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KODE ETIK PEMERIKSA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh
Presiden.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan
dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/
atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan
negara.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
6. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman.
8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila
dilanggar akan dikenakan hukuman.
9. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak
memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan
tugas.
12. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi
oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan
tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK,
Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen,
dan profesional demi kepentingan negara.
Pasal 3
Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya.
BAB III
KODE ETIK
Pasal 4
(1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia
serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari.
(2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.
Pasal 5
Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan
Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan
dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku
Warga Negara.
BAB IV
IMPLEMENTASI KODE ETIK
Bagian Kesatu
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya
Selaku Individu dan Anggota Masyarakat
Pasal 6
(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia;
b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan
d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
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a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan
politik praktis;
b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat;
c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan
status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung.
Bagian Kedua
Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya
Selaku Warga Negara
Pasal 7
(1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib:
a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara.
(2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:
a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik
Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah.
Bagian Ketiga
Anggota BPK selaku Pejabat Negara
Pasal 8
(1) Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib:
a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya;
b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
golongan;
d. menghindari terjadinya benturan kepentingan;
e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan
g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
(2) Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang:
a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
golongan;
c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas,
dan profesionalismenya selaku Anggota BPK;
e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada
pihak lain di luar BPK;
f. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan;
g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek
pemeriksaan; dan
h. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan,
opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan
fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan
pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak
obyektif.
Bagian Keempat
Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara
Pasal 9
(1) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib:
a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan
pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan;
b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk
mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari
terjadinya benturan kepentingan;
e. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan
prosedur kepada Pimpinan BPK;
f. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar
dan pedoman yang telah ditetapkan;
g. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan
kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan;
h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan
i. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan.
(2) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang:
a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan;
b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya;
c. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang,
dan/atau golongan;
d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
f. menjadi anggota/pengurus partai politik;
g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai
anggaran negara;
h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar
kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa;
j. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki
hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga;
k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua)
tahun terakhir;
l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam
program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan;
m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada
media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK;
n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini,
kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau
bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi
hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan
o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan.
BAB V
HUKUMAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman
Pasal 10
(1) Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pemberhentian dari keanggotaan BPK.
(2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang
disahkan melalui Sidang Pleno BPK.
(3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa:
a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
b. hukuman sedang yang terdiri dari:
1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun;
c. hukuman berat yang terdiri dari:
1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu)
tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
2. diberhentikan sebagai Pemeriksa.
(4) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang
telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima.
(5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan jenis hukuman.

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang.
(3) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat.
Pasal 13
Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak
membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 14
Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan
dan penetapannya sebagai berikut:
a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai
keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota
Majelis Kehormatan Kode Etik.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan
dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini.
(2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan
dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang
Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 17
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK
Pasal 11
(1) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi
BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis.
(2) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/
atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK.
Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya
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Pasal 12
(1) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif
pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis.
(2) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan
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DARI KAMI

ATAS NAMA KORUPSI
YANG TERKUTUK
PROSES “Menjadi Indonesia”
adalah sebuah perjalanan panjang
penuh darah, harta, dan nyawa. Negeri
“gemah-ripah loh-jinawi” ini, kemudian
menjadi sebuah negara berdaulat yang
kita banggakan. Syahdan, rasa bangga
itu perlahan pudar, karena ulah anakanak negeri yang gemar korupsi.
Sejak era Orde Lama, kasus
korupsi sudah terjadi. Era Orde Baru,
sempat ada yang menyebut “lebih
parah”. Lantas di
era Reformasi, tidak
sedikit yang menilai
“parah sekali”. Sertamerta, korupsi seperti
menjadi kutukan yang
membayang-bayangi
perjalanan negeri ini.
Tak ayal, Rapat
Kerja Pemerintah tahun 2013 barubaru ini, topik “korupsi” menjadi
bahasan sentral. Mulai dari Presiden
SBY, maupun para narasumber yang
hadir dan memberi pemaparan,
semua mengupas ihwal korupsi
sebagai sebuah bahaya laten, yang
jika tidak serius menanganinya, akan
memperdalam keterporosokan kita
sebagai bangsa dan negara.
Mengingat bobot dan topik
Raker Pemerintah yang begitu besar
dan aktual, Warta BPK edisi Februari
menempatkan topik itu sebagai pilihan
Laporan Utama. Selain menyinggung
pesan-pesan moral Presiden, Ketua
BPK, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK
dan sejumlah pembicara lain, laporan
ini juga mengakomodir kegundahan

sejumlah kepala daerah. Mereka
banyak yang gerah dengan sistem
pemberantasan korupsi yang lebih
mengutamakan unsur penindakan
dibandingkan pencegahan. Walhasil,
berbicara mengenai penindakan dan
pencegahan ibarat berbicara mana
lebih dulu, telur atau ayam.
Orang Jawa suka latah menyebut
kata, “ndilalah”... yang kurang lebih
artinya “kebetulan”.... Ya, kebetulan,
ndilalah, dalam kurun
yang berdekatan, kasus
proyek Hambalang
kembali mencuat,
dengan ledakan dahsyat
KPK menetapkan Ketua
Umum Partai Demokrat,
Anas Urbaningrum
sebagai tersangka. Maka,
topik ini pun tidak luput dari sorotan
majalah tercinta kita. Sorotan hukum
ini menjadi aktual, di tengah candaan
masyarakat ihwal statemen Anas yang
bak menepuk air di dulang, “Serupiah
saja Anas terbukti korupsi, gantung
Anas di Monas”.
Nah, agar tidak menggantung
harapan Anda membaca sajian-sajian
Warta BPK edisi-edisi selanjutnya,
manajemen redaksi telah melakukan
sejumlah pembenahan. Target terdekat
adalah, terbit lebih cepat. Tepatnya,
terbit bulanan secara teratur. Mohon
dukungan dan doanya, agar edisi Maret
Anda nikmati di bulan Maret, edisi
April, Anda nikmati di bulan April.

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain sesuai dengan
misi Warta BPK dalam bentuk softcopy via email: warta@bpk.go.id, wartabpk@
gmail.com. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font
maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak
mengubah isi naskah.
ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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LAPORAN UTAMA

Presiden SBY memberi sambutan pada Raker Pemerintah yang dihadiri oleh para gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia di JCC-Jakarta.

MENINDAK DAN
MENCEGAH KORUPSI
IBARAT TELUR DAN AYAM
TIDAK SULIT MENYEPAKATI KORUPSI SEBAGAI MUSUH BERSAMA.
TIDAK SUKAR PULA MENYEPAKATI TEKAD PENYELAMATAN KERUGIAN
NEGARA SECARA SINERGIS. PERSOALAN YANG KEMUDIAN MENGEMUKA
ADALAH, RASA TIDAK PUAS PARA PENGUASA DAERAH, MANAKALA
APARAT PEMBERANTAS KORUPSI CENDERUNG MENGEDEPANKAN UPAYA
PENINDAKAN DIBANDINGKAN PENCEGAHAN.

P

EMBERANTASAN korupsi
di negeri ini sepertinya
masih menjadi “pekerjaan
rumah” yang tak kunjung
rampung. Korupsi masih menggurita
hampir di semua lini di negeri ini.
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Padahal berbagai upaya kerap
dilakukan untuk memberangus “virus
korupsi”. Toh, hasilnya masih ada
suara yang menuding bahwa upaya
pemberantasan korupsi masih ‘tebang
pilih’.

Itu pula yang dikeluhkan sejumlah
kepala daerah saat mengikuti Rapat
Kerja (Raker) Pemerintah Tahun 2013
di Jakarta Convention Center (JCC),
28 Januari lalu. Acara itu sendiri
dibuka oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Adapun keluhan sejumlah
kepala daerah itu dikarenakan, baik
itu gubenur maupun bupati yang
tersandung perkara korupsi. Tidak
sedikit pula yang berakhir di terali besi.
Tak heran bila kondisi ini membuat
sejumlah kepala daerah mengaku
pemberantasan korupsi menjadi
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momok menakutkan. Banyak kepala
daerah dan wakil kepala daerah
merasa pemberantasan korupsi
di Indonesia belum berada pada
jalur yang pas dan memenuhi rasa
keadilan. Bahkan kadang seperti
dipaksakan.
Keluhan itu salah satunya datang
dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Menurutnya, saat ini semua kasus
ingin dipidanakan. Seharusnya,
menurut Soekarwo, ada pemilahan
terhadap perkara. Sebab tidak semua
dugaan korupsi termasuk ranah
pidana. Salah satunya menyangkut
kesalahan administrasi. Seharusnya
ada pemisahan mana perdata
dan mana pidana. “Jangan semua
dipidanakan,” kata Pakde Karwo,
sapaan akrab Soekarwo.
Pandangan serupa juga
diungkapkan Gubernur Lampung,
Sjachroedin ZP. Ia menganggap
pemberantasan korupsi yang
dilakukan selama ini lebih
mengedepankan upaya penindakan
ketimbang upaya pencegahan.
Padahal seharusnya yang perlu
dikedepankan adalah upaya
pencegahan korupsi. Dengan begitu
korupsi akan berkurang. Namun bila
sebaliknya, Sjachroedin merasa tak
heran bila saat ini, semakin banyak
pejabat yang ditangkap karena kasus
korupsi, namun korupsi itu sendiri
seperti tidak pernah berkurang.
Karena itu Sjachroedin
menyesalkan bila ada indikasi
korupsi, penegak hukum langsung
babat. Ia merasa para penegak
hukum tidak melakukan upaya
pencegahan. Padahal, menurut
Sjachroedin, dugaan korupsi yang
menimpa sejumlah kepala daerah
terkadang juga karena adanya
aturan yang seringkali berubahubah dan tidak adanya sinkronisasi
diantara peraturan. Padahal menurut
Sjachroedin jabatan gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah
seharusnya punya diskresi dalam
mengambil sebuah kebijakan.
Pendapat cukup lantang juga

diungkapkan Ketua Umum Apkasi
yang juga Bupati Kutai Timur, Isran
Noor. Menurutnya saat ini penegak
hukum seringkali seolah mencaricari kesalahan pemerintah. Begitulah
fakta yang terjadi di daerah-daerah.
Kadang hanya karena surat kaleng
atau sms gelap, seorang pejabat harus
bolak-balik diperiksa aparat hukum.
Tidak jarang kesalahan dicari-cari dan
dipaksaan penegak hukum. “Kalau
sudah begitu, kapan kami bekerja
untuk pembangunan,” keluh Isran
dongkol. Isran mengkhawatirkan bila

rasa keadilan.
Tak pelak pendapat Isran ini juga
diamini para kepala daerah lainnya.
Hampir semua kepala daerah sangat
mendukung upaya pemberantasan
korupsi. Hanya saja, mereka meminta
lebih mengedepankan upaya
pencegahan ketimbang penindakan.
Aparat penegak hukum, apakah KPK,
Polisi atau Kejaksaan, harus lebih
proaktif turun ke bawah memberikan
supervisi atau penyuluhan. Sebab
bila pemberantasan korupsi masih
memprioritaskan upaya penindakan,

Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan keluhan terhadap penanganan pencegahan korupsi yang kurang jelas.

aroma pemberantasan korupsi masih
seperti saat ini, jangan heran kalau
kinerja pemerintah di daerah sangat
terganggu. Akibatnya, program
pembangunan tidak berhasil dengan
baik. Ini terjadi karena banyak daerah
tidak berani menggunakan anggaran
karena mencari PPK atau Pimpro, saja
sangat sulit. Sekalipun begitu Isran
sangat setuju dan mendukung upaya
pemberantasan korupsi. Hanya saja ia
mengharapkan upaya pemberantasan
korupsi juga mestinya disertai dengan

akan semakin banyak kepala daerah
atau pejabat pemerintah yang diciduk
aparat. Apalagi saat ini, pemeriksaan
kepala daerah seperti gubernur, tidak
lagi memerlukan izin dari presiden.
Sejumlah kepala daerah
mengharapkan, aparat penegak
hukum segera mengingatkan
para kepala daerah atau pejabat
pemerintah lainnya bila ada
potensi akan melakukan tindak
pidana korupsi. Bukan sebaliknya,
sengaja dibiarkan, setelah terjadi,
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lalu ditangkap dan dimasukkan ke
penjara.

Sinergi Mencegah Korupsi

keuangan, pemeriksaan kinerja,
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
dan Pemeriksaan investigatif. Dengan
tugas itulah saat ini BPK memiliki
pemeriksa sekitar 3.000 orang, dan
harus menyelesaikan 1.250 laporan
setiap tahunnya.
Lantas mampukan melaksanakan
tugas itu? Untuk itulah menurut Hadi
Poernomo, dibutuhkan sinergi antara
BPK dengan auditee dengan e-audit.
Dengan adanya e-audit, auditor di
BPK dapat melakukan pemeriksaan

Untuk itulah salah satu agenda
penting dalam rapat kerja pemerintah
yang mengambil tema “Indonesia
Bisa lebih Baik Lagi”, adalah dengan
menggelar diskusi panel dengan topik
meningkatkan sinergi dan kordinasi
upaya pencegahan korupsi. Dalam
sesi diskusi panel ini menghadirkan
panelis, antara lain Ketua KPK
Abraham Samad, Ketua BPK
Hadi Poernomo, Kepala BPKP
Mardiasmo, Jaksa Agung
Basrief Arief dan Kapolri Timur
Pradopo.
Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Hadi Poernomo
dalam pemaparannya
mengungkapkan dalam upaya
memberantas korupsi, perlu
mengoptimalkan sinergi dan
koordinasi untuk berperan
aktif mencegah segala bentuk
penyelewengan keuangan
negara. “Jadi yang kita
utamakan adalah sistem bukan
kasus,” kata Hadi Poernomo.
Lebih jauh Hadi Poernomo
mengungkapkan secara
konstitusi, BPK merupakan satusatunya lembaga pemeriksa
yang berwenang memeriksa
pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Karena
itu visi yang diemban BPK yakni
mendorong terwujudnya tata
Hadi Poernomo
kelola keuangan negara yang
akuntabel dan transparan
serta menjadikan BPK
menjadi lembaga pemeriksa
di ruang kerjanya. Namun bila
yang kredibel. Sedang misi BPK
menemukan adanya perbedaan di
yakni memeriksa pengelolaan
BPK, auditor juga dapat melakukan
keuangan negara dan memberikan
korespondensi audit untuk meminta
pendapat serta berperan aktif
tambahan data. Selanjutnya BPK
dalam menemukan dan mencegah
melakukan pemeriksaan di lapangan.
segala bentuk penyalahgunaan dan
Payung hukum e-audit ini
penyelewenangan keuangan negara.
terdapat dalam Pasal 10 UU No. 15
Dengan begitu lanjut Hadi
tahun 2004. Disana disebutkan bahwa
Poernomo, ada tugas penting yang
BPK berwenang meminta semua
diemban BPK. Yakni pemeriksaan
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data dan informasi kepada auditee.
Untuk itu dalam proses e-audit
terbagi dalam tiga bagian. Yakni
entitas, pengumpulan data dan BPK.
Dengan begitu data di kementerian
dan lembaga ditarik secara sistemik
ke pusat data BPK. Selanjutkan data
tersebut diolah dan dicocokkan
dengan data di BPK. “Sistem ini bisa
mengurangi persinggungan antara
auditee dengan auditor,” kata Hadi
Poernomo.
Hanya saja masalahnya lanjut Hadi
Poernomo, perlu adanya
sinkronisasi teknologi
antara BPK dengan auditee.
Dengan begitu BPK dapat
meminta data secara
online. “Untuk itu kita
perlu kerjasama dengan
IT di entitas,” kata Hadi
Poernomo.
Hadi Poernomo
mengaku bersyukur
program e-audit yang
dikembangkan BPK ini
mendapat dukungan dari
sejumlah lembaga dan
kementerian. Bahkan kini
sudah ada 726 entitas yang
melakukan MoU dengan
BPK terkait dengan akses
data tersebut.
Menurut Hadi
Poernomo banyak manfaat
yang diperoleh dari
e-audit. Salah satunya
dapat mendeteksi secara
dini terjadinya korupsi.
Selain itu BPK juga dapat
menguji pengelolaan
keuangan negara. Dengan
begitu baik auditor
maupun auditee akan transparan dan
akuntabel sehingga dapat mudah
mencegah dan menemukan korupsi
secara sistemik.
Menurut Hadi Poernomo,
dengan adanya e-audit ini BPK akan
mewajibkan pengelola keuangan
negara berperan aktif untuk
mendukung tata kelola keuangan
negara yang transparan dan
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akuntabel. Menyatukan Indonesia
dalam satu sistem secara online dan
realtime. “Apabila hal ini bisa dilakukan
akan mengurangi KKN secara
sistemik dan terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur,” ujar Hadi
Poernomo.

Mengedepankan Pencegahan
Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Abraham Samad,
juga menilai, korupsi merupakan
kejahatan yang luar biasa sistematis.
Karena itu menurutnya semua pihak
berkewajiban berperan aktif untuk
mencegah. Dengan begitu kejahatan
korupsi tidak terus berlangsung
di negeri ini. “Kejahatan korupsi
menimbulkan kerusakan luar biasa,”
kata Abraham.
Untuk itu, lanjut Abraham,
KPK sebagai lembaga independen
berkewajiban mengawal negeri
ini untuk membersihkan praktekpraktek korupsi. Hanya saja untuk
mewujudkan Indonesia bebas dari
korupsi, KPK tidak bisa seorang diri
melaksanakan pemberantasan dan
pencegahan korupsi di negeri ini.
Karena itu tambah Abraham, saat
ini KPK sudah melakukan koordinasi
supervisi dan menjalin kerjasama
yang lebih erat dengan instansi
terkait. Salah satunya dalam hal
pencegahan korupsi, KPK melakukan
kerja sama dengan BPK dan BPKP. Hal
ini dilakukan KPK karena menurut
Abraham, insfrastruktur yang dimiliki
KPK tidak seimbang dengan potensi
kebocoran keuangan negara.
Salah satunya, menurut Abraham,
KPK bekerja sama dengan BPKP untuk
melakukan koordinasi supervisi di
33 provinsi. Adapun kerjasama ini
dilakukan untuk melihat kabupaten
dan provinsi dalam pengelolaan
anggaran.
Lebih jauh Abraham menjelaskan
ada tiga sektor yang menjadi
pengamatan KPK dan BPKP dalam
memotret pengelolaan dan
penggunaan anggaran di daerah.

Pertama adalah pengelolaan
anggaran sistem APBD. Kedua
pelayanan publik yang dilakukan
mulai dari tingkat kabupaten dan
provinsi. Ketiga pengadaan barang
dan jasa. “Ruang lingkup inilah yang
menjadi potret dan pengamatan KPK
dan BPKP dalam hal pencegahan,” kata
Abraham.

Bayangkan pendekatan penindakan
yang dilakukan KPK hanya bisa
mengembalikan jumlah kerugian
negara sekitar Rp135 miliar. Namun
ketika melakukan pendekatan
pencegahan berhasil menyelamatkan
potensi kerugian negara sebesar
Rp1,52 triliun. “Potensi-potensi
kerugian negara yang akan bocor

vivanews.com

Abraham Samad

Abraham mengakui, konsep
penindakan yang selama ini
diandalkan KPK tidak membuahkan
hasil signifikan untuk menyelamatkan
keuangan negara. Untuk itu KPK
menyadari pendekatan pencegahan
korupsi menjadi faktor yang dominan.
“Kita memadukan pemberantasan
korupsi dengan pendekatan yang
terintegrasi yaitu pendekatan
penindakan dan pendekatan
pencegahan,” kata Abraham.
Selama ini lanjut Abraham,
hasil dari pendekatan penindakan
uang negara yang berhasil
diselamatan tidak terlalu signifikan.

kalau kita tidak perbaiki sistemnya,
akan mengakibatkan kerugian negara
yang tidak bisa tertanggulangi,” kata
Abraham.
Selain itu lanjut Abraham, dalam
koordinasi supervisi pencegahan,
KPK juga menjalin kerjasama
dengan institusi penegak hukum
lainnya. Salah satunya dengan pihak
Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Dalam kerjasama ini KPK melakukan
sharing informasi, pengolahan data
dan gelar perkara bersama-sama. “Jadi
KPK tidak ingin mendominasi untuk
mengatasi kasus korupsi, karena KPK
tidak memiliki infrastruktur di daerah,”
FEBRUARI 2013
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negara. Dari tahun 2009 hingga 2011,
jelas Abraham.
potensi penghematan sekitar Rp51,5
Abraham mengaku bersyukur
triliun. Upaya ini dilakukan BPKP
koordinasi supervisi ini telah
untuk membantu penegak hukum
memperoleh hasil cukup signifikan.
dalam penyelamatan uang negara.
Menurut Abraham, sejak Januari
Sementara Jaksa Agung
hingga September 2012, ada
Basrief Arief dalam pemaparannya
beberapa kasus yang disinergikan
mengungkapkan, korupsi secara
dengan polisi maupun kejaksaan. “Ini
sistematis sudah merambah
dilakukan karena korupsi yang terjadi
dalam berbagai sendi kehidupan
di pelosok negeri tentu sangat sulit
dijangkau KPK dengan jumlah
penyidik yang terbatas,” kata
Abraham.
Selain itu koordinasi supervisi
juga telah meningkatkan jumlah
perkara. Sejak Januari hingga
September ada 603 perkara.
Dengan begitu Abraham berharap
potensi kerugian negara tidak
terjadi dan dapat diselamatkan.
“Dengan begitu KPK ikut
memperbaiki sistem manajemen
dan sistem pengelolaan keuangan
negara,” kata Abraham.
Sedangkan Kepala BPKP,
Mardiasmo juga sependapat
pentingnya mengedepankan
upaya pencegahan. Untuk itu
setiap semester BPKP selalu
memberikan pengawasannya
melalui empat perspektif
akuntabilitas. Yakni akuntabilitas
pelaporan keuangan,
akuntabilitas kebendaharaan
umum dan pengelolaan aset,
akuntabilitas perwujudan iklim
pengelolaan keuangan yang
Basrief Arief
baik dan bersih dan akuntabilitas
program lintas sektoral. “Laporan
yang diberikan kepada presiden
masyarakat. Karena itu masyarakat
tersebut sebagai upaya pencegahan,”
mempunyai harapan besar dalam
kata Mardiasmo.
penegakan hukum, terutama
Selain itu untuk meningkatkan
penanganan kasus tindak pidana
laporan keuangan, lanjut Mardiasmo,
korupsi. Dengan demikian kata Basrief
BPKP juga menjalin kerjasama dengan
Arief penegakan hukum memiliki
BPK. Dengan begitu BPKP ingin
posisi strategis dalam pembangunan
mengoptimalkan kualitas laporan
nasional. “Saya kira penegakan hukum
keuangan kementerian dan lembaga.
merupakan sentral,” kata Basrief Arief.
“Alhamdulillah opini WTP semakin
Karena itu lanjut Basrief Arief,
meningkat,” kata Mardiasmo.
Kejaksaan Agung memiliki peran
Lebih penting lagi lanjut
strategis dalam pemberantasan
Mardiasmo, BPKP juga melakukan
korupsi. Untuk itu Kejaksaan juga
potensi penghematan keuangan
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dituntut memiliki jati diri sebagai
pelaksana kekuasaan negara dalam
bidang penuntutan yang profesional
dan berintegritas.
Selama ini dalam pandangan
Basrief Arief, penegakan hukum
belum memuaskan bagi pencari
keadilan. Masih terdapat
penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang yang kerap mencederai
rasa keadilan masyarakat.
“Untuk itu perlu langkah dalam
memperbaiki kondisi dengan
melakukan perubahan yang
menyeluruh dan terencana,”
kata Basrief Arief.
Berbagai upaya juga
dilakukan Kejaksaan.
Menurut Basrief Arief, selama
ini Kejaksaan melakukan
upaya perbaikan baik secara
internal maupun eksternal.
Secara internal berupaya
memperbaiki SOP. Pengawasan
melekat dan penegakan kode
etik. Sedangkan berkaitan
pengawasan Basrief Arief
mengaku melakukan secara
ketat. Artinya tidak ada
toleransi terhadap oknum jaksa
yang nakal.
Sedangkan secara eksternal
lanjut Basrief Arief, melakukan
penyuluhan hukum dan
mengoptimalisasi peran jaksa
sebagai pengacara negara.
istimewa
“Peran jaksa sebagai pengacara
negara dapat dimanfaatkan
di daerah, untuk menanyakan
bantuan hukum dan pelayanan
hukum,” kata Basrief Arief.
Hasilnya menurut Basrief Arief,
selama tahun 2012 Kejaksaan
telah melakukan penyelidikan
sebanyak 742, penyidikan 1.341
kasus, dan penuntutan 1.367 kasus
dengan penyelamatan keuangan
negara Rp294 miliar. Sedangkan
penyelamatan keuangan negara
terkait dengan perkara perdata
selama tahun 2012 Kejaksaan dapat
menyelamatkan uang negara Rp2,1
triliun. Sedangkan penyelamatan
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sama, bukan bersaing secara tidak
keuangan negara melalui satuan
sehat. ”Kalau terjadi perbedaan
tugas penyelesaian barang rampasan
pandangan penegakan hukum
sejumlah Rp1,2 triliun.
harus berjalan terus sesuai dengan
Sekalipun begitu Basrief Arief
peraturan perundang-undangan,” kata
juga mengakui masih ada hambatan
Timur Pradopo.
yang dihadapi. Seperti masih adanya
Polri lanjut Timur Pradopo,
undang-undang yang tumpangdiberi amanah melaksanakan
tindih. Namun Basrief Arief berjanji
tugas penegakan hukum dalam
akan selalu membangun insan
pemberantasan tindak pidana korupsi
kejaksaan yang lebih profesional
dan penyempurnaan sistem
operasional kejaksaan. “Itu
semua dilakukan untuk meraih
kepercayaan publik melalui
penindakan hukum yang
transparan dan akuntabel
menuju kepastian hukum,” kata
Basrief Arief.
Sedangkan Kapolri Timur
Pradopo mengungkapkan
korupsi yang terjadi selama ini
selain merugikan keuangan
negara juga telah menghambat
laju pertumbuhan
pembangunan nasional. Karena
itu ia menekankan pentingnya
pengawasan dan kontrol
ketat dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara.
Hal ini perlu dilakukan
mengingat besarnya dampak
yang ditimbulkan dari
kejahatan korupsi. Untuk itu
upaya memberantas korupsi
harus dilakukan semua pihak.
Timur Pradopo
Apalagi kejahatan korupsi
saat ini juga telah meluas ke
daerah-daerah dengan modus
bersama dengan penegak hukum lain.
yang beragam. “Karena itu hukum
Dalam upaya menjalankan amanah
harus ditegakkan tidak pandang bulu,
tersebut Polri telah melakukan
dan harus memberikan efek jera dan
serangkaian upaya strategis,
menjamin rasa keadilan,” kata Timur
terencana dan konstruktif. Salah
Pradopo.
satunya meningkatkan keterpaduan
Selain itu Timur Pradopo juga
instansi penegak hukum dan
mengharapkan upaya pemberantasan
intansi terkait dengan menyamakan
korupsi tidak boleh ada intervensi
pemahaman bahwa korupsi adalah
terhadap penegak hukum. Sebab
musuh bersama yang harus diperangi.
intervensi menimbulkan rasa
Salah satu upayanya tambah
ketidakadilan. Artinya biarkan hukum
Timur Pradopo, Polri telah melakukan
bekerja dengan mekanisme dan
penguatan dan pengembangan
caranya sendiri dalam menemukan
kapasitas penegak hukum dan
keadilan. Lebih penting lagi, di antara
penambahan jumlah personil
penegak hukum juga harus bekerja

penyidik tindak pidana korupsi
mulai dari Mabes Polri hingga
tingkat Polres. Tujuannya tak lain
untuk meningkatkan kinerja
penegak hukum terhadap tindak
pidana korupsi. Selain itu lanjut
Timur Pradopo, Polri juga melakukan
koordinasi di antara penegak
hukum untuk penyatukan pendapat
dan penafsiran dan mengelola
permasalahan yang timbul dalam
praktek penegakan hukum di
lapangan.
Ditambah lagi Polri juga
melakukan kerja sama dengan
instansi terkait seperti BPK dan
PPATK untuk memaksimalkan
peran dan dukungan dalam
pengungkapan dan penuntasan
perkara korupsi. Polri juga
mengikutkan instansi lain dalam
pengungkapan tindak pidana
korupsi. Tidak ketinggalan Polri
juga memaksimalkan data dan
informasi yang diberikan instansi
terkait yang mendukung indikasi
adanya tindak pidana korupsi.
Hasilnya menurut Timur
Pradopo, dalam kurun waktu
2011 Polri telah menangani tindak
pidana korupsi sebanyak 766
kasus yang dilakukan penyelidikan
dan 526 kasus telah diselesaikan
dengan menyelamatkan uang
istimewa
negara sebanyak Rp2,73 triliun.
Sedangkan tahun 2012 yang
dilakukan penyelidikan sebanyak
991 kasus, 657 sudah diajukan ke
peradilan dengan kerugian Rp1,5
triliun.
Timur Pradopo berjanji Polri
akan terus berusaha meningkatkan
penegakan hukum tindak pidana
korupsi dan mengembalikan kerugian
negara melalui penulusuran aset.
Sejatinya menurut Timur Pradopo,
memberantas korupsi bukan hal yang
mustahil tapi juga bukan yang hal
yang mudah. Sebab banyak kasus
korupsi yang diketahui terjadi namun
pembuktiannya sangat sulit. “Karena
itu perlu dilakukan upaya pencegahan
yang efektif melalui mekanisme
FEBRUARI 2013
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AMANAT PRESIDEN SBY PADA RAKER PEMERINTAH

“TIDAK KORUPSI,
WASPADAI TAHUN POLITIK”
SEJAK AWAL PEMERINTAHANNYA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SUDAH BERTEKAD
MELAKUKAN PEMBERANTASAN KORUPSI. HANYA PRESIDEN MEMINTA AGAR DILAKUKAN DENGAN
CARA SEADIL-ADILNYA. KARENA ITU, PRESIDEN MENGAJAK SELURUH KEPALA DAERAH DAN PEJABAT
MEMBUAT KOMITMEN UNTUK TIDAK KORUPSI.

P

ERHELATAN penting
digelar di Jakarta
Convention Centre,
Jakarta, akhir Januari lalu
berupa Rapat Kerja Pemerintah.
Ajang tahunan ini diikuti para
gubenur, walikota dan bupati
seluruh Indonesia. Selain itu rapat
yang mengusung tema “Indonesia
Bisa lebih Baik Lagi” ini dihadiri
para menteri kabinet Indonesia
bersatu dan para pimpinan
lembaga negara.
Tak pelak momentum penting
ini dimanfaatkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, untuk
memberikan pembekalan kepada
peserta Rapat Kerja Pemerintah.
Mengawali sambutannya,
Presiden SBY mengucapkan
terima kasih dan penghargaan
kepada seluruh jajaran
pemerintah atas kerja sama yang
telah dilakukan dalam upaya
membangun Indonesia selama ini. Susilo Bambang Yudhoyono
Menurut Presiden
diselengarakannya Rapat Kerja
di awal tahun 2013 ini tak lain karena ingin tahun 2013
ini lebih baik dibandingkan tahun 2012. Apalagi diakui
Presiden, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke
depan sangat kompleks dan tidak mudah. Sekalipun begitu
Presiden yakin dengan kerja keras dan kebersamaan, semua
persoalan akan mudah diatasi.
Terlebih Presiden mengingatkan di tahun-tahun ke
depan merupakan tahun politik. Sebab pada 2014 nanti
akan menyelenggarakan pemilu. Meski begitu Presiden
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SBY mengingatkan para
pejabat pemerintah tetap fokus
menjalankan tugas negara dan
pemerintahan.
Selain itu Presiden juga
meminta agar para kepala daerah
mengutamakan tugas-tugas
melayani rakyat. Sebab para
bupati dan walikota langsung
berhadapan dengan masyarakat
luas. “Arahan saya, prioritaskan
tugas negara dan pemerintah,
bekerja penuh dan jaga kinerja,”
pesan Presiden.
Menurut Presiden ada tiga agenda
penting dibahas dalam rapat kerja
kali ini. Pertama, yakni evaluasi
pelaksanaan program kerja tahun
2012 termasuk implementasi
APBN. Kedua, upaya untuk
menyukseskan program kerja
2013. Ketiga, diskusi panel dengan
topik meningkatkan sinergi dan
koordinasi upaya pencegahan
korupsi.
Terkait upaya pemberantasan
korupsi, Presiden mengaku
sangat sedih setiap kali ada kepala daerah yang diperiksa
atau bahkan dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi.
SBY juga menyadari bahwa saat ini kinerja pemerintah di
daerah sering terganggu karena banyaknya kepala daerah
yang harus berurusan dengan aparat hukum karena kasus
korupsi.
Kendati begitu, bukan berarti Presiden SBY antipemberantasan korupsi. Presiden menegaskan bahwa sejak
awal pemerintahannya, ia sudah bertekad bulat untuk
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melakukan pemberantasan korupsi
di Indonesia. Namun tentu, harus
dilakukan dengan cara yang seadiladilnya. Oleh karena itu, Presiden
mengajak seluruh kepala daerah
dan pejabat lainnya untuk membuat
komitmen di dalam hati sanubarinya
bahwa dirinya tidak akan melakukan
tindakan korupsi.
Presiden SBY juga menekankan
pentingnya hukum dibebaskan
dari intervensi apa pun. Apakah
dari tekanan politik, LSM, termasuk
media massa. Serahkan sepenuhnya
keputusan hukum kepada
pengadilan. Presiden mengaku
prihatin, banyak kepala daerah atau
pejabat yang belum tentu bersalah,
tapi seakan sudah divonis oleh
media. Presiden SBY berjanji kalau
ada kepala daerah yang diperlakukan
secara tidak adil dan sewenangwenang, ia akan melindungi yang
bersangkutan.
Terkait upaya pencegahan yang
harus diprioritaskan ketimbang
upaya penindakan, Presiden SBY
mengaku sangat setuju. Kalau sudah
dilakukan upaya pencegahan secara
maksimal oleh aparat penegak
hukum, lantas masih ada juga yang
melakukan tindak pidana korupsi,
kata SBY, apa boleh buat, memang
sudah seharusnya mendapat
hukuman yang setimpal.

