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8 F O KUS UTA M A
Revisi Perpres 54/2010
Lebih Ringkas
Perpres no 54/2010 terus mengalami
penyempurnaan sesuai dengan
perkembangan dan tantangan yang
dihadapi. Dalam revisi terakhir Perpres
tentang Pengadaan Barang/Jasa itu
mengalami perubahan total lebih
ringkas dibandingkan dengan Perpres
sebelumnya. Mengapa revisi itu
dilakukan dan apa saja gambaran
perubahannya, simak penjelasan
Kepala LKPP Agus Prabowo.

4 6 I N OVASI
Terobosan
E-Tender Cepat dan SIKaP
Sebuah terobosan baru dilakukan dengan memberlakukan e-Tender
Cepat yang ditopang dengan SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
membuat proses lelang bisa dilakukan lebih cepat hingga kurang dari
satu minggu. e-Tender Cepat ini sudah digunakan oleh 72 instansi
pemerintah dan diperkirakan akan lebih banyak lagi instansi yang
memanfaatkannya. LKPP akan terus mendorong e-Tender Cepat ini
dengan terus memperkuat SIKaP.
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5 0 j al an j a l a n
Keliling Jailolo Ditemani
Musik Menggelegar
Anda pernah naik becak bermotor alias bentor?
Asyik, karena lari becaknya cukup kencang
disertai hembusan angin yang menerpa langsung
wajah kita. Ada banyak daerah di Indonesia yang
mengoperasikan bentor, salah satunya di Jailolo,
Maluku Utara. Istimewanya, bentor disini dilengkapi
sistem audio yang suaranya menggelegar.

EDISI 08 2017

KREDIBEL

KREDIBEL

EDISI 08 2017

1

Foto Sampul : ANTARA - WAHYU C. PUTRO

SURAT PEMBACA

DARI REDAKSI

ARTIKEL PENGADAAN
Salam pengadaan! Saya Hartanto, dan saya pembaca setia Majalah Kredibel loh. Berhubung saya sering
menulis artikel-artikel soal pengadaan pemerintah, saya tertarik untuk mengirimkan beberapa ulasan
maupun opini soal pengadaan untuk dimuat di Majalah Kredibel. Apakah saat ini redaksi Majalah Kredibel
menerima tulisan?
-Hartanto, Jakarta
Jawaban
Hai, Bapak Hartanto. Terima kasih atas antusiasme Bapak untuk menjadi pembaca setia Majalah
Kredibel. Kami sangat terbuka untuk menerima tulisan-tulisan yang datang dari insan pengadaan
maupun masyarakat. Tentu, tulisan-tulisan itu akan menambah “warna” dan perspektif yang lebih luas
dalam hal mengulas kondisi pengadaan dewasa ini. Bapak Hartanto dapat mengirimkan tulisan Bapak
secara tercetak ke kantor redaksi Majalah Kredibel atau secara elektronik melalui email ke alamat
ppid.lkpp@gmail.com. Terima kasih

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

EDISI PERBULAN
Salam hangat. Saya Sri Wahyuni. Senang rasanya bisa membaca Majalah Kredibel Edisi 8. Tulisan dan
ulasannya sangat menarik. Sudah setahun rasanya saya mendengar isu revisi Perpres 54/2010. Saya pikir ini
bagus untuk dimuat di Majalah Kredibel edisi selanjutnya. Oh iya, saya pikir periode terbit Majalah Kredibel
terlalu lama. Sekadar usul, bagaimana kalau Majalah Kredibel diterbitkan tiap bulan?
-Sri Wahyuni, Bandung
Jawaban
Salam hangat juga Ibu Sri Wahyuni. Kami ikut senang mendengar ketertarikan Ibu membaca tulisan di
Majalah Kredibel. Soal usalan tentang revisi Perpres 54/2010, kami berencana akan memuatnya pada
Majalah Kredibel Edisi X nanti. Kami harap Ibu masih setia untuk menunggu tanggal terbit Majalah
Kredibel edisi tersebut.
Saat ini kami memang hanya menerbitkan Majalah Kredibel dua kali setahun. Terima kasih atas usulan
Ibu. Semoga ke depan kami bisa meningkatkan jumlah terbitan Majalah Kredibel. Terima kasih

RUBRIK KUIS
Hai, redaktur Majalah Kredibel. Saya baru beberapa kali membaca Majalah Kredibel. Menurut saya, majalah
ini cukup menarik dan bisa diterima oleh pembaca hampir dari semua segmen usia. Saya mau kasih usulan
agar pembaca semakin setia nih menunggu kehadiran Majalah Kredibel. Bagaimana kalau majalah ini
ditambah satu rubrik kuis atau TTS, tentu dengan hadiah khas LKPP, seperti kaos atau pouch. Sekian
-Gaby Andara, Jakarta
Jawaban
Hai, Gaby. Dua kata untuk usulan kamu: ide menarik. Tentu kami akan mempertimbangkan masukan
tersebut meskipun pada edisi ini kami belum bisa mewujudkannya. Semoga kamu masih akan setia
menjadi pembaca Majalah Kredibel. Terima kasih
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lhamdulillah majalah KREDIBEL edisi tahun 2017 bisa hadir kembali
mengetengahkan berbagai tulisan dan isu yang kami harapkan akan
bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk para pelaku pengadaan,
penyedia, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan masyarakat pada
umumnya.
Edisi kali ini memaparkan perkembangan Revisi Perpres 54/2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa yang sudah masuk pada tahap akhir untuk kemudian
ditandatangani oleh Presiden. Perpres yang baru nantinya akan lebih ringkas
dibandingkan dengan Perpres sebelumnya. Berbagai perbaikan dan penyesuaian
dilakukan untuk bisa menjawab tantangan yang terus berubah dalam bidang
Pengadaan Barang/Jasa. Masalah ini dibahas dalam rubrik Fokus. Selain itu Fokus
juga menyoroti masalah Lelang Konsolidasi yang sempat mencuat karenamenyusul
pernyataan salah satu pemimpin daerah yang menyatakan menolak cara Lelang
Konsolidasi. Penjelasan mengenai Lelang Konsolidasi ini membuat duduk
persoalan menjadi lebih jelas.
Redaksi juga menyajikan tulisan inspiratif lainnya berkaitan dengan proyek-proyek
KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), terobosan e-tender cepat dan
SIKaP, wawancara khusus dengan Meteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiaastuti
yang dikenal tegas menindak pelaku illegal fishing, resensi film dan juga tokoh
bangsa yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bung Hatta.
Kami juga menyampaikan beberapa informasi penting lainnya terkait kegiatan
LKPP. Dan tidak lupa juga kami mengajak anda membayangkan kawasan wisata
Jailolo, Maluku Utara, dimana anda bisa naik becak motor yang dilengkapi
perangkat audio yang menggelegar, serta resensi buku dan pergelaran musik.
Selamat membaca, dan tetap semangat.
Hormat kami,
Andi Susanto
Pemimpin Redaksi
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pada perbaikan empat hal. Yakni, penerapan pengadaan
berbasis elektronik (e-procurement), perizinan
terpadu satu pintu (PTSP), APBD berbasis elektronik
(e-budgeting), dan efektivitas aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP).

13
April
2017

KILAS & PE RIS TIWA
melakukan 23 akreditasi terhadap LPP pemerintah
maupun swasta. Penilaian dilakukan dari unsur seperti
organisasi, serta program dan pengelolaan program.
Sertifikat hasil akreditasi tersebut diserahkan langsung
oleh Kepala LKPP kepada LPP terakreditasi.
Diseminasi ini adalah sebagai salah satu bentuk
komunikasi partnership LKPP dan LPP. Kebijakan
baru LKPP terkait pelatihan dapat disampaikan secara
langsung dan LPP juga dapat memberikan saran
ataupun masukan atas prosedur maupun peraturan
mengenai LPP.

Kepala LKPP Dorong Pemda Bentuk
ULP Permanen
Medan–Kepala LKPP Agus Prabowo mendorong
seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara segera
membentuk unit layanan pengadaan yang permanen,
mandiri dan struktural. Hal itu merupakan salah
satu upaya pemerintah dalam mendorong reformasi
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Melalui wadah ULP permanen, pengadaan yang
sebelumnya hanya dilihat sebagai pekerjaan clerical
dan administratif berevolusi menjadi lebih manajerial
dan berbasis keilmuan. Ada proses end-to-end yang
tidak hanya sekedar membentuk panitia-lelang-bubar,
namun ada proses panjang mulai dari perencanaan,
lelang, kontrak hingga pemanfaatan aset. Dalam
perluasan fungsinya, ULP dapat menjadi wadah untuk
pembinaan para pengelola pengadaan barang/jasa dan
dapat melakukan monitoring serta evaluasi terhadap
pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.
“Ini proses yang panjang, jadi melalui forum
ini, kami memberi masukan kepada Pak Menteri
(Mendagri) untuk merevisi Permendagri Nomor 99
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.” kata Agus.
Pada acara ini, sebanyak 18 pemerintah daerah
di Sumut menandatangani komitmen bersama untuk
menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi
terintegrasi. Sebelumnya, 15 pemerintah daerah lainnya
(termasuk Pemprov Sumut) telah menandatangani
komitmen yang sama pada tahun lalu.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut
pencegahan korupsi sebagai fokus kegiatan KPK Jilid
IV. Sebagai langkah utama, pendekatan korsupgah
(koordinasi-supervisi dan pencegahan) dititikberatkan

4

EDISI 08 2017

sejak awal karena belum banyak yang bersertifikat
pengadaan sehingga ketika diminta untuk meneliti
kontrak, tidak mampu memberi tanggapan.
Menurut Setya, dari pengalamannya memberikan
keterangan ahli di persidangan, biasanya sebagian
besar isi kontraknya tidak sesuai. Ini terjadi karena para
pihak yang menandatangani kontrak tidak membaca
isi kontrak, namun hanya melakukan salin-tempel dari
kontrak yang pernah dilakukan sebelumnya.
“LKPP selalu menyarankan untuk minta pendapat
hukum jika nilai kontraknya di atas 100 miliar, namun
tidak diharamkan minta pendapat jika nilainya di bawah
100 miliar”. kata Setya

13
April
2017

Agus Prabowo: LPP Harus Siap
Hadapi Perubahan Paradigma
Pengadaan
Batam–Kepala LKPP Agus Prabowo meminta
Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) siap menghadapi
perubahan paradigma pengadaan, menyesuaikan
diri dengan orientasi pengadaan ke depannya, karena
peraturan pengadaan akan berevolusi. Dijelaskan
Agus, primadona pengadaan di tahun-tahun yang lalu
adalah lelang, namun ke depan hal itu akan mulai
ditinggalkan. Akan ada pergeseran orientasi dari lelang
ke government e-marketplace, yaitu pengadaan dengan
mekanisme pasar.
“Jadi, selain harus profesional, LPP juga harus
inovatif. See what everybody’s see, but think what
everybody doesn’t think,” tambahnya.
Agus menyampaikan hal itu dalam acara Diseminasi
Kebijakan Pelatihan dan Ujian Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) di Batam (12/4). Acara ini dimaksud
sebagai upaya pembinaan dan koordinasi Lembaga
Pelaksana Pelatihan baik pemerintah maupun swasta.
Tema yang diusung adalah “SDM PBJ yang kompeten
didukung oleh LPP PBJ yang profesional”.
Menurut Agus Prabowo, LPP sebagai lembaga yang
melakukan quality assurance bertugas memastikan
LKPP
telah
melaksanakan
penyelenggaraan
pelatihan dan ujian yang berkualitas dan memenuhi
standar minimal. Pada triwulan pertama 2017, LKPP

KREDIBEL

26
Mei
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Biro Hukum Jangan Hanya Jadi
‘Pemadam Kebakaran’ Kasus
Pengadaan
Balikpapan-Dari tahun ke tahun jumlah kasus
terkait hukum pengadaan barang/jasa (PBJ)
masih cukup tinggi. Hal ini terlihat antara lain dari
bertambahnya permintaan layanan keterangan
ahli LKPP. Pada tahun 2014 pendampingan LKPP
sebagai pemberi keterangan ahli sebanyak 386 kasus,
sedangkan di 2015 dan 2016 lebih dari 500 kasus
dengan nilai pengadaan di atas 4 triliun rupiah.
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP,
Setya Budi Arijanta menyatakan, hal ini sebenarnya
dapat dicegah jika biro hukum selalu terlibat dalam
proses pengadaan. Untuk itu, Setya Budi meminta
biro/bagian hukum di pemerintahan tidak hanya
menjadi ‘pemadam kebakaran’ yang akan bergerak jika
pengadaan tersandung kasus hukum.
“Biro hukum harus
melakukan tindakan
pencegahan dalam proses perencanaan pengadaan,”
ungkapnya.
Ia mengungkapkan, belum terlibatnya biro hukum
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Perkuat Fungsi Pemantauan, LKPP
dan ICW Perpanjang Kerja Sama
Jakarta-LKPP dan Indonesia Corruption Watch
(ICW) sepakat melakukan perpanjangan kerja
sama untuk pengembangan Sistem Pemantauan
Masyarakat pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
Nota kesepahaman perpajangan kerja sama
yang ditandatangani pada Senin, 22 Mei 2017 ini
diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan
dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi,
khususnya di sektor pengadaan.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo
menjelaskan, data yang diberikan LKPP telah diolah
oleh ICW dalam bentuk yang lebih informatif. Bahkan,
ia menyebut bahwa sinyalemen adanya praktik
korupsi yang diperoleh dari data yang dirilis ICW juga
telah digunakan oleh aparat penegak hukum. “Saya
kira ini penting, misalnya untuk pengadaan barang
jasa pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah

EDISI 08 2017

5

KI L A S & P ERI STI W A

menggunakan tools ini untuk melakukan pengawasan,
supaya kemudian tendernya tidak jatuh pada praktik
korupsi,” ujar Adnan.
Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan, pihaknya
selalu terbuka untuk terus dipantau, termasuk
dalam membuka informasi. Namun, ia juga berharap
pemantauan di sektor pengadaan tidak hanya berfokus
pada praktik pengadaannya, melainkan juga perlu
memperhatikan ekosistem pengadaan.
”Karena pengadaan ini adalah sistem kompleks
yang dipengaruhi peraturan-peraturan atau situasi
lain yang di luar kewenangan LKPP. Kalau kita punya
keinginan mau punya pengadaan yang baik, yang lain
juga harus dikontrol dan alangkah senangnya LKPP
kalau ICW ikut memantau itu” pungkasnya.

14
Juli
2017

menjelaskan, profesionalisme pejabat pengadaan
masih menemui tantangan besar dengan masih adanya
anggapan yang menempatkan pengadaan sebagai
pekerjaan tambahan yang berkutat pada kegiatan yang
sifatnya clerical. Padahal pejabat pengadaan memiliki
andil besar dalam memperkuat roda ekonomi dan
pembangunan, terutama dengan berkembangnya
government e-marketplace di Indonesia.
Menyusul kebijakan pendelegasian pengelolaan
e-katalog berupa e-katalog lokal untuk pemerintah
daerah dan e-katalog sektoral untuk kementerian dan
lembaga, Agus berharap akan ada ULP dari unsur
kementerian maupun lembaga yang mengajukan
pengelolaan katalog.
Pasalnya, beberapa kementerian tergolong sebagai
pengguna e-katalog yang sangat potensial untuk
mengelola katalog, seperti Kementerian Kesehatan.
Harus diakui bahwa salah satu penyebabnya adalah
masih banyak ULP kementerian/lembaga yang
statusnya belum permanen. Padahal, itu adalah salah
satu syarat untuk mampu mengelola katalog sektoral.
“Jika sudah jalan (e-katalog sektoral-red), Center of
Excellence (akan) makin cepat tercapai-- karena dengan
mengelola e-katalog--pengetahuan kita dan juga
dinamika pengadaan akan dialami secara langsung,”
katanya.

Pejabat Pengadaan Masih Hadapi
Tantangan Besar
Surabaya–Para pejabat pengadaan masih akan
menghadapi tantangan besar, terutama dalam
pengubah paradigma pengadaan. Dalam Rapat
Koordinasi Unit Pelayanan Pengadaan (Rakor ULP) di
Surabaya, Kamis (13/7), Kepala LKPP Agus Prabowo
menyatakan, pelaksanaan pengadaan saat ini tidak lagi
menekankan pada harga termurah saja, melainkan
telah berkembang pada value for money. “Artinya,
pelaksanaan pengadaan perlu menghasilkan efisiensi
dan efektifitas maksimum,” tegasnya.
Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan yang
digelar LKPP ini diikuti 271 dari 83 ULP kementerian
dan lembaga.
Lebih jauh Kepala LKPP Agus Prabowo
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Pelaku UMKM Didorong Bermitra Dengan
Pemerintah
Jakarta–Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) bisa memperluas jangkauan pasar melalui
kemitraan dengan pemerintah. LKPP sebagai regulator

KREDIBEL
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memfasilitasi upaya tersebut melalui regulasi dan
sistem. Sementara itu, pemasaran melalui sarana
digital dan profil yang menawan harus dikuasai agar
UMKM mampu bersaing dan menarik minat mitra.
Selain itu, UMKM didorong untuk memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan LKPP Robin A. Suryo mengatakan,
pemerintah memberi peluang cukup besar kepada
pelaku usaha UMKM apabila mereka tertarik bermitra
dengan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal
24 Ayat (2) disebutkan, pemaketan dilakukan dengan
menetapkan sebanyak-banyaknya paket pekerjaan
untuk pengusaha mikro, kecil, dan koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
Selain itu, dalam Pasal 100 Ayat (3) disebutkan,
nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp 2.5 miliar
diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat mereka
penuhi.
Data LKPP menunjukkan, pada 2016 sekitar
36.7% dari belanja kementerian/lembaga dialokasikan
untuk pengadaan. “Angka ini cukup besar. Kita ingin
mendorong UMKM untuk berkembang. Profil jumlah
belanja tahun 2016 untuk paket hingga 2,5 miliar rupiah
mencapai hampir 1 juta paket, atau sekitar 166 triliun,”
kata Robin.
UMKM juga dapat bermitra dengan penyedia
yang memiliki kemampuan paket di atas Rp 2,5 miliar.
“Pilihannya tentu bermacam-macam, salah satunya
bisa menjadi supplier pemenang lelang di atas 2.5 miliar
rupiah atau ikut serta dalam pengadaan langsung yang
nilainya hingga Rp 200 juta,” tuturnya.
Selain itu, LKPP juga mengembangkan
sebuah sistem aplikasi berupa Vendor Directory
yang memungkinkan pelaku usaha menampilkan
profil usaha tanpa dipungut biaya. Ketika terdaftar
ke dalam aplikasi Vendor Directory, pelaku UMKM
akan mendapatkan beberapa manfaat diantaranya
mempromosikan profil perusahaan. Pelaku UMKM
yang berminat dapat mendaftarkan perusahaan milik
mereka melalui http://direktori.lkpp.go.id/.
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Integrasi Sistem Pusat dan Daerah untuk
Mengawal Proses Pengadaan
Yogyakarta–LKPP
menggelar
Simposium
Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia ,Selasa
(25/07), di Yogyakarta. Dalam sambutannya, Kepala
LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa
pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian
kinerja pemerintah. Saat ini, kebutuhan terhadap
pelayanan publik yang maksimal semakin nyata.
Dengan dukungan teknologi informasi, masing-masing
kementerian/lembaga/pemerintah daerah berlomba
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat.
Dalam tataran pengadaan pemerintah,
pelayanan publik yang baik berkaitan erat dengan
lima siklus manajemen yang berkesinambungan
yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan,
perbendaharaan, serta pelaporan/audit. Integrasi
kelima siklus tersebut nantinya diharapkan dapat
diwujudkan ke dalam Procurement Management
Informastion System (PMIS).
Joseph R. Donovan Jr., Duta Besar Amerika Serikat
mengemukakan bahwa modernisasi sistem pengadaan
pemerintah merupakan salah satu komponen untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemampuan
pemerintah menyediakan layanan dan infrastruktur
yang sesuai untuk warga melalui penyediaan barang/
jasa merupakan hal yang penting.
“Saya percaya bahwa kerjasama di bidang
pengadaan akan mengarah ke sistem yang lebih
efisien, serta tata kelola pemerintahan dengan tingkat
transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” ungkapnya.
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Agus Prabowo

REVISI PERPRES 54/2010

lebih ringkas

Sekarang aplikasi sudah menjadi
bagian yang biasa dalam aktivitas seharihari. Kedua, pegawai yang masuk juga
berubah. PNS yang masuk saat ini
adalah generasi millenial yang melek IT.
Ketiga, perubahan pasar atau market itu
sendiri. ”
8
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S

etelah 7 tahun berjalan Peraturan Presiden
nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah akan diganti. Saat
ini draft perubahannya dikabarkan sudah di tangan
Presiden untuk ditandatangani. Sebelumnya Perpres
tersebut sudah mengalami 4 kali perubahan dan kali
ini bisa dikatakan perubahannya dilakukan secara total.
Kepada Majalah Kredibel, Kepala LKPP Agus Prabowo
menjelaskan latar belakang dan dampak revisi atas

