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Kerugian keuangan negara agaknya
telah menjadi berita nasional belakangan ini
seiring dengan maraknya kasus korupsi yang
terkuak dan menjadi pemberitaan luas di media
massa. Memang, kerugian keuangan negara
tidak hanya disebabkan oleh tindak pidana
korupsi belaka. Kerugian keuangan negara
dapat juga diakibatkan oleh bencana alam atau
kelalaian yang tidak disengaja; namun kerugian
keuangan negara yang disebabkan oleh tindak
pidana korupsi agaknya cukup tinggi dan patut
mendapat perhatian. Salah satu indikasinya
adalah informasi yang disampaikan Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro
Muqoddas saat memperingati Hari Antikorupsi
Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak,
Jakarta, 4 Desember lalu, yang menyatakan
bahwa kerugian keuangan Negara yang
disebabkan kasus korupsi selama tahun 2004 –
2011 mencapai 1.408 kasus dengan nilai
kerugian keuanganan negara mencapai Rp 39,3
triliun.
Informasi itu tentu membuat kita
prihatin. Jumlah sebesar itu baru yang
terungkap. Bagaimana yang belum terungkap?
Jangan-jangan lebih besar lagi. Dan itu
membuat kita sangat prihatin. Seandainya saja
dana sebesar itu digunakan untuk kegiatankegiatan produktif untuk kesejahteraan rakyat,
barangkali akan mampu mengurangi angka
kemiskinan di tanah air.
Oleh karena itu sudah saatnya kita
berupaya meminimalisir jumlah kerugian
keuangan negara dan memanfaatkan pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa Indonesia. Peran
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

tentulah sangat dibutuhkan untuk mengurangi
kerugian keuangan negara dan publik tentu
akan menuntut peran tersebut.
M e n gi n g at p e nt i n gnya m a s a l a h
kerugian keuangan negara maka Majalah
Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema
tersebut dalam rubrik Aktual, yang merupakan
laporan utama bidang pengawasan.
Selain laporan utama yang berkaitan
dengan pengawasan, kami juga menyajikan
laporan khusus seputar sektor industri. Pada
edisi penghujung tahun ini kami mengulas
tentang prospek dan permasalahan industri
logam dasar.
Pada edisi ini kami juga mengetengahkan sosok tokoh yang bisa kita ambil suritauladannya, khususnya atas sikap dan
pemikirannya yang cemerlang. Beliau adalah
Anies Baswedan. Seorang Anies Baswedan
cukup dikenal luas oleh publik di negeri ini.
Rektor Universitas Paramadina ini pernah
mendapat penghargaan sebagai 100 Tokoh
Intelektual Dunia versi Majalah Foreign Policy
dari Amerika Serikat. Dia juga menggagas
Gerakan Indonesia Mengajar, sebuah kegiatan
mengirim pengajar-pengajar muda lulusan
perguruan tinggi ke pelosok-pelosok wilayah
Nusantara. Sikap dan tindakan Anies Baswedan
mana tahu bisa menjadi inspirasi kalangan
birokrasi pemerintah untuk lebih bersungguhsungguh mengabdi kepada bangsa dan
negara.
Akhirnya, untuk Anda semua kami
ucapkan selamat membaca.
Edwardsyah Nurdin
SOLUSI Desember 2012
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Oleh : Imam Haryono
Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) merupakan instrumen negara
dalam rangka membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
APBN berperan penting dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas
pembangunan secara umum. Sebagai alat
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
serta sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional, pemerintah berkewajiban menjaga dan melaksanakan aspek-aspek yang
terkait dengan APBN, baik aspek pendapatan
maupun pengeluaran atau penggunaannya
agar benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam lima tahun terakhir nilai APBN
menunjukkan perkembangan yang cukup
signifikan. Pada tahun 2008 nilai APBN
berjumlah Rp 985,7 triliun, kemudian sedikit
menurun menjadi Rp 937,3 triliun pada tahun
2009. Tahun 2010 nilai APBN meningkat 11,17%
dibanding tahun sebelumnya dengan nilai
6
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sebesar Rp 1.042,1 triliun. Demikian pula pada
tahun 2011 nilai APBN meningkat signifikan
menjadi Rp 1.320,7 triliun atau naik 26,74%
dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2012
nilai APBN sebesar Rp 1.548,3 triliun meningkat
8,60% dibanding APBN tahun 2011. Terakhir,
pada tahun 2013 nilai APBN sebesar Rp.1.683
triliun meningkat 8,7% dibandingkan tahun
2012.
Besarnya jumlah APBN yang terus
meningkat dari tahun ke tahun sayangnya
belum dapat direalisasikan dengan optimal
oleh para birokrasi pemerintah. Realisasi
anggaran setiap tahunnya selalu di bawah
target yang diharapkan. Banyak kritik yang
diarahkan ke birokrasi pemerintahan yang
dianggap kurang mampu dalam melaksanakan
perannya, khususnya yang terkait dengan
pengelolaan anggaran. Apalagi sudah menjadi
kenyataan bahwa realisasi anggaran umumnya
menumpuk di akhir tahun anggaran. Seolaholah realisasi anggaran yang membesar itu
seperti “dipaksakan”.

Belum lagi kritik terhadap dengan
kebocoran-kebocoran anggaran yang terjadi di
sana-sini sehingga menimbulkan kerugian
keuangan negara. Kritik yang membuat telinga
kita – selaku aparat birokrat pemerintah – sakit
mendengarnya, agaknya tak perlu ditanggapi
dengan sakit hati dan dendam. Justru adanya
kritik-kritik itu harus ditanggapi secara positif
sebagai peringatan agar kita semua mawas diri
dan mencoba memperbaiki diri untuk lebih
profesional dalam menyusun program kegiatan
yang dananya akan dialokasikan dalam APBN.
Penyusunan program kegiatan agar sesuai
dengan visi dan misi yang diemban oleh
organisasi dengan sasaran akhir dapat
bermanfaat bagi kepentingan negara.
Kita sadari bahwa APBN merupakan
sumber daya pemerintah untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan berperan dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
Mengingat betapa pentingnya peran APBN
tersebut maka, sudah seharusnya para aparat
birokrasi pemerintahan mengelola APBN
dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan APBN
sudah seharusnya dilaksanakan secara optimal
dan dihindari terjadinya distorsi yang dapat
berakibat bagi kerugian keuangan negara.

Mencegah kerugian keuangan negara
yang disebabkan oleh salah urus dalam
pengelolaan APBN sudah seharusnya menjadi
prioritas dari aparat birokrasi pemerintah
sebagai pelaksana APBN. Untuk itu kepatuhan
terhadap aturan-aturan yang terkait dengan
APBN sudah selayaknya diperhatikan dan tidak
bisa ditawar, mulai dari penyusunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan
sampai dengan pertaggungjawabannya. Para
pelaksana kegiatan yang didanai oleh APBN
sudah seharusnya memiliki integritas dan
komitmen yang positif, agar dana yang berasal
dari APBN – sebagian besar berasal dari rakyat –
dapat benar-benar bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kebocoran
dana APBN yang berakibat kerugian keuangan
negara sudah waktunya dicegah, paling tidak
diminimalisir sampai titik terendah.
Lalu bagaimana peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pengelolaan
APBN benar-benar dapat terlaksana secara
optimal? Sesuai dengan pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, APIP harus
mampu memberikan quality assurance dan
peringatan dini terhadap pengelola APBN agar
pelaksanaannya berjalan dengan efektif, efisien
dan akuntabel; serta menjaga dan mengawal
agar tidak terjadi kerugian keuangan negara.
SOLUSI Desember 2012
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Terkait dengan informasi mengenai
kerugian keuangan negara, selama tahun 2004
– 2011 tercatat jumlah kasus korupsi mencapai
1.408 kasus dengan nilai kerugian keuangan
negara mencapai Rp 39,3 triliun. Informasi ini
disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas saat
memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di
Kantorr Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 4
Desember lalu.

Mencegah Korupsi,
Mencegah Kerugian Keuangan Negara
Nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi selama tujuh tahun
terakhir mencapai jumlah yang sangat fantastis. Pencegahan korupsi sudah
saatnya dikampanyekan seluas-luasnya demi meminimalisir jumlah kerugian
keuangan negara.
Seiring dengan merebaknya kasuskasus korupsi yang merugikan keuangan
negara dibawa ke meja hijau, maka kata-kata
'kerugian keuangan negara' bertaburan
menghiasi kolom-kolom berita di suratkabar,
majalah atau pun media maya. Kerugian
keuangan negara juga menjadi perbincangan
di berbagai seminar atau pun acara talk-show
televisi. Mari kita cuplik berita di sebuah
suratkabar yang terbit akhir November lalu:
“Dakwaan subsider membuktikan, R (nama
terdakwa yang kami inisialkan) menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri
sendiri, orang lain dan korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara hingga Rp 21,3
miliar. R wajib mengembalikan uang pengganti
korupsi senilai Rp 2,5 miliar paling lambat
sebulan setelah putusan”.
Cuplikan tersebut diambil dari berita
8
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tentang vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,
terhadap seorang pejabat sebuah kementerian. Tentu masih banyak berita lain tentang
kasus-kasus korupsi yang berakibat kerugian
keuangan negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasuskasus korupsi yang mengakibatkan timbulnya
kerugian keuangan negara agaknya telah
merajalela menjadi berita yang tak habishabisnya. Ambil contoh kasus Wisma Atlit dan
Proyek Hambalang yang melibatkan banyak
pihak, mulai dari politisi, beberapa anggota
DPR, pejabat birokrasi dan korporasi yang telah
menggerogoti keuangan negara sampai
ratusan miliar. Belum lagi beberapa kasus
korupsi di beberapa kementerian/lembaga,
perguruan tinggi sampai ke pemerintah
provinsi/kabupaten/kota.

Kerugian Keuangan Negara
Berbicara tentang keuangan negara, ada
baiknya kita merujuk pada Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Pada pasal 1 undang-undang tersebut,
dinyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah
semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut”. Dengan demikian pengertian
keuangan negara sangatlah luas. Keuangan
negara bisa berasal dari APBN, APBD, BUMN,
BUMD atau pun aset-aset yang dimiliki oleh
negara, seperti tanah, bangunan, kendaraan,
surat berharga dan sebagainya.
Lalu apa yang dimaksud dengan
kerugian keuangan negara?
Kerugian keuangan negara/daerah
menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, diberikan
pengertian sebagai kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun karena kelalaian.
Dengan demikian ada tiga unsur yang dapat
menyebabkan kerugian negara, yakni:
berkurangnya nilai keuangan berupa uang,
surat berharga atau pun barang dari jumlah
atau nilai yang seharusnya; kekurangan
tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya;
kerugian tersebut harus memiliki unsur
melawan hukum, baik yang disengaja maupun
karena kelalaian.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tidak memberikan rumusan yang jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan
kerugian keuangan negara. Hanya dalam
penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara” adalah kerugian
yang sudah dapat dihitung jumlahnya
berdasarkan hasil temuan instansi yang
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
Instansi yang berwenang tersebut bisa BPK,
BPKP atau Inspektorat baik pusat maupun
daerah.
Timbulnya kerugian keuangan negara
bisa disebabkan oleh perbuatan manusia,
bencana alam, peraturan perundangan dan
atau gejolak moneter/perekonomian melanda
suatu negara. Umumnya, kerugian negara
sering disebabkan oleh perbuatan manusia,
baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Perbuatan yang disengaja seperti pencurian,
penggelapan, korupsi, manipulasi dan
sebagainya. Sedangkan yang tidak disengaja
bisa dikarenakan kelalaian, kesalahan atau
ketidakmampuan serta pengawasan yang
kurang memadai.

Timbulnya kerugian
keuangan negara bisa
disebabkan oleh
perbuatan manusia,
bencana alam, peraturan
perundangan dan atau
gejolak
moneter/perekonomian
melanda suatu negara

SOLUSI Desember 2012
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Terjadinya bencana alam juga dapat
menyebabkan kerugian keuangan negara.
Bencana alam bisa berupa gempa bumi,
kebakaran, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Sedangkan kerugian keuangan yang
disebabkan oleh peraturan perundangan,
misalnya jika pemerintah mengeluarkan
peraturan tentang pemotongan nilai uang
(sanering). Demikian pula gejolak moneter
/perekonomian sangat besar pengaruhnya
terhadap kerugian keuangan negara karena
dampaknya dapat menaikkan jumlah beban
kewajiban pengeluaran Negara.
Ditinjau dari sudut pelaku, keuangan
negara dapat dirugikan karena ulah bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan atau
pun pihak ketiga. Ulah bendaharawan yang
dapat merugikan keuangan negara bisa terjadi
karena adanya pemberian atau pembayaran
kepada pihak yang tidak berhak. Bisa juga
dilakukan dengan membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan
kenyataan, melakukan penggelapan atau
tindak pidana korupsi, atau terjadi pencurian
/perampokan karena kelalaian bendaharawan.
Kerugian keuangan negara yang
disebabkan oleh pegawai negeri non bendaharawan dilakukan melalui pencurian,
penggelapan, penipuan, melakukan tindak
pidana korupsi, melakukan mark-up harga
dalam pembelian dan sebagainya. Sedangkan
pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar
bendaharawan dan pegawai negeri. Modus
yang dilakukan pihak ketiga biasanya melalui
persekongkolan atau kongkalikong dengan
pejabat yang berwenang. Persekongkolan itu
bisa terjadi pada saat penyusunan anggaran
sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara
Apabila terjadi kerugian keuangan
negara, mekanisme penyelesaiannya dapat
dilakukan melalui empat cara, yaitu: tuntutan
pidana (termasuk dalam hal ini pidana korupsi),
tuntutan perdata, tuntutan perbendaharaan
(TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).