Pencapaian Pemerintah
Sedangkan menyinggung
mengenai evaluasi tentang apa yang
dilakukan jajaran pemerintahan
pada tahun 2012, menurut
Presiden, banyak hal yang telah
dicapai pemerintah. Meski begitu
diakui presiden ada sejumlah
sasaran yang belum tercapai. Hal
ini disebabkan karena masalahnya
memang kompleks sehingga
membutuhkan waktu dan adanya
dinamika sehingga diperlukan upaya
yang dilaksanakan pada waktu
mendatang.
Menyangkut bidang politik,
hukum, dan keamanan, Presiden
memberikan catatan bahwa, tahun

2012, negara diwarnai sejumlah
aksi kekerasan, benturan sosial,
dan konflik komunal, termasuk
sejumlah aksi terorisme. Dari
berbagai survei, rakyat menyatakan
ketidakpuasannya. Bahkan ada
yang menuduh negara, utamanya
para aparat keamanan, melakukan
pembiaran. Karena itu ia telah
mengeluarkan instruksi kepada
para pejabat terkait untuk
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat. Namun demikian,

Saya meminta
tahun 2013 dan
2014, upaya
memelihara
keamanan dalam
negeri utamanya
keamanan
dan ketertiban
masyarakat, jadi
prioritas,
aksi-aksi kekerasan dan gangguan
keamanan itu masih terus terjadi.
“Saya meminta tahun 2013 dan
2014, upaya memelihara keamanan
dalam negeri utamanya keamanan
dan ketertiban masyarakat, jadi
prioritas,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan dalam
bidang keamanaan ini, pihaknya
telah mengeluarkan Instruksi
Presiden (Inpres), Nomor 2 Tahun
2013. Dikeluarkannya Inpres
ini adalah untuk meningkatkan
efektivitas penanganan gangguan
keamanan di seluruh tanah air.
Dengan Inpres ini, Presiden berharap
situasi keamanan dalam negeri
benar-benar dapat dijaga. “Dengan
Inpres ini, saya berharap tidak boleh
ada lagi keragu-raguan bertindak,
tidak boleh lagi ada keterlambatan
mengatasinya, tidak boleh lagi kita
tidak bisa mencegah sesuatu yang

sebenarnya bisa kita cegah, dan juga
tidak boleh lagi kita menangani aksi
kekerasan secara tidak tuntas,” tandas
Presiden.
Sedangkan catatan di
bidang perekonomian, Presiden
mengingatkan dibandingkan
negara lain, prekonomian Indonesia
lebih baik. Salah satunya dengan
terjaganya pertumbuhan dan
keadaan makro ekonomi. Sekalipun
begitu Presiden mengingatkan
ada tiga hal yang patut dipahami.
Yakni masih terdampak oleh resesi
perekonomian global, ada persoalan
dengan kesehatan fiskal kita dan
masih ada masalah menyangkut
kebijakan dan implementasi APBN
dan APBD. “Tiga hal itulah yang
harus kita perhatikan dan kita
kelola dengan sebaik-baiknya,” kata
Presiden.
Untuk meminimalkan dampak
resesi dunia Presiden meminta terus
menjaga pertumbuhan dan menjaga
kesehatan fiskal termasuk menjaga
defisit anggaran yang melebihi
kepatutan. Selain itu Presiden juga
meminta agar memastikan APBN
dan APBD benar- benar alokasi
dan distribusinya, sesuai sasaran,
termasuk penyerapannya. Selain
itu Presiden juga meminta agar
memastikan bisa mengelola inflasi
terutama stabilitas harga bagi bahan
pangan dan bahan pokok lainnya.
Di bidang kesejahteraan rakyat,
Presiden mencatat, banyak hal yang
telah dicapai dalam peningkatan
kesejahteraan rakyat. Hanya saja
menurut Presiden yang menjadi
tantangan dan pekerjaan rumah
adalah bagaimana ke depan bisa
terus menurunkan kemiskinan dan
mencegah melebarnya kesenjangan
sosial-ekonomi masyarakat kita.
Sebab upaya penanggulangan
kemiskinan makin harus dibarengi
dengan menurunkan angka
kemiskinan itu. “Untuk itu saya
mengharapkan agar diprioritaskan
menurunkan angka kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan sosialekonomi,” kata Presiden. bw
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RAPAT KERJA PELAKSANA BPK TAHUN 2013:

PERBAIKAN TAHUN 2013
DAN 2014

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan pengarahan dalam rapat kerja pelaksana BPK tahun 2013, di Jakarta.

U

NTUK menyongsong
rencana kerja tahun 2013
dan prognosa kerja tahun
2014, BPK mengadakan
Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun
2013. Acara tahunan tersebut,
diselenggarakan di Hotel Mercure,
Ancol, Jakarta, 22-23 Januari 2013.
Hadir dalam acara tersebut seluruh
Pimpinan BPK, pejabat eselon I, II, dan
III di lingkungan BPK RI, baik di tingkat
pusat maupun daerah.
Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun
2013 ini merupakan rapat seluruh
satuan kerja di BPK, baik di tingkat
Pusat maupun BPK Perwakilan.
Selain merencanakan pekerjaan
tahun 2013 dan menyusun prognosa
untuk pekerjaan tahun 2014, Raker
juga sebagai media menyampaikan
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laporan satuan-satuan kerja BPK tahun
2012.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen
BPK Hendar Ristriawan, Inspektur
Utama BPK Mahendro Sumardjo,
dan Plt. Kepala Ditama Revbang dan
Pusdiklat BPK Bambang Pamungkas
memaparkan hasil evaluasi tahun
2012 lalu dan rencana kerja ke depan.
Sebagai moderator, Kepala Ditama
Binbangkum Nizam Burhanuddin.

Implementasi e-Audit
Sekjen BPK Hendar Ristriawan
menitikberatkan atas ujicoba
implementasi e-Audit atau
pemeriksaan secara elektronik,
hasil yang telah dan belum dicapai,
khususnya dalam tahun 2012.
Selain itu, diuraikan pula rencana

penerapannya pada tahun 2013.
Untuk tahun anggaran tahun
2012, BPK melakukan piloting e-Audit.
Fokusnya masih untuk internalisasi.
Artinya, piloting e-Audit belum
dilakukan terhadap entitas yang
diperiksa BPK. “Jadi, latihan dan
pemahaman bagaimana melakukan
audit dengan dukungan teknologi
informasi,” jelas Hendar.
Lebih lanjut dikatakannya,
tahun 2013, bersama AKN, BPK akan
melakukan eksternalisasi penerapan
e-Audit ini. Selain itu, dalam tahun
2012, petunjuk teknis (Juknis)
pemeriksaan, petunjuk pelaksana
(Juklak) pemeriksaan, dan panduan
juknis akses data, serta panduan
piloting e-Audit telah disiapkan
Ditlibang BPK. Pada sisi sarana
dan prasarana untuk mendukung
penerapan e-Audit sudah cukup
banyak kemajuan.
Dari sisi nota kesepahaman
dengan auditee. BPK telah menjalin
Memorandum of Understanding (MoU),
dengan 730 auditee yang sudah
menandatangani MoU. Mereka terdiri
atas 82 Kementerian/Lembaga, 148
BUMN/BUMD, dan 500 pemerintah
daerah (Pemda). Entitas yang telah
dihubungkan (linking) dengan Agen
Konsolidator, termasuk transfer data ke
Pusat Data BPK, sebanyak 122 entitas,
terdiri atas lima Kementerian/Lembaga
dan 117 Pemda.
Adapun permasalahan pada hasil
kegiatan piloting e-Audit tahun 2012
adalah persiapan dan perencanaannya
terlalu singkat. BPK juga belum sempat
melakukan Information and Technology
(IT) assessment. IT assessment ini
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penting untuk meyakinkan BPK agar
data dan informasi yang diperoleh
melalui akses langsung (secara online)
cukup valid.

Evaluasi Itama
Sementara, Irtama BPK Mahendro
Sumardjo menginformasikan hasil
evaluasi Inspektorat Utama BPK atas
bisnis proses yang dilakukan BPK
selama tahun 2012. Hasil evaluasi
tersebut, menjadi masukan bagi
Pelaksana BPK dalam merencanakan
pekerjaan dan melakukan perbaikan
di tahun 2013.
Dalam paparannya, salah satu
hal menarik yang dikemukakan
Mahendro Sumardjo adalah perlu
penetapan tata kerja Badan. Sebab,
hal tersebut termasuk mandat yang
tercantum dalam pilar-pilar Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN).
Hal lainnya, terkait penelitian
dan pengawasan atas dugaan
pelanggaran disiplin pegawai
pelaksana BPK. Dalam tahun
2012 ditemukan 20 kasus dugaan
pelanggaran disiplin pegawai. Dari
20 kasus, ada tujuh kasus yang
sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi
rekomendasinya masih dalam proses
untuk diteruskan kepada Sekjen BPK.
Sementara, yang masih diproses di
Itama BPK karena pemberkasannya
belum selesai sejumlah 10 kasus.
Sedangkan yang diproses di Biro
SDM ada dua kasus. Sisanya sudah
diputuskan.
Terkait hasil tindak lanjut peer
review yang dilakukan Algemene
Rekenkamer (ARK) atau lembaga
pemeriksa (supreme audit institution)
Belanda, di mana, untuk mengevaluasi
kinerja BPK, dilakukan BPK-BPK luar
negeri yang merupakan anggota
organisasi BPK sedunia atau INTOSAI.
Peer review terakhir dilakukan oleh
ARK pada Januari-Juli 2009.
Hasil evaluasi Itama BPK, dari
42 rekomendasi ARK, yang sudah
ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
sebanyak 20 rekomendasi. Sebanyak

15 rekomendasi masih dalam proses
tindak lanjut. Dan, tujuh rekomendasi
lainnya belum ditindaklanjuti.
“Yang masih diproses dan belum
ditindaklanjuti, karena Itama kesulitan
siapa penanggung jawabnya, dengan
acara ini maka kita bahas bersamasama dengan para lintas satker,” ucap
Mahendro Sumardjo.

Penyusunan Rencana Kerja
Plt. Kepala Ditama Revbang dan
Pusdiklat BPK Bambang Pamungkas
dalam laporannya, memaparkan dua
hal penting: Rencana Kerja Sekretariat
Jenderal dan Penunjang BPK serta
Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun
2013.
Menurutnya, Rencana Kerja
tahun 2013, seperti sebelumnya,
secara substantif, tidak terlepas dari
dokumen-dokumen yang sudah
ditetapkan seperti: Rencana Lima
Tahunan (Rencana Strategis/Renstra),
Rencana Implementasi Renstra
(RIR), dan Kebijakan Pemeriksaan.
Inilah yang menjadi dasar panduan
penyusunan rencana kerja tahun
2013-2015.
Dokumen-dokumen itu menjadi
landasan perencanaan maupun
penganggaran selama lima tahunan
dan tahunannya. Rencana Kerja

Tahunan sendiri setidaknya memuat
dua kebijakan umum, yaitu kebijakan
umum bidang pemeriksaan serta
kebijakan umum Setjen dan
Penunjang BPK.
Kebijakan umum dalam
bidang pemeriksaan adalah fokus
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT) pada
delapan bidang dan mengutamakan
manajemen pemeriksaan juga
menerapkan penganggaran berbasis
kinerja. Sementara kebijakan umum
Setjen dan Penunjang BPK diarahkan
pada penguatan kelembagaan dan
peningkatan dukungan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok BPK.
Dalam Rencana Kerja Tahunan
bidang pemeriksaan, dalam kebijakan
operasionalnya, bidang-bidang
pemeriksaannya terkait dengan
dilaksanakannya e-Audit; pendekatan
Risk Based Audit; porsi pemeriksaan
kinerja sebesar 20 persen; dan
PDTT difokuskan kepada akun-akun
penyebab entitas tidak bisa mendapat
opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atau
WTP.
Adapun kebijakan operasional
Setjen dan Penunjang BPK terkait
dengan pengembangan elektronik
data warehouse; diterbitkannya
Standard Operating Procedure (SOP)

Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo tengah menyampaikan laporannya.
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Penghentian Pegawai dalam rangka
program pensiun dini; dukungan
sarana prasarana untuk e-Audit;
quality control dan quality assurance;
serta Change Management.

Arahan Pimpinan

merancang sebuah program prioritas,
maka itu harus segera diselesaikan.
Hal yang sama juga dengan perlunya
penetapan tata kerja Badan sebaiknya
segera diselesaikan.
Terkait realisasi anggaran,
Taufiequrachman Ruki menyadari,
realisasi anggaran mencapai 100
persen tidak mungkin terjadi, karena
ada variabel-variabel di luar kendali
BPK. Namun, sebaiknya realisasi
anggaran mendekati 100 persen.
Anggota BPK Rizal Djalil
menekankan pada realisasi anggaran.
Menurutnya, core bisnis BPK adalah
pemeriksaan. Kalau realisasinya
kurang dari 100 persen, mungkin

Dalam arahannya, Ketua BPK Hadi
Poernomo mengatakan agar hasil
raker dapat dimanfaatkan secara
maksimal untuk mengarahkan dan
memfokuskan seluruh kegiatan
BPK, baik itu di bidang pemeriksaan,
kesetjenan, dan penunjang. Hal
tersebut dimaksudkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis
BPK yang tertuang dalam Renstra BPK
Tahun 2011-2015.
Lebih lanjut dikatakan, dalam
merencanakan kerja, sebaiknya
dirancang secara membumi.
Tidak terlalu tinggi. Harus
disesuaikan sumber daya yang ada,
kemampuan, dan koordinasi yang
baik.
Hal senada juga diungkapkan
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri terkait
Renstra. Ia mengatakan kepada
Pelaksana BPK agar mempelajari
betul Renstra Tahunan. Lebih
baik lagi jika Renstra BPK itu
bisa dijabarkan dalam RenstraRenstra mini pada tingkat eselon
I yang akan menjadi guidens bagi
Pelaksana BPK.
Terkait evaluasi dari Itama BPK,
Hasan Bisri meminta agar evaluasi
dari Itama menjadi perhatian serius
untuk ditindak-lanjuti. Dengan
Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara
begitu, perbaikan internal bisa
dilakukan tanpa terjadi kelemahan
internal yang sama di tahun-tahun
perencanaannya kurang baik. Selain
mendatang.
itu juga, komunikasi antar satuan
Sementara, Anggota BPK
kerja (satker) sudah seharusnya lebih
Moermahadi Soerja Djanegara
ditingkatkan.
menyatakan tentang evaluasi
Anggota BPK Agung Firman
Itama BPK, sebaiknya rekomendasi
Sampurna, dalam pengarahannya
yang diberikan, dijelaskan sebabmenekankan agar Pelaksana BPK
musababnya. Jika penyebabnya
dalam melakukan kegiatannya harus
dijelaskan, maka akan jelas kemana
menyiapkan perencanaan yang
arah perbaikannya.
matang. Dalam konteks perencanaan
Anggota BPK Taufiequrachman
ini sebaiknya perencanaan yang
Ruki, mengharapkan jika Pelaksana
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realistis namun komprehensif. Terkait
perencanaan pemeriksaan, Agung
Firman Sampurna meminta agar
dalam merencanakan pemeriksaan
dipertimbangkan sumber daya
manusia yang dimiliki BPK.
Sementara itu, Anggota BPK Ali
Masykur Musa meminta Pelaksana
BPK, dalam menjalankan tugasnya
harus dalam lingkup kebersamaan.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa
dalam menjalankan tugas
pemeriksaan, hendaknya BPK seiring
sejalan dengan kebijakan-kebijakan
lembaga-lembaga negara lainnya.
Jika pemerintah tengah mengambil
kebijakan, seyogianya, BPK “memotret”
kebijakan itu. Ini yang harus
diperhatikan BPK ketika menyusun
Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP),
Objek Pemeriksaan, maupun
Program Pemeriksaan.
Senada dengan arahan para
Pimpinan BPK lainnya, Anggota
BPK Sapto Amal Damandari,
juga menekankan agar dalam
merancang perencanaan,
khususnya dalam perencanaan
pemeriksaan kinerja dan PDTT,
sebaiknya realistis, tidak ambisius.
Sebab, kedua jenis pemeriksaan
tersebut tergantung dari kondisi
di lapangan. Hal berbeda dengan
pemeriksaan atas laporan
keuangan entitas.
Sementara Anggota BPK
Bahrullah Akbar, secara spesifik,
meminta agar tahun 2013,
direncanakan pemeriksaan kinerja
atas Public Service Obligation
(PSO). Selain itu, ia berharap BPK
ke depan melakukan kerja sama
dengan universitas-universitas di
daerah untuk meningkatkan capacity
building auditor BPK, selain tentunya
Pusdiklat BPK. Khusus di Auditorat
Utama Keuangan Negara (AKN) VII,
ia meminta agar auditor BPK terusmenerus mempelajari proses bisnis di
BUMN. Ia mengimbau agar AKN-AKN
lainnya pun melakukan hal yang sama.
Sebab, proses bisnis di masing-masing
BUMN begitu kompleks. and

AGENDA

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik pejabat-pejabat baru yang mendapat promosi dan mutasi.

DUA PROMOSI,
ENAM MUTASI

S

EKJEN BPK Hendar Ristriawan
melantik dan mengambil
sumpah jabatan delapan
pejabat eselon II dan satu
pejabat eselon IV di Lingkungan kerja
BPK. Pelantikan berlangsung di Kantor
Pusat BPK, Jumat (25/1) lalu. Dari
delapan eselon II yang dilantik, dua
diantaranya mendapatkan kenaikan
jabatan, enam pejabat lainnya mutasi.
Dua pejabat eselon II yang
mendapatkan promosi jabatan
adalah Dali Mulkana dan Sumedi.
Dali Mulkana dilantik sebagai Kepala
Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi
Papua Barat. Sebelumnya, ia menjabat
Kepala Bagian Penganggaran dan
Pemantauan pada Biro Keuangan atau
setingkat pejabat eselon III.
Sedangkan, Sumedi dilantik

sebagai Kepala Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat
Konsultasi Hukum Keuangan Negara
pada Direktorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara
(Ditama Binbangkum).
Adapun enam pejabat eselon
II yang mengalami mutasi adalah
Haedar, Rochmadi Saptogiri, Novy
Gregory Antonius Pelenkahu,
Vincentia Moli Ambar Wahyuni, R.
Suyatna, dan Beni Ruslandi.
Haedar dilantik sebagai Kepala
Biro Sumber Daya Manusia pada
Sekretariat Jenderal BPK. Sebelumnya,
menjabat Kepala Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Posisi sebelumnya itu kemudian diisi

oleh Sumedi.
Rochmadi
Saptogiri dilantik
sebagai Kepala Biro
Teknologi Informasi
pada Sekretariat
Jenderal. Sebelumnya
jabatan yang dipegang
Kepala Perwakilan BPK
RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara.
Novy Gregory
Antonius Pelenkahu
dilantik sebagai Kepala
Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan.
Sebelumnya, menjabat
Kepala Perwakilan BPK
RI Perwakilan Provinsi
Lampung.
Vincentia Moli
Ambar Wahyuni
dilantik sebagai Kepala
Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi
Lampung. Sebelumnya, Kepala
Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Selatan. Posisinya bertukar
tempat dengan Novy Gregory
Antonius Pelenkahu.
R. Suyatna dilantik sebagai Kepala
Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan. Sebelumnya,
ia menjabat Kepala Perwakilan BPK
RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Jabatan sebelumnya itu kemudian diisi
oleh Dali Mulkana.
Beni Ruslandi dilantik sebagai
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya,
menjabat Kepala Biro Teknologi
Informasi pada Sekretariat Jenderal.
Jabatan sebelumnya itu kemudian
dipegang Rochmadi Saptogiri.
Sementara pejabat eselon IV
yang dilantik adalah Dian Rosdiana.
Ia dilantik sebagai Kepala Sub
Bagian Layanan Informasi pada Biro
Hubungan Masyarakat dan Luar
Negeri. Sebelumnya, ia menjabat
Kepala Seksi Informasi Hukum pada
Direktorat Utama Pembinaan dan
FEBRUARI 2013
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Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara (Ditama
Binbangkum).
Hendar Ristriawan dalam
sambutannya menyatakan, promosi
dan mutasi jabatan di lingkungan
BPK adalah program dan upaya
untuk kemajuan BPK. Oleh karena
itu, seorang pejabat harus memiliki
orientasi kemajuan. Orientasi
kemajuan sangat diperlukan untuk
memenuhi tuntutan perubahan yang
sedang dan akan terus berlangsung
di BPK.
Lebih lanjut Hendar mengingatkan
kepada pejabat yang baru dilantik
untuk terus meningkatkan semangat
dan prestasi kerja atas dasar
kemampuan yang dimiliki. Terus
mengupayakan penyempurnaan dan
perubahan kerja yang semakin efektif
dan efisien. and

BANJIR DATANG,
BPK BERI BANTUAN

K

Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo tengah memberikan bantuan pada salah satu warga.
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ETIKA banjir melanda
Jakarta, banyak pihak
turun tangan memberi
bantuan. Tak terkecuali BPK.
Untuk bencana banjir tahun ini, BPK
memberikan bantuan kepada 101 KK di
Kelurahan Rawa Jati, Pancoran, Jakarta.
Pemberian bantuannya disampaikan
Selasa (5/2) lalu, di Auditorium BPK,
Kalibata, Jakarta.
Acara pemberian bantuan dihadiri
Ketua Korpri BPK, Mahendro Sumardjo
yang juga menjabat Inspektur Utama
BPK, Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi,
serta Kepala Biro Humas dan Luar
Negeri BPK Bahtiar Arif. Selain itu,
hadir beberapa Anggota Ikatan Istri
Anggota BPK RI Ikistra. Tampak hadir,
Ny. Hasan Bisri, Ny. Moermahadi
Soerja Djanegara, Ny. Agung Firman

AGENDA

Sampurna, Ny. Ali Masykur Musa.
Ketua dan Pengurus Dharma Wanita
Pusat Sekretariat Jenderal BPK (DWP
Setjen BPK) juga tampak hadir.
Mahendro Sumardjo mengatakan,
pemberian bantuan dari pimpinan,
pejabat, dan pegawai BPK untuk warga
di lingkungan Pusdiklat diharapkan
dapat membantu meringankan beban
warga. Mahendro juga mengingatkan
warga agar senantiasa menjaga hidup
sehat dan kebersihan lingkungan.
Sementara, dalam laporannya,
Kepala Pusdiklat BPK Cris Kuntadi,
mengatakan, banjir yang melanda
Jakarta beberapa waktu lalu, turut
menimpa warga di sekitar Pusdiklat
BPK. “Pada waktu banjir, Pusdiklat BPK

RI membuka akses dengan membuka
pintu gerbang belakang untuk
akses keluar warga. Pusdiklat juga
menyediakan tempat penampungan
sementara, penyediaan makan ala
kadarnya, juga penyediaan genset
untuk penerangan,” ucap Cris.
Perwakilan masyarakat yang
menerima bantuan dari BPK, Samsul
Andi, salah satu warga Rawa Jati,
mengucapkan terima kasih kepada
BPK RI atau bantuan yang diberikan. Ia
berharap silaturahmi antara warga dan
Pusdiklat BPK RI terus terjalin.
Sebelumnya, DWP Setjen BPK juga
telah memberikan bantuan kepada
korban banjir di Jakarta dan Bekasi.
Penyampaian bantuannya dilakukan

SIKAD HARUS SEJALAN
DENGAN E-AUDIT

Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan SIKAD dengan disaksikan oleh Anggota BPK: Sapto Amal Damandari dan
Bahrullah Akbar serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Kaditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin.

Selasa (22/1) lalu. Kegiatan bertajuk
“DWP Setjen BPK Peduli Korban Banjir”
dilakukan di tiga lokasi, yaitu: Posko
Kemanusiaan di Keluarahan Rawa
Badak, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
kediaman Ibu B. Budi Purwanto di
Tanjung Duren, Jakarta Barat; dan
kediaman Ibu Idris Tahir di Taman
Harapan Indah, Bekasi.
Sumbangan yang diberikan berupa
air mineral, biskuit, obat-obatan,
selimut, kebutuhan bayi (diapers),
pembalut wanita, dan uang tunai.
Ketua DWP Setjen BPK Ida Hendar
Ristriawan, berharap sumbangan
ini dapat membantu memenuhi
kebutuhan sehari-hari para korban
bencana banjir tersebut. and

L

AGI, produk e-BPK
diluncurkan. Kali ini adalah
Sistem Informasi Kerugian
Negara dan Daerah (SIKAD)
yang diresmikan Ketua BPK Hadi
Poernomo, di auditorium kantor
BPK RI, Senin (4/2). “Sebagai salah
satu bagian dari e-BPK, hendaknya
SIKAD sebagai suatu sistem aplikasi
di lingkungan BPK harus sejalan
dengan pelaksanaan e-audit. Data
pemantauan penyelesaian kerugian
negara dan daerah dalam SIKAD
harus sinergi dengan data laporan
hasil pemeriksaan yang mengandung
indikasi kerugian serta mempunyai
link and match dengan data yang
dimiliki oleh entitas BPK RI,” papar Hadi
Poernomo dalam sambutannya.
Acara peresmian SIKAD juga
dihadiri Anggota BPK, Sapto Amal
Damandari, Bahrullah Akbar,
Sekretaris Jenderal BPK, Hendar
Ristriawan, Kepala Direktorat Utama
Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Keuangan Negara BPK Negara
BPK (Ditama Binbangkum), Nizam
Burhanuddin, para pejabat eselon I,
II, III, IV di lingkungan BPK RI Pusat
dan Perwakilan. Dalam acara tersebut
juga diberikan penghargaan kepada
AKN dan Perwakilan yang telah
secara aktif melakukan pemantauan
FEBRUARI 2013
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penyelesaian kerugian Negara dan
daerah, melakukan penginputan
data, serta mereviu data yang
telah diinput dalam aplikasi SIKAD.
Penerima penghargaan adalah; BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Timur, AKN
VII, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah, BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat dan BPK RI Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat, dan BPK RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
SIKAD merupakan sistem yang
dibangun untuk mendukung proses
pemantauan penyelesaian kerugian
negara dan daerah serta mendorong
terwujudnya tata kelola yang baik atas
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Sistem ini dibuat
untuk mengoptimalkan pelaksanaan
salah satu kewenangan BPK dalam
hal memantau penyelesaian kerugian
negara dan daerah.
Diingatkan oleh Hadi, sebagai
suatu sistem informasi yang sangat

rentan terhadap berbagai ganggunan
dan komplain dari pihak luar,
pengelola SIKAD hendaknya dapat
menjaga kualitas aplikasi dimaksud.
Bukan hanya dari tingkat kemudahan
di akses oleh stakeholder, tetapi juga
terkait dengan kualitas data yang
diinput, validasi, keamanan data,
kelengkapan serta akurasi data input.
Dengan diresmikannya SIKAD
diharapkan dapat memperpendek
berbagai jalur birokrasi dalam
pelaksanaan tugas BPK RI, antara lain,
penyusunan kompilasi laporan hasil
pemantauan penyelesaian kerugian
negara dan daerah, pemantauan
laporan hasil pemeriksaan
mengandung unsur pidana yang
disampaikan kepada instansi yang
berwenang.
Kaditama Binbangkum, Nizam
Burhanuddin dalam laporannya
mengatakan, SIKAD diharapkan dapat
berperan dalam hal peningkatan

kualitas laporan hasil pemantauan
kerugian negara dan daerah,
menyediakan data secara realtime
bagi stakeholder BPK, serta dapat
memberikan pengetahuan dan
informasi tentang kerugian negara
dan daerah. “Sistem ini diharapkan
menjadi suatu terobosan yang
mampu menjawab permasalahan atas
pelaksanaan kewenangan BPK dalam
memantau penyelesaian kerugian
Negara dan daerah secara cepat,
menyeluruh, dan memenuhi harapan
stakeholder,” jelas Nizam.
Selain itu, sistem ini juga
mendorong optimalisasi kualitas
laporan hasil pemantauan kerugian
negara dan daerah yang dilakukan
oleh BPK, membangun transparansi
penyelesaian kerugian negara dan
daerah kepada stakeholder, serta
mendorong awareness semua pihak
dalam penyelesaian kerugian negara
dan daerah. dr

PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA/DAERAH SEMESTER I/2012
PADA Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan
pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah
pada instansi pusat, pemerintah daerah, BUMN dan
BUMD, dengan cakupan sebesar 28,47% atau sejumlah
574 entitas dari 2.016 total entitas yang seharusnya
dipantau.
Data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003
s.d Semester I Tahun 2012 sebanyak 16.883 kasus senlai
Rp4.640,68 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran
sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,80 miliar, pelunasan
sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,60 miliar serta
penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,44 miliar.
Sisa kasus kerugiaan negara/daerah pada akhir Semester
I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3.327,84
miliar.
Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
pada Semester I Tahun 2012, menunjukkan pada
periode Semester I Tahun 2012 terdapat 105 kasus
kerugian negara/daerah senilai Rp253,28 miliar, dengan
penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18 kasus senilai
Rp 8,90 miliar, dan perlunasan sebanyak 18 kasus senilai
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Rp1,05 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir
Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 87 kasus senilai
Rp243,33 miliar.
Dalam laporan tersebut juga diungkap, LHP BPK
mengandung unsur pidana yang telah disampaikan
kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d
Semester I Tahun 2012 sebanyak 319 temuan senilai
Rp34.066,86 miliar. Dari 319 temuan tersebut, BPK
telah menyampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 37
temuan, Kejaksaan 174 temuan, dan KPK 108 temuan.
Secara keseluruhan instansi yang berwenang
telah menindaklanjuti 186 temuan atau 58,31% yaitu
pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak
37 temuan, penyelidikan sebanyak 47 temuan,
penyidikan sebanyak 8 temuan, penuntutan/proses
peradilan sebanyak 13 temuan, vonis/banding/kasasi
sebanyak 70 temuan, dan penghentian penyidikan
sebanyak 11 temuan. Adapun sebanyak 133 temuan
atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada
informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang
berwenang. dr

AGENDA

RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN LK BPK TA 2012

BERSINERGI AGAR LK DAN
KINERJA LEBIH BAIK
“BERSINERGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP”, BEGITU TAJUK DARI
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (LK)
BPK TAHUN ANGGARAN (TA) 2012. ACARA INI DISELENGGARAKAN DI
HOTEL SANTIKA, JAKARTA, 11-13 FEBRUARI 2013.

sumunar mahanani

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri

P

ESERTA Rakornis terdiri atas seluruh Kepala
Sekretariat BPK Perwakilan (Kasetlan), Kepala
Sekretariat Pusdiklat, para Kasubag Umum di BPK
perwakilan, para inputers atau operator Sistem
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) maupun Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK),
Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh unit akuntansi di
lingkungan BPK. Selain itu juga hadir Tim Review Inspektorat
Utama (Itama) BPK yang telah melakukan seluruh review atas
seluruh laporan keuangan BPK tahun 2012 di seluruh satuan
kerja pelaksana BPK.

Kata “Sinergi”, merujuk dari tajuk
rakornis itu, juga disampaikan Wakil
Ketua Hasan Bisri saat membuka
rapat koodinasi tersebut. Sinergi
antar satuan kerja pelaksana di
BPK, menurut Hasan Bisri, tidak
hanya bertujuan memperbaiki dan
meningkatkan kualitas laporan
keuangan BPK yang selalu meraih
opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau
WTP. Tapi, memperbaiki juga kinerja
BPK secara kelembagaan.
“Apa pun yang saudara-saudara
lakukan arahnya harus kesana:
memperbaiki kinerja lembaga ini,”
Hasan Bisri memberikan arahannya.
Lebih lanjut Hasan Bisri
mengatakan, kinerja BPK akan baik
kalau kinerja satuan kerjanya baik.
Dan, kinerja satuan kerjanya akan baik
jika kinerja individu pegawainya juga
baik. Dan, semua penilaian kinerja
baik atau tidak ini, harus jelas tolok
ukurnya.
Oleh karena itu, kepada para
peserta rapat koordinasi ini, Hasan
Bisri menginstruksikan agar tidak
hanya bertujuan sempit yaitu
mempertahankan opini WTP. WTP
hanya sebuah predikat untuk
sesuatu yang masih banyak aspek
administratifnya. Belum substansial.
Hal yang paling penting adalah
bagaimana memperbaiki dan
meningkatkan kinerja BPK.
Dalam kesempatan itu, Inspektur
Utama (Itama) BPK Mahendro
Sumardjo menyatakan bahwa setiap
tahun Inspektorat Utama BPK telah
melakukan review atas konsep laporan
keuangan BPK sebelum diserahkan
kepada Pemerintah dan diaudit oleh
FEBRUARI 2013
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Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari
hasil review, bisa dikatakan pada
tahun 2012 koreksian konsep
laporan keuangan BPK mengalami
penurunan yang cukup signifikan.
Secara umum dalam tiga
tahun terakhir, tingkat koreksi
hasil dari review Itama atas laporan
keuangan BPK fluktuatif. Pada
tahun 2010, konsep laporan
keuangan BPK, Itama menemukan
hampir 127 koreksi. Setahun
kemudian, Itama menemukan
147 koreksi. Pada tahun 2012,
Itama hanya menemukan 90
koreksi. “Jadi, penurunan ini
sangat signifikan,” ucap Mahendro
Sumardjo.
Penurunan yang signifikan ini,
menurut Mahendro Sumardjo,
menunjukkan bahwa upaya
perbaikan penyajian atas
penyelenggaraan akuntansi telah
dilakukan dengan baik oleh Biro
Keuangan dan Biro Umum. Tapi,
Mahendro megingatkan bahwa
hal tersebut belum sepenuhnya
diikuti dengan perbaikan penyajian
laporan keuangan dan pengelolaan
keuangan, sehingga Itama masih
menyajikan suatu permasalahan di
dalam catatan hasil review.
Terkait penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual, sampai
dengan penyusunan laporan
keuangan BPK tahun 2012, masih
menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yaitu kas menuju
akrual. Hal ini diungkapkan Kepala
Biro Keuangan BPK Sucipto.
Dikatakan Sucipto, bahwa
penyusunan laporan keuangan
berbasis kas menuju akrual seperti
yang diatur dalam SAP itu, sejalan
dengan amanat UU APBN Tahun
2012, yang mengatur penyusunan
laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN menggunakan basis kas
menuju akrual. Sehingga halhal yang berbasis akrual masih
sebagai lampiran-lampiran laporan
keuangan BPK. and
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SINERGI ANTAR SATUAN KERJA PELAKSANA DI BPK TIDAK HANYA
BERTUJUAN MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN BPK YANG SELALU MERAIH OPINI “WAJAR
TANPA PENGECUALIAN” ATAU WTP. TAPI, MEMPERBAIKI JUGA
KINERJA BPK SECARA KELEMBAGAAN.

sumunar mahanani

Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo tengah menyampaikan paparannya.

sumunar mahanani

Suasana Rapat Koordinasi

ANTAR LEMBAGA

PEMILIHAN HAKIM AGUNG

DARAH SEGAR
BUAT MAHKAMAH
AGUNG
DELAPAN HAKIM AGUNG YANG DIPILIH KOMISI III DPR SUDAH
DISAHKAN MELAUI SIDANG PARIPURNA DPR RI. DIHARAPKAN
PRESIDEN SEGERA MELANTIK UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN
HAKIM DI MAHKAKAH AGUNG. KOMISI YUDISIAL (KY) SEGERA
MEMPROSES CALON HAKIM AGUNG LAGI.

