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Laporan yang sedang anda baca ini dapat disebut sebagai hasil pemantauan yang sangat 
komprehensif dan kritis terhadap governance penanganan pandemi Covid-19 (untuk selanjutnya 
disebut pandemi). Cakupan dari publikasi ini meliputi catatan kritis atas berbagai kebijakan 
hukum Pemerintah dan praktik tata kelola dalam menangani pandemi, baik di sektor kesehatan, 
sosial maupun ekonomi yang potensial melahirkan pelanggaran hukum dan memicu praktik 
penyimpangan kekuasaan, baik di tingkat nasional maupun lokal. 

Seperti kita ketahui bersama, pandemi telah menyerang dunia selama kurang lebih 2 (dua) tahun 
lamanya. Indonesia juga tidak luput dari terjangan Covid-19, bahkan termasuk salah satu negara 
yang sempat mengalami kekacauan serius akibat serangan varian Delta pada periode Juni hingga 
September 2020 lalu. Kelangkaan oksigen, antrian panjang pasien di rumah sakit dan pusat 
layanan kesehatan, tingginya tingkat infeksi, kematian harian yang sangat mengkhawatirkan, 
hingga ketimpangan atas akses terhadap vaksinasi merupakan daftar panjang masalah yang 
pernah Indonesia hadapi akibat dari buruknya respon Pemerintah terhadap sinyal bahaya 
pandemi. 

Pada saat yang sama, pandemi memberikan ruang besar bagi Pemerintah untuk melakukan 
manuver dari sisi perencanaan, alokasi anggaran maupun sistem belanjanya. Berbagai aturan 
main yang bertujuan menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan wajib diterapkan saat 
situasi normal telah dipangkas, dibuat lebih ringkas dan cepat atas nama kedaruratan. Dalam 
situasi semacam itu, tanpa governance yang kredibel, berbagai macam praktik fraud, termasuk 
korupsi dan konflik kepentingan pejabat publik akan mudah terjadi. Hal ini setidaknya tercermin 
dari temuan pemantauan lapangan ICW bersama dengan mitra jurnalis di berbagai daerah 
atas pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, pengadaan 
berbagai alat kesehatan, pengadaan vaksin, dan kebijakan penanggulangan pandemi lainnya.

Secara garis besar, laporan ini menggambarkan praktik kekuasaan eksekutif yang berciri superior 
dan pragmatis, di mana berbagai proses penyusunan kebijakan publik untuk menanggulangi 
pandemi telah meminggirkan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi yang memadai, 
substansi peraturan yang disusun banyak bertabrakan dengan prinsip hukum dasar negara, 
dan cenderung melanggengkan praktik serupa terulang kembali pada situasi dan konteks yang 
berbeda. Demikian halnya, pemberian imunitas berlebih pada pejabat publik dalam mengambil 
keputusan terkait penanganan pandemi sedikit banyak mengurangi daya paksa mereka untuk 
lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Kata Pengantar



Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan untuk 
menangani pandemi telah melahirkan normalisasi praktik tidak etis dan cenderung koruptif. 
Tampilnya beberapa figur yang dekat dengan Istana sebagai pelaksana proyek besar pada 
konteks pandemi mengundang kritisisme publik atas mekanisme-mekanisme yang ditempuh 
pejabat publik dalam memutuskan kebijakan. 

Konflik kepentingan yang relatif telanjang di beberapa program dan kebijakan publik, seperti 
proyek Kartu-Prakerja, penggunaan obat Ivermectin untuk pasien Covid-19, penentuan biaya 
tes PCR/antigen dan kepemilikan laboratorium tes PCR/antigen oleh pejabat publik yang 
bertanggung-jawab langsung dalam tim penanganan pandemi, maupun tiadanya informasi 
publik yang memadai, baik terkait anggaran penanganan Covid-19 dan pengadaan barang dan 
jasa terkait Covid-19 merupakan beberapa temuan besar dari kerja pemantauan yang dilakukan 
ICW bersama para jurnalis selama periode pandemi. Laporan ini sangat mungkin tidak dapat 
memotret seluruh persoalan penting yang semestinya diungkap, namun sangat relevan untuk 
dijadikan bahan pembelajaran bagi para pengambil keputusan di masa datang.

