.

Kemudian Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) mengusulkan 

agar diatur dengan peraturan pemerintah.
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Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menyetujui dengan menyata-

kan:

Nah, sesuai, kalau itu setuju saya, ya sudah.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mengusulkan agar diatur 

oleh lembaga perwakilan rakyat.

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengatakan:

Lembaga perwakilan saja, karena DPRD juga.

Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) menyatakan pendapatnya 

sebagai berikut:

Mungkin saya tambahin ya, terhadap  hal  keuangan dan Badan  Pemeriksa 

Keuangan, sebenarnya sekarang sudah ada undang-undang yang  berlaku,  

Undang  Undang Nomor 5 tahun 1978. Isinya itu mengenai ini. BPK bisa 

mengajukan langsung ke polisi, bisa ke Kejaksaan Agung.

Mengakhiri rapat pada pagi hari itu, seluruh peserta rapat 

sepakat akan membicarakan lebih lanjut soal tindak lanjut hasil 

pengawasan BPK dan hal lain yang masih berupa alternatif.

Dalam Rapat Tim Perumus lanjutan, yang dimulai pukul 13.30, 

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf membenarkan bahwa undang-

undang tersebut di atas memang masih berlaku. Selanjutnya 

dikemukakan sebagai berikut:

Bapak-Bapak, kalau  asalnya  itu  menurut  naskah,  itu adalah  untuk  

memeriksa tanggung jawab  tentang  keuangan  negara diadakan  suatu  

Badan Pemeriksa Keuangan yang  menurut  Undang-Undang  Dasar, hasil  

pemeriksaan itu  diberitahukan kepada MPR. Tadi  kita  sudah  menyepakati,  

bahwa  kedudukannya adalah  sebagai  lembaga independent. Sekarang yang 

pertama bab. Setuju ya? Tadi sudah sepakati.  Oke, tolong bab itu, enggak 

usah pakai bab tersendiri, Bab Badan Pemeriksa  Keuangan, gitu aja. Bab, bab 

titik-titik  .... Badan Pemeriksa  Keuangan, seperti  biasanya aja. Bab titik-titik, 

terus ganti baris. Bab titik-titik, nah itu ganti baris. Oke. Nah, terus sekarang  

kedudukan BPK itu dikalimatkan, biasanya bagaimana? Nah, itu  yang  ahli  

hukum  inilah, “Ndi  jangan  pergi  dong  Ndi, tolong  bagaimana bunyinya?” 

Terus Saudara Nurlif mau mengusulkan? Ini sudah bagi-bagi.
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Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) mengusulkan rumusan sebagai 

berikut:

Setelah kita lobi tadi, dari  beberapa  catatan  yang sudah  jadi kesepakatan  

kita. Saya hanya ingin mencoba membuat dalam format sebagai usulan 

untuk rumusan kita. Seperti yang sudah saya coba bagikan kepada kita 

sekalian. Misalnya  untuk  Ayat (1) di  bab  yang  menyangkut   dengan  

Badan  Pemeriksa  Keuangan. Untuk  memeriksa pengelolaan   dan....  untuk   

memeriksa   pengelolaan   dan   tanggung jawab   tentang keuangan  negara  

dan  kekayaan  negara, diadakan  suatu  badan  pemeriksa  keuangan yang 

peraturannya ditetapkan  dengan undang-undang. Barangkali  kalau  ini  mau  

diubah  lagi,  bunyinya  adalah  untuk   memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  

jawab tentang  keuangan  negara  diadakan  suatu  Badan Pemeriksa  Keuangan 

yang independent, sebagai  lembaga  negara  yang independent’, Pak. Untuk  

Ayat  (2),  karena   kita  sudah  sepakat   tadi  bahwa  “Badan  Pemeriksa 

Keuangan   berkedudukan  di   ibukota   negara   dan   perwakilan   Badan   

Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota provinsi. Kemudiaan Ayat (3) 

“hasil atas  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan negara 

diserahkan  kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 

untuk bahan pengawasan.” Kemudiaan keempat (4) “hasil pemeriksaan atas  

pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan daerah  diserahkan  kepada  

Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah untuk  bahan pengawasan. Ayat (5)-nya: 

“Susunan,  kedudukan,   dan   wewenang   lebih   lanjut   dari   Badan   Pemeriksa 

Keuangan diatur dengan undang-undang.” lni  kira-kira  usulan  yang  saya  

coba  buat  dalam  rangkuman   rumusan  yang barangkali bisa kita diskusikan 

untuk menyempurnakan lebih lanjut.

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menyarankan penyempur-

naan redaksi sebagai berikut:

Ini saya kira ini sudah  membantu  kita semua. Sekarang kita bahasanya, 

apakah dimulai  dari  kata  “untuk”  atau   apa?  Kemudian  barangkali  perlu  

diperjelas  kata “independent.” Independent artinya apa itu, apa mandiri 

dan sebagainya itu. Di tempat  lain kata “mandiri” atau “independent’  coba. 

Mandiri ada, independent ada,silakan aja. Kalau ada yang mau ngusulin 

menyempurnakan redaksinya, Saudara....

Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) menanggapi sebagai berikut:

Sekaligus aja Pak ya. Jadi yang pertama  saya kira, diadakan  suatu ini, 
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saya kira kita sudah realita bahwa BPK sudah ada Pak. Kemudian  peraturan 

yang  ditetapkan   dengan  undang-undang,  saya  kira  kita kumpulkan  

aja digabung  paling bawah. Sehingga Ayat (1)  bunyi “untuk  memeriksa 

pengelolaan  dan  tanggung jawab   tentang   keuangan  negara  dan  kekayaan  

negara”, dihapus   saja.  “dilakukan   oleh  suatu   badan,  Badan  Pemeriksa  

Keuangan  sebagai lembaga negara yang independent’, titik. Terus  kedua, 

“Badan Pemeriksa  Keuangan bertempat kedudukan.” Jadi supaya jangan 

rancu  dengan  kedudukan  ya, “bertempat kedudukan  di ibukota  negara  dan 

perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan bertempat kedudukan  di ibukota 

provinsi. Ketiga oke. Keempat, ini hanya  menghilangkan  “pemerintah” 

saja. Jadi “hasil pemeriksaan atas  pengelolaan  dan pertanggungjawaban 

keuangan  daerah”,  jadi “pemerintah” nya dihapus, “diserahkan  kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dijadikan baban pengawasan.” Saya 

kira yang kelima oke, enggak ada masalah. Demikian, terima kasih.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menambahkan:

Jadi ini memang karena sudah memasuki perumusan. Apa yang 

ditawarkan oleh Saudara Nurlif ini, memang substansinya ya, betul begitu. 

Hanya ketika sampai kepada tahap perumusan, ini memang saya melihat dari 

sisi yang memang berbeda. Jadi karena  kita  sudah  sepakat  bahwa  BPK 

ini, bab tersendiri gitu  kan, bab tersendiri. Maka  kalau  diawali  Ayat  (1)-

nya.  Ayat  (1)-nya  itu  “untuk  memeriksa pengelolaan”, itu kan tiba-tiba 

langsung ada sesuatu yang melompat namanya, tiba-tiba bicara tugas. 

Apa tidak sebaiknya Ayat (1) itu bicara tentang apa itu BPK itu gitu. Jadi  

kalau  tadi  dalam  lobi itu  kita  sepakat  kedudukannya   dulu. Jadi intinya 

institusi negara yang independent itu, dulu kita jelaskan. Jadi kalau itu jalan 

pikiran itu bisa diterima maka saya mengusulkan ayat pertamanya “Badan 

Pemeriksa Keuangan... adalah  satu-satunya lembaga  negara  independent,  

lembaga  negara  ....independent’, ya, “yang bertugas.” Nah “yang bertugas” 

itu disamakan dengan tadi itu, hasil lobi itu, “untuk  memeriksa”, Ayat (2)  

itu  terus  saja. Nah, itu  “untuknya”  bisa bilang, “untuknya” bilang, bertugas 

memeriksa, untuk memeriksa.      Nah      1m       bisa sampai  di situ .... 

“kekayaan  negara”, ndak ada itu, “dan kekayaan  negara”, ndak ada, ndak   

ada   tadi.   Jadi  kan   hanya   kesepakatan    kita   “mengawasi   dan   memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab  keuangan negara” kan itu intinya .... 

“tentangnya” ya, “keuangan negara” titik gitu. Kalau  mau   ditambah,   itu   

bisa  “kedudukannya”   tadi   itu   “di  ibukota   dan perwakilan” atau bisa 
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dipisah di ayat lain, atau bisa titik di situ.

Asnawi Latief (F·PDU) menambahkan sebagai berikut:

Saya nambahin. Saya nambahin ya. Fraksi kami menyebut “satu-satunya 

itu” yang ingin saya kompilasi, itu pada ayat berikutnya. Sebab kalau “satu-

satunya”  disebut  di sini,  “satu-satunya  lembaga  negara”,  padahal  yang  

dimaksud  di  sini  adalah  “satu  satunya lembaga pemeriksa keuangan negara”, 

supaya tidak ada indikasi....

Selanjutnya Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri) mengusulkan agar 

meneruskan pembahasan Ayat (2).

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf masih meneruskan 

pembahasan rumusan tentang independensi BPK sebagai berikut: 

Kalau yang independent itu ditambah  aja, tidak di situ. Tapi di sini, yang 

bersifat ini, ini, ini. Diperjelas tadi “independent  tidak  boleh dicampurtangani 

oleh macam  macam.

Asnawi Latief (F-PDU) menyatakan keberatannya sebagai beri-

kut:

Ndak. ini  definisi  bisa  bagus.  Kalau dibedah  lagi, nanti  bubrah  lagi  

dengan ditambah  anak  kalimat  tadi,  pengertiannya   beda.  Kalau ingin  

menyebutkan  satu  satunya.

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) sependapat dengan pendapat 

Asnawi Latief sebagai berikut:

Kalau rumusan  seperti  itu  kan... Jadi kalimat  pertama  rumusan,  

substansinya ditindaklanjuti ini, pengertiannya apa? Karena ini kaitannya 

dengan rumusan.

 Selanjutnya Ketua Rapat diserahkan kepada Harun Kamil. 

Rapat dilanjutkan untuk membahas rumusan tentang tindak lanjut 

hasil pemeriksaan BPK.

Lukman  Hakim Saifuddin (F-PPP) mengemukakan sebagai 

beri kut:

lya, enggak. Pertanyaan  saya, maksud saya, bahwa  hasil pemeriksaan  
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itu nanti substansi,  yang akan kita atur harus ditindaklanjuti  hanya sampai 

di situ saja. Karena diskusinya tadi kan berkembang, hasil pemeriksaan   

kalau  diduga ada indikasi penyelewengan  itu, kepada penegak hukum atau 

kejaksaan, kan begitu. Nah, di sini ini hanya sampai kepada ditindaklanjuti  

begitu saja atau ...supaya nanti....

Slamet Effendy Yusuf (F-PG) menyatakan:

Terima kasih, saya kira pernyataan itu wajar saja diajukan. Hanya 

jawabannya saya kira kalimat tadi itu dipilih untuk mensubstitusi kalimat 

yang tadi diusulkan yaitu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan atau 

penegak hukum. Sekarang pertanyaanya ditindaklanjuti  itu seperti  apa?  

Kalau menurut  pikiran  saya, itu  bisa bermakna  dua sebetulnya   di  situ.  

Bisa bermakna  kalau  berkaitan   dengan  penyelewengan  adalah yudisial 

sifatnya. Tapi kalau yang bersifat to be or not to be sesudah  ada proses  itu  

juga ada pengawasan yang bersifat politis oleh DPR, bisa saja bermakna 

begitu. Nah,  itu   bagaimana   selanjutnya,   saya   kira   supaya   lebih   jelas  

kita   akan mengaturnya   di  dalam  undang-undang.  Masalahnya  disebutkan   

ndak, nanti  dalam perumusan, bahwa untuk selanjutnya diatur oleh undang-

undang. Mungkin begitu.

Jakob Tobing (F·PDIP) mengemukakan pendapatnya sebagai 

berikut:

Menyambung aja, jadi bagian dari substitusi gitu. Saya lagi pilek. Jadi 

ini tindak lanjut ini, memang berkaitan  dengan  yudisial juga bisa berkaitan  

dengan  politis. Tapi juga bisa berkaitan dengan masalah administrasi  

keuangan. Pengelolaan keuangan, kan itu yang diperiksa, termasuk... bisa jadi 

adalah penganggarannya salah atau keliru, atau tidak  sesuai. Sehingga BPK 

menemukan ini. Cara  ini  menyebabkan  ada  kesulitan accountability begitu. 

Berikutnya akan ada input yang dipake oleh DPR mungkin dalam pembicaraan 

APBN berikutnya atau APBD berikutnya. Saya rasa kalau kallimat ini kan 

nanti masih ada perumusan ya, karena ini di sana sini  masih, idenya  kalau 

teman-teman  sudah  sepakat  sudah  cukup. Cuma mungkin kalimatnya di 

sana-sini nanti ada itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan.

Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) menyatakan sebagai berikut:

Barangkali saya hampir sependapat dengan  maksud  Pak Lukman tadi.  

Kalau rumusan sementara yang semula tadi  ada  kata “ditindaklanjuti  ke 
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Kejaksaan Agung atau ke aparat penegak hukum.”  Kemudian  di  sini  kita  coba  

menghilangkan  itu, kesannya seolah-olah hasil pengawasan dan pemeriksaan 

oleh BPK, setelah diserahkan ke  DPR, DPD, dan DPRD, yang menindaklanjuti  

seolah-olah  DPR, DPD, dan  DPRD. Seandainya  pemahaman  DPR, DPRD, 

dan  DPD soal-soal  yang  menyangkut  dengan penyimpangan keuangan 

dilihat  dari  segi  teknis  mekanisme  pengelolaan  keuangan tidak memadai, 

kemudian tidak diteruskan untuk ditindaklanjuti kepada aparat penegak 

hukum, saya khawatir tanggungjawabnya akan lebih besar di DPR. Itu yang 

pertama. Yang  kedua.  Kita  sudah   sepakat   bahwa   BPK itu  adalah   sebagai   

lembaga independent, lembaga negara  independent. Kalau itu sudah  kita 

sepakati,  jangan ada kesan   seolah-olah kita   membatasi   mereka,   pada   saat   

mereka   menemukan   ada penyimpangan  keuangan dari  prosedur  yang 

resmi, prosedur  yang ditetapkan  untuk auditing,  kemudian   mereka  bisa  

memberikan   pendapat.  Pendapat-pendapat  yang mereka  berikan,  kenapa  

mereka  tidak  bisa  lanjuti  kepada  aparat  penegak  hukum? Padahal kita 

sepakat, bahwa hasil pemeriksaan  keuangan, apapun namanya, harus ada 

pendapat. lni   hanya   pertimbangan   saja,  supaya   tidak   ada   kesan   nanti   

kenapa   kita memberikan  nilai independensi kepada, status  independensi 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian  kita  batasi  mereka  untuk  

tidak  bisa menindaklanjuti  apa yang mereka temukan  dalam hasil-hasil  

pemeriksaan  yang kita anggap menyimpang, atau yang mereka anggap 

menyimpang dari prosedur  yang ada. Di samping memang tugas mereka  

yang  pertama,  juga kita  sepakat,  bahwa  apapun   hasil  pemeriksaan   barus 

diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD.

Jakob Tobing (F-PDIP) berpendapat sebagai berikut:

Saya ndak  tau  pembicaraan   tadi  mengenai  Ayat (1)  ini  tadi,  konsep  

adanya sebuab  general account officer ini. Apakah ini bagian dari  checks and 

balances yang berdiri  sendiri,  ataukah  bagian  dari  empowerment  DPR. Kalau 

dulu Undang-Undang Dasar  nya  adalah  bagian  dari  pada  empowerment  

DPR sebetulnya.  Makanya  juga pengelompokannya ada di keuangan negara 

dihubungkan dengan budget kan? Kalau itu  konsepnya  maka  memang  

dia kembali kepada  lembaga  yang dipilih oleh rakyat. Lembaga rakyat 

inilah  yang kemudian  mengambil  tindakan,  bukan dia. Kalau dia, sebagai 

suatu lembaga yang berdiri sendiri, di dalam checks and balances itu maka  

pertanyaan  berikutnya,  sebetulnya   adalah   mereka  yang  milih  siapa?  Yang 

membuat dia siapa? Apakah dipilih rakyat? Jadi saya rasa, konsep ini barus 
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kita satukan  balik, gitu. Kalau, sebenarnya kalau kelihatannya, ini adalah tetap 

bagian daripada adanya lembaga perwakilan rakyat yang memerlukan  sebuah  

kantor  yang independent, untuk memperkuat kedaulatan  rakyat, melakukan  

checks  and balances di dalam  keuangan.  Nah, dalam  hal  ini  maka  dia 

mengembalikan  kepada  DPR atau  DPD atau  DPRD. lni  yang menentukan  

tindakan berikutnya  itu begini. Pertanggungjawabannya menjadi  publik atau  

politis. Saya rasa konsep itu ada di dalam Undang-Undang Dasar ‘45. Jadi, 

artinya kita lihat kembali pada posisi seperti itu.

Andi Mattalatta (F-PG) menanggapi sebagai berikut:

Menanggapi Pak Jakob. Sayang  sekali  Pak  Jakob  melemparkan itu  

setelah matahari hampir terbenam. Ndak,  kenapa?   Tadi mestinya Bapak   

hadir.   Tadi dipertengkarkan itu. Di instrumen DPR, ada independent. Karena 

instrumen  DPR maka dia pelaksanaan  tugas  teknis  pengawasan  keuangan, 

dan tindak  lanjutnya  oleh DPR. Saya kira tadi Pak Seto tadi? Cuma sayang, 

bahasa yang di pakai Pak Seto di bawah, di bawah DPR. Sehingga terkesan  

hubungan sub koordinasi struktural, bukan instrumen fungsional. Nah, 

mungkin karena terkesan  dengan istilah di bawah itu, kawan-kawan sadar atau 

tidak, lari kepada lembaga independent itu. Karena lari kepada independent, 

tindaklanjutnya juga, dia bebas memberi kepada penegak hukum. Jadi itu alur 

pikirnya. Tapi saya kira tidak ada masalah, kalau kita kembali berbincang soal 

falsafahnya, seperti   yang  dikatakan   Pak  Jakob  tadi.  Kita  mau  posisikan  

dia  seperti   lembaga independent  betul,  kantornya   berdiri  sendiri,  sehingga  

dia  punya  jangkar  kemana   mana. Hasil penilaian politisnya dikasihkan ke 

DPR, yang melanggar hukum langsung dia kasih, dengan tangannya sendiri 

kepada kejaksaan. Atau kita kembalikan. Lembaga yang  bisa  memberdayakan  

rakyat,  memberdayakan  rakyat   melalui  DPR. Dengan konsekuensi bahwa 

muara hilimya adalah DPR. Ya, itu masalahnya. Silakan Pak. Saya cuma 

menyimpulkan  bahwa dua tambah  dua-nya  Pak Jakob adalah empat.

Ketua Rapat, Harun Kamil mengarahkan agar pembahasan 

dilanjutkan dengan menyatakan sebagai berikut:

Namun barangkali kita sudah sampai  pada kesepakatan  awal. Jadi mohon 

maaf Pak Jakob, ini sudah kesepakatan  dari semua kita tentang itu. Sehingga 

tentu harus kita lanjutkan  apa yang ada. Sebab kalau dibongkar  lagi enggak 

selesai-selesai itu. Saya percaya masing-masing punya argumen itu sudah.
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Asnawi Latief (F-PDU) melanjutkan pembahasan dengan me-

nyata kan:

Siapa yang melakukan? DPR kah atau BPK? Kan itu. 

Selanjutnya, Andi Mattalatta (F-PG) mengusulkan agar ditindak-

lanjuti melalui undang-undang.

Asnawi Latief (F-PDU) menanggapi sebagai berikut:

Nah, kalau itu, kami usul supaya menyangkut soal susunan, tugas, dan 

wewenang keanggotaan  BPK itu diatur  oleh DPR, oleh undang-undang,  

termasuk  dipilih siapa, diatur oleh undang-undang.

Andi Mattalatta (F-PG) menambahkan: 

Itu ditindaklanjuti  sesuai ketentuan  perundang-undangan.

Slamet Effendy Yusuf (F-PG) mengusulkan rumusan sebagai 

berikut:

Sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut disempurnakan oleh Andi Mattalatta (F-PG) 

sebagai berikut:

Susunan dan kedudukannya diatur dalam undang-undang.

Jakob Tobing (F·PDIP) mempertanyakan:

Masih open ended jadinya ya, terhadap yang tadi.

Ketua Rapat, Harun Kamil mengarahkan agar pembahasan 

dilanjutkan ke hal berikut:

Lima dulu. Kita bicara tentang Pimpinan BPK sama anggotanya diangkat.

Slamet Effendy Yusuf (F-PG) menyanggah sebagai berikut:

Anggota dulu. Bukan pada kata independent saja. Tetapi juga akan terlihat 

kepada pengangkatan anggotanya bagaimana, pemilihan pimpinannya 

bagaimana. Lalu pertanggungjawabannya BPK kepada siapa. Saya kira itu.

Ketua Rapat, Harun Kamil menegaskan sebagai berikut:

Angka 5 ada sekarang kalau gitu.
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Andi Mattalatta (F-PG) mempertanyakan keterlibatan DPD 

dalam pemilihan pimpinan dan anggota BPK.

          

Ketua Rapat, Harun Kamil menjawab sebagai berikut:

Enggak, ada yang berpendapat MPR juga masuk, nanti ada logikanya kan 

begitu. Jadi Pimpinan BPK, diangkat oleh siapa, terus anggotanya bagaimana. 

Baik silakan kami buka itunya.

Hamdan Zoelva (F-PPP) menyatakan sebagai berikut:

Kalau saya usul langsung saja, anggota dulu kita atur. “Anggota BPK dipilih 

oleh DPR dan ditetapkan  oleh Presiden.” Kemudian yang kedua, “Pimpinan 

BPK dipilih oleh dan dari anggota”.

Ketua Rapat, Harun Kamil menanyakan apakah masih ada 

usulan lain?

Selanjutnya, Hobbes Sinaga  (F·PDIP) menjawab:

Ada Pak, ada  usul. Supaya  berkaitan  dengan  yang di atas  nih, nomor  

4. Jadi anggota  BPK dipilih oleh DPR”, apa  dengan “memperhatikan 

pertimbangan  dari  DPD dan seterusnya.” Karena nanti ya, “memperhatikan 

pertimbangan DPD.” Nah, pertimbangan ini sebenarnya kan, karena  mereka  

memang  juga laporan  dari  ini kan sampai juga ke mereka.

Usulan tersebut disetujui oleh para peserta rapat.

Namun, setelah Pimpinan rapat diserahkan kepada Jakob Tobing, 

Andi Mattalatta (F-PG) mengusulkan rumusan sebagai berikut:

Gimana kalau begini Pak Ketua, misalnya kalau tetap begini ya, “Hasil 

pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dan  atau lembaga-lembaga lain yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

Sutjipno (F-PDIP) juga mengusulkan rumusan sebagai berikut:

Usul. Tolong diplot dibagian yang tadi, di-close apa namanya enggak tahu, 

diblok, diblok. Diblok  nah, ya diblok. Nah, jadi enak saya bacanya. Saya coba 

bacakan baru ya? “hasil pengawasan  dan pemeriksaan  tersebut ditindaklanjuti 

oleh badan dan lembaga lembaga tersebut pada ayat di atas, sesuai.” Nah, jadi 

tak  usah menyebut  DPR tetapi lembaga-lembaga pada Ayat (4) di atas. Ya, itu. 

Sudah kena semua.
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Pada 29 Juli 2000 diselenggarakan Rapat Ke-51 PAH I BP MPR 

yang dipimpin oleh Drs. Jakob Tobing, M.P.A bertempat di Ruang GBHN 

dengan acara Pandangan Akhir Fraksi terhadap Hasil Finalisasi Perubahan 

Kedua UUD 1945.

Dalam kesempatan tersebut T. M. Nurlif (F-PG) menyampaikan 

sebagai berikut:

Sedangkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan satu-

satunya 

lembaga yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara perlu diatur dalam bab tersendiri. Dimana lembaga 

lersebut memiliki perwakilan di Ibu Kota Provinsi yang hasil pelaksanaan 

tugasnya harus diserahkan kepada DPR, DPD termasuk DPRD untuk 

ditindaklanjuti. Sedangkan keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan ketuanya dipilih dari dan oleh 

anggota untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden.

Pendapat tersebut didukung oleh Hamdan Zoelva (F-PBB) 

dengan pernyataan sebagai berikut:

Dalam draft perubahan ini juga diadakan suatu bab baru yaitu bab 

mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang ada sekarang mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini hanya 

diatur dalam satu ayat, yaitu ayat (5) dari pasal 23 bab hal Keuangan dan 

Pengaturan dalam bab tersendiri dengan 3 pasal, 7 ayat mengenai Badan 

Pemeriksa Keuangan diharapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan akan 

menjadi sebuah lembaga Negara yang benar-benar mandiri, bebas, dari 

pengaruh pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang bertugas mengawasi 

dan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan 

adanya Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebagai satu-satunya Badan 

Pengawas keuangan Negara, maka setelah disahkan Undang-Undang Dasar 

ini, Badan Pemeriksa dan Keuangan Pembangunan harus segera dihapuskan 

dan seluruh sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dari BPKP dapat 

dipertimbangkan untuk dialihkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR RI Tahun 

2000 pada 10 Agustus 2000 yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Amien 

Rais, M.A. dilaksanakan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi 
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Majelis terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan Usul 

Pembentukan Komisi-komisi.

Pada kesempatan itu Hajriyanto Y. Thohari (F-PG) antara lain 

mengemukakan:

Selanjutnya kami berpendapat bahwa pemeriksaan dan pengawasan 

terhadap pengelolaan keuangan negara berada dalam kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian tumpang tindih tugas pemeriksaan 

dan pengawasan keuangan negara dapat dihindarkan dan BPK menjadi 

semakin lebih efektif.

Rapat Komisi A ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 14 

Agustus 2000, dipimpin oleh Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua), 

Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua), Drs. Slamet Effendy Yusuf 

(Wakil Ketua), H. Zain Badjeber (Wakil Ketua), Drs. Ali Masykur 

Musa, M.Si. (Wakil Ketua), Hamdan Zoelva, S.H. (Wakil Ketua), 

Drs. Anthonius Rahail (Wakil Ketua) dengan acara Pembahasan 

Materi Sidang Tahunan MPR Sesuai dengan Tugas Komisi-komisi.

Dalam rapat tersebut T.M Nurlif (F-PG) mengajukan usul seba-

gai berikut:

Saya hanya mengusul saja. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal 

Keuangan itu termasuk BPK sedangkan dalam usul amandemen ini, BPK kita 

sepakat untuk menjadi bab sendiri. Saya pikir kita memang membicarakan 

Hal Keuangan karena tadinya diatur dalam Ayat (5) Pasal 23 barangkali 

bisa sekaligus kita bicarakan dalam session ini. Karena antara hal keuangan 

dengan BPK tadinya adalah satu. Sekarang hanya pemisahan bab substansinya 

mungkin tidak berbeda.

Suratal H.W (F-PDIP) menambahkan sebagai berikut:

Nomor tiga mengenai BPK. Hasil temuannya selama ini disampaikan 

laporannya pada DPR. Ya kalau DPR itu lekas menanggapi hasil temuannya 

terutama yang menyimpang. Maka dari itu alangkah baiknya juga dilaporkan 

kepada Badan Penyidik dan jadi sekali lagi pada DPR pengawasan terhadap 

eksekutif, tapi juga terhadap penyidik. Ada kemungkinan nanti hal-hal yang 

menyimpang lekas dapat ditangani. 

Kemudian keempat, dalam praktik sekarang ada internal kontrol yang 
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disebut dengan BPKP. Padahal dalam kode etik daripada Asosiasi Akuntan 

Indonesia itu, kalau yang sudah diaudit oleh seorang akuntan itu kan enggak 

boleh oleh akuntan lainnya. Sehinggga nanti lemah posisi daripada BPKP ini 

kalau sewaktu BUMN atau instansi sudah terlebih dulu ditangani oleh BPKP. 

Maka dari itu satu tangan BPK katakan saja yang tertinggi di dalam masalah 

audit ini. jadi BPKP dalam hal ini lebih baik di subordinited terhadap BPK 

saja.

Poltak Sitorus (F-PDIP) mengemukakan pendapatnya sebagai 

berikut:

Kemudian menyangkut masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan 

Pemeriksaan Keuangan ini memang selama ini menjadi tumpang tindih, 

menjadi persoalan-persoalan Dewan Perwakilan Rakyat oleh karena ada 

pengawasan-pengawasan keuangan yang dilakukan oleh internal kontrol 

yaitu BPKP oleh pemerintah. Oleh karena itu kita memang sepakat bahwa di 

dalam hubungan ini kita mengusulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

ini diatur dalam bab tersendiri. Saya mengusulkan bahwa Hal Keuangan ini 

kita tetap berpegang kepada pasal-pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan 

yang asli. Akan tetapi menyangkut rumusan kepada Pasal 23 D, dan Pasal 

23 E tetap di dalam bab-bab yang menyangkut pengaturan Hal Keuangan 

negara. Demikianlah barangkali yang kami usulkan Bapak Ketua sehingga 

kami nyatakan bahwa Pasal 23 Ayat (1) dan (5) tetap pada aslinya. Seandainya 

diatur pengaturan penjelasan masalah tentang Bank Indonesia dan Badan 

Pemeriksa Keuangan tetap dalam bab tersendiri sehingga Pasal 23 itu 

mungkin bisa ditambahkan Pasal 23A dan Pasal 23D.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) mengusulkan sebagai be-

rikut:

Sedangkan berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan sebetulnya 

sekaligus dengan Hal Keuangan ini, agar tidak ada yang tertuduh atau dituduh 

ingin menghambat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sementara di 

dalam pasal-pasal kedua bab ini masih tercantum adanya persoalan Dewan 

Perwakilan Daerah. Kita masih belum sepakat tentang bangunan politik 

yang kita mau susun secara utuh. Karena itu saya ingin mengusulkan agar 

rumusan-rumusan yang mengangkat lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini 

kita rumuskan kembali. Misalnya saja pada Pasal 23 Ayat (2), kalimat terakhir 

dalam proses pembahasan itu Dewan Perwakilan Rakyat sebetulnya ini kan 
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cukup bersifat teknis sehingga bisa ditampung di undang-undang sehingga 

bisa dihapuskan. Kemudian demikian pula pada bagian Bab VIII A tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan. Ada beberapa misalnya pada Pasal 23 Ayat (3) 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 

dan itu bisa saja diubah, diserahkan kepada badan-badan perwakilan rakyat. 

Kemudian Pasal 23F ini aliran yang saya kira sangat teknis. Bagaimana 

anggota dan seterusnya, saya kira itu bisa digabungkan dengan Pasal 23G 

artinya ketentuan lebih lanjut dapat diatur dengan undang-undang dan tidak 

perlu kita paksakan di sini. Dengan demikian setidaknya kita bisa mungkin 

menyelesaikan Bab VIII dan VIIIA ini.

Sedangkan Zaenal Arifin (F-PDIP) berpendapat sebagai berikut:

Kalau disetujui oleh pemerintah, artinya maka secara operasional dia 

berada di bawah pemerintah. Ini pengertian yang kami anggap mungkin 

ada orang yang melihat pengertiannya terbalik. Tapi kelihatannya hal ini 

perlu dilihat sebagai satu kesatuan, begitu juga isi dari BPK yang di dalam 

pasal berikutnya. Sehingga kita bisa mendapat satu jawaban yang berasal 

dari satu sistem, dipertanggungjawabkan yang operatif sifatnya. Pasal 8, 

Pasal 23E di sini dari sekian banyak 1, 2, 3, 4, S subtansinya perbedaannya 

dengan 5 itu adalah di dalam pengawasan. Di pasal yang lama, tugas BPK 

adalah hanya pemeriksaan sedangkan yang baru ini kelihatanya di Pasal 4 

tugas pengawasan. Ini yang menurut saya tugas pengawasan sebenarnya 

lebih bersifat operasional. Hasil pemeriksaan itu sebenarnya digunakan oleh 

semua pihak baik oleh pemerintah sendiri, maupun DPR juga. Ini sebenarnya 

tugas daripada BPK itu adalah memeriksa saja dan hasilnya itu diserahkan 

kepada semua pihak yang dibutuhkan untuk pengawasan. Pada dasarnya 

sebenarnya kalau BPK melakukan pengawasan, dia mesti mempunyai aparat 

yang besar sekali, begitu. Saya kira dia tidak akan mampu. Kalau misalnya 

soal hasil pengawasan ini dikeluarkan, kalau disetujui maka saya kembali 

bahwa 1, 2, 3, 5 ada di pasal yang lama, Pak. Saya kira bisa diperhatikan satu-

satu bagaimana secara padat ada di sana. Hanya persoalannya bahwa tadi 23F 

kembali Badan Pemeriksa Keuangan ini dipilih kembali dan diresmikan oleh 

Presiden. Perlu kita kaji terhadap semua sistem. Dengan pengertian kembali 

saya ulangi kepada siapa dia yang harus bertanggungjawab secara operasional 

ini mahal dan harus secara jelas dibedakan.
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Hasan Segeir (F-UG) mengemukakan pandangannya sebagai 

berikut:

Dalam kesempatan ini kami hanya akan memberikan pandangan mengenai 

BPK. Khususnya yang menyangkut Pasal 23E Ayat (2), di halaman 78 buku 

rancangan MPR, dimana di situ disebutkan bahwa BPK merupakan satu-

satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara dan seterusnya. 