S

ETELAH melalui lika-liku
yang penuh kritikan, cemooh
dan tantangan, Komisi III
DPR RI akhirnya berhasil
menetapkan delapan calon Hakim
Agung. Kedelapan calon terpilih ini
merupakan hakim-hakim terbaik yang
rata-rata lebih dari separuh usianya
telah dihabiskan untuk menghadapi
para pencari keadilan di berbagai

wilayah di Indonesia.
Pengesahan para Hakim Agung
yang lolos dalam proses seleksi di
Komisi III DPR disahkan dalam sidang
Paripurna pada 5 Februari lalu. Setelah
itu mereka akan secara resmi dilantik
menjadi hakim agung.
“Komisi III DPR menetapkan
delapan Calon Hakim Agung terpilih
berdasarkan perolehan suara

terbanyak,” Ketua Komisi III I Gede
Pasek Suadika di hadapan peserta
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Dalam pengantar paripurna Pasek
berharap, delapan Hakim Agung
yang terpilih itu nantinya mampu
benar-benar menjadi pengadil dan
menegakan hukum di Indonesia, serta
tidak sedikitpun melakukan berbagai
hal penyimpangan.
“Komisi III DPR menyadari dan
memahami bahwa kecakapan,
kemampuan, integritas dan moral
calon hakim agung merupakan
prasyarat penting bagi hakim agung,”
imbuhnya.
Menanggapi terpilihnya delapan
hakim agung ini Wakil Ketua KY Imam
Anshori Saleh menegaskan, Komisi
Yudisial (KY) menyambut baik hasil fit
and proper test yang dijalankan DPR
dalam mencari hakim agung. Proses
itu telah menghasilkan delapan hakim
agung terbaik dari 24 calon yang
disodorkan Komisi Yudisial.
“KY menyambut baik hasil fit
and proper test terhadap calon
hakim agung yang diajukan KY.
Diharapkan kedelapan calon yang
diloloskan segera dapat diproses
dan disampaikan ke presiden untuk
ditetapkan sebagai hakim agung,” ujar
dia.
Proses yang cepat diperlukan
mengingat saat ini Mahkamah Agung
sangat membutuhkan beberapa
hakim agung untuk melengkapi
formasi sesuai Undang-Undang (UU),
yakni 60 personel.
“Karena MA sudah sangat
membutuhkan tambahan hakim
agung dengan banyaknya perkara
yang harus diselesaikan,” terang Imam.
Hakim Agung Gayus Lumbuun
juga mengapresiasi delapan hakim
agung yang baru saja terpilih melalui
pemungutan suara 56 anggota dan
pimpinan Komisi III DPR RI. Gayus
optimis delapan nama yang terpilih
itu mampu membawa perbaikan di
tubuh Mahkamah Agung (MA) sesuai
semangat reformasi.
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menghukum berat koruptor dan
“Saya menyambut baik delapan
menolak jadi koruptor berbaju hakim
Hakim Agung yang terpilih di DPR.
agung.
Delapan Hakim Agung ini diharapkan
Selain itu Emerson juga berharap
bisa membuat pembaharuan di MA,”
agar para hakim agung yang baru
ujar Gayus Lumbuun.
terpilih, menjaga nama korps lembaga
Gayus mengungkapkan
peradilan tertinggi di Indonesia. Dia
keresahannya terhadap desas-desus
mengatakan, proses seleksi hakim
bahwa hanya ada 30 persen hakim
agung tahun ini cukup ketat.
agung yang bersih, 70 persen sisanya
“Keberadaan 8 hakim agung
bermasalah. Namun, menurut Gayus,
harapannya memperbaiki citra
hal itu justru harus jadi pemicu
MA dan bukan justru sebaliknya
semangat pembenahan di lingkungan
memperburuk,” tutup Emerson.
MA.
Sementara itu Anggota Komisi III
“Bisik-bisik atau informasi itu justru
DPR, Indra mengakui delapan hakim
harus kami jadikan introspeksi untuk
agung yang terpilih itu belum ideal.
perbaikan MA,” kata Gayus.
Menurutnya, delapan CHA yang
Oleh karena itu, menurut
baru terpilih harus bisa menghapus
Gayus, pimpinan MA harus bisa
keraguan saat mulai bertugas di
mengatur komposisi majelis, dan
memberdayakan delapan
hakim agung yang baru
terpilih. Hal itu agar MA
menjadi lembaga peradilan
yang berwibawa sehingga
mencegah hakimnya bertindak
menyimpang.
“Kalau pimpinan MA
memahami, saya tidak pesimis
MA akan menjadi lembaga
yang ekselen, bersih dan
kredibel,” ujarnya.
Lain halnya dengan
tanggapan Indonesia
Corruption Watch (ICW). LSM
yang getol mengawasi perihal
korupsi dan tingkah laku para
Gayus Lumbuun
hakim yang menyimpang itu
wanti-wanti agar para hakim
agung baru mampu membuat
Mahkamah Agung. “Namun demikian
citra Mahkamah Agung (MA) lebih
ini adalah hasil atau pilihan terbaik
baik dan berani menghukum koruptor
dari 24 calon yang ada. Dan saya
dengan hukuman yang berat.
punya harapan kepada mereka,” kata
“ICW minta hakim agung baru
nya.
jangan jadi mafia hukum yang
Politisi Partai Keadilan Sejahtera
justru akan memperburuk MA,” kata
(PKS) itu juga berharap delapan
koordinator ICW bidang hukum,
hakim yang terpilih benar-benar
Emerson Yuntho.
berkomitmen merealisasikan dan
Menurutnya MA saat ini sangat
tidak melupakan komitmen mereka
membutuhkan figur hakim agung
ketika uji kepatutan dan kelayakan
yang anti koruptor. Hal itu harus
di depan DPR. “Untuk menjadi anasir
dilakukan karena kasus korupsi
kebaikan dalam rangka perbaikan dan
di Indonesia sudah sangat kronis.
perubahan menuju MA yang lebih
Karena itu hakim agung harus berani
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baik dan menuju MA yang benarbenar agung,” paparnya.
Indra pun mengingatkan agar
delapan hakim agung yang baru
terpilih itu tidak larut dan menjadi
bagian dari mafia peradilan. “Jangan
menjadi pusaran mafia peradilan yang
bergentayangan di MA,” tegas Indra.
Ia juga berharap delapan hakim
yang baru terpilih dapat menjadi
tambahan angin segar bagi MA dalam
rangka mendorong transparansi,
akuntabilitas dan kredibilitas. “Dan
bisa membuat putusan yang lebih
memberikan keadilan bagi para
pencari keadilan,” pungkasnya.

Candaan Daming Sunusi
Sekalipun delapan hakim agung
telah terpilih, namun
banyak sekali dinamika
yang terjadi di balik proses
pemilihan hakim agung ini.
Mulai adanya protes Komisi
III DPR yang meminta agar
Komisi Yudisial memilih
calon hakim agung
yang berkualitas, hingga
munculnya candaan hakim
M Daming Sunusi yang
dinilai sangat tidak pantas
dan melecehkan kaum
perempuan.
Menyangkut keluhan
tentang kualitas para calon
istimewa
hakim yang dinilai masih
sangat kurang, Ketua
Komisi III DPR RI, Gede
Pasek Suadika menegaskan
pihaknya memang sempat
mengeluhkan kualitas para calon
hakim yang disodorkan KY. Namun
pihaknya pun menyadari bahwa KY
telah memilih secara cermat 24 dari 56
calon yang ada.
“Kita memang ingin
membicarakan hal itu dengan KY. Tapi
hal itu masih dalam perencanaan.
Apakah nantinya langsung bertemu
KY atau cukup melalui surat, itu nanti.
Yang jelas menurut KY nama yang
sampai ke DPR ini adalah calon terbaik
dari yang ada,” kata Gede Pasek.
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Sementara itu Anggota Komisi
III Bidang Hukum DPR, Eva Kusuma
Sundari mengecam “kelakar” calon
anggota hakim agung Daming
Sunusi. Menurut Eva, sebagai hakim
apa yang dikatakan Daming sangat
mencederai hati perempuan sehingga
menurut dia Daming Sunusi tak layak
menjadi seorang hakim agung.
“Ucapan ini telah menggambarkan
bahwa dia tak memiliki empati
terhadap isu perkosaan,” kata Eva.
Saat uji kelayakan dan kepatutan
calon hakim agung oleh DPR,
Daming sempat berkelakar soal
kasus perkosaan yang saat ini
marak terjadi. “Kalau untuk narkoba
dan korupsi, saya setuju hukuman
mati. Tapi untuk kasus perkosaan,
harus dipertimbangkan lebih dulu
karena yang diperkosa dengan
yang memerkosa sama-sama
menikmati. Jadi, harus pikir-pikir
terhadap hukuman mati (bagi pelaku
perkosaan),” kata Daming di ruang
rapat Komisi III DPR, Senin 14 Januari
2013.
Eva yang kebetulan hari
itu berhalangan menghadiri
uji kelayakan dan kepatutan
calon hakim agung pun terkejut
mendengar pernyataan Daming di
hadapan rekan-rekan sekomisinya.
Menurutnya, seharusnya Daming
tidak menjadikan isu perkosaan yang
menjadi fokus hak asasi manusia,
sebagai bahan candaan.
“Dia tidak siap jadi hakim agung
karena tidak punya empati dan
sensitivitas dalam menyampaikan
keadilan sebagaimana amanat UU
Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
UU Hak Asasi Manusia, UU Anti
Diskriminasi terhadap Perempuan,
UU Perlindungan Anak, UU Sistem
Peradilan Anak, dan UU Perdagangan
Orang. Cara berpikirnya represif
terhadap perempuan,” kata Eva,
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR
Hajriyanto Thohari mengatakan
pemikiran Hakim Daming Sunusi
sangat dangkal terhadap kasus
perkosaan. Sebagai hakim yang

sudah sangat berpegalaman tak
sepantasnya kata-kata itu terucap.
“Saya rasa sikap dia itu sangat
naif dan tanpa argumen. Itu pikiran
yang sangat superfisial. Beda lagi
jika dia menyatakan dia berideologi
anti hukuman mati, itu masih bisa
dimengerti,” kata politisi Golkar itu.
Kasus Daming ini ternyata
tak hanya berhenti di pemilihan

hanya sekedar salah omong. Itu
mindset lelaki Indonesia itu kayak
gitu. Itu kultur. Kultur kita itu masih
memerlakukan perempuan kurang
tepat. Itu kultur lelaki,” papar Jimly.
Karenanya, kata dia, Daming
harus diberi sanksi. “Cuma saya
tidak tahu kalau harus dipecat,”
katanya. Yang jelas, kata Jimly, akibat
ucapannya itu Daming tidak terpilih

DELAPAN HAKIM AGUNG TERPILIH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desnayeti, hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Padang, spesialis
perkara pidana dengan 25 suara.
Mayjen Burhan Dahlan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi Utama 2,
spesialis perkara pidana militer dengan 43 suara.
I Gusti Agung Sumanatha, Kapusdiklat Teknis Peradilan MA, spesialis
perkara perdata dengan 52 suara.
Margono, hakim tinggi PT Makassar dengan 47 suara.
Hamdi, hakim tinggi PT Yogyakarta dengan 54 suara.
M Syarifuddin, Kepala Badan Pengawas MA, spesialis perkara pidana
dengan 54 suara.
Irfan Fachruddin, hakim tinggi PT TUN Jakarta, spesialis perkara tata
usaha negara dengan 40 suara.
Yakup Ginting, hakim PT Jambi dengan 23 suara.

calon hakim agung. Meski Daming
sudah mengakui kesilafannya dan
meminta maaf, hal itu tak mampu
menghentikan sanksi internal baik
yang akan dijatuhkan MA maupun
Komisi Yudisial.
Tapi soal sanksi, Pakar Hukum Tata
Negara Jimly Assidiqqie tak setuju
kalau sanksi yang akan dijatuhkan
kepada Daming itu sampai ke
pemecatan jabatannya sebagai
hakim.
“Saya setuju bila Daming Sunusi
diberi sanksi terkait candaan tentang
pemerkosaan saat uji kepatutan dan
kelayakan calon hakim agung di
Komisi III DPR itu. Tapi kalau sampai
pemecatan itu terlalu berlebihan,”
tegas dia.
Jimly menjelaskan, alasannya
tidak setuju pemecatan karena
Daming hanya salah omong dan
sudah meminta maaf. “Dan itu bukan

jadi hakim agung. “Itu hukuman. Tapi
kalau harus dipecat sama sekali, itu
wallahhualam,” pungkas bekas Ketua
Mahkamah Konstitusi itu.
Memang dalam kasus ini
calon hakim agung M. Daming
Sunusi langsung meminta maaf
ke masyarakat Indonesia atas
candaannya tersebut. “Saya
sampaikan permintaan maaf, kepada
masyarakat, media massa, komnas PA,
YLBHI dan pemerhati hukum. Terus
terang saya sangat membenci ucapan
ini, tapi entah mengapa...,” ujar
Daming sambil menyeka air matanya.
“Saya menyadari kata-kata itu
tidak pantas diucapkan oleh siapa
pun, termasuk calon hakim agung.
Saya sungguh sangat menyesal,”
sambung hakim yang baru saja
menjabat Ketua PT Palembang.
Namun demikian Daming menyadari
ucapan itu telah menjadi bubur. bd
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KISRUH DI KOMNAS HAM, ANTARA
KEBUTUHAN, JABATAN, DAN FASILITAS
KOMNAS HAM MENDAPAT KECAMAN PEDAS BERBAGAI KALANGAN.
KONFLIK YANG BERPANGKAL DARI KECEMBURUAN FASILITAS
DINILAI SANGAT NAIF. KOMNAS DIBERI SATU BULAN UNTUK
SELESAIKAN MASALAHNYA.

K

ECAMAN terhadap Komnas
HAM datang dari berbagai
lapisan masyarakat. Tak
kurang dari para anggota
DPR, LSM, Pejabat Negara bahkan
kalangan masyarakat kelas bawah
pun ikut menghujat perilaku para
Komisioner Komnas HAM periode
2012 – 2016 yang dinilai “matre” alias
materialistis.
Cemooh ini tentunya sangat
beralasan. Betapa tidak, baru tiga
bulan menjalankan tugasnya
para komisioner sudah bertikai.
Ironisnya, penyebabnya bukan
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menyangkut masalah program atau
tugas penegakan HAM di Indonesia,
melainkan gara-gara cemburu dan
rebutan fasilitas mewah.
Kisruh di Komnas HAM
menghangat dalam pleno pada
awal Januari lalu. Saat itu sembilan
komisioner meminta agar masa
jabatan pimpinan Komnas HAM
yang 2,5 tahun diubah menjadi 1
tahun. Alasan yang dikemukakan, hal
itu terkait menerjemahkan prinsip
kolektif-kolegial dan reformasi
birokrasi.
Namun usulan itu tak langsung

diterima anggota komisioner. Empat
orang menolak perubahan masa kerja
pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1
tahun. Mereka adalah Otto, Wakil
Ketua Sandra Moniaga, M Nurkhoiron,
dan Roichatul Aswidah. Alasannya
masa jabatan itu telalu pendek. Selain
itu usulan seyogianya disampaikan
melalui perubahan undang-undang
sehinga ada payung hukumnya.
Andai saja yang menjadi sumber
kekisruhan itu terkait program kerja,
atau pembicaraan tentang visi dan
misi mereka dalam menjalankan
tugasnya di Komnas HAM sudah
barang tentu masyarakat tak akan
marah. Namun, dalam pertemuan
internal tersebut, ternyata dibahas
pula soal kesenjangan fasilitas antara
komisioner yang menjadi anggota
dan ketua. Mereka mempersoalkan
Ketua Komnas HAM yang mendapat
mobil dinas Toyota Camry, sedangkan
anggota hanya menggunakan mobil
operasional. Hal inilah menyebabkan
Komnas HAM periode sekarang
mendapatkan kritik tajam masyarakat.
Tudingan rebutan fasilitas ini
memang sempat dibantah Komisioner
Nur Kholis. Perubahan masa jabatan
itu diusulkan karena mereka
sebelumnya sudah mempelajari
komisi-komisi nasional yang lain, yang
masa kerja pimpinannya berganti
setiap tahun. “Tidak ada masalah di
sana,” katanya.
Nur Kholis mengakui, memang
dalam rapat ada dinamika yang
menyebut soal perbedaan fasilitas.
Tetapi komisioner lalu sepakat fasilitas
itu akan disamakan. Karena itu Nur
Kholis kembali menegaskan bahwa
masalah fasilitas sebenarnya tidak
menjadi perhatian utama. Apalagi soal
fasilitas itu dari masa kepemimpinan
sebelumnya juga sudah dibahas.
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Menanggapi hal itu Anggota
Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari
secara tegas menyatakan dirinya
tak habis pikir. Konflik di Komnas
HAM tersebut tentunya sangat
mengganggu konsentrasi kerja. Eva
menduga masalah di Komnas antara
lain dipicu adanya komisioner yang
masih bermental ”pencari kerja”.
”Motif ekonomi agaknya masih
menjadi persoalan bagi sejumlah
komisioner. Akibatnya, perbedaan
fasilitas seperti yang diterima ketua
dan anggota Komnas HAM menjadi
masalah dan bahan rebutan,” ucap
Eva, anggota Fraksi PDI-P.
Dulu, jabatan sekjen dipegang
komisioner, yaitu Asmara Nababan.
Uang kehormatan (honor) antara
ketua dan anggota sama, termasuk
fasilitas lainnya. Dulu Komnas HAM
tidak birokratis seperti sekarang.
”Dulu berat dipikul, ringan sama
dijinjing. Akhir-akhir ini seperti ada
yang berebut posisi, berebut fasilitas,”
katanya.
Sementara itu Anggota Komisi III
DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan
konflik internal yang terjadi di
lembaga yang sangat bergengsi
itu. Aboebakar mengatakan, konflik
internal itu bisa menjadi kabar buruk
penegakan HAM selama lima tahun
mendatang.
“Bagaimana mungkin bisa
berkonsentrasi untuk mengawal
penegakan HAM di Indonesia jika
diawal masa jabatan sudah tak
kompak begini,” katanya. Aboebakar
menambahkan, seharusnya ada
kesadaran komunal seluruh anggota
komisioner. “Kepemimpinan mereka
kan sebenarnya kolektif -kolegial,”
tegasnya.
Ketidakkompakan anggota
komisioner menurut Aboebakar akan
berdampak pada lemahnya kinerja
Komnas HAM. “Baru berapa bulan saja
sudah kayak gini. Bagaimana nasib
lima tahun ke depan,” kata dia dengan
nada prihatin.
Menurut Aboebakar, jika ini
terus berlarut tak mustahil banyak
persoalan HAM terlantar. Akibatnya

masyarakat yang dirugikan. Repotnya,
tambahnya lagi, kalau benar yang
menjadi persoalan adalah fasilitas,
seperti mobil Camry untuk Ketua,
atau sepinya peminat subkomisi
pengkajian yang dinilai “kering”. “Bila
orientasinya adalah pendapatan dan
fasilitas mungkin lebih tepat bila
mereka dulu mendaftar ke korporasi,
bukan menjadi komisioner Komnas
HAM,” kata Aboebakar.

Waktu Satu Bulan
Sementara itu dalam acara dengar
pendapat yang membahas konflik
internal Komnas HAM, Komisi III DPR
mengaku menyesal telah memilih
anggota Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), yang hanya
memikirkan kepentingannya sendiri.
Apalagi konflik di internal lembaga
negara tersebut, menyusul rebutan
jabatan ketua dan fasilitas yang
diterima. ‘’Saya hari ini prihatin dan
menyesal telah menyetujui komisioner
Komnas HAM ini jika kenyataannya
sekarang mereka ribut di internal
karena masalah jabatan dan fasilitas,’’
kata Trimedya Panjaitan.
Senada dengan Trimedya, anggota
Komisi III Ahmad Yani mengatakan
kisruh di internal anggota Komnas
HAM sangat memalukan karena hanya
memikirkan jabatan dan fasilitas.
‘’Mereka tampaknya cuma mencari

materi, hanya memperebutkan mobil
Camry jatah ketua,’’ sesalnya.
Ia mengancam apabila sampai
batas waktu yang ditentukan,
anggota Komnas HAM belum juga
dapat menyelesaikan persoalan
internalnya maka pihaknya akan
mengusulkan agar Komisi III selaku
lembaga yang telah memilih melalui
fit and proper test akan mencabut
mandat yang telah diberikan. ‘’Kalau
masih ribut, saya kira cabut saja
mandat mereka itu. Ini bukannya kerja
malah berantem terus,’’ kata anggota
DPR dari Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan ini.
Hasil rapat Komisi III dengan
Komnas HAM akhirnya memutuskan
memberi waktu paling lama sebulan
kepada anggota atau komisioner
Komnas HAM untuk membenahi dan
menyelesaikan persoalan internal
organisasinya, terutama menyangkut
masa jabatan yang hanya satu tahun
bagi pimpinan.
‘’Komisi III mendesak kepada
Komnas HAM dalam waktu paling
lama satu bulan untuk menyelesaikan
masalah internal kemudian dilaporkan
kepada Komisi III DPR,’’ kata Wakil
Ketua Komisi III Almuzzamil Yusuf
yang memimpin rapat tersebut.
Almuzammil menegaskan, apabila
sampai satu bulan Komnas HAM
tidak juga mampu menyelesaikan

istimewa

Nur Cholis
FEBRUARI 2013

Warta BPK

27

ANTAR LEMBAGA

permasalahan internalnya, maka
proses pemilihan akan diambil alih
oleh Komisi III DPR untuk menentukan
ketua Komnas HAM yang saat ini
statusnya demisioner.
Dua poin kesimpulan itu, menurut
politisi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ini, sudah sangat moderat, dan
menjadi jalan tengah yang tidak
terlalu masuk dalam urusan internal
Komnas HAM.
Sedangkan Koalisi Masyarakat
Sipil juga mengkritisi Komnas HAM.
Lembaga itu dinilai asyik dengan
dirinya sendiri, sibuk mengurusi
jabatan. Bukan fokus berjuang
melayani masyarakat. Kisruh masa
jabatan justru telah menjadi cap
buruk bagi Komnas HAM era
sekarang.
“Kami tetap menolak keputusan
tentang masa kepemimpinan Komnas
HAM 1 tahun dan pemberlakukan
secara surut tata tertib baru,” jelas
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil
Haris Azhar.
Menurut Haris, pilihan 1 tahun
masa jabatan bagi Ketua Komnas
HAM jelas merupakan keputusan
buruk karena akan memperlemah
pelaksanaan rencana dan prioritas
kerja penanganan kasus-kasus
pelanggaran HAM di Indonesia.
“Sejumlah kritik dan input dari
masyarakat sipil telah disampaikan
dengan mendukung pimpinan tetap
pada 2 tahun 6 bulan. Hal ini harusnya
dianggap sebagai dukungan kepada
Komnas HAM dari masyarakat sipil,”

analisadaily.com

Mogok kerja ala Komnas HAM

jelas Haris.
Sayangnya, lanjut Haris, para
anggota Komnas HAM yang setuju
perubahan 1 tahun, tetap bersikeras
untuk mengejar jabatan semata.
Hal ini ditandai dengan keputusan
memberlakukan jabatan ketua bergilir
1 tahun, dan keputusan diberlakukan
secara surut.
“Hal ini mengindikasikan
adanya kepentingan politik untuk
menghancurkan kelembagaan
Komnas HAM dari dalam. Lebih
parah lagi, dalam rapat pleno
dilakukan tertutup, tanpa adanya
perangkat kelembagaan administratif
pendokumentasian proses rapat.
Rapat tidak diperbolehkan untuk
diakses siapa pun, termasuk staf, dan

juga perwakilan masyarakat sipil
(KONTRAS, YLBHI, ELSAM, IMPARSIAL
dan sejumlah individu pemerhati
HAM),” urai Haris.
‘Pertikaian’ antar komisioner soal
masa jabatan rupanya berimbas pada
kerja staf di Komnas HAM. Para staf
itu meminta agar komisioner bersikap
transparan.
Ada 86 staf Komnas HAM yang
menandatangani pernyataan. Mereka
menyesalkan tidak transparannya
pengambilan keputusan oleh para
komisioner di sidang paripurna.
“Menyesalkan sikap komisioner yang
mengecilkan peran staf, padahal kerjakerja Komnas HAM sangat tergantung
pada kerjasama yang efektif antara
staf dan komisioner,” jelasnya.

Merekapun menyindir lewat sebuah puisi.

Komnas adalah rumah kita
Bukan hanya milikmu, atau milik mereka. Ini adalah bangunan yang
dikokohkan bagi kemanusiaan kita
Dengan nuraninya sebagai pelita-NYA
Kami yang barangkali kalian anggap tidak ada Adalah kami yang
terbilang hari, bulan, dan tahun setia duduk manis di rumah kita Mengecap
asin pahit manis bersama. bd
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LELANG JABATAN,
ARAH PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI

kebijakan lelang jabatan juga sejalan
dengan kebijakan percepatan reformasi
birokrasi.
Lelang jabatan atau open promotion
ini diharapkan bisa dilaksanakan seluruh
instansi pemerintah paling lambat
tahun 2013. Kementerian PAN dan RB
telah mengawali langkah itu dengan
melakukan open promotion untuk
SETELAH MELALUI TAHAP PENGGODOGAN KONSEP SECARA MATANG jabatan Kepala Badan Kepegawaian
TAHUN 2011, KINI, BPK SIAP MENGGULIRKAN LELANG JABATAN
Negara (BKN), Kepala Lembaga
Administrasi negara (LAN), Deputi Arsip
ATAU JOB TENDER. TUJUAN HAKIKINYA ADALAH MENJADI SALAH
Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan
SATU ARAH PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI.
Staf Ahli Menteri PAN-RB akhir tahun
2011.
Tahun 2012 Kementerian PAN
EBIJAKAN
dan RB telah menyusun Rencana
lelang jabatan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
mulai ramai
mengenai Pengisian (Rotasi/
dibicarakan
Promosi) dalam Jabatan Secara
orang. Populernya
Terbuka, yang merupakan revisi dari
istilah itu dimulai saat
PP No. 100/2000 jo. PP No. 13/2002
Gubernur dan Wakil
dan akan disesuaikan dengan
Gubernur Jakarta
Undang-Undang Aparatur Sipil
berencana ‘melelang’
Negara (UU ASN) yang kini masih
beberapa jabatan
dalam pembahasan.
penting di Satuan Kerja
Pada tahun 2013 ini,
Perangkat Daerah (SKPD)
Kementerian PAN dan RB kembali
Provinsi DKI Jakarta
istimewa
melakukan open promotion untuk
pertengahan tahun
Basuki Tjahaja Purnama
tiga jabatan eselon I pada posisi
2013.
Deputi Kelembagaan, Deputi
Secara eksplisit Wakil
aturan.
Pengawasan dan Akuntabilitas,
Gubernur DKI Jakarta
Dengan sistem lelang terbuka itu,
Deputi SDM Aparatur, serta beberapa
Basuki Tjahaja Purnama menyatakan
pejabat eselon yang ada di seluruh
jabatan eselon II. “Saat ini tengah
bahwa lelang jabatan dimaksudkan
tanah air -tidak hanya di pusat
berlangsung assessment center, dan
untuk membangun transparansi
tetapi juga daerah- berkesempatan
mulai 4 Februari 2013 memasuki
dalam penentuan jabatan sekaligus
berkompetisi mengisi jabatan
tahapan wawancara,” ujar Menteri.
menjaring sumber daya manusia sesuai
dimaksud. Lebih dari itu, jabatanSelain Kementerian PAN-RB, instansi
kompetensinya.
jabatan penting dapat diisi orang-orang
pemerintah yang sudah melaksanakan
Rencana lelang jabatan ini, menurut
yang kompeten, dan mempunyai
promosi jabatan secara terbuka antara
Basuki, salah satunya karena dinilai
mempercepat pelaksanaan reformasi
lain: Badan Kepegawaian Negara (BKN),
banyak pegawai yang tak kompeten,
birokrasi. Metode ini juga menghindari
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
karena proses seleksi yang buruk
terjadinya pemilihan pejabat
dan Badan Pengawasan Keuangan
di masa sebelumnya. Penyaringan
didasarkan pada kedekatan, serta like
dan Pembangunan (BPKP). Bahkan,
dilakukan sebatas syarat memenuhi
and dislike, apalagi Korupsi, Kolusi, dan
sejumlah Pemerintah Daerah lain
kotak organisasi.
Nepotisme (KKN) yang akan berbuntut
berencana melakukannya, termasuk
Sementara itu, Menteri PAN dan
pada jeleknya pelayanan publik.
Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Kaltim,
RB Azwar Abubakar menyambut baik
Lelang jabatan, merupakan realisasi
dan lainnya.
dan mengapresiasi rencana Pemprov
dari Surat Edaran Menteri PAN dan RB
DKI Jakarta melelang jabatan –yang
No. 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara
disebutnya sebagai open promotion‘Lelang Jabatan’ di BPK
Pengisian Jabatan Struktural Yang
untuk Camat dan Lurah serta jabatan
Tak terkecuali, BPK pun berencana
Lowong Secara Terbuka di Lingkungan
lainnya. Namun, Azwar mengingatkan
melakukan hal yang sama. Istilah yang
Instansi Pemerintah. Lebih dari itu,
agar lelang jabatan dilaksanakan sesuai
digunakan adalah ‘lelang jabatan’ atau

K
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‘job tender’. Kini, prosesnya menunggu
persetujuan Sidang Badan. Model yang
digunakan di BPK bukan lelang terbuka,
tetapi lelang jabatan tertutup. Artinya,
jabatan yang ‘dilelang’ diperuntukkan
bagi pegawai di kalangan internal
BPK. Itupun dengan syarat-syarat
administrasi yang masih menunggu
keputusan Sidang Badan. Namun,
salah satu syarat yang diakomodir di
antaranya minimal Pangkat Golongan
IV/C.
Hal itu disampaikan Kepala
Bagian Perencanaan dan Mutasi Biro
Sumber Daya Manusia (Biro SDM) BPK
Padang Pamungkas. Dikatakannya,
lelang jabatan sangat dimungkinkan
penerapannya di BPK. Sebab, BPK
sudah memiliki pola karier pegawai di
lingkungan pelaksana BPK.
Adapun lelang jabatan yang
rencananya akan dibuka BPK adalah

3 (tiga) jabatan eselon I yang masih
lowong: Auditor Utama Keuangan
Negara II (Tortama II), Kepala Direktorat
Utama Perencanaan, Evaluasi,
Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Negara BPK (Kaditama Revbang dan
Pusdiklat), dan Staf Ahli BPK. Lelang
akan dilakukan serentak untuk ketiga
posisi tersebut.
Lebih lanjut Padang Pamungkas
mengatakan bahwa latar belakang
kenapa BPK membuka lelang jabatan
ini karena BPK sudah memiliki standar
kompetensi setiap jabatan. “Dengan
begitu, siapa pun yang cocok dengan
standar kompetensi itu, dipersilakan
mendaftar,” ucap Padang.
Jika yang mendaftar lebih dari
satu, otomatis harus ada proses
seleksi. Proses seleksi ini memiliki
beberapa tahapan, yaitu tes kesehatan,

kelengkapan administrasi, dan hasil
dari assessment center.
Bagi semua pendaftar yang
memiliki semua persyaratan, nantinya
akan dimasukkan ke dalam assessment
center. Fungsi assessment center untuk
menilai siapa yang memiliki nilai
terbaik. Hasil assessment center akan
diambil tiga calon dengan nilai terbaik.
Lalu, mereka mempresentasikan
visi, misi, rencana program, rencana
target yang akan dicapai. Setelah itu,
akan dibawa ke Sidang Badan untuk
diputuskan calon mana yang akan
dipilih mengisi jabatan lowong itu.
Menurut Padang Pamungkas,
kemungkinan lelang jabatan untuk
jabatan di bawah eselon I juga terbuka,
dengan catatan jika pelaksanaan lelang
jabatan eselon I ini berhasil. Perumusan
lelang jabatan di BPK sendiri, lanjutnya,
sudah dilakukan November 2011.

