
RABU (31/10) siang, 
serombongan ang-
gota Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) 

yang dipimpin Ketua BPK Hadi 
Purnomo menyerahkan hasil 
audit investigasi yang telah 
dilakukan sejak Februari 2012 
hingga 30 Oktober 2012. Ada 
beberapa hal yang menarik 
dari  temuan BPK yang dise-
rahkan kepada Wakil Ketua 
DPR Priyo Budi Santoso itu, 
antara lain mengenai beberapa 
hal substansial yang berkaitan 
dengan persiapan dan peng-
adaan megaproyek sekolah 
olahraga di bukit Hambalang, 
Sentul, Jawa Barat, atau yang 
dikenal juga dengan P3 SON 
(Proyek Pembangunan Pusat 
Pendidikan Pelatihan dan 
Sekolah Olahraga Nasional).

Dalam audit investigasi ter-
sebut ada beberapa temuan 
yang memunculkan dugaan te-
lah terjadi penyimpangan pada 
proyek tersebut, misalnya 
soal yang berkaitan dengan 
SK hak pakai, izin lokasi site 
plan proyek, izin mendirikan 
bangunan oleh kepala badan 
perizinan terpadu, pendapat 
teknis, kontrak tahun jamak 
(multiyear) yang ditandatanga-
ni Sekretaris Kementerian 
Pemuda dan Olahraga Wafi d 
Muharam, dan adanya duga-
an pembiaran oleh Menpora 
yang seharusnya memiliki 
wewenang pengendalian dan 
pengawasan. Selain itu, tidak 
melaksanakan pengendalian 
serta pengawasan sesuai de-
ngan ketentuan PP 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengenda-
lian dan Pengawasan Internal 
Pemerintahan serta adanya 
persetujuan Menteri Keuangan 
atas kontrak tahun jamak dan 
Dirjen Anggaran menyelesai-
kan persetujuan tahun jamak 
tersebut.

Di samping hal-hal tersebut 
masih ditengarai adanya soal 
penyimpangan pelelangan 
yang dilakukan Sekretaris 
Kemenpora dan menetapkan 
lelang konstruksi di atas Rp50 
miliar tanpa adanya pende-
legasian kewenangan dari 
Menpora yang diduga melang-

gar tata cara pengadaan barang 
dan jasa pemerintah (Keppres 
80 Tahun 2003 jo Perpres 54 
Tahun 2010 jo Perpres 70 Ta-
hun 2012). Dalam pengadaan 
barang dan jasa tersebut Men-
pora telah membiarkan ada-
nya penyimpangan serta tidak 
melakukan pengendalian dan 
pengawasan sesuai dengan 
ketentuan tersebut yang ber-
potensi adanya penyimpang an 
dan rekayasa dalam proses 
pelelangan serta pengerjaan 
konstruksi. Selain itu, pelak-
sanaan pekerjaan konstruksi 
dengan kerja sama operasional 
(KSO), yang dilakukan dengan 
menyubkontrakkan sebagian 
pekerjaan utamanya (kon-
struksi) kepada perusahaan 
lain, bertentangan dengan 
aturan tentang pengadaan ba-
rang jasa pemerintahan.

Dengan melihat banyaknya 
dugaan penyimpangan terse-
but, kiranya dapat dipahami 
bahwa potensi kerugian negara 
atas proyek Hambalang terse-
but menurut hasil investigasi 
BPK sebesar Rp243,9 miliar, 
yang terdiri dari kerugian ka-
rena selisih pembayaran uang 
muka sebesar Rp116,9 miliar, 
kerugian karena mekanikal 
elektronik Rp75,7 miliar, dan 
kerugian karena pekerjaan 
struktur sebesar Rp51 miliar. 
Indikasi kerugian negara ter-
sebut diperoleh dengan cara 
membandingkan jumlah dana 
yang dikeluarkan Kemenpora 
dengan nilai pekerjaan sebe-
narnya (pekerjaan riil atau 
real cost) yang dikerjakan 
subkontraktor yang dihitung 
uji petik.