Jadi kami mengharapkan perlu dilakukan koreksi pada kalimat ini. Karena 

kalau tidak, berarti sistem pemerintah kita yang akan datang tidak dapat 

membentuk lagi alau memiliki lembaga pengawasan sendiri. Karena berarti 

melanggar Undang-Undang Dasar. Ini juga berarti Presiden tidak dapat 

mengawasi jalannya pemerintahannya secara utuh sebagaimana diamanatkan 

oleh wakil-wakil rakyat melalui GBHN dan ini sulit mempertanggungjawabkan 

pemerintahan yang bersih dari KKN sesuai dengan Tap MPR. Ini hal yang 

utama, karena perlu menjelaskan sedikit bahwa fungsi lembaga audit external 

dan internal sangat berbeda sebetulnya. Jadi perbedaan fungsi tersebut di atas 

secara teoritis jelas audit internal dibutuhkan. Keberadaan kedua lembaga ini 

tidak dapat saling menggantikan melainkan saling menunjang atau bersinergi. 

Jadi mungkin kalimat “satu-satunya” kalau masih ingin dipertahankan, 

mungkin kita ubah redaksionalnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan 

merupakan satu-satunya lembaga pengawasan external pemerintah, yang 

memeriksa keuangan negara dan seterusnya.

Kemudian, yang kedua barangkali, saya melihat, sebagaimana dikemukakan 

oleh Prof. Supomo, Ketua penyusun Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 

Undang-Undang Dasar itu seharusnya hanya memuat aturan-aturan pokok 

dari pokok. Saya melihat ini dengan adanya 3 pasal 7 ayat ini apakah tidak 

terlalu detail. Sebetulnya Undang-Undang Dasar itu hanya memuat garis-

garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara 

negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. 

Jadi aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu diserahkan 

kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, mengubah, dan 

mencabutnya. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan ada 

kesan membuat Undang-Undang Dasar itu lebih mudah daripada membuat 

undang-undang biasa. Kemudian juga mungkin 3 pasal 7 ayat ini barangkali 

perlu ditinjau. Kebetulan saya juga bukan ahlinya di sini, mungkin perlu pakar 

yang ahli mengevaluasi lebih lanjut mengenai hal ini.
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Asnawi Latief (F-PDU) berpendapat sebagai berikut:

Yang kedua, menyangkut BPK, memang dari namanya BPK itu semula 

hanya mengawasi pemeriksaan saja. Tetapi dalam praktik kita lihat adanya 

tumpang tindih pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara ini. Baik 

yang intern yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPPK, BPKP 

maupun juga irjen dan seterusnya sering tumpang tindih antara tugas-tugas 

Badan Pemeriksa Keuangan.

Oleh karena itu rumusan ini sebenarnya memperluas tugas Badan 

Pemeriksa Keuangan, tidak hanya memeriksa keuangan negara tetapi juga 

melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Jadi bersifat preventif 

tanpa mengurangi fungsi inspektorat jenderal yang melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan internal. Sedangkan dikhawatirkan tenaganya tidak 

mencukupi, ketika di PAH I itu dinyatakan di sana bahwa BPKP itu nantinya 

dipergunakan sebagai aparat operasional sampai ke bawah. Sebab di dalam 

Pasal 23E Ayat (2) di sana dinyatakan bahwa BPK ini merupakan satu-satunya 

lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan negara yang berkedudukan di 

ibukota negara dan memiliki perwakilan di kota-kota provinsi. Jadi artinya 

cakupan BPK ini akan lebih luas ketimbang BPK selama ini ada. Saya kira 

idealnya itu oleh karena itu kami menyokong apa yang dihasilkan oleh Badan 

Pekerja ini untuk bisa kita setujui bersama sehingga dengan demikian kita 

pindah kepada bab-bab lain tanpa mengurangi hak-hak Saudara yang berbeda 

di dalam menyoroti BPK ini.

Rosyad Sholeh (F-UG) menyampaikan pendapat sebagai be-

rikut:

Saya singkat saja langsung kepada Pasal 23F tentang BPK. Kita 

menginginkan agar BPK ini menjadi lembaga pengawas dan pemeriksa 

keuangan negara yang independent, yang bebas dari pengaruh pemerintah dan 

lembaga negara lainnya. Dengan kedudukan dan posisi seperti itu, tentunya 

BPK tidak bertanggungjawab baik kepada Presiden, pemerintah, maupun 

Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada MPR. Karena 

sama-sama BPK itu sebagai lembaga tinggi negara, yang setara kedudukannya 

baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dengan Presiden. Oleh 

karena itulah kami mengusulkan pada Pasal 23 ayat ini agar pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini bukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

tetapi oleh MPR. Sebab kalau Dewan Perwakilan Rakyat yang memilih apalagi 

yang mengangkat tentu dia tidak punya kewibawaan untuk memeriksa 
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penyelenggaraan keuangan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Bahkan 

penyelenggaraan keuangan yang dilakukan oleh Badan Tertinggi pun, oleh 

MPR, saya pikir yang memeriksa dan yang mengawasi adalah juga Badan 

Pemeriksa Keuangan ini. Oleh karena itu lebih tepat kalau keanggotaan BPK 

ini dipilih dan ditentukan oleh MPR. Tentang mekanismenya bagaimana, 

tentu bisa dibicarakan dan diatur dalam peraturan yang lebih rendah.

Mochtar Noerjaya (F-KB) berpendapat sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi hasil kerja PAH 1, kami melihat ada kerancuan 

di Pasal 23. Tentunya kami langsung di Pasal 23E Ayat (2) di mana kita 

mengetahui bahwa BPK pada masa-masa yang lalu terlalu banyak kerancuan 

di bidang keuangan negara, karena terlalu banyak intervensi di luar Badan 

Pemeriksa Keuangan, dari pemerintah. Maka sebaiknya itu BPK merupakan 

satu-satunya lembaga yang external keuangan negara yang berkedudukan 

di ibukota negara dan memiliki perwakilan di ibukota provinsi. Jadi kata-

kata pengawas barangkali sebaiknya dihilangkan oleh karena yang bertindak 

selaku pengawas adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di Pasal 23D 

saya kira kalau kita melihat otoritas daripada keuangan maka sebaiknya 

kita mengusulkan alternatif kedua Pimpinan bank sentral dan pimpinan 

lembaga otorita keuangan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira demikian saya usul. 

Kemudian barangkali kami melihat di dalam Komisi A ini, menurut pandangan 

kami, bahwa begitu saya lihat agak alot terlalu banyak interupsi seolah-olah 

ada upaya-upaya agar yang kita lakukan ini diperlambat. Mudah-mudahan 

tidak demikian. Jadi saya harapkan supaya betul-betul kita ini melihat apa 

yang dihasilkan oleh PAH I ini. PAH I ini supaya bukan berarti saya inginkan 

supaya mulus tetapi barangkali koreksi itu jangan terlalu kita, saya anggap 

bukan mengada-ada tetapi jangan saya harapkan dipermulus saja deh.

Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP) menyatakan pendapatnya sebagai 

berikut:

“Kita appreciate terhadap pemberdayaan BPK dengan bab sendiri. Dalam 

praktik ketatanegaraan kita, memang BPK ini diperlakukan sebagai lembaga 

tinggi negara sehingga menjadi judul bab sendiri sebagaimana Mahkamah 

Agung dan DPA dan DPR.”
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Marcus Mali (F-KKI) berpendapat sebagai berikut:

“Yang kedua Pasal 23A, B, C, kami setuju-setuju saja. Oleh PAH dimintakan 

kami pilih alternatif dan saya tidak akan memberikan argumentasi kami pakai 

pilih alternatif 1 karena yang Iain-Iain sudah komentar kan tadi. Pasal 23E 

Ayat (1) kata pengawasan atau mengawasi atau pengawas dihapuskan, karena 

kami menganggap BPK di dalam dirinya sudah ada pengawasan melekat. 

Pengawas itu supaya jangan overlapping diberikan saja kepada DPR ini 

tolong dicatat secara baik. Pasal 23F Ayat (2) dengan Ayat (1), dipilih oleh 

DPR diresmikan oleh Presiden. Pasal 23G, setuju saja. Saya kira ini yang dapal 

kami sampaikan.”

 

Taufiequrachman Ruki (F-TNI/Polri) menyatakan pendapatnya 

antara lain sebagai berikut:

Yang kedelapan, soal BPK Pasal 23 Ayat (4). Dulu BPK itu hanya Ayat 

(5) dari Pasal 23, sekarang diangkat dalam bab tersendiri sebab BPK itu 

merupakan lembaga tinggi negara. Karena itu dia adalah satu-satunya institusi 

yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan 

negara. Ini menyangkut berbagai aspek, baik aspek teknis pemeriksaan 

keuangan, aspek politis, maupun aspek administratif kebijakan, karena itu 

kata-kata pengawasan sebaiknya tetap melekat ke dalam pemeriksaan sebab 

pengawasan oleh BPK berbeda dengan pengawasan dari DPR.

M. Thahir Saimima (F-PPP) berpendapat:

Menyangkut dengan Pasal 23E, khusus menyangkut dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan. Kita ketahui persis bahwa di dalam Undang-Undang 

Dasar kita disebutkan bahwa fungsi daripada Badan Pemeriksa Keuangan ini 

adalah memeriksa. Sudah tentu penyusun Undang-Undang Dasar kita the 

founding fathers kita, telah membeda-bedakan fungsi antara satu lembaga 

tinggi negara dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Ramson Siagian (F-PDIP) mengemukakan bahwa:

Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, itu tidak perlu satu bab dan satu 

pasal sekian ayat. Cukup satu ayat, di Ayat (6) yaitu bahwa untuk memeriksa 

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan dan merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa 

keuangan negara yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. 

Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan 
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juga boleh tambah satu Ayat (7) bahwa: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Mengenai pemilihan Pimpinan Badan 

Pemeriksa Keuangan saya pikir tidak perlu tertera di dalam Undang-Undang 

Dasar sedangkan mengenai sistem pemilihan Pimpinan DPR pun tidak ada 

dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa kita harus berargumentasi seperti itu 

dan juga, bahwa argumentasi suatu lembaga negara harus satu bab, itu juga 

kurang tepat.

Demikianlah hingga akhir masa sidang Sidang Tahunan MPR RI Tahun 

2000 rumusan ketentuan tentang BPK masih belum dapat diselesaikan dan 

disepakati akan dibahas lebih lanjut pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001. 

Sehubungan dengan itu MPR RI menugaskan BP MPR untuk melanjutkan 

penyiapan bahan perubahan UUD 1945 yang akan dibahas dalam Sidang 

Tahunan MPR RI Tahun 20001. Penugasan dimaksud dituangkan dalam 

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000 Tentang Penugasan Badan Pekerja 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketetapan tersebut memuat lampiran tentang materi rancangan perubahan 

UUD 1945 yang telah dibicarakan dalam masa persidangan sebelumnya, 

namun belum dapat diselesaikan.

D.   Perubahan Ketiga 
Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 diselenggarakan dengan agenda 

pokok melanjutkan pembahasan perubahan UUD 1945 yang belum 

terselesaikan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000.

Rapat ke-18 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI pada 23 

Mei 2001, dipimpin oleh Drs. Jacob Tobing, M.P.A (Ketua PAH I) 

dengan acara Pembahasan Perubahan UUD 1945 bidang Ekonomi. 

Dalam rapat ini juga dikemukakan  materi tentang BPK.

DR. Sri Adiningsih (Tim Ahli) dalam kesempatan tersebut 

antara lain menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kita setuju dengan PAH I 

yang membuat bab tersendiri tentang BPK. Karena BPK sendiri adalah sama 

seperti badan, lembaga negara lainnya, sehingga karena yang lainnya juga 

sudah berada dalam bentuk bab tersendiri. Kita juga melihat bahwa kita 

bisa menerima usulan dari PAH 1. Sedangkan usulan kita ada lima ayat yang 
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terkait dengan BPK. 

Ayat (1), “Penyelenggaraan, pengelolaan keuangan negara diperiksa secara 

external dan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baik di tingkat 

pusat maupun daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Yang ingin saya sampaikan di sini adalah adanya external, karena di dalam 

draf Tap IX ataupun juga draf yang dibuat oleh individual di tim kita itu tidak 

ada external. Dan kalau kita mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

itu tunggal BPK, itu berarti di dalam departemen pun ataupun lembaga-

lembaga lebih rendah tidak boleh ada Pemeriksa Keuangan Negara. Dan kita, 

sudah saya konsultasikan juga dengan orang BPK bahwa itu adalah sebenarnya 

pemeriksa external. Karena internal di dalam departemen tentu saja masih 

dimungkinkan adanya lembaga-lembaga pengawas keuangan lainnya. Jadi 

external ini kita masukan. 

Kemudian Ayat (2), “Hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat 

dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tingkat daerah dilaporkan 

pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Saya kira ini sama dengan Tap IX. 

Ayat (3), “Hasil pemeriksaan keuangan yang menyangkut Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

dan Mahkamah Agung diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada 

masyarakat dan diatur oleh undang-undang .

Ayat (4), “Pemeriksaan keuangan atas Badan Pemeriksa Keuangan 

dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

 Ayat (5), “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan negara 

diatur oleh undang-undang”. 

Jadi, di sini termasuk di dalamnya pemeriksaan terhadap Bank Indonesia 

dan lembaga-lembaga lainnya, karena kalau kita memasukkan nanti akan 

menjadi sangat kompleks, sehingga itu bisa diatur lebih lanjut atau masuk ke 

dalam undang-undang Bank Sentral.

Rapat ke-32 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI pada 19 

September 2001, yang dipimpin Dr. H. Slamet Effendy Yusuf, 

M.Si. (Wakil ketua PAH I) dengan acara: Pembahasan mengenai 

Pemerintah Daerah, dan Pembahasan mengenai Dewan Perwakilan 

Daerah. Dalam rapat ini beberapa fraksi mengemukakan pula 

materi tentang BPK.

Dalam rapat tersebut, Harjono (F-PDIP) mengemukakan 
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pendapatnya sebagai berikut: 

Kemudian pasal berikutnya, tiga, melakukan pengawasan. Ini, terus 

terang kalau sekarang saja ini banyak yang mengeluh. BPKP datang, BPK 

datang. Ini pengawasan itu di mana? Ini persoalan yang harus kita beri 

batasnyalah, pengawasan itu bagaimana. Apakah pengawasan termasuk 

juga semacam persoalan itu, bisa masuk ke dalam hal-hal yang secara teknis. 

Karena pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah ini, pengawasannya 

bagaimana, pembentukan. Oleh karena itu, pengawasan jangan-jangan 

nanti menjadikan ketimbang membantu menjadikan jalan pemerintahan ini 

lebih terganggu dengan tidak jelasnya kata pengawasan itu. Setiap saat any 

time, dia bisa datang, saya mengawasi anda. Lalu kalau sudah diawasi, ini 

bagaimana ini, pemerintah daerah itu. Karena sudah ada sistem mekanisme 

pengawasannya sendiri.

Ini hal-hal yang menurut saya haruslah dirumuskan kembah, supaya 

duplikasi-duplikasi dalam berpikir tidak sampai masuk. Sehingga nanti, 

kalau diterapkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini tidak menimbulkan 

persoalan-persoalan yang lebih berat berikutnya. Saya kira demikian.

Selanjutnya, Asnawi Latief (F-PDU) menanggapi:

Memang kita ini pengawasan terlalu banyak, kan kita dulu ketika kita 

bicara tentang BPK dalam artian pengawasan keuangan ya, itu kan kita ingin 

memfungsikan BPK saja.” 

Sekarang ini ada inspektorat jenderal, ada inspektorat wilayah, inspektur-

inspektur yang lain di sipil maupun di tentara, tetap saja bocor itu uang kita 

dan tetap saja tidak pernah ditangkap itu koruptornya. Jadi bukan karena 

banyaknya pengawasan, tetapi efektifnya pengawasan ini di tangan yang satu 

tangan, BPK saja difungsikan. Jadi kalau disini diberi hak melakukan control 

lagi, wah jadi polisi lagi di daerahnya dia. Belum lagi BPKP itu, yang saya 

secara sembrono saya katakan bubar saja dia, itu ekstra, nanti BPK difungsikan 

untuk mendaftar kekayaan pejabat Negara. Ya sekarang karena itu kita loyal, 

ada Tap-nya, ada undang-undangnya, kita lakukan sebab lama-lama itu 

memasuki privasi seseorang, apalagi diumumkan dan terancam sekali dan itu 

makanan empuk buat garong-garong, si ini waduh banyak uangnya. 

Jadi oleh karena itu saya setuju pada pak Harjono tadi pengawasan ini 

jangan terlalu banyak diberikan bermacam-macam fungsi, kita kan sudah 

kontrol itu pada DPR kan secara politis, pengawasan melekat itu pada BPK, 

itu kita akan fungsikan nanti ketika kita bicara masalah BPK itu pada bab 
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berikutnya itukan begitu idenya. BPKP bubar tenaganya dipakai, sampai di 

tingkat provinsi walaupun belum seluruhnya utuh disetujui, tetapi ide itu kan 

begitu.

Theo L. Sambuaga (F-PG), menanggapi fungsi pengawasan 

sebagai berikut:

Soal fungsi pengawasan juga DPR punya fungsi pengawasan, begitu 

juga DPD tetapi DPD terbatas fungsi pengawasan yaitu hanya hal-hal yang 

menyangkut soal-soal yang berhubungan dengan daerah. Dan apa yang 

telah disebutkan secara eksplisit di sini. Fungsi pengawasan badan-badan 

Perwakilan, badan-badan representasi seperti ini ya jelas bukan fungsi 

pengawasan seperti BPK, bukan seperti BPKP, fungsi pengawasannya adalah 

fungsi pengawasan politik yang mekanismenya sudah tentu diatur bersama.

Jadi Saudara Ketua, inilah beberapa penegasan yang kita ingin sampaikan 

untuk ya supaya diskusi kita ini berlanjut terus sambil ya kita perbedaan-

perbedaan pendapat yang ada ini kita coba dekati. Dan kita rumuskan 

pada satu sebagaimana biasanya kita mencoba berusaha untuk pada satu 

perumusan yang dapat mendekati apa yang kita pikirkan.

Rapat ke-34 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI,  yang 

berlangsung pada 24 September 2001, dipimpin oleh Jakob Tobing 

(Ketua PAH I), dengan acara: Pembahasan bab VIIIA tentang 

Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Jakob Tobing sebagai ketua rapat, menyampaikan pengantar 

sebagai berikut:

Maka hari ini kita membicarakan mengenai Bab VIIIA di dalam 

persandingan ini, yaitu yang menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan.

..................

Sedangkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan kita sudah mempunyai 

bahan berdasarkan kesepakatan atau pembahasan kita pada tahun 2000 yang 

merupakan lampiran daripada Tap IX tahun 2000. Dan disamping itu kita 

memiliki juga berbagai input sesudah masa itu baik dari pembahasan intern 

kita masing-masing, baik dari masyarakat maupun yang disampaikan oleh tim 

ahli.

….Hal yang sama ingin kami juga sampaikan apakah relevan atau tidak, 

kearifan ibu dan bapak sekalian tentang posisi Badan Pemeriksa Keuangan. 
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Apakah ia merupakan satu annex atau satu kelengkapan daripada fungsi-

fungsi pengawasan? Dan dalam hal ini lebih khas lagi back up kepada fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pengawasan dan budget-nya secara 

khusus.

Harun Kamil (F-UG) menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Ini kalau Saudara Ketua menanyakan tadi tentang bagaimana posisi Badan 

Pemeriksa Keuangan. Kita kalau melihat redaksi yang lama pun bahwa tugas 

Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah memeriksa tanggung jawab tentang 

Keuangan Negara. Dan hasilnya pun disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.

Jadi menurut hemat kami, tentu Badan Pemeriksa Keuangan ini lembaga 

yang independen seperti yang dirumuskan dalam Ayat (1) : ‘Badan Pemeriksa 

Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan 

lembaga negara lainnya’.

Jadi bukan sekedar hanya pemerintah tetapi lepas juga dari Dewan 

Perwakilan Rakyat, yang bertugas mengawasi dan memeriksa pengelolaan 

dan tanggungjawab keuangan negara. Memang hal itu sempat didiskusikan 

apakah dia independen ataukah merupakan alat daripada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai fungsi kontrol atau pengawasan.

Jadi kalau kita melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat juga lembaga 

tinggi negara yang harus diawasi. Saya kira adalah wajar kalau Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang bebas dan mandiri atau bahasa 

yang singkatnya adalah independen. Dan kita tahu bahwa pengelolaan negara 

itu berada di seluruh lini wilayah Republik Indonesia, sehingga tentunya 

pengawasan dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi.  

Dan karena Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga independen juga 

harus mampu merepresentir, atau karena ada unsur perwakilan dari rakyat, 

kami setuju kalau memang yang mengangkat adalah lembaga perwakilan 

atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kemudian Presiden hanya tinggal 

meresmikan. Tinggal teknis berapa jumlah segala macam tentu akan diatur 

dengan undang-undang.

Tetapi bagaimana Pimpinannya yang demokratis adalah anggota dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat nanti itulah yang menentukan pimpinan di 

antara mereka. Jadi terasa betul kemerdekaan daripada lembaga tersebut 

dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada ewuh pakewuh karena dia berada 

di bawah lembaga nrgara lain. Cuma memang kalau diangkat oleh Dewan 
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Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden memang karena sekedar 

prosedur saja.

Dan ayat (5) itu yang kemarin kita diskusikan juga bagaimana hasil 

pengawasan dan pemeriksaan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

siapa yang menindaklanjuti? Ini yang mungkin diatur oleh undang-undang. 

Apakah dia kepada polisi? Ataukah kepada kejaksaan atau instansi lain yang 

terkait di luar 2 (dua) lembaga penegak hukum tersebut. Jadi prinsipnya kami 

setuju bahwa hasil yang sudah dicapai kemarin ini bisa kita pertahankan 

kecuali Dewan Perwakilan Daerah dalam bracket karena belum putusan final 

mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua, artinya kita sepakat bahwa Badan Pemeriksa Keuagan adalah 

lembaga independen dengan proses yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir 

adalah masalah Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh dan dari 

anggota itu sendiri sehingga menunjukkan demokratisnya pimpinan BPK, 

juga sebagai keterlibatan rakyat untuk melakukan pengawasan keuangan atau 

pengawalan Negara itu yang milih adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan yang juga diatur di undang-undang sedangkan 

yang meresmikan adalah presiden.

Affandi juru bicara F-TNI/POLRI berpendapat sebagai berikut:

Untuk status Badan Pemeriksa Keuangan kami tetap sependapat atau 

mendukung bahwa lembaga Badan Pemeriksa Keuangan tersebut tetap 

sebagai lembaga tinggi Negara. Karena dalam rangka bagian dari checks 

and balances khususnya dalam controlling, jadi ada pemeriksaan internal, 

external, atau seluruh lembaga-lembaga Negara termasuk lembaga tertinggi, 

lembaga tinggi Negara. Sehingga terbebas daripada pengaruh-pengaruh 

pemerintah maupun lembaga Negara lainnya.

Kemudian untuk Ayat (1). Pada prinsipnya kami sependapat, hanya kami 

mempertanyakan atau klarifikasi karena istilah ini banyak dipergunakan di 

beberapa tempat. “Bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga lainnya”.

Ada istilah independen yang terdahulu untuk BI, kalau tidak salah. 

Kemudian di belakang nanti di Mahkamah Agung ini ada istilah lagi 

nanti bebas, mandiri dan merdeka dari kekuasaan lain, dan sebagainya. 

Kami konfirmasi nanti kiranya dapat ditemukan istilah yang seragam dan 

mengandung pengertian yang mempunyai kekuasaan, kebebasan, bebas 

dari pengaruh lembaga negara, pengaruh pemerintah maupun pengaruh 

manapun. Kata-kata itu nanti dipilih salah satu yang mempunyai pengertian 
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itu artinya independen di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. 

Tentunya ini mana yang paling tepat, dan kami setuju dengan Ayat (1) ini.

Kemudian ini ada yang meragukan, di sini.

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari 

pengaruh Pemerintah dan lembaga Negara lainnya”. Seolah-olah tidak 

terbebas dari pengaruh yang lainnya lagi di luar Pemerintah dan lembaga 

negara lainnya, misalnya Ornop. Atau pengaruh-pengaruh yang lain, ini 

bagaimana. Oleh karena itu apakah akan lebih baik istilah independen nanti 

mohon diklarifikasi lebih lanjut.

Untuk Ayat (2) kami full setuju.

Mengenai Ayat (3). Ayat (3) juga kami sependapat yang kita pilih dari 

Badan Pekerja ini, walaupun ada padanannya dari Tim Ahli. 

Untuk ayat (4) kami juga sependapat dari yang disiapkan oleh Badan 

Pekerja khusus sebagai tandingan atau padanan dari tim ahli mengusulkan 

ada ayat (3) tentang hasil pemeriksaan yang menyangkut Dewan Perwakilan 

Rakyat pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah 

Agung diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat dan 

diatur oleh undang-undang. Ini kami tidak setuju dimasukkan.

….Kemudian kami menyarankan untuk ayat (4) yang disiapkan oleh tim 

ahli yang intinya seperti itu, itu dimasukkan di dalam bagian dari yang kita 

siapkan. Dimasukkan mungkin sebagai sesudah ayat (4) yang disiapkan oleh 

Badan Pekerja, artinya disini Pemeriksa Keuangan atas Badan Pemeriksa 

Keuangan sendiri itu juga dilaksanakan oleh Badan yang terbatas dari 

pengaruh yang lain juga. Ini dimasukan dalam rangka keterbukaan atau 

akuntabilitas serta check and balances untuk Badan Pemeriksa Keuangan 

sendiri.”

Jadi pemeriksa keuangan atas Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh 

kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang 

hasilnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya menyarankan 

untuk dimasukkan ke dalam diktum sebagai yang disiapkan.

Kemudian untuk Ayat (5) kami juga setuju.

...Sehingga di dalam Ayat (5) itu disebutkan dengan : “Peraturan 

Perundang-undangan, bukan dengan undang-undang”.

….Ini kami klarifikasi, apakah demikian? Kalau memang demikian halnya 

kami justru menyarankan agas sesuai dengan atau diatur dengan undang-

undang. Artinya walaupun pengawasan dan pemeriksaan dan pengolahan dan 

tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa 
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Keuangan Perwakilan Daerah.”

…Kemudian pasal 23F, kami tetap setuju: “Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”  

Kemudian pasal 23G ketentuan lebih lanjut mengenai: “ Badan Pemeriksa 

Keuangan diatur oleh Undang-Undang”. Kami juga setuju.

Asnawi Latief (F-PDU), menyampaikan usulan ralat dan 

pendapat sebagai berikut:

Sebelumnya ralat juga ini dari sekretariat. Sebetulnya pada baik halaman 

33 itu, baik rancangan perubahan yang disiapkan oleh Badan Pekerja maupun 

Tim ahli itu kurang Ayat (2), hilang “Badan Pengawas Keuangannya” saya 

kira. Saya lihat dalam lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 tetapi itu tak 

begitu masalah tetapi perlu dilengkapi hanya mengasih angka 2 dengan Badan 

Pemeriksa Keuangan saya kira. “Badan Pemeriksa Keuangan merupakan 

satu-satunya lembaga dan seterusnya”. Usulan perubahan Tim Ahli mungkin 

juga diminta pada tingkat pusat dan seterusnya.

…..Saudara-saudara, ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

seperti kita ketahui yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (5) dalam Undang-

Undang Dasar teks lama, di mana di situ menyatakan bahwa: “Badan 

Pemeriksa Keuangan diadakan untuk memeriksa tanggung jawab tentang 

Keuangan Negara dan hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.

Jadi dari sisi ini sebetulnya Badan Pemeriksa Keuangan itu habitatnya 

pada legislatif, lebih condong. Kalau tadi dibandingkan dengan Dewan 

Pertimbangan Agung habitatnya pada eksekutif, ini juga pada legislatif. 

Akan tetapi karena Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan satu badan 

yang kita harapkan nanti keberadaannya tidak lagi menimbulkan satu apa 

ya, bermunculan badan-badan yang melakukan pengawasan seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang lahirnya beberapa inspektur 

dan inspektur wilayah. Tetapi ternyata tidak efektif melakukan pengawasan 

atas kontrol terhadap pengelolaan keuangan Negara.

Oleh karena itulah ketika itu kita membikin bab tersendiri ini pada Badan 

Pemeriksa Keuangan. Terserah kita, apakah ini lembaga Negara atau bukan 

seterusnya lembaga Negara yang lengket pada Dewan Perwakilan Rakyat 

karena menyangkut soal pengawasan keuangannya. Beda dengan Dewan 

Pertimbangan Agung, Dewan pertimbangan Agung itu jelas Cuma di pusat 
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saja. Sedangkan kita maunya Badan Pemeriksa Keuangan ini akan mengganti 

kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan yang sekarang ini 

ada. Sehingga sampai ke provinsi kalau gak salah begitu alasan kita kenapa 

dikembangkan sampai ke provinsi.

….Jadi patokannya yang kita lihat adalah bab VIIIA Badan Pemeriksa 

Keuangan pasal 23 ayat (1) dan seterusnya ini.

A.M. Luthfi (F-Reformasi), menyatakan pendapatnya sebagai 

berikut:

Tetapi yang jelas kita ini menganut sistem ada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan ada 5 lembaga dari mulai Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, 

Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa 

Keuangan. Karena itu kita, kami termasuk yang menganggap Dewan 

Pertimbangan Agung itu bukan sekedar belaka tetapi dia juga adalah lembaga 

tinggi Negara, itu perkara Dewan Pertimbangan Agung.”

Demikian juga BPK. Badan Pemeriksa Keuangan ini kan Badan Pemeriksa 

Keuangan. Yang akan diperiksa itu juga termasuk DPR dan lain-lain. Cuma 

memang semangat waktu kita menyusun ini dua tahun yang lalu, itu memang 

semangat kita ingin mengadakan satu kekuatan memeriksa dan mengawasi. 

Lah, ini istilah mengawasi ini apa tepat? Istilah namanya kan Badan Pemeriksa 

Keuangan tetapi ini selalu saya lihat itu bertugas mengawasi dan memeriksa, 

jangan-jangan tugas mengawasi ini bukan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. 

Tetapi tugas barangkali DPR.

T.M. Nurlif (F-PG) berpendapat sebagai berikut:

Kalau membaca dari naskah hasil badan pekerja yang sudah kita siapkan 

dan menjadi lampiran Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 saya ingin mengajak 

kita untuk berpikir soal Badan Pemeriksa Keuangan. Karena ini menyangkut 

dengan prinsip-prinsip akuntansi tidak hanya menggunakan logika-logika, 

karena ada teknis-teknis dan prinsip-prinsip akuntansi itu yang sama sekali 

tidak bisa diabaikan.

Yang pertama adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kita sepakat sebagai 

institusi.

Dan yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan kita sepakat sebagai salah 

satu lembaga tinggi Negara atau lembaga Negara.

…. Kemudian yang keempat. Perlu ada perwakilan di provinsi. Baru 

yang berikutnya adalah soal follow up yang menyangkut dengan laporan 
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pemeriksaan oleh BPK.

Kembali pada rumusan yang sudah kita siapkan, kami dari fraksi Partai 

Golkar tetap menganggap bahwa perlu menempatkan Badan Pemeriksa 

Keuangan itu dalam satu Bab atau satu pasal tersendiri yang terpisah dari hal 

keuangan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh pak 

Luthfi tadi. Apakah perlu ada kalimat pengawasan dan kalimat memeriksa? 

Dalam prinsip akuntansi memeriksa dan mengawasi sifatnya beda. 

Mengawasi itu bisa saja bersifat pra audit. Artinya melakukan pengawasan 

untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Sedangkan pemeriksaan itu 

selalu dilakukan terhadap laporan yang disiapkan oleh institusi ataupan 

Badan Usaha Milik Negara untuk kemudian lahir yang namanya opini 

dari hasil pemeriksaan. Itu bisa sifatnya opinion dalam bentuk unqualified 

opinion, qualified opinion, disclaim opinion ataupun adviced opinion. Jadi 

beda antara tahap mengawasi dengan tahap pemeriksaan.

Dan yang kedua. Soal apakah Badan Pemeriksa Keuangan nanti 

memberikan laporan kepada DPR kemudian bagaimana hubungannya dengan 

tindak lanjut secara hukum. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disana cukup jelas dikatakan 

bahwa tindak lanjut laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR itu 

lebih kepada follow up tindak lanjut pengawasan secara politis.

Artinya pada saat DPR bersama dengan pemerintah memberlakukan 

pembahasan APBN, seandainya dalam item-item APBN yang diajukan oleh 

pemerintah, oleh DPR dianggap masih sering terjadi penyimpangan oleh DPR 

terhadap anggaran tertentu itu bisa diminta untuk dikaji ulang. Jadi sifatnya 

lebih kepada pengawasan yang sifatnya politis. Sedangkan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan sendiri terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam 

bentuk material sekarangpun sudah jalan. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

itu langsung diteruskan kepada Jaksa Agung.

Jadi saya pikir terhadap fungsi hubungan antara Badan Pemeriksa 

Keuangan dan DPR itu lebih kepada Pengawasan yang bersifat politis. 

Sedangkan pengawasan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan itu langsung kepada Jaksa Agung terhadap material penyimpangan 

atau tindakan hukum yang akan dilakukan.