ANDRINOF CHANIAGO:

PERHATIKAN KRITERIA
DAN ATURAN
PENGAMAT Kebijakan Publik Andrinof Chaniago
melihat lelang jabatan ini hanya istilah. Esensinya justru
lebih penting, yakni mendorong transparansi dalam
pengisian jabatan berdasarkan kompetensi lewat sistem
kompetisi terbuka. Walau diistilahkan lelang terbuka,
tetapi prosesnya tetap berdasar kriteria dan peraturanperaturan, seperti: syarat kepangkatan, golongan,
pendidikan, dan lain-lain.
Lelang jabatan sendiri memiliki dua model: model
terbuka dan model tertutup. Model terbuka adalah
model lelang jabatan yang diperuntukkan bagi
semua PNS yang berada di instansi lain untuk bisa
ikut mendaftar. Sementara model tertutup adalah
model lelang jabatan yang diperuntukkan bagi PNS di
kalangan internal.
Walau Andrinof lebih suka lelang jabatan dengan
model terbuka, tetapi tetap harus ada syaratnya.
Syaratnya, jika PNS dari luar instansi yang akan mengisi
jabatan tersebut lebih baik dari sisi kemampuan,
kompetensi, mental, dan psikis daripada PNS di internal
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instansinya.
Tapi, jika PNS
di internal
instansi, dari sisi
kemampuan,
kompetensi,
istimewa
mental dan
psikisnya sama
saja atau bahkan lebih baik daripada PNS dari luar
instansi, maka lebih baik lelang jabatan secara internal
saja.
Hal penting sebenarnya adalah bagaimana
orang yang mengisi jabatan lowong tersebut bisa
melaksanakan tugasnya dengan baik dan berintegritas.
Muaranya adalah pada kinerja instansi yang lebih baik.
“Manfaat lelang jabatan ini akan meningkatkan kinerja.
Karena yang mengisi jabatan adalah orang-orang yang
terpilih dan teruji. Selama ini kan bukan orang-orang
yang teruji, tertutup ya, karena KKN, bahkan kadang
ijazahnya nggak jelas,” papar Andrinof. and

AKSENTUASI

INDONESIA RANKING TERTINGGI
DALAM KETERBUKAAN ANGGARAN
SE-ASEAN
MENGGESER FILIPINA, TAHUN INI INDONESIA MEMUNCAKI
KATEGORI NEGARA DENGAN TINGKAT KETERBUKAAN ANGGARAN
TERBAIK SE-ASEAN. BAGAIMANA DENGAN URUTAN DI DUNIA?
SETIDAKNYA DI ATAS RATA-RATA, MENGINGAT SKOR TERTINGGI
BERJUMLAH 93, DIRAIH SELANDIA BARU.

seknasfitra.com

Yuna Farhan

K

ABAR lumayan baik itu dilansir
Yuna Farhan, Sekjen Forum
Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA) dalam jumpa
pers di Jakarta, Minggu (3/2). FITRA
telah bekerja sama dengan Budget
Partnership melakukan survei Open
Budget Index (OBI). Mereka menyurvei
100 negara, dan menempatkan
Indonesia di urutan ke-20 dengan skor
62.
Skor Indonesia tadi naik signifikan
dibanding tahun 2010, di mana
Indonesia mendapat skor 51. Untuk
Asia Tenggara, skor yang diraih

Indonesia tertinggi, dibanding Filipina
skor 48, Malaysia 39, Thailand dan Timor
Leste masing-masing 36, Vietnam 19,
Kamboja 15, dan Myanmar 0. Dari 100
negara yang disurvei, yang tertinggi
adalah Selandia Baru dengan skor 93,
Afrika Selatan 90, Inggris 88, Swedia 84,
Norwegia 83, dan Perancis 83. “Ini skor
istimewa untuk Indonesia,” ujar Yuna
Farhan, dalam jumpa pers “Open Budget
Index 2012 Transparansi Anggaran
Meningkat, Partisipasi Masih Lemah” itu.
Yuna menjelaskan tentang
metodologi OBI menilai ketersediaan
dokumen anggaran publik dan

kecukupan informasi. Ada delapan
dokumen kunci anggaran yang diteliti
OBI, yakni; 1). Pre-Budget Statement atau
kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, 2). Executive
Budget Proposal atau nota keuangan
dan RAPBN, 3). Enected Budget
atau APBN yang telah ditetapkan,
4). Citizen Budget atau ringkasan
anggaran yang mudah dipahami
publik dan mudah dipublikasikan, 5).
In year report atau laporan realisasi
anggaran. (Di Indonesia, laporan ini
belum dipublikasikan, satu-satunya
dokumen yang belum dipublikasikan
pemerintah), 6). Mid year review atau
laporan pelaksanaan APBN Semester
I, 7). Year and report atau laporan
keuangan pemerintah pusat, 8). Audit
report atau laporan hasil pemeriksaan.
Menurut Yuna, rendahnya skor
OBI Indonesia pada 2010, karena
pemerintah tidak membuat citizen
budget atau ringkasan anggaran yang
memudahkan publik membaca dan
memahami. “Namun pada RAPBN
2012, pemerintah membuatnya dan
mempublikasikan di beberapa media
dan laman kementerian keuangan,”
ucap Yuna. Selain ringkasan anggaran
laman Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) juga menjadi bahan kajian
yang diteliti dalam OBI.
Sementara itu, Lukman Hakim,
Peneliti OBI dari Seknas FITRA
mengungkapkan, selain kecukupan
informasi dalam dokumen, penelitian
juga dilakukan pada nota keuangan
juga mulai bertambah, seperti informasi
mengenai target kinerja dan lainnya.
“Di sini OBI juga dipergunakan sebagai
salah satu kriteria negara untuk turut
serta dalam inisiatif global Open
Government Partnerships (OGP), yang
FEBRUARI 2013
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diluncurkan pada 2011, dimana
Indonesia merupakan salah satu
pendirinya,” jelas Lukman.
Ia menambahkan, hasil OBI
2012 menunjukkan negara-negara
maju cenderung memiliki tingkat
transparansi anggaran tinggi.
Sedangkan negara-negara yang
memiliki tingkat demokrasi rendah,
memiliki skor keterbukaan anggaran
kepada publik rendah pula. Tingkat
transparansi dan akuntabilitas,
tandasnya, benar-benar tergantung
dari komitmen pemerintah.
“Selain itu, negara-negara dengan
ketergantungan donor tinggi,
cenderung memiliki peningkatan
signifikan dalam keterbukaan
anggaran kepada publik.”
Terkait prestasi peningkatan OBI
Indonesia 2012, menurut Lukman,
bukan keberhasilan pemerintah
semata. Peningkatan ini, juga tercapai
karena faktor lahirnya UU Keterbukaan
Informasi Publik dan partisipasi
masyarakat sipil.
Ditambahkannya pula, untuk
meningkatkan transparansi anggaran
di Indonesia, ada beberapa hal yang
belum dan harus dilakukan pemerintah
di antaranya; memublikasikan in year
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report atau realisasi anggaran pada
tahun berjalan untuk tiga bulanan.
“Mulai tahun 2012, Kemenkeu
membuat laporan realisasi namun
terhenti pada bulan Agustus,”
jelasnya. Kemudian, meningkatkan
komprehensif kecukupan informasi
anggaran pada Nota Keuangan RAPBN
dan dokumen pendukung RKAKL, LKPP khususnya menampilkan
capaian kinerja dan melakukan
konsultasi publik pada penyusunan
citizen budget. “Dibandingkan Filipina,
tingkat keterlibatan masyarakat dalam
penyusunan anggaran di Indonesia
tergolong lemah. Oleh karena itu,
pemerintah harus memperluas
partisipasi masyarakat dalam
penyusunannya,” tegas Lukman lagi.
Dalam release yang dimuat
internationalbudget.org diungkapkan,
banyak pemerintahan di negara-negara
dunia, menutup masalah anggaran dari
masyarakatnya. Berdasarkan studi, tiga
dari empat negara gagal memenuhi
standar transparansi dasar, langkanya
informasi anggaran serta lemahnya
akuntabilitas publik. Dari 100 negara
yang disurvei International Budget
Partnership tahun 2012, sebanyak 77
dari 100 negara, gagal memenuhi

standar dasar transparansi anggaran,
bahkan 21 negara di antaranya,
tidak memublikasikan proposal
anggaran eksekutif, yakni dokumen
paling penting untuk memahami
rencana pemerintah untuk mengelola
keuangan negara.
Temuan penting lain dalam survei
ini adalah, pemerintah kurang memberi
kesempatan masyarakat berpartisipasi
dalam proses anggaran. Skor rata-rata
pada peluang partisipasi adalah 19
dari 100. “Tidak adanya informasi dan
kurangnya kesempatan partisipasi,
membuat warga tidak bisa memahami
anggaran maupun meminta
pertanggung-jawabannya,” ujar Warren
Krafchick, Direktur International Budget
Partnership. Ia menambahkan, hal itu
membuka pintu penyalahgunaan dan
penggunaan uang rakyat secara tidak
tepat dan tidak efisien, serta merusak
pembangunan ekonomi yang adil
pada saat sumber daya masyarakat
dan layanan berkurang karena krisis
keuangan. Hal ini memiliki implikasi
besar bagi kualitas hidup manusia
di seluruh dunia. Dan, transparansi
adalah salah satu senjata paling ampuh
melawan korupsi, pemborosan, dan
pemerintahan yang buruk.” dr

INTERNASIONAL

USAID DUKUNG PENINGKATAN
KUALITAS KONTROL INTERNAL
DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL TERHADAP BPK TERUS MENGALIR DAN
BERKESINAMBUNGAN. YANG TERAKHIR, WAKIL KETUA BPK HASAN BISRI, DIDAMPINGI INSPEKTUR
UTAMA BPK MAHENDRO SUMARDJO MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI MANAGEMENT SYSTEM
INTERNASIONAL (MSI), KAMIS (7/2).

Pelatihan peer review yang diselenggarakan tahun lalu (medio September - Oktober 2012).

D

ELEGASI MSI yang berkunjung dan diterima
di lantai 9 Gedung Umar Wirahadikusumah,
Kantor Pusat BPK Jakarta itu, adalah
Joseph Christoff, Direktur Institute of Public
Accountability, dan Juhani Grossmann, Chief of Party of MSI
pada program Strengthening Integrity and Accountability
Progam 1 (SIAP-1). Joseph Christoff sendiri adalah mantan
Direktur International Affairs di United State Government
Accountability Office (GAO) atau BPK-nya (Supreme Audit
Institution) Amerika Serikat.
Kunjungan delegasi MSI sendiri merupakan rangkaian
kegiatan dari program penguatan integritas dan
akuntabilitas tahap pertama atau Strengthening Integrity
and Accountability Program 1 (SIAP-1). Program ini

merupakan implementasi kemitraan United State Agency
for International Development (USAID), sebuah organisasi
bantuan internasional Amerika Serikat dengan BPK RI.
Hasan Bisri, dalam kesempatan itu, menyampaikan
apresiasi atas kedatangan dan upaya USAID yang dalam hal
ini delegasi MSI, untuk membantu BPK melalui berbagai
pelatihan dan kegiatan selama ini. Terkait pelatihan peer
review yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, Hasan
Bisri menyampaikan pentingnya pelatihan tersebut
dalam rangka pelaksanaan peer review pada tahun-tahun
selanjutnya.
Menurut Hasan, pelatihan peer review adalah
kesempatan yang baik bagi BPK, untuk mengevaluasi secara
internal atas peer review yang dilakukan pihak independen
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Juhani Grossmann

Joseph Christoff

dari luar lingkup BPK. Walaupun secara rutin, BPK telah
dievaluasi dan diawasi secara internal oleh Inspektorat
Utama BPK, namun, melalui pelatihan peer review ini
diharapkan dapat bermanfaat, terutama dalam memberikan
nilai tambah peningkatan kualitas kontrol internal,
khususnya kualitas laporan pemeriksaan BPK.
Peningkatan kualitas tersebut, dalam upaya memenuhi
harapan masyarakat terhadap BPK. “Publik sangat
mengharapkan BPK mampu melakukan audit untuk
mencegah dan memberantas korupsi,” ucap Hasan Bisri.
Sementara itu, Joseph Christoff dan Juhani Grossmann
menyampaikan beberapa dukungan kegiatan dan pelatihan
yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk BPK. Selain itu,
mereka merencanakan penyusunan dan pengembangan
beberapa pelatihan dan kegiatan yang dapat memberikan
manfaat terhadap pengembangan dan penguatan BPK ke
depan.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan
ini adalah mengenai rencana dukungan USAID dalam
menyelenggarakan pelatihan peer review untuk Inspektorat
Utama BPK mengenai The International Standards of
Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5600 atau standar
internsional badan-badan pemeriksa sedunia. Termasuk
panel diskusi dengan ahli dari Supreme Audit Institution
negara lain. Hal ini, menurut Joseph Christoff, diperlukan
dalam mempersiapkan peer review, pembelajaran, dan
metode-metode untuk menerapkan rekomendasi peer
review.
Selama ini, USAID melalui MSI, telah memberikan
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beberapa jenis dukungan kepada BPK. Beberapa dukungan
itu, antara lain: pengembangan Sistem Kendali Kecurangan
(SIKENCUR); assessment atas sistem whistleblower yang
ada di BPK; pelatihan mengenai standar INTOSAI dalam
melaksanakan peer review; assessment atas strategi
komunikasi di BPK; serta pelatihan dan sertifikasi 30 auditor
BPK sebagai Certified Fraud Examiner (CFE).
Sedangkan dukungan yang sedang dilaksanakan di BPK
saat ini, antara lain: membuat video mengenai Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK; membantu pembuatan laporan
tahunan; dan Pelatihan Audit Forensik atas Data Digital dan
Pemetaan Risiko Kecurangan di BPK.
Sebelumnya, tahun 2012, kerja sama antara BPK dan
USAID melalui MSI telah dilakukan dengan mengadakan
pelatihan peer review dalam kerangka Program Penguatan
Integritas dan Akuntabilitas BPK RI. Pelatihan itu juga
diselenggarakan dalam rangka berbagi pengalaman dan
pengetahuan sebagai bagian dari pengembangan kapasitas
BPK.
Pelatihan berlangsung di Hotel Atlet Century, Jakarta,
pada Senin 24 September 2012. Bertindak sebagai
konsultan Joseph Christoff, ahli audit kinerja dari Amerika
Srikat Venecia Rojas Kenah, Juhani Grossmann, dan Haryono
Adi, perwakilan dari MSI.
Acara tersebut diikuti oleh 25 peserta, antara lain:
Kapusdiklat BPK Cris Kuntadi, Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi NTT B. Dwita Pradana, Kepala Perwakilan BPK
RI Provinsi Sulawesi Utara Rochmadi Saptogiri, Kabag
Hubungan Luar Negeri Juska Meidy Enyke Sjam, Kadit

INTERNASIONAL

Penelitian dan Pengembangan Hery Subowo.
Keterlibatan BPK dalam organisasi
internasional INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI,
memberi keuntungan salah satunya adalah
terbukanya kesempatan belajar dan berbagi
pengalaman. Salah satu pembelajaran yang
diterapkan adalah dilaksanakannya peer review
pada masing-masing lembaga pemeriksa.
Kegiatan ini dijadwalkan dilakukan rutin oleh
anggota masing-masing lembaga pemeriksa
kepada anggota lain untuk melihat kinerja
kelembagaan. Pelatihan ini juga berfungsi untuk
meningkatkan kapasitas BPK dalam melakukan
review secara internal sehingga kinerja institusi
BPK dapat meningkat. and
Salah seorang trainer peer review tengah berinteraksi dengan pegawai BPK.

MENJADI PANELIS DI THE RULE OF
LAW AND THE ENVIRONMENT
MELALUI PERTEMUAN HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF
LAW AND THE ENVIRONMENT BPK DAPAT MENINGKATKAN
KERJASAMA YANG EFEKTIF DAN OPTIMAL DENGAN INSTITUSI
PENEGAK HUKUM DI NEGARA MASING-MASING. SELAIN ITU JUGA
DAPAT MENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL, REGIONAL DAN
MULTILATERAL ANTARA SAI DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN.

K

IPRAH Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) di kancah
internasional sudah tak
diragukan lagi. Berbagai even
bertaraf internasional kerap diikutinya.
Bahkan tidak jarang BPK menjadi
penggangas sejumlah kegiatan
berskala internasional. Sebut saja
misalnya ASEANSAI, organisasi BPK seAsia Tenggara, yang kelahirannya juga
dibidani BPK.
Tak hanya itu. Masih dikancah
internasional, BPK bersama Kelompok
Kerja Audit Lingkungan Badan
Pemeriksa Sedunia atau INTOSAI
WGEA juga telah membuat manual
audit kehutanan dan melakukan
pemeriksaan bersama dalam kaitan
isu perubahan iklim. Selain aktif di
INTOSAI WGEA, BPK juga aktif dalam
pelaksanaan pemeriksaan bersama
dengan Badan Pemeriksa negara lain.
Tak heran bila kali ini BPK juga
kembali dipercaya berbicara pada
event high-level meeting on the rule
of law and the environment yang
digelar di Nairobi, Kenya, pada 17
Februari 2013 lalu. Pertemuan yang

Kantor UNEP di Nairobi, Kenya, tempat diselenggarakannya acara high-level meeting on the rule of law and the
environment
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diselenggarakan United Nations
Environment Programme (UNEP) ini
dihadiri para Menteri Lingkungan
Hidup dan perwakilan pemerintah
dari beberapa negara. Selain itu acara
ini juga dihadiri Ketua Mahkamah
Agung, Kepala Pengadilan, Jaksa
Agung, Ketua Badan Pemeriksa
negara lain atau Supreme Audit
Institutions (SAI), Hakim Agung dan
perwakilan-perwakilan tinggi lainnya
Delegasi Badan Pemeriksa
Keuangan dipimpin Anggota
BPK, Ali Masykur Musa. Bahkan Ali
Masykur Musa akan menjadi panelis
bersama H.E Anura Pryiyadarshana
Yapa (Minister for Enveronment, Sri
Langka), Mr. Charles Di Leva, (Chief
Counsel, World Bank), Mr. Kennet
Markowits (Managing Director, INECE)
dan Ms. Shella Abed (Executive
Director IDEA.)
Dalam pertemuan tersebut
BPK menjelaskan beberapa hal
yang menjadi harapan BPK. Ali

Masykur Musa memberikan
materi bertema Improving the
Effectiveness of Environmental Law
at The National Level.Peran aktif BPK
di dunia internasional dan peran
pemeriksaan dalam penegakan
hukum disampaikan pada pertemuan
tersebut.
Sedangkan terkait dengan
pemeriksaan BPK yang berperspektif
lingkungan, Ali Masykur
Musa menjelaskan BPK telah
berpengalaman melaksanakan
pemeriksaan pengelolaan keuangan
negara yang berperspektif
lingkungan. Di antaranya pemeriksaan
manajemen hutan, kebakaran hutan,
pengelolaan pertambangan, limbah
rumah sakit, serta perikanan
dan kelautan. Dalam melakukan
pemeriksaan BPK menggunakan
peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan lingkungan.
Seperti Undang-undang Lingkungan
Hidup, UU Kehutanan, dan UU

Pertambangan, sebagai kriteria
dalam pemeriksaannya. Sementara
metodologi dan teknik pemeriksaan
yang dilakukan menggunakan
teknologi geo-spatial seperti
Geographical Information System (GIS)
dan Global Positioning System (GPS).
Melalui pertemuan tersebut,
Ali Masykur Musa berharap BPK
dapat meningkatkan kerjasama
yang efektif dan optimal dengan
institusi penegak hukum di negara
masing-masing. Selain itu juga juga
untuk meningkatkan kerjasama
bilateral, regional dan multilateral
antara SAI dalam pelaksanaan
pemeriksaan. Tidak ketinggalan juga
melalui pertemuan tersebut dapat
meningkatkan kerjasama dengan
UNEP, Bank Dunia dan lembaga
internasional lainnya. Tujuannnya
untuk mengoptimalkan kualitas
pemeriksaan dan hasil pemeriksaan.
bw

Anggota BPK Ali Masykur Musa bersama pejabat eselon I dan II BPK dalam konferensi pers terkait keikutsertaan BPK pada acara yang digelar UNEP di Nairobi, Kenya.
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Opini
SENJAKALA PENUNTASAN
SKANDAL CENTURY
Oleh Febriansyah *)

P

ENANGANAN skandal bank Century tampaknya
semakin mendekati “jalan tak ada ujung”. Proses
yang panjang, tarik menarik kepentingan politik
yang keras, hingga berbagai isu melanda lembaga
anti-korupsi, KPK. Di jilid dua kepemimpinan KPK, arah
penanganan kasus Century tampak memang tidak akan
melewati garis penting penelusuran siapa yang diuntungkan
di balik kebijakan penyelamatan sebuah bank sakit.
Bagaimana dengan KPK Jilid III? Dua bulan berselang, kita
belum melihat perkembangan signifikan.
KPK memang merupakan salah satu lembaga penegak
hukum yang dibebani kewaiban menguak skandal
“penyelamatan” bank ini. Selain KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
tercatat sebelumnya sudah menangani dari aspek pidana
perbankan, pencucian uang dan korupsi. Robert Tantular,
pemilik Bank Century sudah dijatuhi vonis bersalah 9 tahun
penjara dan denda Rp 100 miliar.
Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 615.K/Pid.
Sus/2010, Robert dihukum karena melanggar ketentuan
pidana perbankan. Sebagai pemegang saham mayoritas ia
dianggap bersalah karena terbukti melanggar tiga dakwaan
JPU. Pertama, menyuruh pemindahbukuan valas milik
Budi Sampoerna di PT LBS Bank Century cabang Kertajaya
Surabaya ke kantor di Senayan senilai RS$ 18 juta tanpa
izin pemilik. Kedua, perintah pengucuran kredit yang tidak
prosedural dengan plafon Rp 121,3 miliar pada PT Wibowo
Wadah Rezeki dan Rp 60 miliar pada PT Accent Investindo.
Dan, Ketiga, melakukan perbuatan terlarang bersama pihak
terafiliasi Hesyam Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi terkait suratsurat berharga senilai US$ 246 juta.
Kemudian, Kejaksaan mengajukan Hesyam dan Rafat ke
pengadilan secara in-absentia dengan dakwaan melakukan
pencucian uang dan korupsi. Di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, hakim menjatuhkan vonis bersalah dengan
persidangan tanpa kehadiran terdakwa (16 Desember 2011).
Dua orang pemilik bank yang berstatus DPO ini diganjar
hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 5 miliar dan uang
pengganti Rp 3,1 triliun. Menurut keterangan pihak Kejaksaan,

vonis tersebut akan digunakan untuk asset recovery.
Sejumlah aset yang akan disita tersebar di sejumlah
negara, bahkan salah satunya diduga ada di bank Swiss. Jika
mengacu pada hasil Audit Investigasi BPK terhadap Bank
Century, kasus yang diajukan secara in-absentia ini tampaknya
dikategorikan sebagai salah satu penyebab kerugian bank
karena praktek tidak sehat yaitu senilai Rp 3,114 triliun.

Persekongkolan
Dari dua proses hukum yang paling signifikan terkait
kasus Bank Century, tampaknya penegak hukum sudah mulai
menjalankan fungsinya untuk menuntaskan skandal Century.
Akan tetapi, hali ni perlu dibaca secara hati-hati. Pertama,
terlihat sekali orientasi proses hukum masih fokus pada
pemilik bank. Seolah-olah persoalan bank Century hanya
terjadi semata-mata karena kenakalan para bankir dan pemilik
saham mayoritas di bank sakit tersebut.
Hal ini menjadi sangat penting, mengingat perjalanan
Bank Century tidaklah melewati jalan yang datar. Sejak
masih bernama Bank CIC, ia sudah bermasalah, hingga BI
menyarankan merger. Persoalan kredit macet, CAR yang
negatif, pelanggaran BMPK hingga praktek merugikan dalam
penukaran surat-surat berharga membuat bank ini sudah
ditempatkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh BI
sejak tahun 2005.
Bagaimana mungkin sebuah bank dengan perjalanan
hidup yang tidak sehat tetapi tetap bisa bertahan dan bisa
mendapatkan fasilitas khusus menggunakan keuangan
negara dengan nilai Rp 6,7 triliun? Bahkan untuk memuluskan
“penyelamatan” bank tersebut, Gubernur BI sampai-sampai
harus mengubah Peraturan Bank Indonesia, bahkan patut
diduga sejumlah peraturan pemerintah pengganti undangundang yang diterbitkan oleh Presiden juga terkait dengan
“penyelamatan” Bank Century.
Selain itu, secara mengejutkan, ternyata 23 BUMN, BUMD,
dan yayasan menempatkan dana di Bank Century senilai Rp
774,51 miliar (posisi per 21 Nov 2008), dan 12 BUMN/BUMD/
Yayasan menempatkan dana Rp 50,11 miliar. Bahkan tercatat
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setidaknya Yayasan Kesejahteraan
Karyawan Bank Indonesia (YKKBI),
Yaysan Kesejahteraan Pegawai BRI
(YKPBa) menempatkan dana di bank
tersebut.
Penempatan ini tentu melanggar
aturan, apalagi ternyata BPK
menemukan adanya cashback
senilai Rp 1,38 miliar pada petinggi
perusahaan negara tersebut.
Pertanyaannya, sehebat dan sesehat
apa bank Century hingga sebagian
keuangan negara ditempatkan di
sana? Hal ini tentu perlu ditelusuri lebih
dalam, karena penempatan dan adanya
cashback dapat mengarah pada pidana
korupsi. Siapa yang memerintahkan
dan mengarahkan harus dicari, dan

Di titik inilah relevansi dorongan
publik agar kemungkinan adanya
persekongkolan politik dan korupsi
kebijakan dalam kasus Century bisa
dibongkar oleh sebuah lembaga “extra
ordinary” seperti KPK. Tapi mampukah
KPK? Sejauh ini belum ada kemajuan
berarti.
Menurut saya, KPK harus berani
memulai pengusutan dengan
fokus yang jelas, mulai dari tahap
FPJP. Tiga-belas temuan BPK dalam
Audit Investigasi lanjutan tanggal
22 Desember 2011 lalu bisa dipilah
menggunakan UU Tindak Pidana
Korupsi. Dengan proses panjang
sebuah bank yang kontroversial
tersebut, penyidik seharusnya

penerima suap atau gratifikasi wajib
dijerat.
Dengan kata lain, proses hukum di
Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun
tentu tidaklah sia-sia, tapi belum
menyentuh akar persoalan dari dugaan
adanya persekongkolan politik di balik
skandal ini. Belum lagi, catatan Kedua,
yaitu apakah putusan in-absentia
akan efektif dalam asset recovery lintas
negara? Mengingat kita pernah punya
sejarah buruk tentang hal ini dalam
kasus BLBI.

sudah mampu mengkonstruksikan
kepentingan di balik kebijakan FPJP.
Tentu mengacu pda ketentuan Pasal 2
dan 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No
20 tahun 2001 tentang pemberantasan
korupsi satu per satu unsur perbuatan
pidana di pasal tersebut diuraikan.
Perbuatan pemberian fasilitas FPJP
pada Bank Century selama 14 hingga
18 November 2008 dapat dikatakan
melanggar sejumlah aturan hukum.
Setidaknya ada 3 dugaan pelanggaran,
yaitu; Pertama, Posisi CAR negatif 3,5%
per 31 Oktober 2008 jelas melanggar
Peraturan Bank Indonesia, sekalipun

Korupsi Kebijakan
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PBI ini sempat “disiasati” dan direvisi
agar Century bisa diselamatkan.
Kedua, jaminan FPJP ternyata juga
tidak memenuhi ketentuan PBI, yaitu
harus ada jaminan berbentuk aset
kredit minimal 150%. Sedangkan posisi
Bank Century saat itu hanyalah 83%.
Dan, Ketiga dugaan penyembunyian
informasi tentang Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) yang kemudian berakibat
membengkaknya biaya penanganan
bank Century dari perkiraan awal Rp
632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.
Poin FPJP ini hanyalah pintu masuk,
sejumlah fenomena perbankan yang
tak sehat dan pelanggaran aturan
yang bisa dijerat dengan UU Tindak
Pidana Tindak Korupsi seharusnya
bisa dipetakan dengan lebih tepat
oleh KPK. Misal, soal penempatan
dana BUMN/BUMD di Bank Century.
Hali ni tentu melanggar ketentuan di
UU Perbendaharaan Negara, karena
pada prinsipnya penempatan dana
keuangan negara haruslah di tempat
yang aman. Seharusnya dana tersebut
ditempatkan pada bank sentral atau
bank umum (pemerintah/daerah).
Apalagi BPK mencatat adanya cashback
pada sejumlah petinggi BUMN/D
terkait dengan penempatan dana
tersebut.
Fakta-fakta tersebut harus ditelusuri
lebih jauh oleh KPK. Dengan catatan,
KPK juga tidak boleh diintervensi oleh
kepentingan politik yang juga harus
diakui sangat kental dalam penuntasan
skandal Century ini. KPK yang berjalan
di atas rel hukum seharusnya bisa
menguaknya. Agar penuntasan
skandal Bank Century ini tidak menuju
senjakala dan gelap-gulita. Sehingga,
rakyat dirugikan akibat persekongkolan
elite politik-bisnis tersebut.
*) Penulis adalah Koordinator
Divisi Hukum Indonesia Corruption
Watch. Artikel ini telah dimuat di harian
Suara Pembaruan, dan mendapat
penghargaan pertama karya tulis ilmiah
dalam rangka HUT BPK ke-66, kategori
umum/mahasiswa

INFO

LAGI, WARTA BPK RAIH
GOLD AWARD WINNER

U

NTUK kedua kalinya, sampul muka Warta BPK ,
majalah terbitan BPK RI berhasil mendapatkan
Gold Award Winner untuk kategori The Best of
Government Inhouse Magazine. Penghargaan
diberikan dalam acara Awarding Night Indonesia Print
Media Award (IPMA) dan Inhouse Media Award (InMA)
2013 pada 8 Februari 2013 di Ballroom hotel Arya Duta,
Manado. Acara tersebut rutin diselenggarakan oleh
Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai wadah pencapaian
kreativitas bagi insan media.
Ketua Umum SPS yang juga Menteri BUMN Dahlan
Iskan menyerahkan penghargaan kepada Gunarwanto
selaku redaksi Warta BPK. Untuk kategori The Best

of Government Inhouse Magazine ini penentuan
pemenang dipercayakan kepada tim panel juri
IPMA dan InMA dengan berbagai latar belakang
keilmuan dan pengalaman sehingga reputasinya bisa
dipertanggungjawabkan.
Dahlan Iskan saat membuka acara mengatakan,
“Karena jurinya memiliki reputasi dan pengalaman yang
memadai, tentu hasil yang diumumkan ini adalah yang
terbaik.” Kriteria penilaian difokuskan pada beberapa hal.
Di antaranya disain grafis, komposisi warna, keserasian
antara bahasa tulis headline dengan sentuhan visualnya,
serta kreativitas dan inovasi ide. Dalam setiap kategori,
juri membagi dalam tiga kelompok pemenang, yaitu
gold (emas), silver (perak), dan bronze (perunggu).
Acara IPMA ditujukan bagi media cetak komersial
yang dipublikasikan dan didistribusikan secara luas.
Sementara InMa adalah bentuk apresiasi bagi media
cetak internal yang dikelola oleh sebuah lembaga baik
organisasi maupun korporasi. Dahlan Iskan menegaskan
perlunya ajang seperti IPMA dan InMA untuk mendorong
kemajuan industri media cetak di tengah gempuran media
internet maupun media sosial.
Warta BPK sejak pertama kali mengikuti InMa pada
2012 di Jambi, telah dua kali merebut Gold Award Winner.
Tahun ini Warta BPK bersanding dengan Majalah Fokus
(Bank Indonesia), Mediakom (Kementerian Kesehatan) dan
WiRA (Kementerian Pertahahanan) yang juga meraih Gold
Winner. Ajang ini diikuti oleh 162 karya dari 54 lembaga dan
korporasi.
“Warta BPK memang sangat serius mengemas sampul
mukanya. Karena, sebuah gambar dalam sampul
muka bisa berbicara banyak. Bahkan bisa lebih banyak
maknanya dari seluruh kata-kata yang ada di majalah
tersebut,” ujar Gunarwanto. Menurutnya, dua kali
mendapatkan Gold Winner menunjukkan, Warta BPK
yang merupakan sebuah media internal telah berhasil
dan layak disandingkan dengan majalah-majalah lain,
bahkan majalah komersial.
Acara yang diselenggarakan dalam rangkaian
peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2013 dihadiri oleh
Dahlan Iskan sebagai Ketua Umum SPS, Wakil Gubernur
Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil,para tokoh pers
dan para perwakilan institusi media baik dari swasta,
BUMN maupun kementerian /lembaga yang menjadi
nominator.
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Anggota BPK
7DX¿HTXUDFKPDQ
5XNLVHODNXSHPELQD
$.1,,%3.WHQJDK
PHQ\DPSDLNDQ
SDSDUDQQ\DSDGD
workshopSHUVLDSDQ
SHPHULNVDDQ/.33/../
GL3XVGLNODW%3.SDGD
Januari 2013.
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NDQWRUSXVDW%3.5,-DNDUWD
SDGD-DQXDUL
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HASIL PEMERIKSAAN BPK:

PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KURANG EFEKTIF
SEORANG PASIEN PENGGUNA KARTU ‘JAKARTA SEHAT’ MENINGGAL
KARENA TERLAMBAT MENDAPAT PERTOLONGAN RUMAH SAKIT.
SELAMA LIMA HARI, ORANG TUA PASIEN BERNAMA DERA NUR
ANGGRAINI (6 HARI) YANG MENGIDAP KELAINAN KERONGKONGAN
(ATNESIA ESOFAGUS) INI TELAH MENDATANGI SEJUMLAH
RUMAH SAKIT RUJUKAN KARTU ‘JAKARTA SEHAT’, NAMUN
SEMUA MENOLAK DENGAN ALASAN PENUH DAN KETERBATASAN
PERALATAN MEDIS.

istimewa

Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Kartu “Jakarta Sehat”

K

EJADIAN yang mendapat
ekspose media secara
luas ini, mengundang
tanggapan berbagai
pihak. Tak kurang dari Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai
pihak yang meluncurkan program
KJS, Dinas Kesehatan DKI Jakarta
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sebagai pelaksana program dan
Menteri Kesehatan, ikut angkat
bicara. Menurut Menkes Nafsiah
Mboi, pihaknya akan membangun
sistem informasi antar-RS untuk
memudahkan pretukaran informasi
real time. Salah satu tujuannya
untuk mengetahui secara cepat

ketersediaan ruang perawatan di
setiap RS
“Kita belajar dari kasus ini dan
sekarang sedang dikembangkan,
di seluruh DKI Jakarta akan terjalin
online communication,” ujar Menkes
seraya menambahkan, nantinya,
pasien cukup menelepon ke satu
nomor untuk mencari RS yang bisa
melayani penyakit pasien. Sistem ini
akan berlaku pada seluruh RS baik
pemerintah maupun swasta.”Untuk
saat ini dikembangkan di DKI Jakarta
dulu,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR,
Irgan Chairul Mahfiz, menyatakan,
Komisi IX akan meminta penjelasan
Kementerian Kesehatan dalam Rapat
Dengar Pendapat mendatang. Komisi
IX juga akan mengundang pihak
RS untuk mendengar keterangan
masalah ini, dalam rapat internal
komisi. Politisi dari Fraksi PPP ini
menyesalkan masih banyak rumah
sakit menolak pasien miskin dengan
berbagai alasan. Menurutnya, jika
ruangan kelas III kosong, semestinya
pihak RS menaikkan kelasnya di kelas
II, “Kalau ada ruangan kosong di
kelas II bisa dipakai sementara,” tegas
Ketua DPP PPP ini.
Sebenarnya masalah lemahnya
pelayanan kesehatan rumah sakit,
khususnya terhadap pasien miskin,
bukan cerita baru. Mulai dari sikap
petugas rumah sakit yang tidak
simpatik, dokter yang kurang
profesional, hingga kasus kelalaian
petugas rumah sakit yang menolak
pasien yang meminta perawatan di
kamar kelas III dengan alasan penuh.
Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) pun pernah mengungkap hal

L H P

Kita belajar dari kasus
ini dan sekarang sedang
dikembangkan, di seluruh
DKI Jakarta akan terjalin
online communication,” ujar
Menkes seraya menambahkan,
nantinya, pasien cukup
menelepon ke satu nomor
untuk mencari RS yang bisa
melayani penyakit pasien.
ini dalam laporan kinerja ‘Pelayanan
kesehatan rumah sakit dan dinas
kesehatan’ yang dituangkan dalam
laporan IHPS II Tahun 2011 yang
disampaikan pada Maret 2012.
BPK melakukan pemeriksaan
kinerja terhadap 48 rumah sakit
dan dua dinas kesehatan di 25
provinsi, untuk menilai efektivitas
terkait pengelolaan pelayanan suatu
kegiatan di rumah sakit umum
daerah (RSUD)/rumah sakit khusus
daerah (RSKD), yaitu kegiatan
rawat inap, rawat jalan, farmasi,
instalasi gawat darurat (IGD) dan
pemeliharaan sarana prasarana.
Dari pemeriksaan BPK terungkap,
pelayanan kesehatan pada 48 rumah
sakit dan dua dinas kesehatan dari 25
provinsi, secara umum kurang efektif.
Dalam pemeriksaan BPK
mengambil sample di 10 rumah
sakit, satu di antaranya adalah RSUD
Tarakan di DKI Jakarta. Di rumah
sakit ini, BPK memeriksa kinerja
atas pengelolaan pelayanan rawat
inap kelas III tahun 2010 dan 2011
(s.d Agustus). “Tujuan pemeriksaan,
untuk menilai efektivitas pengelolaan
pelayanan rawat inap kelas III pada
RSUD Tarakan DKI Jakarta tahun 2010
dan 2011 (s.d Agustus),” demikian
bunyi laporan tersebut.
Hasil pemeriksaan menunjukkan,
masih terdapat kelemahan-klemahan
yang mempengaruhi efektivitas
Manajemen RSUD Tarakan Provinsi

istimewa

Menkes Nafsiah Mboi mengecek pelayanan di rumah sakit.