10
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Tuntutan pidana/pidana korupsi
dilakukan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi
menurut undang-undang tersebut adalah
apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu: adanya
unsur melawan hukum, adanya unsur
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi, serta merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara.
Penyelesaian kerugian keuangan negara
dapat pula dilakukan melalui tuntutan perdata.
Tuntutan perdata dilakukan oleh Jaksa
Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan
terhadap pelaku korupsi apabila penyidik telah
dapat membuktikan adanya unsur kerugian
keuangan negara, namun unsur pidana lain
tidak terdapat cukup bukti; atau ternyata hakim
membebaskan putusan bebas dalam perkara
korupsi karena unsur-unsur pidana korupsi
tidak terpenuhi meskipun secara nyata telah
ada kerugian negara. Tuntutan perdata dapat
juga dilakukan apabila tersangka meninggal
dunia sementara secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara.
Tuntutan Perbendaharaan (TP) dilakukan terhadap bendahara yang dalam hal ini
adalah seseorang yang ditugaskan untuk
menerima, menyimpan dan membayar atau
menyerahkan uang negara, surat-surat
berharga atau barang milik negara. Obyek dari
tuntutan perbendaharaan adalah adanya
kekurangan perbendaharaan yang pada
dasarnya merupakan selisih kurang antara
saldo buku kas dengan saldo fisik kas. Apabila
dalam pengurusannya terdapat kekurangan
perbendaharaan maka bendahara yang
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah
proses tuntutan terhadap pegawai negeri yang
kedudukannya bukan sebagai bendahara,
dengan tujuan menuntut penggantian
kerugian disebabk an oleh perbuatan
melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya atau tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga

langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan negara.
Terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi, Deputi Investigasi
BPKP Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan
kepada Majalah Pengawasan SOLUSI bahwa,
seseorang yang telah dikenai TP/TGR dan
menyelesaikan permasalahannya dalam waktu
60 hari setelah ditemukan adanya kerugian
negara tersebut, yang bersangkutan tidak perlu
lagi dikenakan tuntutan pidana karena masalah
kerugian negara tersebut dianggap selesai. Ini
sesuai dengan pasal 22 dan 23 Undang-Undang
No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara Sebaliknya apabila telah masuk ranah
pidana, TP/TGR tidak dikenakan lagi kepada
yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan
pengembalian kerugian keuangan negara
sudah secara eksplisit dinyatakan dalam vonis
hakim, yaitu berupa pengembalian uang
pengganti kerugian negara.
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Untuk memastikan telah terjadi kerugian
keuangan negara sebagai salah satu
unsur/delik korupsi dan atau perdata telah
terpenuhi maka perlu dilakukan penghitungan
kerugian keuangan negara yang dilakukan
melalui audit dengan tujuan tertentu, yakni
menghitung kerugian keuangan negara
sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.
Cara menghitung kerugian keuangan negara
pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara

seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi.
Tujuan dilakukannya penghitungan
kerugian keuangan negara antara lain untuk
menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan
ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak
yang terbukti bersalah. Disamping itu sebagai
salah satu patokan/acuan bagi jaksa untuk
melakukan penuntutan mengenai berat
/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan;
dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan
dalam menetapkan keputusannya. Dalam hal
kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus
perdata atau lainnya (kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan
kerugian keuangan negara digunakan sebagai
bahan gugatan/penuntutan sesuai ketentuan
yang berlaku (Perdata/TP/TGR).
Perhitungan kerugian keuangan negara
dalam kasus tindak pidana korupsi baru dapat
dilakukan setelah ditentukan unsur melawan
hukumnya sebagai penyebab timbulnya
kerugian keuangan negara. Oleh karena itu,
langkah-langkah dalam menghitung kerugian
keuangan negara dimulai dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaski, kemudian dilanjutkan dengan
mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisis bukti-bukti. Berdasarkan
bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis, kemudian
dihitung jumlah kerugian keuangan negara
yang terjadi.
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Aktual
Perhitungan kerugian keuangan negara
dilakukan oleh auditor yang ditunjuk. Auditor
yang melakukan penghitungan kerugian
keuangan negara harus mempunyai pertimbangan profesional dalam memilih teknikteknik audit yang tepat untuk memperoleh
bukti yang relevan, kompeten dan cukup, serta
dapat digunakan dalam proses peradilan.
Sebagai panduan dalam melakukan
penghitungan kerugian keuangan negara ada
ungkapan “Without evidence, there is no case”.
Ungkapan itu menggambarkan betapa sangat
pentingnya bukti. Kesalahan dalam memberikan dan menghadirkan bukti di sidang
pengadillan akan berakibat kasus yang
diajukan akan ditolak atau bisa jadi tersangka
akan dibebaskan dari segala tuduhan.

Mencegah Korupsi
Faktor penyebab terjadinya kerugian
keuangan negara paling banyak dikarenakan
praktik korupsi yang merajalela. Bayangkan,
selama tahun 2004 – 2011 saja, nilai kerugian
keuangan negara karena kasus korupsi telah
mencapai Rp 39,3 triliun. Jumlah itu baru
berdasarkan kasus yang terungkap oleh KPK,
belum lagi kasus-kasus lain yang belum
terungkap.
Itu sebabnya segala upaya mencegah
terjadinya kasus korupsi harus terus dijalankan
oleh segenap lapisan masyarakat. Termasuk
dalam hal ini adalah peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sudah seharusnya
lebih dioptimalkan, terutama perannya selaku
pencegah dini terjadinya korupsi. (Edwardsyah
Nurdin).

Kegagalan paling abadi adalah
kegagalan untuk mulai bertindak,
bila anda sudah mencoba dan
ternyata gagal, anda memperoleh
sesuatu yang bisa dipelajari dan
mungkin dicoba kembali, anda tidak
pernah gagal bila anda terus
berusaha (Anonim).
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Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi:

“Taati
Peraturan”
Maraknya praktik korupsi yang diekspose oleh media massa belakangan ini, membuka fakta
tentang besarnya kerugian keuangan negara akibat dikorup oleh oknum-oknum tak
bertanggungjawab, baik oleh pejabat negara, aparat birokrasi atau pun korporasi. Ketika diminta
tanggapannya mengenai upaya meminimalisir kerugian keuangan negara, Deputi Bidang Investigasi
BPKP Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan: “Taati Peraturan ...!” Berikut kami petikkan hasil
wawancara Majalah Pengawasan SOLUSI dengan beliau seputar masalah kerugian keuangan negara.
Apa yang dimaksud dengan kerugian
keuangan negara?
Kerugian keuangan negara adalah suatu
kerugian yang ditimbulkan atau yang terjadi
karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
dimana pointernya diatur dalam penjelasan
pasal 32 Intinya, kerugian keuangan negara
merupakan salah satu unsur dari unsur-unsur
yang menjadi kriteria tindak pidana korupsi,
yaitu jika ada perbuatan melawan hukum,
menyebabkan kerugian keuangan negara,
untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi.
Apa yang dimaksud dengan Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)?
TP/TGR diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara pasal 22 dan 23.
Dalam Undang-Undang Nomor 15
tahun 2004, BPK melakukan pemeriksaan
keuangan negara selaku auditor negara, jika
menemukan kerugian keuangan negara dan
dalam waktu 60 hari tidak diselesaikan maka
bisa diajukan ke pidana.
Bila proses TP/TGR (yang diakibatkan
dari temuan tersebut) sudah dituntaskan dalam
waktu 60 hari, maka bisa dianggap sudah
selesai, tidak perlu diteruskan ke tuntutan
pidana. Namun bisa saja, misalnya sebelum BPK
mengeluarkan laporan, ternyata kasus
kerugian keuangan negara itu tertangkap oleh
penegak hukum, maka (jika itu terjadi) akan
diselesaikan dalam ranah hukum. Itu menurut
pengalaman empiris yang terjadi selama ini.
Apa beda sanksi menurut TP/TGR dan
tindak pidana korupsi?
Kalau sanksi hukum pidana korupsi, ada
hukum kurungan, ada uang pengganti. Jadi
lebih berat. Sedangkan TP/TGR cukup
mengembalikan kerugian keuangan negara
saja.
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Bagaimana cara menghitung dan
menentukan besarnya kerugian keuangan
negara?
Menurut Undang-Undang No. 31 tahun
1999 dalam penjelasan pasal 32, yang berhak
melakukan penghitungan kerugian keuangan
negara adalah instansi yang berwenang, bisa
BPK, BPKP. Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Provinsi / Kabupaten/Kota, atau pun
akuntan publik yang ditunjuk. Yang penting
penegak hukum minta kepada siapa. Sebab
dalam pasal pasal 120 ayat (1) KUHAP, penyidik
wajib meminta keterangan ahli. Ahli tersebut
adalah ahli akuntansi atau ahli audit.
Penyidik sendiri apa tidak punya
wewenang untuk menghitung kerugian
negara?
Akuntansi itu profesi yang punya
kekhususan. Profesional itu kan ada standarnya,
ada kode etiknya. Tapi jika penyidik bisa
menghitung dan kasusnya sederhana, boleh
juga penyidik yang menghitung. Tapi mana kala
penyidik membutuhkan, bisa meminta kepada
instansi yang berwenang. Dan kita sebagai
aparatur wajib memenuhi permintaan tersebut. Umumnya, karena kita sudah lama
berhubungan dengan penegak hukum,
mereka meminta kepada BPKP.
Untuk menghitung kerugian negara
itu bagaimana?
Ada dua hal, permintaan itu pada saat
apa status penegakan hukumnya. Kalau masih
penyelidikan, mereka minta audit investigatif.
Tapi kalau sudah penyidikan, penegak hukum
meminta audit penghitungan kerugian
keuangan negara. Dua hal itu berbeda. Karena
apabila sudah penyidikan, artinya penegak
hukum sudah punya keyakinan adanya
perbuatan melawan hukum.
Permasalahan yang dihadapi dalam
menghitung kerugian keuangan negara?
Permasalahannya tidak hanya berhenti
dalam penyusunan laporan. Nanti setelah
laporan selesai, penegak hukum minta kepada
kita memberi keterangan ahli. Inilah yang
diminta penyidik, bahwa kerugian keuangan
negara itu pengertiannya seperti apa, pema-
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hamannya seperti apa. Karena nanti majelis
hakim akan menanyakan hal itu. Itu juga
memerlukan pengertian dan pemahaman
yang tidak sederhana.
Makanya setiap auditor di Deputi
Investigasi BPKP harus memiliki berbagai jenis
sertifikasi, seperti sertifikasi audit investigatif,
sertifikasi audit forensik, sertifikasi komputer
forensik, memiliki sertifikasi PBJ. Karena untuk
dikatakan ahli, kadang-kadang dia akan ditanya
bukti keahliannya. Tidak cukup hanya sebagai
sarjana akuntansi atau sertifikasi auditor saja.
Dia benar-benar harus ahli.
Perhitungan kerugian keuangan
negara digunakan untuk apa saja?
Umumnya untuk penyidikan. Sejak
tahun 2005 sampai akhir Oktober lalu kami
(Deputi Investigasi BPKP) sudah menangani
4.122 kasus. Semuanya itu atas permintaan
penegak hukum.
Apa penyebab kerugian keuangan
negara?
Penyebab kerugian negara bisa karena
perbuatan melawan hukum, bisa juga karena
bencana alam, seperti banjir, gempa dan
sebagainya. Kalau yang ditangani oleh Deputi
Investigasi BPKP umumnya karena perbuatan
melawan hukum.
Apa langkah-langkah yang harus
dilakukan untuk mencegah kerugian
negara?
Untuk mencegah kerugian keuangan
negara kita harus taat kepada peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan harus dijunjung tinggi. Jangan ada
yang sengaja dibuat. Biasanya korupsi itu
dilakukan bukan di tengah jalan, tapi sudah
diniatkan dari awal. Pada saat penyusunan anggaran saja sudah kongkalikong dan (nilai
anggaran) dilipatgandakan. Jadi kalau kita
semua benar-benar taat dan patuh kepada
peraturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban
sesuai peraturan, tentu tidak akan ada masalah.
Kalau semua patuh, rasanya tidak akan terjadi
kerugian keuangan negara. Dan semua itu kembali ke pimpinan masing-masing. (Edwarsyah
Nurdin/Tarjan)

Lagi, Birokrasi dan
Kongkalikong jadi Sorotan
Pejabat birokrasi di pemerintahan
kembali jadi sorotan. Hal ini dipicu oleh
pengaktifan kembali Azirwan, mantan terpidana korupsi kasus alih fungsi hutan lindung di
Pulau Bintan sebagai Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepulan Riau. Mantan
Sekda Kabupaten Bintan itu bebas dari tahanan
sekitar tahun 2010.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta
awal Oktober lalu, anggota Badan Pekerja
Indonesia Coruption Watch Emerson Yuntho,
menyatakan: “Promosi untuk koruptor di
lingkungan pemerintah merupakan preseden
buruk bagi upaya pemberantasan korupsi dan
sekaligus akan mengurangi pemberian efek

jera dan sanksi soasial kepada koruptor.”
(KOMPAS, 2-10-2012).
Menanggapai hal tersebut, Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada waktu dan
kesempatan terpisah di Batan, Kepulauan Riau,
11 Oktober lalu, mengatakan, PNS yang pernah
dipidana dalam kasus korupsi boleh menjadi
pejabat karena sampai sekarang belum ada
aturan yang melarang hal itu. Menurut
Gamawan, ukurannya kepatutan dan kepantasan saja. Kepala Daerah dipersilahkan menilai
kesalahan PNS itu sebelum menempat-kannya
kembali sebagai pejabat (KOMPAS, 12-102012).
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Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, secara hukum
memang tidak ada pelanggaran ketika kepala
daerah mengangkat kembali bekas terpidana
sebagai pejabat struktural. Dalam UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian, tidak ada larangan
pengangkatan pejabat bekas terpidana.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1974 mengatur, seseorang tidak boleh
menjadi PNS atau menjadi pejabat bila dijatuhi
hukuman pidana berkekuatan hukum tetap
dengan ancaman penjara setinggi-tingginya 4
tahun.
Karena aturan berbasis moral, kata
Mahfud, semestinya kepala daerah tidak mempromosikan lagi bekas terpidana sebagai bekas
pejabat struktural. Seharusnya pejabat yang
pernah dipidana penjara, apalagi karena kasus
korupsi, harus diberhentikan kendati hanya
berdasarkan alasan moral dan efektivitas
organisasi, bukan perintah hukum (KOMPAS, 711-2012).
Atas sorotan publik yang cukup gencar
terhadap dirinya, Azirwan akhirnya mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pengunduran diri itu diumumkan Gubernur Kepulauan
Riau Muhammad Sani, 22 Oktober lalu di Graha
Kepri, Batam (KOMPAS, 23-10-2012).
Pejabat yang bekas terpidana korupsi
ternyata tidak hanya ada di wilayah Kepulauan
Riau. Setidaknya ada 14 PNS bekas terpidana
korupsi yang justru mendapat promosi jabatan
strategis di beberapa daerah. Dari jumlah
tersebut hanya dua orang yang mengundurkan
diri dari jabatannya setelah mendapatkan
tekanan dari publik. Informasi tersebut
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi sebagaimana dikutip dari
Suratkabar KOMPAS, 6 November 2012.
Menurut Gamawan, sejumlah daerah
telah merespon surat edaran yang diterbitkannya tentang larangan promosi jabatan bagi PNS
bekas terpidana korupsi. Mereka tengah
mencari solusi, apakah memberhentikan atau
meminta PNS tersebut mundur dari jabatannya.
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Sementara beberapa pemerintah daerah
disorot karena kepala daerahnya mempromosikan bekas terpidana menjadi pejabat
struktural, ada angin segar di Balaikota DKI
Jakarta. Terpilihnya Joko Widodo dan Basuki
Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta, yang pelantikannya
berlangsung Oktober lalu, agaknya memberi
harapan masyarakat tehadap layanan birokrasi
pemerintahan yang lebih baik. Suratkabar
KOMPAS terbitan 18-10-2012 menginformasikan tentang kegembiraan seorang PNS yang
bekerja di Pemda DKI Jakarta. Namanya Galih,
sudah 23 tahun bekerja di Balaikota Jakarta
dan selama itu pula belum pernah dijenguk
pimpinan langsung di ruang kerjanya. Tiba-tiba,
Rabu 17 Oktober lalu, dia girang menyambut
kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama, yang dikenal dengan sapaan
Ahok.
Hari itu Basuki berkeliling dari lantai 18,
menyusuri lantai demi lantai, ruang demi ruang,
hingga ke lantai 2 gedung Balaikota, Jakarta. Di
setiap ruang dia menyapa dan bersalaman
dengan para pegawai yang menyambutnya
antusias. Kunjungan itu seperti angin segar
bagi para pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Mereka merasa mendapat dukungan semangat
dari pimpinan baru yang nilainya melebihi
materi. “Paling tidak kami merasa dimanusiakan,” ujar Galih, salah seorang aparat birokrasi di
Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Gamawan,
sejumlah daerah
telah merespon surat edaran
yang diterbitkannya tentang
larangan promosi
jabatan bagi PNS bekas
terpidana korupsi.