Oleh karena itu saya juga menganggap begini. Kalau kita mau atur Badan 

Pemeriksa Keuangan ini secara lebih rigid, kemudian kita kaitkan dengan 

undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 di sana juga menjelaskan bahwa 

230

buku FK BPK FINAL.indd   230 12/9/2012   9:06:55 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

menempatkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam lembaga tinggi Negara 

sebagai lembaga tinggi Negara tidak hanya melihat kepada objek pemeriksaan 

tetapi itu juga sangat terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan, di sana 

dikatakan sistem akuntansi pemerintahan yang masih kita anut sekarang ada 

yang cameral artinya sistem tunggal, kemudian ada yang sistem ganda. Itu 

yang mulai diterapkan oleh pemerintah dan mulai berlaku sampai sekarang 

sejak tahun 1980.

Persoalannya memang ada. Pada saat pemerintah membentuk yang 

namanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan dibentuk dengan Keppres Nomor 31 tahun 

1983. Kemudian di luar itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah 

nomor 15 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Objek 

pemeriksaan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan pada saat itu hampir tidak ada beda. Padahal 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu adalah cikal bakal daripada 

DJPKN dulu (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara) yang 

berbeda di lingkungan Departemen Keuangan sebelum Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan pak, itu di DJPKN.

Selanjutnya Nurlif mengatakan bahwa:

BPK, mana scope pengawasan oleh BPKP. Sebenarnya tanggung jawab 

pemeriksa keuangan negara, tetapi tanggung jawab konstitusional itu adanya 

pada Badan Pemeriksa Keuangan bukan pada BPKP.

Tetapi anehnya kadang-kadang pada saat Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan memeriksa satu obyek keuangan negara dikatakan di situ 

unqualified disopinion oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan qualified 

opinion. Padahal obyek pemeriksaan sama.

Haryanto Taslam (F-PDIP) menyatakan bahwa:

Dalam proses pembahasan amandemen, yang salah satu dasarnya adalah 

kesepakatan kita untuk melakukan amandemen secara adendum. Khusus 

menyangkut masalah Badan Pemeriksa Keuangan ini, yang sebelumnya 

itu memang di dalam naskah aslinya Undang-Undang Dasar kita hanya 

tergambar sekilas saja di dalam satu ayat dari Pasal 23. Maka di dalam 

amandemen ini kita mencoba untuk memposisikan lembaga negara. Lembaga 

negara tersebut secara lebih proporsional dan lebih jelas posisinya di dalam 

konstelasi kekuasaan negara ini.
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Lebih lanjut, Haryanto Taslam menyatakan:

Mengenai hal-hal lain seperti misalnya adanya lembaga-lembaga 

pemeriksa keuangan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

dan sebagainya. Kalau memang kita sepakat bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan ini lembaga negara satu-satunya yang memang mempunyai satu 

lingkup kerja sebagai badan pemeriksa yang merupakan juga penyeimbang 

atau dalam rangka checks and balances maka tentunya lembaga-lembaga lain 

itu ya konsekuensinya harus tidak ada lagi nantinya.

Jadi kita harus konsisten kepada satu-satunya, kalau tidak ya cukup itu 

sebagai salah satu daripada lembaga pemeriksa keuangan.

Sementara menyangkut keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan, karena 

memang yang diawasi adalah menyangkut persoalan keuangan yang dikelola 

oleh pemerintahan negara yang tidak semata-mata itu adalah eksekutif. 

Maka pemeriksaan itu tentunya bisa dikatakan mewakili dari kesepakatan-

kesepakatan yang ada, terutama antara DPR dengan lembaga yang mengelola 

keuangan tadi. Yang secara konstitusional selama ini diajukan oleh pemerintah 

atau eksekutif kepada legislatif untuk memperoleh kesepakatan bersama. 

Dan oleh karenanya wajar kalau apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan ini adalah juga mewakili DPR di dalam checks and balances tadi.

Jadi termasuk juga mengenai keanggotaannya maka juga wajar kalau 

Badan Pemeriksa Keuangan ini tidak hanya diusulkan oleh DPR, letapi juga 

memang dijaring dan disaring oleh DPR yang nantinya akan disetujui oleh 

atau diresmikan oleh Presiden. Jadi untuk Pasal 23F Ayat (1) saya kira itu 

sudah benar. Begitu juga ayat selanjutnya dan termasuk Pasal 23G.

Menyambung pendapat tersebut, Katin Subyantoro (F-PDIP) 

menyatakan:

Di dalam kerangka itu saya berasumsi bahwa kekuasaan pengawasan itu 

ada pada DPR, sehingga kalau kita menangkap atau melihat tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan ini, harus kita latarbelakangi dasar pemikiran yang 

saya katakan tadi, pada prinsipnya kita sepakat sejak semula bahwa kita akan 

memfungsikan Badan Pemeriksa Keuangan ini secara proporsional, secara 

kualitatif sehingga akan terjadi pelaksanaan keuangan negara ini secara baik 

dan benar.

Untuk itu rumusan yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja ini pada 

prinsipnya mengarah kesana, bahwa kita akan memfungsikan Badan 

Pemeriksa itu secara proporsional dan kualitatif. Hanya pertanyaan saya 
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untuk Ayat (1) seperti yang disampaikan oleh Pak Luthfi tadi, kemudian saya 

menyokong mendukung pendapat Pak Asnawi Latief. Jadi pertanyaan saya apa 

yang telah diintrodusir oleh Ketua tadi, apakah Badan Pemeriksa Keuangan 

ini nantinya akan menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden, 

DPR dan sebagainya itu atau kalau ini fungsinya semacam pengawasan dan 

pemeriksaan, apakah itu tidak ada di lingkup lembaga pengawasan itu sendiri. 

Itu yang perlu kita pikirkan kembali.

Kemudian, kalau Ayat (2) disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan. 

Pertanyaan saya itu yang sudah dibahas setahun yang lalu juga, kemudian 

kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selama 

ini sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan juga, tadi sudah 

disebutkan oleh rekan terdahulu apakah masih dari Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan ini kemudian 

akan kita petakan kayak apa.

Ayat (3) itu membuktikan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan 

ini mestinya itu merupakan subordinat dari DPR, karena dia melakukan 

pengawasan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Zain Badjeber (F-PPP) menyatakan bahwa:

Tahun-tahun yang kemarin, Teman saya yang punya proyek di departeman, 

kalau sudah ada nanti turun Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan katanya diminta partisipasi oleh departeman 

dari rekanan, karena akan ada pemeriksaan. Tujuan kita satu-satunya ini 

untuk apa? Untuk efisien dan efektif atau sekedar menghapuskan cara-cara 

seperti itu, sehingga hanya ada satu pintu.

Kalau memang efisien dan efektif, adanya 2 (dua) badan yaitu external dan 

internal yang saya baca di majalah Kontan, akuntansi yang dikatakan oleh 

Prof. Ryas Rasyid pada waktu menjadi Menpan. Sebenarnya untuk internal 

itu akan disatukan semua. BPKP, Irjen, Irwil, Irwilda, Irwilkab, itu akan 

disatukan. Jadi penyatuan untuk intern, sementara rumusan kita satu-satunya 

di sini, saya kira pada waktu itu tidak ada ekstern dan intern, tidak berarti 

akan mempensiunkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan 

Irjen-irjen tetapi langsung menjadi pegawai dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi kita tidak mengarahkan untuk mengaburkan tetapi biarlah 

pemeriksaan itu, karena pemeriksaan dalam rangka Keuangan Negara 

tentunya elaborasi di dalam undang-undang, pengawasan akan lebih jelas 
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dalam bentuk apa di bidang audit. Saya sepakat bahwa kata-kata pengawasan 

itu perlu kita tinjau kembali. Kemudian kata satu-satunya pada Ayat (2) perlu 

kita cermati kembali untuk tidak menimbulkan missunderstanding antara 

kita yang merumuskan di sini, dan lembaga yang melaksanakan nantinya.

Demikian pula dengan rumusan dari Tim Ahli. Saya kira pada Ayat (1), 

rumusan Tim Ahli untuk menghindari seperli rumusan yang pernah kita 

lakukan yang lebih mirip kepada rumusan pengertian di dalam suatu undang-

undang atau yang bisa sering disebut definisi tetapi sebetulnya definisi bukan 

pembatasan tetapi pengertian dengan keadaannya kata-kata adalah, sehingga 

rumusan dari Tim Ahli ini, perlu kita cermati untuk memperbaiki rumusan 

kita nantinya.

Kemudian mengenai laporan. Laporan daripada hasil pemeriksaan ini, 

usul dari Tim Ahli sampai kepada Mahkamah Agung dan MPR. Mungkin, 

pemikiran adalah bahwa aspek hukumnya, lalu ada laporan ke MPR yang 

seperti sekarang Laporan Tahunan. Saya kira masalah MPR ini yang masih 

dalam pembahasan kita. Tidak perlu kita kaitkan di dalam masalah Badan 

Pemeriksa Keuangan ini karena DPR cukup untuk tempat publisitas daripada 

hasil pemeriksaan itu. Tidak perlu juga ke Jaksa Agung dan sebagainya.

Demikian, saya kira beberapa hal yang ingin kami sampaikan di dalam 

kesempatan ini, sehingga nantinya rumusan-rumusan kita barangkali bisa kita 

tinjau kembali, walaupun sebenarnya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

ini sudah tidak ada perbedaan antar fraksi dari waktu-waktu yang lalu, namun 

demikian tidak tertutup untuk kita meninjau rumusan-rumusannya kembali 

untuk disesuaikan.

Sutjipto (F-UG) menambahkan sebagai berikut:

Jadi pada waktu kita membicarakan masalah Badan Pemeriksa Keuangan 

yang memang sebenarnya suatu Lembaga Tinggi Negara dulu di dalam sistem 

Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi memang dalam kenyataannya 

selama berpuluh tahun dimandulkan begitu, jadi tidak diberikan fungsi yang 

sebenarnya sebagai Pemeriksa Keuangan.

Oleh karena itu yang banyak berfungsi justru Badan Pemeriksa Keuangan 

Pembangunan yang dibentuk oleh Pemerintah padahal sebenarnya Badan 

Pemeriksa Keuangan inilah yang akan memeriksa terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu saya juga tertarik yang disampaikan Pak Zain, saya 

kira perlu kita elaborate bahwa sebagai Lembaga Pemeriksa satu-satunya 

ini, apakah perlu ditambahkan external, namun demikian tidak menutup 
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kemungkinan bahwa mereka-mereka seperti Pemerintah atau siapapun 

mereka ada pengawasan melekat, tetapi yang kita hindari tidak terjadi 

tumpang tindih, artinya bahwa obyek yang sama, Lembaganya yang sama, 

tetapi tadi Pak Nurlif katanya hasilnya bisa berbeda dan memang saya juga 

sering mendengar keluhan.

Jadi dari Instansi atau dari Bank bahwa mereka hampir sepanjang tahun 

melayani Pemeriksa itu. Jadi ada Inspektorat Jenderal, ada Badan Pemeriksa 

Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, kalau Bank ada Bank 

Indonesia juga, jadi ada sampai 5 (lima) begitu, apalagi kalau BPD. Lebih 

banyak lagi. Padahal sebenarnya kan objeknya sama, sistem pemeriksaan kan 

kita hukumnya sama, cuma berulang-ulang.

Oleh karena itu memang kita berpikir dulu tentu ada efisiensi, sehingga 

satu pemeriksaan tapi semuanya bisa diakses, dan rasanya juga perlu kita 

pikirkan, saya tertarik ini kan lembaga audit, sehingga memang fungsinya 

pemeriksa bukan pengawasan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan 

atas hasil pemeriksaan atau laporan sewaktu-waktu yang disampaikan 

pada Dewan Perwakilan Rakyat, bisa dilakukan special audit. Jadi Dewan 

Perwakilan Rakyat bisa minta kalau ada temuan-temuan atau hal-hal yang 

sifatnya sangat khusus atau urgent, Dewan Perwakilan Rakyat bisa minta 

jadi fungsi pengawasannya tetap ada di Dewan Perwakilan Rakyat tetapi 

pemeriksaannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Lalu juga mengenai tambahan rumusan Tim Ahli, jadi saya juga tertarik 

khususnya Ayat (3) dan Ayat (4). jadi di sini supaya tidak ada kelihatan memang 

Badan Pemeriksa Keuangan itu onderbouw daripada Dewan Perwakilan 

Rakyat atau lembaga, jadi sejajar. Oleh karena itu siapapun bisa diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi yang diperiksa kan keuangannya jadi 

bukan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi keuangannya.

Jadi saya kira kesekretariatan keuangan meskipun yang tanggungjawabnya 

memang mungkin sistemnya mungkin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

perangkatnya itu, tetapi saya kira perlu bahwa dicantumkan oleh karena itu 

supaya lebih jelas ini kedudukan lembaga negara yang tidak onderbouw dari 

Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat pun bisa juga 

diperiksa, jadi masyarakat juga mengetahui. Demikian juga di dalam Ayat 

(4), ini saya kira juga perlu bahwa kalau dia sebagai pemeriksa ini kan sering 

masyarakat mengatakan jadi kalau mau meriksa itu pemeriksanya itu juga 

harus bisa diperiksa, mau diperiksa juga, katanya kalau untuk nyapu bersih 

katanya sapunya harus bersih dulu.
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Oleh karena itu saya kira cukup bagus saya kira rumusan dari Tim Ahli 

ini. Saya kira perlu diangkat menjadi Ayat (6) dan Ayat (7) di dalam Pasal 

23E. Lalu di dalam Pasal 23G, saya kira perlu ada rumusan, karena di sini 

terlampau singkat, jadi yang diatur hanya Badan Pemeriksa Keuangan. Saya 

kira perlu dimasukkan tambahan dari Tim Ahli dalam Ayat (5). Jadi mungkin 

di dalam Pasal 23G-nya. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai Badan 

Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Jadi di sini mengatur sistem, kinerjanya, tata kerja, saya kira lebih luas. 

Cuma di dalam rumusan Tim Ahli mungkin perlu disempurnakan di dalam 

Ayat (3). Jadi mengenai Pemeriksaan Keuangan yang menyangkut Dewan 

Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah mungkin diubah, DPR, DPRD, DPD, 

MPR dan seterusnya. Sehingga lebih.., sistematikanya lebih mengena sesuai 

dengan selama ini yang kita kenal. Jadi hasil pemeriksaan tadi, itu mungkin 

yang kita sampaikan.

Ketua Rapat Jakob Tobing kemudian memberikan komentarnya 

sebagai berikut:

Kemudian ada yang bicara tentang, ya okelah isinya, tapi rumusannya 

jangan rumusan definisilah begitu, Badan Pemeriksa Keuangan adalah, 

seperti yang disampaikan beberapa Teman dan juga kita bicara pada beberapa 

pasal yang lain sebelumnya. Dan dalam hal efisien tadi, saya kembali sedikit 

mengomentari, internal adanya Irjen, adanya BPKP, adanya Irwil dan 

sebagainya. Itu harus dipikir apakah itu memang tidak menyebabkan bahwa 

fungsi kontrol di dalam manajemen itu menjadi malah tumpang tindih.

Hobbes Sinaga (F-PDIP) memberikan pendapatnya sebagai 

berikut:

Jadi mungkin, ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita kalau 

ada kata lembaga negara di sini, jangan dilihat soal lembaga negara tertinggi 

atau lembaga negara tinggi. Nah, dari sudut hukum tata negara, pemahaman 

ini hanyalah hubungan vertikal atau hubungan horizontal. Itu saja yang 

dilihat. Kalau dalam konsep yang lama Undang-Undang Dasar 1945 yang asli 

kita mengenal yang vertikal itu adalah hubungan alat perlengkapan negara 

yaitu DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA itu, dengan MPR. Sedangkan yang 

ini adalah hubungan horizontal. Memang sulit dilihat itu dari sudut teori 

pemisahan kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan trias politika.
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Selanjutnya Hobbes menambahkan:

Kemudian, karena tidak mungkin DPR melaksanakan pemeriksaan 

keuangan dan kekayaan negara, oleh sebab itu ada satu alat perlengkapan 

negara yang dibentuk yaitu namanya Badan Pemeriksan Keuangan Negara. 

Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Negara ini, dia mengawasi keuangan 

negara yang lahir dari APBN. Saya masih ikut waktu di Tim Kecil dulu, Tim 

Perumus, itu akhirnya kita tempatkan, Pak Fuad juga ada pada waktu itu. 

Sebenarnya apa yang diawasi oleh BPK itu? Yang diawasi adalah yang lahir 

dari APBN.

Sebenarnya harus ada batas apa yang bisa diawasi oleh BPK. Jadi harus 

dilihat penggunaan APBN itu. Benarkah APBN ini dilaksanakan? Itu yang 

diperiksa, jadi tidak semua turunannya itu ditanyai itu yang bisa. Saya kira 

pemerintah, eksekutif kan bebas mengatur sendiri seperti yang dikatakan 

Pak Jakob tadi. Ada fungsi ini, fungsi ini di dalam pemerintah itu, ya itu 

jalan. Jadi artinya di sini kata satu-satunya ini harus kita lihat ditingkat atas, 

bukan dilingkungan eksekutif sendiri.

Ketiga, yang mungkin akan saya katakan di sini, sebenarnya kita 

mempertegas ini adalah soal kesepakatan kita untuk mempertahankan 

Sistem Presidensiil. Artinya dengan mempertegas fungsi BPK ini sekarang, 

ini kita sudah bisa mengukur checks and balances yang akan kita terapkan. 

Jadi lebih tegas. Karena kalau dulu itu kelihatannya tidak jelas itu. BPK 

waktu masih di dalam Pasal 23, secara keseluruhan bagian dari Pasal 23, 

tidak jelas fungsi tugas BPK itu. Sekarang kita menempatkan dia sebagai alat 

perlengkapan negara yang mempunyai fungsi checks and balances.

Gregorius Seto Harianto (F-PDKB) menyatakan bahwa:

Yang ketiga, sehubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 

satu- satunya lembaga pengawas. Saya ingin memberikan catatan agar kita 

berhati-hati, sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Saudara Ketua bahwa 

persoalan pengawasan sebagai bagian daripada manajemen nampaknya 

tidak mungkin kita tolak. Itu menjadi bagian pula dalam pelaksanaan tugas-

tugas di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan lembaga negara 

lainnya baik itu di legislatif maupun di yudikatif.

Jadi setiap satuan manajerial tentu tidak boleh ditolak adanya fungsi 

pengawasan. Karena itu mungkin perlu ditegaskan yang dimaksud sebagai 

satu- satunya lembaga pengawas di sini tentu pengawas keuangan negara 

dalam pengertian ekstern pemerintahan. Atau mungkin tidak perlu 
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ditegaskan hanya memang perlu kita diskusikan lalu bagaimana keluhan-

keluhan yang terjadi selama ini.

Fuad Bawazier (F-Reformasi) menyampaikan pendapatnya 

sebagai berikut:

Setelah mendengar dan membandingkan juga dengan seksama antara hasil 

Badan Pekerja maupun Tim Ahli dan masukan-masukan yang ada. Rasanya 

mestinya tidak terlalu sulit untuk mengkristalkan pandangan-pandangan yang 

ada. Bahwa BPK itu sebagaimana riwayatnya dan pelaksanaannya selama ini 

sebagai salah satu lembaga tinggi negara sebagaimana DPR dan yang lain, 

memang mempunyai tugas external, auditor yang tugas utamanya memang 

memeriksa. Dan dari dulu namanya juga pemeriksa, badan pemeriksa. Dan 

standar-standar yang ada selama ini juga memang standar pemeriksaan 

keuangan.

Kita memang belum mengenal standar pengawasan keuangan. Karena itu 

dalam bahasa akuntan, saya kebetulan juga ekonom, tetapi saya juga akuntan, 

di sana memang dikenal kami telah melakukan pemeriksaan keuangan 

sesuai dengan norma - norma pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan 

sebagainya. Memang batasannya kadang-kadang menjadi rancu juga kalau 

orang disuruh menjabarkan pengawasan dan pemeriksaan secara detail. 

Tetapi dengan kata pemeriksaan, karena standarnya cukup ada, cukup jelas, 

kita tidak usah khawatir untuk menghilangkan kata pengawas yang dalam 

banyak hal memang malah dikhawatirkan bisa rancu dengan pengawasan 

yang dilaksanakan oleh DPR.

Tetapi kita juga tidak usah terlalu khawatir dengan menghilangkan kata 

pengawas, pengawasan, hanya pemeriksaan, kemudian BPK akan menjadi 

lumpuh. Sepanjang dia betul-betul independen dan jangan ada coba-coba 

pemikiran misalnya menempatkan dia bagian dari sesuatu unit, seperti unit 

MPR, DPR, Pemerintah ataupun apa. Kemudian fungsi externalnya menjadi 

lumpuh. Karena yang dihadapi adalah pemerintah, lembaga tinggi negara, 

dia harus mempunyai kedudukan yang sejajar. Itu filosofi kenapa dari 1945 

sampai sekarang ini tetap seperti itu.

Selain masalah pengawasan dan pemeriksaan yang saya rasa sudah cukup 

jelas. juga saya melihat ada rumusan yang baik sebetulnya dari Tim Ahli, yang 

mestinya layak betul kita jadikan rujukan. Karena memang lebih padat, jelas 

dan lebih mengena maknanya, tanpa banyak menimbulkan interpretasi.

Di Tim Ahli juga memang pengawasan sudah dihilangkan. Rumusan ini 
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selain baik dan runut juga memang tidak menutup kemungkinan pemerintah, 

kalau menggunakan rumusan Tim Ahli yang tinggal di-adjust sedikit 

barangkali ya, tidak menutup kemungkinan pemerintah untuk mempunyai 

alat atau unit pemeriksaan keuangannya sendiri secara internal. Tetapi tentu 

dia tidak memberikan opini sebagaimana external auditor BPK. jangan 

memberikan opini kepada dirinya sendiri seperti saya memeriksa saya, saya 

terus mengatakan saya bagus, saya cakep, kan aneh, gitu Iho.

Itu memang tugasnya BPK, tetapi tadi disampaikan juga kalau tidak salah 

dengar oleh Pak Seto. Betul, bahwa bagian dari manajemen itu mesti ada 

pengawasan dirinya sendiri, internal. Dia ingin mantap juga bahwa rumah 

tangganya itu baik, itu dia boleh memeriksa, membikin unit pemeriksa sendiri 

dan di dalam perusahaan itu dia sah, maka di sana dikenal internal auditor 

dan external auditor.

Yang internal auditor itu tidak berhak memberikan opini tetapi bisa 

memberikan laporan kepada ke dalam, manajemen ke dalam. Itu biasa. 

Namanya dalam perusahaan di Indonesia sering dikenal SPI (Satuan Pengawas 

Intern). Dia boleh membikin laporan, dan biasanya laporan pemeriksaan 

intern dari hasil SPI atau internal auditor.

Itu dilakukan terus-menerus dan ketika external auditor masuk, dalam hal 

ini BPK yang tidak merupakan di bawah siapa-siapa, laporannya si pengawas 

intern itu digunakan untuk membantu melancarkan menjadi acuan dari 

pemeriksaan external auditor, membantu saja, melancarkan dan sekaligus 

bagi si unit itu yang mau diperiksa karena punya satuan internal pemeriksa 

tadi.

Ini melapangkan dan mempersiapkan diri, sebelum external auditor 

yang beneran datang ini sudah siap-siap, di dalam konsep rumusan Tim Ahli 

itu cukup jelas dan memang tidak perlu ada kata-kata satu-satunya segala 

macam itu. Kalau itu boleh digunakan saya boleh mengusulkan seandainya 

menggunakan rumusan Tim Ahli itu. Ayat (1)-nya barangkali bisa digunakan 

begini konkritnya.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara diperiksa secara external 

dan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik di tingkat pusat 

maupun daerah”. Tidak usah kata-kata yang diatur undang-undang itu nanti 

di bawah soalnya semuanya begitu.

Ayat (2) nya: “Hasil pemeriksaan keuangan pada tingkat pusat dilaporkan 

pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tingkat daerah dilaporkan pada 

DPR dan DPD”.
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Karena itu nanti DPD-nya jadi, DPD, jadi tidak merasa dia dikucilkan 

karena tidak nyambung nanti ada perwakilan daerah apa APBD segala DPD.

Ayat (3) nya: “Hasil pemeriksaan keuangan yang menyangkut Dewan 

Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung... (asumsinya DPA tetap 

ada) diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada masyarakat”.

Atau di sini juga: “diatur oleh undang-undang”.

Nanti juga itu bisa dibuang kata-kata itu, jadi diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan cukup.

Kemudian Ayat (4) ini terlalu berlebih-lebihan kantor Akuntan Publik 

segala macam ini terlalu teknis benar dan perlu.

“Kemudian Ayat (5)-nya itu menjadi Ayat (4) sudah bisa mencakup yang 

lain. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keuangan negara dan 

tindak lanjut hasil dari pemeriksaan tersebut diatur dengan undang-undang.”

Jadi semuanya undang-undang ditampung di sini. Kalau itu barangkali 

bisa dijadikan rujukan hasil Tim Ahli dengan penyempurnaan sekedarnya, 

mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Sehingga kata undang-undang yang 

berulang-ulang di rumusan ini cukup ditampung di ayat yang terakhir.

Amidhan (F-PG) berpendapat:

Saya tidak ingin banyak mengomentari tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan ini. Pertama, dari hasil Badan Pekerja kita tidak punya alternatif, 

jadi boleh dikatakan kita sudah sepakat.

Yang kedua, tadi pendapat dari fraksi kami, Pak Nurlif juga sudah 

menyampaikan. Tetapi satu hal yang cukup menggelitik saya tentang kata 

satu-satunya. Saya lihat di Tim Ahli itu kata satu-satunya itu tidak ada. 

Menurut hemat saya kata satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa 

keuangan negara ini merujuk kepada lingkup tugas internal dan external.

Nah, kalau kita lihat tugas pengawasan internal, internal departemen itu 

Inspektur jenderal. Internal pemerintah itu Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan. Dulu namanya Dirjen Pengawasan Keuangan Negara. Dia 

melakukan untuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan negara 

yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui APBN itu kan, karena 

yang merancang itu pada dasarnya Departemen Keuangan. Jadi dulu ada 

Dirjen Pengawasan Keuangan Negara kemudian berubah menjadi Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah internal negara sebetulnya 
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Badan Pemeriksa Keuangan dilihat dari segi internalnya itu. Dia tentu 

meliputi lembaga-lembaga negara seperti disebut oleh Tim Ahli ini.

Kemudian internal daerah Inspekur Wilayah Daerah begitu bagi 

Departemen atau Irjen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu 

pemeriksa pengawasan external, Badan Pemeriksa Keuangan juga external. 

Di sini ini keluhan dari Departemennya itu banyaknya pemeriksa atau 

pemeriksaan. Jadi satu objek pemeriksaan itu yang pasti datang setiap tahun 

itu dari internalnya, Itjen.

Kemudian pada objek yang sama datang lagi Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan pada objek yang lama juga datang lagi Badan Pemeriksa 

Keuangan itu memang capai sekali sebenarnya menghadapi pemeriksaan itu. 

Apakah ini tidak bisa dibagi ada pembagian tugas. Dulu seingat saya itu demi 

efisiensi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini kita hapuskan. 

Karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan itu kita hapuskan 

maka adalah kata satu-satunya. Itu saya kira mengenai lingkup tugas.

Yang kedua, mengenai keuangan negara apa sih yang disebut keuangan 

negara begitu kalau kita lihat di sini yang disebut dengan keuangan negara 

ini APBN begitu yang akhir dari APBN itu. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan 

itu hanya berhak memeriksa keuangan dan kekayaan negara yang lahir dari 

APBN.

Pernah Departemen menolak kalau dia diperiksa soal yang non-APBN. 

Non-APBN itu misaInya keuangan dari yayasan-yayasan, pemerintah punya 

itu yayasan walaupun itu ex offecio biasanya. Kedua. Misalnya pendapatan 

rumah sakit, itu kan nonpajak. Saya kira itu tidak dimasukkan di APBN, saya 

kira itu.

Kemudian dan lain sebagainya. Ini mengenai keuangan negara ini juga 

harus jelas. Oleh karena itu saya di sini sependapat dengan Tim Ahli bahwa 

mengenai pemeriksaan keuangan negara diatur oleh undang-undang. Jadi 

perlu ada rincian fungsi dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur 

di dalam undang-undang. Untuk menghindari apa namanya tumpang tindih 

antara pemeriksa-pemeriksa tersebut.

Pattaniari Siahaan (F-PDIP) menyatakan sebagai berikut:

Kalau melihat pasal Badan Pemeriksa Keuangan ini tadinya merupakan 

Ayat (5) daripada Pasal 23. Sehingga seyogianya semua pengertian masalah 

Badan Pemeriksa Keuangan dan tugasnya tidak boleh kita lepaskan dari Bab 

VIII hal Keuangan pada Pasal 23. Dan kalau kami lihat hasil Tim Kecil sampai 
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Ayat (1), (2), dan (3) sebetulnya sudah ada kesepakatan. Begitu pula Pasal 23A.

Hanya Pasal 23B dan 23D mungkin yang ada pengesahan, sehingga 

maksud kami tolong kita pahami posisi Badan Pemeriksa Keuangan ini 

walaupun nanti lembaga independen adalah merupakan bagian pekerjaan 

daripada uraian hal keuangan pada Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 23C serta 

Pasal 23D dalam Bab VIII.

Dalam kerangka ini kami ingin mengingatkan Bapak, Ibu sekalian. Pada 

awalnya kita bicara satu pertimbangan amandemen sebetulnya pada waktu 

itu bukan soal kegenitan membuat suatu Konstitusi baru sebetulnya. Tetapi 

kita sepakat bahwa ada hal-hal dalam rumusan-rumusan undang-undang asli 

yang lama yang sangat fleksibel sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-

beda dalam pelaksanaannya.

Mengacu kepada pengertian seperti ini kami mohon menjadi acuan kita 

sebagai satu alat untuk menilai rumusan-rumusan yang kita buat tersebut 

apakah menimbulkan kebingungan baru ataukah lebih menjadi jelas 

tugasnya? Seperti disampaikan tadi oleh Ketua Badan Legislasi Pak Badjeber. 

Malah terjadi tafsir pertimbangan yang berbeda terhadap undang-undang 

tersebut. Ini saya pikir perlu buat kita sebagai kontrol dari kita sendiri bahwa 

ada rumusan-rumusan yang kita buat itu tidak sesuai dengan niat kita semula.

Dalam kerangka ini kami ingin menyepakati apa yang disampaikan oleh 

Pak Fuad Bawazier. Memang rumusan Badan Pekerja tidak alternatif lain 

tetapi seperti yang disampaikan Pak Badjeber. Memang suasana perumusan 

kita saat itu sangat diwarnai oleh kondisi yang ada pada tahun 1999 dan 

tahun 2000 sebetulnya. Kemudian datang mungkin sedikit pencerahan dari 

Teman-Teman Tim Ahli yang tidak terlampau terlibat dalam masalah politis, 

sehingga membuat rumusan agak lebih jernih. Sehingga menurut kami 

sebetulnya Bab ini mungkin sebenarnya bisa langsung masuk di Tim Kecil 

untuk menggunakan formasi rumusan-rumusan yang lebih jelas dan tidak 

terlampau rumit dan panjang.

Terkait dengan kerangka ini supaya ini bisa final pada Sidang Tahunan, 

kami lebih bersepakat mungkin kata-kata penambahan lembaga-lembaga 

baru pada bagian keuangan seperti DPD mungkin sebagusnya nanti kita 

pindahkan saja itu dibagian DPD. Kalau selesai sehingga rumusan di sini hanya 

DPR saja sudah pasti exsisting. Yang menyangkut penambahan lembaga baru, 

kewenangan baru, sebagusnya kita selesaikan di DPD.

Kenapa kami katakan demikian? Karena pada kenyataannya saja dari sekian 

ratus undang-undang harus dikerjakan oleh DPR dengan hanya pembahasan 
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bipartit antara pemerintah dan DPR itu membuat masalah yang sudah sangat 

panjang sulit menyelesaikannya. Sehingga mungkin penambahan prosedur 

baru malah tidak tercapai yang kita harapkan dari amandemen ini. Sehingga 

kami harapkan bahwa rumusan kita adalah menjelaskan dengan rind dan 

jelas Undang-Undang Dasar ini tidak ada multi tafsir.

Yang kedua, bisa dioperasionalkan dan tidak menambah rumit prosedur 

serta jangan sampai timbul kerancuan dalam penjabarannya pada undang-

undang maupun PP nantinya. Dalam kerangka seperti ini kami melihat 

bagian-bagian daripada Badan Pemeriksa Keuangan ini tentunya mengacu 

pada Pasal 23 lah Keuangan APBN. Dan Man kami tidak salah kita bersepakat 

seluruh penerimaan negara harus masuk APBN. Jadi tidak ada lagi penerimaan 

gelap. Jadi dengan sendirinya sebagai perumusan external Badan Pemeriksa 

Keuangan ini akan melihat berapa penerimaan, berapa pengeluaran, dalam 

posisi externalnya tidak menghilangkan fungsi internal di setiap lembaga. 

Karena merupakan prinsip manajemen yang namanya planning, budgeting, 

controlling, itu otomatis dengan sendirinya.

Menyambung pembicaraan di atas, Sutjipno (F-PDIP) me-

nyatakan:

Jadi itu yang penting saya letakkan dulu supaya nanti menjadi jelas 

mengenai fungsi dan organ ini. Untuk itu saya terapkan kepada auditing tadi. 

Auditing adalah bagian integral dari fungsi kontrol dari fungsi-fungsi organisasi 

yang kita kenal. Nah sebagai fungsi dalam organisasi, maka fungsi kontrol itu 

berada di mana-mana, baik secara horizontal dalam organisasi maupun secara 

vertikal strafikasinya. Berikutnya juga, dalam strukturisasinya nanti makin ke 

bawah dia makin built in pada pimpinan fungsi kontrol atau fungsi auditting 

itu, sedangkan makin ke atas makin struktural dia wujud dalam bentuk organ 

secara eksplisit. Ini hukum dalam menyusun organisasinya.