KREDIBEL

peraturan presiden tersebut.
“Lingkungan strategisnya sudah saat ini sudah
berubah semua. Tujuh tahun setelah dibuat perubahan
yang terjadi khususnya di bidang ITE (informasi teknologi
dan elektronik). Dulu belum ada gojek, online shop dan
sebagainya, belum banyak aplikasi. Sekarang aplikasi
sudah menjadi bagian yang biasa dalam aktivitas
sehari-hari. Kedua, pegawai yang masuk juga berubah.
PNS yang masuk saat ini adalah generasi millenial
yang melek IT. Ketiga, perubahan pasar atau market
itu sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan itu,” kata Agus Prabowo.
Agus menjelaskan berbeda dengan Perpres yang
lama, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang baru nantinya ringkas, karena hanya mengatur
hal-hal pokok saja. Sementara Perpres nomor 54
tahun 2010 mengatur mulai hal yang pokok sampai
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hal-hal yang detail. “Perpres yang baru nanti hanya
menjelaskan norma-normanya saja. Detailnya akan
diatur oleh LKPP, sehingga jika diperlukan ada
perubahan dan penyesuaian segera dapat dilakukan
dengan cepat,” kata Agus.
Tidak hanya ringkas, Perpres yang baru tentang
pengadaan lebih mengutamakan pada value for money,
jadi tidak melulu mencari harga termurah. “Kalau dulu
harga termurah yang menang. Nantinya tidak selalu
begitu. Kita akan mendekati mekanisme pasar melalui
e-katalog, e-tendering, online shop. Kita menyebutnya
e-marketplace,” tambahnya.
Agus Prabowo memberi ilustrasi pembelian busway
oleh Pemda DKI Jakarta. Dulu dengan menggunakan
mekanisme lelang yang lama Pemda DKI mendapat
bus China merk Zhongtong, Ankai dan beberapa merk
lainnya. Sekarang dengan sistem e-katalog Pemda DKI
bisa memperoleh bus merk Volvo, Scania, Mercedes
dan itu dibelinya melalui e-katalog. Sistem lelang
yang sekarang menjadi lebih terbuka dan transparan.
“Melalui e-katalog harga belinya terbuka, merk
produknya kelihatan dan penyedianya juga terbuka.
Lalu dimana letak persaingannya? Ya, persaingannya
ketika dinilai oleh LKPP, baik dari harganya, layanan
dan hal-hal lainnya’” imbuh Agus. Melalui sistem
e-katalog ini semua pihak bisa mengetahui harga-harga
produk yang dibeli. Dan semua orang maklum jika ada
perbedaan harga, misalnya antara bus merk Volvo yang
lebih mahal ketimbang merk Hino, karena memang
spesifikasinya berbeda dan harga pasar yang berlaku
juga seperti itu. Tinggal lagi pihak pembeli (dalam hal
ini Pemda DKI) mau memilih membeli yang mana,
tergantung pada anggaran yang dimilikinya.
Beberapa revisi perpres
Mengenai perpres yang akan diperbarui nanti
Agus Prabowo menjelaskan setidaknya terdapat
10 poin baru yang akan ditambahkan. Antara lain
mengenai konsolidasi pengadaan yang diharapkan
mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya
transaksi. Juga tentang layanan penyelesaian sengketa
guna mencegah kriminalisasi bagi pejabat yang terlibat
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu akan diperkenalkan lembaga baru
namanya agen pengadaan atau procurement agent,
yakni semacam konsultan dimana pemerintah bisa
memberikan kepercayaan penuh secara “gelondongan”
untuk urusan pengadaan. Hal ini bisa dilakukan jika
pekerjaan yang ditangani bersifat kompleks. Misalnya,
EDISI 08 2017
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TNI AL akan membeli kapal laut untuk menggantikan
kapal latih Dewa Rutji. “Nah, kapalnya seperti
apa, harganya berapa, pengirimannya bagaimana,
semuanya diserahkan ke agen. Jadi agen itu bekerjanya
seperti sebuah event organizer atau EO. Tapi ini khusus
EO tentang pengadaan. Sementara kontrol tetap pada
pengguna anggaran,” ujar Agus Prabowo.
Saat ini cikal bakal procurement agent itu sudah
ada, namanya Unit Layanan Pengadaan (ULP). ULP
yang sudah terbentuk di setiap Kementerian, Lembaga
maupun Daerah ini diharapkan dapat menjadi lembaga
yang menjadi Pusat Unggulan Pengadaan (Center of
Excellence) dengan cara memperluas peran ULP itu
sendiri, tidak hanya terbatas pada kegiatan proses
pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina
stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah. Saat ini ULP ini baru melayani
unitnya sendiri. Diharapkan lembaga ini nantinya
10
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menjadi besar dan bisa melayani semua instansi. Ini
yang dicita-citakan oleh LKPP, sebagaimana yang
sudah berlaku di negara-negara maju.
Pada pembukaan Rakor ULP di Surabaya beberapa
waktu yang lalu Agus Prabowo menjelaskan bahwa
nantinya di Perpres yang baru, nama ULP akan berganti
menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa).
“Nama tersebut merupakan nama generik, perkara
dimana letaknya dan bagaimana bentuk (kelembagaan)nya adalah faktor pendelegasian. Karena di Indonesia
hampir tidak mungkin membentuk lembaga yang
“one best fit for all” maka ada konsep UKPBJ,” katanya.
Ditambahkannya, berdasarkan kajian yang telah
dilakukan oleh LKPP – MCAI (Millennium Challenge
Account Indonesia) dalam program modernisasi
pengadaan, untuk menjadi unit layanan pengadaan yang
menuju Center of Excellence (CoE) harus memenuhi 6
karakteristik yang dikenal dengan singkatan Skopper,
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yakni Strategis, Kolaboratif, Orientasi Kinerja, Proaktif,
dan Perbaikan berkelanjutan.
Menyinggung soal sistem pengadaan barang
dan jasa yang kita miliki, Agus Prabowo menyatakan
bahwa sistem yang berjalan di Indonesia sudah bagus,
sudah on the right track. Hanya saja masalahnya secara
budaya masih belum mendukung. ”Budaya untuk
terbuka, budaya untuk bersaing itu terasa masih
belum mendukung. Yang belum ada itu adalah niat
untuk melakukan pengadaan secara jujur dan bersih.
Sementara perangkat pendukung untuk itu, seperti
peraturan dan sebagainya sudah tersedia. Nah, urusan
mental ini LKPP tidak ikut campur,” ujar Agus sambil
mengangkat kedua tangannya.
Seperti kata pepatah, korupsi itu terjadi karena 2 hal,
pertama niat dan kedua, kesempatan. Kalau keduanya
bertemu maka terjadilah. Nah, LKPP menurut Agus
hanya bisa mempersempit kesempatan, artinya
mempersempit ruang gerak terhadap kemungkinan
terjadinya korupsi. “Soal niat yang berkaitan dengan
mental seseorang, LKPP tidak urus itu. Tuhan aja
dikibulin,” kata Agus tertawa lebar.
Untuk memperkecil ruang gerak perilaku
korupsi LKPP juga bekerjasama dengan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi). Namun sejauh ini kerjasama

KREDIBEL

yang sifatnya berkelanjutan dan terstruktur masih
belum ada. Kerjasama yang sudah terjalin adalah jika
KPK memerlukan informasi dari LKPP maka LKPP
siap menyediakannya. Sebaliknya KPK juga akan
membantu jika LKPP membutuhkan advokasi. “Jadi
kerjasamanya ya gelinding saja. Kami dengan KPK kan
berbeda ranah. KPK ranah hukum, sedangkan LKPP di
ranah regulasi,” kata Agus.
Jika di lapangan kerapkali kita mendapati tulisan
“Proyek ini diawasi oleh KPK”, atau “Proyek ini diawasi
oleh Kejaksaan”, hal seperti itu merupakan inisiatif yang
baik dari masing-masing instansi untuk mencegah
kemungkinan terjadinya penyimpangan. Langkah
semacam ini mendapat apresiasi dari LKPP, karena
setidaknya dari awal sudah ada langkah pencegahan.
Bakal Start Tahun 2018
Seperti diungkapkan Agus, revisi Perpres tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah di
tangan Presiden untuk mendapat persetujuan. “Besar
kemungkinan bisa dilaksanakan tahun 2018. Citacita kami begitu. Dengan perubahan ini kami ingin
mempermudah dan mempercepat proses pengadaan,”
kata Agus.
Menghadapi perubahan terhadap Perpres
EDISI 08 2017
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DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010

pengadaan ini Agus meyakinkan bahwa untuk
stakeholder LKPP tidak akan ada penyesuaian yang
luar biasa. “Tapi para stakeholder harus membaca ulang
peraturannya. Tujuan kami melakukan perubahan
ini adalah untuk mempermudah. Dengan demikian
dampaknya nanti serapan anggaran lebih cepat, artinya
investasi lebih cepat. Budaya bersaing lebih marak dan
saling kontrol terutama di e-katalog itu. Disitu harga dan
merk terbuka,” kata Agus.
Peraturan ini juga dipastikan akan berdampak pada
pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa. Untuk
perusahaan-perusahaan swasta Agus menekankan
dengan kondisi yang makin terbuka maka yang
harus dilakukan adalah meningkatkan servis yang
diberikan. Sebab masalah harga bukan menjadi satusatunya tolok ukur untuk bisa memenangkan sebuah
tender pekerjaan. Swasta harus bisa meyakinkan
bahwa harga yang mereka tawarkan wajar dengan

LELANG KONSOLIDASI,

K/L/SKPD
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mutu barang dan level layanan yang mereka berikan.
“Mengenai perubahan-perubahan yang akan dihadapi
kami sudah melakukan sosialisasi, baik kepada
lembaga-lembaga pemerintah, asosiasi penyedia,
maupun online shop. Kami sebenarnya sudah mencuri
start untuk melakukan sosialisasi itu. Tujuannya agar
proses pengadaan bisa lebih cepat dan lebih mudah,”
imbuhnya.
Terakhir, Agus menyinggung soal posisi
perusahaan asing dalam proses pengadaan barang
dan jasa ke depannya. Ditegaskan bahwa untuk ikut
proses tender perusahaan asing masih belum bisa
ikut serta. Yang maju di dalam tender adalah mitra
perusahaan lokal. Tapi untuk jual barang diperbolehkan
dengan menyesuaikan pada peraturan Kementerian
Perdagangan.
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“Lelang konsolidasi adalah proses memaksimalkan value for money,
maksimalkan dampak pengadaan, meminimalkan transaction cost, dan banyak
pertimbangan lain, utamanya adalah kebutuhan yang dihadapi oleh instansi/
lembaga maupun pemda yang bersangkutan”

L

elang konsolidasi merupakan bentuk lelang yang
menggabungkan proyek-proyek pembangunan
yang sejenis dengan nilai kecil menjadi satu paket.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengerjaan proyek, selain memudahkan
kontrol. Akan tetapi, belakangan ada keberatan
sejumlah pihak terhadap prakik lelang konsolidasi.
Alasannya, lelang konsolidasi mengakibatkan
pengusaha kecil dan menengah (UKM) sulit untuk
memenangkan lelang. Lelang konsolidasi hanya akan
dimenangkan oleh pengusaha besar.
Menurut Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah
LKPP, Ikak Patriastomo, konsolidasi adalah proses
untk memaksimalkan value for money, maksimalkan
dampak pengadaan, meminimalkan transaction cost,
dan banyak pertimbangan lain.
Lebih jauh Ikak menjelaskan konsep lelang
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konsolidasi. Menurutnya, konsolidasi tidak selalu
menyatukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Untuk
melakukan lelang konsolidasi, pertimbangan utamanya
adalah bagaimana kebutuhan yang dihadapi oleh
instansi/lembaga maupun pemerintah daerah yang
bersangkutan. Misalnya, suatu instansi membutuhkan
A, B, C, D dan seterusnya. Untuk memenuhi kebutuhan
itu harus dilakukan kajian lebih dahulu.
“Sebagai ilustrasi, jika kita hendak belanja
bensin, misalnya, apakah kita membelinya satu liter
demi satu liter sesuai kebutuhan sehari-hari kita?
Atau kita beli sekaligus sampai full-tank?” ungkap
Ikak mencontohkan. Menurutnya, semua itu harus
disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Jika
kebutuhannya untuk pergi jauh, maka perlu diisi sampai
penuh bensinnya. Tapi jika hanya jarak dekat dan uang
yang tersedia juga terbatas, maka membeli secara
EDISI 08 2017
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Misalnya, penggabungan paket pengadaan kecilkecil menjadi satu paket kontrak dengan nilai sekian
triliun rupiah, apakah dengan penggabungan itu
pekerjaannya menjadi optimum? “Belum tentu juga.
Jika situasinya tidak ada persaingan antar peserta
lelang, maka jadinya tidak optimum. Menurut Ikak,
harus dipertimbangkan bagaimana penyedia-penyedia
tadi untuk tetap bersaing. “Dengan persaingan di antara
para penyedia itu, maka harganya akan terkoreksi dan
hasilnya nanti menjadi optimum,” jelas Ikak.
Ikak lebih jauh menjelaskan, dengan melakukan
konsolidasi kontrak pekerjaan jadinya hanya satu, dan
mengelola satu kontrak tentunya akan lebih murah
dan mudah daripada mengelola 1.000 kontrak. Namun
demikian apakah hasilnya optimum? Jawabnya, belum
tentu juga. Karena situasinya dianggap tidak optimum,
sehingga dampak dari pengadaan itu menjadi terbatas.
“Contoh lain misalnya, Anda akan mengangkut 100
orang dari Kuningan ke Blok M. Ternyata 100 orang itu
bisa diangkut dengan menggunakan satu bus besar saja
dengan biaya Rp 100 juta misalnya. Alternatif lain adalah
menggunakan 3 bus kecil-kecil dengan ongkos yang
sama Rp 100 juta juga. Pilihan terakhir memberikan
dampak yang lebih luas, karena mendistribusi
pendapatan kepada lebih banyak pihak yang terlibat.
Jadi konsolidasi harus mempertimbangkan hal-hal
seperti itu,” ungkap Ikak.
Konsolidasi dalam konteks kebijakan bukan hanya
menyangkut aspek teknis menggabungkan paketpaket pengadaan. Dalam operasionalnya, memang
tidak mudah untuk melaksanakannya. Dibutuhkan jam
terbang cukup dari unit yang melakukan konsolidasi dan
juga jam terbang dari pengambil keputusan konsolidasi
tersebut. Karena itu perlu proses dan semata-mata
bukan hanya berdasarkan ukuran jumlah paket yang
dilelang.
Ikak kemudian memberikan gambaran lain.
Misalnya dalam membangun Puskesmas, jumlah
puskesmas yang akan dibangun sebanyak 100 unit,
masing-masing dengan nilai Rp1 miliar. Dengan
demikian jika digabungkan nilainya jadi 100 miliar.
Jika 100 unit puskesmas itu dibangun oleh 100
perusahaan yang berbeda, maka diperlukan 100 orang
pengawas. Andaikan untuk pengawasan alokasinya 4
persen dari nilai proyek, maka untuk satu pekerjaan
di satu perusahaan biaya pengawasannya Rp40 juta.
Bandingkan jika pekerjaan itu disatukan menjadi satu
paket dengan nilai Rp100 miliar, maka alokasi untuk
14
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pengawasan nilainya 4% dari Rp100 miliar yakni Rp4
miliar. “Kira-kira konsultan pengawas mana yang lebih
baik, yang dibayar Rp40 juta atau Rp4 miliar? Ya, yang
Rp4 miliar tokh. Jadi soal konsolidasi ini, dalam satu
kasus pekerjaan bisa jadi disatukan. Tapi dalam kasus
yang lain lebih baik tidak disatukan. Dengan demikian
kita tidak bisa hitam putih dalam memandang lelang
konsolidasi ini,” kata Ikak.
“Value for Money”
Soal lelang atau kontrak konsolidasi sebenarnya
bukanlah ide baru. Tahun 2006 istilah itu sudah ada.
Menurut Ikak, gagasan yang setara dengan kontrak
konsolidasi adalah strategic management atau strategic
procurement. “Jika kita bicara strategic management
maka di dalamnya ada kontrak konsolidasi. Penyebutan
konsolidasi itu cuma persoalan marketing saja. Selain
itu, secara regulasi juga lebih mudah kalau bicara
tentang konsolidasi pengadaan. Diharapkan konsep
ini mudah untuk dipahami,” jelas Ikak. Akan tetapi
ternyata masalah lelang konsolidasi ini tidak mudah
juga untuk dipahami.
Secara konsep, proses konsolidasi dilakukan
sejak tahap perencanaan. Perencanaan pengadaan
yang menghasilkan rencana ruang lingkup paket
pengadaan, jangka waktu pelaksanaan, perkiraan
tingkat kompetisi dan posisi pasokan menjadi proses
yang bolak balik dengan ketersediaan anggaran dan
kebutuhan barang. Konsolidasi akan menghasilkan
proses lelang yang lebih sedikit jumlah paket lelang.
Dengan demikian, konsolidasi akan mengurangi beban
Pokja ULP, termasuk menghemat waktu pelaksanaan
pemilihan. Pada situasi ini, kebutuhan akan barang dan
jasa dianalisis dengan melihat jumlah penyedia dan
kelompok kualifikasinya. Kebutuhan dapat digabung
menjadi satu paket dari banyak item barang dan jasa
yang memiliki penyedia dengan kualifikasi penyedia
yang sama.
Konsolidasi yang menghasilkan nilai paket
pengadaan yang lebih besar akan memberi peluang
didapatnya penyedia yang lebih kompeten, sekaligus
memberi potensi keuntungan lebih besar bagi penyedia.
Konsolidasi menjadi nilai paket lelang yang lebih besar
tetap tidak menutup peluang bagi sub-kontrak. Bahkan
menciptakan peluang didapatnya mutu pekerjaan yang
lebih standar dengan harga satuan yang lebih seragam.
Konsolidasi dari perspektif manajemen kegiatan
juga akan mengurangi biaya overhead dari pengelola
pengadaan (Pejabat Pembuat Komitmen) karena
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berkurangnya beban administrasi dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan. Konsolidasi bukan hanya
proses penggabungan paket pekerjaan, tetapi suatu
proses yang mengoptimasikan seluruh aspek untuk
mendapatkan value for money pengadaan.
Pertanyaannya, apakah LKPP memberikan
pendidikan khusus untuk SDM mengenai lelang
konsoliasi ini? Kembali Ikak memberi penjelasan,
“Idealnya, siapapun pengelola anggaran harus mampu
berpikir ke arah sana (konsolidasi). Tapi masalahnya,
tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Dalam
praktiknya bisa saja salah dalam memilih orang,
misalnya orang yang dipilih tidak punya kemampuan
konsolidasi. Tapi bisa juga karena memang tidak
tersedia orang yang mampu untuk menangani lelang
konsolidasi itu.”
Menghadapi situasai ini LKPP tidak berdiam diri.
Dengan tenaga dan kemampuan yang terbatas, LKPP
mendidik tenaga-tenaga di bidang pengadaan. Di
Indonesia berdasarkan data tahun 2015-2016 terdapat
sekitar 514 daerah kabupaten/kota, ditambah 34
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provinsi. Tentu saja ini menjadi tantangan berat
bagi LKPP untuk menyediakan tenaga pengadaan
yang mencukupi. “Ini jadi tantangan dan indikator
keberhasilan kita, apakah LKPP sudah mampu
membuat perbedaan. Lalu bagaimana hasil
evaluasinya? Ya, masih banyak yang harus dilakukan
termasuk perubahan mindset di dalam LKPP
sendiri,” ungkap Ikak. Perubahan cara berpikir yang
dimaksudkan oleh Ikak adalah LKPP jangan bergerak
sendirian, tetapi harus menggandeng berbagai pihak
lain yang terkait untuk berkolaborasi membangun
sistem pengadaan barang dan jasa yang terbaik.
“Tantangan kita memang sangat besar. Tidak
pantas kalau LKPP sendirian melakukannya. Kita harus
mengajak dan memberi ruang untk seluruh stakeholder
ikut dalam proses. Tuntutan kepada LKPP juga sangat
besar. Bangsa kita sangat berharap kepada LKPP
untuk melakukan perubahan dalam perbaikan dalam
pengadaan barang dan jasa,” tegas Ikak .
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Mimpi Jawa Barat Bangun
TPPAS Legok Nangka
Masalah sampah sudah lama menjadi momok bagi masyarakat terutama
yang tinggal di perkotaan. Solusi dilakukan melalui proyek KPBU (Kerjasama
Pemerintah Dan Badan Usaha. Pemprov Jawa Barat mulai melakukannya

P

enanganan sampah telah menjadi masalah
krusial yang dihadapi Pemerintah Provinsi
Jawa Barat. Data Pemprov Jabar menunjukkan
bahwa jumlah timbunan sampah di wilayah ini ditaksir
mencapai 42.000 m3 per hari atau setara 16.800 ton
per hari. Dari Kota Bandung saja, PD Kebersihan Kota
Bandung menaksir jumlah produksi sampah pada 2014
di kota ini mencapai 1.549 ton per hari, padahal sampah
yang mampu diangkut ke tempat pembuangan akhir
(TPA) hanya sebanyak 1.100 ton per hari. Sekarang
terbayangkan berapa jumlah sampah yang tidak
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terangkut?
Seiring digulirkannya proyek-proyek berskema
KPBU, Pembangunan Tempat Pengelolaan dan
Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka
digadang-gadang menjadi proyek kunci dalam
menangani persoalan sampah di wilayah Bandung
Raya. Gaung percepatan realisasi proyek pengolahan
sampah ini pun semakin besar seiring dengan keinginan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadopsi teknologi
tinggi untuk mengubah sampah menjadi energi (waste
to energy).