Beberapa waktu lalu Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan
agar para menteri dan jajarannya tidak melakukan praktik kongkalikong dalam dalam
pengajuan dan pelaksanaan anggaran. Namun
agaknya instruksi presiden tersebut belum
sepenuhnya dipatuhi.
Belum lagi reda kehebohan adanya
beberapa oknum anggota dewan melakukan
pemerasan terhadap beberapa BUMN sebagaimana dilaporkan oleh Menteri BUMN Dahlan
Iskan, tiba-tiba muncul berita tak kalah
menyengat, yaitu laporan Sekretaris Kabinet
Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tentang adanya praktik kongkalikong (persekongkolan) antara pejabat di tiga
kementerian dan anggota Dewan masih saja
terjadi. Laporan Dipo Alam tersebut adalah atas
inisiatifnya sendiri karena geram atas praktik
kongkalikong yang masih terus terjadi
(KOMPAS, 17-11-2012).
“Kongkalikong ini melibatkan pejabat di
kementerian, seperti pejabat eselon I, eselon II,
dan seterusnya. Namun mereka tentu tidak
mungkin melakukan itu sendirian. Ada anggota
Dewan yang juga terlibat untuk memuluskan
praktik kongkalikong,” kata Dipo Alam, Jumat
(16/11) di Jakarta. Selanjutnya Dipo menambahkan bahwa praktik kongkalikong itu paling
banyak dilakukan saat pemanfaatan hasil

optimalisasi anggaran. Laporan yang disampaikan oleh Dipo Alam itu didasarkan pengaduan
dari para PNS di sejumlah kementerian
mengenai praktik kongkalikong antara
anggota Dewan dan pejabat kementerian.
Sebelumnya, Dipo Alam telah mensinyalir bahwa praktik korupsi yang sistematis masih
terus terjadi di sejumlah kementerian. Dalam
jumpa pers di kantornya pada 12 November
lalu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyampaikan, ada empat modus yang digunakan untuk
menyalahgunakan anggaran negara. Pertama,
upaya menggelembungkan anggaran kementerian dengan inisiatif dari staf khusus menteri.
Kedua, penggelembungan anggaran kementerian dengan inisiatif dari anggota Dewan.
Ketiga, permintaan jatah kepada BUMN oleh
anggota Dewan. Keempat, usulan pinjaman
luar negeri yang tak jelas yang nantinya membebani negara.
Membaca berita tentang praktik
kongkalikong yang ternyata masih saja terjadi
itu tentu membuat kita prihatin. Ini menjadi
tantangan tersendiri bagi Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) untuk dapat
mencegah praktik haram tersebut, paling tidak
di lingkungan kementerian/lembaga masingmasing. (Edwardsyah Nurdin).
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Pembiaran
adalah Temuan
Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Pelaksana Majalah Pengawasan SOLUSI

Seusai menyerahk an hasil audit
investigasi tahap I terhadap Proyek Hambalang
beberapa waktu lalu, Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Hadi Poernomo mengungkapkan
audit tersebut kepada pers. Salah satu isi
temuannya adalah di salah satu kementerian di
duga dilakukan pembiaran sehingga terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan proyek
pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan,
dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit
Hambalang, Bogor.
Pembiaran sebagaimana dimaksud
dalam temuan hasil audit itu berupa proses
permohonan kontrak tahun jamak (2010-2011)
yang diajukan kepada sekretaris kementerian
tersebut saat itu tanpa ada pendelegasian dari
menterinya. Pembiaran juga dilakukan dalam
proses pelelangan, di mana sekretaris
kementerian tersebut menetapkan pemenang
lelang tanpa pendelegasian dari menterinya.Padahal menurut Keppres No.80/2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
B a r a n g / J a s a Pe m e r i n t a h , p e n e t a p a n
pemenang lelang jasa konstruksi yang nilainya
lebih dari Rp.50 miliar menjadi kewenangan
menteri.
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Yang menarik perhatian saya seusai
membaca berita itu adalah bahwa sesungguhnya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah adalah sebuah temuan audit.
Mengapa itu menjadi menarik? Karena pada
kenyataannya banyak hal yang bersifat
pembiaran terjadi di sekeliling kita. Banyak
pelanggaran terjadi kita biarkan begitu saja
dengan berbagai macam alasan. Pegawai yang
sering terlambat masuk kantor kita biarkan
dengan alasan rumahnya jauh dan lalu lintas
macet. Pegawai yang melakukan pungli dalam
memberikan layanan kepada masyarakat,
dibiarkan saja oleh atasannya dengan alasan
pungutan yang dilakukan tidak seberapa,
anggap saja pungutan itu sebagai pengganti
uang lelah. Dan masih banyak lagi pembiaran
dilakukan terhadap praktik-praktik tercela dan
korup yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita.
Lebih parah lagi, ketika banyak yang protes atas
pembiaran tersebut, maka yang terlontar dari
mulut pihak yang berwenang mencegah atau
memberi sanksi atas pembiaran tersebut hanya
sekedar ungkapan 'biarin aja, emangnya gue
pikirin' atau “egp” meminjam istilah anak gaul
zaman sekarang.

Ya, ungkapan 'emangnya gue pikirin'
agaknya telah menjadi kata pembenar ketika
pembiaran semakin merajalela, padahal itu
dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
Padahal pembiaran adalah temuan! Di balik
pembiaran terhadap praktik-praktik penyimpangan sesungguhnya ada bom waktu yang
siap meledak dan menelan korban serta
menimbulkan kerugian yang tak sedikit.
Praktik pembiaran bisa jadi disebabkan
oleh rasa ewuh-pakewuh untuk memberi
teguran atau pun peringatan atau pun saran.
Ada rasa sungkan menegur karena khawatir
dapat menimbulkan suasana tak nyaman. Ada
rasa sungkan memberi saran perbaikan, takut
dikira macam-macam. Ada rasa sungkan
memberi peringatan takut berbalik jadi
menerima ancaman.
Padahal pembiaran adalah temuan!
Seseorang yang ditunjuk menduduki suatu
jabatan, dia memiliki wewenang dan dengan
wewenang itu dia dibebani tanggung jawab.
Seorang pejabat yang karena wewenangnya
wajib memberikan teguran atau bahkan
hukuman terhadap bawahan yang bersalah
namun tidak melakukan kewenangannya, itu
sama artinya dengan melakukan pembiaran.
Pembiaran kadang kala dilakukan
dengan maksud turut menikmati hasil. Sang
pejabat sebenarnya tahu bahwa anak buahnya,
atau lingkungan sekitarnya, diam-diam telah
melakukan praktik curang menggerogoti uang
negara atau uang masyarakat. Namun dia
membiarkan saja praktik itu terjadi karena
diam-diam ada 'setoran' yang diterimanya.
Pembiaran sengaja dilakukan karena akan
dijadikan tameng untuk menghindar. Jika nanti
kecurangan itu terkuak dan menimbulkan
dampak hukum maka sang pejabat punya
alasan untuk mengelak dengan mengucap
'mantera': saya tidak tahu, saya tidak mengerti!
Padahal seseorang yang telah ditunjuk untuk
menduduki suatu jabatan, dia sudah seharusnya tahu dan mengerti mengenai tugas,
wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Dia juga harus paham bahwa tugas,
wewenang dan tanggung jawab yang diem-

bannya terikat dengan aturan-aturan main
yang telah ditetapkan. Dan oleh karena itu sikap
pembiaran terhadap pelanggaran peraturan
yang dilakukan oleh siapa pun bawahannya,
tentu tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu,
pembiaran jelas masuk dalam katagori temuan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
dengan jelas mengamanatkan bahwa praktik
pembiaran tidak boleh ada dalam instansi
pemerintah. Unsur-unsur yang ada dalam SPIP,
mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi serta pemantauan pengendalian
intern; jelas-jelas mengharamkan adanya
praktik pembiaran, apalagi pembiaran terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan risiko.
Karena itu pembiaran adalah temuan!
Karena itu pula Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk
mencegah terjadinya praktik pembiaran,
apalagi jika pembiaran itu akan berdampak
menimbulkan risiko terhadap kerugian keuangan negara.

Praktik pembiaran bisa
jadi disebabkan oleh rasa
ewuh-pakewuh untuk
memberi teguran atau
pun peringatan atau pun
saran. Ada rasa sungkan
menegur karena khawatir
dapat menimbulkan
suasana
tak nyaman
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Antisipasi Terhadap
Korupsi melalui
Pembenahan
Tata Kelola
Sektor Pendidikan
Oleh : Eddy Mulyadi Soepardi
Deputi Bidang Investigasi BPKP

Pengelolaan keuangan negara dapat
dijelaskan dalam konteks teori entitas, yang
menjadi dasar pemisahan antara pemilik
(masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan) dengan agen (manajemen pemerintahan). Pemisahan antara agen dan pemilik
memicu terjadinya konflik kepentingan karena
masing-masing pihak cenderung untuk membuat maksimal fungsi utilitas yang dimilikinya.
Hubungan antara pemilik dan agen dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai
hubungan keagenan, yakni ketika terjadi suatu
kesepakatan antara satu pihak atau lebih
sebagai pemilik atau pemangku kepentingan
(prinsipal) menunjuk pihak lain sebagai
pengelola perusahaan (agen) yang melakukan
tindakan untuk kepentingan prinsipal.
Konflik kepentingan antara prinsipal dan
agen dipicu oleh perbedaan kepentingan yang
mendasar (Zajac dan Westphal, 2002), di mana
pemilik menginginkan agen untuk selalu
bertindak dalam rangka meningkatkan nilai
pemilik, sementara agen mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan
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dirinya yang terkadang dilakukan dengan
m e n g o r b a n k a n k e p e nt i n g a n p e m i l i k .
Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa permasalahan keagenan yang timbul adalah terjadinya moral hazard dan adverse selection oleh
agen yang disebabkan adanya Asymmetry
information dan goal incongruence. Bentuk
nyata dari moral hazard dan adverse selection
adalah penyimpangan yang mengakibatkan
kerugian keuangan.
Mautz dan Sharaf (1961) memberikan
definisi penyimpangan adalah setiap deviasi
dari kebenaran di dalam laporan keuangan atau
catatan akuntansi atau deviasi dari kebijakan
organisasi yang ada atau yang diotorisasi.
Sejalan dengan definisi ini, Wells (2005),
Singleton et al. (2006), dan ACFE (2007)
mendefinisikan penyimpangan dengan menggunakan pendekatan legal, yaitu meliputi
kesalahan penyajian yang material, adanya
unsur kesengajaan, korban bergantung pada
penyajian tersebut, dan hasilnya merupakan
kerugian.

Pemberantasan Korupsi
Penyimpangan sebagaimana dijelaskan
di atas, juga dapat terjadi dalam manajemen
atau pengelolaan keuangan negara. Berbagai
bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh
oknum-oknum baik dari institusi legislatif
maupun eksekutif. Penyimpangan dimulai dari
penyusunan anggaran negara sampai dengan
realisasi anggaran tersebut. Suatu mekanisme
yang tadinya merupakan titik penting dalam
pengendalian intern berubah menjadi titik
penting dari kecurangan. Sebagai contoh,
dalam kasus dana infrastruktur, diduga bahwa
eligibilitas daerah untuk memperoleh dana
tersebut, besarnya dana, serta pelaksana
kegiatan sudah diatur sejak awal. Penyimpangan-penyimpangan tersebut pada akhirnya berujung pada tindak pidana korupsi (TPK).
Usaha-usaha pemberantasan korupsi di
organisasi sektor publik juga telah lama
dilakukan oleh pemerintah sejak orde lama
sampai dengan orde reformasi melalui berbagai peraturan dan tindakan. Terakhir upaya
pemberantasan korupsi ditandai dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor: 20
tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kenyataan menunjukkan bahwa tidak
ada kecenderungan penurunan kasus-kasus
korupsi baik secara kualitatif dan kuantitatif.
Data BPKP menunjukkan bahwa sejak Oktober
2004 sampai dengan 30 April 2011, hasil audit
investigatif yang terbukti mengandung unsurunsur TPK dan diserahkan ke instansi penegak
hukum sebanyak 1.130 kasus, namun yang
berhasil diungkap pada nilai temuan kerugian
keuangan negara hanya sejumlah Rp2,877
triliun dan US$35,97 juta. Penyerahan hasil
audit penghitungan kerugian keuangan negara
atas perkara TPK kepada instansi penyidik,
sebanyak 2.537 kasus dugaan tindak pidana
korupsi dengan nilai temuan kerugian
keuangan negara, yang meningkat menjadi
sebesar Rp 13,17 triliun, USD 265,92 Juta, RM
21,93 Juta, KIP 5,47 Juta, GBP 2,160, dan YUAN
10,27 Juta, serta BAHT 5,2 Juta.
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Sementara itu, selama tahun 2008, KPK
melakukan penyelidikan terhadap 70 (tujuh
puluh) kasus, dan penyidikan terhadap
sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Jumlah
kerugian keuangan negara yang berhasil
diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas
Negara/Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 15
Desember 2008 yang berasal penanganan
kasus/perkara TPK sebesar Rp 406.352.031.726,00. Pada tahun 2009, KPK melakukan
penyelidikan terhadap 67 (enam puluh tujuh)
kasus, dan penyidikan terhadap sebanyak 49
(empat puluh sembilan) perkara. Jumlah
kerugian keuangan negara yang berhasil
diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas
Negara/Kas Daerah periode tahun 2009 yang
berasal penanganan kasus/perkara TPK sebesar
Rp142.290.575.282,00. Pada tahun 2010, KPK
melakukan penyelidikan terhadap 54 (lima
puluh empat) kasus, dan penyidikan terhadap
sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara. Jumlah
kerugian keuangan negara yang berhasil
diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas
Negara /Kas Daerah periode tahun 2010 yang
berasal dari penanganan kasus/perkara TPK
sebesar Rp 190.000.000.000.00
Apabila dicermati, maka dapat dilihat
bahwa korupsi bersifat sangat merusak dan
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tindakan koruptif penyelenggara negara akan
semakin memperparah dampak krisis ekonomi
global, karena tanpa krisis ekonomi global pun
akibat yang ditimbulkan oleh korupsi dalam
bentuk kerugian keuangan negara sangat besar
dan ditengarai sebagai pemicu utama adanya
ekonomi biaya tinggi. Menurut penelitian yang
dilakukan di Amerika Serikat oleh the
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
tahun 2008 , akibat berupa kerugian keuangan
yang ditimbulkan oleh kejahatan kerah putih di
Amerika Serikat diperkirakan sebesar USD 994
milyar.
Kenyataan menunjukkan bahwa upayaupaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi belum dilaksanakan secara optimal.
Upaya represif dalam pemberantasan korupsi
belum efektif dalam mengatasi korupsi. Hal ini
disebabkan telah mengakarnya praktik korupsi
di masyarakat dan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Disadari atau tidak, hampir
semua unsur masyarakat telah menjadi bagian
dari praktik korupsi, yakni dengan adanya
kerelaan dalam memberikan uang pelicin
dalam pengurusan surat-surat resmi, seperti
akta kelahiran, IMB, SIM, pengurusan anggaran,
sampai dengan Surat Keterangan Kematian.