Kemudian auditting itu sendiri, tidak hanya keuangan saja kami 

ingatkan, tetapi banyak objek-objek audit lainnya seperti kita kenal dengan 

organizational health audit biasanya disingkat dengan OHA itu. Jadi jangan 

lupa, jangan dikira duit saja auditting ini, juga itu di situ. Jadi organisasi perlu 

diaudit untuk itu, untuk meletakkan dia lembaga apa, di mana, dan sebagainya 

berarti kita akan bicara nanti masalah habitatnya, masalah rumpunnya, atau 

community-nya.”

“Lah, untuk itu saya dari dulu kepada pembagian fungsi di dalam Hukum 

Tata Negara. Dia dalam politik yang kita katakan macht tetapi dalam Hukum 
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Tata Negara dilihat dari staat sebagai apa namanya negara sebagai organisasi, 

dia adalah mempunyai fungsi-fungsi. Yaitu di sini antara lain pertama, yang 

mengatakan ada tiga fungsi besar yaitu fungsi konstitueren, reguleren, dan 

corrigeren. Berarti kalau audit mesti bagian integral daripada corrigeren, 

tetapi juga reguleren begitu.

Kedua, malah ada empat ini di dalam apa namanya staat sebagai organisasi. 

Ini disebut sebagai leidende functie, wetgevende functie, uitvoerende functie, 

rechtsprekende functie malah empat di sini. Itulah kira-kira arealnya untuk 

nanti persisnya di mana dia ini. Nah, kalau kita lari kepada Undang-Undang 

Dasar 1945 hubungan antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung maka 

Badan Pemeriksa Keuangan ini hubungannya dengan DPR adalah dia bagian 

integral dari kontrol, bentuknya pemeriksaan. Jadi bagian integral kontrol, 

jadi yang luas adalah kontrol.

Kemudian dengan Presiden, dia merupakan external audit. Jadi 

hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Presiden itu external audit. 

Sedangkan Presiden dengan bawahan departemen personal ke bawah kita 

kenal dengan Inspektorat Jenderal di Departemen itu adalah internal audit. 

Sedangkan output daripada Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan-

bagan Inspektorat jenderal output kalau ada penyimpangannya, maka dia bisa 

diserahkan kepada Mahkamah Agung. Jadi berarti sudah spelregel-nya sudah 

jelas. Badan Pemeriksa Keuangan dengan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan 

dengan Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Mahkamah Agung.

Nah, dengan demikian, maka menjadi jelas kalau kita mau meletakkan 

dia pasti merupakan independent body, itu yang pasti. Tetapi di mana dia 

berada? Kalau dia berada kita hanya mampu memberikan rumpun saja, 

community saja tetapi dia tidak untergeordnet pada salah satu kekuasaan 

atau macht. Jadi dia tidak organik di bawah DPR tidak. Dia tidak organik di 

bawah Presiden maupun Mahkamah Agung. Bagaimana dengan pemeriksaan 

pada DPR dan MPR? DPR kan tidak pegang uang, MPR juga tidak pegang 

uang. Yang diperiksa itu adalah supporting element-nya yaitu sekretariat 

jenderalnya. Jadi tidak ada masalah dari Tim Ahli ini disebut itu tidak perlu 

dia nyebut begitu mestinya, karena yang diperiksa bukan DPR, MPR sebagai 

badan tetapi supporting service atau supporting element-nya yang diperiksa 

yaitu kepanjangan tangan daripada pemerintah. Jadi yang diperiksa adalah 

para Sekretariat Jenderalnya.
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Jakob Tobing selaku Ketua Rapat menyimpulkan hasil pem-

bahasan sebagai berikut:

Alhamdulillah. Kita sudah selesai dua round mengenai BPK, dan mungkin 

nanti seperti kami tawarkan tadi baiknya pleno ini kita akhiri di sini. Jam 

14.00 WIB kita langsung masuk ke perumusan dulu, dan besok kita lebih 

fokus kepada masalah -masalah Mahkamah Agung dan sebagainya.

Dan beberapa hal untuk sementara sebagai catatan kita adalah bahwa 

memang lembaga ini adalah sebuah lembaga dan itu adalah sebuah lembaga 

yang independen, begitu ya. Dan memang tugasnya adalah tugas auditor. 

Dan beberapa hal... walaupun kita sudah sepenuhnya sepakat pada bulan Juli 

tahun 2000, tetapi ada hal-hal yang dalam perkembangan ini, ternyata apa 

yang kita maksud mungkin lebih baik lagi kalau dirumuskan sebagaimana ada 

input tambahan. Baik itu dari tenaga ahli maupun dari fraksi-fraksi yang baru 

disampaikan.

Dan kemudian yang perlu agak lebih diperjelas salah satu objek utama 

dalam pembahasan ini adalah objek pemeriksaan auditing itu. Apakah 

APBN plus produk-produk APBN, karena ini diingatkan oleh Pak Patta ini, 

sebetulnya bagian dari pembicaraan kita waktu kita bicara keuangan negara 

ini sebetulnya. Ataukah lebih luas dari itu yang menyebabkan misalnya saja 

BPK pergi ke BUMN, gitu. Walaupun itu belum masuk ke APBN. Tetapi 

juga kami ingatkan Pak, ada sekarang kecenderungan supaya Mahkamah 

Agung itu mengurus sendiri dapurnya. Jadi Hakim itu, misalnya jangan lagi 

dapurnya ada..., perutnya ada di Kehakiman, kepalanya ada di MA dampak -

dampak terhadap itu. Apakah dengan menegaskan soal APBN, soalnya jadi 

teratasi bisa juga.

Rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI 

berlangsung pada 24 September 2001, dipimpin oleh Drs. Jakob 

Tobing, M.P.A. (Ketua PAH I) dengan acara Pembahasan mengenai 

Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Ketua Rapat Jakob Tobing, dalam pengantarnya antara lain 

menyatakan:

Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan itu pada hakikatnya karena dia 

sudah menyangkut pre audit dan post begitu, X-ante dan X-post itu apa ya, 

itu pengawasan tidak perlu ditonjolkan lagi, sudah. Maksudnya sudah masuk 

ke dalam itu. Itu yang menyangkut Ayat (1). Barangkali bisa di selipkan yang 
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versinya Tim Ahli itu supaya kita bisa lihat, tidak kita lihat dulu. Oh, iya ya. 

lya coba di-insert ke atas untuk lihat saja sedikit. Maksudnya adalah seperti 

waktu kita bicara yang lain jangan definisi, begitu. “BPK adalah...”, jangan 

begitu, tapi penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh 

ini, external dan independen.

Zain Badjeber (F-PPP) menanggapi hasil rumusan yang dicapai 

sebagai berikut:

Apa masih diperlukan kata external di sini Pak. Karena kalau kita masih 

memakai kata external artinya boleh ada internal. Karena ini hanya khusus 

external. Jadi lebih baik biarlah itu oleh undang-undang yang ngaturnya. Sifat 

independensinya saja yang perlu. Namun susunan ini kalau baik di tingkat 

pusat maupun daerah, ini yang dikatakan tingkat pusat maupun daerah ini 

apa BPK-nya atau yang diperiksa?

Selanjutnya T.M. Nurlif (F-PG) mengemukakan pendapatnya:

Saya masih rancu memahami kata secara eksternal dan independen Pak. 

Kalau secara itu, itu kan lebih kepada pendekatan prosedurnya. Sehingga 

benar seperti yang dikatakan oleh Pak Fuad dan Pak Zain, ini perlu kita cari 

rumusan atau merumuskan kembali dengan prinsip yang disampaikan oleh 

Tim Ahli. Kalau memang kita harus mengubah apa yang sudah kita sepakati 

dalam rumusan Badan Pekerja sebelumnya. Kita sepakat bahwa Badan 

Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara, itu prinsip. Kemudian dia 

sifatnya independen, dan tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebenarnya itu. Itu dalam 

undang-undang.

Pada bagian lain T.M. Nurlif (F-PG) menambahkan:

Jadi supaya menurut saya ini kita kembali ke redaksi sebelumnya, “Hasil 

pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”. 

Ayat (3)nya, “Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan daerah diserahkan kepada DPRD”. Jadi tidak rancu itu.

Rapat ke-34 Badan Pekerja MPR RI berlangsung pada hari 

Selasa 2 Oktober 2001, dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Amien Rais, 

M.A.(Ketua BP MPR RI) dengan acara Laporan Perkembangan 
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Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR

Dalam kesempatan tersebut, Drs. Jakob Tobing, MPA, melapor-

kan hasil kesepakatan perumusan perubahan UUD 1945, antara 

lain sebagai berikut:

Sampai saat ini PAH I telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan 

perumusan terhadap Bab I s.d. Bab IX yang terdiri dari 12 Bab Rancangan 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, karena ada penambahan Bab VIIA 

tentang Dewan Perwakilan Daerah; Bab VIIB tentang Pemilihan Umum; dan 

Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

 Khusus  mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, dilaporkan 

sebagai berikut:

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1)  Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri.

(2)  Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, (Dewan Perwakilan Daerah), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3)  Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1)  Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah) dan diresmikan oleh Presiden.

(2)  Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 

Pasal 23G

(1)  Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang.
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Rapat Badan Pekerja, berlangsung tanggal 23 Oktober 2001, 

dipimpin oleh
 
Prof. Dr. H.M. Amien Rais (Ketua MPR RI) dengan 

acara Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR; Pengesahan Rancangan 

Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR, dan penutupan Rapat 

Badan Pekerja MPR Masa Sidang Tahunan MPR 2001.

Jakob Tobing (Ketua PAH I) dalam laporannya menyampaikan 

bahwa mengenai Badan Pemeriksa Keuangan telah dicapai 

kesepakatan perumusan sebagai berikut:

Bab VIIIA

Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23E

Ayat (1), Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan 

mandiri.

Ayat (2), Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Daerah) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3), Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 

perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

Ayat (1), Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan diresmikan oleh Presiden).

Ayat (2),   Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 

anggota.

  

Pasal 23G

Ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan 

diatur dengan undang-undang.
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Pada Hari Senin 6 November 2001 pukul 09.00-selesai bertem-

pat di Nusantara V dilanjutkan Rapat Komisi A Majelis yang dipim-

pin oleh K. H. Ma’ruf Amin yang membahas:

1. Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23, 23B, dan 23D)

2. Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan  (Pasal 23E,  23F dan 

23G).

Rapat ini dihadiri 142 anggota dan yang tidak hadir 20 anggota. 

Dalam pengantar rapat, K. H. Ma’ruf Amin  selaku Ketua Rapat 

menyatakan:

Pleno ke-3 ini, Bapak-Ibu sekalian, melanjutkan pembahasan tadi 

malam. Dan untuk itu kami mohon kesepakatan pembahasan kita pagi ini 

yaitu membahas Bab VIII, Hal Keuangan dan Bab VIIIA Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Fahmi Idris (F-PG) menyampaikan pendapat sebagai berikut: 

Upaya pemeriksaan keuangan dan aset negara yang tepat dan 

benar, menurut pandangan saya adalah merupakan upaya pencegahan 

penyalahgunaan keuangan maupun aset negara. Tetapi pencegahan dalam 

bentuk pemeriksaan keuangan yang tepat dan benar dalam perkembangannya 

tidak menunjukkan gejala-gejala yang menggembirakan.

Bahkan, pada waktu laporan lembaga tinggi negara yang disampaikan oleh 

Ketua BPK, nampak ada gejala justru Lembaga Pengawas ini menunjukkan 

kinerja yang sebaliknya. Sehingga upaya pencegahan, penyalahgunaan 

keuangan negara dan aset negara menurut saya itu akan tetap konstan selama 

upaya ini tidak mengalami perubahan-perubahan mendasar. Kalau di dalam 

cabang-cabang pemerintahan kita mengenal lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, menurut saya BPK ini sudah bisa dikategorikan satu cabang 

pemerintahan yang tiga itu, yang saya beri nama eksaminatif.

Jadi lembaga negara yang mengelola ketatanegaraan kita kalau lembaga 

Badan Pemeriksa Keuangan ini kita tingkatkan derajat, kualitas dan 

perannya, dia bisa menjadi lembaga eksaminatif yang baik, yang bisa secara 

efektif menjadi upaya yang jelas, sistemik bagi pencegahan penyalahgunaan 

keuangan negara.

Maka itu, status Badan Pemeriksa Keuangan ini juga harus kita tinjau 

sebagaimana diatur di dalam draf ini pada Pasal 23E Ayat (1) menurut saya 
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kurang memberikan bobot yang tepat bagi upaya pencegahan penyalahgunaan 

keuangan negara.

Saya mengusulkan agar dia menjadi lembaga satu-satunya bagi 

pemeriksaan keuangan negara. Sehingga kalau dibunyikan di dalam kalimat 

di belakang kata-kata Badan Pemeriksa Keuangan saya ingin menambahkan 

kata-kata “yang merupakan satu-satunya lembaga pengawas dan pemeriksa 

keuangan negara.”

Dengan demikian Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi bagian yang 

mutlak dari perputaran penyelenggaraan negara. Dengan status sebagai 

lembaga eksaminatif. Apalagi badan-badan pengawas keuangan kita selama 

ini, apalagi yang internal, jauh dari hasrat dan kehendak kita menjadikan itu 

sebagai upaya pencegahan bagi penyalahgunaan keuangan negara. Kebetulan 

saya berpengalaman tempo hari di dalam suatu jabatan tertentu, yang 

namanya pengawas internal itu tergantung pada pimpinan lembaga tersebut.

Saya bukan tidak menghargai lembaga-lembaga keuangan yang ada, 

seperti Inspektorat Jenderal, apalagi di tingkat daerah Itwilprop, sama sekali 

kurang memenuhi persyaratan dan ketentuan bagi suatu lembaga pengawas. 

Apalagi kita ketahui metode pengawasannya adalah cost audit, apa yang telah 

berlalu, sehingga menyulitkan proses pengawasan itu menjadi langkah tindak 

lanjut bagi upaya-upaya selanjutnya untuk menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik dan bersih.

Intinya adalah, mari kita jadikan Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi 

satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan yang besar, tentu saja 

dengan kontrol lembaga perwakilan yang ada sesuai dengan sistem checks and 

balances kita sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ini dapat kita andalkan, 

menjadi koridor pertama bagi pencegahan penyalahgunaan keuangan negara. 

Demikianlah Saudara Pimpinan. 

Pembicara berikutnya Darul Siska (F-PG): 

....................

Yang kedua, kami mendukung tadi usulannya Pak Fahmi bahwa BPK itu 

harus menjadi satu-satunya lembaga keuangan, karena selama ini banyak 

lagi lembaga pemeriksa yang lain ada BPKP, ada Itwilprop, ada Inspektorat 

Jenderal, yang semuanya itu melakukan pemeriksaan terhadap objek yang 

sama. Ini juga mengganggu efektifitas kerja institusi-institusi yang diperiksa 

oleh badan pemeriksa itu. Sehingga kadangkala waktu penyelenggaraan 

negara, hanya habis untuk melayani badan-badan pemeriksa keuangan.

250

buku FK BPK FINAL.indd   250 12/9/2012   9:06:59 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Dan di samping itu biayanya juga semakin tinggi. Setiap badan pemeriksa 

datang itu di samping mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga badan 

penyelenggara negara, juga menghabiskan dana. Yang saya kira tanpa 

menuduh siapapun, semua kita tahu lah bahwa Badan Pemeriksa Keuangan 

bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang kita jamin juga 

kebersihannya.

Yang ketiga, saya ingin meng-appeal bahwa barangkali sudah kita harus 

pikirkan hasil Badan Pemeriksa Keuangan di samping kepada DPR, juga sudah 

harus ditembuskan kepada Kejaksaan Agung. Sehingga sudah ada langkah-

langkah yang harus diantisipasi oleh Kejaksaan Agung apabila memang ada 

indikasi-indikasi terjadi penyimpangan keuangan dalam hasil pemeriksaan 

keuangan BPK.

Saya kira ini perlu kita pikirkan bersama-sama agar kewaspadaan semua 

penyelengara negara terhadap penyimpangan keuangan menjadi perhatian 

kita pada masa-masa ke depan dalam rangka satu langkah kita mengantisipasi 

terjadinya KKN di berbagai institusi kenegaraan kita.

Kemudian Amri Husni Siregar (F-Reformasi): 

.................

Kemudian saya kira supaya cepat saya lompat saja ke Bab VIIIA Pasal 

23E. Ini juga ada permasalahan yang hasil daripada konsultasi kami waktu 

itu dengan Komisi IV dengan BPK, keluhan-keluhan mereka mengenai posisi 

mereka di dalam memeriksa keuangan negara ini.

Jadi, saya usul secara riil saja itu Ayat (1) Pasal 23E Ayat (1) itu saya mohon 

supaya diubah bunyinya menjadi “Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh BPK sebagai satu-

satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.”

Kita selama ini ada dispute mengenai BPK dan BPKP. Yang ini BPKP 

kalau tidak salah hanya dari Keppres atau Peraturan Pemerintah itu yang 

menerbitkan. Keppres. Jadi sangat anu sekali, tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang cukup.

Kemudian yang Ayat (3) Pasal 23F kami mengusulkan juga ada modifikasi 

“hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan 

atau penegak hukum sesuai dengan undang-undang.” Ini bahasanya saya kira 

mungkin nanti ahli bahasa yang lebih menyempurnakan, tapi maksudnya 

begini bahwa kita melihat selama ini hasil temuan daripada BPK itu asal sudah 

dibantah oleh yang bersangkutan sudah selesai dia, tutup buku. Kenyataannya 
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begitu sudah berjalan bertahun-tahun bahkan saya kira sudah berpuluh 

tahun juga begitu. Ada temuan, kemudian dibantah oleh yang bersangkutan, 

selesailah masalahnya, tidak ada lagi yang mempunyai kewajiban untuk 

menindaklanjuti.

Jadi Ayat (3) Pasal 23E ini saya kira merupakan satu kesempatan bagi kita 

untuk membenahi hal-hal yang seperti ini. Sehingga temuan daripada BPK itu 

bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum maupun lembaga perwakilan kita 

ini.

Saya kira dari saya cukup sekian, karena yang Iain-lainnya yang Pasal 23F 

itu tetap karena sudah disepakati, saya kira kami sepakat saja dalam kondisi 

yang demikian.

Selanjutnya Pedy Tandawuya (F-PG): 

Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Mengomentari 

Bab VIII dan Bab VIIIA ini.

Kami sepakat dengan pernyataan Pimpinan tadi bahwa Pasal 23 tidak 

masalah. Yang ada masalah hanya Pasal 23B sebagaimana tercantum di sini 

dan kami sepakat untuk memilih alternatif pertama: “Mata uang Republik 

Indonesia ialah rupiah.”

Mengenai Bab VIIIA.

Di sinilah terdapat persoalan keuangan itu. Kalau pada Bab VIII tidak ada 

persoalan yang timbul. Mengapa ada persoalan keuangan adalah pelaksanaan 

tugas pada Bab VIIIA ini.

Oleh sebab itu, saya sepakat bahwa BPK itu adalah satu-satunya wadah. 

Selanjutnya, selama ini pemeriksaan keuangan sudah dilaksanakan di seluruh 

pelosok tanah air, malah ada Waskat. Tetapi kelihatannya kasus semakin 

membesar, makin banyak inspektorat makin banyak istilah pengawasan, juga 

tidak membendung. Tetapi hanya memberi peluang untuk berbuat sehingga 

negara ini seperti sekarang adanya.

Oleh sebab itu, selain dia satu-satunya, dalam hasil pemeriksaan sudah 

bisa diklasifikasi yang mana sudah boleh dilanjutkan kepada kejaksaan. 

Jangan yang seperti sekarang ini, hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, saya sependapat dengan pembicara terdahulu bahwa 

Ayat (3) ini perlu ditambah redaksinya yang menunjukkan bahwa Badan 

Pemeriksa Keuangan ini sudah punya wewenang untuk menentukan hal-hal 

yang memang sudah menyalahi ketentuan.
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Hartono Mardjono (F-PDU): 

.........................

Kemudian mengenai BPK saya menggarisbawahi apa yang disampaikan 

oleh Pak Fahmi dan beberapa para anggota yang terhormat lainnya. Pada 

saat Undang-Undang Dasar yang lain, pasal ini seolah-olah di dalam undang-

undang telah disalahartikan atau disimpangkan. Kenapa? Karena di Undang-

Undang Dasar tidak dinyatakan dengan tegas tentang kedudukan BPK itu 

sebagai satu-satunya dan saya ingin menambahkan tidak hanya itu.

BPK itu mestinya merupakan external auditor, lembaga pemeriksaan 

yang bersifat eksternal terhadap lembaga-lembaga lain yang diperiksa.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 yang mengatur tentang 

BPK, fungsi BPK itu didegradisir seolah-olah dia menjadi lembaga internal. 

Dengan adanya ketentuan kalau terjadi hal-hal yang menyimpang BPK harus 

melaporkan kepada Presiden. Ini yang membuat seolah-olah menjadi internal 

dalam undang-undang yang lalu. Maka ketika DPR minta BPK menyampaikan 

laporan mengenai BLBI itu, sampai-sampai BPK minta advis atau minta 

nasihat hukum, pendapat hukum dulu dari MA. Sebetulnya tidak perlu dan 

itu pernah disimpangkan itu, kenapa? Mungkin ya itu, adanya ketentuan itu.

Adanya ketentuan bahwa kalau ada penyimpangan BPK diminta untuk 

menyampaikan lebih dahulu kepada Presiden. Jadi karena Undang-Undang 

Dasarnya tidak jelas bahwa BPK merupakan external auditor, maka dalam 

undang-undang yang mengaturnya kemudian terjadi penyimpangan itu.

Saya kira mengenai dua hal itulah yang mengenai Bab VIII dan Bab VIIIA. 

Jadi saya usul Pasal 23E Ayat (1) ditambah seperti usul yang tadi pernah 

dikemukakan. Nanti rumusannya tentu disesuaikan, atau ditambah satu ayat 

mengenai tugas fungsi BPK yang jelas. Sebab hanya kalau Ayat (1) saja, itu 

tidak jelas. Tidak jelas apa sebenarnya fungsi dan tugasnya. Saya kira untuk 

hal ini yang bisa saya sampaikan cukup.

Abdullah Ali (F-Reformasi): 

.........................

Nah, dalam hal ini, karena BPK itu adalah badan yang bersifat sangat 

tinggi, kami mengusulkan supaya sebagai wacana, supaya dipikirkan ke mana 

independensi Bank Indonesia ini. Apakah kepada Mahkamah Agung secara 

reguler begitu barangkali melalui laporan-laporannya, ataukah kepada BPK 

atau kepada DPR? Ini perlu supaya bagaimanapun dia tidak bisa independen 

seperti dia berada di lautan India.
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Jadi musti ada tanggung jawab karena dia mempunyai kedudukan 

yang sangat sentral dalam perekonomian dan pembangunan negara dan 

masyarakat Indonesia.

Arief Mudatsir Mandan (F-PPP) mengemukakan pendapatnya:

....................

Yang kedua, Saudara Pimpinan, kami menyambut satu gagasan menjadikan 

Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya badan yang bertanggung 

jawab melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Selama ini kita 

tahu bahwa banyak sekali badan-badan seperti ini ada. Itu mengakibatkan 

mekanisme pemeriksaan keuangan menjadi tumpang tindih.

Tadi sudah banyak disebut misalnya ada BPKP, ada Irjen, dan lain 

sebagainya. Ini yang kami setujui. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan 

BPK menjadi satu-satunya Badan Pemeriksa Keuangan di negara kita ini, 

perlu kita cermati juga hal-hal yang mengakibatkan besar bocornya keuangan 

kita selama ini yang kita rasakan.

Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan keuangan nanti mesti harus ada 

tindak lanjut yang jelas. Sekarang ini penemuan-penemuan BPK itu banyak 

yang tidak kita tindaklanjuti. Oleh karena itu, saya setuju juga agar badan-

badan lain yang berwenang untuk menindaklanjuti ini, harus kita perkuat di 

sini juga. Di sini misalnya sudah ada beberapa pasal yang menyatakan itu.

Yang kedua, dalam rangka memperkecil kebocoran ini, sistem rekruitmen 

ini meskipun di sini sudah disepakati dalam Pasal 23F Ayat (2): “Pimpinan 

Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota itu sendiri”, 

mekanismenya harus betul-betul selektif. Diambil dari orang-orang yang 

benar jujur yang menyuarakan hati nuraninya sendiri.

Di samping itu, saya kira harus ada mekanisme Iain, bagaimana agar 

tindak lanjut setiap pemeriksaan sekecil apapun itu tetap dilakukan oleh 

badan-badan yang bersangkutan.

Saya kira dua hal inilah Bapak Ketua yang saya sampaikan.

Amin Aryoso (F-PDIP) menyampaikan pendapat sebagai 

berikut: 

Yang terhormat Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Komisi A yang 

kami hormati, kami ingin konsentrasi pada Pasal 23D dan 23E.

Kalau kita pelajari konsep amandemen yang kita hadapi sekarang ini, 

di sini memang banyak istilah independen. Tadi juga sudah disinggung 
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mengenai masalah pengertian independen ini, yang pada intinya saya kira 

memang perlu dijelaskan. Independen terhadap siapa, komitmennya apa, 

dan pertanggungan jawabnya kepada siapa. Sehingga pengertian independen 

ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, tetapi selalu harus diimbangi dengan 

keterkaitan dan pertanggungan jawab.

Dalam hubungan ini Pasal 23 mengenai bank sentral itu jelas di situ ada 

istilah kemandirian atau independensi.

Independensi ini, saya kira tidak bisa dilepaskan dengan policy Pemerintah 

secara keseluruhan di bidang keuangan. Oleh karena itu, pengertian 

independen di sini hendaknya diperjelas, yaitu kemandirian di dalam fungsi 

menjalankan fungsi bank sentral.

Selanjutnya mengenai policy keuangan itu saya kira tidak bisa independen 

terhadap pemerintah. Undang-Undang Bl yang sekarang ini nyatanya 

independen kepada pemerintah, tetapi kecenderungannya itu tidak 

independen kepada IMF, misalnya semua bahan-bahan bisa diberikan kepada 

IMF, tapi BPK sendiri kalau mau mengadakan audit itu dipersulit. Ini saya kira 

memerlukan suatu kejelasan di dalam merumuskan pengertian independen.

Kedua, mengenai laporan-laporan BPK seperti tercantum dalam Pasal 23F 

Ayat (3): “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” Sampai sekarang sebetulnya 

DPR juga sudah menindaklanjuti dalam pengertian laporan-laporan dari 

BPK itu biasanya oleh Komisi II itu segera diserahkan kepada baik kepolisian 

maupun kejaksanaan.

Tetapi umumnya sesudah diserahkan, tindak lanjutnya itu tidak kelihatan. 

walaupun itu bisa dikontrol oleh DPR, tetapi nyatanya memang laporan-

laporan itu walaupun bukti awalnya itu sudah cukup kalau itu menyangkut 

bidang korupsi, tetapi tindak lanjutnya itu memang kurang berjalan 

sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kami mengusulkan agar Pasal 23E Ayat (3): “Hasil 

pemeriksaan tersebut wajib diberikan...” tambahan tekanan wajib “... 

ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga perwakilan dan atau badan sesuai 

dengan undang-undang.” Saya kira untuk kali ini sekian dulu.

Selanjutnya Katin Subyantoro (F-PDIP) menyampaikan pen-

dapat sebagai berikut:

................

Kemudian, masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Sebentar, sebelum itu, 

255

buku FK BPK FINAL.indd   255 12/9/2012   9:06:59 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

256

Pasal 23D dan juga ada kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga 

hal-hal yang lain.

Pengertian independen selalu dikatakan ada kata-kata independen, bebas, 

dan tidak terikat atau tidak terpengaruh oleh apapun. Untuk memberikan 

muatan arti pada kata independen, bebas merdeka ini kita harus begitu 

cermat. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Aryoso itu tadi saya kira suatu 

catatan yang perlu kita perhatikan, sebab kita menjaga jangan sampai....

Mudah-mudahan ini bukan gangguan bagi saya. [ada gangguan sound 

system]

Ketua Rapat Ma’ruf Amin membuka sading kembali: 

Sidang kami buka kembali,

KETOK  1 X

Selanjutnya kami ingin mempersilakan untuk melanjutkan, Pak Katin.

Lalu Katin Subyantoro (F-PDIP) melanjutkan: 

Terima kasih Pimpinan, saya lanjutkan pendapat yang tadi putus karena 

gangguan sound system sebagai berikut.

Pengertian independen, merdeka, dan bebas harus kita deflnisikan atau 

kita berikan muatan yang benar, yang sebenarnya. Sebab tidak ada satu 

lembaga pun yang itu merupakan independen dalam pengertian negara di 

dalam negara. Karena semua kelembagaan negara kita itu dalam satu sistem.

Nah, dengan demikian seperti halnya Pasal 23D pengertian independen di 

sini bukan independen kelembagaannya, tetapi yang independen itu adalah 

fungsinya. Juga lembaga-lembaga lain misalnya TNI harus independen, Polri 

harus independen. Yang independen adalah fungsinya, ketugasannya.

Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi lembaga negara di dalam 

negara. Seperti misalnya BI (Bank Indonesia) tidak bisa disentuh oleh 

siapapun, oleh apapun, ini akan merupakan penyimpangan dari suatu sistem 

di dalam ketatanegaraan kita. Itu masalah pengertian independen.

Kemudian, ini termasuk juga pada Badan Pemeriksa Keuangan yang 

harus independen tersebut. Nah, kenapa badan keuangan ini tidak dikatakan 

satu-satunya badan yang melakukan pemeriksaan tentang keuangan negara? 

Sebab, dalam pembahasan di PAH I itu ada kemungkinan eksekutif diberikan 

hak untuk melakukan audit keuangan itu secara intern. Sehingga dengan 

demikian, kalau ada usul bahwa BPK ini merupakan satu-satunya badan 
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pemeriksa keuangan negara itu perlu dicermati lebih lanjut.

Apakah memang satu-satunya Badan Pemeriksa Keuangan itu hanya 

dilakukan oleh BPK, atau ada dimungkinkan eksekutif melakukan pengawasan 

keuangan tersendiri, secara internal.

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada Bab VIII dan VIIIA ini. 

Terima kasih.

Sri Edi Swasono (F-UG) menyatakan sebagai berikut:

Mengenai hal  Badan Pemeriksa Keuangan, ini sangat penting sekali 

Saudara Pimpinan. Oleh karena itu, saya mencoba juga menulis. Dalam hal 

mungkin notulis tidak bisa mengikuti omongan saya yang mungkin terlalu 

cepat, sekedar untuk tambahan bantuan bagi notulis.

Yang terakhir, adalah pemeriksaan. Ada usul agar BPK diberi wewenang 

satu-satunya. Saya kira kita sedikit perlu berhati-hati di dalam hal ini, 

karena waskat pengawasan melekat atau pengawasan intern masing-

masing departemen harus tetap dilakukan oleh departemen sebagai akhlak 

departemen ataupun sebagai kepentingan administrasi departemen.

Meskipun ada polisi yang bisa menangkap seorang pencuri, atau seorang 

koruptor di rumah tangga saya, toh saya berkewajiban untuk melakukan 

waskat di rumah saya sendiri. Saya kira yang dipentingkan bukan satu-satunya, 

tapi koordinasi antara BPK, atau kewajiban berkoordinasi dari departemen-

departemen dengan BPK. Moga-moga waktu yang dianggap terlalu lama ini, 

membawa manfaat untuk Undang-Undang Dasar yang baik bagi negara kita. 

Terima kasih.

Hariyadi B. Sukamdani (F-UG): 

…………….

Lalu mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, kamipun juga berpendapat 

bahwa sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan untuk usul dibuat sebagai satu-

satunya ini juga perlu dipertimbangkan. Karena di sini menyangkut masalah 

SDM yang ada dan juga memang kewenangan atau hak daripada masing-

masing departemen untuk benar-benar bisa mengawasi secara internal 

daripada pemeriksaan keuangan tersebut.

Dan juga mengenai Pasal 23F, yaitu “anggota Badan Pemeriksa Keuangan 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, “dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”. Kata-kata dalam 

kurung dengan memperhatikan, “pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 
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ini menurut kami sebaiknya wewenang ini adalah dikembalikan kepada DPR”.

Santoso Kismomihardjo (F-UG): 

Terima kasih Saudara Ketua atas kesempatannya, dan Saudara-Saudara 

sekalian. Orang tua saya menyebut saya Santoso dan saya Anggota Utusan 

Golongan C-681.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa catatan tentang 

BPK. Dalam mengelola negara ini, dalam sistem pemerintahan kita sekarang 

ini, kalau kita hadap-hadapkan antara Pemerintah dengan DPR, maka terlihat 

bahwa dalam membuat undang-undang Pemerintah bersama-sama DPR. 

Dalam menyusun anggaran belanja, Pemerintah bersama-sama DPR. Pada 

waktu melaksanakan, Pemerintah sendiri. Dan pada waktu mengawasi, DPR 

sendiri. Oleh karena ini, sesungguhnya Pemerintah di dalam melaksanakan 

mempunyai pembantu, mempunyai partner yaitu DPA, Dewan Pertimbangan 

Agung.

Dalam hal ini saya ingin sarankan bahwa sebaiknya partner DPR di dalam 

melakukan pengawasan adalah BPK.