KREDIBEL

FOKUS

TPPAS Legok Nangka merupakan tempat
pengolahan sampah pertama di Indonesia yang
dirancang mengadopsi teknologi mutakhir untuk
mengubah sampah menjadi sumber energi (waste
to energy). Dengan memanfaatkan sampah yang
bersumber dari 6 kabupaten/kota di wilayah Bandung
Raya, TPPAS ini didesain untuk dapat menghasilkan
tenaga listrik hingga 20 megawatt.
Jadi, selain menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan, tempat pengolahan sampah ini pun
memiliki keunggulan secara ekonomis. Pasalnya,
produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pemrosesan
sampah dapat dijual kepada Perusahaan Listrik Negara
(PLN) sebagi salah satu mekanisme pengembalian
investasi.
Hal ini pun sejalan dengan kebijakan pemerintah
pusat yang menargetkan penggunaan energi baru dan
terbarukan paling sedikit 23% pada 2025 mendatang.
Jadi bayangkan saja sampah yang biasanya menumpuk
di pinggir-pinggir jalan, justru kini sangat dibutuhkan
untuk menyuplai kebutuhan “bahan bakar” mesinmesin pengolahan sampah di Legok Nangka. Lalu
bagaimana pembagian suplai sampah yang dibebankan
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kepada 6 pemerintah kabupaten/kota?
Skenario kewajiban enam pemerintah kabupaten/
kota untuk menyuplai sampah ke TPPAS Legok Nangka
pun telah dibuat. Dalam hal ini, Pemerintah Kota
Bandung berkewajiban untuk menyumplai sampah
terbesar dengan kuota sebesar 1.200 ton per hari.
Sementara itu, sisa kebutuhan sampah per harinya
akan disuplai dari lima kabupaten kota lain dengan
perincian, Kabupaten Bandung 300 ton, Kabupaten
Bandung Barat 200 ton, Kota Cimahi 150 ton, Kabupeten
Sumedang 50 ton, dan Kabupeten Garut 100 ton.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat dalam penyediaan fasilitas pengelolaan
dan pemrosesan sampah, pada 2014 lalu Gubernur
Provinsi Jawa Barat dan enam bupati/walikota telah
menandatangani perjanjian kerja sama tentang
pengelolaan TPPAS regional di wilayah Bandung
Raya. Bahkan, untuk memperkuat komitmen dalam
penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
juga menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun
2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat.
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Optimisme pembangunan TPPAS Legok Nangka
tidak terlepas dari kesuksesan pembangunan TPPAS
regional di Lulut Nambo. Fasilitas pengolahan yang
penandatanganan kontrak pembangunannya dilakukan
pada 21 Juni ini nantinya akan mampu memproses
1.500-1.800 ton sampah per hari. Bahkan, kegiatan
pengolahan dan pemprosesan sampah di TPPAS ini
pun mampu menghasilkan keluaran yang bernilai
ekonomis, berupa refuse derived fuel (RDF) yang biasa
digunakan sebagai bahan bakar di pabrik semen dan
pupuk kompos.
Meski tidak mengadopsi teknologi yang sama,
nyatanya kedua TPPAS ini dibangun atas skema
pembiayaan yang sama, yaitu KPBU. Dengan
mengikutsertakan pihak swasta dalam proyek TPPAS
Legok Nangka, Pemprov Jawa Barat dapat menekan
anggaran yang perlu dikerluarkan dalam pembiayaan
proyek ini.
Faktanya—dalam publikasi yang diterbitkan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
EU-Indonesia Trade Cooperation Facility—disebutkan
bahwa pelibatan swasta dalam proyek pengolahan
sampah sangat menguntungkan. Sebab, banyak pihak
18
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swasta yang memiliki pengalaman dan pengetahuan
teknis serta keahlian mereka dalam melakukan
manajemen kegiatan operasional secara efisien. Selain
itu, melalui pelibatan swasta dalam proyek pemerintah
yang mengusung skema KPBU ini pula,penyediaan
peralatan dan suku cadang yang terkait dengan
pemeliharaan mesin pengolahan dapat dilakukan lebih
cepat dan—secara hukum—pengembalian investasi
pun dianggap lebih ringan dengan diperbolehkannya
pengambilan keuntungan dari penjualan listrik.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan
PengadaanKhususGAADiahAmbarawaty menjelaskan,
pemerintah dapat menentukan spesifikasi output
sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan proyek
KPBU. Hal ini, menurutnya, sangat penting dalam
usaha mencapai kesepakatan standar layanan. Apalagi,
penyusunan spesifikasi output ini nantinya sangat
berpengaruh terhadap model pengembalian investasi.
“Nah, KPBU, tuh, bukan terkonsentrasi menyediakan
infrastruktur bangunannya saja, tapi termasuk cara
mengoperasikannya. Jadi, seperti apa nih kita harus
membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga
sampah itu,” ujarnya saat diwawancarai beberapa
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waktu lalu di kantor LKPP, Jakarta.
Dengan keahlian dan fleksibilitas yang dimiliki pihak
swasta, pemerintah pun telah menetapkan beberapa
kriteria yang harus dipenuhi penyedia, di antaranya
kemampuan untuk mengolah 1.800 ton sampah per
hari, kemampuan memproduksi listrik 20 Megawatt,
serta keterbatasan area pengolahan dengan luas lebih
kurang 20 ha.
Pembiayaan dan Besaran Tipping Fee
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun tetap optimistis
proyek ini dapat terus berlanjut hingga selesai meski
total pembiayaan pembangunan TPPAS ini ditaksir
mencapai, 2 triliun. Pasalnya, penerapan skema KPBU
pada proyek ini memungkinkan pemberlakuan skenario
viability gap funding (VGF). Artinya, pemerintah pusat
dimungkinkan untuk ambil andil dalam pembiayaan
pembangunan proyek ini dengan besaran mencapai
35% dari total biaya.
Estimasi perhitungan pengenaan biaya pun telah
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika
proyek ini direalisasikan tanpa dukungan VGF, Pemprov
Jawa Barat dan 6 pemerintah kota/kabupaten yang
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terlibat harus menanggung porsi pembiayaan masingmasing 30% dan 70%. Lalu bagaimana jika skenario
VGF diberlakukan?
Dengan besaran VGF sebesar 35% saja, Pemerintah
Jawa Barat mampu menekan besaran pengenaan
tipping fee hingga 49%, baik yang dibebankan kepada
masyarakat, pemerintah provinsi, maupun enam
pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Jadi,
dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat,
masyarakat hanya perlu membayar Rp252.000 dari
total pengenaan tipping fee yang seharusnya sebesar
Rp502.000 per ton.
Lalu usaha apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat untuk memastikan penyelesaian
proyek TPPAS Legok Nangka? Simak selengkapnya
dalam rubrik wawancara khusus bersama Deny Juanda
Puradimaja.

EDISI 08 2017

19

W A W A NCA RA

WAWANC ARA
Tim liputan Majalah Kredibel, M. Adjie Dwihapsoro
dan Enggar Teguh Apriyanto, secara khusus
mewawancarai Deny Juanda Puradimaja, Asisten
Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi
Jawa Barat mengenai pembangunan Tempat
Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berikut kutipan wawancaranya.

Dari sekian banyak metode pengadaan, apa
latar belakang Bapak mulai melirik skema
KPBU?

Jawa Barat Bangun Infrastruktur
Dengan Skema KPBU
Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak cara
melaksanakan pembangunan. Salah satu yang ditempuh oleh Provinsi Jawa
Barat adalah pengadaan infrastruktur melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha). Cara ini dianggap paling cocok dalam mengatasi
keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah, baik terbatasnya biaya
maupun sumberdaya manusia
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Jadi, proses untuk pengadaan itu ‘kan banyak
pilihan, bisa hanya menyewakan, bisa juga
membangun (dengan skema) serah guna, bisa
melalui kerja sama pemanfaatan aset, bisa juga kerja
sama untuk pengadaan infrastruktur. Nah, menurut
terminologi di Indonesia, sebuah layanan publik dan
pembangunan infrastruktur yang dikerjasamakan
dengan pihak lain itu namanya KPBU.
Kenapa dipilih KPBU? Ini karena—ya tadi—
dua alasan: ada regulasi mengenai pemanfaatan
barang milik negara atau barang milik daerah untuk
pelayanan publik. Nah, slot yang paling sesuai untuk
pembangunan infrastruktur itu melalui KPBU.
Jadi keinginan Jawa Barat adalah membangun
infrastruktur yang memang itu merupakan
infrastruktur pelayanan publik. Seharusnya
pemerintah membiayai sendiri tetapi karena
keterbatasan uang maka kami bekerja sama dengan
swasta. Keterbatasan uang dan keterbatasan SDM
yang sifatnya jangka panjang.

Mengapa proyek TPPAS ini menjadi proyek
pertama dalam hal pelaksanaan KPBU?

Sebenarnya banyak, ya, yang ingin dibangun
Pemprov Jawa Barat. Kami ingin membuat dalam
kaitan dengan infrastruktur pelayanan publik,
bisa rumah sakit, bisa pelabuhan, bisa jalan . Nah
ini kebetulan ada dua yang ingin kami bangun.
Yang pertama, fasilitas pengolahan air. Fasilitas
pengolahan air itu dikenal dengan SPAM atau
sistem pengelolaan air minum. Yang kedua, fasilitas
pengolahan sampah.
Kedua hal ini merupakan bentuk fasilitas
pelayanan publik yang masih jarang ditangani secara
besar-besaran, baik oleh gubernur maupun oleh
bupati/walikota. Makanya—antara pembangunan
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fasilitas pengolahan air atau sampah—yang duluan
paling siap sekarang adalah pembangunan fasilitas
pengolahan sampah.
Rencana pembangunan fasilitas pengolahan air
itu masih dalam tahap persiapan. Nanti juga akan
kami realisasikan. Nah, kenapa fasilitas pengolahan
sampah TPPAS Legok Nangka ini di-KPBU-kan
dengan bantuan LKPP? Ya, salah satunya kami juga
sudah punya pengalaman sejenis, yaitu Tempat
Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah
(TPPAS) di Nambo, Bogor.

Merujuk pada progres pengerjaan
proyek TPPAS Legok Nambo, apa yang
membedakan proyek tersebut dengan
proyek TPPAS Legok Nangka?

Kalau di TPPAS Legok Nangka ini, ‘kan akhirnya,
kami ingin mendapatkan listrik (waste to energy).
Energi listriknya akan dijual ke PLN sehingga si
pengusaha ini akan dapat income dari penjualan
listrik. Berbeda dengan di TPPAS Legok Nambo.
Di sana itu tidak perlu menghasilkan listrik, tapi di
sana perlu menghasilkan bahan bakar untuk pabrik
semen di Bogor. Oleh karena itu, fasilitas waste to
energy ada di TPPAS Legok Nangka, sedangkan di
TPPAS Legok Nambo itu waste to RDV (refuse derived
fuel). RDV itu semacam paket-paket sampah kering
dengan proses tertentu. Dan ini menjadi bahan
bakar untuk membuat semen.
Dalam hal ini saya masih merasa banyak
pemimpin daerah yang belum melirik proyek KPBU
ini, padahal dari sisi finansial sebetulnya hal ini dapat
membantu mendorong pembangunan daerah.
Lalu bagaimana pendapat Bapak terkait dengan
komitmen Pak Aher dalam pelaksanaan proyek ini?
Kalau komitmen pak Aher, memang sudah
lama, sih. Beliau ingin sekali. Bahkan, mengenai
fasilitas pengolahan sampah, beliau inginnya itu
Januari tahun 2014; sebelum ayam berkokok itu
sudah selesai tender. Jadi, dulu seharusnya sudah
mulai pembangunan; sebelum ayam berkokok
1 Januari 2014. Dan itu sudah bertahun-tahun
diproses: gagal lagi, gagal lagi. Nah, rencana
realisasi TPPAS ini juga hampir 2 tahun ini yang
nambo. Pembangunan TPPAS Legok Nambo juga
ingin dimulai Januari 2014. Rencana pembangunan
Legok Nangka juga Januari 2014. Nah, yang TPPAS
Legok Nambo itu sudah selesai satu bulan yang lalu.
Nah, pembangunan TPPAS Legok Nangka mungkin
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harus bergeser menjadi April 2018.

Berarti konsep yang dulu sebetulnya juga
KPBU?

Dulu namanya kerja sama pemerintah dengan
swasta (KPS). Nah, salah satu kendalanya itu adalah
kebanyakan para investor itu tidak punya uang.
Jadi—begini maksudnya—pada saat tender, sih,
memang, tapi setelah menang ‘kan dia harus punya
modal kerja. Kalau skema kerja sama pemerintah
dan swasta (KPS) itu ‘kan dikerjakan dulu oleh
swasta karena mereka punya uang. Terus sekian
lama nanti uangnya dikembalikan dengan cara
pembayaran tipping fee. Nah,yang menang tender ini
nggak punya uang.

KPBU DAHULU NAMANYA KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN SWASTA.
SWASTA KELUAR UANG UNTUK
PEMBANGUNANNYA DAN AKAN
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH
MELALUI TIPPING FEE
Lalu adakah tim khusus dalam pelaksanaan
KPBU ini?

Jadi Pak Gubernur Jawa Barat itu sangat tertarik
kepada model organisasi penyelesaian Bendungan
Jatigede. Bendungan Jatigede itu adalah sebuah
proyek terlama di Jawa Barat—entah di Indonesia—
membuat bendungan dengan umur proyeknya itu 54
tahun, baru selesai. Pada tahun ke-52, dibuatkanlah
tim.
Nah, dalam timnya, Pak Gubernur selalu mebuat
dua layer. Ada tim advisor. Tim advisor itu adalah
tim yang terdiri dari para kepala dinas. Lalu ada
tim teknik atau operasional. Nah, itu yang disebut
dengan tim kekeuh. Nah, jadi kalau nanti ditanya,
“Kenapa, sih, di Jawa Barat sekarang proyek
sukses?” Karena ada tim kekeuh. Nah, tim kekeuh
itu kekeuh harus berhasil. Kekeuh itu keinginan yang
kuat. Nah, kemudian orang-orang di tim kekeuh—
saya ingin cerita tim kekeuh—itu dipimpin oleh saya
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sendiri dan anggotanya itu para eselon 3 dan juga
yang tidak bereleson, termasuk bantuan dari pakar
dari perguruan tinggi.
Jadi, dia, anggota tim kekeuh tidak mengenal
tempat: mau jabatannya dipindah ke mana juga
tetap saja menjadi anggota tim itu sampai proyek
selesai. Kalau tim advisor, yang namanya kepala
dinas itu kalau dimutasi sama saja dengan ganti
menteri (ganti orang). Nah, kalau tim kekeuh, mau
dipindahin ke mana saja dia tetap bertugas sampai
dengan selesai.

Mengingat banyaknya proyek KPBU yang
tersendat berdasarkan contoh kasus
proyek-proyek terdahulu, bagaimana Bapak
menilai keberlanjutan proyek ini?

Proyek ini bukan hanya sekadar pengadaan dan
ada pemenangnya, tapi ini ‘kan harus berlanjut.
Berlanjutnya, dua proyek yang sudah dilakukan ini
selesai sesuai dengan schedule. Nah, sustainable
juga diartikan cara-cara KPBU ini direplikasi untuk
proyek-proyek infrastruktur lain di Jawa Barat.
Kami membutuhkan dana sekitar 600 triliun atau
lebih dari 30 paket-paket KPBU. Minggu lalu, Pak
Gubernur dengan Kementerian Pariwisata sudah
menyepakati akan dibentuk enam kawasan ekonomi
khusus. Nah, di setiap kawasan ekonomi khusus ada
poyek-proyek infrastruktur untuk publik.
Jadi kenapa sekarang menjadi menarik? Karena
saya kenalan dengan istilah VGF (Viability Gap Fund).
Jadi, pemerintah pusat mendanai sebagai proyek
daerah yang dianggap penting dan strategis oleh
pemerintah pusat. Jadi, kami mempelajari juga
Nawacita. Diperdalam, nih, Nawacita. Apa yang
berelasi kuat dengan Nawacita, salah satunya, ya itu,
proyek pengolahan sampah, air, dan infrastruktur
umum. Jadi cocok.

Jadi apa kendala terbesar dari proyek KPBU
ini?

Proyek yang sekarang ini lancar-lancar saja
karena, menurut saya, uang yang akan dicari investor
itu juga yang mahal menjadi tidak mahal (nilai
investasi menjadi lebih rendah-red) karena ada VGF.
VGF ini yang menjadi prioritas karena itu ‘kan hampir
35%. Biasanya yang dulu ‘kan 100% dibiayai swasta.
Sekarang swasta tinggal membiayai 65% saja. Nah,
pembiayaan sebesar 65% ini lebih meringankan.
Saya yakin, gubernur dan bupati/walikota lebih
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tertarik. Toh, karena ini juga untuk pelayanan publik.
Apalagi, dapat support dari pemerintah pusat 35%
maka ini menjadi menarik.

MELALUI KPBU PIHAK SWASTA
TINGGAL MENANGANI 65 PERSEN
SAJA DARI BIAYA PROYEK YANG
DIKERJAKAN
Bagaimana Bapak melihat aspek kelayakan
proyek TPPAS Legok Nangka ini?

Saya kira ada dua, ya. Kelayakan ekonomi itu
terasa bagi para investornya, sedangkan kelayakan
sosialnya, yah, masyarakat di sekitarnya dapat
mengambil manfaat yang baik, baik itu masyarakat
sekitar dengan CSR atau antar-masyarakat sekitar.
TPPAS Legok Nangka itu, contohnya, ada di kawasan
Bandung Raya. Jadi, ada 6 kabupaten/kota yang
diharapkan nanti menjadi kota yang bersih.

Proyek ini tentu membutuhkan lahan yang
besar, sedangkan kasus pembebasan lahan
itu sering kali menjadi kendala proyekproyek besar. Apakah ada kendala itu?

Kendala ada, tetapi tidak terlalu berarti. Toh,
sekarang sudah selesai dibebaskan. Masalahnya
itu membangun fasilitas processing sampahnya.
Memang di tempat lain ada masalah lahan. Kalau di
sini, sudah selesai dan sudah tertangani. Biasa ada
masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak menarik
malah.

Bagaimana strategi Pemprov Jabar untuk
menarik investor mengingat proyek ini
membutuhkan teknologi yang notabene
berimplikasi pada kebutuhan modal besar?

Pembiayaan TPPAS Legok Nangka itu kira-kira
3 triliun rupiah. Jadi kalau ambil kasar 65%-nya
saja, sudah jauh berkurang ‘kan. Nah, pembiayaan
yang hanya 65% dari 3 triliun itu pasti akan menarik.
Karena pembiayaan proyek itu di atas 1 triliun, rata
rata yang tertarik orang asing. Kalau masih 1 triliun,
masih banyak orang-orang sini (investor lokal)
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yang tertarik. Tapi kalau di atas 1 triliun, biasanya
orang asing yang tertarik dan orang asing biasanya
membuat konsorsium.

Biasanya dalam proyek pengadaan di
Indonesia, ada persyaratan keterlibatan
penyedia lokal. Lalu, dalam proyek ini,
apakah ada keterlibatan dari penyedia lokal
juga?
Kami sudah punya pengalaman menangani
yang TPPAS Legok Nambo itu. Sudah pernah ada
konsorsium antara Korea, Indonesia, dan Malaysia.

Jika melihat dari keseluruhan pelaksanaan
KPBU, tentu ada feasibility study,
pelaksanaan proyek, hingga operasional.
Nah, nantinya siapa yang akan menangani
operasional?

Itu termasuk kewenangan yang akan menang
tender. Jadi, tanah dari Pemerintah Provinsi.
Kemudian, komitmen persampahannya di-bikinkan minimal 1.800 ton per hari. Yang ditawarkan itu
pembangunan instalasinya dan juga untuk operation
dan maintenance.