Jakarta, 21 Juni 2022

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW 
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BAB 1 - Pendahuluan
Latar Belakang
Dua tahun setelah pandemi Covid-19 pertama kali ditetapkan sebagai bencana 
nasional non-alam di Indonesia pada 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, negara masih terkesan gagap 
menanganinya. Serangkaian regulasi dan program bahkan diduga kuat bertujuan untuk 
pencarian keuntungan kalangan atau individu tertentu yang dekat dengan politically 
exposed person (PEP).1

Salah satu contoh program penanganan Covid-19 yang menuai kritisisme di awal masa 
pandemi adalah, program kartu prakerja. Program tersebut dijalankan sebagai salah 
satu bentuk jaring pengaman sosial bagi warga terdampak, terutama yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini diduga kuat bermasalah bukan saja 
karena melibatkan perusahaan yang dimiliki oleh mantan staf khusus presiden, Adamas 
Belva Devara, tetapi juga karena dikelola secara tidak transparan, dan ada banyak 
dugaan pelanggaran teknis yang terjadi dalam implementasinya.

Setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan sengketa informasi yang diajukan oleh ICW 
kepada Kementerian Koordinator Perekonomian pada 23 November 2020, tiga dokumen yang 

1	 	Financial	Action	Task	Force	(FATF)	mendefinisikan	Politically	Exposed	Persons	(PEP)	sebagai,	“Setiap	individu	yang	
sedang	atau	pernah	memegang	jabatan	public	yang	penting	(Lihat:	FATF	Glossary	Reccommendation,	https://www.fatf-gafi.org/
glossary/fatfrecommendations/n-r/).
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disengketakan untuk dibuka kepada publik, tidak juga dibuka oleh Kemenko Perekonomian.2 
Hal ini justru memperkuat dugaan pembiaran konflik kepentingan oleh pemerintah. 

Politik hukum negara dalam menangani pandemi Covid-19 juga kental dengan nuansa 
melindungi kepentingan sekelompok orang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
1 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/ 2020), 
adalah salah satu contohnya.

Nuansa pemberian impunitas bagi pejabat publik bahkan sangat kuat terlihat pada Pasal 27 
ayat (1), (2), dan (3) UU 2/2020. Pasal tersebut pada intinya mengecualikan kerugian yang 
terjadi dalam penanganan pandemi Covid-19 dari kerugian negara. Selain itu, Segala tindakan 
termasuk keputusan yang diambil berdasarkan UU 2/2020, bukan merupakan objek gugatan 
yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Selain yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19, sejumlah rancangan 
maupun revisi regulasi yang ditolak oleh publik, justru disahkan di awal masa pandemi. 
Beberapa rancangan regulasi yang dimaksud adalah, pengesahan RUU Cipta Kerja-Omnibus 
Law, pengesahan Revisi UU Minerba, serta pengesahan Revisi UU MK. Berbagai protes yang 
dilayangkan kepada negara oleh masyarakat sipil, dihadapi dengan pelaporan balik oleh pejabat 
negara.

Fenomena pemanfaatan kondisi darurat atau bencana untuk membuat sejumlah kebijakan 
atau regulasi yang menguntungkan kepentingan sekelompok orang, disebut sebagai the shock 
doctrine oleh Naomi Klein. Doktrin kejut ini adalah taktik brutal yang dijalankan di tengah 
disorientasi warga akibat kekagetan kolektif di tengah kondisi krisis seperti perang, krisis 
ekonomi, atau bencana alam, yang bertujuan untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan pro-
pasar, yang sering juga disebut dengan “terapi kejut” atau “shock therapy”.3

Kondisi seperti ini telah berulang kali terjadi di tengah masa krisis, salah satunya ketika 
banjir besar akibat badai Katrina melanda New Orleans di tahun 2005. Saat warga terpaksa 
meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tenda pengungsian, sebuah regulasi berkaitan 
dengan penyelenggaraan perumahaan publik dan pendidikan dasar kemudian disahkan.