DKI Jakarta dalam melaksanakan
kegiatan pengelolaan pelayanan
rawat inap kelas III Tahun 2010 dan
2011 (s.d Agustus). Kelemahankelemahan tersebut di antaranya;
Pelayanan kesehatan yang diberikan
perawat kepada pasien anak di ruang
rawat inap kelas III (ruang Melati)
belum sesuai standar. Berdasarkan
observasi Tim BPK, diketahui
bahwa peracikan dan pemberian
obat oral pada pasien (termasuk
pada pasien yang menggunakan
selang dan pemberian makanan
cair pada pasien) tidak dilakukan
oleh perawat ruangan, melainkan
oleh orangtua pasien dan perawat
PKL (praktek kerja lapangan) tanpa
diawasi perawat ruangan. Ditemukan
juga kasus, perawat ruangan tidak
memandikan pasien anak, padahal
sudah banyak dikeluhkan oleh
keluarga pasien.
Temuan lainnya adalah mutu
pelayanan kesehatan yang diberikan
dokter dan perawat kepada pasien di

ruang bersalin kelas III (ruang Seruni),
masih rendah. Dari konfirmasi yang
dilakukan kepada keluarga pasien
di ruang Seruni diketahui, pasien
pernah dibentak oleh perawat
dan jarang terdapat perawat yang
mengontrol ke ruangan. “Hasil
pengamatan langsung ke ruang
Seruni oleh tim BPK pada siang
hari, diketahui perawat banyak
berkumpul di nurse station dan
jarang mengontrol pasien. Perawat
yang terlihat bekerja adalah perawat
PKL. Hal tersebut diperkuat pula oleh
hasil rekaman CCTV,” jelas laporan
tersebut.
Disebutkan juga, kelemahankelemahan tersebut antara lain
disebabkan kurangnya sikap
profesionalisme dan tidak
terpenuhinya standar kompetensi
perawat di ruang rawat inap kelas
III. Selain itu, dokter spesialis yang
menangani pasien rawat inap kelas
III (uang Seruni) belum sepenuhnya
bersikap profesional.
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Pasien Kurang Mampu
Dalam laporan BPK terungkap
juga tentang sikap petugas rumah
sakit dalam melayani pasien kurang
mampu. Disebutkan, pasien rawat
inap penderita demam berdarah
yang pada awalnya meminta pada
bagian pendaftaran rawat inap untuk
dirawat di kelas III, tapi oleh bagian
pendaftaran diinformasikan ruang
kelas III sudah penuh, sehingga
terpaksa menerima untuk dirawat
di ruang rawat inap kelas II yang
dikenakan biaya lebih tinggi.

kurang mampu, seharusnya pasien
tersebut dirawat di kelas III dan
dibebaskan dari biaya pengobatan
karena seluruh biayanya ditanggung
Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta.
Hal tersebut terjadi karena petugas
administrasi pendaftaran pasien
rawat inap lalai dalam memberikan
informasi kamar yang sebenarnya
tersedia dan tidak berkoordinasi
dengan petugas rawat inap, dan
menu management bed dalam
aplikasi SIMRS belum update dalam
menyajikan data kamar yang

istimewa

Pasien rumah sakit

Ternyata, dari management bed
system infomasi manajemen rumah
sakit (SIMRS) Tarakan, serta data
ruangan dan tempat tidur, diketahui
bahwa pada tanggal tersebut kondisi
kamar rawat inap kelas III masih
terdapat kamar kosong.
Oleh karena pasien penyakit
DBD/DHF termasuk golongan
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tersedia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan,
BPK menyimpulkan, Manajemen
RSUD Tarakan Prov DKI Jakarta,
kurang efektif dalam melaksanakan
kegiatan pengelolaan pelayanan
rawat inap kelas III Tahun 2010
dan 2011 (s.d Agustus). Atas
kelemahan-kelemahan itu, BPK

membuat sejumlah rekomendasi
kepada Direktur RSUD Tarakan.
Yakni, menginstruksikan secara
tertulis kepada Kepala Bidang
Keperawatan untuk meningkatkan
pelayanan asuhan keperawatan
sesuai standar tindakan keperawatan
dan pengawasan terhadap kinerja
perawatnya melalui sistem penilaian
kinerja individu. Menginstruksikan
secara tertulis kepada Bidang
Pelayanan Medis untuk
meningkatkan pengawasan terhadap
kinerja dokter, baik dari segi profesi
maupun dari segi administrasi.
Memberikan peringatan
tertulis kepada dokter yang
bersangkutan dan sanksi tegas
kepada perawat yang berprilaku
tidak profesional dan dapat
membahayakan kesehatan
pasien. Menu management bed
pada SIMRS Tarakan juga diminta
berfungsi optimal. Selain itu
juga direkomendasikan untuk
meningkatkan kemampuan SDM
khususnya petugas administrasi
rawat inap dalam mengoperasikan
SIMRS dengan memberikan
pelatihan, melakukan pemantauan
secara rutin terhadap informasi
ketersediaan ruang rawat inap kelas
III dalam aplikasi SIMRS. Manajemen
juga direkomendasikan untuk
memberikan sanksi tegas kepada
petugas administrasi pendaftaran
pasien rawat inap yang tidak
memberikan informasi ketersediaan
ruang kelas III yang sebenarnya.
Selain kelemahan tersebut, BPK
juga mengungkap kelemahankelemahan lain yang menyebabkan
pengelolaan pelayanan rawat inap
kelas III kurang efektif. Terhadap
kelemahan-kelemahan tersebut,
BPK merekomendasikan Direktur
RSUD Tarakan untuk melakukan
langkah-langkah perbaikan dalam
memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, khususnya
pasien di ruang rawat inap kelas III
sesuai rekomendasi BPK yang dimuat
di LHP. dr
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NASIB ANAS
DI UJUNG MONAS
ANAS URBANINGRUM AKHIRNYA DITETAPKAN SEBAGAI
TERSANGKA OLEH KPK. ANAS PUN MUNDUR DARI JABATANNYA
SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT. SETELAH ANDI
MALLARANGENG DAN ANAS, SIAPA LAGI YANG AKAN JADI TUMBAL
PROYEK HAMBALANG?

istimewa

Anas Urbaningrum

S

UNGGUH tragis nasib
Anas Urbaningrum. Hanya
beberapa hari berselang dari
penandatanganan Pakta
Integritas partainya, Ketua Umum
Partai Demokrat itu ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan
pemberian dan janji dalam kaitan
proyek Hambalang dan proyek
lainnya.
Peristiwa yang banyak dinantinanti berbagai kalangan ini tentunya
merupakan salah satu puncak
pencapaian Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam mengusut

menguapnya dana pembangunan
Pusat Pelatihan dan Pendidikan
Olahraga Nasional di Bukit
Hambalang, Sentul, Bogor itu.
Pengusutan kasus korupsi
Hambalang sudah berlangsung
sejak awal Februari 2011. Hasilnya
lembaga itu telah menetapkan
Deddy Kusdinar, pejabat pembuat
komitmen proyek Hambalang, serta
Andi Alifian Mallarangeng, Menteri
Pemuda dan Olahraga, sebagai
tersangka.
Menurut keterangan juru bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Johan Budi, penetapan tersangka
itu berdasarkan hasil gelar perkara
pada Jumat, 22 Februari 2013.
Dalam gelar perkara yang dihadiri
semua pimpinan KPK dan tim
penyidik itu, mereka se-iya-sekata
tentang keterlibatan Anas. “Karena
itulah maka ditetapkan AU, mantan
anggota DPR, sebagai tersangka,”
kata Johan Budi.
Lebih lanjut Johan Budi
menambahkan, berdasarkan bukti
yang sudah cukup penyidik KPK
menyimpulkan Anas diindikasikan
menerima sesuatu terkait dengan
janji yang berkaitan dengan tugas
dan wewenangnya kala menjabat
sebagai anggota DPR.
Dalam surat penyidikan, Anas
disebut melanggar pasal 12 a, b
atau pasal 11 Undang-undang 31
tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi. Surat perintah penyidikan
diteken oleh satu dari lima pimpinan
KPK, Bambang Widjojanto. Bahkan
Kementerian Hukum dikabarkan
sudah mencekal Anas selama enam
bulan sejak Jumat, 22 Februari 2013.
Di tetapkannya Anas
Urbaningrum sebagai tersangka oleh
KPK ini sekaligus menjawab masalah
kedudukannya sebagai Ketua Umum
Partai Demokrat. Sehari setelah
ditetapkan sebagai tersangka Anas
Urbaningrum secara resmi mundur
dari jabatannya sebagai Ketua
Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat
Pada konferensi pers di Gedung
DPP Partai Demokrat Jalan Kramat
Raya, Jakarta, Sabtu siang, Anas
saat tiba di Kantor Dewan Pimpinan
Pusat masih mengenakan seragam
partai Demokrat. Namun setelah
melakukan konferensi pers, Anas
langsung melepas baju kebesaran
partai Demokratnya.
“Saya mohon berhenti sebagai
Ketua Umum Partai Demokrat.
Dan berterima kasih terhadap
kader-kader partai Demokrat
yang memberikan amanahnya
kepada saya. Saya tidak pernah
merencanakan untuk berhenti
FEBRUARI 2013
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pada awal 2013. Saya bersungguhsungguh menjalankan amanat
partai,” katanya
Meski berhenti sebagai ketua
umum, kata Anas, dia masih menjadi
sahabat dan kader partai. Setelah
mundur, dia memang sudah tidak
punya kewenangan organisatoris
lagi. “Tetapi paling tidak saya bisa
wariskan hal penting yakni ketulusan
dan persaudaraan, persahabatan
itu kepada kader Partai Demokrat di
seluruh Indonesia,” kata Anas.
Anas juga menegaskan, apa pun
nanti tugas dan langkah yang akan di
tetapkan, termasuk apa yang terjadi
di luar partai, semua akan dijalankan.
“Apakah saya akan
menjalani proses hukum,
apakah proses hukum adil
objektif dan transparan.
Tetapi saya tegaskan
bahwa saya jaminkan
ketulusan persaudaraan,”
kata Anas.
Ditetapkannya
Anas sebagai
tersangka ini tentu
semakin memperkuat
penegasan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPKl ). Beberapa hari
sebelum nya Abraham
Samad sudah memberi
sinyal bahwa dia
optimistis kasus korupsi
Adnan Pandupraja
Hambalang akan tuntas
dan tak ada intervensi dari
pihak mana pun.
Namun demikian Abraham
menegaskan KPK tetap akan
memegang teguh prinsip kehatihatian dalam mengusut setiap
kasus. ”Intinya, yakinlah, kami akan
menuntaskan kasus ini,” ujarnya.
Sebelumnya, memang
sempat tersebar berita yang
menyatakan semua pimpinan
sepakat menetapkan status Anas
sebagai tersangka. Anas dibidik
soal pemilikan mobil Harrier dan
aliran Rp 100 miliar yang diduga
dari pelaksana proyek Hambalang.
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Tuduhan ini bermula dari nyanyian
bekas Bendahara Umum Demokrat,
Muhammad Nazaruddin.
Bahkan sempat beredar surat
perintah penyidikan (sprindik)
untuk tersangka Anas dalam kasus
Hambalang ke media massa. Anas
disebut menerima gratifikasi Toyota
Harrier dalam kapasitasnya sebagai
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Toyota Harrier
Terus menggenangnya
pengusutan keterlibatan Ketua
Umum DPP Partai Demokrat Anas
Urbaningrum dalam dugaan
korupsi pembangunan P3 SON di

Bukit Hambalang memang telah
menimbulkan berbagai asumsi di
masyarakat.
Apalagi tudingan yang ditujukan
kepada Anas Urbaningrum pun
fokusnya terus bergeser. Terakhir
Anas di “skak mat” dengan adanya
pemberian gratifikasi sebuah mobil
Toyota Harrier.
Dalam penyidikan pergeseran
fokus pendalaman terhadap obyek
penyidikan memang hal yang
lumrah karena penyidik tentunya
ingin mendapatkan bukti sebanyak-

banyaknya dan seakurat mungkin.
Apalagi KPK telah memproklamirkan,
sekali menetapkan seseorang
sebagai tersangka tak mungkin
dilepas lagi atau di-SP-3-kan.
Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan
Pandupraja, mengungkapkan
pengusutan indikasi dugaan
penerimaan gratifikasi berupa Toyota
Harrier oleh Anas sebenarnya sudah
memenuhi unsur. Tapi persoalannya
penerimaan Toyota Harrier yang
bukti-bukltinya disodorkan mantan
Bendahara Umum Partai Demokrat,
Nazarudiin, itu terlalu kecil bagi KPK
untuk menjadikan Anas sebagai
tersangka.
KPK sebenarnya telah
memperoleh bukti berupa
cek pembelian mobil mewah
tersebut sejak pertengahan
tahun 2012. Cek pembelian
ini sempat tak diketahui
keberadaannya. Nazaruddin
diketahui membeli Toyota
Harrier di sebuah dealer
mobil di Pecenongan, Jakarta
Pusat, September 2009,
seharga Rp 520 juta. Mobil
itu kemudian diatasnamakan
Anas dengan nomor polisi B
15 AUD
Tapi Anas melalui
pengacaranya, Firman
Wijaya, mengaku sudah
istimewa
mengembalikan mobil itu
kepada Nazaruddin. Atas
permintaan Nazaruddin,
menurut Firman, mobil
itu dikembalikan dalam bentuk
uang. Firman pun mengungkapkan
kalau Nazaruddin mendapat
untung Rp 105 juta karena Anas
mengembalikan uang lebih dari
harga mobil yang sebenarnya. Harga
mobil tersebut Rp 670 juta, tapi
Nazar menerima Rp 775 juta.
“Ketika persoalan mobil Harrier
ini jadi polemik, maka saya ingin
menjelaskan kepemilikan mobil
ini. Ini merupakan transaksi biasa,
berupa transaksi keperdataan jualbeli. Anas membeli dari Nazaruddin
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dengan cara mengangsur,” ujar
Firman saat menggelar jumpa pers
di Warung Daun, Jakarta, Selasa
(19/2/2013).
Kronologisnya, kata Firman,
pada Agustus-September 2009
terjadi beberapa kali pembicaraan
mengenai pembelian mobil antara
Anas dan mantan Bendahara Umum
Partai Demokrat, Muhammad
Nazaruddin. Dari hasil pembicaraan
itu muncul ide membeli mobil merek
Toyota Harrier.
“Nazaruddin menawarkan untuk
menalangi pembelian dan Anas
akan mencicil pada Nazaruddin,”
terangnya.
Kemudian, pada akhir Agustus
2009, Anas menyerahkan uang muka
Rp 200 juta kepada Nazaruddin.
Pemberian tersebut turut disaksikan
oleh Saan Mustopa, Pasha Ismaya
Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara
Tando.
Belakangan diketahui, penutupan
kekurangan pembayaran mobil yang
dibeli secara tunai oleh Nazaruddin
ke showroom ternyata atas nama
PT Pacific Putra Metropolitan.
Mobil tersebut diambil dari kantor
Nazaruddin pada 12 September
2009 oleh staf ahli Anas, Muhammad
Rahmad.
“Anas sendiri tidak mengetahui
bagaimana detail pembelian sampai
proses pengurusan surat,” lanjut
Firman.
Kemudian, pada Februari 2010,
Anas membayar cicilan kedua Rp 75
juta kepada Nazaruddin, disaksikan
kembali oleh M Rahmad.
Akhir bulan Mei 2010, setelah
kongres Partai Demokrat di Bandung,
Anas mendapat berbagai pertanyaan
tentang mobil tersebut. Beredar
kabar bahwa mobil itu pemberian
Nazaruddin kepada Anas.
“Karena kabar tersebut, Anas
memutuskan mengembalikan mobil
Harrier. Tapi saat itu Nazar menolak
dengan alasan di rumahnya telah
penuh dengan mobil sehingga tidak
ada tempat untuk mobil tersebut.

Nazar kemudian meminta agar mobil
dijual dan dikembalikan mentahnya
atau dalam bentuk uang,” kata
Firman.
Setelah itu, pada Juli 2010, Anas
meminta Rahmad menjual mobil
itu ke showroom di Kemayoran dan
terjual seharga Rp 500 juta. Uang
tersebut kemudian ditransfer ke
rekening Rahmad pada 12 Juli 2010.
Ia pun mencairkan uang tersebut
pada keesokannya. “Rahmad diminta
Anas untuk menyerahkan uang

pun membantah jika dikatakan
pembelian Harrier menjadi
bagian dari korupsi Hambalang.
Menurut dia, Harrier itu dibeli dari
M. Nazaruddin, bekas Bendahara
Partai Demokrat sehingga murni
transaksi jual-beli biasa. “Ini adalah
transaksi perdata,” ucapnya. Meski
begitu, dia menyatakan menghargai
penyelidikan yang dilakukan KPK.
Tapi Koordinator Indonesia
Corruption Watch Danang Widoyoko
berpendapat, kendati Anas sudah

KOORDINATOR INDONESIA CORRUPTION WATCH DANANG
WIDOYOKO BERPENDAPAT, KENDATI ANAS SUDAH
MENGEMBALIKAN MOBIL TOYOTA HARRIER YANG DIDUGA
MERUPAKAN IMBALAN UNTUK PROYEK HAMBALANG,
KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT ITU MASIH BISA
DIKENAI PASAL GRATIFIKASI.

hasil penjualan mobil itu pada
Nazaruddin,” ucapnya.
Rahmad pun menghubungi
Nazar melalui telepon dan SMS, dan
disepakati bertemu di Plaza Senayan
pada 17 Juli 2010. Rahmad pergi
bersama dua saksi penyerahan uang,
yakni Yadi dan Adromo. Uang sebesar
Rp 500 juta itu dibawa tunai.
Namun, setibanya di Plaza
Senayan, Nazar memberi kabar
bahwa dia tidak bisa hadir dan
mengirim ajudannya bernama
Iwan untuk mengambil uang
tersebut. Rahmad pun kemudian
memberikannya kepada Iwan, dan
memastikan uang tersebut diterima
Nazar.
“Rahmad menanyakan melalui
SMS kepada Nazaruddin dan
dijawabnya uang sudah diterima.
Atas inisiatif Rahmad, dibuat tanda
terima yang ditandatangani oleh
Iwan sebagai bukti serah terima,”
terang Firman.
Berdasarkan uraian itu, Firman

mengembalikan mobil Toyota Harrier
yang diduga merupakan imbalan
untuk proyek Hambalang, Ketua
Umum Partai Demokrat itu masih
bisa dikenai pasal gratifikasi.
Menurut Danang, pengembalian
Harrier ke Nazar berbentuk uang
itu sudah melampaui batas waktu
pelaporan gratifikasi. “Laporan
gratifikasi itu batas waktunya 30 hari
setelah sesuatu barang diterima.
Nantinya Komisi Pemberantasan
Korupsi yang menentukan apakah
gratifikasi atau tidak,” kata Danang.
Danang berharap Komisi
Pemberantasan Korupsi
segera menemukan bukti soal
gratifikasi Anas. Sebab, kasus ini
sudah menyebar ke publik dan
menimbulkan tanda tanya. “Jangan
hanya mengandalkan kesaksian dari
kubu Anas maupun kubu Nazar,
karena saling berseberangan. Harus
segera cari bukti,” ujar dia. Buktinya
anas jadi tersangka. bd
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BIBIT PADI
BERBUAH KORUPSI
KEJAGUNG TELAH MENINGKATKAN STATUS KASUS DUGAAN
KORUPSI PENGADAAN BIBIT PADI, KEDELAI DAN JAGUNG HIBRIDA
DI BERBAGAI DAERAH. NEGARA MERUGI RATUSAN MILIAR
RUPIAH. FITRA USULKAN KEJAKSAAN GANDENG BPK GUNA
MENETAPKAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA.

istimewa

Andhi Nirwanto

M

EMASUKI tahun 2013
Kejaksaan Agung
tampaknya mulai
menggenjot kinerja
para punggawa Adiyaksa guna
mengusut kasus-kasus korupsi
yang mulai terkuak ke permukaan.
Pengembalian kerugian negara yang
nilainya mencapai ratusan miliar
rupiah pun telah ditetapkan sebagai
target utama kejaksaan yang tak bisa
ditawar-tawar lagi.
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Salah satu praktik korupsi bernilai
ratusan miliar rupiah yang tengah
dibidik kejaksaan antara lain proyek
pengadaan dan penyaluran bibit
padi, kedelai dan jagung hibrida
di sejumlah daerah, mulai Jambi,
Jateng, Lampung, Banten, dan
daerah lain.
“Saya sudah mendapat laporan
dari Direktur Penyidikan, Pak Adi
Toegarisman. Kasus dugaan korupsi
pengadaan bibit itu sekarang

statusnya telah ditingkatkan ke
penyidikan. Jadi ada dugaan kuat
telah terjadi penyimpangan dalam
penyaluran bibit di sejumlah daerah
yang sangat merugikan negara,” kata
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
(Jampidsus) Andhi Nirwanto, di
Kejagung beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Andhi Nirwanto
menambahkan, belakangan ini
Kejaksaan tengah menangani
sejumlah kasus korupsi yang
nominalnya cukup besar. Bahkan
ada beberapa kasus yang telah
masuki proses persidangan. Namun,
kata Andhi Nirwanto, kejaksaan tak
gegabah, sehingga setiap kasus
yang dinaikkan ke persidangan bisa
mencapai hasil maksimal.
Seperti halnya kasus pengadaan
bibit pangan ini. Menurut Andhi,
kasus ini sebenarnya sudah diselidiki
sejak akhir tahun 2012. Dari Januari
tim turun ke lapangan dan akhirnya
menemukan dugaan tindak pidana
korupsi
Apa yang diutarakan Jampidsus
dibenarkan oleh Direktur Penyidikan
Adi Toegarisman. Dia menyatakan
surat perintah penyidikan sudah
diterbitkan dan telah ditetapkan
tiga tersangka. Dari temuan tim,
tambah dia, di satu daerah dugaan
kerugian negara mencapai puluhan
miliar rupiah. Sedangkan proyek ini
diadakan di sejumlah daerah, mulai
Jambi, Jateng, Lampung, Banten, dan
beberapa daerah lainnya.
“Kalau satu daerah sekian miliar,
tentu jumlahnya terus bertambah
bila digabung dengan daerah
lain. Proyek ini nilainya ratusan
miliar untuk seluruh Indonesia,”
terangnya. Dugaan korupsi
ini terjadi dalam kurun waktu
empat tahun, 2008 sampai 2011.
Modusnya mulai proyek fiktif hingga
penggelembungan.
Sementara itu Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum)
Kejaksaan Agung Setia Untung
Arimuladi memaparkan, dalam
proyek pengadaan benih itu,

HUKUM

Kementan menggandeng
perusahaan BUMN, Sang Hyang Seri.
Pengadaan bibit tanaman hibrida
itu adalah untuk program benih
bersubsidi Cadangan Benih Nasional
(CBN) dan Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU).
Namun dalam pelaksanaan
program tersebut, penyidik
menemukan pola-pola
penyalahgunaan wewenang yang
diduga merugikan negara sehingga
penyidik telah menetapkan tiga
tersangka yaitu Kaharuddin,
selaku Direktur Utama Sang Hyang
Seri berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor: Print-16/F.2/
Fd.1/02/2013, tanggal 8 Februari
2013.
Selain Kaharuddin, Kejagung
juga menetapkan Subagyo,
karyawan Sang Hyang Seri sebagai
tersangka berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Print17/F.2/Fd.1/02/2013, tanggal
8 Februari 2013 dan Hartono,
manajer kantor cabang Sang
Hyang Seri Tegal, berdasarkan Surat
Perintah Penyidikan Nomor: Print18/F.2/Fd.1/02/2013, tanggal 8
Februari 2013.
Lebih lanjut Kapuspenkum
memaparkan, awalnya bukti
permulaan yang berhasil
dikumpulkan penyidik hanya berupa
rekayasa proses pelelangan yang
memenangkan Sang Hyang Seri
dan biaya pengelolaan Cadangan
Benih Nasional sebesar 5 persen dari
nilai kontrak yang tidak disalurkan
kepada kantor regional di daerah.
Selain itu ada pula rekayasa
penentuan harga komoditi sehingga
terjadi kemahalan harga.
Namun dalam perkembangannya
ditemukan indikasi pengadaan benih
untuk program cadangan benih
nasional fiktif atau setidaknya tidak
sesuai. Pengadaan benih kedelai
fiktif, mark up volume maupun harga
benih kedelai dan penyaluran subsidi
benih juga tidak sesuai peruntukan.
“Kerugian diperkirakan Rp 100 miliar

lebih,” cetusnya.
Kini tim penyidik yang diketuai
jaksa Aditia Warman dibantu 8 orang
jaksa lainnya tengah menyusun
langkah-langkah bagi pelaksanaan
penyidikan, seperti menjadwalkan
pemanggilan saksi-saksi dan lainlainnya sesuai dengan hukum acara
yang berlaku.

Kejaksaan Bisa Gandeng BPK
Pada kesempatan terpisah,
Forum Indonesia untuk Transparasi
Anggaran (FITRA) mendesak agar
Kejagung terbuka kepada publik
dalam mengungkap kasus itu.
“Kejagung harus menjelaskan
ke publik siapa-siapa saja dan
bagaimana perannya dalam
pengadaan bibit ini. Kejagung
jangan diam-diam dalam mengatasi

istimewa

Uchok Sky Khadafi

kasus ini. Kalau diam-diam saja,
Kejagung bisa dipersepsikan
‘main mata’ dengan Kementan
dan perusahaan tersebut,” ujar
Koordinator advokasi dan investigasi
FITRA, Uchok Sky Khadafi saat
diminta komentarnya atas kasus ini
Selain itu Ucok juga meminta
agar Kejagung segera berkoordinasi
dengan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) untuk melakukan audit
kerugian negara atas dugaan korupsi
pengadaan bibit hibrida tersebut.
“Agar nilai kerugian negara bisa

dipertanggungjawabkan secara
hukum atau bisa sebagai bukti
pengadilan, lebih baik Kejagung
mengandeng BPK atau BPKP untuk
menghitung berapa nilai kerugian
negaranya,” tegas Ucok.
Menurut data FITRA, pengadaan
benih padi dan jagung hibrida di KR
(kantor Regional) I melalui kerjasama
produksi benih senilai Rp83,30 miliar.
“Pada tahun 2010 alokasi anggaran
sebesar Rp41,96 miliar dan pada
tahun 2011 alokasi anggaran sebesar
Rp41,33 miliar,” kata Ucok.
Sedangkan pengadaan benih
padi dan jagung hibrida di KR
(kantor Regional) II melalui
kerjasama produksi benih senilai
Rp83,58 miliar, dimana alokasi
anggaran tahun 2010 sebesar
Rp62,99 miliar dan pada tahun 2011
alokasi anggaran sebesar Rp20,58
miliar.
“Lalu pengadaan benih padi
dan jagung hibrida di KR (kantor
Regional) III melalui kerjasama
produksi benih senilai Rp187,24
miliar, dimana alokasi pada tahun
2010 sebesar Rp121,55 miliar dan
pada tahun 2011, alokasi anggaran
sebesar Rp65,69 miliar,” lanjut Ucok.
Ucok menjelaskan, dari data
pengadaan benih padi dan jagung
hibrida di tiap kantor Regional,
FITRA menemukan nilai pengadaan
kontrak Rp1 miliar yang telah
ditandatangani General Manager
tanpa persetujuan Direktur Utama
PT. SHS. Namun isi kontrak itu tidak
memuat keterangan pemutusan
kontrak secara sepihak dan pakta
integritas yang ditandatangani oleh
penyedia barang dan jasa.
“Dari penjelasan tersebut,
Kejaksaan Agung bisa melakukan
penyelidikan yang lebih mendalam
berdasarkan hasil audit BPK atas
kegiatan investasi dan pengadaan
Tahun 2010 dan 2011 pada PT. Sang
Hyang Sri dan dalam data audit BPK
ini sudah indikasi ada pelanggaran
atas pengadaan benih diperusahaan
tersebut,” imbuhnya. bd
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AUDIT BPKP SOAL
KERUGIAN NEGARA
TIDAK BERLAKU
HASIL AUDIT KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP. 1,3 TRILIUN
YANG DILAKUKAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PERKARA PEMBANGUNAN
JARINGAN FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ/3G OLEH INDOSAT DAN IM2,
DIBATALKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN). LANTAS
BAGAIMAAN NASIB PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSINYA?

M

ANTAN Direktur Utama
IM2, Indar Atmanto
boleh jadi kini bisa
menarik nafas lega.
Upayanya memperkarakan hasil
audit Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) ke
pengadilan membuahkan hasil.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara yang diketuai Bambang
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Heryanto, mengabulkan gugatan
yang dilayangkan Indar bersama
Indosat dan IM2 tersebut.
Dalam putusannya, majelis hakim
menyatakan menunda pelaksanaan
keputusan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) mengenai hasil audit
perhitungan kerugian negara senilai
Rp 1,3 triliun dalam pembangunan

jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G
oleh Indosat dan IM2. Penundaan
pelaksanaan keputusan BPKP
tersebut berlaku selama perkara
berjalan hingga diperoleh keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
Di persidangan, hakim Bambang
Heriyanto mengungkapkan putusan
ini didasari berbagai pertimbangan.
Salah satunya yakni surat-surat yang
disampaikan Menkominfo Tifatul
Sembiring kepada Kejaksaan Agung
serta join statement yang dikeluarkan
komunitas industri telekomunikasi.
“Tidak ada ketentuan yang dilanggar
di dalam pelaksanaan kerjasama
antara IM2 dan Indosat,” kata
Bambang Heriyanto.
Selain itu Majelis Hakim
juga mengkhawatirkan dampak
terhadap pelaksanaan layanan
jasa telekomunikasi apabila
pelaksanaan surat tersebut tidak
ditunda pelaksanaanya. Dalam
pertimbangan lain, majelis hakim
juga mengungkapkan putusan ini
didasari atas tercemarnya nama
penggugat karena seolah telah
melakukan tindak pidana korupsi.
Lebih penting lagi menurut
Majelis Hakim, dasar audit
penghitungan BPKP tidak valid
karena dari sisi Kejaksaan saja.
Apalagi, surat Kemenkominfo
menyatakan perjanjian antara
Indosat dan IM2 telah sesuai dengan
aturan yang berlaku. Dengan begitu
Majelis Hakim beranggapan, audit
tidak dilakukan sesuai prosedur dan
hanya bersumber pada permintaan
Kejaksaan Agung tanpa memeriksa
dan meminta bahan-bahan dari IM2
ataupun Indosat.
Kontan saja putusan ini sambut
gembira kuasa hukum Indar
Atmanto, Jufrry Maykel Manus.
Menurutnya, dengan adanya
penetapan PTUN ini maka alat bukti
berupa hasil audit BPKP otomatis
lumpuh. Untuk itu ia menyarankan
agar jaksa lebih baik introspeksi
kasus dengan mendengarkan
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keterangan Menkominfo sebagai
pengawas dan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
sebagai regulator.
Sejatinya menurut John
Thomson, laporan hasil audit BPKP
yang menyebut adanya kerugian
negara hingga Rp 1,3 triliun
merupakan satu-satunya alat bukti
Kejaksaan Agung untuk membawa
perkara ini ke ranah tipikor. Karena
itu menurutnya, Kejaksaan Agung
telah menabrak prinsip
dan azas hukum “Lex
Specialis Derogat Legi
Generali”dan kaidah-kaidah
hukum lainnya. Karena
itu pihaknya membawa
perkara ini ke Peradilan
Tata Usaha Negara.
Ternyata hasilnya hasil
audit BPKP yang menjadi
objek TUN telah cacat
bahkan bertentangan
dengan hukum sehingga
haruslah dinyatakan batal
atau tidak sah.
Sedangkan pengacara
Indosat, John Thomson,
memandang dengan
keputusan PTUN ini
seharusnya sidang
Tipikor dihentikan untuk
Indar Atmanto
sementara waktu. Sebab
bukti-buktinya harus
diuji terlebih dahulu.
Salah satunya audit BPKP. “Audit
BPKP seperti tiket masuk ke ranah
tipikor. Kalau sekarang tiketnya tidak
berlaku berarti bisa dikatakan tidak
ada kerugian negara, bagaimana
mungkin sidang dilanjutkan
kalau objek sengketanya masih
bermasalah,” kata John Thomson.
Sementera pengamat hukum
pidana Andi Hamzah mengatakan,
dengan keputusan PTUN itu maka
audit BPKP tak lagi bisa dijadikan alat
bukti, baik alat bukti ahli maupun alat
bukti surat. “Bila PTUN membatalkan
maka hasil audit tidak bisa dijadikan
alat bukti lagi,” tegas Andi.
Pendapat serupa diungkapkan

pakar hukum Universitas Indonesia
(UI) Achyar Salmi. Menurutnya
dengan adanya putusan tersebut,
posisi jaksa dalam persidangan
Tipikor dalam perkara dugaan
penyalahgunaan frekwensi oleh IM2Indosat dinilai menjadi lemah. Itu
karena Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) menyatakan
tidak bisa menggunakan laporan
audit BPKP sebagai satu-satunya
bukti kerugian negara. “Dengan

penundaan berlakunya laporan BPKP,
posisi jaksa menjadi lemah,” kata
Achyar Salmi.
Lantas bagaimana nasib perkara
Tipikor? Menurut Humprey Djemat,
Ketua Asosiasi Advokat Indonesia,
saat ini bola ada pada hakim Tipikor.
Untuk itu dibutuhkan keberanian
hakim Tipikor untuk mengatakan
yang sebenarnya. Bagi Humprey,
perkara ini seharunya menjadi
pelajaran bagi penegak hukum, agar
tidak sembrono dan melihat banyak
aspek sebelum memutuskan maju ke
pengadilan.
Menanggapi putusan tersebut
Jaksa Agung Basrief Arief menilai

kasus dugaan tindak pidana korupsi
penggunaan frekuensi 2,1 GHz PT
Indosat & IM2 dengan terdakwa
Indar Atmanto agar terus berjalan di
pengadilan, kendati Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) mengabulkan
permohonan terdakwa. Sebab
putusan PTUN itu ada proses
pendahuluan yaitu bagaimana
proses putusan. Selain itu kasus
Indosat dan IM2 itu telah masuk ke
pengadilan.“Kasus itu sendiri sudah
bergulir di pengadilan.
Jadi, jalan saja. Kita
sudah limpahkan ke
pengadilan,” ujar Basrief.
Menurut Basrief,
Indosat dan IM2
dianggap terlibat dalam
dugaan korupsi yang
merugikan negara
dengan penggunaan
jaringan frekuensi
radio 2,1 Ghz. Dalam
perkara tersebut,
BPKP mengeluarkan
pernyataan adanya
kerugian negara senilai
Rp1,3 triliun akibat dari
kerja sama Indosat dan
IM2 tersebut. Basrif juga
menilai kalau dalam
republika.co.id
penyelenggaraan
frekuensi 2,1 GHz
milik PT Indosat untuk
akses internet, telah
memperkaya PT Indosat & IM2
selama 2006-2011 sebesar Rp1,48
triliun, sehingga terdakwa Indar
Atmanto diduga telah melakukan
tindak pidana korupsi.