Saya dengar proyek ini merupakan proyek
Pemprov Jabar, tetapi ada keterlibatan 6
pemerintah daerah. Bagaimana Bapak
bisa yakin dengan komitmen mereka untuk
pelaksanaan proyek ini?

Ya, ini atas permintaan mereka. Kami, provinsi,
memang tugasnya adalah mengembangkan
berbagai fasilitas publik. Nah, ini dapat ditangani
dalam bentuk skema penanganan sampah
regional. ‘Kan undang-undang menunjukkan
(mengamanatkan) sampah itu kewenangan masingmasing kota—tetapi karena sudah bergabung
dalam kawasan pengembangan—dimungkinkan
apa yang disebut dengan TPPAS regional.
Regional itu meliputi beberapa kabupaten.
Kebetulan ini regionalnya adalah Bandung Raya.
Jadi ada enam kabupaten/kota. Yang utamanya
adalah Kota Bandung. Itu hampir 1.200 ton per
hari, padahal kita desain ini ‘kan 2.000 ton per hari.
Nah, itu 1.200 ton per hari hanya dari Kota Bandung.
Kemudian yang kedua dari Kabupaten Bandung. Itu
sudah 300 ton per hari. Kemudian ada lagi Bandung
Barat. Itu menyuplai 200 ton. Jadi, 1.200 tambah 500
sudah 1.700. Nah, dari yang lain-lain suplainya kecil:
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dari Cimahi 150 ton, dari Sumedang 50 ton, dan dari
Garut 100 ton.

Bandung Raya. Jadi Tasikmalaya bukan termasuk
Bandung Raya. Jadi di antara Bandung Raya, di
mana yang bisa disediakan lahan? Di sebelah barat
sudah padat; ke utara kawasan lindung; ke selatan
juga kawasan lindung; di kota sudah tidak ada
tempat. Yang ada ke timur dan itu aksesibilitasnya
sudah bagus. Sudah ada jalan tol di sana.

SETIAP DAERAH YANG TERLIBAT DALAM
KPBU INI HARUS MENANGGUNG BEBAN
BIAYA SESUAI PROPORSINYA
MASING-MASING

Terkait dengan dukungan regulasi apakah
saat ini sudah cukup.

Jika ada daerah yang tidak memenuhi
kebutuhan suplai sampah, adakah
punishment-nya?

Ya, harapannya, yang pertama, kami berharap
ke LKPP, konsultan PWC, dan lain-lain itu bisa tetap
staminanya seperti sekarang. Ya, membantu tim
yang saya pimpin ini agar on schedule hingga kontrak
ditandatangani. Itu harapan pertama.
Nah, harapan kedua, kami berharap LKPP
juga dapat menfasilitasi untuk berbagai training—
bukan hanya training di dalam negeri—tapi juga di
luar negeri untuk melihat bagaimana kerja sama
pemerintah dengan swasta di luar negeri.
Yang ketiga, harapannya itu—karena Jawa Barat
itu punya banyak, mungkin lebih dari 50 paket, yang
akan di-KPBU-kan—kami berniat dan Pak Gubernur
sudah setuju untuk membentuk yang namanya PPP
Center. Jadi katakanlah simpul KPBU. Karena gini,
kalau KPBU itu per proyek. Jadi KPBU proyek Legok
Nangka seperti ini.
Koordinator dari yang menangani KPBU KPBU
itu adalah simpul. Nah, simpul KPBU ini dalam
terminologi umum adalah PPP Center. Jadi nanti
kalau ada proyek TPPAS Cirebon atau Kerawang,
ada tim KPBU Cirebon dan ada tim KPBU Karawang.
Nah, yang memayungin ini semua siapa? Itu adalah
PPP Center. Konon PPP Center ini tidak mudah
dibentuknya karena (pemimpinnya) harus punya
wibawa, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga
wibawa dan relasi di tingkat nasional.

Yah sudah bersepakat kan? Jadi kabupaten/
kota itu dia harus membayar sebanyak itu. Itu
proporsional. Nggak boleh kurang dari ini karena
sampah yang sebenarnya terjadi di situ itu lebih dari
ini. Ini ‘kan yang diproses di sini 2.000 ton. Mungkin
totalnya bisa sampai dengan 3.000-3.500 ton, tapi
‘kan mereka akan membereskan sampah itu di
rumah dan di fasilitas-fasilitas lokal. Jadi tidak akan
pernah kurang sampah.

Apakah ada strategi khusus yang dilakukan
Pemprov Jabar untuk menarik banyak
peminat?

Ada. Jadi yang pertama ada namanya market
sounding. Jadi, nanti ada suatu acara dari proyek
Legok Nangka itu dan akan di-bikin sedemikian
menarik. Kemudian ada pertemuan-pertemuan,
namanya market sounding untuk melihat peminatnya
banyak atau enggak.
Jadi mungkin juga publikasinya harus bagus—
bukan hanya di koran lokal—tapi juga di koran
nasional. Mungkin international, ya, paling tidak
lewat internet. Dan sebetulnya banyak sekali,
kok, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang
networking-nya bagus.

Sudah mencukupi . Tinggal percepat (realisasinya)
saja.

Apa harapan Bapak dari proyek KPBU ini?

Pemilihan lokasi pembangunan TPPAS ini
berada di Kabupaten Garut. Mengapa pihak
Pemprov tidak pemerintah daerah yang
lebih dekat dengan lokasi TPPAS, misalnya
Kabupaten Tasikmalaya?
Kami melihatnya ‘kan konsep metropolitan
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Modus Korupsi Mulai Bergeser
(Bisnis Indonesia, 19 April 2017, Halaman 8)

Jakarta–Penggelembungan harga alat-alat kesehatan
merupakan modus terbanyak dalam kasus tindak
pidana korupsi kesehatan sepanjang 2010-2016. Modus
alat kesehatan itu menggeser pola korupsi harga obat.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption
Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan berdasarkan
riset Tren Korupsi Kesehatan 2010-2016 yang dilakukan
lembaganya, peningkatan korupsi yang signifikan
terjadi pada periode 2013-2015.
“Ada pergeseran objek korupsi kesehatan di mana
[korupsi] dana obat-obatan mengalami perununan
peringkat yakni menjadi peringkat keempat dari
sebelumnya peringkat kedua,” kata Febri di Jakarta,
Selasa (18/04).
Penerapan pengadaan melalui katalog elektronik yang
terbuka membuat korupsi obat-obatan menjadi lebih
sulit dilakukan.
http://koran.bisnis.com/read/
20170419/440/646293/moduskorupsi-mulai-bergeser

Salah satu contoh yang digambarkan Agus adalah
situasi APBD DKI Jakarta yang terpengaruh oleh
peristiwa Pilkada. Di mana menurutnya sisa
pemerintahan yang ada belum bisa menyelesaikan
proses pengadaan yang telah disusun.
“Contoh Pak Ahok, sekarang diganti Pak Djarot
kemudian Pak Anies ingin mempengaruhi, mana bisa.
Lalu nanti di bulan Oktober anggaran yang ada harus
selesai dibelanjakan, yakin Desember semua bisa
tereksekusi dalam dua bulan, secara politik ini sah, tapi
tidak begitu di pengadaan,” papar Agus.
Gangguan ekosistem seperti itulah yang menghambat
iklim pertumbuhan pengadaan barang dan jasa ke
tingkat selanjutnya. Agus percaya peran masyarakat
dalam pengawasan dapat mengurangi potensi-potensi
masalah tersebut.
“Mulai sekarang harus berjuang bereskan semua
itu, untuk itu output seperti ICW dan masyarakat bisa
memberikan crowd control pengawasan pada proses
pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.
https://news.detik.com/
berita/d-3508214/lkpp-paparkanpengaruh-suksesi-politik-ke-polapengadaan-barang

(Detik.com, 22 Mei 2017)

ICW Sebut Kepolisian Duduki
Peringkat Teratas Potensi Rawan
Korupsi

Jakarta-Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo
memaparkan hubungan dinamika politik dan
proses pengadaan barang dan jasa. Ujungnya akan
menciptakan pola baru dan varian modus korupsi.
“Ekosistem politik misalnya termasuk pilkada, itu bisa
menjadi poin yang mempengaruhi proses pengadaan
barang dan jasa. Misalnya untuk menjadi kepala
daerah atau anggota dewan, otomatis ada modus yang
digunakan seperti jual beli kursi untuk meng-abuse
pengadaan,” kata Agus di kantor LKPP, Jl Epicentrum
Tengah, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
“Kedua, konsep tahun anggaran tunggal. Secara
akuntan, prinsip ini benar dilakukan di pemerintahan,
tapi hal ini tidak akan klop dengan mekanisme
pengadaan barang dan jasa,” imbuh Agus.

Jakarta-ICW memaparkan potensi kecurangan
terjadi dalam proses pengadaanaan barang dan jasa.
Menurutnya beberapa instansi seperti Kementerian
Pekerjaan Umum (PU) dan lembaga kepolisian paling
beresiko terjadinya korupsi.
Hal itu disampaikan dalam perpanjangan MoU ICW
dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau
Jasa Pemerintah (LKPP), di kantor LKPP, Jl Epicentrum
Tengah, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).
“Meski sudah menggunakan elektronik tapi tetap saja
masih banyak potensi kemungkinan terjadinya korupsi.
Karena meski sudah dibuat dalam kajian e-tendering
tapi itu sudah dimanipulasi atau kongkalikong,” ujar
koordinator ICW Siti Juliantari Rachman.
Dalam pemaparannya ICW memetakan potensi

LKPP Paparkan Pengaruh Suksesi
Politik ke Pola Pengadaan Barang
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kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang
dan jasa, dengan menggunakan metode Potential
Fraud Analysis (PFA). “Lembaga kepolisian misalnya
mendapat skor tinggi 16,4, diikuti Kementerian PU dan
Kementerian Perhubungan. Artinya semakin tinggi nilai
yang didapat potensi kecurangan semakin rawan,” jelas
Siti.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan keterlibatan
publik dalam pengawasan pengadaan barang dan
jasa di pemerintahan atau lembaga sangat diperlukan.
Karena masyarakat akan mudah memantau proses
tersebut secara aktif.
https://news.detik.com/
berita/d-3508087/icw-sebutkepolisian-duduki-peringkatteratas-potensi-rawan-korupsi

UMKM Bisa Berbisnis dengan
Pemerintah
(Indopos.co.id Selasa, 18 Juli 2017 | 15:53)

INDOPOS.CO.ID-Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) terus tumbuh. Pemerintah pun berupaya
menumbuhkan ekosistem UMKM yang sehat. Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
mengundang para stakeholder di Jakarta Creative Hub,
Thamrin, Selasa (18/7).
Robin Asad Suryo Deputi Bidang Pengembangan
Strategi dan Kebijakan LKPP mengatakan, UKM
memiliki andil besar menyumbang Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia. Sehingga UMKM merupakan
salah satu penggerak perekonomian di Indonesia yang
mampu bertahan terutama pasca krisis ekonomi.
Untuk meningkatkan daya saing UMKM, LKPP
memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait
kesempatan dan peran UMKM dalam mengikuti
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Salah satu upaya adalah merilis aplikasi Vendor
Directory. Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai
aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM
untuk memasarkan produk barang dan jasanya.
Dengan adanya aplikasi tersebut, diharapkan UMKM
dapat mempertahankan eksistensinya dalam
persaingan global saat ini.
“Hal ini juga berkesinambungan dengan program
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LKPP Raih Peringkat VI
Keterbukaan Informasi Publik

Gerakan UMKM 3.0–Gerakan UMKM Menuju Digital,
yang digagas oleh GOUkm.id,” kata Robin dalam diskusi
bertajuk “Pengadaan Pemerintah di Mata UMKM”
tersebut.
http://indobisnis.indopos.co.id/
read/2017/07/18/104437/
UMKM-Bisa-Berbisnis-denganPemerintah

Korupsi Mulai Bergeser ke Hulu
(Kompas, 26 Juli 2017, Halaman 4)

Yogyakarta,Kompas-Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo
menyatakan, pola korupsi dalam pengadaan barang/
jasa di lembaga pemerintah mulai mengalami
pergeseran. Dulu, praktik korupsi banyak dilakukan
pada tahap eksekusi pengadaan barang/jasa. Namun,
saat ini praktik korupsi mulai bergeser ke hulu yakni
sejak tahap perencanaan.
“Ada pergeseran pola korupsi. Dulu, korupsi dilakukan
di tingkat eksekusi pengadaan, tetapi sekarang pindah
ke hulu. Jadi, sebelum ada pengadaan, korupsi
sudah terjadi,” ungkap Agus di sela-sela Simposium
Moderinisasi Sistem Pengadaan Indonesia, Selasa
(25/7), di Yogyakarta.
Menurut Agus, korupsi terjadi karena dua hal,
yakni niat dan kesempatan. “Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) hanya
bisa mempersempit kesempatan untuk korupsi
dengan berbagai aturan, sistem, mekanisme, dan lain
sebagainya,”.
Agus mengklaim, upaya LKPP memperbaiki aturan dan
sistem pengadaan barang/jasa sudah cukup berhasil.
Hal ini terlihat dari praktik korupsi di tingkat eksekusi
pengadaan yang cenderung menurun. Meski begitu,
praktik korupsi belum sepenuhnya hilang dan justru
bergeser ke hulu, sejak tahap perencanaan anggaran
yang kadang melibatkan politisi di lembaga legislatif.
https://kompas.id/baca/polhuk/
politik/2017/07/26/korupsi-mulaibergeser-ke-hulu/
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Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
meraih peringkat VI pada Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2017 yang diselenggarakan
oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Tahun ini LKPP
berhasil naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya,
yang semula posisi X ke posisi VI dengan nilai 90,86
, kualifikasi menuju informatif pada Kategori Badan
Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian. Penghargaan diserahkan Ketua
KIP Tulus Subarjono kepada Sekretaris Utama LKPP

Salusra Widya, beberapa waktu lalu.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyampaikan
apresiasi dan ucapan selamat kepada kementerian,
lembaga non kementerian, BUMN dan partai politik
yang telah meraih peringkat tertinggi dalam hal
keterbukaan informasi publik. Kalla juga menekankan
pentingnya keterbukaan informasi publik. Tanpa
keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat
tidak lebih maksimal.
Tulus Subarjono menyampaikan bahwa untuk
menjamin adanya standar layanan informasi demi
terlaksananya keterbukaan informasi publik pada
badan publik di Indonesia, maka setiap tahun dilakukan
monitoring evaluasi (monev) atas pelaksanaan
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 th 2010. Monev
tersebut telah dilakukan oleh KI Pusat sejak tahun 2011.

E-Tender Cepat Raih Top 99
Inovasi Pelayanan Publik 2017
Gresik–Aplikasi e-Tender Cepat LKPP meraih
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Penyerahan penghargaan dilangsungkan
di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur,
Sabtu (20/5/2017) malam oleh Menpan RB, Asman
Abnur, kepada Kepala LKPP Agus Prabowo.
E-tender cepat adalah aplikasi yang dikembangkan oleh
LKPP untuk mempercepat proses lelang elektronik
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan
hanya 3-5 hari saja, lebih singkat dari sebelumnya yang
memakan waktu hingga tiga minggu.
E-tender cepat didukung dengan data penyedia barang/
jasa pemerintah yang tersimpan dalam aplikasi Sistem
Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) atau merupakan
Vendor Management System (VMS) yang menjadi tempat
para penyedia yang terkualifikasi memasukkan datadata perusahaan.
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Dalam e-tender cepat, penyedia bisa hanya dudukduduk di rumah, tiba-tiba dipanggil dan mendapat
kontrak kerja. Jadi penyedia cukup log in, memantau
inbox atau dashboard, tiba-tiba undangan dari pokja
datang. Hingga April 2017 sudah ada 72 Instansi yang
menggunakan e –tender cepat, dengan jumlah paket
sebanyak 1.611 Paket, dengan jumlah HPS sebesar Rp.
4.9 triliun.
Penerima Top 99 inovasi pelayanan publik 2017
terdiri dari 20 kementerian, 3 lembaga, 21 provinsi, 34
kabupaten, 15 kota, 2 BUMN, dan 4 BUMD. Kompetisi
inovasi pelayanan publik ini merupakan agenda
tahunan, yang diselenggarakan sejak 2014.
EDISI 08 2017
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iprahnya juga tak lepas dari perhatian, yang
paling terkenal tentunya saat membuat kebijakan
menenggelamkan kapal asing yang mencuri
ikan di perairan Indonesia. Ia juga termasuk menteri
yang dianggap memiliki kinerja baik menurut survey
lembaga Populi Center tahun 2015 lalu.
Lalu, bagaimanakah jalan hidupnya hingga ia tibatiba ditunjuk sebagai menteri?
Dan kenapa ia selalu bisa total dalam menjalankan
tugasnya? Simak cuplikan wawancara Kredibel dengan
Susi Pudjiastuti saat dia berkunjung ke kantor LKPP,
Rabu (16/08).

Ketika Anda dipilih sebagai menteri ada
yang memperdebatkan latar-beakang
pendidikan Anda yang tidak cukup tinggi.
Anda memutuskan berhenti sekolah. Apa
yang melatarbelakanginya?

Saya tidak merasa cocok dengan sistem
sekolah. Tidak happy lagi. Pertama tidak langsung
ke perikanan, jualan bed cover, nasi uduk, cengkeh
dan lain-lain. Pokoknya cari duit sendiri supaya tidak
diatur sama orang. Saya punya prinsip hidup, selalu
bisa menentukan apa yang saya mau dan apa yang
saya inginkan, apa yang saya lakukan. Kalau itu
sudah tidak bisa, ya saya change and do something or
go somewhere.

Susi Pujiastuti,

Mengalir Seperti Air
Susi Pudjiastuti, lahir di Pengandaran, 15 Januari 1965, adalah
Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019.
Penunjukan Susi sebagai menteri sempat menjadi sorotan publik.
Hal itu dikarenakan gaya Susi yang eksentrik dan fakta bahwa ia
tak mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
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Kemudian menggeluti usaha di bidang
perikanan sekaligus juga merambah bisnis
aviasi?

Selama saya bekerja di perikanan, saya melihat
seafood yang paling mahal ikan segar dan hidup.
Untuk transportasi ikan hidup, Indonesia lack of
transportation infrastructure. Ada yang datang dari
Jakarta (ke Pengandaran) kalau naik mobil 8 jam,
sementara naik pesawat cuma satu jam. Harga
lobster mati cuma 50rb-100rb, yang hidup 500-100
juta. So, saya pikir kenapa tidak pilih pesawat?
Empat tahun saya keliling bank (mencari
pinjaman), Semuanya tidak mau kasih karena
menganggap saya gila. Saya sabar menunggu
sampai akhirnya ketemu orang yang memahami
bahwa angka kematian lobster bisa untuk bayar
pesawat (disebut selisih harga kematian).
Saya tinggal di kota kecil kalau saya mau pergi
ke Jakarta, terbang bisa satu jam. Kalau harus naik
mobil it doesn’t make sense. Jadi saya pikir, untuk
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bisa go everywhere ya harus punya pesawat. Saya
juga percaya kalau punya landasan (pesawat) saya
bisa pergi anytime, jadi saya juga bangun runway satu
kilometer, saya membangun beberapa di lahan milik
pribadi. Lebih baik bangun satu kilometer runway
dan kita bisa get out, bisa bring things out inside kan
cepat. Market to the world, world to us.
Kalau ada orang suruh, ayo main dong ke
pangandaran 8 jam (perjalanan). Sori, nggak bisa.
Lalu bilang lagi, hey 30 minutes fly. It’s good. Orangorang juga pada datang. Jadi, walaupun diuji tinggal
di dusun saya bisa ketemu orang dari mana saja dan
saya bisa ke mana saja and anytime saya mau. Tidak
terlalu dependent.

Ketika memutuskan untuk menggeluti
dunia usaha, pernahkah terbayang
bahwa bergelut di dunia perikanan akan
mendapatkan achivement-nya itu sampai
setinggi itu?
Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi
bussinesswoman. Tidak terpikirkan. Just flowing
like water saja. Tapi ya saya selalu do my best, yang
terbaik dan bekerja. Saya menikmati pekerjaan saya,
itu yang paling penting. Dan kita manusia juga tidak
berhenti berpikir, tidak berhenti dalam pekerjaan,
observing, analisis lalu thinking. Keep going, moving
your mind, reading, watching, listening, dan terus
berjalan. And the process brings you anywhere,
anytime. Itu membawa kita ke mana-mana, I think
more, to do more, to get you more. Ya itu natural
menurut saya.

Bisa diceritakan bagaimana Anda tiba-tiba
ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri
Kelautan dan Perikanan?