Oleh karena itu, kami sarankan di dalam hal melaksanakan kewajibannya 

atau melaksanakan tugas pengawasan, BPK sebaiknya bertanggung jawab 

kepada DPR. Dengan adanya DPR bersama-sama BPK maka DPR akan 

mempunyai kekuatan, akan mempunyai instrumen untuk menyusun 

anggaran belanja. Dalam menyusun anggaran belanja, karena dalam 

menyusun anggaran belanja itu ada hal-hal yang detil yang sangat teknis, 

sehingga anggota DPR sebaiknya bisa menggunakan instrumen-instrumen 

yang ada di BPK.

Amru Al-Mu’tashim (F-KB): 

……………

Yang ketiga, saya menyoroti Pasal 23E Ayat (2): “Hasil pemeriksaan 

keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Jadi, pengertian di sini menurut kami adalah murni pengertian politik 

pengelolaan keuangan negara itu. Pemeriksaan itu kaitannya dengan politik. 

Jadi kalau saya mengusulkan tidak saja diserahkan kepada DPR dan DPD, 

tapi juga diserahkan pada polisi dan kejaksaan.

Jika memang ada data dan fakta memang harus disidik. Sehingga polisi dan 

kejaksaan bisa cepat mengantisipasi. Sekarang ini laporan-laporan dari BPK 
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mandul, dan kalimat ini adalah kalimat mengambang. Kami menginginkan 

kalimatnya yang tidak mengambang, yang tidak banyak interpretasi.

Karena   itu    kami   mengusulkan    hasil    pemeriksaan   Ayat   (3)   tersebut 

ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan, ini DPR maksudnya, dan/atau 

badan, badan itu maksud kami adalah penegak hukum, polisi dan kejaksaan, 

dan setiap waktu hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR. Ini usul kami 

yang ketiga.

Syahruddin Kadir (F-PPP) menyampaikan interupsi sebagai 

berikut: 

Tadi karena saya terlambat datang, karena gangguan kesehatan jadi saya 

minta didaftarkan juga nama saya untuk berbicara. Syahruddin Kadir dari 

PPP, Utusan Daerah Sulawesi Tengah.

Ketua Rapat Ma’ruf Amin menjawab:

Saya catat dulu dan yang sudah tadi kita umumkan 20 nama. Baik kami 

persilakan Pak Donal.

Donal Abel (F-PDIP) menyampaikan pendapatnya sebagai 

berkut: 

………….

Kemudian saya akan menyoroti Pasal 23F Ayat (1). Ayal (1) ini berbunyi 

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Mengenai kalimat ini saya sependapat, hanya saya kira kata-kata “suatu” 

di depan kata “badan” itu sebaiknya dihilangkan. Sehingga akan berbunyi: 

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Kemudian seperti teman-teman lain, yang mengomentari tentang 

independensi mungkin ada baiknya. Juga kita akan, entah di mana kita 

muat atau bagaimana nantinya tentang pengertian kata bebas dan mandiri 

ini bagaimana? Dan saya sependapat dengan istilah yang digunakan di 

dalam rancangan ini yaitu kata bebas dan mandiri, tidak menggunakan kata 

independen.
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F.X. Sumitro (F-KKI) menyampaikan pendapat sebagai berikut: 

......................

Kemudian Pasal 23C: “Hal-hal lain yang mengenai keuangan negara diatur 

dengan undang-undang”.

Yang menyangkut keuangan negara itu bermacam-macam, termasuk BI 

cantolan hukumnya di sini, karena BI mengatur keuangan Negara. Dan kita 

harus memahami sesuai dengan pembagian kekuasaan kenegaraan bahwa 

keuangan negara adalah menjadi tanggung jawab daripada eksekutif. Dan 

DPR adalah dia menetapkan, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh 

eksekutif, dan DPR melakukan pengontrolan maka memerlukan kepanjangan 

tangan yang disebut BPK.

Mengapa di dalam Undang-Undang Dasar yang lama itu, yang sekarang 

berlaku, BPK tidak dimunculkan di dalam pasal sendiri, karena apa? Karena 

dia adalah kepanjangan tangan daripada DPR, untuk melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang keuangan. 

Yang diminta adalah tanggung jawab daripada pemerintah.

…………..

Kemudian mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, saya setuju dengan Pak 

Edi tadi. Kita harus memahami BPK adalah kepanjangan tangan daripada DPR. 

Oleh karena itu melakukan post audit. Tetapi untuk mencapai pemerintahan 

yang bersih, adalah Pemerintah sendiri juga harus mengontrol ke dalamnya. 

Bagaimana tanggung jawab menteri, bagaimana tanggung jawab daerah, dan 

sebagainya.

Oleh karena itu, Pemerintah juga seharusnya diberikan wewenang untuk 

melakukan pemeriksaan intern terhadap bawahan dari awal pelaksanaan 

program sehingga Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kepada 

MPR, itu benar. Tapi ini malah dikatakan keliru, kan lucu.

Jadi, Presiden juga perlu mempunyai kepanjangan tangan dalam rangka 

pengawasan terhadap bawahan-bawahannya. Benar nggak bawahannya itu? 

Itulah tugas daripada BPKP. Menteri juga harus mempunyai pengawasan 

terhadap bawahannya bagaimana benar tidak itu? Itulah dia membuat Irjen 

atau apa?

Jadi banyaknya pengawasan jangan dihitung daripada banyaknya gaji. 

Tetapi kita harus hitung jangan sampai terjadi korupsi, oleh karena itu, dalam 

rangka menciptakan good governance, ini semua harus berjalan dengan 

bagus secara sistemik. 
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Suyitno Adi (F-TNI/Polri): 

…………….

Yang kedua, adalah masalah Badan Pemeriksa Keuangan. Memang kita 

lihat belakangan ini BPK sudah mulai lebih transparan dalam melaksanakan 

tugasnya. Oleh karena itu, barangkali lebih baik untuk dilakukan masalah 

transparansi itu. Karena itu, dalam Pasal 23E Ayat (1) kita perlu adanya “satu 

badan pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri, dan transparan”.

Masalah bebas dan mandiri atau independen tadi sudah banyak dikupas 

oleh rekan-rekan. Jadi saya tidak perlu mengomentari tetapi saya ingin 

menambahkan kata-kata transparan.

I Nyoman Tamu Aryasa (F-TNI/Polri): 

……………

Kemudian masalah Pasal 23E.

Barangkali rekan-rekan tadi memang sudah ada yang menanggapi 

masalah BPKP. Negatifnya dari BPKP. Mungkin perlu kita pikirkan ini apakah 

kita satukan masalah pemeriksa keuangan ini. Kemudian untuk Ayat (2)-nya, 

Ayat (2) dari Pasal 23E, dalam penulisan barangkali mungkin nanti perlu 

diwaspadai dan perlu dikaitkan dengan Pasal 22D Ayat (3) Alternatif 1.

Jangan sampai nanti keluar dari ayat tersebut kalau kita nanti memakai 

Pasal 22D Ayat (3) Alternatif 1, supaya ada keterkaitan Pasal 23E Ayat (2) ini, 

terutama masalah Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian Pasal 23F.

Masalah penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam 

hal ini, barangkali perlu kita pikirkan apakah kita perlu memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, karena mereka itu akan sidangnya 

agak lebih jarang daripada DPR. Barangkali kami menyarankan tidak hanya 

kepada DPR saja. 

T.M. Nurlif (F-PG):

 Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Saya T.M. Nurlif 

anggota A-284 dari Fraksi Partai Golkar. 

Kalau melihat naskah semula Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Bab 

VIII, di sana hanya ada lima ayat, yang terdiri dari hal yang menyangkut 

keuangan, mata uang, dan kemudian yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan. Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan 

mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang juga dalam Bab Hal 
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Keuangan Penjelasan itu.

Oleh karena itu, kami setuju perubahan struktur dari Bab VIII ini menjadi 

dua bab. Satu yang mengatur tentang hal keuangan, termasuk mengenai Bank 

Indonesia yang kita angkat dari penjelasan untuk kemudian kita atur dalam 

pasal-pasal.

Sedangkan Bab VIIIA bab kedua adalah mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagai lembaga negara yang juga diatur dalam bab sendiri dalam 

perubahan Undang-Undang Dasar itu.

………………..

Yang berikutnya, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Saya tidak mau 

terjebak kepada scope pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh BPKP yang 

hanya dibentuk oleh Keppres. Tapi pada kenyataannya sekarang ini BPKP itu 

ada kalanya memiliki ruang lingkup pemeriksaan dan pengawasan yang lebih 

luas daripada BPK. Kita pahami dengan sebaik-baiknya bahwa Penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan itu 

lakukan tugas konstitusional. Bukan BPKP dan inspektorat yang melakukan 

tugas konstitusional. Sebagai lembaga negara BPK lah yang melakukan tugas 

konstitusional.

Oleh karena itu, menurut hemat kami, BPK harus kita tempatkan sebagai 

satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan, badan pemeriksa keuangan yang 

bersifat eksternal auditor terhadap pertanggungjawaban keuangan negara. 

Bukan tidak boleh ada lembaga ataupun institusi pengawasan ataupun 

pemeriksaan yang lain. Itu bisa saja auditor internal Pemerintah, apakah itu 

BPKP, Inspektorat, Itwilprop dan yang Iain-Iain sesuai dengan kebutuhan. 

Cuma yang kita khawatirkan, semakin banyak institusi pengawasan, biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai institusi itu bisa lebih besar dibandingkan 

dengan menyelamatkan uang yang diselewengkan. Dan kecenderungan itu 

selalu bisa diukur pada tiap-tiap hasil pemeriksaan.

Apalagi menurut hemat kami ada ketetapan majelis yang mengatur tentang 

bagaimana hasil pemeriksaan oleh BPK itu diserahkan kepada DPR untuk 

ditindaklanjuti. Termasuk Hapsem dan laporan-laporan lain yang menjadi 

tugas-tugas konstitusional.

Sebaliknya, kami juga menganggap bahwa perlu ada peranan Dewan 

Perwakilan Daerah, dalam kerangka tindak lanjut tugas-tugas pengawasan. 

Kalau kita sepakat ada bagian-bagian yang kita atur dalam Konstitusi ini, 

dalam perubahan Konstitusi ini peran dan tugas Dewan Perwakilan Daerah, 

ada bagian-bagian penting yang berkaitan dengan hasil pengawasan yang juga 
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perlu ada keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah.

Saudara Ketua, satu hal barangkali yang kami ingin tambahkan sebagai 

usulan kami, pada Pasal 23D mengenai Bank Indonesia sebagai bank 

sentral. Kami mengusulkan ada satu ayat tambahan “Bank Indonesia sebagai 

bank sentral melakukan pengawasan terhadap perbankan dan berfungsi 

sebagai stabilisasi moneter”. Ini barangkali juga kami meng-adopt apa yang 

disampaikan oleh beberapa kawan tadi sebelum kami menyampaikan hal ini.

Jadi intinya adalah kami tetap menginginkan BPK ini sebagai lembaga 

negara diatur dalam bab tersendiri dengan fungsi yang jelas dan BPK-lah yang 

bertanggung jawab terhadap tugas konstitusional di bidang pengawasan dan 

pemeriksaan keuangan negara.

L.T. Sutanto (F-KKI) mengungkapkan pendapatnya:  

Menanggapi Bab VII1A Pasal 23E, masuk tentang BPK.

Menurut kami, BPK ini hanya audit yang selama ini dilakukan. Sedangkan 

hasil pemeriksaannya uangnya sudah hilang. Menurut kami, sewajarnya BPK 

mempunyai tugas untuk mencegah supaya uangnya itu tidak keluar, yaitu 

seharusnya BPK juga membantu pemerintah, menciptakan sistem administrasi 

yang baik untuk menutup loophole-loophole yang memungkinkan uang 

negara dikorupsi, ditilep, dicuri, begitulah.

Jadi pada BPK ini, mungkin perlu dikasih satu fungsi baru yaitu membantu 

Pemerintah memperbaiki administrasi negara untuk menutup semua 

loophole-loophole yang memungkinkan hilangnya uang negara. Ini yang kami 

usulkan untuk BPK.

Sayuti Rahawarin (F-PDU) menyampaikan pendapat fraksi nya: 

Yang pertama, saya menyoroti tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perlu 

dipahami oleh kita bersama bahwa badan ini harus mempunyai kedudukan 

yang jelas dalam ketatanegaraan kita.

Oleh karena itu, maka Ayat (1) ini rumusannya belum menggambarkan 

kejelasan daripada kedudukan lembaga ini. Kalau kita memperhatikan Ayat 

(1) ini, rumusannya “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang 

bebas dan mandiri”. Kalimat “suatu Badan Pemeriksa Keuangan” itu ada 

suatu indikasi baru bahwa selain BPK ada badan lain. Seharusnya kalimat itu 

langsung saja, dan sekaligus kita mengukuhkan eksistensi daripada badan ini.

Saya mengusulkan rumusan baru, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah 
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lembaga tinggi negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung 

jawab terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah maupun di 

lingkungan lembaga tinggi negara lain.”

Saya ulang lagi, Ayat (1) itu, “Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga 

tinggi negara yang bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab 

terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan 

lembaga tinggi negara lainnya”.

Kemudian pada Ayat (2): “Badan ini adalah satu-satunya Badan Pemeriksa 

Keuangan yang susunan kedudukan, kekuasaan, dan keanggotannya 

ditetapkan dengan undang-undang” atau “ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat”.

Kemudian Ayat (3): “Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 

selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

bahan pengawasan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dalam tahun anggaran berikutnya”.

Kemudian Ayat (4): “Jika dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan negara, maka Badan Pemeriksa 

Keuangan menyerahkan kepada Jaksa Agung untuk segera mengadakan 

penyidikan dan penuntutan”. Ini ada rumusan baru yang saya tawarkan 

hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

………..

Mungkin itu saja yang menjadi tanggapan dari fraksi kami. Sekali lagi, 

kami tekankan kepada Badan Pemeriksa itu agar rumusannya itu sama dengan 

lembaga lain, seperti DPA. Jadi tidak ada kata-kata komentar didalamnya. 

Lembaga itu harus jelas.

Kemudian F.X. Sumitro (F-KKI) menyampaikan pendapatnya: 

F-KKI berpegang pada prinsip bahwa Pasal 23 lama sampai Ayat (1), 

(2), (3), (4) sebetulnya tidak mempunyai cacat, bahkan memberikan jiwa 

semangat yang luar biasa. Karena itu terkait dengan penjelasan daripada 

undang-undang tersebut Oleh karena itu, kami tetap bertahan mengenai 

rumusan Pasal Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dari Pasal 23 lama.

Adapun mengenai, untuk pemeriksaan tanggung jawab badan keuangan, 

bisa saja kita munculkan di sini, tetapi juga kami usulkan supaya Pemerintah 

juga, malah diharuskan untuk memberikan pengawasan intern terhadap 

kegiatan Pemerintah itu sendiri. Yaitu agar Pemerintah betul-betul dapat 

menciptakan good governance, bukan hanya di dalam retorika, tapi harus di 
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dalam pelaksanaannya.

Karena selama ini yang berkembang adalah tidak dipisahkan antara 

personil yang melakukan dengan sistematik yang dilakukan. Kalau saya bicara 

mengenai sistemiknya, sistemiknya itu perlu di dalam untuk bagaimana 

menciptakan administrasi yang bagus, pengelolaan kenegaraan yang bagus, 

akhirnya memang orangnya yang nggak bagus. Jadi orangnya yang harus 

diganti. Jangan sistem yang bagus justru dirombak.

Nadjih Ahjad (F-PBB) menyampaikan pendapatnya: 

....................

Bab VIIIA, semuanya kami setuju dan (Dewan Perwakilan Daerah) 

dihilangkan tanda kurungnya. Pasal 23F yang di dalam kurung “dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah” dihilangkan. Ayat 

(2) tetap seperti rumusan itu, Pasal 23G, setuju satu, dua. Saya kira itu saja 

cukup, nanti tunggu sebentar.

Taufikurrahman Saleh (F-KB) menyampaikan pendapat frak-

sinya sebagai berikut: 

Yang selanjutnya mengenai BPK. Memang perlu ada kata-kata transparan 

ya. Ini karena di Pasal 23E, atau pasal yang lain terserah nanti kita rundingkan. 

Karena ada rumusan yang tadi disampaikan teman-teman itu juga sudah bisa 

mengakomodir prinsip transparansi ini. Karena memang, kita melihat BPK 

ini belum maksimal bisa memuaskan kita semua, di dalam menjalankan peran 

sebagai sesuatu institusi yang sangat kuat, bebas, mandiri, dan sebagainya itu.

Karena dari empiris di lapangan, seolah-olah peran untuk menyelidiki 

dan memeriksa keuangan negara ini yang menjadi faktor utama itu belum 

maksimal yang kita lihat. Seperti contohnya, kalau kita lihat dari jumlah 

audit yang di Pertamina maupun di Bulog non budgeter itu menurut audit 

internasional kurang lebih hampir empat triliun.

Nah, ini bagaimana ini, yang kelihatannya hanya sekedar bermiyar-milyar 

saja. Tapi audit internasional sudah menyebut sejauh sampai 4 triliun itu. 

Untuk itu transparansi ini memang perlu dicantumkan untuk menghindari 

kinerja yang mungkin belum maksimal yang tentunya kini kita ingin ada 

pembaharuan-pembaharuan dalam menjalankan peran BPK ini.

Sehingga dengan transparansi ini memang akan semakin maksimal. 

Aparat BPK tidak bisa dipengaruhi atau apalagi diadakan negosiasi-negosiasi 

yang akhirnya pemeriksaannya tidak profesional dan sebagainya.
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Selanjutnya, mengenai Pasal 23E ini yang mengenai pemeriksaan, hasil 

pemeriksaan. Kami juga sepakat dengan rumusan teman yang lain, yang 

intinya adalah harus secara lebih detil dicantumkan dalam amandemen 

ini. Misalnya, tidak sekedar dilaporkan oleh, misalnya Pasal 3 ini “hasil 

pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau 

badan sesuai undang-undang”.

Nah, ini harus menurut kami lebih dikonkritkan Kejaksaan Agung dan 

Kepolisian. Bila perlu dicantumkan, karena tanpa kejelasan ini nanti juga, 

aparat-aparat penegak hukum ini mungkin, dalam situasi yang sekarang ini 

memang perlu injeksi dari proses politik, pressure politik untuk penegakan 

hukum. Itu, memang harus melalui amandemen ini, dicantumkan, sehingga 

mereka punya backup secara politis, maupun juga secara hukum, sesuai 

dengan fungsi aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga setiap yang sudah 

dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan, itu harus dievaluasi dan juga 

dikontrol oleh kita, DPR, dan sebagainya, dalam artian sejauh mana pantauan-

pantauannya ini bisa dilaksanakan secara konkrit.

Saya kira itu, beberapa pandangan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang 

saya kira di dalam pembahasan BAB ini tidak ada perbedaan dengan teman-

teman fraksi yang lain. Karena hanya masalah peristilahan ataupun juga 

redaksi-redaksi yang perlu dijelaskan lebih baik.

Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP):

Terhadap Bab VIII, Hal Keuangan dan Bab VIII A Badan Pemeriksa 

Keuangan yang memang dahulunya ini merupakan satu bab, yang bercampur 

antara lembaga dan fungsi, maka tepatlah kita memisahkannya dalam dua 

bab. Dan yang berkaitan dengan Pasal 23 mengenai Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara ini sudah memang demikianlah adanya secara normatif 

seperti itu, dan sudah disediakan Pasal 23A untuk menampung hal-hal lain. 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang. Ini semua resminya hanya pemisahan daripada 

aturan-aturan yang lama, sehingga lebih terinci.

……………

Badan Pemeriksa Keuangan. Kami ingin mengulas bahwa istilah kita 

menyebutkan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesungguhnya 

secara normatif tidak ada ketentuan perundang-undangannya yang mengatur. 

Hanya ada di karena Penjelasan Undang-Undang Dasar yang dalam ke depan 

ini sudah akan kita hilangkan penjelasan itu, di samping juga latar belakang 
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sejarahnya yang memang tidak menyatu dengan Pembukaan dan Batang 

Tubuh — minta maaf kepada Pak Asnawi—. Ini Batang Tubuh yang baik yang 

saya maksudkan di sini.

Maka jangan kita lalu terpaku dengan istilah-istilah lembaga tinggi negara 

sehingga kemarin waktu kita bicara DPA, karena membayangkan DPA yang 

cuma penasihat belaka itu, lalu kok lembaga tinggi. Sedangkan kita sudah 

sepakat yang lalu, ketika kita bicara bentuk dan kedaulatan negara, kedaulatan 

negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang 

Dasar.

Jadi Undang Undang Dasar lah dialah yang memberikan kewenangan 

fungsi, tugas apa dari masing-masing lembaga itu. Tidak ada lembaga tertinggi, 

tidak ada lembaga tinggi. Menurut kewenangan yang dimilikinya, berdasar 

Undang-Undang Dasar. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan terjebak 

dengan istilah itu yang mempertentangkan. Sebab kan ada perkembangan 

terakhir Bank Indonesia juga dinyatakan sebagai lembaga tinggi negara ketika 

dia sudah menjadi independen. Kalau muncul lembaga-lembaga baru, seperti 

KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara), belum lagi komisi yang 

menangani masalah korupsi, KPU. Ini semua lembaga tinggi atau  setengah  

tinggi  atau   lembaga  pendek,  atau  lembaga  rendah,  menjadi masalah.

Jadi, barangkali sudah perlu kita akhiri nanti, ketika Undang-Undang 

Dasar ini sudah sempurna untuk penyebutan lembaga tinggi dan lembaga 

tertinggi.

Nah, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini, memang dia statusnya 

sebagai pemeriksa, sebab yang pengawas itu adalah DPR, dan nanti ditambah 

oleh DPD, kalau DPD kita sudah setujui. Tapi dia statusnya sebagai pemeriksa. 

Memang dia harus di backup oleh para akuntan-akuntan publik yang bagus.

Dari redaksi yang ada ini, kami ingin membuka tanda kurung yang di Ayat 

(2) sehingga Ayat (2) dari Pasal 23 ini, akan berbunyi, “Hasil pemeriksaan 

keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 

kewenangannya”.

Jadi terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang ada di daerah-

daerah Tingkat 1, Daerah Tingkat II itu diberikan hasilnya kepada DPRD 

sana, DPRD I, DPRD II. Jadi tidak keseluruhannya diberikan. Karena badan 

pemeriksa ini akan bekerja juga sampai di daerah-daerah.

Pasal 23F: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat.” Kalau di sini dengan mempertimbangkan Dewan 
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Perwakilan Daerah kami berpendapat itu ditiadakan, sehingga hanya 

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan diresmikan oleh Presiden”.

Ayat (2): “Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh 

Anggota.” Sehingga demokratis. Jadi kita masih ingat dulu bagaimana 

pemaksaan seseorang untuk bagaimana caranya untuk menjadi Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan yang cukup menghebohkan.

Jadi biarlah Badan Pemeriksa Keuangan, ketika mereka sudah menjadi 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan, mereka punya kualitas dan kualifikasi 

yang bisa menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Maka, kita serahkan kepada 

anggota, kepada mereka sendiri untuk memilih pimpinannya sesuai dengan 

keinginan kita untuk mencoba semua pada alur demokrasi. Pasal 23G. Sudah 

seperti adanya itu, memang Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di 

Ibukota dan perwakilan di setiap provinsi dan seterusnya.

Ahmad Zacky Siradj (F-UG) menyampaikan pendapat Fraksi 

Utusan Golongan sebagai berikut:

 Fraksi Utusan Golongan memang menyadari betul bahwa bab ini menjadi 

dua, dengan pertimbangan memang ada hal-hal yang sangat normatif 

baik dalam pencapaian good and clean governance maupun transparasi 

serta akuntabilitas. Juga memang rumusan-rumusan dalam Pasal 23 dan 

selanjutnya masalah BPK itu juga untuk melakukan semangat checks and 

balances di dalam lembaga-lembaga negara, baik lelang eksekutif maupun 

DPR maupun BPK itu sendiri di dalam melakukan kegiatannya. Sehingga 

rumusan-rumusan ini menjadi lebih jelas fungsi, tugas, dan wewenangnya 

ketimbang rumusan yang lama. 

…………….

Kemudian mengenai Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan tentang 

bricket Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira itu akan dibicarakan setelah 

selesai Dewan Perwakilan Daerah di dalam rumusan-rumusan menyeluruh 

dari Konstitusi kita.

Dan mengenai Pasal 23G saya kira ada rumusan yang akan diperbaiki 

nanti, sehingga disesuaikan dengan bunyi ayat-ayat yang lain. Tentang 

ketentuan lebih lanjut itu ada baiknya disusun bunyinya menjadi : “Susunan,  

kedudukan dan keanggotaan BPK diatur dengan undang-undang”.
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T.M. Nurlif (F-PG) mengemukakan sebagai berikut:

.........................

Kemudian Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan.

Saudara Ketua, kami sudah menjelaskan tadi bahwa kami tidak menolak 

untuk adanya institusi pengawasan ataupun pemeriksaan di lingkungan eksekutif 

ataupun Pemerintah. Hanya saja perlu ada ketegasan. Tugas pengawasan, tugas 

pemeriksaan, yang dilakukan oleh institusi pengawasan ataupun pemeriksaan 

di lingkungan Pemerintah atau eksekutif, tidak sama otoritas pengawasan dan 

pemeriksaan dengan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya 

adalah hanya auditor internal.

Bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

institusi pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah tidak 

memberikan penilaian terhadap hasil pemeriksaan. Mereka tidak mempunyai 

kewajiban untuk memberikan penilaian apakah unqualified opinion atau 

qualified opinion atau disclose opinion atau disclaimed opinion.

Beda dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal, 

yang melakukan tugas konstitusional terhadap tanggung jawab keuangan 

negara, bisa memberikan dan harus memberikan penilaian terhadap laporan 

pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Oleh karena itu, kami tetap ingin memisahkan ruang lingkup otoritas dan 

kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan harus beda, dengan intitusi pemeriksa 

keuangan lainnya di lingkungan Pemerintah, karena memang amanat untuk 

memeriksa keuangan itu beda. Tugas konstitusionalnya ada di Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagai lembaga negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

Sedangkan yang di lingkungan Pemerintah atau eksekutif itu adalah pengendalian 

intern atau yang sering disebut dengan internal auditor Pemerintah.

Oleh karena itu, kami sepakat untuk Ayat (1) tetap.

Kemudian Ayat (2) nya tetap, dan mengusulkan kurungnya dibuka. Untuk 

Dewan Perwakilan Daerah dengan asumsi seperti yang kami sampaikan pada 

pertimbangan yang di atas tadi.

Kemudian Ayat (3) juga tetap.

Kemudian Pasal 23F Ayat (1) kami juga menghendaki tanda kurung untuk 

dibuka dengan asumsi seperti yang di atas, Ayat (2) tetap.

Kemudian Pasal 23G Ayat (1) dan Ayat (2) masih seperti yang kita sepakati 

dalam Badan Pekerja yang juga di sana adalah kesepakatan melalui pertimbangan 

fraksi-fraksi.
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Kemudian Ketua Rapat Ma’ruf Amin menjelaskan tentang 

jalannya pembicaraan dan pembahasan dalam Sidang Komisi A 

Majelis:

 Setelah kita mendengarkan berbagai pandangan maka menurut catatan 

kami itu Bab VIII Pasal 23 pada umumnya memang tidak ada masalah, 

walaupun ada catatan-catatan. Pasal 23 yang menurut konsep PAH memang 

sudah tidak ada masalah.

Kemudian Pasal 23A, menurut konsep dari PAH memang tidak ada 

masalah tapi ada catatan tentang pungutan lain.

Kemudian Pasal 23B ini ada yang memilih alternatif 1, masih ada yang 

memilih alternatif dua.

Kemudian Pasal 23 tidak ada masalah, 23D, 23C, tidak ada masalah, 23B 

ada beberapa pendapat, ada yang menginginkan cukup Bank Sentral saja. Ada 

yang Bank Sentral kemudian Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia artinya 

sentral dan BI masuk.

Tapi ada yang menghendaki ketiga-tiganya yaitu Bank Sentral, independen, 

dan BI. Hanya saja memang untuk independen ini perlu ada penjelasan. 

Penjelasan itu bisa di dalam pasal, bisa di dalam undang-undang. Ada lagi 

satu usul yaitu tambahan ayat tentang BI itu menurut catatan.

Kemudian Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan, ini ada yang ingin 

membuang kalimat, kalimat “suatu badan”, kemudian ada usul tambahan 

yaitu “transparan”. Kemudian ada juga yang ingin menambah ayat tentang 

fungsi BPK.

Kemudian Ayat (2)-nya ada yang tetap diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dalam kurung itu dibuang, ada yang menghendaki 

dalam kurung itu dibuka kurungnya jadi sehingga, berbunyi “Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah”. Itu catatan yang ada.

Kemudian Pasal 23F juga sama itu, ada yang cukup Dewan Perwakilan 

Daerah, ada yang ingin juga pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Itu 

saya kira beberapa catatan kami yang lainnya tidak ada masalah dan seperti 

biasanya hasil pandangan ini kemudian akan diteruskan ke lobi.

Sebelum kami menyudahi atau me-skors pertemuan ini, kami seperti 

pembicaraan awal bahwa apabila masih ada waktu maka akan diteruskan 

dengan pembahasan Bab IX.

Apabila ingin ini diteruskan maka kebetulan yang akan memimpin Pak 

Zain, kalau waktu yang tinggal..., sudah lewat? Jadi kalau begitu pertemuan 
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ini kita akhiri dan... apa, karena ini kemarin jam 13.00 WIB berhentinya ya, 

sekarang ini apa mau dimajukan? Jam 14.00 WIB saja ya.

Pada Hari Kamis 8 November 2001 pukul 09.00-12.00 bertempat 

di Gedung Nusantara dilanjutkan Rapat Komisi A Majelis yang 

dipimpin oleh Drs. Jakob Tobing, MPA dengan acara Penyusunan 

Laporan Hasil Kegiatan Komisi A. Rapat ini dihadiri 142 anggota 

dan yang tidak hadir 20 anggota.

Ketua Rapat Drs. Jakob Tobing, MPA menyampaikan penjelasan 

sebagai berikut: 

Ya, jadi ini lembarannya cukup banyak. Ada 12 lembar dari Bab 1 sampai 

Bab IX, Pasal 24C. Apakah tidak lebih baik kita..., waktu membahas dulu itu 

kan per grup. Atau mengenai pemilihan umum, 22F. Ini biasa, yaitu azasnya 

langsung, umum, artinya semua harus ikut tidak diwakilkan waktu membuat 

pilihan, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Yang mungkin perlu 

diperhatikan adalah bahwa peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan 

Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Jadi partai bisa mengajukan, kelompok masyarakat bisa mengajukan, 

satuan-satuan tertentu bisa mengajukan. Tetapi begitu dia maju, dia 

perorangan. Karena perorangan ini adalah untuk menyuarakan kekhasan 

daerah. Bukan lagi menyuarakan jumlah suara-suara politik. Jadi nanti ini 

menggambarkan keanekaragaman wilayah kita yang begitu kaya, dan juga 

keanekaragaman golongan di masyarakat idenya begitu. 

Dalam hal keuangan, pada Bab VIII. Yang menonjol adalah bahwa ada 

suatu kesan di sini, APBN itu bukan sekedar wujud pengelolaan keuangan 

negara. Tetapi juga adalah untuk bertanggung jawab bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dan dilakukan secara terbuka.

Jadi bukan sekedar memberikan pertimbangannya, tetapi bersama-sama 

mereka menggodok pertimbangannya apa. Baik dari daerah yang kaya maupun 

daerah yang miskin, daerah yang banyak penduduknya, daerah yang sedikit 

penduduknya. Itu harus mencari apa yang mereka akan rekomendasikan ke 

dalam penyusunan APBN itu.

Mengenai Pasal 23A tidak ada masalah.

Pasal 23B ini, ini Rupiah atau apakah harus disebut Rupiah dan sebagainya. 

Barangkali ini hal-hal yang masih alternatif.

23C, biasa.
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23D mengenai bank sentral. Ini sebetulnya adalah hal-hal yang 

perbedaannya apakah keindependennya ini bagaimana, mau diatur. Apakah 

perlu di Undang-Undang Dasar dengan segala implikasinya dan komplikasinya 

barangkali, tetapi apakah yang satu kalau sudah disebut bank sentral artinya 

fungsi utamanya itu begini, begini, begini.... Ada ruang gerak tersendiri 

tapi dia tentu bagaimanapun juga interdependen terhadap keseluruhan 

pemerintah. Dia adalah bagian daripada pemerintah untuk mencapai tujuan-

tujuan nasional yang sudah ditentukan. Jadi bukan punya tujuan nasional 

yang diinterpretasikan secara terlepas, tersendiri.

Nah, berwenang mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Ini adalah 

sebenarnya diwarisi dari naskah asli penjelasan. Fungsi mungkin yang dikenal 

pada waktu itu tentang bank sirkulasi. Tapi fungsi utama bank sentralnya itu 

nanti dirasa dicukupkan dengan nama bank sentral saja.

Mengenai BPK. Di sini sebenarnya kalau dibandingkan dengan naskah asli, 

dia dijadikan secara khusus lebih ditegaskan BPK itu sebagai suatu pemeriksa 

keuangan. Dan ini diusulkan jelas bahwa ini adalah satu, walaupun tidak 

ditulis, inilah satu-satunya badan pemeriksa eksternal yang bisa memberikan 

opini. Jadi kalau pemerintah mempunyai lagi badan-badan pemeriksa, itu 

adalah intern. Tetapi yang bisa memberi opini adalah ini.