Tidak Berwenang
Seperti diketahui sebelumnya
mantan Direktur Utama IM2 Indar
Atmanto mempersoalkan hasil
audit perhitungan kerugian negara
yang dilakukan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan BPKP
ke Pengadilan tata Usaha Negar
(PTUN). Indar Atmanto bersama
operator Indosat merasa tak terima
terhadap hasil audit yang dilakukan
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lembaga pengawas internal
pemerintah tersebut.
Lagi pula menurut Indar, sesuai
ketentuan yang berlaku, BPKP
juga dianggap tak berwenang
menghitung kerugian negara
yang diduga dilakukan IM2. Sebab
berdasarkan PP Nomor 7 tahun
2009, yang berhak menghitung
kerugian negara pada kasus dugaan
tindak pidana korupsi yang diduga
dilakukan oleh IM2 adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Seperti diketahui sebelumnya
BPKP mengeluarkan pernyataan
adanya kerugian negara senilai Rp
1,3 triliun dalam pembangunan
jaringan frekuensi radio 2.1
GHz/3G oleh Indosat dan IM2.
Perhitungan yang dilakukan BPKPK
itu atas permintaan Kejaksaan
Agung. Nah, atas dasar hasil
perhitungan BPKP itulah Kejagung
menuntut Indar Atmanto, dan
Indosat merugikan negara Rp 1,3
triliun dan dijerat pasal korupsi.
Eric S Paat, pengacara Indar
Atmanto mengungkapkan,
IM2 dan Indosat menggugat
BPKP karena mengeluarkan
pernyataan kerugian negara pada
lembaga nonpemerintah yang
menyebabkan interpretasi korupsi
oleh Kejaksaan Agung. Ia meyakini
kesimpulan penyidik Kejaksaaan
Agung yang menduga korupsi itu,
bermula dari audit tim BPKP yang
bertentangan dengan peraturan
perundangan dan asas umum
pemerintahan yang baik.
Selain itu menurut Eric, BPKP
adalah pengawas intern negara,
bukan badan hukum di luar negara.
Sedangkan IM2 dan Indosat adalah
badan hukum yang tidak mengelola
APBN dan APBD. Sehingga
penggugat tidak memenuhi
kualifikasi untuk bisa diawasi oleh
BPKP. “Ini salah kaprah,” kata Eric S
Paat.
Untuk itu lanjut Eric. penggugat
merasa dirugikan oleh keputusan
BPKP, karena ada penyimpulan

56

Warta BPK

FEBRUARI 2013

terhadap kesalahan perjanjian yang
menyebabkan kerugian negara.
Hal ini akan dijadikan justifikasi
oleh Kejagung, sementara BPKP
tidak berwenang untuk mengaudit
penggugat, karena itu adalah
domain dari pengadilan negeri.
Karena itu penggugat meminta
pengadilan tata usaha negara
menyatakan batal laporan BPKP yang
menjadi rujukan Kejaksaan itu.
Selain itu dalam pandangan Eric,

audit itu juga dilakukan dengan
tidak prosedural. BPKP harusnya
meminta bahan dan tanggapan dari
orang atau lembaga yang diperiksa,
tetapi dalam kenyataannya BPKP
tidak pernah mengkonsultasikan.
BPKP hanya meminta bukti-bukti
dari Kejagung, bukan dari pihak
Indosat maupun IM2. “Auditor
harus mengumpulkan bukti yang
cukup dan relevan, bagaimana ini
bisa menjadi relevan jika tergugat
hanya mengumpulkan sumber dari
Kejagung,” kata Eric.
Eric juga mengatakan audit BPKP
telah mencemarkan nama Indar

Atmanto karena seolah-olah bersama
Indosat adalah pelaku tindak pidana
korupsi. Karenanya, gugatan kepada
BPKP ini adalah merupakan upaya
Indosat untuk memperoleh kejelasan
secara materil tentang dugaan
kerugian negara yang disebutkan
oleh BPKP.
Karena itu menurut Eric yang
digugat Indosat adalah Surat BPKP
tanggal 9 November 2012 nomor SR1024/D6/01/2012 tentang Laporan
Hasil Audit Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas
Perkara Dugaan Tindak Tidana
Korupsi dalam penggunaan
jaringan frekwensi radio 2,1
Ghz/3G oleh PT Indosat Tbk
dan PT Indosat Mega Media
(IM2) yang menyatakan adanya
kerugian Negara.
Pengacara Indosat Luhut
Pangaribuan merasa agak aneh
membaca laporan BPKP yang
menyebut laporan itu sebagai
audit. Bahkan ia mengaku
tidak paham jalan pikiran BPKP
dengan menyebut audit, karena
pihaknya sama sekali tidak
pernah diminta bahan-bahan
yang signifikan. Karena itu ia
menilai hitung-hitungan BPKP
tidak bisa disebut audit, karena
angka yang disebut sebagai
kerugian negara itu adalah
angka pembayaran Biaya Hak
Penggunaan (BHP) dalam list pelaku
bisnis telekomunikasi.
Untuk sementara boleh jadi
para penggugat bisa berlega hati.
Namun akankah perkara tindak
pidana korupsi yang melibatkan
mantan direktur utama IM2 itu akan
berlanjut. Tentu harus ditunggu.
Yang pasti Koordinator Masyarakat
Anti Korupsi (MAKI) Boyamin
Saiman mengaku, pihaknya bakal
mengajukan gugatan intervensi atas
putusan PTUN tersebut . Gugatan
ini dilayangkan katanya untuk
mendukung pemberantasan korupsi.
bw
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Operasi pemusnahan tanaman Khat

CHATINONE,

PRIMADONA PARTY DRUG
PENGGREBEKAN “PESTA NARKOBA” --BEGITU APARAT BNN
MENGISTILAHKAN-- DI RUMAH RAFFI AHMAD, SONTAK
MELAMBUNGKAN NARKOBA JENIS BARU BERNAMA CHATINONE.
LANTAS MENGAPA BNN TIDAK SERTA-MERTA MENDAPAT
APRESIASI MASYARAKAT?

B

ERITA yang melibatkan
presenter muda –laris
pula— Raffi Ahmad sempat
mendominasi pemberitaan

di media massa, baik cetak maupun
elektronik. Kini, setelah ditingkah
aneka perisitwa lain, pelan tapi pasti,
animo masyarakat sudah mulai

berkurang, kecuali penyuka tayangan
infotainment.
Opini yang sempat berkembang di
masyarakat adalah, Badan Narkotika
Nasional (BNN) “kurang kerjaan”.
Bahkan tidak sedikit yang mencibir,
bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah
prestasi, melainkan sekadar ajang
bagi BNN untuk mencari sensasi.
Sekalipun begitu, BNN jalan
terus. Yang terakhir, BNN bahkan
mengeluarkan pernyataan tegas,
akan terus memburu pelaku
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penyalagunaan chatinone. Alasannya,
meski zat-zat derivatif chatinone
belum diatur dalam UU Narkotika, bila
didiamkan hal ini bisa jadi preseden
buruk.
Setelah melakukan pemeriksaan
berkali-kali, BNN akirnya berhasil
mendudukkan peserta pesta itu sesuai
peranan. Ada yang dipulangkan
karena tak terbukti, ada yang harus
direhabilitasi, dan ada pula yang
tengah diproses hukum. Raffi Ahmad
sendiri, masuk rehabilitasi, tanpa
menghilangkan proses hukum.
Lantas apa sebenarnya chatinone?
Sejatinya “obat kuat” yang berasal
dari tanaman Catha Edulis atau Khat
tersebut tidak benar-benar baru.
Namun selama ini chatinone kalah
populer atau kalah pamor dibanding
amfetamin dan kokain. Padahal efeknya
tak kalah gawat dengan narkoba jenis
lainnya.
Secara historis Chata Edulis yang
juga disebut Qat, Quat, atau khat telah
lama digunakan di Timur Tengah dan
Afrika. Daunnya dikonsumsi dengan
cara dikunyah dan terkadang dicampur
dalam seduhan teh. Tanaman ini
sempat digemari seperti halnya kopi,
karena dapat membuat penggunanya
jadi bertambah energik, banyak bicara
dan jadi agresif karena memang
memiliki efek stimulan.
Chatinone sering disebut sebut
sebagai ‘amfetamin alami’. Zat ini
menstimulasi sistem saraf pusat
menyerupai amfetamin, hanya saja
efeknya lebih ringan. Jika sintesis
amfetamin, yakni metamfetamin
efeknya lebih kuat daripada amfetamin,
maka methchatinone efeknya juga
lebih kuat dibanding Chatinone.
Ada turunan Chatinone yang
sering ditemukan di AS dan tenar
dengan sebutan ‘bath salt’. Bath Salt
dijual dalam bentuk bubuk yang
dikemas dalam plastik atau aluminium
foil berukuran 200 mg dan 500
mg. Penyalahgunaannya dilakukan
dengan cara dihirup, dirokok, ditelan,
atau dimasukkan dalam larutan lalu
disuntikkan ke pembuluh darah.

Orang-orang yang
menyalahgunakan zat ini mengalami
agitasi, insomnia, lekas marah, pusing,
depresi, paranoia, delusi, muncul
keinginan bunuh diri, kejang dan
panik. Penggunanya juga mengaku
mengalami gangguan persepsi,
berkurang kontrol motoriknya dan
sulit berpikir jernih, memunculkan
dorongan untuk bunuh diri.
Turunan Chatinone bertindak
sebagai stimulan sistem saraf pusat
yang menyebabkan percepatan
denyut jantung yang cepat dan dapat
menyebabkan serangan jantung
maupun stroke. Terkadang juga disertai,
sakit dada, mimisan, berkeringat, mual
dan muntah. Zat ini pernah dipasarkan
di AS dengan label peringatan ‘tidak
dimaksudkan untuk konsumsi manusia’.
Sejak tahun 2011, AS mengeluarkan
peraturan untuk mengontrol zat yang
digunakan untuk meracik bath salt,
hampir kesemuanya adalah turunan
Chatinone. Membuat, memiliki dan
menjual bahan turunan Chatinone
adalah ilegal, kecuali jika diizinkan oleh
hukum.
Di Indonesia jenis ini memang
belum lazim. Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM) menyatakan
unsur senyawa Chatinone sebagai
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narkoba jenis baru dalam kasus
penggerebekan pesta narkoba di
rumah artis Raffi Ahmad. Senyawa
ini memang bisa menimbulkan efek
euforia terhadap pemakainya.
“Sebetulnya Chatinone itu senyawa
intinya, tapi turunannya banyak.
Senyawa ini bisa menimbulkan efek
stimulasi, seperti euforia, menahan
nafsu makan, tidak pernah lelah,
tadinya malu jadi percaya diri,” ujar
Deputi bidang Pengawasan produk
Terapetik dan Napza BPOM, A Retno
Tyas Utami.
Menurut Retno, Chatinone ini
memang ada yang ditemukan di
dalam tumbuhan tetapi tidak murni
lantaran dicampur dengan zat lain.
Jika dicampur dengan zat lain, menjadi
berbahaya dan berisiko.
Dalam lampiran Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Chatinone yang ditulis
dalam bajasa Indonesia (Katinon)
masuk dalam Gol I, yang artinya para
penggunanya bisa mendapat ancaman
hukuman berat. Sayang dalan lampiran
tersebut belum dirinci obat-obat yang
merupakan turunan atau Chatinone
derivatif.
Chatinone dimasukkan sebagai
golongan I Konvensi PBB untuk Zat-

UMUM

Aneka party Drugs

zat Psikotropika Tahun 1971. Cathine
yang juga terdapat dalam khat masuk
golongan III, sedangkan cathinone
sintetis, yakni amfepramone dan
pyrovalerone masuk golongan IV
konvensi itu. Memang, di banyak
negara khat bukan barang terlarang.
Namun di beberapa negara Eropa
penggunaannya dikontrol.

Sudah Menyebar di Indonesia
Sementara itu Al Bachri Husein,
pengajar di Bagian Psikiatri Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia/RS
Cipto Mangunkusumo, meyakini di
Indonesia Chatinone bukan barang
baru. Pasalnya sejak tiga tahun atau
empat tahun lalu ia sudah menangani
gejala klinis akibat Chatinone.
”Cathinone merupakan zat
stimulan untuk sistem saraf pusat
yang banyak digunakan sebagai club
drug atau party drug,” katanya.
Menurut Al Bachri, zat yang
dibuat di laboratorium klandestin itu
digunakan untuk ”membuat orang
senang menjadi lebih senang”. Yang
dirangsang adalah ujung-ujung saraf.
Efek mirip amfetamin. Hal itulah
yang menimbulkan rasa gembira,
meningkatkan tekanan darah,
kewaspadaan, serta gairah seksual.
“Namun, hal itu bisa diikuti
dengan depresi, mudah terganggu,

anoreksia, dan kesulitan tidur,”
tegasnya.
Sejak pertengahan tahun 2000an, derivat cathinone ilegal beredar
di pasar zat rekreasi di Eropa. Zat
yang banyak ditemukan adalah
mephedrone dan methylone.
Methylone digolongkan sebagai zat
yang dikontrol di Denmark, Irlandia,
Romania, dan Swedia, bersama
sejumlah derivat chatinone lain. Jenisjenis chatinone sintetis makin banyak
beredar mulai tahun 2009.
Kenyataan ini tentunya sangat
meresahkan BNN sebagai badan yang
bertanggung jawab memberantas
peredaran narkotika di Indonesia.
Sekalipun banyak kalangan yang
menyebutlan derivatif chatinone
belum diatur dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, bila
didiamkan hal ini bisa merusak jiwa
generasi muda.
Apalagi setelah Badan Narkotika
Nasional (BNN) mengungkap Narkoba
jenis chatinone sudah beredar di
Indonesia. “Setelah kita diskusi
dengan sejumlah pakar, ternyata ini
barang lama. Tapi baru terungkap
dan disalah-gunakan,” ujar Benny
Mammoto, Deputi Pemberantasan
Narkoba BNN.
Bukti penyebaran Chatinone ini

menurut Benny Mamoto adanya
temuan jenis zat chatinone di wilayah
hukum Polres Samarinda dan Polda
Jawa Timur. Penemuan itu menjadi
sangat penting. Walaupun zat itu
bentuk dan merknya lain menurut
Benny Mamoto isinya ternyata sama.
Kekhawatiran BNN semakin
beralasan ketika sejumlah penduduk
menemukan adanya ladang
tanaman yang diduga jenis Khat
atau chatinone di berbagai wilayah.
Seperti misalnya di dusun Munggasari
Desa Karangsalam, Kecamatan
Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah.
Kepala Dusun Munggasari,
Sisworo mengatakan, awalnya dirinya
melihat tayangan televisi mengenai
tanaman khat. Kemudian dirinya
teringat dengan jenis tanaman
tersebut berada tak jauh dari
rumahnya. “Saya cocokan, ternyata
sama dengan yang ada di kebun.
Kemudian tadi pagi saya lapor ke
Polsek Baturraden,” kata Sisworo.
Sementaran itu di Bogor warga
pemilik kebun khat akhirnya
mencabut dan membakar sendiri
tanamannya, setelah dilakukan
sosialisasi dari BNN Pusat terkait
bahan narkoba jenis chatinone di
Kampung Alun-alun Inpres RT 1 RW 5,
Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor.
Warga yang kedapatan menanam,
menyimpan, menjual bahkan
mengkonsumsi tanaman Catha
Edulis akan dikenakan sanksi UU
35/2009 pasal 111 ayat 1, tentang
Narkotika dengan ancaman 4 hingga
5 tahun penjara.
Yang menjadi persoalan adalah,
jika chatinone bukan barang baru,
mengapa BNN baru mengetahuinya?
Jangan-jangan, di saat BNN sedang
berkonsentrasi dengan narkoba jenis
chatinone, saat ini sesungguhnya
sudah banyak narkoba jenis baru
yang beredar di tengah masyarakat.
Bagaimana BNN bisa menjadi
lokomotif pemberantasan narkoba
di Tanah Air jika posisinya selalu “di
belakang”? bd
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KPK DAN BPKP KERJASAMA BASMI POTENSI KORUPSI DI DAERAH
JAKARTA - Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
menemukan sejumlah masalah di
33 Provinsi di Indonesia. Masalah itu
bila dibiarkan dapat berkembang
menjadi korupsi. Karena itu, perlu
dicegah bersama KPK. “Untuk tahun
2012, fokusnya adalah pemerintah
daerah, kami ke 33 provinsi. Kami
sudah sampaikan ke presiden dalam
raker. Ada laporan tiap provinsi, sudah
dalam bentuk buku,” kata Kepala BPKP
Mardiasmo dalam jumpa pers, usai
bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK,
Jakarta.
Di antara temuan tersebut ada
yang berhubungan dengan ketepatan

waktu pembahasan APBD. Lalu, prioritas
keuangan di daerah juga mendapat
sorotan. Menurut Mardiasmo, pendapatan
hasil daerah masih banyak potensi yang
bisa digali. “Jadi tidak hanya expenditure
yang kita liat,” ujar Mardiasmo.
“Ada temuan menarik, kendaraan uji layak
hanya 1,5 menit. Ada diskriminasi yang
punya dana dengan yang tak punya dana,”
katanya.
Ditambahkan, program ini adalah
sistem pencegahan untuk meminimalisir
hal-hal yang berpotensi pada tindak
pidana korupsi. Early warning system,
tentang modus potensi korupsi, jelas sekali
pesannya KPK tidak hanya menindak, juga
memperbaiki sistem.
dr

MAKELAR DANA BENCANA ALAM
JAKARTA - Badan Kehormatan
(BK) DPR melanjutkan pemeriksaan
terhadap kasus dugaan
penyimpangan dana bencana
pekan depan. BK akan memanggil
anggota Komisi XI DPR dari
Fraksi Partai Demokrat, Supomo.
Demikian dilansir detik.com baru
baru ini.
BK DPR telah menuntaskan
pemeriksaan terhadap dua tenaga
ahli anggota DPR. Masing-masing
adalah Haris Hartoyo, tenaga ahli anggota Komisi XI
Supomo dan Herdian Ariyanto yang merupakan tenaga
ahli Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro.
Wakil Ketua BK DPR, Abdul Wahab Dalimunthe, enggan
menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap dua tenaga ahli
tersebut. “Memang ada keterangan, tapi belum selesai,
sehingga belum boleh memberi penjelasan kepada
media,” ujar Abdul
Sebelumnya BK menerima laporan dugaan
penyimpangan dana miliaran rupiah terkait
penanggulangan bencana yang disebut melibatkan
beberapa tenaga ahli anggota DPR. Laporan berasal
dari mantan pejabat BPBD Cianjur Muhammad Sukarya.
Anggota BK DPR, Ali Machsan Moesa, mengatakan BK
telah memanggil dan meminta keterangan Herdian
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Aryanto.”Diduga ada yang jadi
makelar dana bencana alam di Cianjur.
Uang sudah diberikan, tapi akhirnya
dana tak turun,” kata Ali Machsan.
Ali Machsan menerangkan,
berdasarkan keterangan pelapor,
Pemkab Cianjur dimintai dana oleh
oknum tenaga ahli anggota DPR agar
anggaran penanggulangan bencana
di daerah itu cair. Menanggapi
istimewa
permintaan itu, Pemkab Cianjur
memberikan dana Rp 1,5 miliar kepada Haris Hartoyo,
yang merupakan tenaga ahli dari anggota Komisi XI DPR
dari Fraksi Partai Demokrat Supomo.
Pemkab Cianjur memberikan uang itu karena terbuai
janji akan dibantu pengurusan dana bencana untuk
Kabupaten Cianjur. Namun, belum juga janji terpenuhi,
Pemkab Cianjur diminta mengeluarkan uang Rp 2
miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana.
“Harapannya kalau cair pasti dapat dana bencana puluhan
miliaran rupiah,” ujar Ali. “Katanya uang diberikan ke
Supomo. TA-nya yang terima uang. Tapi karena dia Komisi
XI, tak mungkin proposal diurus dia. Katanya lewat Pak
Gondo, lewat TA-nya, Pak Herdian. Makanya ini kita
periksa,” tambahnya.
dr

LINTAS PERISTIWA

ANGGARAN ‘NEW BP MIGAS’ NAIK RP 400 MILIAR
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas) mendapat anggaran Rp 2 triliun. Angka tersebut naik Rp 400 miliar
dibandingkan dengan 2012 yang sebesar Rp 1,6 triliun.”Anggaran SKK migas kita
sekitar Rp 2 triliun. Kalau waktu BP migas Rp 1,6 triliun,” ujar Deputi Pengendalian
Keuangan Ahmad Syahrosa kepada detikFinance.
Ia menyebutkan, penambahan ini digunakan untuk biaya operasional. Utamanya
adalah pembiayaan gaji karyawan. “Banyak untuk operasional, tugasnya lebih
ke pengawasan pengendalian. Jadi ada tambahan karyawan dan tahun ini ada
tambahan untuk operasional,” cetusnya. Anggaran SKK Migas masih mengambil 1%
dari penerimaan negara dari sektor migas. Namun, Ahmad mengatakan untuk tahun
ini hanya menggunakan 0,4%. Ia pun mengaku untuk tugas yang berat anggaran
tersebut belum cukup.
dr

TASPEN KELOLA DANA PENSIUNAN PNS RP 60 TRILIUN
JAKARTA - PT Taspen (Persero) kelola dana hampir Rp 60 triliun milik pensiunan
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dana ini digunakan untuk mengelola 2,3 juta pensiunan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Taspen (Persero) Sudiyatmoko Sentot
kepada detikFinance di Gedung Taspen Jakarta, belum lama ini. “Jumlah pensiunan
sebanyak 2,3 juta, sebagian besar PNS. Untuk alokasi dana pensiun sendiri sekitar Rp
60 triliun sampai saat ini,” ungkapnya.
Untuk dana pensiun TNI, Taspen menegaskan, saat ini fungsi itu telah dilimpahkan
kepada Perum ASABRI (persero). Tetapi, Taspen masih diberi wewenang mengurusi
dana pensiun perwira TNI angkatan 89.
“Enggak begitu banyak, presentasinya sangat kecil,” tegasnya.
Ia pun berpendapat, sampai saat ini pemerintah rutin mengirimkan uang
pensiunan untuk PNS tiap bulan. Bahkan, ia mengaku pengiriman uang berjalan
lancar dan tidak ada masalah. “Setiap bulan kita meminta. Total Rp 58 triliun di tahun
2012 itu dana APBN, lancar, dan mereka (pemerintah) punya uang,” ujarnya.
dr

ANGGARAN MOBIL DINAS BUPATI BONE RP 1 MILYAR
BONE - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tahun
2013, pada saat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), mendapat sorotan dari sejumlah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Pasalnya, salah satu item
yang dianggap tidak rasional, yakni pengadaan mobil
dinas (mobdin) Bupati seharga Rp 1 miliar serta sejumlah
pejabat pimpinan daerah lainnya. Demikian dilansir
Kompas.com baru-baru ini.
Menurut Mukhawas, Ketua LSM Latenritatta,
pengadaan mobdin Bupati Bone senilai Rp 1 miliar
terkesan dipaksakan untuk diloloskan pada APBD,
padahal mobdin Bupati Bone yang dipakai sekarang baru
sekitar tiga tahun. “Jadi kalau Komisi II begitu juga Badan

Anggaran (Banggar) DPRD Bone, apabila meloloskan
mobdin Bupati Bone tersebut maka boleh dikatakan
kalau Komisi II dan Banggar DPRD Bone seakan-akan
dan terkesan tidak lagi memihak rakyat tetapi malah
mengutamakan kepentingan pejabat,” ungkapnya, Sabtu
(9/2/2013).
Selain menganggarkan mobdin untuk Bupati, pihak
DPRD juga menggodok anggaran pengadaan mobil dinas
sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Kepala Pengadilan Negeri Watampone, Kepala
Kejaksaan Negeri Watampone, serta Kepala Kepolisian
Resor (Kapolres) Bone dan Komandan Kodim (Dandim)
1407 Bone, di mana dalam anggaran tersebut total senilai
Rp 4 miliar.
dr
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‘LHP TERBAIK’,
‘MODAL’ NAIK PANGKAT
TAHUKAH ANDA, BAHWA PENGHARGAAN “LHP TERBAIK” ADALAH
SALAH SATU MODAL PENTING UNTUK KENAIKAN PANGKAT.
KARENA ITU, MESKI LOMBA ‘LHP BERKUALITAS’ HUT BPK KE66 SUDAH SELESAI PERTENGAHAN JANUARI LALU, KINI SEMUA
AKN HARUS KEMBALI BERSIAP UNTUK PENILAIAN KEMBALI.
PENILAIAN AKAN DIMULAI JUNI 2013. YANG DINILAI BUKAN CUMA
LHP KEUANGAN, TETAPI JUGA KINERJA.

Anggota BPK Taufiequrachman Ruki menyerahkan penghargaan LHP Berkualitas.

B

ISA jadi inilah mata
lomba ‘terberat’ di antara
serangkaian lomba yang
digelar dalam rangka
HUT BPK ke 66. Betapa tidak, untuk
pertama kali LHP (laporan hasil
pemeriksaan) yang dihasilkan masingmasing AKN dilombakan untuk
mendapatkan LHP paling berkualitas.
“Lomba ‘LHP Berkualitas ini
merupakan salah satu amanat Renstra
kita (2011-2015), yakni, peningkatan
mutu laporan. Selain itu, lomba ini
juga dimaksud memberi apreasiasi
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dan motivasi pada mereka yang telah
membuat laporan dengan baik,”
jelas Erwin Miftah, Ketua Pengendali
Teknis Lomba ‘LHP Berkualitas’.
Di lapangan, jelas Erwin, pihaknya
menemui banyak kendala dalam
melakukan penilaian. Salah satunya
menyangkut kriteria penilaian.
Ternyata ada hal-hal tertentu yang
tidak dapat diperbandingkan. “Dari
lomba ini, kami jadi banyak belajar.
Temuan-temuan ini sangat berguna
untuk menyempurnakan sistem
penilaian ke depan. Ya, anggap saja

lomba pertama ini adalah uji coba,
ke depannya pasti lebih baik,” tutur
Erwin yang didampingi Desi, Ketua
Tim Penilai, saat wawancara dengan
majalah Warta BPK.
Salah satu contohnya adalah
LHP yang dinilai. Awalnya LHP per
September 2012, namun banyak
perwakilan baru melaksanakan audit
LK untuk tahun 2011 di Semester II
2012. Artinya, LHP yang diharap untuk
dinilai dalam lomba, sedang digarap.
Akhirnya diputuskan, LHP yang
dinilai adalah tahun 2010. “Jadi kita
putuskan memakai yang 2010. Untuk
yang pertama ini, kita oritentasinya
pada LKPD, ke depannya harus kita
adjustment lagi,” tambahnya. Temuan
lainnya, tentang kesesuaian akunakun yang ada di laporan keuangan.
Ternyata setelah ditelusuri tidak pas.
Yang ada di akun LK pusat, tidak ada
di akun Pemda. Pemda memiliki akunakun yang khas. “Melihat ini, akhirnya
kita putuskan, akun-akun tidak
menjadi faktor menentukan”.
Jadi intinya, sistem penilaian
lomba masih banyak yang perlu
diperbaiki. Misalnya, perlu dibuat
kategori LKPD, LKKL, dll. LKKL
misalnya, bisa di-break-down lagi
berdasar jumlah Satker. Sehingga
LHP Kementerian yang memiliki
ribuan Satker yang sudah pasti
lebih complicated, tidak ‘bertarung’
melawan Kementerian yang Satkernya
sedikit, yang sudah pasti lebih rapih.
Namun demikian, lanjut Erwin
lagi, di tengah kekurangan dan
keterbatasan, ia bersyukur, dengan
diadakannya lomba ini, terungkap
banyak hal penting yang diperlukan
bagi perbaikan mutu laporan. Dalam
lomba ‘LHP Berkualitas’ baru lalu,
akhirnya diputuskan lima LHP yang
dianggap terbaik yang disusun
berdasarkan ranking; 1) AKN II yakni
LHP atas LK Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian TA 2010; 2)
AKN VI yakni, LHP atas LKPD Kota
Manado TA 2010; 3) AKN III yakni, LK
Mahkamah Konstitusi TA 2010; AKN
VI yakni, LHP atas LKPD Kota Kendari
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TA 2010 dan 5) AKN V yakni LHP atas
LKPD Kabupaten Lampung Utara TA
2010.
“Kita memberi penghargaan bagi
orang yang sudah membuat laporan
yang baik. Penghargaan ada angka
kreditnya, ini bisa ditukarkan untuk
jabatan fungsional pemeriksa. Jadi
orang yang punya penghargaan
bisa mengklaim untuk dihitung dan
digunakan bagi kenaikan pangkat
mereka,” jelasnya.