Saya kenal jokowi waktu beliau esoknya mau
dilantik. Hari itu, kalau tidak salah saat beliau naik
pesawat jam 12 landing di Halim (bandara Halim
Perdanakusuma). Dan, selama musim kampanye
beliau itu sering pakai Susi Air, hanya saja saya tidak
pernah ketemu, belum pernah kenal karena saya
banyak (menghabiskan) waktu di Amerika. Malam
itu saya pikir harus mengucapkan selamat karena
beliau sudah sewa pesawat kita, lalu yang kedua
(karena) menang saya pikir saya mau jemput di
Halim sebagai pemilik pesawat, congratulate beliau.
Dan cuma dua menit saja. Saya terima kasih juga
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menyenangi pekerjaan atau tidak, maka anda akan
begitu saja. Saya dari dulu selalu mencoba tidak
punya take something behind the line. Tidak ada.
Saya lulus SMP jadi menteri, mau jadi apa lagi.

Ada tidak enaknya menjadi orang yang
terkenal?

Frankly speaking kadang-kadang annoying,
karena saya lost privacy, nggak bisa kemanakemana. Saya ke toko tidak bisa, macam-macam.
Pernah diminta elus-elus perut ibu hamil, saya pikir
saya ini menteri apa dukun? Ya, tapi saya lihat mata
mereka, sparkles on their eyes very beautiful. Saya
pikir itu no money can pay for that. Keep going saja.
Kadang juga jengkel, kenapa saya diributin, tapi
menteri lain tidak (menyoal banyaknya wartawan
yang banyak bertanya ke dirinya). Sampai hari ini
saya masih happy.

Apakah masih punya waktu untuk bertemu
anak-anak?

Kalau dulu kan usaha punya sendiri jadi ya saya
tarik saja anak-anak kemana saya pergi. Sekarang
(mereka) sudah besar dan tidak ikut saya. Tapi kalau
mereka libur saya bawa ke istana, saya bawa ke
kantor juga dan saya pikir akhirnya quality of time.
Saya dekat dengan anak-anak, open, mereka punya
kebebasan sendiri, saya hanya kasih tahu yang tidak
boleh. Jadi anak-anak tidak confuse. Yang tidak
boleh, no drugs, no violence, tidak boleh iri, dengki
sama orang, anything else is good.

Terkait hari kemerdekaan, apa sih makna
kemerdekaan untuk Susi Pudjiastuti?
bapak sudah pakai pesawat saya selama masa
kampanye.
Sewaktu mulai pemanggilan menteri, Mba Rini
(Rini Soemarno – waktu itu tim transisi kabinet
Jokowi) telepon saya untuk ke Istana. Lalu saya
datang ke Istana, kami diajak ngobrol sama pak
Jokowi selama 45 menit. Salah satu yang saya ingat
dia bilang perlu orang gila. Terus saya pulang tidak
ada apa-apa lagi. Kemudian saya ditelpon lagi, waktu
itu saya sedang mengajar di OJK. Ditanya lagi, kamu
agamanya apa? Wah ini pasti ada apa-apa kata saya.
Ya udah, waktu mau berangkat saya telpon bu Mega
(Megawati Soekarnoputri) karena disuruh ke Istana.
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Ibu membolehkan, ya sudah. Pelantikan, tanggal 28.
Seperti itu. Tidak hal yang istimewa.

Ada tanggapan dari keluarga sewaktu
dipanggil untuk menjadi menteri?

Saya tanya sama anak-anak, dan mereka
mendukung saya. Nadine (anak perempuan Susi)
bilang “I think is’ts good, I think your desiciveness, you
very desicive, you are very straightforward, you very to
the point, your integrity is very good for your country.“
Sempat saya bilang nanti I will have no time
anymore for all of you. (Nadine bilang) It’s okay, just go
mom. Ok, jadi saya jalan.
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Orang seringkali kagum terhadap passion
dan energi yang Ibu berikan dalam
melakukan sesuatu, tanggapan Ibu
bagaimana?

Saya tidak berfikir saya berenergi lebih apa gitu.
Pertama, yang penting mengerjakan sesuatu selalu
total komitmen. Yang kedua, saya harus suka atau
jika tidak suka saya tinggal pergi. Kalau kerjaan itu
sudah tidak bikin happy, you have no fun, ya for what?
do something else, karena kalau ini waste your time.
You nggak suka, lupakan! Lama-lama you juga sakit,
energi juga nggak ada. Kadang-kadang bete pasti
ada. Tetapi kan in the long run, apakah anda sudah
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Kemerdekaan itu hal yang sangat penting
untuk sebuah negara dan untuk seorang manusia.
Berdaulat berarti kita memiliki independency
untuk melakukan apa saja. Dan saya pikir dengan
memperingatinya kita juga mengingatkan bahwa
dulu kemerdekaan ini kita dapat dengan susah
payah. Dan yang kedua itu memastikan dengan
ingat merdeka berarti kita boleh sampai dependent,
surrender sampai memperbolehkan negara lain
kepentingan lain, selain dari kepentingan bangsa
Indonesia untuk moving forward, develop our nation.
Untuk itu harusnya inline dengan size kita ini kita
ini populasi kelima terbesar di dunia, laut kita kalau
saya, laut nomor dua terpanjang di dunia. Pada saat
sebelum jadi menteri misalnya, ekspor dan neraca
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perdagangan kita nomor tiga di Asia Tenggara.
Nah, sekarang untuk pertama kalinya, kita nomor
satu di Asia Tenggara. Dan saya membuktikan kita
merdeka dari lebih dari 10 ribu kapal laut asing yang
menangkap ikan di perairan kita.
Bisa menampung stok ikan yang berkelanjutan.
Dari 6,5 juta ton pada bulan Oktober tahun 2014,
sekarang sudah 12,5 juta ton. Kemudian, NTN (Nilai
Tukar Nelayan) naik dari 102, 104 ke 110 padahal
harga-harga naik tapi nelayan purchase powernya
naik. Kemudian nilai tukar usaha perikanan juga
naik menjadi 120%. Kemudian impor ikan turun
70%.
Yang terakhir, konsumsi ikan nasional naik dari
37 kilogram (kg) menjadi 43 kg berarti per kapita 7kg
X 250 juta = 1.750.000 ton. Itu dimakan oleh orang
kita, dan kita ingin menaikkan konsumsi ikan kita
menjadi 50 kg, tahun depan 53 kg dan kita butuh
750 ribu ton lagi, dan tentunya kita ingin stunting
index kita juga turun karena dari data statistik, anakanak kuntet itu semua tinggalnya di wilayah yang
konsumsi ikannya dibawah 31 kg.
Saat menerima Peter Benchley Ocean
Awards dalam acara di Washington DC, saya pikir
kemerdekaan yang saya maksud di sini adalah
Indonesia berdaulat atas lautnya di perikanan. Kita
harus pastikan itu. Dan saya berhasil membuat
Presiden menandatangani Perpres 44 Tahun 2016
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yang mengembalikan perikanan tangkap khusus
untuk Indonesia saja. Jadi harus modal Indonesia,
kapal Indonesia, orang Indonesia yang atur ikan.
Tapi kalau pengolahan, asing 100% pun boleh.
Tapi menangkap ikan menjadi urusan orang kita.
Jadi, perikanan tangkap jadi satu-satunya sumber
daya yang dikuasai, masuk dalam negative list oleh
Indonesia.
Nah, Indonesia lautnya sudah berdaulat, saya titip
saja pada anda generasi muda semuanya, jangan
sampai Perpres 44 ini direvisi. Ini tugas anda semua.
You all have that responsibility, keep that legacy. Saya
pikir ini adalah sebuah legacy yang bisa kita dapatkan
dan kita establishkan dan kita make it happen dan itu
adalah bukti bahwa kita ini merdeka. Kalau kita tidak
merdeka kita tidak bisa melakukan itu.
Dan saya berantas illegal fishing tanpa kompromi
karena saya pikir Indonesia adalah sovereign state.
Yang sudah memiliki independence sejak 70 years
ago.
Dan ke depan perang itu bukan tentang senjata
api, tapi lebih kepada ekonomi dan pangan. Dan with
the world population continue increase dan means of
supply of food, sustainability dari food supply itu very
critical. Laut ini sangat penting untuk ketahanan
pangan kita. Saya bangun sentra-sentra kelautan di
titik-titik Natuna, Sabang, Morotai, Biak, Saumlaki
Bawah sebetulnya bukan sekedar untuk perikanan
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saja, tetapi intinya sebuah titik-titik pertahanan.
Lalu di situ membangun perikanan, ada penangkap
ikan, ada cold storage, maka kalau ada apa-apa di
perbatasan kita sudah punya a self defense sufficient
system. Untuk membangun sebuah pertahanan. Itu
intinya.
Dan saya pikir kita wajib mengisi dan mewujudkan
bahwa orang Indonesia itu merdeka berkeadilan
sesuai dengan Pancasila yang kita punya.
Kenapa saya stop kapal asing, kapal ikan Exasing, karena selain mereka dulu juga mencuri, saya
ingin melakukan leveling playing field. Kalau kapal
200GT /500 GT jaringnya 50 kilometer (km) yang
terpendek 100 km melaut di laut kita maka nelayan
Indonesia tidak akan dapat apa-apa. Kapal-kapal
Vietnam yang masuk mencuri itu paling pendek
jaringnya 50 km. Kapal Thailand dan Cina ada 150
km. Lebarnya jaring 600 meter -1 km. You don’t want
that net sailing in your sea belt. It will take everything. Itu
ratusan kilometer yang paling pendek 50 km. Anda
boleh kapal-kapal begitu melaut di Indonesia. No
way. Makanya ya, dulu (mereka ambil) dari puluhan
juta ton turun sampai ke titik nadir di 6,5 jt ton.
Nah inilah, saya membawa arti kemerdekaan
sekarang ini bahwa you all at the responsibility, more
capable, more educated you are, you should have more
responsibility. Commitment to the nation. Jadi kalau
yang SMP ini taking responsibility, you should be
ashamed if you don’t.

tidak, we don’t have energy. Saya pikir make yourself
easy, itu juga adalah part to start something easy and
good for you.
Tapi birokrasi kadang-kadang aneh menurut
saya. They should not make things difficult. Saya sudah
bilang pak Presiden, jika harus ikut kebiasaan,
maka saya tidak bisa. Di KKP seperti kata bersayap
seperti penguatan, pembangunan, pengembangan,
optimalisasi, revitalisasi, sinkronisasi itu tidak boleh
lagi.
“Mau revitalisasi pembangunan pelabuhan apa
itu? Bikin dermaga, atau apa?”
Kadang-kadang ada judul diskusi FGD tentang
pengembangan, penguatan, koordinasi kualitas
apa perencanaan, pengembangan, pengawasan
pengembangan, Dan saya buang. Tidak ada. Karena
anggaran kita juga jadi ramping, kita juga bisa
kembalikan keuangan pemerintah banyak. “Apa
pemberdayaan nelayan? Beli perahu? ya tulis (saja)
beli perahu.”

Ibu aktif di media sosial, seperti instagram,
dan sebagainya , apakah Ibu menggunakan
admin atau pegang sendiri?

SP : IG (Instagram) tidak saya pegang, itu di-upload
oleh fotografer, ada staf khusus. Yang saya pegang
hanya twitter. Tapi kadang twitter tiga hari tidak aktif,
kadang (menyempatkan) satu jam untuk coba balas.
Tapi twitter, mostly saya balas.

Ada pesan penutup?

Continue dan kita berkarya untuk Indonesia, saya
pikir reward-nya juga akan kita rasakan sendiri.
Kadang-kadang frustating is there. Tapi kalau anda
continue going, keep your value, keep manner smarter
dalam hidup ini.
Mudah-mudahan 17 Agustus ini mengingatkan
kita semua lebih appropriately, behave dan berkarya
untuk negara, dengan penuh semangat, penuh
energi, tapi yang pertama yaitu to be happy, ini kalau
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Ada titip pesan ke LKPP?

Saya pikir LKPP suatu saat bisa seperti Amazon
(dotcom). Kadang saya ngeluh ke pak Agus (Kepala
LKPP), mau beli jaring, aja susah di internet atau
Amazon (dotcom). Saya mau beli gillnet, longline, bubu
ini itu. Bagaimana suatu saat LKPP itu more widening
the catalogue, Make it easy dan bikin simple dan saya
yakin itu bisa me-lead. Karena dunia (arahnya) akan
ke sana. Sekarang seperti toko-toko di Amerika
seperti JC Penney sudah tutup semuanya. 30 %
sudah shutdown dan more will be more. Indonesia is
going to the same way, toko-toko juga makin banyak
akan berkurang pengunjungnya karena buy online.
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RE G ULAS I

Tentang Uji Kompetensi
Inpassing Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang/Jasa

D

alam Rencana Strategis LKPP 2015-2019
disebutkan, salah satu kebijakan yang akan
dilakukan dan diwujudkan yaitu pengembangan
SDM (sumber daya manusia) di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang profesional.
Deputi bidang pengembangan dan Pembinaan SDM
LKPP, Dharma Nursani, dalam satu paparannya (2017)
menjelaskan, strategi tersebut dilakukan melalui
peningkatan kompetensi dan integritas pemegang
jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa.
Diungkapkan oleh Dharma Nursani, jumlah pejabat
fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di
Indonesia masih jauh dari memadai. Dari sekitar 90
ribu yang dibutuhkan, saat ini hanya ada 1.600 (seribu
enam ratus) orang di seluruh wilayah Tanah Air.
Selain jumlahnya masih kurang, belum semua SDM
pengadaan memiliki kompetensi yang cukup.
Menyangkut pemenuhan jumlah personel
pemangku jabatan fungsional pengadaan saat ini ada
peluang dan terobosan bagi penambahan jumlah
personel di bidang pengadaan tersebut. Dalam hal
ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah mengeluarkan
Peraturan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional
Melalui Penyesuaian/Inpassing. Melalui peraturan yang
diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016 itu setiap
pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat memiliki
kesempatan untuk menduduki posisi sebagai pejabat
fungsional (termasuk di bidang pengadaan barang/
jasa) melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing.
Salah satu syarat bagi PNS yang berminat melakukan
penyesuaian menjadi personel di bidang pengadaan
yaitu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
jabatan fungsional yang akan diduduki. Kebijakan
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inpassing jabatan fungsonal dilaksanakan hingga bulan
Desember 2018.
Merujuk pada Peraruran Menpan-RB Nomor
26/2016 tersebut, LKPP mengeluarkan Peraturan
Kepala LKPP Nomor 3/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Inpassing Pejabat Fungsional PPBJ.
Selain itu, juga diterbitkan Peraturan Kepala LKPP
Nomor 2/2017 Tentang Penetapan Kelas Jabatan
Fungsional.
Perka LKPP Nomor 3/2017
Penerbitan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3/2017
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing Pejabat
Fungsional PPBJ dimaksudkan untuk memperlancar
pelaksanaan inpassing bagi PNS yang akan ‘melamar’
pada jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa.
Salah satu syarat penting melakukan penyesuaian yaitu
mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan
fungsional yang akan diduduki. Petunjuk teknis yang
diatur dalam Perka LKPP Nomor 3/2017 ini diharapkan
menjadi pedoman bagi instansi/lembaga yang akan
melakukan uji kompetensi dalam rangka inpassing
jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa.
Perka LKPP Nomor 3/2017 mengatur antara lain
syarat-syarat bagi PNS yang akan melakukan inpassing
dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi untuk
inpassing pejabat fungsional pengadaan.
PNS yang melakukan inpassing disyaratkan
antara lain: 1) berijazah paling rendah Strata Satu
(S-1) atau Diploma IV (D-IV), 2) pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai persyaratan
kepangkatan jabatan yang akan diduduki, 3) nilai
prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu
tahun, 4) tidak menduduki jabatan fungsional lain,
dan 5) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
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pengadaan barang/jasa.
Sedangkan tata cara uji kompentensi disebutkan
antara lain bahwa uji kompetensi penyesuaian/
inpassing dilakukan dengan dua metoda yaitu: a)
verifikasi portofolio, dan b) ujian tertulis.
a) Verifikasi Portofolio.
Metoda verifikasi portofolio dilakukan terhadap
peserta yang memiliki portofolio sesuai jumlah unit
kompetensi yang dikuasai di bidang pengadaan
barang/jasa. Jumlah unit kompetensi yang harus
dikuasasi peserta berbeda-beda setiap jenjang jabatan
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang akan
didudukinya.
Untuk jenjang Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pertama ada 9 unit kompetensi
yang harus dikuasai yakni: 1) Mengaji ulang paket
pengadaan barang/jasa; 2) Memilih penyedia barang/
jasa; 3) Menyusun rancangan kontrak pengadaan
barang/jasa; 4) Menyusun dokumen pengadaan barang/
jasa; 5) Melakukan kualifikasi penyedia barang/jasa;
6) Menyampaikan penjelasan dokumen pengadaan
barang/jasa; 7) Mengevaluasi dokumen penawaran; 8)
Mengelola sanggahan; dan 9) Melakukan negosiasi.
Untuk jenjang Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Muda, selain 9 unit
kompetensi di atas ada tambahan 8 unit kompetensi
yang harus dikuasai yaitu: 1) Menyusun spesifikasi
teknis; 2). Menyusun harga perkiraan; 3). Melakukan
evaluasi kinerja penyedia barang/jasa; 4). Melakukan
finalisasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa;
5). Menyusun rencana pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa; 6). Mengendalikan pelaksanaan kontrak
pengadaan barang/jasa; 7). Melakukan penerimaan
hasil pengadaan barang/jasa; dan 8). Mengelola risiko.
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Sedangkan jenjang Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Madya ada ada tambahan 6
unit kompetensi yang harus dikuasai yaitu: 1). Menelaah
lingkungan pengadaan barang/jasa; 2). Melakukan
penyelarasan kebijakan pengadaan barang/jasa; 3).
Merumuskan organisasi pengadaan barang/jasa;
4). Menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan
barang/jasa; 5). Membentuk tim pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa; dan 6). Mengelola kinerja.
Dengan demikian Pejabat Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa jenjang Pertama harus menguasai 9
unit kompetensi, sedangkan jenjang Muda ditambah
8 unit kompetensi menjadi 17, dan jenjang Madya
ditambah 6 unit kompetensi sehingga totalnya 23 unit
kompetensi. Dalam uji kompetensi inpassing, syarat
kelulusan peserta uji didasarkan pada jumlah minimal
unit kompetensi yang dikuasai dan dibuktikan melalui
portofolio yang terverifikasi. Yaitu untuk jenjang Pertama
harus memenuhi 6 dari 9 unit kompetensi Skema
Pertama, untuk jenjang Muda harus memenuhi 11 dari
17 unit kompetensi Skema Pertama ditambah Skema
Muda, dan untuk jenjang Madya harus memeunhi 14
dari 23 unit kompetensi Skema Pertama, Muda, dan
Madya.
Peserta yang telah lulus dalam metode verifikasi
portofolio dinyatakan lulus uji kompetensi penyesuaian/
inpassing tanpa harus mengikuti tes tertulis.
b) Ujian Tertulis
Apabila calon peserta uji kompetensi penyesuaian/
inpassing tidak memiliki portofolio dengan jumlah
unit kompetensi yang dipersyaratkan sesuai masingmasing jenjang jabatan pengelola pengadaan barang/
jasa, maka uji kompetensi dilakukan dengan metoda
tes tertulis. Namun, calon peserta dipersyaratkan
EDISI 08 2017
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untuk memiliki bukti portofolio dengan sedikitnya 2 unit
kompetensi.
Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan
nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut:
Jenjang Jabatan Nilai Ambang Batas
Pertama 186 (70% dari nilai total)
Muda 198 (75% dari nilai total)
Madya 212 (80% dari nilai total)
Nilai peserta uji kompetensi penyesuaian/
inpassing dapat diketahui langsung saat peserta telah
menyelesaikan uji kompetensi penyesuaian/inpassing.
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2/2017
Peraturan Kepala LKPP Nomor 2/2017 tentang
Penetapan Kelas Jabatan Fungsional merupakan
pelaksanaan
amanat
Peraturan
Menpan-RB
Nomor 39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Perka LKPP Nomor 2/2017 ini meneguhkan
kedudukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa. Disebutkan, bahwa kelas jabatan adalah
kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai
negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah
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yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,
tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan
tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan, dan sebagai dasar penggajian.
Dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 2/2017
disebutkan bahwa kelas jabatan bagi Pejabat
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu
11 untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya,
9 bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, dan
8 bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama.
Penentuan kelas jabatan ini diperlukan sebagai dasar
penggajian. Sehubungan dengan itu, ditegaskan dalam
Perka Nomor 2/2017 ini bahwa Kementerian/Lembaga/
Institusi lainnya agar menganggarkan Tunjangan
Kinerja bagi Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/
Jasa, yang pelaksanaan pembayarannya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Dengan adanya Perka LKPP Nomor 2/2017 ini ada
kepastian kedudukan Pejabat Fungsional Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan pemerintah, berikut
hak-hak mereka terkait gaji dan tunjangan. Hal ini
penting sebagai bagian dari upaya penguatan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sehingga mereka
bisa menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.
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Kerugian Negara atau Kerugian
Keuangan Negara?
(Analisis Konsep Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