Berangkat dari pengalaman negara lain
yang telah cukup berhasil dalam memerangi
dan mengendalikan korupsi, seperti Singapura
dan Hongkong serta dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan korupsi di
Indonesia, maka dipandang perlu untuk
mengembangkan strategi yang bersifat komprehensif yang meliputi upaya edukatif, upaya
preventif dan upaya represif.
Ketiga strategi di atas, saling terkait satu
dengan yang lainnya. Penanaman pemahaman
kepada masyarakat sejak dini (early education)
melalui program edukatif diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman dan kepedulian
masyarakat sehingga mengurangi bahaya laten
korupsi. Jika moral hazard tetap terjadi, maka
tindakan yang paling tepat adalah melakukan
tindakan pencegahan melalui pembangunan
sistem pada organisasi pemerintah yang
mampu mencegah, menangkal dan mendeteksi kejadian korupsi secara efektif. Tindakan
represif baru diterapkan setelah timbul kasus
dugaan tindak pidana korupsi.
Untuk mendukung strategi pencegahan
dan pemberantasan korupsi yang efektif
diperlukan peta permasalahan korupsi di
Indonesia yang meliputi pelaku, modus, dan
kerugian keuangan negara. Peta tersebut
digunakan sebagai informasi yang digunakan
dalam melakukan analisis risiko korupsi dan
langkah-langkah antisipasi penanganannya,
serta membantu dalam merencanakan audit
investigasi atas kasus korupsi.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mendefinisikan, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa
seseorang bisa dijerat dengan undang-undang
korupsi. Ketiga syarat tersebut adalah: (1)
Melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau korporasi; (3) Merugikan
keuangan negara atau perkonomi-an negara.
Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjelaskan mengenai
tujuh bentuk korupsi, yaitu: kerugian keuangan
negara; suap menyuap: penggelapan dalam

jabatan; pemerasan; perbuatan curang;
benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
gratifikasi.
Pembenahan Tata Kelola Sektor Pendidikan
Sebagai Langkah Strategis dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi
Mentalitas korup juga diduga berawal
dari kesalahan proses pendidikan yang mengejar kecerdasan intelektual (IQ) dan cita-cita
yang bersifat kebendaan, dengan mengabaikan pada penghargaan terhadap kejujuran,
dan etika sebagai bagian dari prestasi anak
didik. Hal ini sejalan dengan Teori Differential
Assosiation yang dikemukakan Edwin H.
Sutherland dalam bukunya “Principles of
Criminology”, bahwa perilaku koruptif ternyata
merupakan hasil pembelajaran. Pembelajaran
tersebut diperoleh melalui interaksi dengan
orang lain serta melalui proses komunikasi.
Proses pembelajaran yang didapat tidak hanya
meliputi bagaimana teknik untuk melakukan
kejahatan akan tetapi juga menyangkut
peningkatan atas niat, dorongan, rasionalisasi
dan sikap.

Untuk mendukung strategi
pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang
efektif diperlukan peta
permasalahan korupsi di
Indonesia yang meliputi
pelaku, modus, dan kerugian
keuangan negara
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Kenyataan menunjukkan bahwa proses
pendidikan yang salah dapat berakibat fatal.
Sebagai contoh dalam kasus kekerasan yang
terjadi pada beberapa sekolah kedinasan
ditengarai sebagai hasil dari proses pendidikan
yang mendorong terjadinya kekerasan di
lingkungan lembaga pendidikan tersebut.
Demikian juga, dengan perilaku koruptif yang
terjadi dalam pengelolaan keuangan negara,
patut ditengarai bahwa hal itu juga disebabkan
oleh proses pendidikan yang membentuk
perilaku koruptif.
Permasalahan di atas memerlukan solusi
komprehensif, yaitu dengan mengubah cara
berpikir seluruh pemangku kepentingan
bidang pendidikan. Pendidikan hendaknya
jangan dipandang sebagai suatu proses belajar
mengajar yang diselenggarakan oleh masingmasing institusi pendidikan, tetapi merupakan
upaya transformasi suatu bangsa untuk
menjadi bangsa yang memiliki keunggulan
kompetitif terhadap bangsa lain. Proses ini
telah dilalui oleh bangsa-bangsa lain, seperti
Jepang, China, bahkan Vietnam. Berangkat dari
paradigma ini, maka perlu kiranya untuk
mengkaji praktik-praktik yang sehat dalam
pengelolaan organisasi, antara lain praktik tata
kelola pemerintahan yang baik atau yang
dikenal dengan good governance.
Pengelolaan pendidik an perlu
mendasarkan pada prinsip yang mencerminkan good governance sebagai berikut:
1. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara
mandiri, baik dalam bidang akademik
maupun non-akademik;
2. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan
komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan
lembaga pendidikan kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
3. Transparansi, yaitu keterbukaan dan
kemampuan menyajikan informasi yang
relevan secara tepat waktu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan stan-

4.

5.

6.

7.

dar pelaporan yang berlaku kepada
pemangku kepentingan;
Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik
dalam memberikan layanan pendidikan
formal yang memenuhi atau melampaui
Standar Nasional Pendidikan, serta dalam
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan
secara berkelanjutan;
Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan
formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta
didik;
Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan
layanan pendidikan formal kepada calon
peserta didik dan peserta didik, tanpa
memandang latar belakang agama, ras,
etnis, gender, status sosial, dan kemampuan
ekonominya;
Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap
akomodatif terhadap berbagai perbedaan
pemangku kepentingan yang bersumber
dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya
masing-masing;

Pergunakanlah

BBM
Non Subsidi

Agaknya sudah waktunya dalam
memecahkan masalah korupsi di Indonesia,
salah satu aspek yang perlu dipikirkan adalah
melalui perbaikan sistem pendidikan nasional.
Dengan tata kelola yang baik di bidang
pendidikan, proses pendidikan diharapkan
dapat menghasilkan insan-insan cendekia
dengan perilaku yang mampu menghadapi
tantangan zaman dan memiliki akhlak yang
baik; dan dalam jangka panjang ini akan
mengurangi secara signifikan kasus korupsi di
Indonesia, meningkatkan daya saing Bangsa
Indonesia, yang pada akhirnya merealisasikan
cita-cita masyarakat adil dan makmur.
1. Database Investigasi BPKP 2011, www.bpkp.go.id
2. www.kpk.go.id
3. ACFE, (2009), 2008 Report to the Nation on
Occupational Fraud & Abuse

Selamat kepada Seluruh Pegawai Kementerian Perindustrian atas Tunjangan Kinerja sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perindustrian
Mari Terus Jadikan Reformasi Birokrasi sebagai Gerakan Menuju Indonesia yang Lebih Baik!
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Oleh: Fauzi Saberan
Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran
pada Biro Keuangan Kemenperin

Kalau kita mencermati berita-berita di
media massa ataupun media elektronik
tentang permasalahan kerugian Negara,
hampir selalu kita jumpai seakan-akan permasalahan tersebut adalah masalah laten yang
apabila tidak dilakukan pengawasan dan
pengendalian yang baik maka permasalahan
tersebut akan dengan mudah muncul. Dalam
konteks ini penulis tentu tidak membahas
bagaimana kerugian negara itu timbul, namun
lebih dititikberatkan bagaimana mengatasi
permasalahan yang sudah terjadi kemudian
dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang
berlaku.
Esensi dari penyelesaian kerugian
negara adalah, di samping untuk menjamin
pengamanan keuangan negara dan mendapatkan penggantian atas kerugian Negara, juga
sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dan
tanggungjawab para pegawai negeri umumnya serta penanggung jawab /pengelola
keuangan pada khususnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 35
ayat (1) disebutkan bahwa setiap pejabat
negara dan pegawai negeri bukan bendahara
yang melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban baik langsung atau tidak langsung
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Penyelesaian
Kerugian
Keuangan
Negara
Melalui TP/TGR
yang merugikan keuangan negara diwajibkan
mengganti kerugian negara dimaksud.
Demikian pula dengan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan
Negara; pada bab XI diuraikan secara khusus
mengenai penyelesaian kerugian negara
/daerah mulai dari diketahuinya kerugian
negara, pelaporan, proses penyelesaian dan
penagihannya.
Tindak lanjut yang terkait dengan
keperbendaharaan diatur lebih lanjut melalui
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Sedangkan peraturan
pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti
kerugian negara/daerah hingga kini belum
terbit.
Khusus di lingkungan Kementerian
Perindustrian, untuk menindaklanjuti permasalahan yang terkait dengan tuntutan ganti
rugi berpedoman kepada Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 764/MPP
/Kep/11/2002 tanggal 19 November 2002.
Sedangkan untuk Tuntutan Perbendaharaan
mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 80.1/M-IND/PER /11/2008 tanggal 10
November 2008.

Penyelesaian Kerugian Negara
Proses penyelesaian kerugian negara
dibagi dalam dua cakupan penyelesaian yaitu,
penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh pegawai negeri selaku bendahara
yang selanjutnya disebut dengan Tuntutan
Perbendaharaan (TP); serta penyelesaian
kerugian negara yang disebabkan oleh
pegawai negeri bukan bendahara yang
selanjutnya disebut dengan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR).
Sebelum berbicara lebih jauh tentang
penyelesaian kerugian negara, terlebih dahulu
disampaikan beberapa istilah yang terkait
dengan kerugian negara. Kerugian negara
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
atau barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum
dengan sengaja dan atau karena lalai.
Sedangkan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah suatu
proses tuntutan yang dilakukan terhadap
pegawai negeri sebagai bendahara dan
pegawai negeri bukan bendahara yang selaku
demik ian telah melakuk an perbuatan
melanggar hukum, yang dilakukan oleh

pegawai baik karena kesalahannya maupun
lalai dalam melaksanakan tugas/kewajibannya
sehingga secara langsung maupun tidak
langsung menimbulkan kerugiaan bagi negara.
Terkait dengan TP/TGR, dikenal istilah
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM), yaitu surat keterangan yang dibuat
oleh bendahara/mantan bendahara/pegawai
bukan bendahara yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan mengakui dan sanggup
bertanggung jawab atas kerugian negara yang
terjadi dan bersedia mengganti kerugian
negara dimaksud.
Untuk penyelesaian kasus TP/TGR di
lingkungan Kementerian Perindustrian
dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara
( TPKN), yang dibentuk oleh M enter i
Perindustrian. Sedangkan untuk menangani
permasalahan dalam hal terjadi indikasi
kerugian negara di lingkungan satuan kerja
yang bersangkutan, dibentuk suatu Tim AdHoc di lingkungan satuan kerja yang
bersangkutan. Tim Ad Hoc adalah Tim yang
dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Perindustrian.
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Informasi Kerugian Negara dan Proses
Penyelesaian
Informasi tentang kerugian negara
dapat diketahui dari hasil pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pun hasil
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik Inspektorat Jenderal maupun
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Informasi mengenai adanya kerugian
negara dapat pula diperoleh dari pengawasan
dan atau pemberitahuan dari atasan langsung
bendahara/mantan bendahara atau kepala
kantor/satuan kerja. Di samping itu kerugian
negara juga bisa diperoleh dari hasil perhitungan ex-officio.
Apabila ada laporan kerugian negara
sebagaimana disebutkan di atas maka kepala
satuan kerja segera membentuk Tim Ad Hoc
Penyelesaian Kerugian Negara. Tim Ad-Hoc ini
bertugas mengadakan pemerikssan secara fisik
dan administratif; menentukan besarnya kerugian negara; mengadakan wawancara dengan
pelaku dan atau pihak-pihak yang diduga
terkait; membuat daftar pertanyaan untuk
menyusun laporan kekurangan perbendaharaan dan ganti rugi guna keperluan proses TP
/TGR; memberikan bahan pertimbangan
kepada pemberi tugas dalam bentuk laporan
dan berita acara hasil pemeriksaan.
Berkenaan dengan hal tersebut, yang
juga perlu menjadi perhatian bagi Tim adalah
dalam hal penetapan tuntutan kerugian negara
jumlahnya harus pasti. Dalam menetapkan nilai
kerugian negara atas barang inventaris, nilai
barang tersebut ditetapkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku dan jika tidak
dimungkinkan dapat dengan harga taksiran
pada saat barang itu hilang.
Tim juga harus dapat mengungkapkan
secara jelas pegawai dan pihak yang terlibat
dalam kasus kerugian negara dan menilai
bobot kesalahan/kelalaian dari masing-masing
pelaku serta mencari pelaku utamanya.
Caranya adalah dengan
mengungkapkan
status kepegawaian yang bersangkutan; unsur
salah/lalai yang bersangkutan; perbuatan
langsung, misalnya: mencuri, menggelapkan,
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merusak uang atau barang negara, membeli
barang terlalu mahal, membayar lebih besar
dari yang seharusnya kepada pihak ketiga.
Sedangkan perbuatan tidak langsung, misalnya
atasan atau sebagai pengawas lalai dalam
tugasnya sehingga memudahkan /memungkinkan pegawai bawahannya melakukan
kecurangan-kecurangan.
Apabila dalam proses penyelesaian
kerugian negara terdapat kendala yang
menyebabkan terhambatnya proses penggantian, atau kepala satuan kerja tidak dapat
menyelesaian kerugian yang terjadi; maka
Menteri dalam waktu selambat-lambatnya
tujuh hari sejak diterima laporan, menugaskan
TPKN untuk segera menindak-lanjuti kasus
kerugian negara dimaksud.
Jika proses penetapan kerugian negara
telah selesai, langkah selanjutnya terlebih
dahulu dilakukan penyelesaian secara damai.
Penyelesaian secara damai dilakukan dengan
cara yang bersangkutan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Atas
SKTJM tersebut, yang bersangkutan melakukan
penggantian secara tunai selambat-lambatnya
40 hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau
tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
negara, maka Menteri mengeluarkan keputusan pembebanan kerugian sementara dalam
proses tuntutan perbendaharaan serta keputusan pembebanan ganti rugi tingkat pertama
untuk dalam proses tuntutan ganti rugi
Demikian sedikit uraian tentang penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tentu kita semua berharap, mudah-mudahan seluruh pegawai Kementerian Perindustrian dalam melaksana-kan
tugasnya tidak tersangkut hal-hal yang
berdampak merugikan Negara. Seandainya
pun terjadi, hendaknya dapat diproses sesuai
ketentuan yang berlaku.

Paradigma APIP sebagai
Pengawal Good Governance menuju
Clean Government
Oleh: Kepala BPKP Prof. Drs. H. Mardiasmo, MBA., Ph.D., QIA., CFrA.

Pada masyarakat yang bergerak dinamis
seperti sekarang ini, dibutuhkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance)
dengan perubahan sangat cepat. Pemerintah,
sebagai entitas suatu masyarakat yang semakin
kritis, dituntut mengelola pendapatan dan
belanja negara dengan baik. Tata kelola yang
dilakukan pemerintah dalam sebuah masyarakat dikatakan telah baik apabila ditandai
dengan adanya pemerintah yang bersih dan
berwibawa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penegakan hukum yang berke-

adilan.
Pendapatan suatu negara tidak bisa kita
lepaskan dari sistem ekonomi global yang
berlaku saat ini; sedangkan Belanja suatu
negara tidak bisa kita pisahkan dari reformasi
yang terjadi pada sektor birokrasi. Semakin
rumit dan tidak efisien sektor birokrasi akan
menyebabkan belanja negara yang tidak
efektif. Dan semakin tidak efektifnya belanja
negara, pada akhirnya akan mempengaruhi
daya saing suatu negara di antara negaranegara lain.
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Maka dari itu diperlukan reformasi
birokrasi nasional yang menjadi suatu gerakan
bersama di antara orang-orang yang duduk
dalam pemerintahan. Reformasi Birokrasi
Nasional memiliki tiga sasaran, yakni: terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, serta
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi. Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas dari KKNmemiliki
indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ukuran
IPK diperoleh dari pelaksanaan survei tahunan
oleh Transparency International (TI). Pada 2009
skala yang digunakan IPK antara 1-10,
sedangkan mulai 2012 TI mengubah skalanya
menjadi 1-100. Sedangkan Opini W TP
diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap instansi Pusat dan
Daerah. Opini BPK yang memiliki unsur-unsur
antara lain: keandalan Sistem Pengendalian
Internal (SPI), ketaatan terhadap peraturan,
kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang full disclosure,
serta laporan keuangan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah dalam pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat memiliki indikator
Integritas Pelayanan Publik instansi Pusat dan
Daerah yang diperoleh melalui survei Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan
skala 1-10 dan Peringkat Kemudahan Berusaha
yang diperoleh melalui survei International
Finance Corporation-World Bank. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
memiliki indikator berupa Indeks Efektivitas
Pemerintahan yang diperoleh dari Worldwide
Governance Index-World Bank dengan skala 2,5 hingga 2,5; serta indikator berupa Instansi
Pemerintah yang Akuntabel yang diperoleh
dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah oleh Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemen PAN-RB).
Pada setiap organisasi pemerintah
terdapat entitas Auditor Internal—dalam
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terminologi PP Nomor 60 Tahun 2008 disebut
sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP)—yang menjalankan fungsi konsultansi
sebagai dasar; pengendalian internal, proses
tata kelola, dan manajemen risiko sebagai pilar
utama; hingga pada akhirnya mampu menjalankan fungsi sebagai penjamin (assurance)
bagi LKPD (Lembaga/Kementerian Pusat dan
Daerah) yang berada dalam binaannya. Dalam
menjalankan seluruh fungsi tersebut, APIP
berhadapan langsung dengan tantangan
masyarakat berupa: public trust, excelent public
services, serta kenihilan korupsi. Tuntutan
masyarakat tersebut tidak bisa tidak harus
direspon oleh Internal Auditor melalui terwujudnya peningkatan akuntabilitas, peningkatan
kualitas pelayanan publik, penekanan tingkat
korupsi (baik melalui cara preventif, pencegahan, maupun represi); serta peningkatan
kualitas dalam proses pengelolaan oleh
pemerintah.