Di sini suatu tapi waktu perkembangan berikutnya memang di sini sudah 

menjadi satu. Maaf..., itu mungkin masih salah ketik, satu. Ya satu maksudnya. 

Jadi itu salah pengetikan.

Jadi kemudian hasilnya itu ditegaskan diberikan kepada siapa? Karena 

tadi DPR memang pengawasan, DPR ya diberikan DPR. Tapi diberikan 

kepada DPRD I, karena dia juga punya di tiap-tiap propinsi.

Dia diberikan juga kepada DPD karena ada pengawasan-pengawasan 

tertentu misalnya yang menyangkut masalah hubungan keuangan pusat 

dan daerah. Dan itu imperatif Undang-Undang Dasar mengatakan itu harus 

ditindaklanjuti, sesuai dengan undang-undang.

Mengenai anggota, biasa. Pimpinan, ini dipilih dari dan oleh. Jadi mereka 

sendiri lah yang milih, dan Presiden itu tinggal meresmikan saja.

Jadi Pasal 23G mengatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara, 

tapi sekarang dia akan punya di tiap-tiap provinsi. Misalnya dikatakan di tiap 

provinsi, misalnya kalau di Kalimantan Timur barangkali tidak di Samarinda, 

barangkali di Balikpapan, tapi di provinsi.
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Rapat Ke-5 Komisi A MPR RI diselenggarakan pada hari Kamis 

8 November 2001 dipimpin oleh Drs. Jakob Tobing, M.P.A. dengan 

acara Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Komisi A.

Dalam rapat tersebut hasil Komisi A yang akan dilaporkan dalam Rapat 

Paripurna untuk diambil keputusan disepakati secara aklamasi, termasuk 

mengenai Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

Dalam Laporan Komisi A tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

diuraikan sebagai berikut:

BAB VIII A

 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1)  Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah

 dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1)  Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan 

memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang.

Rumusan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi 

Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G tersebut disepakati dalam 
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Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 pada 9 

November 2001 dan menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD 

1945.
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SIDANG Tahunan MPR-RI Tahun 2002 pada pengambilan putusan 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam Rapat Paripurna 11 Agustus 2002 

menetapkan antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan 

perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 

dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 

serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat.

Perlukah UUD NRI 1945 sebelum diubah harus ditetapkan lebih dahulu 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 

3 UUD yang diputuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui  Dekrit 

Presiden 5 Juli 1945? Penegasan mengenai UUD yang diubah sejak 

BAB IV
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SETELAH PERUBAHAN 
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945
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perubahan pertama di tahun 1999 itu diperlukan dengan didahului satu 

pembahasan yang menghadirkan setidaknya empat pakar, termasuk di 

bidang hukum tata negara Prof. Dr. Ismail Suny SH, MCL, Prof. Dr. Harun 

Alrasjid SH, dan Prof. Suwoto Martosewojo serta Prof. Dr. Sri Sumantri, S.H. 

Terakhir adalah Dr. H.Roeslan Abdulgani. 

Dari perdebatan itu akhirnya PAH III BP MPR memutuskan tidak perlu 

lagi ada penetapan khusus. Karena UUD yang ada sekarang telah ditetapkan 

melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam bentuk Keputusan Presiden 

Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang No. 150 Tahun 

1959, yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 75 tanggal 5 Juli 1959. Dengan demikian Undang-Undang 

Dasar tersebut ditetapkan berlakunya kembali sejak 5 Juli 1959 dan dengan 

menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 

serta membubarkan Kostituante. Dalam Lembaran Negara tersebut dimuat 

pula UUD dimaksud dengan judul Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang terdiri atas Pembukaan, Undang-Undang Dasar, 

dan Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut. 

Sebutan ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia’ 

sebagaimana dimuat dalam Lampiran Dekrit Presiden tersebut kemudian 

dipakai dalam Perubahan Pertama sampai ke Perubahan Keempat yang 

merupakan tahapan terakhir dari satu rangkaian perubahan. Demikian 

pula Penjelasan UUD yang dimuat dalam Lembaran Negara tersebut ikut 

dijadikan dasar pembahasan dalam perubahan yang dirancang dalam PAH-

III BP-MPR Tahun 1999.

Dari UUD dan Penjelasannya dalam pembahasan di PAH-III BP-MPR 

Tahun 1999 dan dilanjutkan pada PAH-I BP-MPR Tahun 2000, 2001 dan 

2002 dicapai kesepakatan bersama fraksi-fraksi MPR-RI untuk antara lain 

tidak memberlakukan lagi Penjelasan UUD dan memindahkan hal yang 

bersifat normatif ke dalam pasal UUD. Semua itu kemudian pada perubahan 

Keempat dirumuskan dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI 1945, 

bahwa:

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Pasal II Aturan Tambahan ini menegaskan dan membakukan nama 

UUD ini, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penegasan ini 
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sekaligus berarti tidak memberlakukan lagi Penjelasan sebagai bagian dari 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Penjelasan UUD NRI 1945 sudah tidak berlaku lagi dan dengan terjadinya 

perubahan UUD NRI 1945 dari jumlah 37 pasal menjadi 76 pasal, tentu 

saja pada banyak bagian dari Penjelasan tersebut sudah tidak sesuai lagi. 

Untuk mengubah atau menyesuaikan Penjelasan dengan hasil perubahan 

UUD dianggap tidak perlu. Lain daripada itu banyak pula yang berpendapat 

bahwa suatu UUD tidak lazim memakai penjelasan.

UUD NRI 1945 ini sudah berubah jumlah BAB dan Pasalnya tetapi 

dengan tidak mengubah sistematika. Perubahan jumlah Bab dari 16 menjadi 

21 Bab dengan tetap mempertahankan angka Romawi dan menambah huruf 

Latin abjad kapital pada BAB baru. Sedangkan perubahan pasal dari yang 

semula berjumlah 37 pasal ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat 

Aturan Tambahan menjadi 73 pasal ditambah 3 pasal Aturan Peralihan dan 

2 pasal Aturan Tambahan. Penambahan jumlah pasal dilakukan dengan 

tetap mempertahankan angka Arab dari angka 1 sampai dengan angka 37 

dengan menambah huruf Latin abjad kapital. Aturan Peralihan dan Aturan 

Tambahan diubah dengan memakai angka Romawi.

Dengan perubahan sedemikian itu, yaitu mempertahankan angka bab 

tetap pada angka XVI dan angka pasal tetap pada angka 37, diharapkan 

semangat kejuangan the founding fathers  terus terpelihara.

Salah satu hal yang mendasar dalam proses demokratisasi adalah 

revitalisasi struktur dan fungsi lembaga negara agar berjalan ke arah 

tercapainya tujuan bernegara secara demokratis. Salah satu indikator 

demokratisasi terletak pada berjalannya mekanisme ketatanegaraan yang 

saling mengimbangi dan mengendalikan (checks and balances) sehingga 

tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu lembaga negara.

Salah satu penyebab utama kegagalan pada masa lalu adalah  tidak 

berfungsinya mekanisme ketatanegaraan secara seimbang. Presiden 

sebagai kepala eksekutif memonopoli dan mengendalikan kekuasaan 

lembaga-lembaga negara lain sementara dirinya tidak terkontrol. Praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang eksesif tersebut terjadi karena 

dimungkinkan oleh UUD NRI 1945. 

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa ‘Kedaulatan 

adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat’. Kedaulatan rakyat tersebut kemudian 

di‘mandat’kan kepada Presiden, dengan menetapkan Presiden sebagai 
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‘Mandataris MPR’, sehingga kekuasaan pemerintah negara terkonsentrasi di 

tangan seorang Presiden.   Inilah awal terjadinya ketimpangan mekanisme 

ketatanegaraan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 

wewenang (abuse of power) dari berbagai tingkat kekuasaan.

Dari kegagalan kita membangun mekanisme ketatanegaraan yang 

demokratis sebagaimana diuraikan di atas, pada era reformasi, yang diawali 

dalam Sidang Istimewa MPR-RI tahun 1998, dilakukan Restrukturisasi 

sistem dan mekanisme ketatanegaraan. Upaya tersebut dilakukan agar 

mampu mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan secara seimbang dan 

saling kontrol (checks and balances) dengan tetap menjaga dan memelihara 

semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Hal tersebut di atas dilakukan melalui perubahan UUD NRI 1945 sesuai 

ketentuan Pasal 37 UUD tersebut. Perubahan tersebut menjadi dasar dalam 

membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berkedaulatan 

rakyat. Melalui perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan dalam empat 

tahap itu sistem ketatanegaraan Indonesia ditata dan disempurnakan. 

Pada awal pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999, 

antara lain terungkap mengenai permasalahan pada Lembaga Tertinggi 

Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sebutan Lembaga Tertinggi 

dan Lembaga Tinggi tersebut bersumber pada Ketetapan MPR-RI No.III/

MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Tugas Lembaga Tertinggi Negara Dan/

Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Umumnya fraksi-fraksi di MPR berpendapat bahwa diperlukan 

penguatan dan pemberdayaan lembaga negara dimaksud, termasuk cara 

pengisian lembaga dan jabatan dalam lembaga negara tersebut.

Pembahasan tersebut didasarkan pada kesepakatan fraksi-fraksi yaitu:

1. Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

3. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal 

normatif dalam Penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke dalam pasal-

pasal.

4. Perubahan dilakukan  dengan cara “adendum”. 
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Bertolak dari kesepakatan tersebut antara lain dibahas perlunya 

memperkuat lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dengan memisahkan 

pengaturannya dari Bab Hal Keuangan (Bab VII) menjadi Bab tersendiri 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu juga memindahkan substansi 

tentang BPK dalam Penjelasan UUD NRI 1945 ke dalam pasal yang mengatur 

BPK.

Pembahasan tentang BPK tersebut sudah dimulai sejak Sidang 

Umum MPR RI Tahun 1999. Dalam Sidang Umum tersebut pembahasan 

tentang BPK  belum terselesaikan, oleh karena itu dalam menghadapi 

Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 Sidang Umum MPR Tahun 1999 

mengeluarkan Ketetapan MPR-RI/No.IX/MPR/1999 Tentang Penugasan 

Badan Pekerja MPR-RI Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 

NRI Tahun 1945.

Pembahasan rancangan materi perubahan kedua dimulai dalam 

rapat Badan Pekerja MPR-RI pada akhir tahun 1999 yang diteruskan 

pembahasannya dalam Panitia Ad Hoc (PAH) I BP-MPR. Banyak hal telah 

disepakati, namun sampai dengan hasil pembahasan dibawa ke Rapat 

Paripurna Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000, ternyata mengenai BPK 

ini belum dapat diputuskan.

Kesepakatan yang dicapai dapat dilihat dari rumusan materi Lampiran 

Ketetapan MPR-RI No.IX/MPR/2000 Tentang Penugasan Badan Pekerja 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan 

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pada Lampiran TAP-MPR-RI dimaksud khusus mengenai BPK tertulis 

rumusan materi sebagai berikut:

BAB VIII A

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari 

pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya, yang bertugas 

mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 

keuangan negara.

(2) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga 

pengawas dan pemeriksa keuangan negara, yang berkedudukan di 
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ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di ibu kota provinsi.

(3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.

(4) Hasil pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.

(5) Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh 

badan dan/ atau lembaga perwakilan sebagaimana tersebut dalam 

pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23 G

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang.

Mengawali pembahasan materi rancangan perubahan ketiga oleh Badan 

Pekerja MPR-RI di akhir tahun 2000, materi perubahan tentang BPK sudah 

mulai dibicarakan sesuai penugasan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2000 

tersebut. Mengenai pengaturan BPK dalam Bab tersendiri akhirnya dapat 

disepakati. Seperti yang sudah dilakukan sampai pada Perubahan Kedua 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara 

pembentukan Bab baru dilakukan dengan cara meletakkan berdekatan 

dengan Bab atau pasal yang dinilai terkait. Untuk itu diberi angka Bab yang 

sama memakai angka Romawi dengan menambahkannya huruf abjad Latin 

kapital. 

Bab VIII-Hal Keuangan mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), Pajak, mata uang, dan hal keuangan lainnya, 

sedangkan tentang BPK dibuatkan BAB tersendiri, yaitu Bab VIII A. 

Demikian juga pasal-pasalnya disesuaikan sehingga mengenai BPK yang 

semula masuk dalam Pasal 23 ayat (5) diubah menjadi Pasal 23E, Pasal 23F, 

dan Pasal 23G.

Dalam pembahasan masalah pengawasan keuangan, disinggung pula 
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banyaknya keluhan dan usulan dari daerah. Setiap tahun daerah-daerah 

hanya disibukkan dengan berbagai jenis pemeriksaan. Kesibukan tersebut 

dirasakan bertambah berat setelah berdirinya BPKP karena dirasakan 

terjadi pengawasan yang tumpang tindih. Oleh karena itu diusulkan gagasan 

untuk melebur BPKP ke dalam BPK, dengan cara memperluas jangkauan 

BPK ke daerah dengan membentuk perwakilan di setiap provinsi. Personalia 

dari perwakilan tersebut dapat diambilkan dari personalia BPKP, baik yang 

di pusat maupun yang sudah ada di daerah.

Itulah yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 23E Ayat (1) dengan 

kata-kata: satu Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian kata ‘satu 

BPK’ dicantumkan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Melalui Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, sifat dan fungsi BPK ini 

dirumuskan secara lebih sistematis dalam Pasal 23E Ayat (1) dengan 

merangkum materi dari Penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat (5) sebelum 

perubahan UUD 1945 dan menambah substansinya.

Perubahan UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat (5) menjadi Pasal 23E Ayat (1) 

itu menegaskan fungsi dan sifat BPK sebagai berikut:

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri.

Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara. Tugas dimaksud meliputi semua lembaga dan badan 

dari pusat sampai ke daerah yang mengelola keuangan negara yang harus 

dipertanggungjawabkan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan dan 

tanggung jawab tentang keuangan Negara itu tidak dijelaskan dalam UUD 

1945. Oleh karena itu pengertian mengenai keuangan negara, pengelolaan 

dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diserahkan kepada Undang-

Undang sesuai ketentuan dalam Pasal 23G Ayat (2): “Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.”

Perintah pengaturan BPK itu memakai kata: dengan undang-undang. 

Kata “dengan undang-undang” berarti pengaturan tentang BPK itu diatur 

dengan satu Undang-Undang tersendiri. Hal tersebut berbeda dengan 

kata “dalam undang-undang” yang berarti dapat diatur dalam berbagai 

undang-undang yang judulnya tidak harus sama. Sebagai contoh antara 

lain ditemukan pada rumusan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara 

lain menyatakan:”.....tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini berarti 
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bahwa tiap provinsi, kabupaten, dan kota dimaksud  harus diatur dengan 

undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Sementara itu Pasal 18 Ayat (7) menyatakan bahwa: “Susunan dan tata 

cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-

undang”. Penggunaan kata ‘dalam undang-undang’ pada Ayat (7) tersebut 

menegaskan bahwa hal-hal yang perlu diatur dalam Pasal 18 Ayat (2), Ayat 

(3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) harus diatur dalam undang-undang 

terkait, yaitu dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. 

Pengertian keuangan negara secara tegas dimuat dalam UU No. 15 Tahun 

2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menggantikan UU No. 5 

Tahun 1973 dengan rumusan  sebagai berikut:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut.” (Pasal 1 angka 7). 

Pengertian ini sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dari UU No. 17 

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dalam pasal 6 ayat (1) dari UU No. 15 Tahun 2006 tersebut dijelaskan 

pula bahwa:

“yang dimaksud dengan ”keuangan Negara” meliputi semua unsur 

keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur tentang keuangan Negara.”

Sebelum UU No. 5 Tahun 1973 diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006 

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, terlebih dahulu telah dibuat 

tiga undang-undang berkaitan dengan perintah dalam Bab VIII UUD NRI 

1945. Dalam UU tersebut telah dimuat pengertian “keuangan Negara” dalam 

kaitan ketentuan muatan undang-undang bersangkutan yang lazimnya 

menempati pasal I Bab I Ketentuan Umum. 

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang dibuat 

setelah perubahan UUD 1945 ini maka yang dimaksud dengan keuangan 

Negara disebutkan:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa 

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1).”

Dalam pejelasan umum UU ini dijelaskan di bawah “Pengertian dan 
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Ruang Lingkup Keuangan Negara” sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara 

adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang 

dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan 

dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara 

meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, 

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan 

Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan kewenangan 

Negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di 

atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 

dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan, Negara meliputi 

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan 

pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat 

dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang 

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang 

dibuat dengan mengingat UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 

yang lahir lebih dulu, tidak lagi dibuat rumusan pengertian keuangan negara. 

UU ini lebih dikhususkan pada pemberian landasan hukum di bidang 

administrasi keuangan negara. Dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut 

dijelaskannya bahwa dalam UU ini ditetapkan tentang Perbendaharaan 

Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam 

APBN dan APBD.

Sementara itu UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dibuat dengan mengingat UU 

No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004, juga tidak lagi dirumuskan 

pengertian keuangan negara. UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 

2004 mengacu pada pengertian keuangan negara sebagaimana telah 

dirumuskan dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
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Kita harus membedakan rumusan yang dimaksud dengan keuangan 

negara tersebut dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang lainnya. 

Sebab rumusan setiap pengertian ini hanya berlaku untuk ketentuan yang 

dimuat oleh UU yang bersangkutan. Misalnya pengertian keuangan negara 

menurut UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 tersebut antara 

lain dimuat pula pengertian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud 

dengan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara 

menurut pasal 2 dan pasal 3 UU tersebut.

Dijelaskan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tersebut bahwa “Keuangan negara 

yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang 

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian 

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 

pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

b. berada dalam penguasaan, penyusunan, dan pertanggungjawaban 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan 

badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, 

atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perbedaan ruang lingkup pengertian keuangan negara yang menjadi 

domain BPK dan domain aparat penegak hukum di bidang tindak pidana 

korupsi perlu dipahami. BPK sering diminta untuk melakukan audit 

investigasi oleh aparat penegak hukum dalam rangka adanya dugaan tindak 

pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam hal seperti itu 

dapat saja terjadi pemeriksaan BPK nampak keluar dari domainnya menurut 

ketentuan UU-BPK dan UU Keuangan Negara. Lalu BPK memasuki domain 

keuangan negara menurut pengertian UU tindak pidana korupsi tersebut. 

Misalnya pemeriksaan keuangan dari Yayasan atau perusahaan swasta 

yang memperoleh fasilitas dari Negara yang merupakan keuangan negara 

menurut pengertian UU No. 31 Tahun 1999 tersebut.

Dalam pasal 37  UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

dinyatakan sebagai berikut:

“ Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

1. Indische Comptabiliteits Wet (ICW), Staatsblad 1925 N0.448 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang No.9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

284

buku FK BPK FINAL.indd   284 12/9/2012   9:07:04 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

Tahun 1968 No.53, Tambahan Lembaran No.2860);

2. Indische Bedrijven Wet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo. Stbl. 1936 

No.445;

3. Reglement voor het Administratif Beheer (RAB) Stbl. 1933 No.381;

Sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak 

berlaku lagi.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No. 17 Tahun 2003 diterangkan 

sebagai berikut: 

“Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih 

digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan 

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteits Wet 

yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No.448 selanjutnya diubah 

dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 No.6, 1955 No.49, dan 

terakhir Undang-Undang No.9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali 

pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijven 

Wet (IBW) Stbl. 1927 No.419 jo.Stbl. 1936 No.445 dan Reglement voor 

het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No.381. Sementara itu, dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan 

Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) 

Stbl. 1933 No.320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat 

mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem 

kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara 

Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut 

secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara 

menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan 

dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan 

penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang 

berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku 

secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan  negara diperlukan 

suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan 
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keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. 

oleh karena itu, penyelesaian Undang-Undang tentang Keuangan Negara 

merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan 

selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945”.

Ketentuan dan penjelasan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tersebut 

disempurnakan dalam UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara. Dalam pasal 72 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara dinyatakan:

“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang 

Perbendaharaan Indonesia/Indsche Comptabiliteits Wet (ICW), Staatsblad 

Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 No.53, Tambahan Lembaran Negara No.2860) 

dinyatakan tidak berlaku “.

Selain masalah peraturan perundang-undangan yang seyogyanya menjadi 

landasan pelaksanaan tugas BPK, dalam rangka pelaksanaan audit investigasi 

sering terjadi pemeriksaan yang tumpang-tindih antara pemeriksaan oleh 

BPK dan oleh BPKP. Pemeriksaan oleh dua lembaga tersebut tidak selalu 

tiba pada kesimpulan yang sama sehingga dapat disalahgunakan oleh aparat 

penegak hukum. Jika aparat penegak hukum, misalnya Kejaksaan, tidak 

puas dengan hasil pemeriksaan BPK dalam membuktikan unsur kerugian 

keuangan negara maka diminta pula bantuan kepada BPKP. Lalu dipilih 

dari salah satu hasil audit investigasi tersebut. Misalnya BPK menyimpulkan 

hanya terjadi kesalahan administratif dan uang dikembalikan ke kas. 

Sementara BPKP atas kasus yang sama menyimpulkan telah terjadi kerugian 

negara sekian rupiah. Pihak Kejaksaan akan memilih untuk menggunakan 

hasil pemeriksaan BPKP untuk memperkuat dakwaan korupsi tersebut. 

Dapat pula sebaliknya, untuk memakai hasil audit insvestigasi dari BPK 

yang menguntungkan tersangka.

Jadi keberadaan dua institusi pemeriksa keuangan negara seperti itu 

bukan saja telah menimbulkan keluhan di daerah maupun di Pusat sehingga 

mendorong para perumus perubahan UUD NRI 1945, khususnya ketika 

merumuskan Pasal 23 E  Ayat (1), untuk menempatkan kata Satu Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk diadakan/dibentuk seperti sudah dijelaskan di 

atas. 

Sebenarnya, dalam pembentukan UU Tentang BPK setelah perubahan 
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UUD NRI 1945, yaitu UU No. 15 Tahun 2006, antara DPR dan Presiden/

Pemerintah seharusnya telah dilakukan pembicaraan tentang maksud kata 

satu BPK dalam Pasal 23E Ayat (1) tersebut. Maksudnya untuk melikuidasi 

BPKP yang terakhir dibentuk dengan Peraturan Pemerintah saja itu tanpa 

jelas perintah dari UU yang berada di atasnya. Sehingga dalam menentukan 

jumlah anggota BPK sudah diperhitungkan dengan pengajuan kepada DPR 

beberapa Pimpinan BPKP yang dapat dipilih menjadi anggota BPK nantinya. 

Demikian pula penyaluran personil kepegawaian di BPKP ke dalam BPK 

yang dibentuk di setiap Provinsi. Pembicaraan ini diperlukan karena tidak 

mungkin diintegrasikan BPKP langsung melalui Undang-Undang tersebut 

karena BPKP terakhir hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). 

Bagaimanapun harus tetap dirintis likuidasi BPKP dimaksud sesuai jiwa 

rumusan dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD NRI 1945. Demikian halnya dalam 

UU perlu ditentukan bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit 

investigasi kerugian keuangan Negara dalam kaitan terjadinya suatu tindak 

pidana adalah BPK.

Hal-hal yang mengenai ketentuan “pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara” dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan UU No. 15 

Tahun 2006 tersebut sudah sesuai dengan maksud para perumus perubahan 

UUD NRI 1945.

Bukan saja pengertian keuangan negara oleh UUD 1945 diserahkan 

kepada pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah, dalam bidang 

tertentu bersama DPD menurut Pasal 20 dan Pasal 22D UUD NRI 1945). 

Tetapi juga mengenai pengertian BPK “yang bebas dan mandiri“ dalam 

Pasal 23E Ayat (1) dan mengenai jumlah anggota pimpinan BPK sebagaimana 

Pasal 23E Ayat (2) UUD NRI 1945 diserahkan kriteria selanjutnya pada 

pembuat undang-undang.

Dalam UUD NRI 1945 jika diurut dari awal maka terdapat rumusan kata-

kata:

- mandiri, dalam Pasal 22E Ayat (5) mengenai pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri.

- independensi, dalam Pasal 23D mengenai “Negara memiliki suatu 

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya di atur dengan undang-undang”.

- bebas dan mandiri, dalam Pasal 23E Ayat (1) mengenai “Untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
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negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri.”

- merdeka dalam Pasal 24 Ayat (1) mengenai, “Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

- mandiri, dalam Pasal 24B Ayat (1) mengenai: “Komisi yudisial 

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran manfaat, serta perilaku 

hakim.”

Bebas bagi lembaga BPK untuk menentukan cara kerjanya dalam 

mencapai hasil semaksimal mungkin dari tugasnya memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam kebebasan 

melaksanakan tugasnya tersebut, kedudukan BPK tidak berada dibawah 

perintah lembaga Pemerintahan/Presiden maupun lembaga negara yang 

lainnya. BPK sebagai institusi yang mandiri berdiri sejajar dengan lembaga 

Negara lainnya. Dalam praktek ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 

sebelum perubahan yang sebelumnya dikenal adanya Lembaga Tertinggi 

Negara untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Lembaga 

Tinggi Negara untuk Presiden, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Setelah 

perubahan UUD NRI 1945 kedudukan MPR sejajar dengan Lembaga Negara 

lainnya yaitu semua lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam 

UUD NRI 1945.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Jakarta 

Edisi Ketiga 2005, kata mandiri diartikan “dalam keadaan dapat berdiri 

sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Merdeka diartikan bebas-

berdiri tidak terikat, tidak tergantung kepada seorang atau pihak tertentu, 

leluasa.

Kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka adalah 

bebas dalam rangka melakukan kekuasaannya. Oleh karena itu pelaku 

kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 Ayat (2) UUD 

NRI 1945) benar-benar bebas atau merdeka dari campur tangan lembaga 

lain dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Itulah sebabnya dalam menyelenggarakan peradilan dimaksud, 

pelaku kekuasaan kehakiman hanya bertanggung jawab kepada Tuhan 
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Yang Maha Esa yang selalu ditulis dalam irah-irah setiap putusannya sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu ‘Demi keadilan yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Tegasnya, semua lembaga negara yang disebut dalam UUD NRI 1945 

tersebut di atas tidak dibatasi pencalonan anggota pimpinannya harus non 

partisan (tidak berpartai politik), akan tetapi begitu dipilih menjadi anggota 

pimpinan (BPK, bank sentral, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, 

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah 

Konstitusi) wajib melepaskan kepentingan politik pribadinya dengan 

keterikatannya kepada sesuatu partai politik.

Demikian kemudian ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat (1) dengan 

susunan kata-kata berikut:

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang 

bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai  kewenangannya.

Hasil pemeriksaan BPK itu dapat dipakai oleh DPR untuk melaksanakan 

fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Penyampaian 

laporan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pula dengan 

fungsi DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D. Malahan DPD bukan saja 

memerlukan hasil pemeriksaan BPK ditingkat pusat tapi sekaligus dapat 

memanfaatkan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada DPRD. 

Hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan kepada DPRD tersebut tentu 

saja yang terkait dengan APBD daerah yang bersangkutan maupun lembaga 

lain di daerah tersebut. Misalnya pemeriksaan keuangan BUMD (Badan 

Usaha Milik Daerah). Tugas BPK yang ditentukan jauh sampai menjangkau 

ke daerah tentu saja tidak lepas dari perubahan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang 

diubah dalam perubahan kedua UUD 1945 menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan 

Pasal 18B yang menegaskan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18) dan 

hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(provinsi Kabupaten, dan kota) serta hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah yang diatur berdasarkan undang-undang (Pasal 18A). 

Ketentuan dalam Pasal 23E Ayat (3) menyatakan: “Hasil pemeriksaan 
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tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai 

dengan undang-undang.”    

Sudah dijelaskan di atas tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 

itu oleh DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi pada Ayat (3) Pasal 23E ini masih 

ditambahkan pula dengan “dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.” 

Dimaksud dengan badan di sini adalah selain lembaga yang disebut 

sebelumnya (DPR,DPD, dan DPRD). Tindak lanjut yang diharapkan dari 

badan dimaksud, misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi 

maka tindak lanjut langsung dilakukan oleh POLRI, Kejaksaan dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tugas dari badan ini. Tidak perlu 

menunggu permintaan DPR seperti di mana sebelumnya. Oleh karena itu 

hasil penelitian BPK yang diindikasikan terjadi kerugian keuangan negara 

karena perbuatan melawan hukum dapat langsung di kirim BPK ke badan 

bersangkutan.  

Sebelum perubahan UUD NRI 1945 yang melakukan tindak lanjut 

adalah DPR setelah mempelajari laporan hasil pemeriksaan BPK, lalu 

meminta Polri, Kejaksaan, atau KPK untuk menindaklanjuti temuan BPK 

yang dianggap berpotensi tindak pidana. Karena BPK harus menyerahkan 

terlebih dahulu laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR maka laporan 

BPK tersebut ditentukan oleh DPR hendak diapakan. 

Hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan tersebut selama ini disertai 

dengan pemilian yang dibagi dalam beberapa kategori. Semua lembaga yang 

diperiksa dan mulai BPK seolah berlomba untuk memperoleh nilai kategori 

tertinggi dengan berusaha melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK. 

Hasil penilaian BPK tersebut tentu saja dapat mempengaruhi jabatan karier 

pemimpin lembaga bersangkutan.

Proses diangkatnya seorang anggota BPK tidak bergantung kepada 

Presiden, karena dalam hal ini Presiden hanya sebatas meresmikan secara 

administratif hasil pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR. Namun 

lembaga DPR sebagai yang ditunjuk melakukan pemilihan calon anggota 

BPK tersebut di persyaratkan dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD. Pertimbangan DPD tersebut tidak sekedar formalitas tetapi ada 

kepentingan daerah dalam berbagai aspek yang jadi pertimbangannya. 

Cara memberikan pertimbangan dimaksud tidak ditentukan oleh UUD 

NRI 1945 tetapi diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan. Hanya 

saja harus dibedakan tata cara dan penilaian antara suatu pertimbangan 

dengan pemberian persetujuan. Sebab pemberian persetujuan adalah hak 
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untuk menentukan tentang hal yang disetujui. Hak pemilihan anggota BPK 

oleh DPR mengandung arti persetujuan lembaga yang mewakili rakyat 

terhadap seseorang calon dari sekian calon anggota BPK. Jumlah anggota 

BPK yang dipilih diserahkan kepada ketentuan UU. Pembuat UU harus 

mempertimbangkan luas tugas dan wilayah penugasan sehingga jumlah 

anggota BPK dianggap memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugasnya. 

UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menentukan 

bahwa “BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota dengan seorang Ketua 

merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang 

anggota”.

Susunan pimpinan ditentukan oleh UU tersebut karena UUD NRI 1945 

tidak menentukannya, tetapi UUD NRI 1945 menentukan bahwa Pimpinan 

BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK.

Pada lembaga-lembaga yang mandiri maupun yang merdeka seperti 

halnya BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi 

Yudisial cara pengisian jabatan Pimpinan ditentukan oleh UUD NRI 1945  

dengan menyerahkan pada pilihan bebas dari masing-masing anggota 

lembaga tersebut. Beda dengan indepedensi bank sentral, dalam hal ini 

UU menamakannya Bank Indonesia. Pemilihan Pimpinan Bank Indonesia 

(Gubernur, Deputi, Gubernur Senior, Deputi Gubernur) dilakukan oleh 

DPR, karena UUD 1945 menyerahkan pengaturannya kepada pembuat 

undang-undang dan UU Bank Indonesia menentukan seperti itu. Demikian 

halnya dengan suatu komisi penyelenggaraan pemilu yang kemudian dalam 

undang-undang yang mengaturnya dinamakan sebagai Komisi Pemilihan 

Umum (KPU). 

Dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga  ditentukan dalam Pasal 23G 

Ayat (1) bahwa kedudukan BPK di ibu kota Negara, sekarang ini ibu kota 

Negara adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di samping itu ditentukan 

pula bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi karena luas tugas 

dan wewenang BPK serta lebih mendekatkan pemeriksaan ke obyek yang 

diperiksa. Suatu saat bila UU Tentang BPK menentukan adanya Perwakilan 

Cabang di daerah tertentu di bawah daerah provinsi, juga tidak menyalahi 

ketentuan UUD NRI 1945.

Pengaturan semua hal tentang BPK dimulai dari ketentuan dalam Pasal 

23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD NRI 1945 semuanya diperintahkan 

untuk diatur dengan Undang-Undang. UU dimaksud sudah diwujudkan 

dengan dibentuknya UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa 
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Keuangan, atau lebih kurang 5 Tahun setelah perubahan ketiga UUD 1945 

di tahun 2001.
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HUBUNGAN BPK DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN-
NYA.

Lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I Ayat (2) hasil Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 

adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur mulai Pasal 2.

2. Presiden diatur mulai Pasal 4.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur mulai Pasal 19.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur mulai Pasal 22C.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur mulai Pasal 23E.

6. Mahkamah Agung (MA) diatur mulai Pasal 24 Ayat (2).

7. Mahkamah Konstitusi diatur mulai Pasal 24 Ayat (2).

8. Komisi Yudisial (KY) diatur Pasal 24B.
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Dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan tersebut terdapat pula beberapa 

lembaga lainnya, baik yang sudah diberi nama (nomenklatur) seperti 

halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI) dalam Pasal 30 Ayat (2) sebagai bagian dari Perubahan 

Kedua, maupun lembaga yang belum diberi nama dan namanya diserahkan 

kepada pembuat undang-undang, yaitu “suatu komisi pemilihan umum” 

dalam Pasal 22E Ayat (5) sebagai bagian dari Perubahan Ketiga, dan “suatu 

bank sentral” dalam Pasal 23D yang merupakan bagian dari  Perubahan 

Keempat UUD NRI 1945.