S

udikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan
Hukum Sebuah Pengantar” (hal. 128) mengartikan
bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.
Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam
buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”
mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah
dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha
negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi
administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang
hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan
sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan
sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai
tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka
baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas
(terakhir) atau ultimum remedium. Dalam banyak
literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang
menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir
atau ultimum remedium.
Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya
sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai

KREDIBEL

extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus,
asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi
primum remedium (cara pertama) penanganan hukum
di negeri ini. Kegelisahan ini salah satunya terungkap
dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.
Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang
benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi
terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah saat ini. Disebutkan bahwa
sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang
efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan.
Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud
tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan
dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi
warganya. Dalam perkembangannya, materi muatan
yang memuat sanksi pidana hampir selalu dimuat
dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu ada
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pergeseran politik hukum (legal policy) mengenai
penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/
cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/
cara pertama (primum remedium). Pencantuman
sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum
remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya
hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia. Selain
itu, pengajuan pengujian undang-undang terkait sanksi
pidana semakin bertambah.
Dari abstraksi tersebut didapatkan korelasi
yang kuat dengan kondisi terkini. Begitu masif dan
semaraknya kasus pidana pada area pengadaan
barang/jasa mestinya menimbulkan pertanyaan kritis.
Grafik yang seolah enggan menurun memantik tanya
apakah aparatur sipil yang bebal hukum atau aparatur
hukum yang gemar menghukum. Untuk itu harus
ada langkah progresif untuk melakukan kajian hingga
langkah implementatif sebagai solusi. Ini agar jangan
sampai penegakan hukum justru menjadi boomerang
bagi tujuan awal pembangunan yaitu mensejahterakan
masyarakat.
Penelitian Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut
menunjukkan bahwa dari undang-undang yang
diundangkan sejak 2003 sampai dengan 2014
memosisikan norma sanksi pidana sebagai primum
remedium. Hal ini dapat terlihat pada konstruksi
pasal yang selalu memuat sanksi pidana. Padahal
dalam konsepsi pemidanaan, sanksi pidana haruslah
diposisikan sebagai ultimum remedium.
Dalam penelitian ini salah satu konsepsi sederhana
dalam hipotesa adalah bahwa kebanyakan UU yang
diinventarisasi menggunakan ancaman pidana dengan
konstruksi meletakan hukum pidana lebih dahulu
dari sanksi denda ataupun administratif. Pola dalam
pasalnya sebagai berikut:
1.
(sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
2.
(sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);
3.
(sanksi pidana);
4.
(sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).
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Rasa Pidana Pada UU Keuangan Negara
Jika melihat konstruksi dari penelitian Mahkamah
Konstitusi ini metodologi serupa dapat diterapkan pada
Undang-Undang (UU) yang melingkupi pengadaan
barang/jasa. Misal UU 17/2003 tentang Keuangan
Negara.
Dalam UU 17/2003 BAB IX disebutkan dengan jelas
Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi
( pola 1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);).
Di dalam BAB IX terdapat pasal 34 yang teridir dari:
Ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD
diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai
dengan ketentuan undang-undang.
Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/
Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
Ayat (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai
negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini.
Sepertinya UU 17/2003 betul-betul menunjukkan
simpulan penelitian MK bahwa norma sanksi pidana
sebagai primum remedium terbukti nyata. Sanksi pidana
lebih utama dibanding sanksi administratif atau perdata.
Sebagai penghulu dari seluruh peraturan
pengelolaan keuangan negara maka wajar kalau
dicurigai pola primum remedium dibanding ultimum
remedium juga mempengaruhi peraturan lain.
Ditambah lagi di era pemberantasan korupsi pola
penindakan cenderung didahulukan dibanding pola
pencegahan.
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Memidanakan kesalahan pengelolaan keuangan
negara menjadi sangat ‘seksi’ bagi semua pihak.
Memenjarakan menjadi prestasi pemberantasan
korupsi jaman now. Bahkan ada adagium menyedihkan,
yang gagal membuktikan adanya kejahatan, bersiapsiaplah dimutasi ke ujung pulau. Maka menemukan
kejahatan dalam setumpuk kesalahan tidak lagi
penting, karena cukup menemukan kesalahan kalau
ingin mencari prestasi. Semoga adagium ini fiktif
belaka.
Benarkah pengaruh primum remedium dalam UU
17/2003 menular ke UU 1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan
Keuangan Negara? Setelah mempelajari dengan pola
yang sama sebagaimana penelitian tim MK hasilnya
tidak bisa disebut menggembirakan meski ada setitik
harapan. Dalam kedua UU ini selera primum remedium
menjadi sedikit lebih cair meski tetap dominan. Misal
dalam UU 1/2004 pasal Pasal 64 disebutkan bahwa :
Ayat (1) Bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk
mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Ayat (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari
tuntutan ganti rugi.
Pada UU 15/2004 BAB V Pengenaan Ganti Kerugian
Negara mendahului BAB VI Ketentuan Pidana. Meski
demikian dalam Ketentuan Pidana tetap sanksi pidana
didahulukan dibanding denda hal ini menguatkan
penelitian tim MK. Misal dalam Pasal 24 ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan
kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak
memberikan keterangan yang diperlukan untuk
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kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Pidana lebih dulu baru alternatif denda.
Tim peneliti MK menyimpulkan pemuatan
sanksi pidana pada UU hendaknya bukanlah suatu
keharusan namun wajib memperhatikan kriteriakriteria khusus. Seperti UU tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang dalam mencantumkan
ketentuan sanksi pidana perlu memperhatikan 3 (tiga)
unsur fundamental hukum yakni kepastian hukum
(Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
dan keadilan (Gerechtigkeit).
Dengan konsep pemikiran ini maka dapat dimaklumi
lahirnya putusan MK terkait penghapusan kata “dapat”
dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai kritisi terhadap substansi patut atau tidak
paket UU Keuangan Negara mencantumkan sanksi
pidana, sebaiknya dibahas para pakar hukum. Namun
setidaknya diskusi seperti ini patut dibuka kembali.
Agar tujuan mulia penempatan sanksi pidana dalam
UU Keuangan Negara tidak justru menjadi penjara
bagi pelaksananya. Pencapaian tujuan pengelolaan
keuangan negara dalam mencapai kesejahteraan
bangsa dan negara akhirnya terpinggirkan.
Mari kembali pada materi primum remedium dan
ultimum remedium sebagaimana tujuan awal artikel
ini dibuat. Penyelesaian sanksi non pidana dalam
UU 1/2004 dan UU 15/2004 masih menempati posisi
pertama. Hal ini terlihat betapa konsistennya kedua
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UU ini menempatkan klausula Kerugian Negara dalam
paradigma ultimum remedium dibanding primum
remedium.
UU 1/2004 pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
Jika diurai dari pasal 1 ayat 22 maka jelas Kerugian
Negara/Daerah wajib bersifat nyata dan pasti jumlahnya.
Kemudian ternyata Kerugian Negara itu dibatasi oleh
dua kondisi yaitu :
1.
Perbuatan melawan hukum dengan sengaja;
dan/atau
2.
Perbuatan melawan hukum karena lalai.
Dengan demikian definisi Kerugian Negara
menurut UU 1/2004 tidak bersifat sapu jagad yaitu
semata-mata berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang milik negara dengan jumlah yang nyata,
apalagi hanya sekedar jumlah yang bersifat dugaan
atau sangkaan.
Patut menjadi perhatian perbedaan definisi atas 2
kondisi perbuatan melawan hukum yaitu sengaja atau
lalai. Sayangnya ketiga paket UU Keuangan Negara tidak
menjelaskan lebih lanjut dan tegas tentang perbedaan
antara keduanya. Ini tentu ini menjadi catatan tersendiri
dalam kerangka perbaikan peraturan perundangundangan.
Salah satu pertimbangan dalam memahami
perbedaan karena lalai dan karena sengaja adalah
menggunakan pendekatan norma hukum pidana
ultimum remedium. Sengaja dan lalai memiliki dua
perbedaan mendasar yaitu tentang adanya niat didalam
perbuatan. Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983)
menuliskan bahwa hukum pidana dikenal Doktrin
Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum
Pidana inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi
: Actus non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa
“sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang
menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat
jahat”. Ada banyak literatur lain yang mengurai hal ini.
Maka lalai dan sengaja mestinya mempunyai dampak
hukum yang berbeda.
Penempatan sanksi terhadap Kerugian Negara
pada UU 1/2004 dan UU 15/2004 diutamakan pada
Penggantian Kerugian Keuangan Negara. Hal ini
dengan tegas diatur BAB V tentang Penggantian
Kerugian Negara, Pasal 23 ayat (1) Menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan
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negara dan badan/badan lain yang mengelola
keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian
negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian
negara/daerah dimaksud.
Kerugian Negara Karena Lalai
Konsepsi kerugian negara sebagai actus rea atau
Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena lalai.
Kerugian negara merupakan bagian risiko dalam setiap
tindakan perbendaharaan keuangan negara. Meskipun
demikian kesalahan ini tetap dikenakan sanksi.
Selama kesalahan yang terjadi tidak dilambari oleh
kesengajaan (mens rea) maka sejauh-jauhnya sanksi
adalah berupa penggantian Keuangan Negara. Jika
mengacu UU 15/2004 pasal 23 ayat 1 harus diselesaikan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
Setelah Kerugian Negara diganjar dengan penggantian
Keuangan Negara maka kerugian negara hanya
sebagai kerugian negara saja tidak bernilai Kerugian
Keuangan Negara.
Semangat UU 1/2004 dan UU 15/2004 adalah
menyelamatkan negara dari kerugian keuangan negara
bukan untuk menghilangkan risiko kerugian negara.
Sebagaimana sangat jelas terbaca pada pasal 59 ayat
2, bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara,
atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan
kepadanya secara langsung merugikan keuangan
negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
Konsepsi menyelamatkan keuangan negara
dikaitkan dengan norma ultimum remedium
memunculkan kesimpulan bahwa Kerugian Negara
dan Kerugian Keuangan Negara adalah hal yang
berbeda yang saling berhubungan. Kerugian Negara
adalah sebab, sedangkan kerugian keuangan negara
adalah akibat. Tidak akan terjadi kerugian keuangan
negara jika tidak ada kerugian negara, tetapi tidak
semua kerugian negara berakibat pada kerugian
keuangan negara. Kerugian negara adalah hal yang
niscaya pada setiap tindakan yang bersentuhan dengan
keuangan negara. Kerugian Negara tidak dapat 100%
dihindari tetapi dampak berupa kerugian keuangan
negara yang harus semaksimal mungkin dihindari.
Upaya menghindari memperkecil dampak kerugian
keuangan negara termasuk penggantian keuangan
negara.
Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
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OPINI
Pemerintah telah dengan sangat hati-hati menyusun
cara dan metode pengadaan barang/jasa yang
membebani Keuangan Negara. Tidak hanya untuk
menghindari kerugian keuangan negara tapi jauh
sebelum itu yaitu menghindari kerugian negara.
Perpres 54/2010 tidak sedikitpun menyebutkan
kerugian keuangan negara. Sebaliknya ada 6 kalimat
kerugian negara yang tertuang dalam beberapa
pasal, dimana sebagian besar dilekatkan dengan
kata “menghindari” kerugian keuangan negara. Ini
menandakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah
sebuah prosedur yang disusun untuk menghindari
kerugian negara yang berdampak pada kerugian
keuangan negara.

Pasal 90 yang mengurai tentang keadaan tertentu
dikaitkan dengan pilihan kebijakan melakukan
penunjukan langsung pada huruf c. Menyebutkan
bahwa penanganan darurat yang dananya berasal dari
dana penanggulangan bencana alam adalah:
1)
penanganan darurat yang harus segera
dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling
singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat
dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau
masyarakat yang lebih besar;
2)
konstruksi darurat yang harus segera
dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling
singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat
dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat
yang lebih besar;
4)
penggunaan konstruksi permanen, jika
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penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun
waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya
dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk
menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih
besar.
Pasal 117 ayat (5) Instansi yang berwenang
dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak
ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian
negara.
Pasal 121 Konsultan perencana yang tidak cermat
dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi
berupa keharusan menyusun kembali perencanaan
dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,
dan/atau tuntutan ganti rugi.
Dari runtutan pasal-pasal yang didalamnya
mengandung klausa “kerugian negara” semestinya
dapat dipahami apa sebenarnya konsepsi pikir tentang
“kerugian negara” yang tidak bisa dihindarkan. Pasal 90
jelas-jelas menyebutkan upaya menghindari kerugian
negara yang lebih besar, ini berarti kebijakan penunjukan
langsung bukan sebagai upaya menghindari kerugian
negara tetapi untuk menghindari kerugian negara yang
lebih besar dari yang saat itu ada.
Pasal 117 ayat (5) menempatkan pengaduan adalah
sebagai salah satu alat pengendalian kerugian negara.
Pasal 121 bahkan tegas bahwa jika terjadi, bukan
lagi indikasi atau akan terjadi, kerugian negara maka
pelaku (dalam hal ini konsultan perencana) dikenakan
sanksi berupa mengganti dokumen perencanaan
dan/atau upaya penuntutan ganti rugi. Bahkan ketika
terjadi kerugian negara saja sanksi pidana tidak serta
merta disuarakan dalam Perpres 54/2010. Norma
hukum pidana sebagai ultimum remedium benar-benar
dijunjung tinggi.
Dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 benarbenar menjaga dirinya, termasuk para pihak yang
terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,
dalam batasan norma hukum administrasi paling jauh
norma hukum perdata. Perpres 54/2010 benar-benar
menerapkan norma hukum pidana sebagai ultimum
remedium.
Pemutusan kontrak sebagaimana Perpres 54/2010
pasal 93 misalnya. Sejatinya pemutusan kontrak
adalah kerugian bagi negara karena pemerintah tidak
mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai
kebutuhan paling tidak disisi waktu. Agar kerugian
negara akibat pemutusan kontrak tidak semakin besar
terhadap kerugian keuangan negara, maka pada ayat
2 dilakukanlah tindakan penyelamatan uang negara
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melalui pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan
denda, pelunasan uang muka dan penyedia dikenakan
sanksi daftar hitam.
Hadirnya jaminan uang muka, jaminan
pemeliharaan bahkan jaminan penawaran jelas
adalah upaya Perpres 54/2010 untuk menghindari
terjadinya kerugian keuangan negara bukan untuk
menghilangkan risiko kerugian negara.
Jika risiko kerugian negara pada pengadaan
barang/jasa yang berdampak pada kerugian keuangan
negara telah berupaya dihindari melalui tindakantindakan sesuai dengan peraturan perundangan,
maka terjadinya kerugian negara harus diselesaikan
dengan penggantian keuangan negara. Inilah yang
diatur dalam UU 1/2004 pasal 23 ayat 1. Sebagaimana
pula diungkapkan dalam penjelasan awal UU 17/2003
bahwa Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan
negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud
merupakan unsur pengendalian intern yang andal.
Kerugian Negara Karena Sengaja
Menjadi berbeda perlakuannya jika ternyata
Kerugian Negara terjadi karena unsur kesengajaan.
Meminjam Doktrin Mens-Rea, maka actus rea yang
disertai dengan mens rea adalah kejahatan. Kesalahan
yang dilambari dengan niat jahat adalah kejahatan.
Sehingga benar adagium yang menyatakan bahwa
tidak akan ada kejahatan tanpa kesalahan, namun tidak
semua kesalahan adalah kejahatan.
Ini disepakati oleh UU 17/2003, UU 1/2004 dan
UU 15/2004. Perbuatan yang Merugikan Negara yang
terbukti dilakukan atas dasar kesengajaan tidak hanya
bisa diselesaikan dengan penggantian keuangan
negara tapi juga harus dipertanggungjawabkan secara
pidana oleh pelakunya demikian juga sebaliknya. UU
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1/2004 pasal 64 menyebutkan Putusan Pidana tidak
membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
Sebaliknya Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
(UU 31/1999) pasal 4 bahwa pengembalian kerugian
keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang berbunyi: “Setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).”
Pasal 3 UU 31/1999 : Setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
The Lexicon Webster Dictionary, kata korupsi berarti
kebususkan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran,
dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, tidak
bermoral, kata-kata atau ucapan yang menghina atau
memfitnah.
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Helbert Edelherz mendefinisikan Korupsi adalah
suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang
bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan
akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan
uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran
atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk
mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.
Dari sekian banyak definisi pidana korupsi tidak
memisahkan perbuatan (actus rea) dengan niat jahat
(mens rea). Helbert misalnya menyebut niat jahat
dengan sebutan akal bulus atau terselubung. The
Lexicon Webster Dictionary salah satunya menyebut
ketidakjujuran. UU 31/1999 menpersonifikasikan niat
jahat kedalam kata memperkaya atau menguntungkan.
Untuk itu cukuplah kiranya semua penjelasan
membawa pada pemahaman bahwa sanksi pidana
korupsi atau pidana dalam pengelolaan keuangan
negara ditujukan bukan untuk menafikan kemungkinan
kerugian negara atau sekedar menemukan adanya
kerugian keuangan negara. Tetapi lebih jauh dari itu yaitu
membuktikan adanya niat jahat yang melambarinya.
Dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa
pemerintah maka upaya pemberantasan tindak pidana
apalagi korupsi tidak semudah menemukan adanya
penyebutan merk pada spesifikasi. Menemukan bahwa
penyedia mendapatkan keuntungan melebihi 15%.
Kesalahan prosedur penerimaan hasil pekerjaan.
Menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan
atau bahkan adanya kerugian negara yang merugikan
keuangan negara itu sendiri.
Menegakkan Norma Ultimum Remedium
Lalu mengapa justru pakta lapangan menunjukkan
bahwa temuan kasus pidana korupsi justru lebih
banyak berada di wilayah pengadaan barang/jasa
pemerintah. Sebegitu mudahnya kah membuktikan
pidana diwilayah pengadaan? Atau jangan-jangan
benar hipotesa tim peneliti MK! Karena sebagin besar
UU-nya menempatkan norma pidana pada primum
remedium maka yang dipidana akhirnya lebih banyak
kesalahan bukan serta merta kejahatan itu sendiri.
Maka mengutip Herie Purwanto, Kandidat Doktor
Ilmu Hukum, Kasat Reskrim Polres Magelang : 2015
yang dipublikasikan pada Harian Suara Merdeka, “Bila
setiap kesalahan akhirnya dicarikan justifikasi Sebagai
perbuatan pidana maka hakikatnya kita akan jauh dari
Rasa keadilan”. Naudzubillahiminzalik.
Penerapan sanksi hukum pidana tidak selalu
menyelesaikan masalah karena ternyata dengan
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sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang
rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu
konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan
dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan
pidana. Termasuk juga penanganan hukum diwilayah
pengadaan barang/jasa pemerintah atau lebih luas lagi
diwilayah pengelolaan keuangan negara.
Dapat kiranya diambil beberapa simpulan
pemikiran penulis dari artikel ini yaitu:
1. Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan
Negara masih kental rasa pidana atau meletakkan
sanksi pidana pada primum remedium, padahal sejatinya
sanksi pidana adalah ultimum remedium.
2.
Unsur yang membentuk Kerugian Negara
adalah kondisi kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
perbuatan melawan hukum karena lalai.
3.
Kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya namun
bukan akibat dari perbuatan melawan hukum belum
memenuhi klausula Kerugian Negara.
4.
Kerugian Negara adalah sebab sedangkan
Kerugian Keuangan Negara adalah Akibat. Setiap
kerugian keuangan negara pastilah kerugian negara,
tetapi setiap kerugian negara tidak serta merta
menyebabkan kerugian keuangan negara sejauh telah
dilakukan upaya penyelamatan keuangan negara.
Sebagai upaya terakhir penyelamatan keuangan negara
adalah upaya penggantian keuangan negara.
5.
Kerugian negara karena lalai yang berakibat
kerugian keuangan negara dikenakan sanksi
penggantian keuangan negara.
6.
Kerugian negara karena kesengajaan
dikenakan sanksi pidana sekaligus sanksi penggantian
keuangan negara jika terjadi kerugian keuangan
negara.
7.
Untuk menjamin tercapainya tujuan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan pembangunan maka
penegakkan norma hukum pidana diwilayah pengadaan
barang/jasa pemerintah lebih ideal menggunakan
norma hukum ultimum remedium.
Demikian disampaikan sebagai ikhtiar penulis
dalam membuka diskusi positif menuju konsepsi ideal
penegakan hukum diwilayah pengelolaan keuangan
negara terkhusus pengelolaan pengadaan barang/jasa.
Samsul Ramli
www.samsulramli.com
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Pengalaman Training
di Jepang