Reformasi Birokrasi
Nasional memiliki tiga
sasaran, yakni:
terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas dari
KKN, terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan publik
kepada masyarakat,
serta meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi.

Peningkatan kualitas pada organisasi
pemerintah turut ditentukan oleh kualitas
organisasi APIP, dan kualitas organiasi APIP juga
turut ditentukan oleh kualitas setiap individu
auditor di dalamnya. Auditor yang berkualitas
adalah auditor yang menjaga profesionalisme,
serta memiliki pengalaman kerja yang tersupervisi dalam sistem organisasinya. Profesionalisme dapat ditingkatkan melalui
penugasan yang menuntut kompetensi serta
komitmen setiap individu untuk memiliki
integritas, serta nilai moral dan etika. Sedangkan pengalaman kerja tersupervisi dapat
ditingkatkan melalui reviu berjenjang dan reviu
sejawat dalam atau antar organisasi.
Perbaikan terus-menerus (continous
improvement) dalam organisasi APIP ditandai
dengan individu-indvidu auditor yang memahami perubahan dan dinamika lingkungan,
mengikuti perkembangan teknologi, sebagai
bagian dari manajemen mampu memberi
solusi dengan fungsi konsultansi dan penjamin
(assurance), serta memiliki fokus pada
manajemen risiko dan mampu menjalankan
sistem peringatan dini (early warning system).
Untuk memastikan perbaikan terus-menerus
terjadi pada sebuah organisasi, pimpinan
organisasi APIP dan jajaran strukturalnya perlu
melakukan proses kendali mutu; mengikutser-

takan auditor pada pendidikan berkelanjutan,
pelatihan dan sertifikasi; serta memfasilitasi
auditor untuk melakukan pembelajaran,
pelatihan dan pengalaman di luar kemampuan
pengetahuan orang kebanyakan.
Pada masa reformasi saat ini, Pemerintah
Indonesia secara umum melakukan pembenahan input dan proses melalui strategi antara
lain: Manajemen Perubahan (culture set & mind
set), Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penataan dan Penguatan
Organisasi, Penataan SDM dan Aparatur,
Penataan Peraturan dan Perundang-undangan,
Penataan Tata Laksana, serta Peningkatan
Kualitas Layanan Publik. Berbagai strategi di
atas memiliki output dan outcome berupa
terlaksananya kegiatan pemerintah secara
efektif dan efisien, peningkatan kualitas
pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas
pelayanan publik, sehingga terselenggaranya
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Wakil Presiden RI Boediono dalam Forum
Bersama APIP pada 22 Februari 2012 memberi
arahan bahwa hendaknya fokus pengawasan
dan pengendalian bukan dimulai pada proses
akhir (post-audit) melainkan dari awal proses
manajemen (pre-audit) sebagaimana terlihat
pada gambar berikut ini:
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APIP perlu berperan optimal dalam
seluruh tahapan proses manajemen/ pengelolaan keuangan negara. Dan peran optimal
tersebut ditandai dengan adanya akuntabilitas
keuangan serta akuntabilitas kinerja pada
sebuah organisasi. Setidaknya kita telah
mengenal labelisasi yang diberikan bagi
organisasi yang telah melaksanakan good
governance and clean government, yakni: WTA
(Wilayah Tertib Administrasi), WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian), serta WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi).
Secara kuantitas, APIP di seluruh
Indonesia per 31 Desember 2011 sebanyak
7.837 auditor dengan komposisi 31,1% merupakan auditor terampil dan 68,9% merupakan
auditor ahli yang tersebar pada berbagai
instansi yakni 3.329 auditor BPKP, 1.869 auditor
Instansi Pusat, serta 2.639 auditor Instansi
Daerah. Jumlah tersebut belumlah cukup,
idealnya masih diperlukan tambahan sebanyak
38.723 auditor.
Secara kualitas, saat Penguatan Pengawasan menjadi salah satu dari strategi pembenahan, maka suka atau tidak suka, APIP perlu
memiliki kesadaran bahwa ia merupakan
bagian dari manajemen pemerintahan yang
bersih. Auditor sebagai Penggerak atas
Kewaspadaan Penyimpangan (Fraud Awareness
Promoter) perlu memiliki setidaknya tiga insting
untuk mendorong tumbuhnya kesadaran akan
risiko melalui fungsi pengawasan (consulting
dan assurance), yakni:

Saya tidak mempunyai apapun untuk diberikan
kecuali darah, kerja keras, air mata dan keringat
(Winston Churchil).

34

SOLUSI Desember 2012

Telaah
1. Early Warning System bagi Manajemen
melalui pengalaman/penugasan pengawasan dapat memberikan masukan bagaimana modus fraud (penyimpangan) dapat
terjadi.
2. Mendeteksi penyimpangan melalui kegiatan pengawasan dan meminimalkan
potensi kerugian yang dapat terjadi.
3. Memberikan saran bagi manajemen,
implementasi best practice pengendalian
sehingga dapat meminimalisir potensi
terjadinya penyimpangan.
Untuk menaungi ribuan sumber daya
auditor dan menggerakkan strategi Penguatan
Pengawsan yang berfokus pada pelaksanaan
good governance menuju clean government
diperlukan adanya organisasi profesi sebagai
penggerak reformasi secara menyeluruh (tingkat nasional). Pada organisasi profesi ini setiap
individu dan organisasi APIP menyepakati dan
menjalankan Standar Profesi baik standar
umum, pekerjaan lapangan maupun pelaporan. Organisasi profesi APIP ini pun
menegakkan nilai etika dan moral, serta
menyediakan pedoman reviu sejawat. Organisasi sebagai mesin penggerak memungkinkan
perubahan parsial pada masing-masing
kementerian/lembaga bertransformasi menjadi perubahan menyeluruh yang ditandai
dengan hasil pengawasan yang bernilai
tambah dan berdaya guna secara nasional.(By
Courtesy of Kepala BPKP )

Revitalisasi Fungsi
Inspektorat Jenderal
Oleh : Afrizal Haris
Auditor pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Fungsi pengawasan pada dasarnya
merupakan salah satu fungsi manajemen untuk
mengawal tercapainya tujuan organisasi sesuai
dengan arah kebijakan yang ditetapkan secara
efektif dan efisien. Pada konteks manajemen
pemerintah, dalam hal ini unit atau satuan kerja
yang diawasi, fungsi pengawasan dapat
diartikan sebagai sistem peringatan dini (early
warning system) dalam menjalankan seluruh
kegiatan dalam rangka pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi
aparat pengawasan, fungsi pengawasan ini bisa
dikatakan sebagai penjamin mutu atas
pelaksanaan kebijakan pemerintah secara
efektif dan efisien dan/atau dalam rangka
menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).
Pengawasan pada tingkat kementerian
kita kenal dengan nama Inspektorat Jenderal,
sebagai pengawas internal. Sedangkan
pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Sedang di Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan

oleh Inspektorat Daerah yang merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Jenderal dipimpin
oleh Inspektur Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Menteri.
Pengawasan Internal oleh Inspektorat
Jenderal
Inspektorat Jenderal memiliki fungsi
perumusan kebijakan pengawasan intern,
pelaksanaan pengawasan intern dan fasilitasi
pengawasan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas khusus. Inspektorat Jenderal sebagai
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
memiliki peran dan posisi yang sangat strategis,
baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi
serta program-program pemerintah. Dari segi
fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi
perencanaan atau fungsi pelaksanaan.
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kerja yang diaudit, namun tidak memiliki
kewenangan untuk menghakimi apalagi
menindak.
Berdasarkan argumen di atas sangatlah
jelas dan nyata bahwa Inspektorat Jenderal
sebagai pengawas internal memiliki peran
yang sangat strategis, sebagai katalisator dan
dinamisator dalam menyukseskan pembangunan. Inspektorat Jenderal dibutuhkan oleh para
auditi untuk membantunya dalam segala hal
yang berkaitan dengan kelancaran jalannya
pemerintahan, kesuksesan pembangunan,
pembinaan aparatur, dan sebagainya.

Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan
program-program pemerintah, Inspektorat
Jenderal menjadi pilar yang bertugas sebagai
pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Sebagai pengawas internal, salah satu
tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur
yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah
dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana,
menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan
terhadap kekayaan negara, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan,
serta yang tidak kalah pentingnya adalah
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit atau satuan kerja
sebagai bagian yang integral dalam organisasi
pemerintah.
Dari penjelasan itu dapat dikatakan
bahwa Inspektorat Jenderal sebagai pengawas
internal memiliki karakteristik ideal yang
spesifik, yaitu:
a. Menjalankan fungsi quality assurance.
b. Pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in
sepanjang proses kegiatan berlangsung.
c. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih
banyak bersifat pembinaan dan dalam
praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan unit atau satuan
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Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran
Inspektorat Jenderal
Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dari masyarakat terhadap pelaksanaan
kebijakan pemerintahan yang efektif, efisien,
ekonomis dan akuntabel serta terhindar dari
praktek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) ditambah lagi dengan semakin kritisnya
masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana yang telah dijelaskan
di atas agaknya tidaklah cukup untuk dapat
memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.
Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar
memperbaiki atau mengoreksi kesalahan
untuk perbaikan di masa datang; melainkan
terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya
sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi
harus diminta pertanggungjawaban kepada
yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan
sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur
tindak pidana harus diproses oleh aparat
penegak hukum, sehingga membuat efek jera
bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali
untuk melakukan hal yang sama, sehingga
dengan itu diharapkan praktik KKN dapat
diminimalisir dan syukur-syukur bisa dihilangkan. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita
dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana
tercermin dalam Undang-undang Nomor 28
tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Seorang pimpinan organisasi
akan memberikan pewarnaan
terhadap organisasi tersebut,
dan ia akan berfungsi sebagai
katalisator dalam
organisasinya, sehingga untuk
itu ia harus punya integritas,
moralitas dan kapabilitas serta
kompetensi yang tinggi dalam
melaksanakan tugasnya

Salah satu tuntutan masyarakat untuk
menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kiprah
institusi APIP, dalam hal ini adalah Inspektorat
Jenderal untuk berperan aktif mencegah dan
menindak aparat birokrasi melakukan kecurangan dan korupsi di lingkungan instansi
kementerian/lembaga masing-masing. Masyarakat sudah gerah melihat prilaku aparat
birokrasi yang korup, yang semakin hari
bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk
gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan
masyarakat memberi label perbuatan korupsi
itu sebagai kejahatan yang “luar biasa“, dan
biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampaisampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi Inspektorat Jenderal tersebut
karena dinilai tidak melaksanakan perannya
secara maksimal khusunya dalam upaya
mencegah dan menindak perilaku penyelewengan yang terjadi di lingkungan institusinya
masing-masing.
Secara naluri kegerahan masyarakat itu
sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara

tentang pengawasan sebenarnya bukan hanya
tanggung jawab institusi pengawasan semata
melainkan tanggung jawab semua aparatur
pemerintah dan masyarakat pada semua
elemen. Karena sebetulnya institusi pengawasan seperti Inspektorat Jenderal bukannya
berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif,
adem dan sebagainya; namun jauh dari
anggapan itu, insan-insan APIP telah bertindak
sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat
itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan tersebut telah dilakukan, seperti:
melakukan reorganisasi, perbaikan sistem,
membuatan pedoman dan sebagainya, hanya
saja kondisinya sedang berproses dan hasilnya
belum signifikan dan terwujud seperti yang
diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu
sebagai pengawas internal pemerintah, sudah
merupakan suatu keharusan bagi kita untuk
lebih berperan terhadap terciptanya good
governance di lingkungannya masing-masing,
bukan malah menutup-nutupi kebobrokankebobrokan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Guna mewujudkan keinginan tersebut
diperlukan langkah-langkah pragmatis yang
lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia pada lembaga
pengawas, mulai dari pimpinannya sampai
kepada staf/pejabat yang membantu dan
memberikan dukungan untuk kesuksesan
tugas-tugas pengawasan, khususnya dalam hal
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih pada instansinya masingmasing.
Seorang pimpinan organisasi akan
memberikan pewarnaan terhadap organisasi
tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu
ia harus punya integritas, moralitas dan
kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam
melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan
demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan
bagian dari masalah.
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Anies Baswedan:

Perlu Gerakan Kolektif untuk Perubahan yang Lebih Baik
Suatu hari sebuah mobil yang tengah
melaju diberhentikan polisi. Pemeriksaan biasa.
Sang pengemudi diminta menunjukkan Surat
Izin Mengemudi (SIM). Anak laki-laki di dalam
mobil turut memperhatikan interaksi antara
ayahnya dengan polisi. Tak diduga, masa
berlaku SIM sang ayah telah habis. Polisi
memaklumi dan menawarkan 'jalan damai'.
Sang ayah menolak dan minta diberikan surat
bukti pelanggaran. Polisi masih memberi
alternatif yang sama. Namun sang ayah tetap
berkeras.Kejadian itu terus diingat sang anak,
Anies Baswedan,hingga bertahun-tahun
kemudian tiba waktunya ia mengurus
permohonan SIM. Pada saat itu, petugas minta
bayaran lebih. Ia berkeras menolak. Ia belajar
memegang prinsip dengan tegas seperti yang
dilakukan ayahnya bahkan untuk hal yang
kelihatan sederhana.
Anies R asyid Baswedan lahir di
Kuningan, 7 Mei 1969 dan besar di Yogyakarta.
Mereka tinggal di rumah A.R. Baswedan, kakek
Anies. Kedua orang tua Anies, Rasyid Baswedan
dan Aliyah Rasyid adalah pengajar. Ayahnya
pernah menjadi Wakil Rektor Universitas Islam
Indonesia, sedangkan ibunya adalah guru besar
di Universitas Negeri Yogyakarta.
Anies Baswedan memperoleh gelar
sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas
Gadjah Mada, master dari School of Public
Policy University of Maryland, dan doktor dari
Northern Illinois University. Pada 2007, saat
berusia 38 tahun, Anies Baswedan dikukuhkan
sebagai Rektor Universitas Paramadina
menggantikan Nurcholish Madjid. Ia adalah
rektor termuda di Indonesia.
Anies Baswedan merasakan panggilan
yang kuat dalam dirinya untuk turut
menyelesaikan permasalahan pendidikan di
Indonesia. Pada 2009 ia pun menggagas
gerakan Indonesia Mengajar. Melalui gerakan
ini Anies mengajak anak-anak muda terbaik