Berbagai lembaga yang dibentuk tersebut tidak dibentuk karena 

mengikuti sesuatu sistem yang dianggap telah mapan, tetapi kenyataannya 

tidak semua diterapkan di berbagai negara seperti halnya pemisahan atau 

pembagian kekuasaan (Trias Politica), maupun sistem kamar satu, kamar 

dua (bicameral), atau berapa kamar. Lembaga-lembaga sebagaimana 

ditetapkan dalam UUD NRI 1945 diatur kewenangannya dalam rangka 

checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) sepanjang 

diperlukan. Oleh karena itu semua lembaga negara dimaksud memiliki 

kedudukan yang sejajar dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

BPK disebut sebagai pemegang kekuasaan auditif,  merupakan lembaga 

negara yang bebas dan mandiri seperti yang telah dijelaskan di atas dan 

memiliki fungsi yang telah diperluas pula. Fungsi BPK meliputi “memeriksa” 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dari semua 

lembaga yang menggunakan uang APBN maupun APBD, BUMN/BUMD, 

dan lain-lain badan, dalam pengertian keuangan negara.

Kebebasan dan kemandirian BPK tidak lepas dari keterkaitannya dengan 

fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Demikian halnya 

Dengan fungsi Presiden di bidang legislasi dan eksekutif. Misalnya dalam 

pembuatan UU Tentang BPK, UU Tentang Keuangan Negara, UU Tentang 

Perbendaharaan Negara, UU Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara termasuk penyusunan RUU-APBN oleh 

Presiden kemudian dibahas dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan 

bersama menjadi UU. Di dalam UU APBN tersebut termasuk berapa 

anggaran belanja yang dibutuhkan BPK. Bagaimana penggunaan anggaran 

BPK di tahun sebelumnya dan keperluan pembiayaan kegiatan BPK di tahun 

anggaran yang berasangkutan. Semua itu berpengaruh pula pada kelancaran 

kerja BPK dalam mengimplementasi ketentuan dalam UUD 1945. Dengan 

demikian tidak ada lembaga negara yang bebas sebebasnya atau mandiri 
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tanpa keterkaitan dengan fungsi lembaga lainnya.

Demikian halnya hubungan BPK dengan DPD. Walaupun DPD tidak 

sepenuhnya melaksanakan fungsi seperti halnya DPR, namun DPD juga ikut 

mengawasi BPK.

Hubungan BPK dengan Mahkamah Agung masih terbatas dengan 

keperluan pembuktian kerugian keuangan negara dalam suatu tindak 

pidana yang pemeriksaannya sampai ke Mahkamah Agung (kasasi dan 

peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap). Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan 

Mahkamah Agung, baik berupa belanja maupun pendapatan bukan pajak, 

termasuk obyek pemeriksaan BPK.

Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan dan setidaknya dua 

kewenangan terkait BPK, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 

dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD. BPK dapat mengajukan permohonan terhadap satu UU 

yang dibuat DPR dan Presiden yang merugikan fungsi BPK atau tidak sesuai 

dengan ketentuan UUD NRI 1945 terhadap BPK. BPK juga dapat digugat 

oleh Presiden termasuk bersama-sama DPR apabila terkait dengan sengketa 

kewenangan antar-lembaga negara tersebut. Selanjutnya pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi 

juga menjadi obyek pemeriksaan BPK.

Demikian halnya dengan Komisi Yudisial. Seluruh pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial juga 

menjadi obyek pemeriksaan BPK. 

Hubungan BPK dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat tercermin 

dalam pelaksanaan kewenangan BPK untuk memeriksa segenap penggunaan 

keuangan negara termasuk dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dikelola oleh MPR. Pada sisi lain, MPR memiliki 

kewenangan untuk mengubah UUD NRI 1945 sehingga dapat menambah 

atau mengurangi kewenangan BPK melalui perubahan UUD NRI 1945. 

Sebagai negara hukum yang demokratis, semua lembaga negara 

melaksanakan fungsi dan tugasnya atas dasar ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan 

dimaksud harus mengatur terselenggaranya mekanisme checks and 

balances antarlembaga negara serta menjamin kemajuan hak asasi manusia 

dan peradilan yang bebas.

Hubungan antarlembaga negara yang demokratis dan sejajar sebagai 
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implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 digambarkan dalam bagan berikut:
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PEMBAHASAN perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang dimulai sejak Sidang Umum MPR-

RI Tahun 1999 akhirnya telah dapat menyelesaikan pembahasan 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Sidang Tahunan MPR 

tahun 2001, yang menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. 

Beberapa perubahan mengenai BPK yang menjadi bagian dari Perubahan 

Ketiga UUD NRI 1945 diuraikan sebagai berikut: 

1. “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini telah mengubah kedudukan 

MPR menjadi BUKAN satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat 

satu-satunya. Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, dan juga BPK merupakan lembaga tinggi negara yang 

turut memegang dan melaksanakan kedaulatan Rakyat.

2. Badan Pemeriksa Keuangan yang sebelumnya hanya terdapat pada 

Ayat (5) dalam BAB VIII Hal Keuangan, Pasal 23 serta penjelasannya 

yang tertera pada penjelasan pasal dalam Penjelasan UUD 1945, 

telah diubah menjadi BAB VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan, 

dengan 3 (tiga) pasal dan ditambah rumusan lain pada Bab lainnya 

BAB V
PENUTUP
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yang terkait dengan peran BPK sendiri dalam bidang anggaran 

(APBN).

3. Perubahan fungsi BPK cukup mendasar dengan menambahkan 

kata “pengelolaan” pada tanggung jawab mengenai keuangan 

negara untuk pemeriksaannya sehingga menjadi “memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara”. Karena 

fungsi BPK diperluas, diperlukan penjabaran kewenangan BPK di 

dalam Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang 

dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tersebut.

4. Fungsi BPK juga diperluas sehingga lembaga yang diperiksa BPK 

juga meliputi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyampaian 

hasil pemeriksaan BPK tidak terbatas hanya kepada DPR, seperti 

yang lazim terjadi pada masa yang lalu, tetapi kini juga disampaikan 

kepada DPD dan DPRD sebagai lembaga perwakilan, serta badan lain 

yang terkait untuk ditindak lanjuti. Badan lain yang dimaksudkan 

di sini termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian 

Negara RI, dan Kejaksaan RI yang dapat menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK tersebut sesuai dengan kewenangan masing-

masing lembaga tersebut. Secara tersirat,  hasil pemeriksaan BPK, 

sebagai lembaga Negara yang bebas dan mandiri, merupakan salah 

satu bahan bukti awal dalam penyelidikan, misalnya dalam kasus 

dugaan tindak pidana korupsi. 

5. Kata “Satu” Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 23E Ayat (1) 

mengisyaratkan bahwa BPK pun menjadi lembaga negara satu-

satunya yang menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan 

negara untuk dibawa sampai ke peradilan, terkait dengan hasil 

pemeriksaannya yang dapat dijadikan bahan bukti, misalnya dalam 

kasus tindak pidana korupsi. Dengan kata “satu” BPK itu pula 

dimaksudkan agar Pemerintah mengintegrasikan BPKP (Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan) ke dalam BPK baik 

personalia maupun inventarisnya. Dengan demikian perluasan 

fungsi dan wilayah kerja BPK tersebut dilakukan secara berdayaguna 

dan berhasilguna.

6. Dengan adanya perluasan fungsi dan lembaga yang jadi obyek 

pemeriksaan BPK maka diperluas pula keberadaan BPK sehingga 

memiliki perwakilan di setiap provinsi. Perluasan personalia dan 

300

buku FK BPK FINAL.indd   300 12/9/2012   9:07:07 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

kantor BPK dimaksud sekaligus bermaksud menyederhanakan 

institusi yang melaksanakan peran pengawasan di daerah-daerah 

yang jadi keluhan karena banyaknya institusi pengawas di bidang 

keuangan, khususnya yang dikenal sebagai pengawasan internal.

7. Pada tahun 2006 telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang 

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 

1973, namun undang-undang baru yang ditetapkan pasca perubahan 

UUD NRI 1945 tersebut belum sepenuhnya memuat pembaruan 

ketentuan yang mengejawantahkan semangat dan maksud yang 

tertuang dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945.

Demikianlah upaya pemberdayaan BPK telah dilakukan melalui 

peningkatan kedudukan, fungsi, dan tugas sebagaimana tertuang dalam 

Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Harapannya adalah bahwa dengan 

demikian akan semakin melengkapi dan memperkokoh Pemerintah Negara 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 

1945. Kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia tidak lagi hanya meliputi 

aspek eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan tetapi dilengkapi dengan aspek 

kekuasaan auditif yang terjalin dalam mekanisme checks and balances.

Melalui perubahan mendasar tentang BPK tersebut juga diharapkan 

tugas utama Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tertulis dalam 

Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dapat diwujudkan dengan semestinya, 

yaitu: ..Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.

Pemerintah Negara Indonesia yang dimaksud bukanlah hanya 

penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara dalam aspek eksekutif, akan 

tetapi juga dalam aspek legislatif dan yudikatif, bahkan juga dalam aspek 

auditif.

Di tengah situasi di mana kinerja penyelenggara pemerintahan negara 

semakin memprihatinkan karena perilaku koruptif dan kolusif, harapan 

terhadap BPK semakin pula membesar. Kemampuan dan kinerja BPK telah 

semakin maju, namun bila dibandingkan dengan tuntutan kepentingan 

negara, BPK masih harus terus meningkatkan kualitas aparaturnya. 
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Meskipun peningkatan kelembagaan dan penataan sistem pemerintahan 

negara telah dilakukan, akan tetapi tetap perlu disadari bahwa keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan negara itu juga bergantung pada semangat 

para penyelenggaranya, semangat para pemimpinnya dan juga semangat 

masyarakatnya. Apabila semangat yang berkembang adalah semangat 

individualistik yang hanya mementingkan diri atau kelompoknya maka 

yang tercipta adalah kehidupan masyarakat dan negara yang sarat perilaku 

koruptif, kolusif, dan penyangkalan manusia atas manusia lain. 

Oleh karena itu perlu terus dikembangkan semangat kekeluargaan 

dan kegotong-royongan yang merupakan prasyarat dan menjadi conditio 

sine quanon  bagi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya Negara 

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Semoga.  

-------------------0----------------
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DAFTAR SINGKATAN

AAI : Asosiasi Advokat Indonesia

ABRI : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

AJI : Aliansi Jurnalis Independen

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan

APRI : Angkatan Perang Republik Indonesia

Asmas : Aspirasi Masyarakat

BI : Bank Indonesia

BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BMI : Benua Maritim Indonesia

BP KNIP : Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

BP MPR RI : Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik   

   Indonesia

BPD : Bank Pembangunan Daerah

BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

BPUPK : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah:

BUMN : Badan Usaha Milik Negara
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BVO : Bijeinkomst voor Federal Overleg

Cinaps : Center for Indonesia National Policy

CSIS : Center International for Strategic Studies

Depernas : Dewan Perancang Nasional

DGI : Dewan Gereja Indonesia

DJPKN : Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara

DPA : Dewan Pertimbangan Agung

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPK : Dewan Pengawasan Keuangan

DPR GR  : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DUD : Dewan Utusan Daerah

F Reformasi : Partai Amanat Nasional (PAN)   dan Partai Keadilan (PK)

FKB : Fraksi Kebangkitan Bangsa

FKKI : Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

FPBB : Fraksi Partai Bulan Bintang

FPDIP : Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

FPDU : Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah

FPG : Fraksi Partai Golkar

FPPP : Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
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FUD : Fraksi Utusan Daerah

FUG : Fraksi Utusan Golongan

G.30.S : Gerakan 30 September

GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara

HAM : Hak Asasi Manusia

Hapsem : Hasil Pemeriksaan Sementara

HAPTAH  : Hasil Pemeriksaan Tahunan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

IAR : Instructie en verdere Berpalingen voor de Algemene Rekenkamer

IBW : Indiesche Bedrijv Wet

ICW  : Indiesche Comptabiliteitswet

Ikadin : Ikatan Advokat Indonesia

Irjenbang : Inspektorat jenderal Pembangunan

IS : Indiesche Staatsregeling

ITB : Instittut Teknologi Bandung

Itjen : Inspektorat jenderal

Itwilkab : Inspektorat Wilayah Kabupaten

Itwilkod : Inspektorat Wilayah Kotamadya

Itwilprov : Inspektorat Wilayah Provinsi

JI : Jamaah Islamiyah

Kadin : Kamar Dagang dan Industri
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Kepmen : Keputusan Menteri

Keppres : Keputusan Presiden

KMB : Konferensi Meja Bundar

KNP : Komite Nasional Pusat

Kowani : Kongres Wanita Indonesia

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KTN : Komisi Tiga Negara

KWI : Konperensi Waligereja Indonesia

KY : Komisi Yudisial

LBH : Lembaga Bantuan Hukum

LBH : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Lemhannas : Lembaga Ketahanan Nasional

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

MA : Mahkamah Agung

Masyumi : Majelis Syura Muslimin Indonesia

MCL : Master of Comparative Law

MK : Mahkamah Konstitusi

MPA : Master Public Administration

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

MUI : Majelis Ulama Indonesia
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NICA : Nederland Indie Civil Administration

NIT : Negara Indonesia Timur

NKRI : Negara Kesatuan Repbulik Indonesia

NRI : Negara Republik Indonesia

NST : Negara Sumatera Timur

NU : Nahdlatul Ulama

OHA : Organizational Health Audit

Otsus : Otonomi Khusus

PAH : Panitia Ad Hoc

Pangti : Panglima Tertinggi

PBR : Pemimpin Besar Revolusi

PDRI : Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Pemilu : Pemilihan Umum

Permesta     : Perjuangan Rakyat Semesta

Perpu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PETA : Pembela Tanah Air

PGRI : Persatuan Guru Republik Indonesia

PHD : Parisada Hindu Dharma

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

POLRI : Polisi Republik Indonesia

PP : Peraturan Pemerintah
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PPK : Panitia Persiapan Kemerdekaan

PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

PRRI : Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

PWI : Persatuan Wartawan Indonesia

RAB               : Regelement voor Het administrative Beehiir

Raker : Rapat Kerja

RDPU : Rapat Dengar Pendapat Umum

RIS : Republik Indonesia Serikat

RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah

RR : Regerings Reglements

RUU : Rancangan Undang-Undang

SOB : Staats van Orloog en Beleg

ST : Sidang Tahunan 

SU : Sidang Umum

TAP               : Ketetapan

Timcil : Tim Kecil

Timsin : Tim Sinkronisasi

Timus : Tim Perumus

TNI : Tentara Nasional Indonesia

Trikora         : Tri Komando Rakyat

UBK : Universitas Bung Karno
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UGM : Universitas Gajah Mada

UI : Universitas Indonesia

UII : Universitas Islam Indonesia

UISU : Universitas Islam Sumatera Utara

UKI : Universitas Kristen Indonesia

Unair : Universitas Airlangga

Unand : Universitas Andalas

Uncen : Universitas Cendrawasih

UNCI : United Nation Commission on Indonesia

Undip : Universitas Diponegoro

Unej : Universitas Jember

Unhalu : Universitas Haluhuleo

Unibraw : Universitas Brawijaya

Unila : Universitas Lampung

Unlam : Universitas Lambung Mangkurat

Unmul : Universitas Mulawarman

Unpad : Universitas Padjadjaran

Unpati : Universitas Patimura

Unram : Universitas Mataram

UNS : Universitas Sebelas Maret

Unsrat : Universitas Sam Ratulangi
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Unsri : Unversitas Sriwijaya

Unsyiah : Universitas Syiahkuala

Untag : Universitas Tarumanegara

Untaj : Universitas Tanjung Pura

UNTEA : United Nation Temporary Executive Authority

Unud : Universitas Udayana

UPI : Universitas Pendidikan Indonesia

USU : Universitas Sumatera Utara

UUD : Undang-Undang Dasar

UUDS : Undang-Undang Dasar Sementara

VOC : Verenigde Oost Indische Compagnie

Walubi : Perwakilan Umat Buddha Indonesia

Wantanas : Dewan Pertahanan Nasional
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LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia 

ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia 

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 
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UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I  

BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1)  Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 

(2)  Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.***) 

(3)  Negara Indonesia adalah negara hukum. ***) 

BAB II  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) 

(2)  Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima 

tahun di ibukota negara. 

(3)  Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara 

yang terbanyak. 

Pasal 3

(1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 

Undang-undang Dasar. ***) 

(2)  Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. ***/****) 

(3)  Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar. ***/****) 

BAB III  
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

(1)  Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar. 
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(2)  Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden. 

Pasal 5

(1)  Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. *) 

(2)  Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya. 

Pasal 6

(1)  Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan 

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, 

serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) 

(2)  Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang. ***) 

Pasal 6A

(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat.***) 

(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. ***) 

(3)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden. ***) 

(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. ****) 

(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang. ***) 
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Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 

masa jabatan.*) 

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik 

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/

atau Wakil Presiden. ***) 

Pasal 7B

(1)  Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat 

hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 

dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***) 

(2)  Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat. ***) 

(3)  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah 

Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 

2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam 

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4)  Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan 

seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
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paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan 

Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***) 

(5)  Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/

atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***) 

(6)  Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 

tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul 

tersebut. ***) 

(7)  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden 

diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***) 

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan 

Rakyat. ***) 

Pasal 8

(1)  Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh 

Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***) 

(2)  Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya 

dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon 

yang diusulkan oleh Presiden. ***) 

(3)  Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
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atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. 

Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama 

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 

jabatannya. ****) 

Pasal 9

(1)  Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah 

akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden 

Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil adilnya, memegang 

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang 

dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 

Bangsa.”Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-

sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 

Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada 

Nusa dan Bangsa”. *) 

(2)  Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan 

pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh 

Pimpinan Mahkamah Agung. *) 

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut dan Angkatan Udara. 
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Pasal 11

(1)  Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****) 

(2)  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 

yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 

perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan 

undang-undang. ***) 

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 

bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13
(1)  Presiden mengangkat duta dan konsul. 

(2)  Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat. *) 

(3)  Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) 

Pasal 14
(1)  Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung. *) 

(2)  Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *) 

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan yang diatur 

dengan undang-undang. *) 

Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-

undang. ****) 
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BAB IV  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus. ****) 

BAB V  
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1)  Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

(2)  Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *) 

(3)  Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *) 

(4)  Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur 

dalam undang-undang. ***) 

BAB VI  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1)  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. **) 

(2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. **) 

(3)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. **) 

(4)  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **) 

(5)  Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali 

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. **) 

(6)  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
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peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. **) 

(7)  Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang. **) 

Pasal 18A

(1)  Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 

kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan 

dan keragaman daerah. **) 

(2)  Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang. **) 

Pasal 18B

(1)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang. **) 

(2)  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **) 

BAB VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

(1)  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **) 

(2)  Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **) 

(3)  Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **) 

Pasal 20

(1)  Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. *) 

(2)  Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *) 
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(3)  Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *) 

(4)  Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang. *) 

(5)  Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 

semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan. **) 

Pasal 20A

(1)  Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan. **) 

(2)  Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasalpasal 

lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **) 

(3)  Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini, 

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **) 

(4)  Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **) 

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-

undang.*) 

Pasal 22

(1)  Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 

(2)  Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

(3)  Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 

dicabut. 

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
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dengan undang-undang. **) 

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang 

syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **) 

BAB VIIA***)  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui 

pemilihan umum. ***) 

(2)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama 

dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih 

dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(3)  Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

***) 

(4)  Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 

undang-undang. ***) 

Pasal 22D

(1)  Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. ***) 

(2)  Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber da ya ekonomi lainn ya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah; serta memb erikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rak yat atas rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. ***) 

(3)  Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
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undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama 

serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***) 

(4)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 

yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***) 

BAB VIIB***)  
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***) 

(2)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***) 

(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 

politik. ***) 

(4)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Daerah adalah perseorangan. ***) 

(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***) 

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

undang. ***) 

BAB VIII 
HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1)  Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-

undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. ***) 
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(2)  Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***) 

(3)  Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 

***) Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***) Pasal 23B Macam 

dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****) 

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, 

tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****) 

BAB VIIIA***)  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1)  Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. ***) 

(2)  Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***) 

(3)  Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***) 

Pasal 23F

(1)  Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 

dan diresmikan oleh Presiden. ***) 

(2)  Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***) 

Pasal 23G

(1)  Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan 
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memiliki perwakilan di setiap provinsi ***) 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur 

dengan undang-undang ***) 

BAB IX  
KEKUASAAN HAKIM

Pasal 24

(1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

***) 

(2)  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. ***) 

(3)  Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

diatur dalam undang-undang. ****) 

Pasal 24A

(1)  Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang. ***) 

(2)  Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)

(3)  Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh Presiden. ***) 

(4)  Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dip ilih dari dan oleh hakim 

agung. ***) 

(5)  Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung 

serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***) 

Pasal 24B

(1)  Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
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pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. ***) 

(2)  Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman 

di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela. ***) 

(3)  Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***) 

(4)  Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 

undang-undang.***) 

Pasal 24C

(1)  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. ***) 

(2)  Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/

atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***) 

(3)  Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim 

konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 

tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) 

(4)  Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi. ***) 

(5)  Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 

serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***) 

(6)  Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-

undang. ***) 
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Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan 

dengan undang-undang. 

BAB IXA**)  
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A ****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri 

Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hakhaknya ditetapkan dengan 

undang-undang. **) 

BAB X  
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1)  Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 

warga negara. 

(2)  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia. **) 

(3)  Halhal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-

undang. **) 

Pasal 27

(1)  Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

(2)  Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara. **) 

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
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BAB XA**)  
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. **) 

Pasal 28B

(1)  Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah. **) 

(2)  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **) 

Pasal 28C

(1)  Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

**) 

(2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya. **) 

Pasal 28D

(1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. **) 

(2)  Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **) 

(3)  Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. **) 

(4)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **) 

Pasal 28E

(1)  Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. **) 
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(2)  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **) 

(3)  Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat.**) 

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **) 

Pasal 28G

(1)  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **) 

(2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain. **) 

Pasal 28H

(1)  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. **) 

(2)  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan. **) 

(3)  Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

**) 

(4)  Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun. **) 

Pasal 28I

(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
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dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) 

(2)  Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. **) 

(4)  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **) 

(5)  Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan. **) 

Pasal 28J

(1)  Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) 

(2)  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **) 

BAB XI  
AGAMA
Pasal 29

(1)  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu 
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BAB XII  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(1)  Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara. **) 

(2)  Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan 

utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **) 

(3)  Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, 

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **) 

(4)  Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **) 

(5)  Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan 

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan 

pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **) 

BAB XIII  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) 

(2)  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya. ****) 

(3)  Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang. ****) 

(4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
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puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. ****) 

(5)  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****) 

Pasal 32

(1)  Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****) 

(2)  Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 

budaya nasional. ****) 

BAB XIV  
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****)
Pasal 33

(1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.

(2)  Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. 

(4)  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi eko-

nomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan jut -

an, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kese-

imbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****) 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. ****) 

Pasal 34

(1)  Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****) 

(2)  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
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dengan martabat kemanusiaan. ****) 

(3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****) 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 

undang-undang. ****) 

BAB XV  
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA 

LAGU KEBANGSAAN**)
Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

**) 

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) 

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **) 

BAB XVI  
PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR

Pasal 37

(1)  Usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 

dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 

sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. ****) 

(2)  Setiap usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar diajukan secara 

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk 

diubah beserta alasannya. ****) 

(3)  Untuk mengubah pasalpasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
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jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****) 

(4)  Putusan untuk mengubah pasalpasal Undang-Undang Dasar dilakukan 

dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah 

satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

****) 

(5)  Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak 

dapat dilakukan perubahan. ****) 

ATURAN PERALIHAN
Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) 

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 

melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru 

menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) 

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambat nya pada 17 Agustus 2003 dan 

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****) 

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 

terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan 

pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****) 

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-

pasal. ****)

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua
***) Perubahan Ketiga
****) Perubahan Keempat
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LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 

itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia 

ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan 

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.

 

UNDANG-UNDANG DASAR 
BAB I 

BENTUK DAN KEDAULATAN 

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
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(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat

 
BAB II 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-

daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan 

undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 

lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan 

garis-garis besar daripada haluan Negara.

BAB III 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 

Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya

Pasal 6

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara yang terbanyak.
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Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 

masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 

menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

 

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 

Bangsa”. 

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden 

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya 

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 

segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti 

kepada Nusa dan Bangsa”. 

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut 

dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan 
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bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan

 
BAB IV 

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG 
Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-

undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan 

berhak memajukan usul kepada pemerintah.

 
BAB V 

KEMENTERIAN NEGARA 
Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

 

BAB VI 
PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan 

mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-

hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 
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BAB VII 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 19

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan 

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan 

rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 

tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan 

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 

dicabut.

BAB VIII 
HAL KEUANGAN 

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 

anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
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(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan 

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan rakyat.

BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 

undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan 

dengan undang-undang. 

BAB X 
WARGA NEGARA 

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 

warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 

undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan.
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Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan 

dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI 
A G A M A 
Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu

BAB XII 
PERTAHANAN NEGARA 

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pembelaan Negara

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII 
P E N D I D I K A N 

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengaja-

ran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

 
BAB XIV 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 
Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
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hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

 
BAB XV 

BENDERA DAN BAHASA 
Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 

daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada 

jumlah anggota yang hadir.

 
ATURAN PERALIHAN 

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan 

kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
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Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala 

kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. 

ATURAN TAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, 

Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2)  Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, 

Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
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LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 
NOMOR 7 TAHUN 1950 

TENTANG
PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK 

INDONESIA SERIKAT MENDJADI UNDANG-UNDANG 
DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

 

Menimbang: 

a. Bahwa Rakjat daerah-daerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk 

susunan Negara republik-kesatuan;

b. Bahwa kedaulatan adalah ditangan Rakjat;

c. bahwa Negara jang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnja tidak lain dari 

pada Negara Indonesia jang kemerdekaannja oleh Rakjat diproklamirkan pada 

hari 17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian 

mendjadi republik federasi;

d. Bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakjat akan bentuk republik kesatuan 

itu daerah-daerah bagian Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur 

telah menguasakan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnja untuk 

bermusjawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia;

e. Bahwa kini telah tertjapai kata sepakat antara kedua fihak dalam permusjawaratan 

itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakjat, tibalah waktunja untuk 

mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata 

sepakat jang telah tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar Sementara 

Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia;

 

Mengingat: 

1. Pasal 190, pasal 127 bab a dan pasal 191 ajat 2 Konstitusi;

2. Mengingat pula: Piagam Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat 
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dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950;

 

DENGAN PERSETUDJUAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKJAT DAN SENAT

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: 

Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia 

Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah mendjadi Undang-

undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai 

berikut:

Mukaddimah

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 

itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia 

kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang 

berbahagia dan luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam 

Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, 

peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan 

kebahagiaan, kesedjahteraan,. perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan 

Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.
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BAB I
Negara Republik Indonesia

 
BAGIAN I

Bentuk Negara dan Kedaulatan
Pasal 1

1. Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-

hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan.

2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan 

oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

 

BAGIAN II
Daerah Negara

Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

BAGIAN III
Lambang dan bahasa negara

Pasal 3

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah 

Putih.

2. Lagu kebangsaan ialah lagu “Indonesia Raja”.

3. Meterai dan lambang negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

 

BAGIAN IV

Kewarga-negaraan dan Penduduk Negara.

Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.

2. Kewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan 

kuasa undang-undang. Undang-undang mengatur akibat-akibat 

kewarganegaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan 

dan anak-anaknja jang belum dewasa.
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Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang 

ditetapkan dengan undang-undang.

 

BAGIAN V
Hak-Hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia

Pasal 7

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.

2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama 

oleh undang-undang.

3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap 

tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk 

melakukan pembelakangan demikian.

4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari 

hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan 

jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanja 

menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan 

untuk diri dan harta-bendanja.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam 

perbatasan Negara.

2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan djika ia warga-negara 

atau penduduk kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa 

apapun jang tudjuannja kepada itu, dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara 

ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.
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Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu 

oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan 

menurut tjara jang diterangkan dalamnja.

Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuh-nja mendapat 

perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, 

dalam hal menetapkan hak-hak dan, kewadjiban-kewadjibannya dan 

dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan 

terhadapnja beralasan atau tidak.

2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat 

dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan-

aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa 

pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja 

dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang 

berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah 

ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.

2. Tiada seorang diutjapkan boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi 

hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan 

berlaku terhadapnja.

3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat 

diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik sitersangka.

Pasal 15

1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjamkan 

hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.

2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau 

kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.

2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu 

rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja 
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dibolehkan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum 

jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu 

gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan 

untuk itu menurut peraturan-peraturan dan undang-undang dalam hal-hal jang 

diterangkan dalam peraturan itu.

 Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan 

undang-undang.

Pasal 21

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 22

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak 

dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan 

lisan ataupun dengan tulisan.

2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak 

memadjukan permohonan kepada penguasa.

Pasal 23

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan 

langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas 

menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang.

2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerintah. 

Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah 

menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut-serta dengan sungguh-

sungguh dalam pertahanan Negara.

Pasal 25

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada 
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termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat.

2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan 

rakjat akan diperhatikan.

 Pasal 26

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain.

2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.

3. Hak milik itu adalah funksi sosial.

Pasal 27

1. Pentjabutan hal milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau 

hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut 

aturan-aturan undang-undang.

2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, 

ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, 

harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum; maka 

hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-

aturan undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh 

aturan-aturan itu.

Pasal 28

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas 

pekerdjaan, jang lajak bagi kemanusiaan.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula 

atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.

3. Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal 

jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-

perdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.

4. Setup orang jang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil 

jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan 

dengan martabat manusia.

 Pasal 29

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja 

untuk memperlindungi dan memperdjoangkan kepentingannja.
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Pasal 30

1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

2. Memilih pengadjaran jang diikuti, adalah bebas.

3. Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa 

jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Pasal 31

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-

organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikelir, dan mentjari dan 

mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi 

pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-

undang.

Pasal 32

Setiap orang jang didaerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk 

aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini 

hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata 

untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-

hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang 

adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat 

jang demokratis.

Pasal 34

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, 

sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja 

untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang 

bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

 

BAGIAN VI
Azas-Azas Dasar

Pasal 35

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam 

pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang bersifat 

umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun 
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menurut tiara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 36

Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan 

pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, 

pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan 

untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-jatim-piatu.

Pasal 37

1. Penguasa terus-menerus rnenjelenggarakan usaha untuk meninggikan 

kemakmuran rakjat• dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi 

setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk 

dirinja serta keluarganja.

2. Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk 

kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka. 

kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan 

ketjakapan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan 

sumber-sumber kemakmuran negeri.

3. Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli 

partikelir jang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-

peraturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 38

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan.

2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai 

hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Pasal 39

1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.

2. Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 40

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan 

ilmu pengetahuan. Dengan mendjundjung azas ini maka penguasa memadjukan 

sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan 
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ilmu pengetahuan.

Pasal 41

1. Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakyat baik rohani 

maupun djasmani.

2. Penguasa teistimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta-

huruf.

3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan 

atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan 

Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, 

kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama 

setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran 

untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-

tua murid-murid.

4. Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan 

dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.

5. Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-

kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama 

haknja dengan hak murid-murid sekolah umum.

Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan 

umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 43

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan 

kepertjajaannja itu.

3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan 

dan pesekutuan agama jang diakui.

4. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pedjabat-

pedjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-

perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak.

5. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan 

agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan 
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hukum jang tak tertulis.

BAB II
Alat-Alat Perlengkapan Negara

Ketentuan Umum
Pasal 44

Alat-alat perlengkapan Negara ialah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Menteri-menteri;

c. Dewan Perwakilan Rakjat;

d. Mahkamah Agung;

e. Dewan Pengawas Keuangan.

 

BAGIAN I
Pemerintah

Pasal 45

1. Presiden ialah Kepala Negara.

2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil 

Presiden.

3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan jang ditetapkan 

dengan undang-undang.

4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari andjuran 

jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia jang telah 

berusia 30 tahun dan tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta 

dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut 

haknja untuk dipilih.

Pasal 46

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat kedudukan 

Pemerintah.

2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat 

Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 47

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah 

(menjatakan keterangan) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan 
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Rakjat, sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden 

(Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama 

atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan 

memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, 

langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan 

kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan 

mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusus sekalian 

penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa 

saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, 

bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan 

memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala 

Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala 

Negara (Wakil-Kepala Negara) jang baik”.

Pasal 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam 

masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil-Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 49

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah warga-negara Indonesia jang telah 

berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau 

mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknya untuk dipilih.

Pasal 50

Presiden membentuk Kementerian-kementerian

Pasal 51

1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet.

2. Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat 

seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat 

Menteri-menteri jang lain.

3. Sesuai dengan andjuran pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan 

buku FK BPK FINAL.indd   356 12/9/2012   9:07:15 PM



SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA  2012

357

siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kemen-

terian masing-masing.

4. Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku 

sesuatu kementerian.

5. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang 

diterangkan dalam ajat 2 atau 3 pasal ini ditandatangani serta oleh 

pembentuk Kabinet.

6. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu 

pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Pasal 52

1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum 

Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri 

jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri 

berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan 

Menteri.

2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang 

penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri 

berkewadjiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang 

chusus masuk tugasnja.

Pasal 53

Sebelum memangku djabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah 

(menjatakan keterangan) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai 

berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, 

langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan 

atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, 

langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan 

memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja 

dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, 

bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi 
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dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan 

Menteri”.

Pasal 54

Gadji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti 

rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang 

lain-lain, diatur dengan undang-undang.