KU BI KEL

KUBIKE L

Joko Heratmo
Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

S

ebagai seorang staf di LKPP, awalnya saya tidak
pernah menyangka akan diberi tugas mengikuti
pelatihan di Tokyo, Jepang. Sebuah negara yang
selama ini pemandangannya hanya dapat saya lihat di
brosur diskon maskapai penerbangan. Saya sangat
bersyukur dapat menjadi salah satu peserta program
pelatihan Knowledge Co-Creation Program (Country
Focus) On Project For Strengthening Of Public Procurement
System In Japan 2016.
Bagi saya, ini adalah sebuah kehormatan dan
pengalaman berharga dalam mengemban tugas
untuk mengikuti pelatihan di luar negari. Kali ini
saya menggunakan paspor biru, dan yang pastinya
pengalaman pertama ini tidak akan saya lupakan
sepanjang karir saya sebagai pegawai negeri sipil.
Di Negeri Sakura bersama sembilan orang rekan
lainnya selama 13 hari, yaitu mulai tanggal 18 Juli
2016 sampai 30 Juli 2016. Kami bertolak ke Jepang
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menggunakan maskapai ANA (All Nippon Airways).
Setelah 8 jam melelahkan di udara kami tiba di bandara
Haneda, Tokyo, dan langsung disambut oleh perwakilan
dari JICA untuk langsung diantar ke tempat menginap
sekaligus tempat pelatihan diselenggarakan. Pelatihan
ini bertempat di JICA-Tokyo International Center (TIC),
49-5 Nishihara 2-Chrome Shibuya-Ku, Tokyo-Jepang
Pelatihan ini sendiri adalah hasil kerjasama LKPP
dengan JICA (Japan International Cooperation Agency).
Materi utama yang menjadi subyek pelatihan adalah
mengenai pengelolaan kontrak proyek konstruksi
berdasarkan pedoman FIDIC. Apa itu FIDIC? FIDIC
adalah singkatan dari Federation Internationale Des
Ingenieurs-Conseils (International Federation of
Consulting Engineers). FIDIC sendiri adalah sebuah
organisasi internasional berbasis di Eropa yang
merupakan perkumpulan dari asosiasi-asosiasi
nasional para konsultan engineering dari seluruh dunia.
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JICA merupakan salah satu organisasi yang turut serta
membantu pembangunan Indonesia melalui program
kemitraan. Dana yang digunakan untuk menjalankan
program kemitraan tersebut, mayoritas berasal dari
bantuan resmi pemerintah (Official Development
Assistance atau ODA) Jepang. Sebagian besar proyek
di Indonesia yang sumber dananya berasal dari ODA
Jepang tersebut mewajibkan penggunaan kontrak
FIDIC dalam proses pelaksanaannya.
Saya sangat beruntung dapat menerima materi
dan berdiskusi dengan pengajar yang berkompeten.
Beliau adalah Profesor Shunji Kusayanagi, Ph.D. yang
merupakan praktisi dan akademisi di bidang konstruksi
dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di dunia
konstruksi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Bahkan beliau bercerita pernah tinggal cukup lama
di Batam para periode 1970-an dimana ia berperan
besar dalam proyek pembangunan pelabuhan di Batu
Ampar. Saat ini beliau aktif sebagai advisor untuk
manajemen proyek konstruksi dan pengajar di
Tokyo City University. Walaupun jauh lebih senior
dari kami, beliau dengan rendah hati mau berbagi
ilmu bahkan lebih suka berdiskusi.
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Tak hanya proses pelatihan di kelas saja yang kami
dapatkan. Pada akhir minggu pertama kami diajak oleh
tim JICA untuk mengenal praktik proyek konstruksi di
Jepang melalui kunjungan (site visit) ke beberapa lokasi
proyek konstruksi di Tokyo, seperti pembangunan
terowongan di daerah Tajiri, yang merupakan bagian
dari proyek pembangunan jalan tol lingkar luar Tokyo,
dan proyek pembangunan venue lomba dayung (Rowing
Race) untuk olimpiade 2020 yang akan dilaksanakan di
Tokyo.
Di akhir pelatihan, para peserta pelatihan diwajibkan
untuk membuat action plan yang berkaitan dengan
kontrak FIDIC untuk dipresentasikan di hadapan para
perwakilan JICA. Mereka berharap setelah kembali
ke Indonesia kami dapat merealisasikan action plan
tersebut.
Banyak pelajaran yang kami dapatkan, tidak hanya
materi saja, tapi juga norma dan sikap disiplin nan
sangat
tepat waktu masyarakat Jepang yang
mungkin
juga dapat kami bawa pulang ke
Indonesia.
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Terobosan E-Tender
Cepat dan SIKaP
E-tender cepat memangkas waktu lelang menjadi kurang dari seminggu.
Efisiensinya pun tidak main-main. KPU pernah mencoba e-tender cepat
untuk kebutuhan pencetakan surat suara di Kabupaten Yahukimo, yang
mendesak pada tahun 2016. E-tender cepat ditopang Sistem Informasi
Kinerja Penyedia (SIKaP).

A

khir Agustus 2015, LKPP kedatangan lima orang
tamu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kedatangan mereka ingin berkonsultasi soal
pelaksanaan pengadaan untuk paket peraga kampanye
untuk pilkada serentak 9 Desember 2015 di Kabupaten
Yahukimo, Papua. Waktu yang mendesak tidak
memungkinkan untuk dilakukan lelang konvensional
karena bisa memakan waktu sebulan, itu juga jika tidak
terjadi gagal lelang. Atas saran LKPP dipilihlah metode
e-tender cepat. Alasannya, jenis pekerjaannya cukup
gampang, kualifikasi penyedianya mudah dicari dan
relatif mudah.
Pelatihan singkat untuk penyedia percetakan dan
KPUpun dilakukan. Setelah dirasa siap, KPU membuka
lelang alat peraga kampanye dengan HPS Rp6,1 miliar
tanggal 31 Agustus 2015. Tiga hari kemudian, diperoleh
pemenangnya, yaitu PT Gramedia dengan penawaran
Rp2,8 miliar. Efisiensinya tidak main-main, Rp3,3 miliar.
Cerita e-tender cepat juga datang dari Pemprov
DKI Jakarta untuk pembangunan breakwater 9 Pulau di
Kepulauan Seribu di bulan Februari 2016. Proyek senilai
Rp53 miliar itu diikuti 18 penyedia. Dalam tempo tujuh
hari, proyek itu sudah mendapatkan pemenang dengan
nilai penawaran Rp41,5 miliar.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan e-tender
cepat adalah inovasi yang dibuat LKPP untuk menjawab
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INOVAS I
merespon dengan mengunggah dokumen penawaran
yang berisi harga. Penyedia yang menawarkan harga
paling rendah dan kualifikasinya cocok akan ditunjuk
sebagai pemenang.
Selanjutnya data-data penyedia akan diverifikasi
dalam SIKaP. Jika data yang dimiliki benar, maka
penyedia tersebut akan membuat kontrak dengan
pengguna. Jika datanya salah, penyedia itu dianggap
gagal dan statusnya digantikan oleh pemenang urutan
kedua hingga seterusnya. “Informasinya juga berbeda.
Dulu penyedia harus mencari dimana ada lelang.
Sekarang penyedia yang terdaftar di sistem menerima
informasi,” katanya.
E-tender cepat telah digunakan di 72 instansi
pemerintah dengan rincian lebih dari 1.611 paket
pekerjaan dengan nilai Rp4,9 triliun, dan penyedia yang
terverifikasi ke dalam SIKaP juga terus bertambah

menjadi 106.396 penyedia.
Dengan membuat sistem yang mudah dan
transparan, diharapkan pengusaha nasional akan
lebih banyak berpartisipasi dalam pengadaan barang/
jasa pemerintah. Tentunya, dengan semakin banyak
pengusaha yang terverifikasi ke dalam SIKaP maka
kompetisinya akan lebih terjamin.
LKPP akan terus mendorong pemanfaatan
e-tender cepat dengan terus memperkuat SIKaP.
Sistem ini akan akan terus direplikasi secara masif oleh
seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/
instansi. Upaya replikasi tersebut meliputi pelatihan,
pendampingan, sosialisasi dan instalasi. Karena
membutuhkan sistem yang mutakhir untuk mengolah
data, e-tender cepat hanya dapat diaplikasikan oleh
LPSE yang telah diupgrade ke versi 4.

Alur Pendaftaran SIKaP

kebutuhan pengadaan yang cepat, transparan namun
akuntabel. Prosesnya memangkas tiga tahapan
lelang yaitu evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi
dan evaluasi teknis. “Kita ingin membuat pengadaan
menjadi lebih mudah, cepat tapi tetap akuntabel. Lelang
cepat memperpendek waktu dan efisiensi hasilnya,”
tutur Agus.
Tiga tahapan lelang bisa dipangkas karena
sudah dilakukan oleh sebuah sistem bernama
Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). SIKaP
adalah sistem yang menyimpan data penyedia yang
terverifikasi, mulai dari data identitas, pajak, keahlian,
pegawai, akte pendirian, surat izin usaha, inventaris alat
yang dimiliki, preferensi perusahaan terhadap lokasi
atau proyek yang sesuai kemampuannya, dan juga
pengalaman. Jika data-data ini telah lengkap, maka
sistem akan memverifikasi data penyedia. Data inilah
yang kemudian digunakan oleh e-tender cepat dalam
dalam melakukan evaluasi.
“Ide dasarnya itu ada satu mesin, diisi data penyedia
yang dianggap qualified, sudah terjamin legalitasnya.
Jadi terkumpul penyedia-penyedia yang ready setiap
saat untuk lelang,” ujar Agus.
Saat tahapan evaluasi terlewati di dalam SIKaP,
pokja pengadaan memanggil penyedia untuk
memasukkan penawaran. Penyedia kemudian
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Alur Proses Mengikuti
e-Tender Cepat
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JALAN JALAN

Keliling Jailolo Ditemani

Musik Menggelegar
T
Keliling kota berapa tarifnya, bang?
Limapuluh ribu rupiah, pak!
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ak punya banyak waktu dan harus segera balik
ke Ternate sebelum sore membuat saya tidak
menawar lagi permintaan abang bentor. Saya
langsung duduk di dalam bentor dan memintanya untuk
segera mengantar saya keliling kota usai merapat di
Teluk Jailolo.
Bentor atau becak bermotor di Jailolo cukup
unik. Bentuknya tidak seperti bentor di tempat lain.
Di sini motornya sudah dimodifikasi habis-habisan.
Tampilannya mencolok dengan bermacam warna.
Selain desain yang unik, bentor Jailolo juga dilengkapi

KREDIBEL

dengan perangkat musik. Tak tanggungtanggung speaker 5.000 watt dengan tenaga
aki 50 amper ditanam di bawah jok. Dengan
daya sebegitu besar, walhasil suara yang
dihasilkan sangat lantang. “Butuh sekitar
20 jutaan untuk modif jadi seperti ini, pak”
kata abang bentor. Agak terkejut juga saya
mendengar totalitas pemilik bentor tersebut.
Maka sepanjang perjalanan saya pun
ditemani oleh musik yang menggelegar. Tidak
terlalu audiophile memang. Bass yang dihasilkan bloated
bercampur dengan frekuensi mid membuat suara
penyanyinya tenggelam oleh bass, sementara treblenya
terlalu nyaring. Meskipun begitu, berkeliling kota Jailolo
di Provinsi Maluku Utara ini tetap terasa mengasyikan.
Saya melewati perumahan penduduk, kantor pusat
pemerintahan dan mampir sebentar di pantai Bobo.
Selain pantainya yang bersih, pasir di Pantai Bobo juga
terasa hangat karena pengaruh panas bumi dari perut
Gunung Jailolo yang telah lama mati. Dari sini kita juga
bisa melihat hamparan gunung Tidore, Gamalama yang
menjulang.
Perjalanan menggunakan bentor di Bumi Saloi
Sirimoi kami akhiri dengan melihat Patung Saloi yang
letaknya berdekatan dengan pelabuhan. Patung itu
menggambarkan seorang ibu yang memikul Saloi,
sebuah keranjang tradisional masyarakat Jailolo.
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Patung Saloi melambangkan kegigihan seorang ibu
yang bekerja keras membesarkan anak-anaknya
dengan hasil kebun yang dikumpulkan sedikit demi
sedikit.
Jika punya banyak waktu ada baiknya untuk
mengunjungi beberapa tempat berikut ini:
>Menara Suar Tanjung Babo. Tepatnya di Desa
Saria, sekitar 20 menit jika berkendara dengan mobii
dan dilanjutkan dengan trekking sekitar 30 menit untuk
mencapai puncak bukit tempat Menara Suar Tanjung
Babo berada. Sedikit tips, sebaiknya berangkat sekitar
jam 5 pagi agar dapat menikmati sunrise. Di sini anda
bisa melihat sinar matahari keemasan yang menyinari
wilayah bukit.
>Hutan Bakau Desa Gamtala. Dari Menara Suar
Babo kita bisa melanjutkan perjalanan menuju Desa
Gamtala. Hutan bakaunya masih lebat dan dapat
disusuri menggunakan perahu.
>Kalau ingin berburu sunset ada baiknya anda
menyewa perahu dan menyeberang ke Pulau Fastofiri.
Di sini anda bisa menyaksikan momen matahari
tenggelam di pulau kecil yang masih sepi ini. Selain itu,
anda juga bisa menikmati keindahan bawah lautnya
dengan snorkeling atau menyelam.
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Transportasi
Untuk mencapai Teluk Jailolo bisa menggunakan
kapal cepat dari Ternate. Kapal ini berangkat paling
awal dari Pelabuhan Dufa Dufa di Ternate pukul 08.00
WIT. Tarifnya Rp. 50rb/penumpang.

Ibu Menyusui dan
Menyimpan ASI Eksklusif

Akomodasi
Penginapan di Jailolo sudah cukup banyak. Anda
bisa memilih hotel atau homestay di rumah penduduk.
Tarifnya juga cukup terjangkau antara Rp 100.000-Rp
125.000 untuk menginap di homestay atau Rp 275.000Rp 525.000 untuk hotel.

I

BU menyusui yang bekerja atau ibu yang
punya segudang kegiatan seringkali memiliki
persoalan tersendiri dengan ASI dan bayinya. Si
ibu tidak bisa terus berada di rumah, padahal si
bayi membutuhkan ASI sebagai makanan utama
ia hingga enam bulan. Bahkan, dokter anak dan
konsultan laktasi menyarankan agar ibu tetap
bisa memberikan ASI hingga anak berusia dua
tahun.
Kini, hal ini tidak sulit lagi. Ibu menyusui bisa
tetap memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan
cara memerah dan menyimpan ASI. Jadi, saat si
ibu tak ada di rumah, si bayi tetap bisa minum ASI.
Dalam hal ini, paling penting adalah mengetahui
cara dan mempraktikannya dengan benar.
Siapkan perlengkapan untuk menyusui,
yakni pompa ASI elektrik dan botol penampung
ASI yang sudah disterilkan. Untuk ibu bekerja,
jangan lupa membawa nursing cover agar selama
memerah ASI di kantor ibu tetap merasa nyaman.
Perah ASI secara bergantian dari payudara sebelah
kanan dilanjutkan ke payudara sebelah kiri.
Untuk menyimpan ASI perah gunakan botol tertutup
atau plastik khusus. Jangan lupa mencantumkan label
tanggal penyimpanan ASI pada botol atau plastik ASI
(breast milk storage bag). Masukan ASI perah ke dalam
wadah penyimpanan dan pastikan botol atau plastik
berisi ASI tertutup rapat saat akan disimpan dalam
freezer.
Usahakan saat menyimpan ASI di lemari pendingin
agar tidak bercampur dengan makanan. Juga, jangan di
bagian pintu lemari es, namun di bagian paling dalam,
di belakang agar tidak terlalu terpengaruh dengan
perubahan suhu. ASI yang disimpan dalam freezer bisa
bertahan selama 3 bulan lamanya.

Tertarik ke Jailolo? Yuk, siapkan jadwal liburan anda.
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Saat ibu ingin memberikan ASI perah kepada bayi,
ambilah stok ASI perah yang lebih dulu disimpan.
Lihat label tanggal penyimpanan ASI. Keluarkan ASI
dari freezer dan pindahkan ke kulkas selama 12 jam
sebelum diberikan kepada bayi. ASI yang sudah cair
kemudian hangatkan dengan cara merendam botol
ASI atau plastik ke mangkuk yang berisi air hangat
bersuhu 40 derajat celcius. Jangan melelehkan atau
menghangatkan ASI memakai microwave karena akan
menghancurkan nutrisi yang terkandung dalam ASI.
ASI perah pun siap diberikan kepada bayi dengan
cara memakai cup feeder, sendok ataupun pipet.
Namun, ibu harus ingat ya, jika di rumah, lebih baik
menyusui bayi langsung untuk memperkuat bonding
dengan si bayi.
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Koperasi, Warisan Visioner