Audit Keuangan dan Kinerja
Setelah memetakan persoalan
pada lomba pertama, nantinya sistem

penilaian akan diperbaiki, sebelum
disebarkan ke semua AKN tentang
lomba “LHP Berkualitas tahun 2013”.
“Kita berharap, para peserta mulai
sekarang mengajukan LHP yang
bakal di-review, sehingga kita bisa
set-up untuk jadi objek review kinerja
pemeriksa. Jadi bisa lebih mendalam.
Tugas Irtama, kan, me-review kinerja
pemeriksa. Yang sekarang ini, hanya
kelengkapan, ibaratnya hanya
menilai yang tampak di permukaan,
belum ke substansi. Nanti kita
lakukan lebih mendalam. Misalnya,
wawancara timnya, rencananya,
dan lain-lain,” papar Erwin, seraya

menambahkan, Juni 2013, tim penilai
akan turun serentak.
Selain itu, yang juga penting
dicatat adalah, lomba tahun
2013, bukan hanya audit laporan
keuangan, tapi juga audit kinerja.
“Road map-nya; 2012 laporan
keuangan, 2013 laporan keuangan
dan kinerja, dan 2014 adalah laporan
keuangan, kinerja dan PDTT. Hasil
lomba ini juga bisa menjadi semacam
case study, menjadi pembelajaran,
misalnya untuk menunjukkan,
‘Begini loh LHP yang bagus’. Untuk
kinerja, nanti yang kita nilai adalah
rekomendasinya, “ jelasnya. dr

YANG UNIK DARI LOMBA SATKER SIAP E-AUDIT
DI luar dugaan, banyak hal menarik didapat para juri
yang melakukan penilaian terhadap lomba Satker Siap
e-Audit. Satu di antaranya adalah kondisi unik Perwakilan
DKI Jakarta yang hanya memiliki satu entitas yakni Pemda
DKI Jakarta, bandingkan dengan Perwakilan BPK di daerah
lain yang rata-rata memiliki belasan bahkan puluhan entitas.
Atau ada entitas yang meski sudah MoU e-audit dengan
semua entitasnya, namun karena kondisi tertentu, belum bisa
menjalankan program tersebut dengan maksimal.
“Memang banyak hal unik dan menarik kami temukan
selama melakukan penilaian. Salah satunya adalah saat
menentukan juara I. Untuk menentukan pemenang harus
dilakukan beberapa kali rapat yang tidak hanya melibatkan
Panitia HUT Bidang Penilaian Satker Siap e-Audit tetapi juga
melibatkan Ketua Umum Panitia HUT BPK dan Sekjen.” jelas
Sainem, salah satu juri lomba Satker Siap e-Audit.
Ada lima hal yang dinilai dalam lomba Satker Siap
e-Audit, yakni, MoU yang ditandatangani (10%), Juknis
yang ditandatangani (25%), Penyiapan data (25%), dan
Konsolidasi data yang meliputi AK terpasang (10%) dan
prosentase jumlah data yang ditransfer ke BPK (30%).
“Kriteria penilaian lomba ini lebih dititik beratkan pada
pengiriman data melalui agen konsolidator yang didukung
oleh pemasangan agen konsolidator dan ketersediaan kamus
data yang sangat bermanfaat untuk proses pengolahan data
dengan mempertimbangkan proses penyusunan MoU dan
penyelesaian Juknis”
Nah untuk kasus penentuan juara I, tutur Sainem yang
juga Kabag Operasional dan Dukungan Teknologi Infomasi
Biro IT, memang menjadi bahasan serius tim juri. Pasalnya,
baik Sulut maupun DKI Jakarta, mendapatkan nilai yang
sama yakni 100%. Lalu kenapa akhirnya diputuskan Sulut
yang menjadi juara? Panitia kemudian mempertimbangkan
beberapa hal lain yang dapat mempengaruhi kriteria
penilaian sebelumnya seperti jumlah entitas dan

kelengkapan data. Sulut memiliki 16 entitas, sedang DKI
Jakarta hanya satu, yakni, Pemda DKI Jakarta. “DKI Jakarta
memang unik, ya, kalau yang lain (Perwakilan) memiliki
banyak entitas, Jakarta hanya punya satu entitas,” ucapnya.
Dengan pertimbangan ini, maka diputuskan Sulut
menjadi juara I, sedang Perwakilan DKI Jakarta juara II. “Dari
kondisi ini pun akhirnya terpikir kalau ternyata jumlah Satker
juga harus menjadi salah satu pertimbangan. Ya, ini kan mata
lomba baru, jadi ke depannya temuan-temuan ini bisa jadi
bahan evaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan lomba,”
tambahnya. Sedang Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar)
meraih nilai 88% dan berhak menjadi juara III.
Disebutkannya bahwa lomba ini diadakan tak lepas dari
sedang gencarnya BPK mensosialisasikan program e-audit
yang diimplementasikan sejak 2011 lalu. “Latar belakangnya
adalah memberi apresiasi pada Satker untuk menyukseskan
program e-audit. Dengan tujuan untuk memacu semangat
satker dalam mendukung implementasi e-audit dan juga
sebagai salah satu media evaluasi implementasi e-audit di
BPK RI,” tambahnya.
Menurut Sainem, ada 51 Satker Pemeriksa yang
diundang untuk mengikuti lomba ini, terdiri dari 18
Auditorat dan 33 Perwakilan. Namun faktanya, sampai
batas akhir pengembalian fomulir, hanya 21 Satker yang
ikut serta. Sebenarnya jumlah peserta bisa lebih, namun
karena beberapa Satker mengirim data (formulir) terlambat
(melewati waktu penutupan pendaftaran), maka tidak
diikutsertakan dalam lomba ini. Juri, tambahnya lagi, menilai
berdasarkan form yang diisi sendiri oleh para Satker. “Sifatnya
self assessment. Jadi Satker mengisi formulir yang sudah
disediakan. Nah setelah diisi, kami melakukan validasi data,
cross check dengan data yang ada di Biro TI maupun satker
terkait seperti Direktorat Utama Binbangkum untuk data
MOU dan Juknis Akses Data,” ungkapnya. dr
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NIK BERPERAN PENTING
DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Wojciech Kutyła

BPK belum lama ini mendapatkan kunjungan delegasi
Badan Pemeriksa Polandia atau Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Polandia. Kunjungan ini merupakan salah satu implementasi
kerja sama bilateral antara BPK dengan NIK Polandia.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka diskusi eksekutif
mengenai peningkatan kesadaran masyarakat serta kebijakan
komunikasi publik oleh SAI (Supreme Audit Institutions). Selain
itu, juga dilakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman
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mengenai peran SAI dalam mendorong pemberantasan
korupsi.
Biro Humas dan Luar Negeri memanfaatkan kesempatan
kunjungan ini untuk melakukan wawancara dengan Wakil
Presiden NIK Polandia Wojciech Kutyła, sekaligus ketua
delegasi. Untuk menggali lebih jauh posisi dan kedudukan
NIK di Polandia serta keterlibatan NIK dalam kegiatan
internasional, berikut petikan wawancaranya:
Dapatkah Anda jelaskan mengenai mandat, posisi
dan peran NIK dalam konstitusi Polandia?
NIK adalah organisasi yang didirikan dengan
berdasarkan Hukum Polandia. Tugas dan Fungsi NIK diatur
dalam Bab 9 UUD Republik Polandia dan UU tentang NIK
tahun 1994, yang kemudian diamendemen dengan UU
yang baru pada 2010. Presiden NIK dipilih oleh Sejm. Sejm
adalah Majelis Rendah Parlemen. Periode kepemimpinan
Presiden NIK selama 6 tahun.
Dalam sistem ketatanegaraan Polandia, dimanakah
posisi NIK?
NIK adalah sebuah lembaga independen, yang berada
langsung di bawah Sejm. Parlemen Polandia dibagi
menjadi dua, yaitu Majelis Tinggi (Upper House) dan
Majelis Rendah (Sejm). Majelis Tinggi ini dapat dikatakan
seperti Senat.
Dapatkah Anda jelaskan proses penunjukkan
Presiden NIK? Apakah proses tersebut bersifat politis
atau birokratis? Apakah memungkinkan bagi pejabat
NIK untuk dinominasikan sebagai Presiden NIK?
Presiden NIK ditunjuk oleh Sejm Polandia. Para
Wakil Presiden NIK dicalonkan oleh Ketua Sejm, tetapi
pencalonan nama para Wakil Presiden juga harus
mendengarkan pertimbangan dari Presiden NIK terpilih.
Pencalonan ini dapat dikatakan bersifat politis.
Adapun, untuk para pegawai NIK, seperti auditor
serta para staf penunjang dan pendukung lainnya, untuk
dapat diangkat menjadi pegawai NIK, harus melalui proses
perekrutan yang dilakukan secara terbuka.
Apakah ada persyaratan khusus bagi seseorang
untuk menjadi pegawai NIK?
Tentu saja ada sejumlah persyaratan yang harus
dipenuhi. Pertama, semua auditor harus lulus MA (Master
Degree). Kedua, para calon pegawai harus melalui sebuah
training panjang, yang berlangsung sekitar dua tahun.
Setelah berhasil lulus ujian, pegawai tersebut baru dapat
dicalonkan sebagai seorang auditor ataupun pegawai NIK.

WAWANCARA

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berjabat tangan dengan Wakil NIK Polandia Wojciech

Apakah jika Anda tidak lulus training dalam dua
tahun tersebut, Anda tidak dapat menjadi pegawai NIK?
Ya, jika seseorang tidak lulus ujian dalam training, orang
tersebut tidak dapat lagi dipekerjakan di NIK untuk jangka
waktu yang lama.
Apakah memungkinkan bagi pejabat NIK, seperti
Presiden atau Wakil Presiden NIK dicalonkan sebagai
Presiden Polandia?
Tidak. Namun begini, ketika saya sedang menjabat
sebagai salah satu pimpinan NIK, bukan berarti bahwa hakhak kewarganegaraan saya dibatasi. Jadi, saya dapat saja
mengikuti pencalonan Presiden Polandia, tetapi saya harus
mengundurkan diri dari posisi saya saat ini di NIK. Saya tidak
dapat menggabungkan kedua aktifitas ini yaitu sebagai
Wakil Ketua NIK dan pada saat yang sama sebagai eksekutif
(Presiden).
Anda telah menjelaskan kepada saya tentang
SDM di NIK, sebagian di antaranya adalah tentang
bagaimana proses rekruitmen, tetapi bagaimana sistem
penganggaran di NIK dan apakah semua pegawai NIK
adalah pegawai negeri?
Menurut saya, salah satu isu yang sangat penting
bagi semua SAI adalah mengenai independensi. Kami
harus punya cukup uang (untuk melaksanakan tugas

pokok pemeriksaan), tetapi pengaturannya juga haruslah
independen.
Jadi, ini berarti bahwa pengajuan proposal anggaran
kami, sepenuhnya disusun oleh NIK. Proposal ini kemudian
disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menteri
Keuangan sebagai bagian dari pemerintah, tidak memiliki
kewenangan untuk mengubah proposal anggaran
yang disampaikan oleh NIK. Menteri Keuangan akan
memasukkan proposal anggaran NIK kepada Parlemen. Ada
komisi khusus, di Parlemen (Sejm) yang akan melakukan
tinjauan atas pengajuan anggaran ini (Komisi Keuangan).
Dan hanya Parlemen yang dapat mengoreksi anggaran NIK.
Ini adalah salah satu jaminan independensi kami.
Pemerintah tidak dapat memanipulasi anggaran dengan
cara apapun.
Bagaimana jika anggaran tersebut telah disetujui,
tetapi kemudian di pertengahan tahun, NIK harus
melakukan suatu pemeriksaan khusus tetapi Anda tidak
mempunyai anggaran untuk melakukan pemeriksaan
tersebut?
Pada kasus-kasus seperti itu, kami memiliki alokasi
cadangan khusus. Anggaran untuk hal-hal yang tidak
terduga.
Jadi, apakah alokasi cadangan khusus ini masuk
dalam anggaran NIK?
Tidak. Alokasi anggaran tersebut tidak dimasukkan ke
dalam anggaran NIK, tetapi masih dalam anggaran negara.
Apabila kami mendapatkan suatu tugas pemeriksaan
khusus, kami dapat dengan mudah meminta anggaran
tambahan.
Namun satu hal yang harus dicatat, kami tidak
diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan atas permintaan
pemerintah atau instansi lain. Hanya Sejm yang dapat
memerintah kami, dan kami tidak boleh menolak
melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang diperintahkan
oleh Sejm.
Jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh NIK?
Apakah NIK membedakan jenis auditornya? Seperti
auditor keuangan, auditor kinerja, atau seorang auditor
dapat melakukan dua jenis audit?
Kami melakukan pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan gabungan
(campuran antara pemeriksaan keuangan dan kinerja).
NIK juga melakukan pemeriksaan yang terkait dengan halhal sederhana yang terkait dengan isu-isu publik, seperti
misalnya keluhan Anggota Parlemen dan/atau keluhan
warga.
Dapatkah Anda memberikan contoh keluhan seperti
apa yang Anda terima dan audit yang telah Anda
lakukan?
Sebagian besar keluhan terkait dengan hak-hak warga
negara, misalnya saya menunggu terlalu lama untuk suatu
pelayanan publik, contohnya saja layanan kesehatan, atau
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saya menolak suatu kebijakan publik yang saya anggap
merugikan. Jadi, ada banyak hal-hal kecil yang terkait
dengan kehidupan kami sehari-hari di Polandia.
Berapa banyak laporan audit yang Anda terbitkan
pertahun? Apakah laporan tersebut bersifat terbuka
untuk publik?
Berapa banyak laporan audit? Ini sangat tergantung
pada jenis laporannya, karena kami tidak dapat
membandingkan satu laporan dengan laporan yang lain.
Sebagian laporan bersifat sangat besar dan sebagian yang
lain bersifat kecil.
Dapat dikatakan, kami menyusun lebih dari seribu
laporan pertahun. Namun demikian hal terpenting yang
perlu dilaporkan adalah laporan mengenai pengelolaan
keuangan negara. NIK bertanggung jawab untuk melakukan
pemeriksaan atas seluruh belanja dan pendapatan negara.
Karena jika kita melihat laporan pengelolaan anggaran
negara, terutama laporan neracanya, di satu sisi kita
mempunyai pendapatan negara, dan di lain sisi kita
mempunyai belanja negara. Merupakan kewajiban bagi
NIK berdasarkan undang-undang untuk melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara setiap
tahun dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada
Parlemen.
Apakah dalam laporan hasil pemeriksaan NIK juga
mengeluarkan opini?
Ya. Kami biasa menyebutnya ‘Analisa Tahunan Negara’
atas pelaksanaan anggaran negara dan pedoman kebijakan
moneter.
Jadi NIK juga melakukan pemeriksaan atas kebijakan
moneter di Polandia?
Iya, namun lebih tepatnya, kami melakukan
pemeriksaan atas kegiatan dan aktifitas dari bank sentral
Polandia.
Bagaimana hubungan antara NIK dan media?
Apakah hubungan tersebut merupakan hubungan yang
baik ataukah hubungan yang kaku?
Ya, kami selalu berupaya untuk menjaga hubungan
baik dengan media massa. Menurut kami ini adalah cara
terbaik untuk menyampaikan hasil pekerjaan kami kepada
masyarakat. NIK merupakan institusi yang dibiayai oleh para
pembayar pajak Polandia, jadi, para pembayar pajak juga
tahu apa yang kami lakukan terhadap uang mereka.
Bagaimana Anda melakukan komunikasi dengan
media, misalnya jika Anda ingin menyampaikan laporan
pemeriksaan yang sangat penting?
Cara yang paling sering dilakukan untuk berkomunikasi
dengan media dan masyarakat adalah melalui laman
website kami. Kami juga biasa menyiapkan sebuah artikel
khusus (press release) kepada media.
Selain itu, media sering kali juga melakukan wawancara
dengan para direktur di departemen pemeriksaan kami,
terkadang juga dengan Presiden atau Wakil Presiden NIK.
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Prinsipnya kami berupaya melakukan yang terbaik untuk
menginformasikan hasil kerja kami kepada publik.
Jenis standar audit apa yang Anda lakukan dalam
melakukan pemeriksaan?
NIK melaksanakan pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja, dan pada konteks tertentu kami
juga melakukan pemeriksaan gabungan yang meliputi
pemeriksaan keuangan dan kinerja.
Apakah NIK mengembangkan standar
pemeriksaannya sendiri atau mengadopsinya dari
standar pemeriksaan internasional?
Tidak, kami mengembangkan sendiri standar
pemeriksaan kami. Namun tentu saja kami juga
melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi
internasional khususnya INTOSAI dan EUROSAI dalam
pengembangannya.
Itulah sebabnya mengapa kerja sama internasional
sangat penting karena memungkinkan untuk saling
bertukar pengalaman dan pengetahuan yang pada
akhirnya dapat membantu mengembangkan metodologi
pemeriksaan.
Bagaimana peran NIK dalam mendukung
pelaksanaan good governance di Polandia?
Pertama-tama saya ingin berbicara mengenai konsep
good governance. Good governance berarti bahwa kita selalu

Wakil Presiden NIK Polandia Wojciech Kutyła bersama dengan pejabat BPK.
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baik dalam mendukung good governance maupun
membutuhkan orang lain untuk melihat kinerja kita. Dan
dalam memberantas korupsi?
inilah yang kami lakukan. NIK menjadi pengawas eksternal
Ya, kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan
atas pelaksanaan kinerja pemerintah.
lembaga-lembaga tersebut. Beberapa minggu lalu, kami
Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk
mengadakan sebuah seminar dengan European Court of
melaksanakan ‘pekerjaan’ yang diberikan oleh Parlemen
Audit (ECA). Beberapa auditor NIK juga bekerja untuk ECA,
(Sejm). Untuk itu, harus ada institusi yang mengawasi
bahkan NIK Polandia termasuk salah satu Governing Board
pekerjaan pemerintah tersebut. Hal ini penting agar
di ECA.
pemerintah dapat mengetahui lebih awal jika terjadi
Kami juga seringkali melakukan pertukaran informasi
kesalahan dalam pekerjaan mereka, dan dengan begitu
dan pengetahuan, serta melakukan join audit dengan ECA.
pemerintah juga akan mempunyai cukup waktu untuk
Sebagai contoh, setiap kali Polandia menerima bantuan
memperbaiki kesalahan tersebut.
dari European Union (EU), ECA memiliki kewenangan untuk
Sekarang saya ingin beralih ke isu mengenai korupsi.
melakukan pemeriksaan terhadap bantuan itu. Untuk itu,
Saya tidak tahu seberapa besar isu korupsi di Polandia,
biasanya dilakukan join audit antara NIK dan ECA.
tetapi di Indonesia, korupsi adalah isu yang sangat
Kami juga mempunyai hubungan yang cukup baik
penting. Apakah menurut Anda NIK juga mempunyai
peran dalam pemberantasan
korupsi di Polandia?
Pertanyaan yang bagus, karena
korupsi merupakan penyakit yang
sangat umum di banyak negara di
dunia. Dapat saya katakan, peranan
NIK sangat penting dalam mendorong
pemberantasan korupsi di Polandia.
Sebagai contoh, ketika kami
menyusun program pemeriksaan,
kami selalu melihat apakah di
dalam entitas tersebut memiliki
suatu sistem pengendalian internal
yang baik, khususnya dalam upaya
mencegah terjadinya korupsi. Kami
sebagai pemeriksa berupaya untuk
memperkecil kemungkinan terjadinya
korupsi dalam suatu entitas.
NIK memang tidak berkewajiban
melakukan penindakkan atas kasuskasus korupsi yang terjadi, karena
kami bukanlah polisi atau jaksa.
Kami lebih fokus kepada sistem
pengendalian internal dalam
Anggota BPK Taufiequrachman Ruki bertukar cinederamata dengan Wakil Presiden NIK Polandia Wojciech Kutyła.
entitas tersebut dalam mereduksi
kemungkinan terjadinya korupsi.
Kami di Polandia biasa menyebutnya
dengan EUROSAI. Pada 2008-2011, NIK Polandia merupakan
sebagai corruption mechanisme. Jadi kami akan melihat
Ketua EUROSAI. Jadi, kami cukup banyak terlibat
apakah entitas tersebut memiliki corruption mechanisme
pada kegiatan EUROSAI. Pada 2008 kami juga sempat
yang baik atau tidak?
mengadakan kongres EUROSAI di kota Kraków, Polandia.
Jadi, ini lebih bersifat preventif?
Dan menurut saya, keuntungan dari aktifnya kami dalam
Ya, lebih bersifat preventif. Tetapi, tentu saja, jika kami
komunitas internasional, NIK saat ini memiliki posisi yang
menemukan kasus-kasus korupsi, kami berkewajiban untuk
cukup kuat di antara SAI lain di dunia.
menginformasikan hal tersebut kepada para penegak
Dalam join audit yang pernah dilakukan oleh NIK,
hukum.
apakah NIK juga pernah melakukan audit di negara
Apakah NIK mempunyai suatu hubungan langsung
lain?
atau kerja sama dengan ECA (European Court of Audit),
Pernah. Pada September 2012, NIK terpilih menjadi
INTOSAI, dan EUROSAI dalam melakukan pemeriksaan,
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Selama kunjungan ini, kita telah berdiskusi mengenai
eksternal auditor untuk sebuah organisasi di Eropa yang
pengalaman kita tentang bagaimana meningkatkan
membidangi masalah penelitian tentang nuklir, CERN
kesadaran publik dan bagaimana menginformasikan kinerja
(European Organization for Nuclear Research), yang berlokasi
kita kepada publik. Bagaimana meraih opini publik, serta
di Jenewa, Swiss.
metode terbaik apa yang dapat digunakan.
Kami juga melakukan join audit dengan negara
Pada hari kedua, kita telah berdiskusi mengenai peran
tetangga seperti Jerman, Slovakia dan Ukraina. Pemeriksaan
BPK dan NIK dalam mendorong pemberantasan korupsi di
yang kami lakukan terkait dengan isu yang menjadi
negara masing-masing. Semua diskusi
concern bersama. Sebagai contoh,
tersebut telah berjalan dengan cukup
pemeriksaan lingkungan di sepanjang
baik.
sungai perbatasan antara Polandia
Kami sangat senang
BPK dan NIK juga sepakat untuk
dan Jerman. Dalam hal ini, kami
memiliki kerja sama
melakukan pertemuan bilateral dalam
melakukan pemeriksaannya secara
dengan BPK. Sebuah
bidang lain di tahun depan (2013), salah
paralel, pemeriksaan lapangan
negeri yang indah, cerah,
satunya adalah pemeriksaan kinerja
dilakukan masing-masing SAI, tetapi
dan bidang penegakan hukum (law
hasil pemeriksaannya akan disatukan
dan hangat. Seperti yang
enforcement).
dalam satu laporan yang dibuat dalam
kita ketahui, BPK dan NIK
Saya pribadi juga ingin mengundang
dua bahasa, Jerman dan Polandia.
telah mengadakan kerja
rekan-rekan dari Indonesia dapat
NIK juga biasa di-peer reviewed
sama sejak 2008. Kami
datang ke Polandia untuk melakukan
oleh SAI lain. Tahun ini NIK di review
sangat mengharapkan
pertukaran pengalaman dalam bidangoleh empat SAI negara lain, yaitu
kerja sama ini benarbidang pemeriksaan tersebut.
Denmark, Lithuania, Austria, dan
Anda tahu, pada saat kami menjadi
Belanda. Denmark bertindak sebagai
benar diimplementasikan
Ketua
EUROSAI (2008 – 2011) kamilah
Ketua Tim. Pada akhir 2012 mereka
secara nyata, bukan hanya
yang pertama kali menggagas kegiatan
menyerahkan hasil laporannya
sekadar kerja sama di atas
strategic plan di EUROSAI. Dalam sejarah
kepada NIK.
kertas.
berdirinya EUROSAI, ini merupakan
Seberapa sering NIK Polandia di
yang pertama kalinya. Saat ini strategic
review oleh SAI lain?
plan tersebut telah diimplementasikan
Sekitar satu kali dalam 3 tahun.
oleh Presiden EUROSAI yang sekarang,
BPK sendiri di-review 5 tahun
yaitu SAI Portugal.
sekali. Terakhir kali BPK di review oleh ARK Belanda
Namun di bawah kepengurusan kami, EUROSAI
pada 2009. Peer review kepada BPK pertama kali
telah melaksanakan audit paralel dengan 13 SAI negara
dilakukan pada 2004 oleh SAI New Zealand. Bagaimana
Eropa. Ini merupakan sebuah terobosan baru, karena
dengan NIK Polandia, Apakah SAI Anda juga melakukan
biasanya audit paralel hanya dilakukan oleh dua dan
peer review terhadap SAI lain?
atau tiga SAI saja. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari
Ya. Yang terakhir kami melakukan peer review kepada SAI
NIK Polandia. Tema pemeriksaanya adalah Bagaimana
Slovakia dalam suatu konsorsium dengan SAI lainnya.
Pemerintah Mempekerjakan Orang-orang Cacat. Laporannya
Sekarang saya ingin menggali lebih dalam mengenai
ditandatangani di Portugal pada 2011. Negara-negara yang
kerja sama BPK dengan NIK. Menurut Anda, area kerja
terlibat, antara lain Bulgaria, Rep. Ceko, Jerman, Macedonia,
sama apa saja yang memungkinkan dilakukan untuk
Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swiss, Turki, Ukraina,
kedepannya? Hal apa saja yang Anda harapkan dari
dan tentu saja Polandia, karena kami adalah koordinatornya.
kerja sama bilateral ini?
Pada Februari 2013, BPK akan menjadi tuan rumah
Kami sangat senang memiliki kerja sama dengan BPK.
dalam salah satu pertemuan subcommittee dari INTOSAI
Sebuah negeri yang indah, cerah, dan hangat. Seperti
WG on FACML (Fight Againts Corruptions and Money
yang kita ketahui, BPK dan NIK telah mengadakan kerja
Laundering) dan NIK Polandia diundang untuk bisa
sama sejak 2008. Kami sangat mengharapkan kerja sama
berpartisipasi. Kegiatan tersebut rencananya akan
ini benar-benar diimplementasikan secara nyata, bukan
dilaksanakan di Bali.
hanya sekadar kerja sama di atas kertas. Kita bisa melakukan
Oh, terima kasih. Sebenarnya pada April 2013 kami
kegiatan seperti misalnya seminar, diskusi, atau kegiatan
juga akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan INTOSAI WG
lain yang menguntungkan kedua belah pihak.
on Key National Indicators. BPK juga menjadi anggota dari
Saya berharap, kunjungan kami kali ini ke Indonesia
working group ini. Saya pikir delegasi Anda juga akan datang
dapat dijadikan sebagai pijakan bagi kita untuk
dalam pertemuan ini.
mengembangkan kerja sama ini dalam bidang yang lebih
spesifik.
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Opini
MENGUNGKAP SKENARIO DRAMA PROYEK HAMBALANG

MEWASPADAI PENUMPANG GELAP
HASIL AUDIT BPK
Oleh Wahyu Kuncoro SN *)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA MELAKUKAN AUDIT
FORENSIK TERHADAP PROYEK PEMBANGUNAN KOMPLEKS OLAHRAGA HAMBALANG. HASIL AUDIT
YANG DISAMPAIKAN KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) ANTARA LAIN MENYIMPULKAN ADANYA
ENAM PEJABAT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA SEKITAR Rp 243 MILIAR, YAITU MENTERI
PEMUDA DAN OLAHRAGA ANDI MALLARANGENG, SEKRETARIS MENPORA WAFID MUHARRAM,
MENTERI KEUANGAN AGUS MARTOWARDOJO, DIRJEN ANGGARAN KEMENKEU ANNY RATNAWATI,
SEKJEN KEMENKEU MULIA P. NASUTION, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JOYO WINOTO,
SERTA BUPATI BOGOR RACHMAT YASIN, KOMPAS (1/10).

D

ALAM hasil audit, Menpora Andi Mallarangeng
sebagai menteri dinilai BPK lalai karena tidak
mengetahui kewenangannya di dalam proses
penetapan pemenang lelang dan pengusulan
persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears). Ia juga
dianggap tidak mematuhi ketentuan perundangan
mengenai pengendalian intern terutama dalam hal
otorisasi dan dokumentasi transaksi dan kejadian penting.
Sementara Menkeu Agus Martowardojo dianggap
lalai memberikan menetapkan persetujuan kontrak tahun
jamak, meskipun terdapat beberapa persyaratan yang
belum dipenuhi, yaitu alokasi anggaran belum tersedia
dalam APBN, permohonan tidak diajukan oleh Menpora
Andi Mallarangeng tetapi hanya ditandatangani Sekretaris
Kemenpora, pendapat teknis Kementerian Pekerjaan

Umum tidak ditandatangani Menteri PU, Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kemenpora tahun
Anggaran 2010 yang menunjukkan pekerjaan dibiayai
lebih dari satu tahun anggaran belum ditetapkan.
Dari kasus ini kita bisa memetik pelajaran betapa
pentingnya pejabat negara dibekali pemahaman tentang
tugas dan tanggung jawabnya. Jangan hanya sekadar
kehormatannya saja yang dinikmati, tetapi juga melekat
tanggung jawabnya. Realita ini sesungguhnya juga tidak
terlalu mengagetkan karena banyak pejabat negara yang
menduduki jabatan bukan karena kompetensinya tetapi
karena kompensasi politik. Imbasnya, pejabat semacam
ini akan lebih memperhatikan sisi kepentingan politiknya
dibanding pemenuhan atas kaidah administrasiprosedural. Sungguh aneh rasanya, ketika seorang
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Bangunan Hambalang

Menpora disebutkan tidak mengerti
kewenangannya dan tidak mematuhi
ketentuan perundangan. Padahal
sebagai seorang pejabat negara, ia
harus mengambil keputusan bagi
kepentingan rakyat banyak dan
menggunakan uang rakyat.

Waspadai Penumpang Gelap
Bahwa tak bisa dipungkiri bila
hasil audit BPK soal Hambalang
akhirnya menjadi bola panas yang
menggelinding karena “berani”
menyebut dua menteri yang
terlibat dalam proyek yang diduga
merupakan mega skandal tersebut.
Bila kedua menteri akhirnya akan
dikorbankan, maka sudah pasti akan
menjadi ajang ‘rebutan’ para pialang
politik di dewan yang berujung pada
memanasnya isu reshuffle kabinet.
Keberanian BPK melalui hasil
auditnya menyebut kelalaian dua
menteri tentu patut diapresiasi
secara positif. Namun pada
wilayah lain publik juga layak
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mempertanyakan keterlibatan para
politisi di gedung DPR dalam kasus
Hambalang ini. Hampir mustahil
rasanya, proyek sebesar itu tidak
melibatkan anggota DPR dalam
proses pengambilan keputusannya.
Publik tentu sangat berharap agar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
juga bisa mengungkapkan peran
dan keterlibatan anggota DPR
dalam kasus Hambalang yang
menghebohkan tersebut.
BPK sudah menjanjikan untuk
mengungkapkan keterlibatan
anggota DPR tersebut pada
audit investigasi tahap II. Saat ini,
BPK mengalami kendala belum
diterimanya notulensi seluruh rapat
antara pihak Kementerian Pemuda
dan Olahraga dan Komisi X dalam
pembahasan anggaran proyek
Hambalang. BPK sesungguhnya
sudah minta notulensi hasil rapat,
tetapi Sekretariat Jenderal DPR
sampai sekarang dengan berbagai
alasan belum memberikan.

Nah, dalam konteks
inilah sejatinya diperlukan
kesungguhan semua
pihak untuk mengungkap
kasus Hambalang secara
sungguh-sungguh. Kalau
BPK sudah secara terbuka
berani mengumumkan dan
menunjukkan siapa yang diduga
bersalah tanpa intervensi, maka
kalangan DPR melalui Sekjen
DPR juga harus membuka jalan
dengan memberikan notulensi
hasil rapat tersebut agar bisa
segera tersingkap kelambu
yang selama ini menghalangi
pengungkapan mega kasus
Hambalang.
Belajar dari pengalaman
masa lalu, kita berharap kasus
Hambalang tidak lalu bergulir
lagi menjadi isu politik. Artinya
kasus hukum menjadi diabaikan
karena semua pihak sibuk
memperebutkan implikasi politiknya.
Misalnya menjadikan kasus
Hambalang dengan memperebutkan
jabatan menteri yang ditinggalkan
atau kompensasi politik lainnya
sehingga kasus Hambalang pun
seolah selesai di meja para politisi.
Inilah para penumpang gelap
yang harus selalu diwaspadai
kehadirannya.
Agar hal itu tidak terjadi, maka
penegak hukum seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
harus menjemput bola hasil audit
forensik untuk memperkuat hasil
penyelidikan yang sudah mereka
lakukan. Sebelum BPK menyebut
keterlibatan dua menteri dalam
kasus Hambalang, Ketua KPK
Abraham Samad sebenarnya
pernah mengatakan bahwa kasus
Hambalang tinggal menghitung
hari. Ia bahkan mengatakan, ada
dua menteri yang akan segera

menjadi tersangka dalam kasus
pembangunan komplek olahraga di
Bogor itu.
Sayang ketua KPK tidak cukup
cekatan untuk menindaklanjuti
ucapannya. Akibatnya, BPK lebih
dulu menyampaikan hasil audit
forensik dan laporan itu kini
berada di tangan DPR. Kalau
KPK tidak juga segera bertindak,
salah-salah DPR akan mengambil
momentum kasus Hambalang
sebagai panggung mereka. Terus
terang kita khawatir kalau kasus
ini menggelinding menjadi kasus
politik lagi. Itu hanya menimbulkan
kegaduhan politik, tetapi tidak
pernah mampu memberi pelajaran
yang benar tentang siapa yang harus
bertanggung jawab dalam proyek
yang merugikan keuangan negara.
Padahal pemberantasan korupsi
tidak bisa hanya berhenti pada
menghukum orang yang bersalah
saja. Kita harus mampu mengambil
manfaat bagi perbaikan sistem agar
bisa mencegah berulangnya kembali
kesalahan yang merugikan keuangan
negara.

Menepis Intervensi
Sebelum BPK mengumumkan
hasil audit investigasinya, anggota
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Taufiequrachman Ruki
pernah membuat statemen yang
kontroversi yakni menuding BPK
dalam menyusun Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Hambalang telah
diintervensi. Pernyataan tersebut
tentu sangat mengejutkan kita
semua. Bukan semata terkejut
karena ternyata BPK juga mendapat
intervensi, tapi karena keberanian
seorang Taufiequrachman Ruki
mengungkapkan adanya intervensi
terebut.
Soal intervensi mengintervensi

sebenarnya bukanlah yang baru
di republik ini. Satu institusi bisa
saja mengintervensi institusi
lainnya. Dalam kasus Hambalang,
kita hanya mendengar desasdesus atau semacam isu yang
menyebutkan hal seperti itu. Tapi
yang namanya desas-desus atau isu
tidak bisa dipertanggung-jawabkan
kebenarannya. Namun ketika
pernyataan itu disampaikan oleh
Taufiequrachman Ruki, kita baru
berpikir dan percaya ternyata hal
seperti itu ada. Hal ini tidak terlepas
dari kredibilitasnya Taufiequrachman
Ruki sebelum menjadi anggota BPK
merupakan salah seorang mantan
pimpinan KPK.
Kenapa BPK harus diintervensi?
Menurut Taufiequrachman Ruki
adalah untuk melindungi seseorang
yang tak lain adalah Menteri
Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Andi Mallarangeng. Namun dengan
menyimak hasil audit yang secara
terbuka menyebutkan keterlibatan
dua menteri tersebut maka
sesungguhnya hal tersebut sudah
mampu menepiskan tudingan kalau
BPK telah diintervensi pihak lain.
Inilah momentum penting yang
patut dicatat bahwa BPK tidak lagi
sebuah lembaga yang sekadar ada
untuk melindungi kekuasaan, tetapi
menjadi lembaga yang berfungsi
mengawasi kekuasaan agar tidak
melakukan korupsi. Ingat BPK
merupakan salah satu benteng untuk
menahan aliran korupsi yang belum
juga berhenti di negera ini.
Seperti diketahui, Tugas Pokok
dan Fungsi (Tupoksi) BPK sesuai
dengan Undang Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang BPK adalah
melakukan pemeriksaan pengelolaan
keuangan negara. BPK bisa
melakukan audit seluruh anggaran
keuangan negara yang digunakan

instansi pemerintah maupun
lembaga lainnya termasuk swasta
sepanjang menggunakan anggaran
keuangan negara. Selanjutnya
hasil audit BPK ini disampaikan
ke tengah-tengah masyarakat
melalui media massa setelah BPK
menyerahkan laporan hasil audit
kepada DPR maupun DPRD tingkat
kabupaten dan kota. Apabila
menemukan adanya kejanggalan
atau penyimpangan (tindak pidana
korupsi), BPK dapat melaporkannya
ke pihak berwajib.
Melihat tupoksi yang didasarkan
pada UU No 15/2004 tersebut,
sebenarnya kewenangan yang
dimiliki oleh BPK cukup besar
untuk mencegah atau paling
tidak meminimalkan terjadinya
penyelewengan penggunaan
uang negara (korupsi). Kenapa
peran BPK begitu penting dalam
pemberantasan korupsi? Sebagai
lembaga yang diberi kewenangan
oleh undang-undang untuk
melakukan pemeriksaan seluruh
penggunaan anggaran keuangan
negara, baik yang digunakan instansi
pemerintah maupun swasta. Kita
harus mendukung BPK agar tetap
bisa independen dalam melakukan
proses audit. Karena yang diaudit
adalah uang rakyat apalagi dalam
kasus Hambalang ini menyangkut
anggaran yang nilainya mencapai
Rp 2,5 triliun sebuah jumlah yang
sangat besar apabila benar-benar
dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Wallahu’alam Bhis-shawwab.
*) Penulis adalah wartawan
Harian Bhirawa, dan tulisan ini meraih
penghargaan sebagai Karya Tulis
Jurnalistik Kategori Opini Terbaik
Pertama, dalam rangka HUT BPK ke-66
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SOSOK

BERKAH “AHLI MAROS”
“INI BERAT, NIH,” KATA ANGGOTA BPK SAPTO AMAL
DAMANDARI SAAT MENYERAHKAN ANUGERAH
“PEGAWAI BPK TELADAN 2013”. IDA HANYA
TERSENYUM DAN MENJAWAB DALAM HATI, “SAYA
TIDAK AKAN MENJADIKANNYA BEBAN, MELAINKAN
PENYEMANGAT UNTUK BEKERJA LEBIH BAIK.”