Indonesia untuk terlibat dan mengabdi sebagai
guru di sekolah-sekolah dasar yang ada di
pelosok. Hingga tahun 2012, Indonesia telah
menempatkan para pengajar muda di 17
kabupaten, di antaranya: Kabupaten Aceh
Utara, Kabupaten Bengkalis (Provinsi Riau),
Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur),
dan Kabupaten Fakfak (Provinsi Papua Barat).
Beberapa daerah pelosok tersebut ada yang
tidak dilengkapi listrik bahkan tidak dijangkau
oleh sinyal telepon. Namun tenaga pengajar tak
habis-habisnya mengalir. Ribuan anak muda
mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi
menjadi pengajar muda. Hingga 2012 telah ada
enam angkatan pengajar muda yang terlibat
gerakan Indonesia Mengajar.
Di tengah sikap pesimis sebagian orang
tentang Indonesia yang lebih baik, Anies
Baswedan melalui gerakan Indonesia Mengajar
membuktikan bahwa perubahan ke arah yang
lebih baik sangat mungkin terjadi. Apa
kuncinya?
Reformasi Birokrasi telah bertahuntahun didengungkan pemerintah. Jika
perubahan lebih baik dalam birokrasi mungkin
terjadi, lalu mengapa masih ada begitu banyak
berita buruk yang dimuat di media massa
seputar penatakelolaan di tubuh pemerintah?
Anies menjelaskan, “kebanyakan Reformasi
Birokrasi yang dilakukan menggunakan
pendekatan programmatic, bukan movement.
Persyaratan sebuah gerakan adalah kepemilikan atas masalah. Dengan merasa memiliki
masalah, setiap orang mau turun tangan
menyelesaikan; sebaliknya dengan pendekatan program, banyak orang hanya akan
menjadi penerima kontribusi dan tidak terlibat.”
Ia menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi
harus digerakkan dengan perasaan bahwa this
is movement, dan yang menggerakkan mengatakan bahwa ini bukan tentang saya,
melainkan tentang kita semua.
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Sosok Tokoh
Pentingnya pola pikir kolektif dapat kita
pahami melalui ilustrasi sederhana berikut ini,
pada sebuah perempatan jalan dengan lampu
lalu lintas yang tidak berfungsi, biasanya terjadi
macet. Mengapa? Karena setiap orang sedang
mengerjakan hal yang menurut rasional
pribadinya benar, yaitu: maju terus. Setiap ada
peluang untuk maju, maka setiap mobil pun
maju hingga pada suatu titik akhirnya berhenti
total. Ini merupakan contoh bahwa langkah
yang benar secara individual dapat salah secara
kolektif. Penting untuk setiap orang mampu
berpikir dalam perspektif kolektif. Lampu lalu
lintas yang mati tadi kemudian dapat
digantikan oleh collective understanding.
Maka dalam mengawal Reformasi Birokrasi,
diper-lukan pemimpin yang mampu menerjemahkan cita-cita menjadi gerakan kolektif yang
didasari oleh pemahaman kolektif.
Untuk mengubah perilaku selalu terdapat desain untuk menaklukkan perilaku. Selain
aturan main, sistem, dan prosedur yang diubah;
diperlukan juga komponen motivasional. Hal
terakhir ini yang jarang disentuh dalam
reformasi birokrasi. Ia lanjut menjelaskan,
hidup di era internet seperti saat ini membuat
record hidup kita akan ada selama-lamanya.
“Sekali di dalam dunia virtual Anda tercatat
sebagai bagian dari a corruptive society, it will be
there forever! Jangan biarkan anak cucu Anda
mengganti nama karena malu atas perilaku
Anda hari ini,” tegas Anies Baswedan.
Beberapa saat Anies terdiam dan
teringat, “Saya selalu mengalami proses seperti
itu dari kecil. Saya diberi tahu oleh orang tua
saya: 'Ingat ya, kita bukan bagian yang merusak
dari bangsa ini. Kita selalu menjadi bagian dari
yang mendorong bangsa ini'.”
Hingga Anies mengenyam pendidikan
sekolah dasar, keluarganya tinggal bersama
sang kakek, A.R. Baswedan. Pada rumah
sederhana, tanpa telepon dan tidak ada mobil
itulah seorang pensiunan Menteri Muda
Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota
Dewan Konstituante banyak menerima tamu.
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“Rumah kami amat ramai. Banyak orang
yang berdatangan untuk berdiskusi,” tuturnya.
Anies kecil belum mengenal siapa saja yang
kerap menyambangi sang kakek. Belakangan
setelah besar ia baru tahu bahwa Gus Dur, Syafi'
Ma'arif, dan Amien Rais ada di antara tamutamu itu. “Saya sampai pada simpulan bahwa
orang akan dihormati jika dia melakukan
langkah-langkah terhormat. Kita sering
menyaksikan banyak orang sering keliru, ingin
dihormati yang dikejar justru penghormatan
dengan kekuatan material dan posisi. Padahal
tidak. Pada pengabdian dan langkah-langkah
terhormat, dari situ Anda akan dihormati,” ia
mengenang.
Indonesia yang bebas dari korupsi
merupakan topik yang tidak habis-habisnya
dibicarakan banyak orang. Anies Baswedan
berpandangan bahwa tiga potensi terjadinya
korupsi antara lain: need-kondisi di mana
kebutuhan memaksa orang untuk corrupt;
greed-keserakahan; dan sistem yang koruptif—sistem yang memberi disinsentif bagi
kejujuran dan insentif bagi praktik-praktik tidak
jujur. Ia menjelaskan bahwa tindakan korupsi
karena kebutuhan (need) dapat diselesaikan
dengan cara perbaikan reward system. Begitu
pula dalam mengatasi sistem yang koruptif,
perlu dilakukan perbaikan aturan main untuk
memangkas potensi KKN. Sementara, cara
mengatasi potensi korupsi keserakahan (greed)
adalah dengan rasa takut (fear) yang berasal
dari ketegasan pemimpin. Ia berkata, “Soal
ketegasan, menurut saya ini top-down. Tidak
bisa bottom-up. Di sini perlunya pemimpin
pada semua level yang berani.”
Lalu dalam benak kita muncul pertanyaan, apakah mungkin Indonesia bebas dari
korupsi dan menjalankan praktik tata kelola
pemerintahan yang baik? Anies menjawab,
“Saya yakin harapan itu ada, besar, dan kita bisa
meraihnya.”
“Jika Anda hidup di abad ke-sembilan
belas dan menanyakan: 'Adakah harapan
sistem perbudakan dihapuskan?' Saya rasa
banyak orang akan menertawakan dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin.

Namun kita menyaksikan bahwa yang dulu
aneh, hari ini menjadi normal,” tutur Anies.
Dunia saat ini mengukur satu sama lain
dengan ukuran good governance. Setiap orang
yang mau diakui di dunia internasional,
persyaratan nomor satu bukan kompetensi,
melainkan integritas. Ia menantang, “Silakan
Anda cari orang Indonesia yang bisa diakui di
level internasional yang integrity-nya bermasalah. Guarantee, nggak akan ada. Kalau integritynya bermasalah, pasti hanya diakui di level
domestik.”Kecenderungan kehidupan saat ini
adalah menjadikan trust sebagai pilar. Mengapa? “Kita menyaksikan bahwa masyarakat
Eropa jeblok begitu trust-nya hancur,” ia melan-

jutkan, “pada sistem perbankan yang tidak ada
trust misalnya, saya mau pinjam uang tapi saya
tidak layak, bank tutup mata, semua tutup mata.
Maka terjadilah collective distrust. Padahal,
secara rasional, dengan level trust yang tinggi
hubungan satu dengan yang lain akan jauh
lebih efisien.
Pilihannya sekarang: Indonesia mau
menjadi rombongan awal untuk mempraktikkan good governance atau menjadi seperti
Afrika Selatan yang sepanjang sejarah peradaban manusia dikenang sebagai negara
terakhir yang menghapuskan sistem apartheid?
(Teks: Trinanti Sulamit/Dyan Garneta/Indra
Irwan; Foto: Imang Jasmine).
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Industri Logam Dalam Negeri,
Perlu Penguatan Sektor Hulu
Pertumbuhan Industri Logam Dasar
pada triwulan III 2012 sebesar 5,7%. Statistik
BPS tersebut menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan
kurun yang sama di 2011. Pada triwulan III 2011
pertumbuhan industri logam dasar besi dan
baja mencapai 14,43%. Salah satu penyebab
perlambatan adalah pasokan bahan baku skrap
yang mengalami kendala impor pada beberapa
pelabuhan di Indonesia.
Indonesia memiliki sumber daya alam
berupa mineral logam yang melimpah, namun
bahan mentah tersebut langsung diekspor
tanpa diolah terlebih dahulu. Industri hilir yang
telah berkembang dengan baik, namun tidak
disertai dengan perkembangan di sektor hulu,
kemudian mengalami ketergantungan yang
tinggi terhadap impor bahan baku. Struktur
industri berbasis mineral logam mengalami
kesenjangan. Pola kesenjangan struktur
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industri ini dapat terlihat pada industri besi
baja, aluminium, dan nikel.
Pada industri besi baja, produk akhir
seperti seamless pipe, PC-Wire, Wire Rope,
Electrode Wire, hingga stainless steel sheet telah
tersedia di Indonesia. Namun sembilan puluh
persen bahan baku berupa pellet, sponge iron,
dan skrap masih dipenuhi melalui impor.
Direktur Industri Material Dasar Logam Ditjen
Basis Industri Manufaktur Budi Irmawan
menjelaskan, “Saat ini industri peleburan besi
baja tetap memerlukan impor skrap sebagai
bahan baku utama bagi kelangsungan
industrinya. Kebutuhan bahan baku skrap di
dalam negeri baru dapat dipenuhi sebesar tiga
puluh persen dari total kebutuhan impor skrap
tujuh puluh persen.” Selain itu, dari kebutuhan
6,7 juta ton billet dan slab, dua juta ton
diperoleh dariimpor.

Pada industri aluminium, kebutuhan
alumina pada sektor hulu masih dipasok dari
luar negeri. Ironisnya, bauksit sebagai bahan
baku alumina rata-rata per tahun diekspor
dalam volume 22 juta ton per tahun. Jenis
aluminium yang digunakan industri hilir antara
lain: aluminium ingot primer (mengandung
kadar aluminium >90%), aluminium ingot
alloy—merupakan aluminium ingot paduan
yang telah dicampur unsur seperti silikon dan
magnesium), billet yang pada umumnya
dipakai untuk industri ekstrusi, serta aluminium
sekunder yang diproduksi dengan proses
remelting dengan bahan baku utama
aluminium skrap. Aluminium ingot merupakan
bahan baku yang diolah dengan berbagai
metode seperti pengecoran, ekstrusi, penarikan (wiring) oleh industri otomotif, industri
struktur/bangunan, industri elektrikal /listrik,
industri peralatan canggih, dan industri alatalat rumah tangga. PT Inalum sendiri sebenarnya mampu memproses alumina menjadi ingot
alumunium. Namun lagi-lagi, kebutuhan
alumina sebanyak ±500 ribu ton per tahun
seluruhnya masih diperoleh PT Inalum melalui
impor.
Pada industri nikel, struktur industrinya
berfokus pada industri antara (peleburan) yang
membutuhkan bahan baku bijih nikel sebanyak
±17 juta ton. Hasil produksi peleburan tersebut
berupa ferronickel dan nickel matte. Sayang,
hampir seluruhnya diekspor. Nikel merupakan
logam pemadu yang kegunaan utamanya pada
baja nikel dan besi tuang nikel. Selain itu, nikel
juga banyak digunakan untuk paduan
kuningan, perunggu nikel, tembaga, kronium,
aluminium, timbal, kobalt, perak dan emas.
Sektor industri pengguna nikel terbesar adalah
industri arsitektur, gedung, dan konstruksi
(18%); industri produk-produk konsumsi (15%),
industri transportasi dan otomotif (12%), serta
industri chemical processing (11%).
Di samping ketiga industri di atas, pada
industri tembaga kebutuhan industri hilir
berupa konsentrat tembaga sebanyak ±800
ribu ton telah dipenuhi dari industri dalam
negeri. Begitu juga dengan industri hilir

tembaga berupa copper cathode sebesar ±200
ribu ton. Sedangkan untuk meningkatkan daya
saing, industri tembaga perlu melakukan
strategi melalui diversifikasi produk copper tube
dan copper pipe.
Kondisi ketergantungan industri hilir
terhadap pasokan bahan baku tidak bisa
diteruskan. Perlu beberapa langkah strategis
untuk memperkuat struktur sehingga daya
saing industri logam Indonesia mampu
berhadapan dengan industri logam berbagai
negara lain.
Langkah strategis dan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan mineral yang telah
ditetapkan antara lain: Domestic Market
Obligation (DMO) berdasarkan Permen ESDM
Nomor 34 Tahun 2009 untuk menjamin
ketersediaan bahan baku bagi industri dalam
negeri, pengaturan ekspor mineral berdasarkan Permendag Nomor 29 Tahun 2012 yang
bertujuan untuk mengendalikan ekspor
mineral, serta pengaturan kuota produksi
/ekspor mineral berdasarkan Permen ESDM
Nomor 7 jo 11 Tahun 2012.

Kondisi
ketergantungan
industri hilir
terhadap pasokan
bahan baku tidak
bisa diteruskan.
Perlu beberapa
langkah strategis
untuk memperkuat
struktur sehingga
daya saing industri
logam Indonesia
mampu berhadapan
dengan industri
logam berbagai
negara lain.
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Tak hanya itu, Menteri Keuangan melalui
PMK Nomor 75 Tahun 2012 juga menetapkan
Bea Keluar (BK) sebesar 20% untuk mineral dan
batuan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut
bertujuan membatasi eksploitasi/ekspor
mineral yang berlebihan, sebagai kebijakan
antara sebelum diberlakukannya pelarangan
ekspor mineral sebagaimana diamanatkan
pada UU Nomor 4 Tahun 2009, serta memberikan kepastian calon investor tentang adanya
jaminan ketersediaan bahan baku. Kementerian Perindustrian pun saat ini tengah
menyusun Roadmap Pengembangan Industri
Berbasis Mineral sesuai dengan rancangan
Inpres Percepatan Peningkatan Nilai Tambah
Mineral di Dalam Negeri.
Untuk menarik investor pada sektor
hulu, pemerintah menawarkan insentif bagi
industri berbasis mineral, antara lain: Tax
Holiday untuk sektor industri pionir, industri
logam dasar, kilang minyak, industri berbasis
sumber daya terbarukan, permesinan dan alat
komunikasi melalui PMK Nomor 130 Tahun
2011;Tax Allowance untuk Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu melalui PP Nomor 52 Tahun 2011; serta
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka
Penanaman Modal melalui PMK Nomor 76
Tahun 2012.
Perlahan-lahan beberapa investor mulai
tertarik untuk menggerakkan kapital pada
sektor hulu. Surat kabar Investor Daily (17/12)
memuat berita bertajuk “5 Investor Jajaki
Investasi Alumina di Indonesia”. Pada berita
tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3-5 investor
asing dengan potensi investasi mencapai US$
10 miliar yang ingin terlibat pada pengolahan
bauksit menjadi alumina. Investor-investor
tersebut tengah melakukan proses penjajakan
dengan pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan).
Masih pada berita yang sama, Kemenperin
mencatat bahwa saat ini sudah ada empat
perusahaan yang telah merealisasikan investasinya di bidang hilirisasi tambang dan logam,
antara lain: PT Krakatau Posco, PT Indonesia
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Chemical Alumina, PT Ferronikel Halmahera
Timur, dan PT Batulicin Steel. PT Krakatau Posco
telah menginvestasikan dana sebesar US$ 2,8
miliar untuk proyek pabrik baja tahap I dengan
kapasitas 3 juta per ton. Bahkan PT Indonesia
Chemical Alumina telah membangun pabrik
Chemical Grade Alumina (CGA) berkapasitas
300 ribu ton CGA di Kalimantan Barat, dan PT
Halmahera Timur berinvestasi sebesar US$ 1,6
miliar di Maluku Utara untuk pembangunan
pabrik berkapasitas 27 ribu ton nikel per tahun.