Dengan demikian, dengan 
laporan BPK tersebut dapat 

dikatakan bahwa ada indikasi 
penyimpangan perundangan-
undangan (UU Lingkungan 
Hidup, khususnya terkait 

analisis mengenai dampak 
lingkungan/amdal, peraturan 
pemerintah/peraturan presi-
den yang berkaitan dengan 

pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, dan peraturan 
daerah yang berkaitan dengan 
penataan tata ruang dan wi-

layah), serta penyalahgunaan 
kewenangan yang dilakukan 
berbagai pihak secara masif 
dan terstruktur (Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pe-
muda dan Olahraga, panitia 
pengadaan barang dan jasa, 
pemerintah daerah setempat, 
pelaku usaha dan pihak-pihak 
lain yang secara legal sulit di-
telusuri).

Jika diperhatikan, temuan 
dari BPK tersebut amatlah 
mencengangkan. Baik lembaga 
yang diduga terlibat maupun 
personel yang masuk ke jaring-
an yang secara rapi berpotensi 
merugikan negara itu. Dari 
segi para pelaku, KPK sampai 
sekarang baru menetapkan dua 
tersangka yang dalam proses 
pengadaan barang dan jasa ter-
sebut tergolong terendah, serta 
jika menggunakan istilah yang 
digunakan Wakil Ketua KPK 
Bambang Widjojanto, sebagai 
anak tangga pertama.  

Selain itu, jika dilihat dari 
segi keuangan yang berpotensi 
merugikan negara, temuan 
audit investigasi BPK sebesar 
Rp243,9 miliar tersebut jauh 
lebih besar jika dibandingkan 
dengan dugaan kerugian ne-
gara yang selama ini dilansir 
KPK, yaitu berkisar Rp10 mi-
liar lebih.

Dari  dua hal  tersebut , 
kiranya hasil audit investi-
gasi BPK memungkinkan un-
tuk mengembangkan lebih 
banyak nama yang terlibat, 
selain dua orang yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka. 
Jika kedua tersangka terse-
but diibaratkan sebagai anak 
tangga pertama, naik ke anak 
tangga berikutnya misalnya 
bagaimana sertifi kat hak pakai 

itu dengan sangat cepat bisa 
jadi, siapa yang mengurusnya, 
dan siapa saja pejabat terlibat 
penyertifi katan hak atas tanah 
tersebut. Pada proses pemba-
ngunan, misalnya, siapa yang 
mengeluarkan IMB, berapa 
lama proses IMB itu bisa kelar, 
apakah sebelum megaproyek 
itu sudah dilakukan dan dida-
hului dengan amdal dengan 
baik dan benar?.

Selain itu, dalam pemba-
ngunan sekolah calon olah-
ragawan yang andal tersebut, 
apakah sudah dilakukan sesuai 
dengan mekanisme dan perun-
dang-undangan yang benar, 
misalnya dalam proses lelang 
apakah sudah sesuai dengan 
aturan lelang atau belum.

Hal yang sangat penting 
ialah bagaimana pertanggung-
jawaban terhadap dua ke-
menterian, yakni Kementrian 
Pemuda dan Olahraga dan 
Kementerian Keuangan. Ten-
tunya tidak dapat dimungkiri 
bahwa Andi Mallarangeng 
sebagai Menteri Pemuda dan 
Olahraga serta Menteri Ke-
uangan Agus Martowardojo 
dalam hati kecil sudah tahu 
bagaimana keduanya bisa 
diposisikan sebagi dua tokoh 
sentral yang tahu banyak ten-
tang kondisi sebenarnya.       

Hasil audit investigasi terse-
but bukanlah barang yang mati 
dan amat bermanfaat bagi KPK 
sebagai data pendukung guna 
melengkapi alat bukti dalam 
melakukan proses penyelidi-
kan dan penyidikan perkara 
yang pantas diduga banyak 
melibatkan para birokrat, baik 
pusat maupun daerah, tokoh 
partai politik,  pelaku usaha 
yang mempunyai reputasi na-
sional, serta pihak lain.

Publik sangat berharap akan 
sesuatu yang baru dalam gelar 
perkara yang dijanjikan KPK 
mengenai perkembangan ka-
sus tersebut. Begitu banyaknya 
harapan dan cinta masyarakat 
Indonesia kepada KPK. Maka, 
maju dan bergegaslah KPK 
untuk menuntaskan masalah 
yang hampir sepanjang tahun 
ini menjadi sorotan publik ter-
sebut. Semoga.