IDA IRAWATI,
PEGAWAI BPK TELADAN 2013

D

I kantornya, Perwakilan Sulawesi Selatan, dia
dikenal sebagai ‘ahli Maros’. Julukan bernada
candaan ini bukannya tanpa sebab, pasalnya, ia
sempat menjadi ketua tim pemeriksaan belanja
Kabupaten Maros yang sempat lima tahun berturut-turut
(2006-2010) mendapat opini disclaimer. Pemeriksaan
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yang dilakukan begitu mendetail sehingga Ida
Irawati tahu persis berbagai masalah belanja
yang dihadapi kabupaten yang berpenduduk
250 ribu jiwa ini. Mulai dari masalah belanja
hibah, bantuan sosial, belanja barang dan
jasa, panjar kerja, dll. “Terungkapnya masalah
tersebut juga berkat dukungan tim saya yang
solid; Leni, Agung, Soni, Muhsen dan Risa,” ujar
Ida Irawati, Pegawai BPK Teladan 2013, saat
berbincang dengan majalah Warta BPK, barubaru ini.
Begitu ‘ngelotoknya’ Ida akan segala
masalah di Maros, sampai-sampai meski
sedang berada di lapangan, tetap saja ia
dilibatkan jika ada pemeriksaan tentang Maros.
“Saya pernah menjadi ketua tim pemeriksa di
sana,” ungkap Ida Irawati, yang dalam waktu
dekat ini, kembali diminta untuk memberi
keterangan ahli di pengadilan dalam kasus
‘Belanja Bantuan Sosial tahun 2009-2010’ di
Kabupaten Maros.
“Sebelumnya saya memberi keterangan
ahli untuk kasus ‘Belanja Hibah’. Di sana
memang banyak kasusnya. Malah ada yang
sudah sampai Kejaksaan Agung,” kata Ida.
Namun, katanya lagi, sekarang Maros lebih
baik. Opini-nya pun meningkat menjadi WDP
(wajar dengan pengecualian). ”Bupati Maros
yang sekarang sangat appreciate,” ucap Ida.
Sebagai pemeriksa, Ida yang bergabung
dengan BPK sejak Maret 1998, terbilang
cukup senior. Sebelum bertugas di Perwakilan
Sulawesi Selatan, jebolan Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin ini, bertugas di
Auditorat AKN V yang membidangi BUMN
Strategis (sekarang ditangani AKN VII-red),
selama 10 tahun, Tahun 2008 ia dimutasi
ke Perwakilan BPK Sulawesi Selatan hingga
sekarang. “Saya dimutasi dan menempati pos
Kepala Seksi Sub Auditorat Sulsel II,” tambah
wanita kelahiran Surabaya ini.
‘Kaya’ pengalaman dan prestasi juga lah
yang membuat Perwakilan Sulawesi Selatan
mengusulkan Ida untuk mengikuti ‘kompetisi’
Pegawai Teladan yang diselenggarakan
dalam rangka HUT BPK ke-66. Untuk menjadi
nominasi Pegawai Teladan BPK, sejumlah syarat
harus dipenuhi Ida, di antaranya; sudah pernah
memberi keterangan ahli di pengadilan dan
temuan tersebut sudah pernah diekspose di
media massa. “Sebenarnya saya sempat kaget
mendengar kabar diusulkan oleh SDM untuk

calon Pegawai Teladan. Saya sempat
tanya, kok saya?” ungkapnya.
Baginya, penunjukkan tersebut
merupakan campur tangan Allah
SWT dan apreasiasi pimpinan
terhadap kerjanya selama ini.
“Sungguh saya sangat bersyukur
kepada Allah SWT dan berterima
kasih pada semuanya, pada
pimpinan dan teman-teman yang
telah mendukung kerja saya selama
ini,” ucap Ida.
Terpilih menjadi calon dari
Perwakilan Sulawesi Selatan saja,
ungkap Ida lagi, sudah membuatnya
senang, apalagi kemudian --- setelah
melalui serangkaian penilaian yang
dilakukan juri di tingkat pusat--dinyatakan sebagai Pegawai Teladan
BPK 2013 bersama dengan Herny
Widiyasih dari Perwakilan BPK
Jawa Barat. “Tentu saya bangga!
Sebelumnya, saya tidak pernah
terpikir soal pegawai teladan. Yang
saya lakukan hanya bekerja sebaik
dan semaksimal mungkin. Tapi
dengan adanya penghargaan ini,
semakin memotivasi saya untuk
bekerja lebih baik lagi,” kata Ida
seraya menyebut motonya,” Lakukan
yang bisa kamu lakukan dan biar
Tuhan lakukan yang tidak bisa kamu
lakukan”.
Sembari tertawa ia juga sempat
mengingat ketika Sapto Amal
Damandari, Anggota BPK, yang
memberinya penghargaan Pegawai
Teladan pada syukuran HUT BPK
ke 66, 17 Januari 2013, lalu. “Bapak
bilang, ini berat nih”. Maksudnya
mungkin, menyandang gelar ini.
Ya, saya sadar akan hal ini. Tapi saya
tidak ingin melihat gelar ini sebagai
‘beban’, tapi justru sebagai suatu
yang membanggakan dan pemacu
semangat bekerja,” tandasnya.

Mutasi ke Daerah, Belajar Lagi
Banyak hal menarik diungkap
Ida tentang pengalamannya
sebagai pemeriksa. Salah satunya
tentang awal menjadi auditor di
daerah, di mana ia harus banyak

belajar tentang model laporan
pemerintah daerah. “Pemeriksaan
BUMN beda dengan pemerintah
daerah. Teori yang didapat di kuliah,
bisa diaplikasi ke BUMN. Kalau
pemerintahan daerah, beda lagi. Jadi
saya harus banyak belajar,” kata Ida
yang pernah diperbantukan dalam
pemeriksaan BLBI, pemeriksaan
Pertamina untuk BBM bersubsidi
dan laporan keuangan PLN.
“Di sisi lain, selain harus belajar
bagaimana laporan pemerintah
daerah, juga harus memanage
bawahan. Untuk yang satu ini, saya
tidak menemukan kendala yang
berarti, kuncinya adalah komunikasi.
Membangun komunikasi yang baik
antara saya dan staf, sehingga bisa
memperlancar pekerjaan,” jelasnya.
Baru lima bulan bertugas
di daerah, Ida sempat kaget
ketika mendapat kepercayaan
menandatangani opini laporan
keuangan pemda. Tugas yang
diembannya ini tidak main-main,
karena ia harus bertanggung
jawab atas laporan dan opini yang
diberikan. “Saya berterimakasih atas
kepercayaan Kasub kepada saya,”
kata Ida yang mengaku merasa
enjoy saat dipindahkan ke Sulawesi
Selatan karena seolah ‘pulang ke
rumah’. Maklum, sebelum masuk BPK,
ia sempat beberapa tahun tinggal
di sana karena kuliah di Unhas.
Persisnya, kuliah sambil bekerja di
perusahaan asuransi dan otomotif.
Karenanya, ia menjadi paham betul
kehidupan di kota Makassar. Ida pun
semakin nyaman karena lingkungan
kerja kondusif di Perwakilan yang
semakin mendorongnya untuk
bekerja lebih baik lagi.
“Para pimpinan saya di sini,
baik Kasub maupun Kalan mau
mendengar dan mempertimbangkan
saran-saran dan kebijak-kebijakan
yang disampaikan bawahan. Di
luar pekerjaan, saya merasa seperti
kembali ke ‘rumah’ karena saya lama
tinggal di Makassar karena kuliah di
Unhas. Jadi saya punya banyak teman

di sini,” kata Ida yang sampai saat ini
telah mengalami dua kali pergantian
Kalan (Kepala Perwakilan), dari Abdul
Latief (sekarang Auditor Utama
Keuangan Negara VII BPK RI) hingga
Cornell Syarief P.
Pengalamannya sebagai
pemeriksa di lapangan, boleh
dibilang relative mulus. Hubungan
kerjanya dengan para auditee pun
cukup baik. Salah satu kuncinya,
menurut Ida, membangun
komunikasi yang baik dengan para
auditee di lingkungan kerjanya,
yakni, Kabupaten Pinrang, Sidenreng
Rappang (Sidrap), Enrekang, Tanah
Toraja dan Toraja Utara. Meski
‘dekat’ , tandas Ida, bukan berarti dia
kehilangan independensinya. Dalam
pengertian, apabila di lapangan
mendapat temuan-temuan yang
menyangkut kerugian Negara
mengarah pada ‘Tipikor’ ia tetap
bersikap tegas dan independen.
“Alhamdulilah komunikasi saya
dengan auditee baik. Dengan begitu,
hal ini memudahkan kami untuk
meminta data. Jika kami meminta
data yang diperlukan, auditee akan
cepat merespon. Itu yang saya
maksud dengan hubungan ‘dekat’
atau komunikasi baik. Teman-teman
auditee pun, tidak segan jika ingin
datang ke BPK untuk berkonsultasi.
Tapi ketika kami mendapat temuantemuan kerugian yang mengarah ke
Tipikor, kami tetap independen, tetap
tegas,” jelas Ida yang kini berpangkat
IV/a.
Memang, akunya, ada juga
satu-dua auditee yang kemudian
complain atas temuan. Misalnya,
complain denda pekerjaan, dll.
Namun setelah dijelaskan, umumnya
mereka bisa menerima. “Ini kan
temuan ada dasarnya, misalnya dari
dokumen-dokumen yang diperoleh
(bukti), dll. Kita sebagai pemeriksa
kan tidak bisa ‘memaksakan’ kalau
memang temuan dugaan tidak ada.
Ya harus legowo. Karena kalau tidak
cukup bukti yang mendukung, bisa
mentah semua,” katanya. dr
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RESENSI BUKU

APBN HARUS MEMILIKI
GOOD GOVERNANCE
MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH ADALAH SALAH
SATU PENENTU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN SERTA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA NATION
AND STATE BUILDING.

D

ALAM buku ini pembaca
dapat menyimak dengan
jelas bagaimana seluk beluk
penganggaran negara di
pihak legislatif yang mungkin masih
awam bagi banyak orang. Dengan
gaya rekomposisi yang ringan, penulis
mencoba membawa pembaca masuk
ke area-area strategis di mana APBN
diproses hingga layak dieksekusi.
Buku ini dibagi menjadi tiga
bagian yaitu Membangun kembali
Indonesia Raya Melalui Anggaran
Berbasis, Siklus Perencanaan Anggaran,
dan Isu-isu Strategis APBN dan Sikap
Partai Gerindra. Pada bagian akhir
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ditayangkan juga berita-berita
terkait anggaran di sejumlah
media massa.
Menurut penulis, saat ini
APBN dianggap masih belum
prorakyat. APBN masih belum
berpihak pada kepentingan kaum
miskin, melainkan lebih condong
kepada kepentingan para birokrat.
Struktur APBN seperti itu tentunya
tidak adil dan melukai hati rakyat
yang merupakan mayoritas
pemangku negeri ini. Kondisi ini
tidak boleh berlarut-larut karena
nyata-nyata telah mencederai
tujuan berbangsa dan bernegara.
Salah satu subbab yang
menarik dibahas yakni
mengenai sistem penganggaran.
Manajemen keuangan pemerintah
adalah salah satu penentu
keberhasilan pembangunan serta
penyelenggaraan pemerintahan
dalam kerangka nation and state
building. Manajemen keuangan
pemerintah yang baik akan menjamin
tercapainya tujuan pembangunan
secara khusus dan tujuan berbangsa
dan bernegara secara umum.
Oleh karena itu, langkah-langkah
strategis dalam konteks penciptaan,
pengembangan, dan penegakan
sistem manajemen keuangan yang
baik merupakan tuntutan sekaligus
kebutuhan.
Upaya untuk mewujudkan
manajemen keuangan pemerintah
yang baik, perlu didorong melalui

pelaksanaan nilai-nilai good
governance atau tata pemerintahan
yang baik. Beberapa nilai yang relevan
dan urgent untuk diperjuangkan
antara lain transparansi, akuntabilitas,
serta partisipasi masyarakat dalam
proses pengelolaan keuangan. Konsep
yang lebih visioner dari manajemen
keuangan pemerintah tidak saja
didasarkan pada prinsip-prinsip good
governance melainkan juga mesti
diarahkan untuk mewujudkan nilainilai yang dimaksud.
Terkait dengan subsidi di APBN,
penulis menyoroti tentang besarnya
subsidi BBM dan rencana pemerintah
mengurangi subsidi ini. Pembatasan
subsidi ini sebenarnya adalah istilah
lain dari pencabutan subsidi BBM
yang pernah digulirkan pemerintah.
Intinya, pemerintah secara bertahap
akan menghapus berbagai komponen
subsidi bagi rakyat. Pemerintah
bersama lembaga pendukungnya telah
menyampaikan berbagai argumen
agar masyarakat dapat menerima
kebijakan pembatasan subsidi BBM.
Namun beberapa argumen itu
perlu dicermati karena berpotensi
menyesatkan pola pikir masyarakat.
Pertama, subsidi BBM dianggap telah
membebani APBN sehingga secara
bertahap akan dikurangi. Argumentasi
ini sebenarnya sangat ganjil. Pasalnya,
memberikan subsidi bagi rakyat
sebenarnya merupakan kebijakan
negara dalam menjalankan fungsinya.
Selain itu, jika dicermati dalam APBN
2005-2011, justru yang menjadi beban
utamanya adalah pembayaran cicilan
bunga utang dan pokoknya, bukan
subsidi BBM.
Kedua, menurut pemerintah,
kebijakan pembatasan subsidi
BBM merupakan langkah untuk

menghemat keuangan negara. APBN
adalah uang rakyat, maka usaha untuk
mempertahankan subsidi BBM justru
berarti pemborosan uang rakyat.
Subsidi sebaiknya diberikan kepada
kelompok masyarakat tidak mampu
dalam bentuk keuangan, pendidikan,
kesehatan, penciptaan kegiatan
ekonomi lokal secara langsung dan
sebagainya, bukan dengan beban
pada harga BBM yang dinikmati oleh
mayoritas orang kaya. Demikian
argumen yang selalu didengungkan.
Pemerintah beralasan bahwa
dengan pencabutan subsidi BBM pada
2011 akan diperoleh penghematan
anggaran sebesar Rp3,8 triliun. Namun,
argumen ini pada kenyataannya
tidak sesuai dengan fakta karena
banyak pos-pos anggaran pada
APBN tidak menunjukkan adanya
indikasi keseriusan pemerintah untuk
melakukan penghematan keuangan
negara.
Secara rasional, jika demi
penghematan keuangan negara,
semestinya yang dipangkas adalah
berbagai anggaran yang digunakan
untuk memenuhi berbagai fasilitas
pejabat pemerintah. Juga efisiensi
anggaran di tiap departemen dan
lembaga pemerintah.
Ketiga, pemerintah juga
berargumen pembatasan subsidi BBM
sangat tepat dilaksanakan karena
selama ini BBM bersubsidi dinikmati
oleh orang kaya. BBM bersubsidi
disinyalir dikonsumsi oleh para
konsumen kendaraan pribadi roda
dua dan roda empat yang notabene
dianggap sebagai masyarakat yang
mampu membeli BBM nonsubsidi.
Padahal, sebagian besar kendaraan
bermotor terdiri dari kendaraan
khusus, mobil bus, mobil beban
atau penumpang, dan motor yang
jumlahnya bisa lebih dari 80% dari
kendaraan pribadi.
Sebenarnya argumentasi yang
paling logis dari kebijakan pembatasan
BBM ini adalah karena pemerintah
memang ingin ‘menyempurnakan’
target kebijakan ekonomi
kapitalismenya yaitu mencabut
berbagai subsidi bagi rakyat.

bangsa.
2. Keinginan dan tekad kuat untuk
mandiri harus ditancapkan
sehingga memunculkan ide-ide
kreatif yang dapat menyelesaikan
berbagai problem kehidupan,
Jerat Utang
termasuk masalah ekonomi.
APBN kita telah disandera
3. Menekan segala bentuk
oleh jerat utang selama bertahunpemborosan negara, baik oleh
tahun. Dibutuhkan keberanian
korupsi maupun anggaran yang
untuk mengubah paradigma utang
memperkaya pribadi pejabat
menjadi kemandirian bangsa. Utang
yang bisa menyebabkan defisit
luar negeri Indonesia setiap tahun
anggaran.
makin bertambah. Meski utang ini
4. Melakukan land reform dengan
membebani APBN tetapi hingga saat
menghidupkan kembali tanahini belum ada perubahan radikal pada
tanah mati untuk membangun
pola kebijakan berbagai rezim.
sektor pertanian, khususnya
Sungguh miris, negeri yang
produk-produk pertanian seperti
katanya makmur dan berlimpah
beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa
dengan kekayaan alam ini justru kian
sawit, peternakan, dan perikanan
tergantung pada utang. Padahal, utang
yang termasuk sembako.
luar negeri sangat bermasalah. Selain
5. Memutuskan impor atas
menggadaikan kedaulatan dan sumber
barang-barang luar negeri yang
diproduksi di dalam negeri agar
ketergantungan pembayaran
Judul
: Menggugat Logika APBN, Politik Anggaran
dalam bentuk mata uang
Partai Gerindra di Badan Anggaran DPR RI
asing dapat diminimalisir. Juga
Penulis
: Fary Djemy Francis dan Desmond J. Mahesa
membatasi impor dalam bentuk
Penerbit
: LEDALERO
bahan mentah atau bahan baku
Tahun Terbit : Juni 2012
Jumlah hlm : 260 halaman
yang diperlukan untuk industri
dasar dan industri berat yang
sarat dengan teknologi tinggi.
daya negeri ini, sebagian utang itu
6. Memperbesar ekspor untuk
juga berupa utang kriminal karena
barang-barang yang bernilai
sebagian besar dikorupsi oleh pejabat
ekonomi tinggi dengan
pemerintah dan kroni-kroninya. Selain
catatan tidak mengganggu
itu, membengkaknya utang ini tentu
kebutuhan dalam negeri dan
akan membebani APBN.
tidak memperkuat ekonomi dan
Meningkatnya ketergantungan
eksistensi negara-negara kapitalis.
pada utang telah membuat kebijakan
7. Memperbesar potensi penerimaan
pemerintah seperti tidak berdaya
negara dari sumber bukan pajak
terhadap kepentingan asing. Keadaan
seperti penerimaan sumber daya
seperti ini menjadikan negara
migas dan lainnya.
pendonor dengan kekuatan ekonomi
8. Diperlukan political will yang kuat
dan kapitalnya secara perlahan
untuk moratorium utang yang
menjajah negara-negara berkembang.
dibarengi dengan audit terhadap
Penulis memandang perlunya
pengelolaan utang pemerintah.
upaya riil untuk mengevaluasi utang
luar negeri yang eksploitatif itu dengan
Buku ini sangat bermanfaat
cara :
karena dengan memahami proses
1. Perlunya membangun kesadaran
penganggaran secara benar, rakyat
akan bahaya utang luar negeri.
bisa turut mengawal implementasi
Bahwa utang yang dikucurkan
APBN di lingkup dan jangkauan
oleh negara-negara kapitalis akan
kewenangan masing-masing dapat
berujung pada kesengsaraan
dilakukan secara benar.
Lembaga kapitalis (baca : rentenir)
dunia seperti IMF, ADB, dan World
Bank memang secara terus menerus
mendorong pemerintah untuk
melakukan kebijakan ini.
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TEMPO DOELOE

R. SOERASNO, KETUA BPK PERTAMA

INI BENSINMU,
INI BENSINKU
SEJARAH, SENANTIASA MENGUAK HIKMAH. MENYEBUT NAMA
RADEN SOERASNO, SAMA ARTINYA BERBICARA DENGAN SEJARAH
AWAL MULA BERDIRINYA BPK TAHUN 1947. SEBAGAI KETUA BPK
PERTAMA, SOERASNO LEKAT DENGAN DINAMIKA PERJUANGAN
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN.

M

ENELISIK perjuangan Soerasno, tidaklah mudah.
Kediamannya di Jl. Dr Saharjo 39, dekat Pasar
Raya Manggarai, Jakarta Selatan, praktis hanya
menyisakan Sriati, salah seorang putri pendiri
BPK, yang pada 16 Agustus mendatang, genap berusia 81 tahun,
serta sebuah bangunan rumah tua yang kusam.
Selanjutnya, yang terlacak hanya jejak-jejak samar. Meski
begitu, masih terbaca jelas, betapa pada awal berdirinya,
BPK dibangun dengan penuh idealisme memenuhi amanat
Konstitusi, sekalipun dengan organisasi yang sangat-sangat
sederhana, dengan menempati bangunan yang juga sangat
sederhana di lereng Gunung Tidar, kota Magelang.
Tak hanya itu, akibat agresi II Belanda yang ingin kembali
menjajah, Kantor BPK harus berpindah-pindah. Pada saat di
Magelang saja, Kantor BPK berpindah tiga kali sampai akhirnya
bergeser ke Yogyakarta. Nah, di Yogya sendiri, hal yang sama
juga terjadi.
Melewati masa-masa perjuangan fisik mempertahankan
kemerdekaan, Soerasno harus juga mempertahankan eksistensi
lembaga BPK yang dipimpinnya. Ia meninggalkan keluarganya
yang tetap mukim di Jakarta. Hanya sesekali Soerasno kembali
ke Jakarta menengok keluarga dengan cara menyamar.
Tiba saat puncak agresi Belanda, 19 Desember 1948, tak
lama setelah Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, kantor
BPK ditutup total. Kurang lebih setahun kemudian, atas
tekanan internasional, Belanda “dipaksa” menyerahkan kembali
Yogyakarta, memulihkan pemerintahan (sekalipun dengan
kompromi negara federal), dan bersamaan itu pula, kantor
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BPK di Yogyakarta dibuka kembali. Sementara kantor cabang
Magelang, ditutup permanen.
Saat kantor kembali, R. Soerasno masih di Jakarta. Maka,
melalui notanya tertanggal 30 Mei 1949, menunjuk R. Kasirman
sebagai wakil untuk menjalankan tugasnya sehari-hari. R.
Kasirman adalah Inspektur Kepala BPK. R. Kasirman membuka
kantor BPK kembali pada tanggal 27 Juni 1949.
Dalam buku “25 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia” terbitan Sekretariat Utama BPK dinyatakan bahwa
keberadaan R.Soerasno di Jakarta terjadi ketika Yogyakarta
diduduki militer Belanda pada agresi ke-2. Pada saat kantor BPK
kembali dibuka, R.Soerasno ditunjuk sebagai anggota delegasi
Pemerintah Republik Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar
(KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda.
KMB menyepakati pembentukan Negara Republik Indonesia
Serikat. Sebagai konsekuensinya, BPK diganti menjadi Dewan
Pengawas Keuangan. R. Soerasno kembali ditunjuk sebagai
ketua, berkedudukan di Bogor. Adapun kantor BPK di Yogyakarta
merupakan perwakilan dari Dewan Pengawas Keuangan.
Dalam kedudukannya sebagai pejabat tinggi negara,
Soerasno terkenal sederhana. Ketika berdinas di Magelang
maupun Yogyakarta, dia tidak mendapat fasilitas rumah dinas,
dan menumpang di rumah saudara. Demikian pula ketika
menjabat Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor. Atas
tawaran pengadaan rumah dinas, ia menampik, “Ah... ndak usah.
Negara masih miskin. Saya punya rumah sendiri (di Jakarta),”
tutur Sriati, menirukan ucapan bapaknya.
Sebagai pimpinan Dewan Pengawas Keuangan, beliau juga

TEMPO DOELOE
sangat ketat dalam memilah mana
biaya dinas dan mana biaya pribadi
untuk keluarga. Termasuk dalam
pemakaian mobil dinas Dewan
Pengawas Keuangan yang pada
waktu itu bernomor polisi B-12.
Beliau selalu mencatat
pengeluaran untuk mobil dinasnya.
Kilometer dan bensin untuk mobil
pun dicatat. Jika untuk dinas, maka
dicatat pengeluaran dinas. Jika
untuk pribadi, dicatat pengeluaran
pribadi. Untuk pengeluaran

pribadi, beliau menggantinya.
Jadi, anggaran dinas keluar hanya
diperuntukkan kepentingan dinas.
Walhasil, ketika keluarganya ke
Bogor pun tidak boleh memakai
fasilitas negara untuk sekadar jalanjalan di Buitenzorg. “Liburan kami ke
Bogor, sampai kantor, kami turun,
tetapi mobil tidak boleh dipakai.
Karena kantor di seberang Kebon
Raya Bogor, ya udah kami main di
sana, ketika sore kami kembali ke
kantor kemudian pulang,” ungkap
Sriati.
Pada masa Dewan Pengawas
Keuangan inilah untuk pertama
kali diterbitkan laporan hasil
pemeriksaan, tahun 1950, namanya
Pemberitaan Dewan Pengawas

Keuangan. Sebelumnya, tugastugas BPK tidak berjalan lancar
akibat situasi keamanan dalam
negeri yang belum kondusif.
Pemeriksaan atas perhitungan
anggaran negara dilakukan secara
periodik.
Selain itu, hubungan
internasional mulai dirintis.
Dewan Pengawas Keuangan
ikut serta dalam organisasi
lembaga pemeriksa sedunia atau
International Organization of the
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R. Soerasno lahir di Ampel, Surakarta, 26 Maret
1895 sebagai anak ke-9 dari 22 bersaudara pasangan
Raden Tumenggung Kartowardono dengan Raden Ayu
Kartowardono. Ayahnya seorang Bupati Anom di Solo,
masih trah Mangkunegaran.
Sebagai putra bangsawan, beliau punya kesempatan
sekolah di Hogere Burger School (HBS) Prins Hendrik
School, Semarang. HBS ini merupakan sekolah lanjutan
tingkat menengah yang diperuntukkan bagi
orang Belanda, Eropa, dan elit pribumi.
Empat bulan setelah lulus HBS tahun
1917, beliau menikahi R.A. Suskandani
Atmodirono, salah satu putri arsitek pertama
di Indonesia, Atmodirono. Usai menikah,
langsung bekerja sebagai pegawai di Kantor
Controleur di Kudus tahun 1917-1920.
Karena rajin, disiplin, dan jujur,
Pemerintah Kolonial Belanda menjadikannya
pegawai di Algemene Secretarie di Bogor.
Algemene Secretarie ini merupakan
Sekretariat Umum Gubernur Jenderal Hindia
Belanda. Instansi setingkat Sekretariat
Negara.
Setelah bekerja di Algemene Secretarie
selama 12 tahun (1920-1932), beliau
dipindahkan ke Departemen Pertanian,
Kerajinan dan Perdagangan (Departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel),
terakhir sebagai Administrateur. Di instansi
Supreme Audit Institutions (INTOSAI). ini, beliau bekerja dari tahun 1933-1942. Tahun
Pada kongres ke-2 INTOSAI, 24-29
1942, Jepang menginvasi Hindia Belanda. Selama
September 1956 di Brussel, Dewan pendudukan Jepang, Soerasno bekerja di beberapa
Pengawas Keuangan pertama kali
instansi, yaitu Keizei Tyou Dymu Renrakuduyo, Sangyobu,
ikut serta.. R. Soerasno menjadi
dan Syumin Keizei Kyoku Somuka.Pasca Kemerdekaan
ketua delegasi.
Indonesia, beliau bekerja sebagai Sekjen Kementerian
Jumlah pegawai pun mulai
Kemakmuran. Jabatannya kurang dari setahun (1946berkembang, dari 9 orang tahun
1947), karena Presiden Soekarno menunjuknya sebagai
1947, menjadi 197 orang di
Ketua BPK yang pertama.
tahun 1957. Hal lain, pendidikan
Pada 8 Maret 1957, beliau wafat dalam masa jabatan
pegawai, melalui kursus pegawai
sebagai Ketua Dewan Pengawas Keuangan. Jazadnya
yang berijazah SMA menjadi Ahli
dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng Pulo.
Pengawas Keuangan. Dan untuk
Atas jasa-jasanya memimpin BPK di era awal dalam
pertama kalinya, Dewan Pengawas gejolak peperangan mempertahankan kemerdekaaan,
Keuangan mengeluarkan kebijakan pada 30 Januari 1961, Presiden Soekarno memberikan
mengirim pegawai-pegawainya
penghargaan Satya Lancana Karya Satya Tingkat I.
mengikuti pendidikan pada
Selain itu, pada tahun 1961 juga, beliau dianugerahi
institusi pendidikan di luar Dewan
Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan
Pengawas Keuangan. and
Kemerdekaan. and
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TiPS
KEJAR IMPIAN,
CAPAI KEBEBASAN
KEUANGAN

K

EBANYAKAN orang muda, saat ditanya seberapa
dekat mereka dengan impian-impian atau kebebasan
finansial, biasanya langsung menarik napas panjang.
Mungkin Anda juga? Kecuali Anda sangat beruntung
di awal kehidupan, kerja keras demi tujuan itu bukan
pilihan. Kadang butuh waktu lama. Anda mungkin baru bisa
mencapainya saat anak-anak tumbuh dewasa, cicilan KPR lunas,
dan Anda bisa melepas pekerjaan. Tapi langkah pertama harus
Anda ambil hari ini.

Apa itu kebebasan keuangan?
Jawaban singkat: Saat tabungan Anda cukup untuk
menghidupi Anda sehingga Anda bisa berbalik dari kerja keras
dan melangkah keluar dari pintu kantor tanpa menyesal sedikit
pun. Jawaban panjangnya agak lebih kompleks.

Jangan Tunggu Pensiun
Kebanyakan orang mencapai kebebasan keuangan saat
pensiun, dengan tabungan yang cukup untuk menghabiskan
hari-hari tua tanpa gaji bulanan. Anda tidak harus menunggu
selama itu.
Kebanyakan orang menabung untuk pensiun. Tapi kalau Anda
ingin bebas keuangan sebelum masa itu tiba, pendekatannya
harus berbeda. Perencanaan pensiun terkait dengan uang yang
Anda tarik kelak, di titik waktu yang masih jauh. Kebebasan
keuangan terkait dengan uang yang bisa Anda akses sesegera
mungkin. Atau saat Anda berhenti bekerja.

Aset Aktif dan Aset Pasif
Sejumlah orang berhenti bekerja, kemudian menghidupi
diri dan keluarga mereka dengan berdagang saham dan valuta
asing. Mereka belum bebas keuangan. Hanya berganti pekerjaan.
Saham dan investasi lainnya, yang butuh pengawasan rutin,
disebut akses aktif. Bisa memberi Anda pengembalian besar, tapi
juga bisa mendatangkan kerugian besar. Aset pasif adalah aset
yang butuh sedikit penanganan. Menyewakan properti misalnya.
Anda cuma butuh merawatnya secara rutin. Kadang juga
mengganti furniture yang sudah usang.
Investasi saham bukan aset pasif. Reksadana sebaliknya.
Saat aset-aset pasif memberi Anda pendapatan stabil secara rutin,
yang memungkinkan Anda menikmati gaya hidup pilihan, itulah
kebebasan finansial.

Menciptakan Gambaran Keuangan
Anda tahu cara cari uang? Itu gampang. Anda tahu cara
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mengelola uang itu? Nah! Bisa lebih susah lagi kalau Anda
anggota ‘generasi sandwich’ yang harus menanggung
dan merawat anak-anak dan orang tua.
Solusinya, duduklah bersama keluarga Anda. Gambarkan
keuangan Anda dengan jelas dan jujur.
Buat daftar pengeluaran terbesar yang ada, hari
ini maupun di masa mendatang. Cantumkan biaya
untuk masing-masing pengeluaran. Mulai dari program
pertukaran pelajar anak Anda hingga bedah jantung ibu
Anda. Mulai dari membeli mobil baru hingga mengganti
atap. Hitung, seberapa banyak pengeluaran yang bisa
di-cover oleh sumber-sumber eksternal seperti asuransi.
Faktorkan pula pengeluaran tambahan yang bisa Anda
perkirakan. Misalnya, ibu Anda mungkin saja butuh
dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu lagi
kalau ternyata ada komplikasi. Jumlahkan totalnya. Itulah
gambaran keuangan keluarga Anda.

Tentukan dan Ulas Rutin Tujuan-Tujuan
Keuangan
Tentukan tujuan-tujuan keuangan Anda sendiri.
Kapan Anda ingin mencapai kebebasan keuangan?
Dalam 5, 10, atau 20 tahun mendatang? Gambarkan
peta, tempatkan titik-titik pencapaian. Secara rutin cek
pencapaian nyata Anda, bandingkan dengan titik-titik di
peta itu.
Kalau Anda gagal memenuhi 2 titik pencapaian
berturut-turut, besar kemungkinan target yang Anda
patok kurang realistis. Atau sesuatu yang tidak terduga
terjadi dan mengganggu rencana Anda. Berarti saatnya
menggambar peta baru!

Amati Pasar, Cari Penawaran Baru
Walau aset-aset yang Anda miliki tergolong pasif,
bukan berarti Anda boleh mengabaikannya. Terus awasi
aset-aset itu, buat penyesuaian saat perlu. Apalagi kalau
Anda berhenti bekerja dan tidak lagi menerima gaji.
Amati pasar, cari penawaran yang lebih baik. Pasar tidak
sempurna. Selalu ada orang yang butuh uang mendesak
sehingga menawarkan harga lebih murah. Atau
berusaha mengungguli kompetitor dengan menawarkan
pengembalian lebih tinggi.

Kelola Kebebasan Anda
Apa pun hubungan yang Anda miliki---kekasih,
pernikahan, atau kerja sama---Anda harus mengelola
kebebasan keuangan. Hubungan kerap berakhir. Pastikan
bahwa saat itu terjadi, Anda sanggup menghadapinya
dengan nyaman. Setidaknya soal keuangan–dan Anda
bisa lebih fokus ke masalah emosional.
Kalau menerima kucuran kredit, jangan daftarkan
semuanya atas nama pasangan atau partner saja.
Daftarkan pula nama Anda. Ini akan membantu kalau
Anda memutuskan untuk mulai berbisnis usai putus
hubungan. financeindonesia.org/dr