Investasi

Sektor Hulu
Demi Kemandirian
Industri Logam
Dalam Negeri

Berdasarkan data statistik BPS, pada triwulan III tahun 2012 Industri Logam Dasar mengalami
pelambatan pertumbuhan industri sebesar 5,70% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada
tahun 2011 dimana pertumbuhan industri logam dasar besi dan baja mencapai 14.43%. Apa yang
menjadi penyebab dan bagaimana mensiasatinya? Berikut petikan wawancara Majalah Pengawasan
SOLUSI dengan Direktur Industri Material Dasar Logam Budi Irmawan:
Penetapan dan pemberlakuan berbagai
peraturan dan kebijakan mustahil mengubah
kondisi ketergantungan menjadi sebaliknya
dalam waktu seketika. Kita tentu masih ingat
pada medio 2012 lalu sejumlah perusahaan
pertambangan memutuskan hubungan kerja
karyawan menyusul ditetapkannya Peraturan
Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Permen
ESDM tersebut mewajibkan perusahaan untuk
melakukan pengolahan dan/atau pemurnian
hasil tambang di dalam negeri untuk komoditas
tambang mineral logam tertentu. Namun tidak
bisa kita pungkiri, kebijakan semacam itu jika
dilaksanakan dengan konsisten dan serius akan
memperkuat struktur industri hulu logam dan
pada jangka waktu yang jauh di depan akan
menghasilkan multiplier effect berupa nilai
tambah dan kemandirian industri dalam negeri.
Semoga pemerintah dan pihak terkait mampu
melakukan pengawalan agar proses investasi
dapat berjalan secara efektif dan efisien.
(Trinanti Sulamit)

Mengapa terjadi pelambatan
pertumbuhan pada industri logam?
Pelambatan pertumbuhan industri ini
salah satunya disebabkan oleh berkurangnya
pasokan bahan baku skrap sebagai akibat
tertahannya importasi skrap di beberapa
pelabuhan di Indonesia. Saat ini industri
peleburan besi baja tetap memerlukan impor
skrap sebagai bahan baku utama bagi
kelangsungan industrinya.Kebutuhan bahan
baku skrap di dalam negeri baru dapat dipenuhi
sebesar 30% dari total kebutuhan impor skrap
70%.
Apa saja tantangan dan peluang
pengembangan industri logam di dalam
negeri?
Indonesia memiliki sumber daya mineral
logam melimpah yang merupakan bahan baku
industri logam dalam negeri. Sebagaisalah satu
industri dasar yang menunjang produksi
barang modal dengan logam sebagai bahan
baku utamanya, maka Direktorat Industri

Material Dasar Logam memiliki peranan yang
cukup besar dalam hal pengembangan industri
nasional.
Peluang pengembangan dan investasi
industri logam dalam negeri masih dapat
dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara telah diberlakukan.Keikutsertaan
Indonesia dalam beberapa perjanjian
kerjasama internasional juga dapat dijadikan
sebagai landasan pemicu pengembangan
industri logam dalam negeri. Seperti telah
diketahui bersama, pemberlakuan tarif bea
masuk produk-produk impor sudah tidak
efektif, mengingat rata –rata tarif bea masuk di
Indonesia sudah tidak kompetitif jika
dibandingkan dengan tarif bea masuk di
negara lain. Untuk mencegah serbuan produk
impor yang dapat mematikan produk-produk
dalam negeri, maka diberlakukanlah Standar
Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin mutu
produk dan persaingan usaha yang sehat.
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Bagaimana hilirisasi yang terjadi
dalam industri logam di dalam negeri?
Industri hilir logam baik logam besi baja,
tembaga, aluminium dan nikel telah tumbuh
dan berkembang di Indonesia. Namun di sisi
lain, industri hulu belum sepenuhnya tumbuh
dan bahkan terdapat beberapa industri antara
yang belum ada di Indonesia. Tidak lengkapnya
struktur industri di dalam negeri tersebut
memaksa beberapa industri hilir logam di
dalam negeri harus mengimpor produk-produk
industri antara untuk memenuhi kebutuhan
bahan bakunya.
Sejalan dengan telah diterbitkannya UU
No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara, Direktorat Industri
Material Dasar Logam telah menginisiasi
program Hilirisasi Mineral Logam dengan
kegiatan Reformulasi Penyusunan Roadmap
Pengembangan Mineral Logam Pasca Tambang
Berbasis Sumber Daya Lokal Sektor Industri Besi
Baja, Aluminium, Tembaga dan Nikel. Kegiatan
tersebut juga menggandeng beberapa
stakeholder terkait seperti Perguruan Tinggi,
Pelaku Industri, Asosiasi serta instansi-instansi
terkait lainnya. Diharapkan dengan keterlibatan para stakeholder tersebut dapat memberikan masukan bagi Direktorat Industri Material
Dasar Logam terkait dengan hilirisasi industri
logam di dalam negeri.
Bagaimana potensi kemandirian
industri logam di dalam negeri?
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
industri hilir logam di Indonesia telah
berkembang cukup pesat, tetapi hal tersebut
tidak ditopang dengan perkembangan industri
hulu maupun antara yang cukup memadai. Hal
tersebut tentu saja akan menimbulkan ketergantungan bahan baku yang digunakan oleh
industri hilir logam. Pemberlakuan UU No. 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara yang mengharuskan pengolahan
mineral logam di dalam negeri dalam rangka
peningkatan nilai tambah memberikan
dampak yang cukup positif bagi masa depan
industri logam dalam negeri. Undang-undang
tersebut juga membatasi kegiatan ekspor
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mineral sebagai upaya pengendalian pengurasan sumber daya alam yang tak terbarukan.
Selain itu, Penyusunan Roadmap Pengembangan Mineral Logam Pasca Tambang
Berbasis Sumber Daya Lokal pada beberapa
sektor industri logam juga diharapkan dapat
memicu pengembangan industri logam mulai
dari hulu hingga hilir.
Bagaimana perkembangan klaster
industri baja di dalam negeri?
Klaster industri baja merupakan salah
satu klaster industri prioritas Kementerian
Perindustrian dan pengembangan klaster
industri baja dikukuhkan melalui Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 103/M-IND/PER/
10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri Baja. Strategi
pengembangan klaster baja adalah dengan
memanfaatkan pasar dalam negeri, pemanfaatan sumber daya lokal (bijih besi, gas alam dan
batubara) dalam pengembangan industri
penunjang/workshop dalam negeri, integrasi
pengembangan industri hilir berbasis baja
dengan industri baja nasional, kemitraan
industri baja dengan industri lainnya termasuk
industri pertambangan dan lembaga penelitian serta perguruan tinggi. Cakupan yang
terdapat dalam pengembangan klaster industri
baja terdiri antara :
˜ Kelompok industri hulu, yang didalamnya
termasuk bidang pertambangan yang
merupakan industri pemasok dalam supply
chain industri baja
˜ Kelompok industri antara, yang didalamnya
termasuk industri baja kasar dan pembuatan
semi˜ Kelompok industri hilir, yang didalamnya
termasuk pembuatan baja flat & longproduct
Pengembangan klaster industri baja
telah diinisiasi mulai tahun 2005 melalui
kegiatan Diagnosa Klaster Industri Baja.
Direktorat Industri Material Dasar Logam
menun-juk PT. Krakatau Steel sebagai
Champion klaster industri baja dengan beberapa pelaku industri lain (PT. KHI, PT. Gunung Raja
Sakti, PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Karya
Steel Industries, PT.Patraindo dan PT Steel Pipe

Industries of Indonesia) sebagai perusahaan
initi klaster industri.
Namun, dalam implementasinya Pengembangan Industri Besi Baja melalui konsep
klaster dinilai memiliki beberapa kendala, hal
ini disebabkan karena belum dilakukannya
salah satu tahapan pengem-bangan klaster,
yaitu Pembentukan Working Group Klaster
yang berfungsi sebagai lembaga penghubung
antar elemen klaster, sehingga programprogram yang telah disusun dapat berjalan
dengan baik.
Bagaimana posisi Kemenperin terkait
Permen ESDM tentang Peningkatan Nilai
Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral Tersebut?
Pemberlakuan Permen ESDM Nomor 07
Tahun 2012 sangat berpihak pada industri
logam dalam negeri yang membutuhkan
pasokan bahan baku. Dalam Pasal 21 menyatakan pelarangan penjualan bijih (raw material
atau ore) ke luar negeri dalam jangka waktu
paling lama 3 bulan sejak pemberlakuan
Permen tersebut. Namun, selanjutnya diadakan
revisi atas Permen 07 Tahun 2012 menjadi
Permen 11 Tahun 2012 yang menyatakan
bahwa bijih (raw material atau ore) boleh dijual
ke luar negeri apabila telah memenuhi
persyaratan, yaitu :
a. Status IUP Operasi Produksi dan IPR Clear
and Clean
b. Melunasi kewajiban pembayaran keuangan
kepada negara
c. Menyampaikan rencana kerja dan/atau
kerjasama dalam pengolahan dan/atau
pemurnian mineral di dalam negeri
d. Menandatangani pakta integritas
Dengan pemberlakuan Permen 11
Tahun 2012 tersebut, industri pengolahan
logam di dalam negeri belum tentu terbantu
untuk mendapatkan bahan baku mineral .
Apa kebijakan/aturan yang dikeluarkan oleh Kemenperin terkait dengan
industri hilir logam?
Beberapa peraturan/kebijakan telah
diberlakukan untuk menunjang industri
material daar logam di dalam negeri, antara

lain:
a. Tax holiday, fasilitas tax holiday diberikan
kepada industri pioneer (salah satunya
adalah industri) logam yang berinvestasi
minimal Rp. 1 Trilyun dan berbadan hukum
paling lama per tanggal 15 Agustus 2010
b. Tax allowance, fasilitas pengurangan
penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah
investasi yang dibebankan selama 6 tahun
(masing – masing sebesar 5% per tahun),
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan Pph atas dividen yang
dibayarkan kepada subjek pajak luar
negerisebesar 10%, dan kompensasi
kerugian yang lebih lama dari 5 tahun
tetapi tidak lebih dari 10 tahun
c. Pembebasan bea masuk dan PPn untuk
bahan baku dan barang modal selama
masa project
d. Pemberlakuan SNI Wajib untuk produk
logam
Adakah program revitalisasi dan
penumbuhan industri material dasar
logam? Apa saja kegiatan yang menunjang
program tersebut?
Pada tahun 2012, Direktorat Industri
Material Dasar Logam memiliki Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material
Dasar Logam dengan beberapa kegiatan
penunjangnya, yaitu: SNI Wajib Produk Material
Dasar Logam, RSNI Produk Industri Material
Dasar Logam, Perusahaan Yang Terfasilitasi
Dalam Pembinaan Standar Perusahaan, Unit
Lembaga Pengembangan Industri Material
Dasar Logam, Klaster Industri Baja, Kawasan
Pengembangan Industri Material Dasar Logam,
Perusahaan Pengembangan Industri Tertentu,
Laporan Kegiatan/Monev Kebijakan Revitalisasi
dan Penumbuhan Industri Material Dasar,
Pameran Kemampuan Industri Material Dasar,
Dokumen Perencanaan /Revitalisasi/ Penumbuhan Industri Material Dasar, Perencanaan
dan Penyusunan Program Industri Material
Dasar Logam, Penerima Bantuan Peralatan dan
Mesin Penumbuhan Industri Material Dasar,
serta Pengembangan Klaster Aluminium.
(Trinanti Sulamit)
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Snapshot

Capacity Building

Inspektorat Jenderal kembali berkesempatan melaksanakan Capacity Building untuk
meningkatkan kualitas SDM pengawasan Inspektorat Jenderal dan memperkuat kerja sama di
antara seluruh pegawai pada 2-3 November 2012 di Palace Hotel Cipanas. Pada kegiatan ini,
terdapat sesi outbond yang diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat kebersamaan di
antara peserta serta sesi urun ide-ide baru dalam meningkatkan peran serta Inspektorat Jenderal di
tahun mendatang.(Ciendy Martha Gayatri)

Workshop Lanjutan SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal
Sebagai Pilot Project SPIP di lingkungan Kemenperin, Inspektorat Jenderal melanjutkan kegiatan
SPIP melalui Workshop Identifikasi risiko pada 10-12 Oktober 2012, Workshop Analisis Risiko pada
18-20 Oktober 2012 dan Workshop Pengendalian Risiko pada 8-10 November 2012. Ketiga bagian
workshop tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya.
(Ciendy Martha Gayatri)
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Forum Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK RI
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor: 319/M-IND/6/2011 tentang
Rencana Aksi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Penilaian Laporan
Keuangan oleh BPK-RI yang memuat salah satu poin yakni: Menyelesaikan Temuan Laporan
Keuangan TA 2010 & sebelumnya, Itjen melaksanakan kegiatan Forum Tindak Lanjut Atas
Pemeriksaan BPK RI pada 7 Desember 2012 di Hotel Bidakara. Itjen mengundang seluruh unit
terkait untuk menyelesaikan saldo temuan, serta mendengarkan pemaparan dari DJKN untuk
mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan aset negara dan
pemaparan Rencana Aksi 2012 untuk tetap mempertahankan opini WTP terhadap Laporan
Keuangan Kementerian Perindustrian di masa mendatang.(Ciendy Martha Gayatri)
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Selamat Tahun Baru