Mohammad Hatta

S

ebut Mohammad Hatta. Maka ada tiga hal yang
selalu diingat orang tentang dia yang berjasa
bagi bangsa Indonesia dan tak ada orang yang
menyangkalnya. Dia adalah salah satu dari proklamator
Republik Indonesia (selain Soekarno). Dia adalah Wakil
Presiden Pertama RI, dan Bung Hatta juga adalah
Bapak Koperasi Indonesia.
Dengan Bung Karno, Bung Hatta dikenal sebagai
Dwi Tunggal yang tidak bisa dipisahkan, walau
keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda.
Tak heran bandara internasional di Cengkareng pun
dinamakan Bandara Soekarno-Hatta. Jika Bung Karno
suka berpidato berapi-api, Bung Hatta cenderung
diam. Hatta memang tidak pandai berpidato. Pidatonya
kurang memikat para pendengar, tapi isi pidatonya
lebih enak dibaca daripada didengar. Kelemahannya
tersebut menjadikan Hatta untuk mencari kekuatan lain
54
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melalui tulisan-tulisannya. Perhatian dan gagasannya
banyak dicurahkan mencari solusi atas perekonomian
yang cocok untuk Indonesia. Beliau kerap menulis
berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang
ekonomi dan koperasi. Ia juga aktif membimbing
gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam
konsepsi ekonominya. Selain itu Bung Hatta juga aktif
memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan
tinggi.
Pada tanggal 12 Juli 1951 Bung Hatta membacakan
pidatonya di radio, khusus untuk menyambut Hari
Koperasi Indonesia. Bung Hatta mengemukakan
bahwa koperasi mempunyai persamaan dengan
sistem sosial asli yang berakar dari adat istiadat bangsa
Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotongroyong Indonesia gemar tolong menolong, sementara
koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong.
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Berbeda dengan sistem kapitalisme, ekonomi gotongroyong adalah sistem yang tidak menumpuk kekayaan
kepada perseorangan. Tetapi, yang lebih penting,
pembagian kekayaan secara merata.
Berdasarkan hal itu, Koperasi dipandangnya
sebagai bentuk konkret sistem ekonomi gotong-royong
tersebut. Di mana dalam koperasi dituntut pemerataan
kerja dan pembagian hasil, sehingga tak ada lagi
ketimpangan. Namun, Bung Hatta menyadari koperasi
merupakan langkah jangka panjang ekonomi yang
hasilnya tidak bisa serta-merta dirasakan.
Bagaimana dengan kenyataan bahwa masyarakat
berhadapan dengan sistem kapitalistik yang ada di
depan mata? Hatta mengatakan bangsa membutuhkan
politik ekonomi yang realistis dalam jangka pendek,
sekalipun berbeda dengan prinsip koperasi. Jadi
bukan merupakan persoalan jika masyarakat miskin
bekerja pada pemodal-pemodal perseorangan baik
dalam negeri maupun asing. Namun, itu sebatas
menghindarkan masyarakat dari kekurangan
kebutuhan pokok sekarang dan dalam jangka panjang
koperasi harus terus diperjuangkan.
Lama sebelum masa sekarang Bung Hatta
menyadari bahwa mewujudkan koperasi sebagai soko
guru perekonoian Indonesia tidaklah mudah. Masih
terdapat hambatan utama di dalam koperasi yang
harus dibenahi, yakni masalah inferioritas masyarakat
Indonesia yang sebagaai akibat penjajahan. Bung Hatta
memberi misal soal utang asing. Karena inferioritas
tersebut, sebagian kalangan tidak menghendaki adanya
pinjaman dari pihak asing karena dihantui rasa takut
kembali terjajah. Sementara negara tidak memiliki
dana yang mencukupi. Karenanya pinjaman dari asing
sangat diperlukan. Yang harus bangsa Indoesia lakukan
adalaah bekerja lebih giat dan secepatnya membayar
utang tersebut.
Hatta juga menekankan, sistem ekonomi dan
koperasi harus pintar menimbang bukan hanya
idealitas, namun juga harus realistis. Hal itu yang
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memungkinkan untuk menciptakan langkah taktis
dan strategis. Ekonomi imbang dan berdaulat, tidak
bertumpu pada orang lain atau negara asing. Koperasi
yang hendak dibangun haruslah memiliki prioritas. Di
antaranya memperbanyak produksi, terutama usahausaha kecil, menengah, dan rumah tangga. Kemudian,
memperbaiki kualitas barang, sehingga mampu
bersaing dengan produk-produk negara lain. “Kita
membangun koperasi supaya koperasi membangun
kemakmuran masyarakat,” tegas Hatta.
Mengingat besarnya peranan Bung Hatta dalam
dunia koperasi, pada 17 Juli 1953 lelaki lulusan Handels
Hoge School Rotterdam itu diangkat sebagai Bapak
Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia
di Bandung. Pikiran-pikirannya mengenai koperasi
antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul
“Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”
(1971).
Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi
Indonesia telah memberikan teladan berkoperasi
yang baik. Hatta dengan tuntas mengupas pedoman,
falsafah, dan dasar praktis berkoperasi. Inilah warisan
pemikiran visioner Hatta yang mengandung nilai-nilai
luhur berkoperasi yang layak dipedomani dan ditiru
para penggiat koperasi, pencinta koperasi, pelaku
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), serta para
pelajar dan pemuda-pemudi seluruh Indonesia.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan, Pasal 33 Ayat 1
UUD 1945. Buah pikiran yang tertanam di dalam Pasal
33 UUD 1945 ini berasal dari saya sendiri, yang saya
majukan dahulu waktu Panitia Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI)
kita sedang menyusun rancangan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia. Sebab itu terimalah
pernyataan saya, bahwa memang koperasilah yang
dimaksud dengan ‘usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan itu’.” Bung Hatta, Jakarta 1975.
Dan, hanya koperasilah yang dapat merintis jalan
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yang aman dan sehat untuk mencapai kemakmuran
rakyat, rohani, dan jasmani, yang pada gilirannya
menjadi sendi kesejahteraan sosial. Koperasi
menghidupkan semangat demokrasi yang sebenarnya,
yaitu demokrasi politik, ekonomi, dan sosial!
Ko-operasi berasal dari kata ”ko” yang artinya
“bersama” dan ”operasi” yaitu ”bekerja”. Jadi, koperasi
artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi
nama Koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam
mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada
sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan.
Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan
bersama.
Sebagaimana ditulis oleh Prof. Mubyanto, guru
besar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
koperasi dipercaya oeh Bung Hatta sebagai soko
guru perekonomian nasional atau sebagai tiangtiang penyangga utama ketahanan ekonomi bangsa
yang merdeka. Menurut Bung Hatta, koperasi juga
bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab
bersama, memperkuat demokrasi sebagai cita-cita
bangsa. Koperasi juga mendidik semangat percaya
pada kekuatan sendiri (self help). Semangat self help ini
dibutuhkan untuk memberantas penyakit “inferiority
complex” warisan kolonialisme. Koperasi juga bisa
membangun ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi
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kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian,
yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke
konsumsi. Bagi Bung Hatta, koperasi merupakan
senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan
hidupnya. Koperasi menjadi pemikiran Hatta untuk
memajukan bangsa Indonesia melalui beberapa ide
yang membangun perekonomian rakyat, seperti ide
Hatta mempelajari gerakan koperasi di negara-negara
Eropa kemudian ia terapkan di Indonesia diantaranya
koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi
produksi untuk meningkatkan perekonomian rakyat
yang lemah.
Lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902. Ayahnya Haji
Mohammad Djamil adalah seorang guru mursyid,
sebuah tarekat di Sumatera Barat. Sedangkan ibunya
bernama Siti Saleha. Sejak kecil Hatta dikenal sebagai
anak yang suka membaca. Pada tahun 1921 Hatta tiba
di Negeri Belanda untuk belajar pada Handels Hoge
School di Rotterdam. Ia mendaftar sebagai anggota
Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini
berganti nama menjadi Indonesische Vereniging.
Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan
Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi
Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan
agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit
secara teratur sebagai dasar pengikat antar anggota.
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Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi
Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, dengan tujuan
memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin
delgasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk
Perdamaian di Bierville, Prancis. Perjuangannya dalam
pergerakan nasional di luar negeri membuatnya
dipenjara selama lima bulan bersama dengan Nazir
St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdl Madjid
Djojoadiningrat.
Menjelang kemerdekaan, pada awal Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk
dengan Soekarno sebagai Ketua dan Mohammad
Hatta sebagai Wakil Ketua. Pada 17 Agustus 1945,
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh
Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia,
tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur
No. 56 Jakarta yang kemudian dikenal pula sebagai
Gedung Pola. Pada 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno
diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs.
Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden
Repbulik Indonesia.
Pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda,
Hatta mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konferensi
Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan
Indonesia dari Ratu Juliana. Hatta juga menjadi
Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia
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Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali
menjadi Wakil Presiden.
Selama menjadi Wakil Presiden, Hatta tetap aktif
memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga
pendidikan tinggi. Ia juga tetap menulis berbagai
karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi
dan koperasi. Ia juga aktif membimbing gerakan
koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi
ekonominya. Pada 27 Nopember 1956, ia memperoleh
gelar kehormatan akademis, yaitu Doctor Honoris
Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Hatta
berjudul “Menuju Negara Hukum”.
Pada tahun 1960, Bung Hatta menulis “Demokrasi
Kita” di majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan
yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan
pikiran Hatta mengenai perkembangan demokrasi di
Indonesia waktu itu. Dalam masa pemerintahan Orde
Baru, Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi
bangsanya daripada seorang politikus. Pada 15 Agustus
1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung
Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan
tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada
suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr.
Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan
dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada 15 Maret 1980.
Bagi orang yang ingin berziarah dapat dengan mudah
menemukan makamnya karena dibangun dalam
sebuah bangunan dekat pintu masuk TPU Tanah Kusir.
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PEJABAT
DAN
PENJAHAT
Ketika Bapak saya terpilih jadi ketua RT di kampung,
Ibu saya wanti-wanti, meminta dengan serius, agar
Bapak tidak menyia-nyiakan kepercayaan warga
kampung. Saya tahu, Ibu sebenarnya berkeberatan
dengan jabatan baru Bapak. Bukan hanya karena Bapak
akan menjadi lebih sibuk, namun juga karena tanggung
jawab sebagai ketua RT sesungguhnya tidaklah ringan.
“Tidak mudah jadi pejabat,” kata Ibu. Ya, ketua RT pun
seorang pejabat, bahkan pejabat yang tanpa pamrih,
mengingat mereka bekerja tanpa digaji. Sebaliknya,
malah sering nombok untuk berbagai kegiatan di
kampung.
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Risiko seorang pejabat, kata Ibu, akan selalu menjadi
buah bibir orang. Syukur kalau berhasil, mendapat
pujian. Tapi kalau gagal dicibir, dibenci dan dicacimaki
seumur-umur. Menjadi pemimpin-pejabat butuh
kecerdasan, keberanian, keteguhan iman, kejujuran,
kepekaan dan ketulusan melayani.
“Semua persyaratan ini tidak mudah dipenuhi oleh
sembarang orang,” tutur Ibu. Dalam kenyataan banyak
pejabat yang akhirnya gagal mengemban amanat
rakyat karena tidak mampu memenuhi persyaratan
itu. Kegagalan bukan hanya karena ketidak-mampuan,
melainkan karena – istilah Ibu – “tidak kuat derajat”. Ia
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misalnya, menciderai amanat yang diberikan rakyat,
bertindak sewenang-wenang, menindas dan korup.
Kata Ibu, seorang pejabat yang berlaku sewenangwenang terhadap rakyatnya, menindas dan korup,
sebenarnya bukan pejabat; ia lebih sebagai seorang
penjahat. Bahkan, menurut Ibu, derajatnya lebih
rendah dibanding penjahat. Kalau penjahat, lebih-lebih
yang kelas teri, motif melakukan kejahatan sangat
sederhana, mungkin untuk membeli susu atau beras
bagi anaknya. Untuk survival, mempertahankan hidup.
Lain halnya dengan pejabat yang korup. Motif mereka
adalah keserakahan, ingin terus menambah kekayaan:
membeli rumah baru, mobil mewah baru, dan berbagai
kemewahan lain.
“Beda pejabat dari penjahat hanya serambut, sangat
tipis,” kata Ibu. Seorang pejabat yang tidak kuat derajat
sangat gampang terpeleset menjadi penjahat. Setidaktidaknya, seorang pejabat mudah dituduh sebagai
penjahat. Mungkin dia tidak punya niat jahat, tetapi
karena ke-kurang-pengetahuan-nya ia mengeluarkan
kebijakan yang merugikan rakyat banyak. Atau, karena
kekurang-pekaannya ia membiarkan persoalan yang
membelit rakyatnya berlarut-larut sampai akhirnya
sangat susah diatasi. Rakyat akan dengan gampang
menganggap pejabat seperti itu sebagai penjahat.
“Pejabat itu satriya pinilih,” kata Ibu menegaskan.
Pejabat itu orang terpilih. Pertama-tama ia harus
seorang yang jujur, berhati bersih dan ikhlas. Ia meraih
jabatan bukan dengan ambisi dan menghalalkan
segala cara karena membayangkan akan memperoleh
nikmat dan keuntungan dari jabatannya. Melainkan ia
meraihnya dengan ketekunan berkarya dan mawas diri
terus menerus karena mengingat tanggung jawab yang
harus diemban.
Selanjutnya, ia harus seorang yang mumpuni,
memiliki kapabilitas, cerdas-trengginas, sehingga
dengan cepat bisa mencarikan solusi tepat bagi
persoalan yang dihadapi rakyat. Dengan demikian,
ia harus cukup peka dan peduli terhadap persoalan
rakyat. Ia harus tanggap ing sasmita, tanggap terhadap
apa yang diisyaratkan rakyat. Kalau rakyat mulai
makan gaplek, artinya tak ada beras untuk ditanak.
Maka, pejabat jangan dengan gampang mengatakan,
“bukankah sudah biasa mereka makan gaplek”. Bila
demikian tak heran yang muncul kemudian: busung
lapar!
Pejabat juga harus seorang yang berani. Berani
mengambil keputusan meski dengan risiko jabatannya
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dicopot atau bahkan keselamatan dirinya terancam
demi membela kepentingan rakyat banyak.
“Aja wedi,” ungkap Ibu. Jangan takut!! Sebagai satriya
pinilih seorang pejabat selayaknya tidak perlu takut
pada siapapun kecuali pada rakyat yang memilihnya
dan Tuhan Sang Mahapencipta yang memberinya
kesempatan menjadi pemimpin.		
Di tengah berbagai krisis yang menerpa negeri
kita belakangan ini, semua tutur kata mendiang Ibu
beberapa puluh tahun lalu itu begitu terngiang di telinga
saya. Betapa tidak? Sekarang ini banyak pejabat yang
derajatnya tak lebih dari seorang penjahat. Mereka tak
malu-malu memanfaatkan jabatannya hanya untuk
mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. Setiap
hari kita dapat melihat berita tentang korupsi menghiasi
halaman dan ruang media. Meskipun sudah banyak
pelaku korupsi tertangkap dan dihukum, masih ada saja
yang mencoba melakukan tindakan yang menciderai
amanat rakyat itu.
Terkadang, di sela kesibukan kerja saya merenung
dan bertanya dalam hati: apakah masih ada pemimpinpejabat di negeri ini yang punya hati bersih, tulus,
ikhlas menjalankan tugasnya mewujudkan amanat
rakyat. Hati kecil saya berkata: sesungguhnya mereka
masih banyak. Tetapi, mungkin, mereka tidak mampu
berbuat sesuatu untuk memerangi arus kejahatan
yang tampaknya cukup kuat mencengkeram negeri
ini. Mereka mungkin takut. Ya, takut kalau tindakannya
membuat posisinya tergeser, atau keselamatan dirinya
terancam. Takut.
Maka, pikiran naif sayapun mengembara. Seandainya
saya jadi pemimpin-pejabat, seorang pemimpinpejabat yang mempunyai otoritas-kekuasaan cukup
besar, saya tidak akan takut. Seperti ibu saya pernah
wanti-wanti. Jangan takut!! Berantas tuntas semua
yang menghalangi terwujudnya kesejahteraan rakyat:
preman pasar dan jalanan, preman berdasi, para
koruptor, penggelap uang rakyat.
Ah, begitu naif. Ketika malam saya tertidur, sayapun
bermimpi. Bukan menjadi pejabat, melainkan menjadi
penjahat. Namun penjahat yang berhati baik bagi
rakyat. Penjahat ala Robinhood yang merampas harta
kekayaan para koruptor dan penilep uang rakyat, untuk
dibagikan kepada kaum miskin-papa. Ya, seorang
penjahat yang baik hati, barangkali lebih berharga
daripada pejabat yang berhati jahat.
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Judul Buku : Teror di Antara Dua Ideologi
Penulis : Irawan Sandhya Wiraatmaja
Jumlah Halaman : 222
Penerbit : Kosa Kata Kita

Keberagaman Itu Indah:
Konser Sambut
Kemerdekaan Indonesia

KEPALA Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, menulis
buku tentang Sastra dan Sosial Politik. Tentu saja ini menjadi hal yang
paling menarik dari perjalanan buku ini. Dan, ternyata, ke-29 artikel yang
dikumpulkan Irawan Sandhya Wiraatmaja, nama Mustari sebagai penulis,
memang asyik untuk disimak. Usai membaca buku ini kita mendapatkan
masukan yang berharga dari setiap gagasan yang diungkapkannya.
Penerbit Kosa Kata Kita (KKK) menjelaskan “Buku
ini adalah sebuah himpunan esei yang dituliskan Irawan
selama ini. Terdiri dari dua bagian: Ideologi Pertama dan
Ideologi Kedua. Bagian pertama menghimpun sejumlah
esei tentang sastra dan Bagian kedua menghimpun
artikel tentang masalah-masalah sosial politik.”
Irawan menyebutnya bukunya ini sebagai bunga
rampai. Menghimpun serpihan tulisan-tulisan sebagai
sebuah ‘catatan kaki’ terhadap beberapa karya sastra
dan kondisi sosial politik di masa lampau. Bicara soal
Sastra dan Sosial Politik, benar seperti kata Irawan,
memang ada keterbuktian pada saat sekarang ini
seperti halnya soal Pemilu.
Bagian pertama ‘Bagian Ideologi Pertama’ terdiri
dari 16 esei sastra. Sesi ini lebih banyak mengulas karya
para penyair (pengarang) tua dan muda dari segi usia
pada masanya. Hanya dua yang tidak membahas orang
dan karyanya, melainkan memaknai kepenyairan dan
sajak melalui “Menjadi Penyair Butuh Proses, Tidak
Karbitan” (hal. 22-26) dan “Sebuah Sajak dan Nilai-nilai
Kemerdekaan (hal. 57-66).
Pada bagian kedua ‘Bagian Ideologi Kedua’ terdiri
dari 13 naskah sosial politik. Ada empat yang berbicara
tentang arsip. Yakni “Arsip Pemilu Jejak Demokrasi”,
Undang Undang Kearsipan Menjaga Identitas dan
Jati Diri Bangsa”, Arsip dan Transparansi Informasi:
Membangun Demokrasi Menuju Good Governace”,
dan “Arsip dan Kebijakan Publik”. Irawan memang
layak menuliskan banyak hal tentang arsip. Sebab
ia menekuni kearsipan — tentu saja, juga sastra dan
politik — sejak ia masih muda. Dan sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Irawan sampai kini diberi amanah
memimpin Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
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Soal judul buku yang mengandung kata teror, ini
terbersit dalam artikel pertama di Bagian Pertama saat
ia mengulas cerita pendek “Babi” Putu Wijaya. Cerpen
ini diambil dari kumpulan cerpen Gres (Balai Pustaka,
1982). Simak kalimat yang merupakan pendapat Irawan
tentang Babi di halaman 6. “Bagi logika cerita, hal itu
tidak mungkin. Tapi di sinilah justru kelebihan cerita
ini. Ia menjadi absurd, tapi terasa sekali dekat dengan
kita. Ini bila dikaitkan dengan keparanoidan manusia
kini. Ketakukan dan kecemasan yang diciptakan diri
sendiri. Lewat sang tokoh ketakutan itu semakin jelas
wujudnya. Ketakutan dan kecemasan manusia kini
terhadap konflik dua ideologi besar.
Irawan menyimpulkan Babi sebagai “Semacam
gugatan sekaligus geraman terhadap sistem ideologi
yang ada sekarang ini. Dan ternyata Putu Wijaya,
berhasil meneror jiwa kita”. Esei ini termuat di Berita
Buana, 2 Februari 1988. Sementara naskah lainnya
bertitimangsa dari yang tertua di Buana Minggu, 4
Januari 1981 (“Tiga Sajak Adek Alwi: Kecintaan Tanah
Air Sebuah Potret Kerinduan”) sampai yang termuda di
Majalah Kearsipan, 2010 (“Arsip dan Kebijakan Publik”).
Di kalangan anak buahnya Irawan adalah seorang
PNS Kepala Arsip Nasional. Sementara di kalangan
sastrawan, Irawan dikenal sebagai seorang penyair.
Karya puisinya banyak menghiasi rubrik-rubrik puisi
di media massa pada tahun 1980-an dan banyak
menerbitkan buku-buku puisi. Terakhir (2016), ia juga
menerbitkan buku puisi dengan judul “Dan Kota Kota”
pun yang mengabadikan perjalanannya ke seluruh kota
di dunia dalam bentuk puisi. Namanya pun tercantum
dalam buku “Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia.
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alai Sarbini, Jakarta, Jumat (11/08/2017)
malam tampak ramai oleh bermacam orang,
Kebanyakan dari mereka mengenakan batik
resmi, sepintas saya melihat sejumlah wajah familiar
di barisan VIP. Terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Gubernur
Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat duduk bersampingan. Di
barisan kiri depan, duduk para anggota Komisi XI DPR
RI. Sementara Kepala LKPP Agus Prabowo terlihat di
deretan depan sebelah kanan.
Malam itu, Indah Kurnia, salah satu anggota Komisi
XI DPR RI menggelar konser tunggal “Persembahanku:
Keberagaman Itu Indah”. Sebuah konser menyambut
kemerdekaan yang berkolaborasi dengan komposer
Addie MS danTwillite Orchestra.
Selama kurang lebih 3 jam, Indah bersama Addie
Ms mempersembahkan repertoir lagu-lagu perjuangan
dan lagu daerah. Lantunan melodi dari lagu-lagu
seperti “Hari Merdeka”, “Kopral Jono”, “Sepasang Mata
Bola” dibawakan dengan apik oleh Indah. Sesekali,
Indah melantunkan lagu-lagu klasik mancanegara
seperti Lao Shu Ai Da Mi, Smile (Theme Song Chaplin)
dan Something Stupid yang dibawakan bersama Rio
Febrian. Indah seorang perempuan Katolik yang pernah
menjadi vokalis utama grup Qasidah Jawa Timur
itu juga membawakan sederet lagu populer seperti
“Cinta” milik Vina Panduwinata dan “Perahu Layar”.
Peran Addie MS tak dapat dipungkiri membuat konser
menjadi apik dan megah.
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Kejutan datang saat penyanyi legendaris Titiek
Puspa tampil untuk berduet. Biduan yang sudah
berumur 86 tahun itu tampil prima dengan menyanyikan
lagu andalannya “Kupu-Kupu Malam”. Ternyata ada
kisah di balik lagu ini. Waktu itu, Titiek bertemu seorang
kupu-kupu malam, setelah mendengar curhatan si
kupu-kupu malam yang ingin hidup normal, Titiek
mengajaknya untuk bertaubat dan berdoa bersama.
Keduanya pun berdoa menurut keyakinan masingmasing. Di lain kesempatan, mereka berdua kembali
bertemu dan si kupu-kupu malam ternyata telah
menikah dengan seorang laki-laki terhormat. Doa
dua insan yang berbeda keyakinan ternyata tidak
menghalangi Tuhan untuk mengabulkan doa yang baik.
Transisi lagu-lagu yang dibawakan dari awal terasa
smooth. Indah mengakhirnya dengan mengajakan
penonton yang hadir bernyanyi bersama. Tiga jurus
dalam encore “Hari Merdeka”, “Dari Sabang Sampai
Merauke” dan “Mars Garuda Pancasila” dinyanyikan
dengan lantang oleh para penonton.
Konser yang berakhir pukul 23.00 itu menjadi
pengingat bahwa di tengah gempuran sejumlah pihak
yang ingin memecah belah bangsa, Indonesia adalah
keberagaman, lahir dari semangat untuk bersatu
terlepas dari suku, ras dan agama yang dianut.
Perbedaan bukan menjadi suatu masalah, sebaliknya
dijalin bersama, dirajut menjadi sesuatu yang indah:
Bhinneka Tunggal Ika.
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