Pasal 55

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku 

bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam 

dan diluar Republik Indonesia,

2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung 

atau tak langsung turut-serta dalam ataupun mendjadi penanggung 

untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk 

memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia 

atau dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.

3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik 

Indonesia, ketjuali surat-surat utang umum.

4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka 

selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

 

BAGIAN II
Dewan Perwakilan Rakjat

Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri sedjumlah 

Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 djiwa 

penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil; ketentuan ini tidak 

mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.

Pasal 57

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum 

oleh warga-negara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-

aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

 Pasal 58

1. Golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan mempunjai 
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wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut sekurang-

kurangnya 9, 6 dan 3 Anggauta.

2. Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut 

undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah Republik 

Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan 

ketjil itu. Djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut 

dalam pasal 56 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah 

pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 59

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk masa empat tahun. 

Mereka meletakkan djabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali.

Pasal 60

Jang boleh menjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat ialah warga-negara jang 

telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau 

mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknya untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 61

1. Keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan 

djabatan Presiden, Wakil-Presiden, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua 

atau Anggauta Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta 

Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djabatan-

djabatan lain jang ditentukan dengan undang-undang.

2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap mendjadi 

Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau kewajibannja sebagai 

Anggauta badan tersebut selama ia memangku djabatan Menteri.

3. Anggauta Angkatan Perang dalam dinas aktif jang menerima 

keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinya mendjadi 

non-aktif selama keanggautaan itu. Setelah berhenti mendjadi Anggauta, 

ia kembali dalam dinas-aktif lagi.

Pasal 62

1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari, antaranja seorang Ketua dan 

seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini 

membutuhkan pengesahan Presiden.
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2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, 

rapat diketuai untuk sementara oleh Anggauta jang tertua umurnja.

Pasal 63

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, 

mengangkat sumpah (meratakan keterangan) dihadapan Presiden atau Ketua Dewan 

Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja 

sebagai berikut:

Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi 

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau 

dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan 

sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak 

langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu 

memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan jang lain berlaku bagi 

Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan 

kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan 

Bangsa”.

Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat Ketua memberi kesempatan berbitjara 

kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

Pasal 65

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan 

kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya 

sepersepuluh dari djumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat 

menganggap hal itu perlu.

2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 66

1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum ketjuali 

djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya 

sepuluh Anggauta menuntut hal itu.

2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan 
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dilakukan dengan pintu tertutup.

3. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga 

diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 67

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu boleh meletakkan 

djabatannja.

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 68

Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan rapat-rapatnya di Djakarta ketjuali djika 

dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan hak menanja; 

Anggauta-anggauta mempunyai hak menanja.

2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, 

baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang 

dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap 

tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia.

Pasal 70

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidiki (enquete), menurut aturan-

aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 71

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat begitu pula Menteri-

menteri tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena jang dikatakannja dalam 

rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika 

mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan 

dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

Pasal 72

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan suaranja 

sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan 

batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu 

dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggauta.

2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja 

sendiri.
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Pasal 73

Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-tundjangan jang akan 

diberikan kepada Anggauta-anggauta dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula 

biaja perdjalanan-4an penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-

undang.

Pasal 74

1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakjat jang 

tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, 

ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban, 

merahasiakan itu dihapuskan.

2. Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta, Menteri-menteri 

dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun 

tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 75

1. Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil 

keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggauta-

sidang.

2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka 

segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang 

dikeluarkan.

3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, 

dalam hal rapat itu lengkap anggautanya, usul itu dianggap ditolak, atau 

dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang 

berikut.

4. Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

5. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. 

Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.

Pasal 77

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 138, maka untuk pertama kali 

selama Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun dengan pemilihan menurut 

undang-undang, Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil-Ketua 
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dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat, 

Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggauta-anggauta. Badan Pekerdja Komite Nasional 

Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan Agung.

 

BAGIAN III
Mahkamah Agung

Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

Pasal 79

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung diangkat 

menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak 

mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.

3. Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan 

Anggauta anggauta Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mentjapai 

usia jang tertentu.

4. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal 

jang ditentukan oleh undang-undang.

5. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

 

BAGIAN IV
Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 81

1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pengawas Keuangan 

diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang.

2. Pengangkatan itu adalah seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi 

jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.

3. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan 

Anggauta-anggauta diberhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.

4. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal 

buku FK BPK FINAL.indd   363 12/9/2012   9:07:16 PM



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DALAM PROSES PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

364

364

jang ditentukan dengan undang-undang.

5. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

 

BAB III
Tugas alat-alat perlengkapan negara

 
BAGIAN I

Pemerintahan
Pasal 82

Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha 

supaja Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain 

didjalankan.

Pasal 83

1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan, 

Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-

masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.

Pasal 84

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat.

Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk 

mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hari.

Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan 

Perang Republik Indonesia, ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) 

jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 45 ajat ke-empat dan pasal 

51 ajat ke-empat.

Pasal 86

Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan jang 

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-

undang.

Pasal 88

Peraturan pokok mengenai perhubungan didarat, laut dan udara ditetapkan dengan 

undang-undang.
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BAGIAN II
Perundang-undangan

Pasal 89

Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-

undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh 

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

 Pasal 90

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan 

-Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.

2. Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang 

kepada Pemerintah.

 Pasal 91

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul 

undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah kepadanja.

Pasal 92

1. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang 

Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu 

dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang 

Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden.

Pasal 93

Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan memadjukan usul undang-

undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden.

Pasal 94

1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan 

Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang lalu dalam 

bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.

2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang jang sudah 

diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan 

kepadanja untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat 

dihindarkan.

3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai 

dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
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Rakjat dengan amanat Presiden.

Pasal 95

1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan 

Rakjat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan 

oleh Pemerintah.

2. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 96

1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan 

undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-

pemerintahan jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur 

dengan segera.

2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan deradjat undang-

undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 

jang berikut.

Pasal 97

1. Peraturan-peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, 

sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat 

selambat-lambatnya pada sidang tang berikut jang merundingkan 

peraturan ini menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul 

undang-undang Pemerintah.

2. Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu 

dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak 

oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi 

karena hukum.

3. Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku 

lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja-baik jang 

dapat dipulihkan maupun jang tidak-maka undang-undang mengadakan 

tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.

4. Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu 

diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat 

perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang 

lalu.
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Pasal 98

1. Peraturan-peraturan penjelenggara undang-undang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Namanja ialah peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman 

atas pelanggaran aturan-aturannja. Batas-batas hukuman jang akan 

ditetapkan diatur dengan undang-undang.

Pasal 99

1. Undang-undang dan peraturan Pemerintah dapat memerintahkan 

kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur 

selandjutnya pokok-pokok jang tertentu jang diterangkan dalam 

ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.

2. Undang-undang dan peraturan Pemerintah jang bersangkutan 

memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan 

demikian.

Pasal 100

1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, 

mengundangkan dan mulai berlakunja undang-undang dan peraturan-

peraturan Pemerintah.

2. Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah 

sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

BAGIAN III
Pengadilan

Pasal 101

1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-

mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang 

diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-

undang.

2. Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan dengan undang-

undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada 

sjarat kepandaian, ketjakapan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan 

dengan undang-undang.

3. Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari 
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djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal-hal jang ditentukan 

dengan undang-undang.

Pasal 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana 

militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan 

pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali 

djil pengundng-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam 

undang-undang tersendiri.

Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan jang 

bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, ketjuali djika di-idzinkan. oleh undang-

undang.

Pasal 104

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam 

perkara hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-

aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.

2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang ditetapkan oleh- 

undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.

3. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari 

peraturan ini.

4. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 105

1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan 

pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan 

dengan undang-undang.

3. Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap 

keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-

pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta 

kepada Mahkamah Agung.

Pasal 106

1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-Ketua dan 

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta 
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Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-

Ketua, dan Anggauta Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-

Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta madjelis-

madjelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain jang ditundjuk dengan 

undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga oleh 

Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan 

kedjahatan dan pelanggaran jabatan serta kedjahatan dan pelanggaran 

lain jang ditentukan dengan undang-undang dan jang dilakukannja 

dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan 

undang-undang.

2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan 

perkara pidana; sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan 

jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan 

undang-undang itu.

3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara jang mengenai 

peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-

undang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan 

undang-undang itu.

Pasal 107

1. Presiden mempunjai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang 

didjatuhkan oleh keputusan pengadilan.

2. Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, 

sekadar dengan undang-undang tidak ditundjuk pengadilan jang lain 

untuk memberi nasehat.

3. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak 

dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan 

jang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk 

memberi grasi.

4. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-undang 

ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta 

nasehat dari Mahkamah Agung.
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Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada 

pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan 

lain, tetapi djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa tentang 

keadilan dan kebenaran.

 

BAGIAN IV
Keuangan

Babakan 1
Hal uang
Pasal 109

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alat-alat 

pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan 

undang-undang.

2. Satuan-hitung untuk menjatakan jang alat-alat pembajar sah itu 

ditetapkan dengan undang-undang.

3. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembajar baik hingga djumlah 

jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan 

untuk itu.

4. Pengeluaran alat-alat pembajar jang sah dilakukan oleh atau atas nama 

pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank-Sirkulasi.

Pasal 110

1. Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.

2. Penundjukan sebagai Bank-Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan 

kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang.

 

Babakan 2

Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggungan djawab - Gadji.

Pasal 111

1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.

2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut 

aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
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Pasal 112

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan 

negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakjat.

Pasal 113

Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik 

Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 114

1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah 

dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa 

jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua 

tahun.

2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika 

dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 115

1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekadar 

perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-

pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.

2. Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

3. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu 

bagian.

4. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak 

lebih dari satu bagian.

5. Dengan undang-undang dapat di-izinkan permindahan.

Pasal 116

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung-djawabkan kepada 

Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh 

Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-

undang.

Pasal 117

Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, 

ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.
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Pasal 118

1. Pindjaman uang atas tanggunan Republik Indonesia tidak dapat 

diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan undang-undang atau 

atas kuasa undang-undang.

2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetap-

kan dengan undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan 

dan promes-promes perbendaharaan.

Pasal 119

1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan 

chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggauta madjelis-madjelis 

dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, 

dengan mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-

undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh 

keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang 

diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain jang berkuasa.

3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur 

dengan undang-undang.

 

BAGIAN V
Hubungan luar negeri

Pasal 120

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan 

persetudjuan lain dengan Negara-negara lain.

2. Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang, perdjandjian atau 

persetudjuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetudjui dengan 

undang-undang.

3. Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan lain, 

dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-undang.

 Pasal 121

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut dalam pasal 120, 

Pemerintah memasukkan Republik Indonesia kedalam organisasi-organisasi antara 

negara.
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Pasal 122

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara-

negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang 

meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antara negara.

Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan 

menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia.

 

BAGIAN VI
Pertahanan negara dan keamanan umum

Pasal 124

Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-

negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela 

daerahnja.

Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan 

pengetjualiannya.

Pasal 125

1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-

kepentingan negara Republik Indonesia.

2. Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk Angkatan 

Perang dan mereka jang wadjib masuk Angkatan Perang.

3. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang 

Tetap dan wadjib-militer.

Pasal 126

1. Pemerintah memegang urusan pertahanan.

2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat 

perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan pertahanan 

pada umumnja.

Pasal 127

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik 

Indonesia.

2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang 

dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.
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3. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau 

atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan 

undang-undang.

Pasal 128

Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu 

oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 129

i.	 Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-

undang, Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia 

atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaja, bilamana ia 

menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri 

dan keamanan terhadap luar negeri.

1. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaja dan 

akibat-akibat pernjataan demikian itu dan seterusnja menetapkan 

bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan 

Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnnja 

atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang, dan bahwa 

penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan 

Perang.

Pasal 130

Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan 

kepolisian jang diatur dengan undang-undang.

BAB IV
Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja

Pasal 131

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak 

mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk 

susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan 

memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar 

perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk 

mengurus rumah tangganja sendiri.
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3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-

tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah 

tangganja.

Pasal 132

1. Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang 

dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus 

diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar-dasar permusjawaratan 

dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

2. Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau 

diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan 

umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan 

umum menuntut penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk 

itu kepada Pemerintah.

3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang 

dimaksud dalam ajat 1 dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan 

pengadilan jang dimaksud dalam pasal 108.

Pasal 133

Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 132 maka 

peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa 

penjabat-pendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan 

itu diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada Republik Indonesia.

 

BAB V
Konstituante

Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan 

Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

Pasal 135

1. Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan 

berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga-negara 

Indonesia mempunjai seorang wakil.

2. Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia 
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dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-

aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku buat konstituante dengan 

pengertian bahwa djumlah-djumlah wakil itu dua kali lipat.

 Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ajat 3 dan 4, 

dan pasal 76 berlaku demikian djuga bagi Konstituante.

Pasal 137

1. Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang 

rantjangan Undang-undang Dasar baru, djika pada rapatnja tidak hadir 

sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggauta sidang.

2. Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima 

dengan sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah suara Anggauta 

jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.

3. Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Undang-undang 

Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk 

disahkan oleh Pemerintah.

4. Pemerintah mengesahkan rantjangan itu dengan segera.

5. Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan 

keluhuran.

Pasal 138

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan 

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan-

aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, maka 

Konstituante merangkap mendjadi Dewan Perwakilan Rakjat jang 

tersusun menurut aturan-aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.

2. Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat, jang karena ketentuan 

dalam ajat I pasal ini mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh 

sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-

anggautanja dan jang bertanggungdjawab kepada Konstituante.

Pasal 139

1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggauta 

merangkap Ketua dan sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan 
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berdasar alas perhitungan setiap 10 Anggauta Konstituante mempunjai 

seorang wakil.

2. Pemilihan Anggauta-anggauta Badan Pekerdja jang bukan Ketua 

dilakukan menurut aturan-aturan jang ditentukan dengan undang-

undang.

3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau beberapa orang 

Wakil Ketua. Aturan dalam pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini.

4. Anggauta-anggauta Badan Pekerdja sebelum memangku djabatannja, 

mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) di hadapan Ketua 

Konstituante menurut tjara agamanja, jang bunjinja sebagaimana jang 

ditentukan dalam pasal 63.

 

BAB VI
Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan 

ketentuan penutup
 

BAGIAN I
Perubahan
Pasal 140

1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menundjuk 

dengan tegas perubahan jang diusulkan. Dengan undang-undang 

dinjatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan 

itu, ada dasarnja.

2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah dinjatakan dengan 

undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat Presiden 

disampaikan kepada suatu Badan bernama Madjelis Perubahan Undang-

undang Dasar, jang terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan 

Rakjat Sementara dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat jang 

tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Sementara. 

Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi 

Ketua dan Wakil-Ketua Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.

3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan 94 berlaku 

demikian djuga bagi Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar.
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4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rantjangan perubahan 

Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Madjelis Perubahan 

Undang-undang Dasar.

Pasal 141

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang 

membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan-

perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah 

dengan keluhuran.

2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diumumkan sekali lagi 

oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-

tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-

penundjukkannja diubah.

3. Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-

peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu 

perubahan dalam Undang-undang Dasar mulai berlaku, dilandjutkan 

sampai diganti dengan jang lain menurut Undang-undang Dasar, ketjuali 

djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru 

dalam Undang-undang Dasar jang tidak memerlukan peraturan undang-

undang atau tindakan-tindakan penglaksanaan jang lebih landjut.

 

BAGIAN II
Ketentuan-ketentuan peradilan

Pasal 142

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha 

jang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah 

sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, 

selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, 

ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha 

atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

Pasal 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 

ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia 

jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan jang 
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mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja’ni atas 

dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 142.

Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang jang 

tersebut dalam pasal 5 ajat 1, maka jang sudah mendjadi warga-negara Republik 

Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas Persetudjuan perihal 

pembagian warganegara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan 

memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka jang kebangsaannja tidak 

ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah 

mendjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik 

Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut.

 

BAGIAN III
Ketentuan penutup

Pasal 145

Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewadjibkan 

satu atau beberapa panitia jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas sesuai 

dengan petundjuk-petundjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja pada umumnja 

sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan 

kepada Undang-undang Dasar.

Pasal 146

Segera sesudah Undang-undang Dasar berlaku Pemerintah mewudjudkan 

pembentukan aparatur Negara jang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari 

Undang-undang Dasar jang merupakan djiwa perdjuangan nasional dengan djalan 

menjusun kembal tenaga-tenaga jang ada.

Pasal II

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku  

 pada hari tanggal 17 Agustus 1950.

2. Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat 1 sudah 

dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik 

Indonesia, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, 

maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan 

bersangkutan dilakukan.
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 Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman 

undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Serikat.

  

Disahkan Di Djakarta
Pada Tanggal 15 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.

SOEKARNO

 
PERDANA MENTERI,

Ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.

SOEPOMO
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LAMPIRAN IV

Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1959

DEKRIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA

TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Tentang

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
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No. Nama Fraksi Kedudukan 
1 Harun Kamil, S.H.  Utusan Golongan Ketua 
2 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si Partai Golkar Wakil Ketua 
3 H. Amin Aryoso, S.H., M.H. PDIP Wakil Ketua 
4 K.H. Yusuf Muhammad, Lc. PKB Sekretaris 
5 Drs. Harjono, S.H., M.C.L. PDIP Anggota 
6 Hobbes Sinaga, S.H., M.H. PDIP Anggota 
7 Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H. PDIP Anggota 
8 Aberson Marle Sihaloho PDIP Anggota 
9 H. Julius Usman, S.H. PDIP Anggota 
10 Drs. Frans FH Matrutty PDIP Anggota 
11 Andi Mattalatta, S.H., M.Hum Partai Golkar Anggota 
12 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golkar Anggota 
13 H.M. Hatta Mustafa, S.H. Partai Golkar Anggota 
14 Drs. TM Nurlif Partai Golkar Anggota 
15 H. Zain Badjeber, S.H. PPP Anggota 
16 Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin PPP Anggota 
17 Dra. Khofifah Indar Parawansa M.Si PKB Anggota 
18 Ir. Hatta Rajasa Reformasi Anggota 
19 H. Patrialis Akbar, S.H. Reformasi Anggota 
20 Hamdan Zoelva, S.H. PBB Anggota 
21 Drs. Antonius Rahail KKI Anggota 
22 Drs. H. Asnawi latief Daulatul Ummah Anggota 
23 Drs. Gregorius Seto Harianto PDKB Anggota 
24 Marsda Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., 

C.N., M.Hum 
TNI/Polri Anggota 

25 Dra. Valina Singka Subekti, M.A. Utusan Golongan Anggota 
 
 

LAMPIRAN V

Susunan Keanggotaan PAH III BP-MPR 1999
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LAMPIRAN VI

Susunan Keanggotaan PAH I BP-MPR 1999-2000

 
No. Nama Fraksi Kedudukan 
1 Drs. Jakob Tobing, MPA. PDIP Ketua 
2 Harun Kamil, S.H.  Utusan 

Golongan 
Wakil 
Ketua 

3 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si Partai Golkar Wakil 
Ketua 

4 Drs. Ali Masykur Musa, M.Si PKB Sekretaris 
5 Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H. PDIP Anggota 
6 Ir. Pataniari Siahaan PDIP Anggota 
7 Drs. Soewarno PDIP Anggota 
8 H. Julius Usman, S.H. PDIP Anggota 
9 Drs. Frans FH Matrutty PDIP Anggota 
10 Drs. Harjono, S.H., M.C.L. PDIP Anggota 
11 Hobbes Sinaga, S.H., M.H. PDIP Anggota 
12 Drs. Katin Subiyantoro PDIP Anggota 
13 Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., 

M.Sc. 
PDIP Anggota 

14 Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno PDIP Anggota 
15 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. PDIP Anggota 
16 Ir. Rully Chairul Azwar Partai Golkar Anggota 
17 Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. Partai Golkar Anggota 
18 Andi Mattalatta, S.H., M.Hum Partai Golkar Anggota 
19 H.M. Hatta Mustafa, S.H. Partai Golkar Anggota 
20 Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. Partai Golkar Anggota 
21 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golkar Anggota 
22 Drs. Baharuddin Aritonang Partai Golkar Anggota 
23 Drs. TM Nurlif Partai Golkar Anggota 
24 Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen Partai Golkar Anggota 
25 Dra. Hj. Rosnaniar Partai Golkar Anggota 
26 Drs. H. Amidhan Partai Golkar Anggota 
27 H. Zain Badjeber, S.H. PPP Anggota 
28 H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. PPP Anggota 
29 Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin PPP Anggota 
30 H. Ali Marwan Hanan PPP Anggota 
31 K.H. Yusuf Muhammad, Lc. PKB Anggota 
32 Drs. Abdul Khaliq Ahmad PKB Anggota 
33 Drs. K.H. HB. Syarief Muhammad 

Alaydarus 
PKB Anggota 

34 Ir. A.M. Luthfi Reformasi Anggota 
35 Ir. Hatta Rajasa Reformasi Anggota 
36 H. Patrialis Akbar, S.H. Reformasi Anggota 
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37 Dr. Fuad Bawazier Reformasi  
38 Hamdan Zoelva, S.H. PBB Anggota 
39 Drs. Antonius Rahail KKI Anggota 
40 Drs. H. Asnawi latief Daulatul 

Ummah 
Anggota 

41 Drs. Gregorius Seto Harianto PDKB Anggota 
42 Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., 

M.B.A., C.N., M.Hum 
TNI/Polri Anggota 

43 Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, 
S.H. 

TNI/Polri Anggota 

44 Dra. Valina Singka Subekti, M.A. Utusan 
Golongan 

Anggota 

45 Dra. Inne E.A. Soekarso, APT. Utusan 
Golongan 

Anggota 

46 Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. Utusan 
Golongan 

Anggota 

47 Sutjipto, S.H. Utusan 
Golongan 

Anggota 

 
 

 
No. Nama Fraksi Kedudukan 
1 Drs. Jakob Tobing, MPA. PDIP Ketua 
2 Harun Kamil, S.H.  Utusan 

Golongan 
Wakil 
Ketua 

3 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si Partai Golkar Wakil 
Ketua 

4 Drs. Ali Masykur Musa, M.Si PKB Sekretaris 
5 Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H. PDIP Anggota 
6 Ir. Pataniari Siahaan PDIP Anggota 
7 Drs. Soewarno PDIP Anggota 
8 H. Julius Usman, S.H. PDIP Anggota 
9 Drs. Frans FH Matrutty PDIP Anggota 
10 Drs. Harjono, S.H., M.C.L. PDIP Anggota 
11 Hobbes Sinaga, S.H., M.H. PDIP Anggota 
12 Drs. Katin Subiyantoro PDIP Anggota 
13 Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., 

M.Sc. 
PDIP Anggota 

14 Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno PDIP Anggota 
15 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. PDIP Anggota 
16 Ir. Rully Chairul Azwar Partai Golkar Anggota 
17 Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. Partai Golkar Anggota 
18 Andi Mattalatta, S.H., M.Hum Partai Golkar Anggota 
19 H.M. Hatta Mustafa, S.H. Partai Golkar Anggota 
20 Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. Partai Golkar Anggota 
21 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golkar Anggota 
22 Drs. Baharuddin Aritonang Partai Golkar Anggota 
23 Drs. TM Nurlif Partai Golkar Anggota 
24 Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen Partai Golkar Anggota 
25 Dra. Hj. Rosnaniar Partai Golkar Anggota 
26 Drs. H. Amidhan Partai Golkar Anggota 
27 H. Zain Badjeber, S.H. PPP Anggota 
28 H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. PPP Anggota 
29 Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin PPP Anggota 
30 H. Ali Marwan Hanan PPP Anggota 
31 K.H. Yusuf Muhammad, Lc. PKB Anggota 
32 Drs. Abdul Khaliq Ahmad PKB Anggota 
33 Drs. K.H. HB. Syarief Muhammad 

Alaydarus 
PKB Anggota 

34 Ir. A.M. Luthfi Reformasi Anggota 
35 Ir. Hatta Rajasa Reformasi Anggota 
36 H. Patrialis Akbar, S.H. Reformasi Anggota 
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LAMPIRAN VII

Susunan Keanggotaan PAH I BP-MPR 2000-2001 
 

No. Nama Fraksi Kedudukan 
1 Drs. Jakob Tobing, MPA. PDIP Ketua 
2 Harun Kamil, S.H.  Utusan 

Golongan 
Wakil Ketua 

3 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si Partai Golkar Wakil Ketua 
4 Drs. Ali Masykur Musa, M.Si PKB Sekretaris 
5 Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H. PDIP Anggota 
6 Ir. Pataniari Siahaan PDIP Anggota 
7 Drs. Soewarno PDIP Anggota 
8 H. Julius Usman, S.H. PDIP Anggota 
9 Drs. Frans FH Matrutty PDIP Anggota 
10 Drs. Harjono, S.H., M.C.L. PDIP Anggota 
11 Hobbes Sinaga, S.H., M.H. PDIP Anggota 
12 Drs. Katin Subiyantoro PDIP Anggota 
13 H. Haryanto Taslam PDIP Anggota 
14 Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno PDIP Anggota 
15 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. PDIP Anggota 
16 Ir. Zainal Arifin PDIP Anggota 
17 K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc. PDIP Anggota 
18 Ir. Rully Chairul Azwar Partai Golkar Anggota 
19 Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. Partai Golkar Anggota 
20 Andi Mattalatta, S.H., M.Hum Partai Golkar Anggota 
21 H.M. Hatta Mustafa, S.H. Partai Golkar Anggota 
22 Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. Partai Golkar Anggota 
23 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golkar Anggota 
24 Drs. Baharuddin Aritonang Partai Golkar Anggota 
25 Drs. TM Nurlif Partai Golkar Anggota 
26 Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen Partai Golkar Anggota 
27 Dra. Hj. Rosnaniar Partai Golkar Anggota 
28 Drs. H. Amidhan Partai Golkar Anggota 
29 H. Zain Badjeber, S.H. PPP Anggota 
30 H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. PPP Anggota 
31 Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin PPP Anggota 
32 H. Ali Marwan Hanan PPP Anggota 
33 K.H. Yusuf Muhammad, Lc. PKB Anggota 
34 Drs. Abdul Khaliq Ahmad PKB Anggota 
35 Andi Najmi Fuadi, S.H. PKB Anggota 
36 Ir. H. Erman Suparno, MBA. PKB Anggota 
37 Ir. A.M. Luthfi Reformasi Anggota 
38 H. Patrialis Akbar, S.H. Reformasi Anggota 
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39 Dr. Fuad Bawazier Reformasi Anggota 
40 Hamdan Zoelva, S.H. PBB Anggota 
41 Drs. Antonius Rahail KKI Anggota 
42 Drs. H. Asnawi latief Daulatul 

Ummah 
Anggota 

43 Drs. Gregorius Seto Harianto PDKB Anggota 
44 Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., 

C.N., M.Hum 
TNI/Polri Anggota 

45 Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, 
S.H. 

TNI/Polri Anggota 

46 Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip. TNI/Polri Anggota 
47 Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa TNI/Polri Anggota 
48 Dra. Valina Singka Subekti, M.A. Utusan 

Golongan 
Anggota 

49 Drs. Ahmad Zacky Siradj Utusan 
Golongan 

Anggota 

50 Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. Utusan 
Golongan 

Anggota 

51 Sutjipto, S.H. Utusan 
Golongan 

Anggota 
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LAMPIRAN VIII

Susunan Keanggotaan Tim Ahli PAH I BP-MPR 2000-2001 
Bidang Nama 
Politik 1. Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. (Koordinator 

Bidang) 
2. Dr. Bahtiar Effendy (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. 
4. Prof. Nazaruddin Sjamsuddin 
5. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A. 
6. Dr. Riswandha Imawan, M.A. 

Hukum 1. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL. (Ketua Tim 
Ahli) 

2. Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., 
MCL., MPA. (Wakil Ketua Tim Ahli) 

3. Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo 
(Koordinator Bidang) 

4. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Sekretaris 
Bidang) 

5. Prof. Dr. Hasyim Djalal, M.A. 
6. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 
7. Prof. Dr. Muchsan, S.H. 
8. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.H. 
9. Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo 

Ekonomi 1. Prof. Dr. Mubyarto (Koordinator Bidang) 
2. Dr. Sri Mulyani (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Bambang Sudibyo 
4. Prof. Dr. Dawam Rahardjo 
5. Prof. Dr. Didik J. Rachbini 
6. Dr. Sri Adiningsih 
7. Dr. Syahrir 

Agama, Sosial, 
dan Budaya 

1. Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A. (Sekretaris 
Tim Ahli) 

2. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Koordinator 
Bidang) 

3. Dr. Komarudin Hidayat (Sekretaris Bidang) 
4. Dr. Eka Darmaputera 
5. Prof. Dr. Sardjono Jatiman 

Pendidikan 1. Dr. Willy Toisuta (Koordinator Bidang) 
2. Dr. Jahja Umar (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Wuryadi, M.S. 
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Bidang Nama 
Politik 1. Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. (Koordinator 

Bidang) 
2. Dr. Bahtiar Effendy (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. 
4. Prof. Nazaruddin Sjamsuddin 
5. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A. 
6. Dr. Riswandha Imawan, M.A. 

Hukum 1. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL. (Ketua Tim 
Ahli) 

2. Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., 
MCL., MPA. (Wakil Ketua Tim Ahli) 

3. Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo 
(Koordinator Bidang) 

4. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Sekretaris 
Bidang) 

5. Prof. Dr. Hasyim Djalal, M.A. 
6. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 
7. Prof. Dr. Muchsan, S.H. 
8. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.H. 
9. Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo 

Ekonomi 1. Prof. Dr. Mubyarto (Koordinator Bidang) 
2. Dr. Sri Mulyani (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Bambang Sudibyo 
4. Prof. Dr. Dawam Rahardjo 
5. Prof. Dr. Didik J. Rachbini 
6. Dr. Sri Adiningsih 
7. Dr. Syahrir 

Agama, Sosial, 
dan Budaya 

1. Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A. (Sekretaris 
Tim Ahli) 

2. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Koordinator 
Bidang) 

3. Dr. Komarudin Hidayat (Sekretaris Bidang) 
4. Dr. Eka Darmaputera 
5. Prof. Dr. Sardjono Jatiman 

Pendidikan 1. Dr. Willy Toisuta (Koordinator Bidang) 
2. Dr. Jahja Umar (Sekretaris Bidang) 
3. Prof. Dr. Wuryadi, M.S. 
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LAMPIRAN IX

Susunan Keanggotaan PAH I BP-MPR 2001-2002 
 

No. Nama Fraksi Kedudukan 
1 Drs. Jakob Tobing, MPA. PDIP Ketua 
2 Harun Kamil, S.H.  Utusan 

Golongan 
Wakil 
Ketua 

3 Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si Partai Golkar Wakil 
Ketua 

4 Drs. Ali Masykur Musa, M.Si PKB Sekretaris 
5 K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc. PDIP Anggota 
6 Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H. PDIP Anggota 
7 Ir. Pataniari Siahaan PDIP Anggota 
8 Drs. Soewarno PDIP Anggota 
9 Drs. Frans FH Matrutty PDIP Anggota 
10 Drs. Harjono, S.H., M.C.L. PDIP Anggota 
11 Hobbes Sinaga, S.H., M.H. PDIP Anggota 
12 Drs. Katin Subiyantoro PDIP Anggota 
13 Ir. Zainal Arifin PDIP Anggota 
14 Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno PDIP Anggota 
15 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. PDIP Anggota 
16 H. Haryanto Taslam PDIP Anggota 
17 Ir. Rully Chairul Azwar Partai Golkar Anggota 
18 Drs. Theo L. Sambuaga, M.A. Partai Golkar Anggota 
19 Andi Mattalatta, S.H., M.Hum Partai Golkar Anggota 
20 Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc. Partai Golkar Anggota 
21 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golkar Anggota 
22 Drs. Baharuddin Aritonang Partai Golkar Anggota 
23 Drs. TM Nurlif Partai Golkar Anggota 
24 Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen Partai Golkar Anggota 
25 Drs. H. Amidhan Partai Golkar Anggota 
26 M. Akil Mochtar, S.H. Partai Golkar Anggota 
27 H. Zain Badjeber, S.H. PPP Anggota 
28 H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H. PPP Anggota 
29 Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin PPP Anggota 
30 H. Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa, S.H. PPP Anggota 
31 K.H. Yusuf Muhammad, Lc. PKB Anggota 
32 Ir. H. Erman Suparno, MBA. PKB Anggota 
33 Dra. Ida Fauziah PKB Anggota 
34 Ir. A.M. Luthfi Reformasi Anggota 
35 Dr. Fuad Bawazier Reformasi Anggota 
36 H. Patrialis Akbar, S.H. Reformasi Anggota 
37 Hamdan Zoelva, S.H. PBB Anggota 
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38 Drs. Antonius Rahail KKI Anggota 
39 Drs. H. Asnawi latief Daulatul 

Ummah 
Anggota 

40 Drs. Gregorius Seto Harianto PDKB Anggota 
41 Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip. TNI/Polri Anggota 
42 Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa TNI/Polri Anggota 
43 Brigjen. TNI. Kohirin Suganda S., M.Sc. TNI/Polri Anggota 
44 Drs. Ahmad Zacky Siradj Utusan 

Golongan 
Anggota 

45 Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. Utusan 
Golongan 

Anggota 

46 Sutjipto, S.H. Utusan 
Golongan 

Anggota 

47 H.M. Hatta Mustafa, S.H. Utusan Daerah Anggota 
48 Ir. Januar Muin Utusan Daerah Anggota 
49 Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc. Utusan Daerah Anggota 
50 Ir. Vincen T. Radja Utusan Daerah Anggota 
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LAMPIRAN X
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G A L E R I  F o t o

396

Zain BadjeberA. Zacky SiradjAndi MattalattaAli Hardi

Sidang MPR

Harun Kamil Drs. Sutjipto
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