Jamal Wiwoho
Pembantu Rektor II dan dosen Program Doktor Ilmu Hukum  Universitas Sebelas Maret
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BULAN Oktober baru 
saja lewat. Pada sam-
pul biografi pengu-
saha Yulius Tahiya 

(1916-2002) tertera kutipan 
pernyataannya, ‘Di Indonesia 
ini, selama mayoritas bangsa 
kita masih hidup pas-pasan, 
maka kita yang menduduki 
posisi ekonomi menonjol patut 
hidup serba sederhana tanpa 
suka memamerkan kelebihan 
pribadi’.  Edisi kedua biografi  
pejuang kemerdekaan berjudul 
Melintas Cakrawala itu terbit 
Oktober tahun lalu.

 Seruan moral tersebut me-
luncur tepat pada Oktober, 
bulan yang diwarnai catatan-
catatan sejarah politik dan 
sosial penting bagi bangsa 
ini. Oktober diawali dengan 
Hari Kesaktian Pancasila pada 
tanggal 1, yang memperingati 
ketetapan bahwa Pancasila 
menjadi dasar NKRI. Paragraf 
ke-4 Pembukaan UUD 1945 
mencantumkan lima sendi u-
tama: Sila Ketuhanan, Kemanu-
siaan, Persatuan, Ke rakyatan, 
dan Keadilan Sosial. Namun 
kita akhir-akhir ini abai menga-
malkannya. 

Tanggal penting berikutnya 
ialah peringatan hari berdiri-
nya Tentara Keamanan Rakyat 
(TKR) pada 5 Oktober. TKR 
bermula dari Badan Keaman-

an Rakyat (BKR) yang bukan 
tentara resmi. Tetapi TKR or-
ganisasi tentara resmi yang 
diperlukan oleh sebuah negara 
merdeka. Setelah digabungi 
barisan-barisan bersenjata 
lain yang ada waktu itu, TKR 
menjadi TNI. Melalui Dekrit 
Presiden, tanggal 5 Oktober 
1945 diperingati sebagai hari 
kelahiran TNI.

Di bidang politik praktis, 
Oktober juga mencatat terben-
tuknya Sekretariat Bersama 
Golongan Karya yang didirikan 
golongan militer pada 20 Ok-
tober 1964 untuk menghadapi 
yang dianggap peningkatan 
rongrongan PKI. Sekber Golkar 
menghimpun puluhan organi-
sasi pemuda, wanita, sarjana, 
buruh, tani, dan nelayan. Se-
suai ketentuan dan ketetapan 
MPRS mengenai perlunya pe-
nataan kembali kehidupan 
politik Indonesia, pada 17 Juli 
1971 Sekber Golkar mengubah 
diri menjadi Golkar; kemudian 
menjadi Partai Golkar setelah 
reformasi. 

Bulan Oktober memang 
meng hembuskan elan per-
j u a n g  a n .  J a u h  s e b e l u m 

perjuang an fisik berangsur 
mewujud menjadi perjuangan 
kemerdekaan yang gegap gem-
pita, Sumpah Pemuda pada 
28 Oktober 1928 menengarai 
lahirnya bangsa Indonesia sete-
lah pro ses perjuangan ideologi 
yang berlangsung lama me-
lawan penindasan penjajah 
selama ratusan tahun.

Lintasan sejarah bagi 
orang muda

Sebagian dari lintasan seja-
rah yang terpapar tadi mungkin 
menimbulkan nostalgia pada 
yang pernah meng alaminya 
atau ikut berjuang di dalam-
nya. Tontonan televisi yang 
informatif dan edukatif tentang 
masa-masa penderitaan mau-
pun kejayaan masa lalu bisa 
membangkitkan rasa bangga. 
Ada yang bertanya, mengapa 
ada di antara gene rasi muda 
masa kini yang terkesan tidak 
peduli pada sejarah perjuangan 
masa lalu sekalipun menikmati 
hasil-hasil pembangunan gen-
erasi sebelumnya. Bagaimana 
kadar rasa kebangsaan me-
reka?