2013

50

SOLUSI Desember 2012

Balai Besar Logam dan Mesin :
Optimisme dalam Mewujudkan Visi
Seiring dengan kebutuhan untuk
pengembangan industri logam dasar yang
kian berkembang di tanah air, pada tahun 1969
Departemen Perindustrian membangun Proyek Pusat Pengembangan Industri Pengerjaan
Logam atau yang lebih dikenal dengan nama
Metal Industri Development Center (MIDC)
yang berlokasi di jalan Sangkuriang No. 12,
Bandung. Setelah proyek ini selesai dibangun,
tahun 1979 proyek tersebut berubah status
menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin. Kelak nama
ini lebih dikenal dengan nama Balai Besar
Logam dan Mesin (BBLM), yang secara organisatoris berada di bawah naungan Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Sesuai dengan namanya, tugas pokok
BBLM adalah melaksanakan pengembangan
industri logam dan permesinan, penelitian
terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan kualitas SDM industri
logam dan permesinan. Atas dasar tugas pokok
tersebut maka layanan yang diberikan meliputi

layanan kalibrasi, layanan pengujian, layanan
sertifikasi, pelatihan, penelitian, pengembangan dan rekayasa, pembinaan industri
melalui konsultasi dan supervisi serta fabrikasi
produk pengecoran. Semua bentuk layanan
tersebut terus-menerus diupayakan peningkatan kualitasnya demi mewujudkan visi yang
diembannya, yaitu menjadi lembaga litbang
terkemuka di bidang desain proses dan produk
engineering pada tahun 2020.
Atas visi, misi dan tugas pokok yang
diemban oleh BBLM, Kepala Bagian Tata Usaha
BBLM Usa Usnandar yang didampingi Kepala
Subbagian Program dan Pelaporan Kusmana
bercerita banyak kepada Redaksi Majalah
Pengawasan SOLUSI awal Desember lalu.
Menurut Usa Usnandar, memang banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BBLM
dalam mewujudkan visinya, terutama karena
keterbatasan jumlah tenaga peneliti dan
operator di lapangan, tapi optimisme untuk
mampu mewujudkan visi tersebut selalu
bergelora.
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Ragam Kegiatan
Sebagai unit kerja yang berkiprah dalam
bidang penelitian dan pengembangan industri
logam dan permesinan, banyak ragam kegiatan
yang dijalankan oleh BBLM, Bandung. Layanan
kalibrasi, misalnya. Lingkup layanan kalibrasi
yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan, seperti: besaran panjang, besaran
massa, besaran gaya, besaran listrik, besaran
temperatur dan sebagainya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas kalibrasi tersebut,
BBLM memiliki laboratorium kalibrasi dari KANBSN.
BBLM juga memberikan jasa pengujian.
Lingkup pengujian yang dapat dilakukan oleh
BBLM meliputi pengujian mekanik, pengujian
fisika, pengujian kimia dan pengujian produk.
Laboratorium pengujian yang dimiliki BBLM
juga telah memperoleh akreditasi dari KANBSN.
Seiring dengan kebutuhan sertifikasi
produk industri,
BBLM juga memberikan
layanan sertifikasi terhadap beberapa produk
industri sesuai dengan Standard Nasional
Indonesia (SNI). Lingkup sertifikasi yang diberikan antara lain untuk baja tulang beton, tabung
baja LPG, katup tabung baja LPG, kompor gas
bahan bakar LPG, dan sebagainya.Tugas pokok
BBLM tentu saja tidak terlepas dari kegiatankegiatan penelitian, pengembangan dan
rekayasa (litbangyasa), yang meliputi litbang-
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yasa material. proses manufaktur, rancang
bangun dan perekayasaan, serta pengembangan produk. Beberapa litbangyasa yang
telah dihasilkan, antara lain berupa mesin dan
peralatan listrik, mesin perkakas, peralatan
pabrik dan alat angkut, dan sebagainya. Hasil
litbangyasa seperti water-turbin dan kincir
angin untuk tenaga listrik bahkan telah dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat pedesaan
di Garut.
Dalam pelaksanaan litbangyasa, selain
dlakukan sendiri, BBLM juga bekerjasama
dengan beberapa perusahaan industri. Beberapa perusahaan industri yang telah menjadi
mitra kerja BBLM cukup beragam, seperti: PT.
Dirgantara Indonesia, PT. Karakatau Steel, PT.
Semen Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Kimia
Farma dan sebagainya.
BBLM juga melakukan kerja sama
dengan mitra dari luar negeri, yaitu dengan
Korea Institute Material Science (KIMS), Korea
Selatan. Kerja sama ini dimulai sejak tahun
2012, sedangkan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan pada
bulan Mei 2011 dan akan berlangsung selama
lima tahun serta dapat diperpanjang otomatis
selama tiga tahun. Lingkup kerja sama antara
kedua lembaga tersebut meliputi revitalisasi
kapasitas litbang BBLM untuk pengembangan
sumber daya manusia serta litbang di bidang
teknologi material.

Wujud dari kerja sama tersebut antara
lain berupa keikutsertaan dua orang staf BBLM
pada training bidang failure analysis di KIMS,
Korea Selatan. Disamping itu kedua lembaga
tersebut telah melakukan penelitian bersama
dalam bidang permanen magnet selama tiga
tahun. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di
laboratorium KIMS maupun laboratorium
BBLM. Kerja sama antara kedua lembaga
tersebut tentu sangat bermanfaat bagi
pengembangan dan peningkatan kompetensi
SDM di lingkungan BBLM.
BBLM Bandung juga memberikan Jasa
Pelayanan Teknis bagi pelaku usaha industri
yang membutuhkannya. Jasa pelayanan teknis
yang diberikan berbentuk workshop pengelasan, workshop pengecoran dan workshop
permesinan. Untuk mendukung pelak-sanaan
layanan workshop tersebut, BBLM Bandung
memiliki tenaga-tenaga yang andal dan
profesional serta peralatan pendukung yang
lengkap. Melalui layanan jasa tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi usaha industri untuk meningkatkan kualitas produknya.
Disamping itu BBLM Bandung juga
menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknik
yang ditujukan bagi pekerja-pekerja industri
guna meningkatkan kualitas SDM usaha
industri. Beberapa jenis pelatihan teknik yang
telah diberikan, antara lain: pelatihan permesinan, pelatihan pelapisan logam, pelatihan
pengecoran logam, pelatihan pengelasan,
pelatihan manajemen industri dan sebagainya.
PNBP belum Optimal
Yang perlu mendapat perhatian agaknya
belum optimalnya Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP) atas berbagai bentuk layanan
yang diberikan oleh BBLM Bandung. Menurut
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
Kusmana, angka perolehan PNBP setiap
tahunnya hanya berkisar 90-an persen dari
target yang ditetapkan. Beberapa penyebab
tidak optimalnya PNBP tersebut dikarenakan
adanya persaingan dengan kompetitor yang
memberikan layanan serupa, banyak tenaga

operator yang mulai pensiun sementara
penggantinya masih terbatas, demikian pula
beberapa peralatan laboratorium perlu
ditingkatkan.

BBLM Bandung juga
memberikan Jasa
Pelayanan Teknis bagi
pelaku usaha industri
yang membutuhkannya.
Jasa pelayanan teknis
yang diberikan
berbentuk workshop
pengelasan, workshop
pengecoran dan
workshop permesinan.

Walau demikian, kedua pejabat BBLM
yang ditemui SOLUSI tetap optimis. “Kami selalu
optimis pencapaian target PNBP akan lebih
optimal,” kata Usa Usnandar penuh semangat
ketika mengakhiri pembicaraan dengan
SOLUSI. Dan Kusmana pun mengamininya.
(Edwardsyah Nurdin/Arga Mahendra/Agung Tri
Utomo).
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Kolom

Kita
Bangun

Optimisme
Keseharian kita sering disuguhkan berita
yang tidak indah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia
yang kita cintai ini. Berita praktik korupsi, suap,
mark up, kongkalingkong dan sebagainya
berderet dan terus menerus.
Adakah secercah optimisme ataukah
harapan positif di tahun 2013 dan seterusnya?
Jawabnya pasti ada dan harus. Ada sebuah kata
mutiara yang dikutip dari sebuah buku anyar,
“Jangan berbicara tentang kekalahan, tetapi
berbicaralah tentang harapan, keyakinan,
kepercayaan, dan kemenangan”(Norman
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Vincent Peale).
Wakil Ketua KPK Zulkarnain pada forum
seminar tanggal 19 Desember 2012 menyatakan bahwa Internal Auditor (IA) dengan
fungsi meningkatkan nilai dan perbaikan
operasional dalam pencapaian tujuan suatu
organisasi melalui evaluasi yang independen
memiliki peran yang sangat berarti. IA memberikan jaminan yang efektif dan melaku-kan
konsultasi melalui evaluasi yang indepen-den
untuk perbaikan efektivitas risk management,
pengendalian proses dan tata kelola.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain melanjutkan
bahwa peran penting yang dijalankan IA yakni:
pencegahan, deteksi, dan investigasi. Pencegahan diyakini sebagai cara yang paling efektif
dalam mengurangi kerugian (negara) akibat
fraud atau kecurangan. Dalam pencegahan, IA
membuat dan memelihara budaya kejujuran
dan integritas secara terus-menerus; serta
menyusun dan melaksanakan manajemen
risiko secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam peran deteksi, IA melakukan pengenalan
terhadap gejala kecurangan yang antara lain
dapat berupa: anomali akuntansi, kelemahan
pengendalian intern, anomali analisis, perubahan gaya hidup, perilaku menyimpang, serta
surat kaleng dan pengaduan. Dalam peran
investigasi atas kecurangan dan TPK (Tindak
Pidana Korupsi), IA melakukan pendekatan
berdasarkan tipe bukti KUHP serta unsur-unsur

pasal TPK. Sedangkan dalam tindakan hukum
terhadap kecurangan atau korupsi, IA dapat
berperan sebagai pemberi keterangan ahli baik
dalam persidangan TPK, perdata maupun
arbitrase. Keahlian IA dalam bidang auditing
dan akuntansi serta pengetahuan yang cukup
mengenai operasi organisasi atau perusahaan
dapat membuat terang suatu perkara atau
kejadian.
Pemaparan wakil ketua KPK tersebut
menyakinkan kita untuk tidak putus berharap
bahwa pemerintahan dan negara dapat
terselenggara dengan baik. Menempatkan IA
sebagai bagian dari entitas organisasi yang
terus-menerus berupaya pada perbaikan
organisasi perlu disambut dengan tindakan
berintegritas, sesuai dengan konsep Good
Governance dan Clean Government.
Selamat Tahun Baru 2013 (Kris Widiarso)

SOLUSI Desember 2012

55

Klinik Konsultasi

Tanya :
Satuan Kerja telah melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan industri tekstil
dan pengolahan singkong. Dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan peralatan praktik, dimana
setelah selesai kegiatan peralatan tersebut tidak digunakan lagi. Agar peralatan tersebut tetap bisa
dimanfaatkan, apakah boleh diberikan kepada unit kerja yang lebih membutuhkan, seperti balai
besar atau SMK tertentu? Apakah peralatan tersebut termasuk aset?

Jawab :
Mengingat peralatan dimaksud adalah alat bantu untuk kegiatan pelatihan serta alokasi
pendanaannya juga bukan belanja modal, maka peralatan tersebut termasuk dalam jenis bahan
persediaan, bukan aset. Dengan demikian pembukuannya masuk dalam barang persediaan yang
habis pakai jika kegiatan telah selesai.
Apabila kegiatan telah selesai maka barang persediaan tersebut dengan sendirinya telah
digunakan dan dikeluarkan dari pembukuan barang persediaan. Oleh karena itu jika peralatan
tersebut hendak diberikan kepada unit kerja yang membutuhkan, dapat saja diberikan dan tidak
perlu mengikuti prosedur penghapusan atau pun hibah.
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Rak Buku

Judul: Lebih Dari Pemenang
Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
Penulis : Imelda Saputra
ISBN : 978-602-00-2428-5
Jumlah Halaman : 320
Ukuran : 15 x 17
Bahasa : Indonesia
Harga : Rp. 57.800.

Buku ini menarik untuk disimak karena
menginspirasi kita semua untuk terus berbuat
dan berkontribusi terhadap sesama.
Pada tanggal 15 Maret 1945 W. Colvin
Williams berjalan di belakang sebuah tank di
Perancis. Tank tersebut melindas ranjau,
meledak dan membutakan kedua matanya
secara permanen. Namun kejadian ini tidak
menghentikan niatnya menjadi seorang
pendeta dan penasihat. Selepas dia lulus dari
perguruan tinggi (dengan kehormatan), dia
mengatakan bahwa kebutaannya adalah aset
serta keuntungan dalam karirnya sebagai
pendeta dan penasihat. Dengan kebutaan, dia
tidak pernah melihat orang dari penampilan
sehingga dia selalu dapat memberikan
kesempatan kedua pada orang lain.
Contoh di atas merupakan gambaran

Lebih Dari
Pemenang
kehidupan luar biasa tentang kekalahan yang
sangat kejam dan getir dapat berubah menjadi
kemenangan. Sejarah mengajarkan untuk tidak
menilai orang dari penampilan. Ada begitu
banyak orang hebat di dunia yang terlahir
dengan keadaan fisik kurang sempurna serta
keadaan ekonomi yang kurang memadai,
namun mereka tetap menjalani hidup tanpa
memikirkan kesulitan yang mereka alami.
Dengan keyakinan akan tujuan dan sikap yang
tepat atas kekurangan pada diri, mereka
menjadi orang-orang hebat dalam bidangnya
masing-masing. Sebut saja Ludwig Van
Beethoven dengan Simfoni Kelima dan
Kesembilannya, Stephen William Hawking
dengan Fisika Kuantumnya, Thomas Alva
Edison dengan Lampu Pijarnya, dan Louis
Braille dengan Sistem Tulisan Braillenya.
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Rak Buku
Secara tak sadar, kita banyak mengeluh
tentang kekurangan diri dibanding dengan
mensyukuri kelebihan yang kita miliki. Setiap
manusia pada dasarnya mempunyai ketakutan
dan kelemahan yang sama. Yang membedakan
adalah cara setiap orang mengatasinya. Bukan
fisik sempurna atau kecerdasan tinggi yang
dibutuhkan, melainkan sikap tepat dan
pemikiran positif!
Buku setebal kurang lebih 320 halaman
yang ditulis Imelda Saputra ini berisi 150 artikel
singkat yang dapat membangkitkan semangat
hidup kita sekaligus memberikan kesadaran
serta inspirasi atas talenta yang mungkin tidak
kita sadari. Setiap artikel pendek di dalam buku
ini menceritakan tentang sikap, keyakinan,
daya juang, serta kesabaran seseorang
terhadap hal-hal yang mereka hadapi.
Mungkin kita bisa mengkaitkan artikelartikel inspiratif di atas dengan profesi kita
(PNS). Harus diakui, terkadang lingkungan kerja
kita kurang memotivasi. Banyak orang
mengatakan profesi sebagai PNS adalah profesi
yang bersifat comfort zone. Benar atau tidaknya

penilaian itu mungkin hanya kita yang bisa
menjawab. Secara tidak sadar, beberapa di
antara kita cenderung memikirkan tentang
SAYA dibanding KITA. Terkadang hakikat dasar
sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat
hilang juga. Kita yang terpilih menjadi
pengabdi bangsa seringkali lupa untuk siapa
kita bekerja serta menjadikan keterbatasan
sebagai alasan untuk tidak berbuat lebih besar
bagi masyarakat. Memang bukan hal yang
mudah, namun itulah keidealan yang
seharusnya dijalankan.
Dilihat lebih rinci, sang penulis yang
berkursi roda dan berumur muda telah
membuat prestasi dan sumbangsih besar bagi
banyak pembacanya. Kita pun sangat mungkin
dapat meneladaninya secara bertahap, dimulai
dari jam ke jam lalu hari ke hari, bulan ke bulan,
tahun ke tahun dan terus lakukan itu tanpa
henti sambil menyisakan waktu perenungan
tentang nilai apa lagi yang harus kita berikan
kepada kehidupan serta kontribusi apa lagi
yang dapat terus kita persembahkan kepada
persada nusantara. (Indra Irwan)

Menyambut Hari Hak untuk Tahu
Internasional pada 28 September 2012,
Komisi Informasi Pusat
memberikan penghargaan kepada:

Kementerian Perindustrian
sebagai
Badan Publik Pusat Terbaik I
dalam pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jika Anda ingin mencapai beberapa tujuan yang sangat besar dan
menarik, Anda harus belajar untuk jatuh cinta pada bekerja keras
(Steve Pavlina)
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