Dakwa-mendakwa biasa ter-

jadi antargenerasi. Pernah se-
orang dari angkatan ‘66 menjadi 
berang ketika disebut hidup di 
menara gading oleh angkatan 
sebelumnya. Dia menjawab, 
generasi muda memiliki masa 
depan lebih panjang daripada 
generasi sebelumnya. Itu se-
babnya dia lebih berorientasi 
ke masa depan daripada selalu 
menengok ke belakang. 

Barangkali memang tidak 
adil mengharapkan pemuda 
sekarang memiliki alam pi-
kiran seperti alam pikiran 
pemuda di awal bangkitnya 
kesadaran nasional. Juga tidak 
adil bila memastikan bahwa 
rasa kebangsaannya kalah 
tebal. Angkatan ‘28, ‘45, ‘55, 
‘66, dan angkatan sekarang 
memiliki gaya hidup berbeda-
beda. Tetapi kalau soal rasa 
kebangsaan, belum tentu yang 
satu kalah dari lainnya. Bukan 
tidak mungkin anak-anak seka-
rang mencemaskan bagaimana 
membangun kehidupan dan 
penghidupan masa depan, dan 
bagaimana memberi respons 
terhadap tantangan zaman. 
Tiap generasi adalah produk 
dari zamannya. 

Rakyat besar, rakyat kecil
Sejarah untuk dikenang, 

sejarah untuk pelajaran. Apa 
yang bisa dipelajari oleh gene-
rasi masa depan tentang kehi-
dupan sekarang? Tahun-tahun 
terakhir menyaksikan terbu-
kanya kotak pandora berkat 
kebijakan pemerintahan SBY. 
Terbongkarlah cela rohaniah 
sebagian rakyat besar. Berbeda 
dengan rakyat kecil, rakyat 
besar menikmati hidup karena 
dimanjakan oleh kekayaan, 
kekuasaan, dan prestise yang 
kait-mengait. 

Menurut Society Today (Ri-
chard L Roe, editor, 1971), 
kekuasaan bisa berarti kemam-
puan mempertahankan se-
suatu sekalipun ada tentangan. 
Dengan demikian, kekuasaan 
juga berarti ‘kemampuan’. 
Sumbernya ada empat: posisi 
institusional, harta kekayaan, 
kekuatan fi sik, karisma. 

Mereka yang memiliki kekua-
saan umumnya banyak meng-
ambil keputusan dalam kehi-
dupan masyarakat. Mereka 
juga kita kenal sebagai kaum 
elite--dari kalangan pemerin-
tahan, cerdik pandai, bisnis, pe-

negak hukum, gerakan politik, 
bahkan kalangan agama yang 
memiliki karisma, yang mampu 
memengaruhi lain-lainnya. 

Tentu hanya oknum-oknum 
bermoral rendah yang meng-
alami cela rohaniah. Selama 
mereka memegang kekuasaan, 
mereka cenderung bersikap 
arogan; suatu gejala yang meng-
ganggu dan menekan perasaan 
masyarakat yang tidak me-
miliki kekuasaan, khususnya 
rakyat kecil.

William Fulbright, penulis 
The Arrogance of Power, me-
nyatakan, “Bila mau berbenah 
diri, bahaya-bahaya arogansi 
kekuasaan pasti bisa disingkir-
kan. Tentunya itu berarti ber-
sedia mengorbankan sebagian 
perasaan yang menganggap 
diri hebat. Namun pengor-
banan itu akan memadai demi 
akibat-akibat positif yang bisa 
dihasilkan.”

Dalam kaitan itu, patut di-
sebut kemenangan Jokowi 
yang dianggap kemenangan 
aspirasi rakyat kecil. Gejala 
ini sejalan dengan keinginan 
rakyat banyak untuk membuat 
perubahan atas kehidupan 
yang dirasakan kehilangan 
keteladanan. Gerakan peru-
bahan menjadi tuntutan demi 
terciptanya kehidupan yang 
lebih baik. 

Audit BPK soal Hambalang
untuk Anak Tangga Utama?

Melintasi Cakrawala Sejarah

Patut disebut 
kemenangan 

Jokowi yang dianggap 
kemenangan aspirasi 
rakyat kecil. Gejala 
ini sejalan dengan 
keinginan rakyat 
banyak untuk 
membuat perubahan 
atas kehidupan yang 
dirasakan kehilangan 
keteladanan.”
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