Regulasi tersebut menjadi dasar untuk mengubah rumah-rumah warga yang hancur akibat 
badai katrina menjadi kompleks kondominium yang harga sewanya jauh di atas kemampuan 
ekonomi warga yang awalnya menempati rumah di wilayah tersebut. Pada akhirnya, warga 

2	 	 Ketiga	 dokumen	 yang	 dimintakan	 kepada	 Kemenko	 Perekonomian	 adalah,	 notulensi	 dan	 daftar	 hadir	 pembahasan	
program	 Prakerja	 yang	 dilakukan	 oleh	Manajemen	 Pelaksana	 bersama	 delapan	 Platform	Digital,	 yaitu	Tokopedia,	 Ruang	 Guru,	
MauBelajarApa,	Bukalapak,	Pintaria,	Sekolahmu,	Pijar	Mahir,	dan	Kemnaker.go.id,	yang	disebut	oleh	Direktur	Komunikasi	Program	
Kartu	 Prakerja	 Panji	Winanteya	 Ruky	 dilakukan	 pada	 akhir	 2019,	 Dokumen	 mengenai	 mekanisme	 pendaftaran	 dan	 panduan	
pelaksanaan	kurasi	lembaga	pelatihan	yang	mendaftar	sebagai	mitra	program,	dan	perjanjian	kerja	sama	antara	manajemen	pelaksana	
dengan	Tokopedia,	Ruang	Guru,	Mau	Belajar	Apa,	Bukalapak,	Pintaria,	Sekolahmu,	Pijar	Mahir,	dan	Kemnaker.go.id	sebagai	platform	
digital	pada	program	Kartu	Prakerja.
3	 	Naomi	Klein,	“How	Power	Profit	from	Disaster”,	The	Guardian,	6	Juli	2017,		https://www.theguardian.com/us-
news/2017/jul/06/naomi-klein-how-power-profits-from-disaster,	diakses	pada	3	April	2022
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justru banyak kehilangan tempat tinggal karena tidak lagi mampu membayar biaya sewa. 
Pada waktu yang sama, sekolah-sekolah negeri yang hancur akibat banjir, juga turut diambil 
alih oleh pengelola pendidikan swasta, yang menetapkan biaya sekolah jauh lebih tinggi dari 
kemampuan warga yang anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri yang hancur akibat banjir.4

Doktrin kejut ini dapat pula dilihat dalam kondisi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Sejumlah 
regulasi bermasalah yang hanya menguntungkan sekelompok orang, justru disahkan ketika 
publik dilanda kekagetan kolektif akibat pandemi Covid-19 yang mengubah kondisi hidup 
mereka hingga 180 derajat. 

Kompilasi laporan ini berangkat dari kekhawatiran publik, khususnya ICW dan para mitra 
jurnalis pemantau dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat dan daerah. Berdasarkan hasil pemantauan delapan mitra jurnalis di lima wilayah, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta-Nasional, dan Banten, ditemukan sejumlah 
program penanganan pandemi Covid-19 yang diduga kuat bermasalah. Beberapa di antaranya 
bahkan sudah diproses oleh aparat penegak hukum dan dijatuhkan vonis pengadilan karena 
terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Laporan ini juga diperkaya dengan analisis yang disarikan dari catatan kritis sejumlah ahli, yang 
menangkap sejumlah fenomena pada sektor hukum, anggaran, dan desain besar penanganan 
pandemi Covid-19. Kelima ahli yang berkontribusi dalam penulisan laporan ini adalah, Qurrata 
Ayuni S.H., MCDR., Agil Oktaryal, Misbah Hasan, Bhima Yudhistira, Ahmad Arif, dan Charlie 
Albajili. Tulisan lengkap dari masing-masing ahli telah dipublikasikan secara terpisah pada 
Maret 2022, dan dapat diakses di situs resmi Indonesia Corruption Watch.

Tujuan Penulisan Laporan
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, laporan ini adalah kompilasi hasil 
pemantauan penanganan pandemi Covid-19 di lima daerah yaitu, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Penulisan laporan hasil pemantauan yang dilakukan oleh 
delapan orang mitra jurnalis ini bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah;

2. Menyediakan sumber informasi dan rekomendasi awal yang dapat menjadi dasar 
perbaikan program dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19;

3. Memberikan gambaran terkait dugaan pelanggaran dan ketidaktepatan penanganan 
pandemi Covid-19 dalam sejumlah program dan kebijakan yang dilakukan oleh negara 
dan daerah; dan

4. Sebagai bentuk kontrol dan partisipasi publik dalam memantau penanganan pandemi 
Covid-19.

4	 	Naomi	Klein,	The	Shock	Doctrine:	The	Rise	of	Disaster	Capitalism,	London:	Penguin	Books	Ltd,	2008,	hlm.	5
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Metode

Laporan ini disusun dengan metode normatif-empiris, di mana hasil pemantauan dan 
pengumpulan informasi dan data di lapangan yang dilakukan oleh para mitra jurnalis 
pemantau akan dikuatkan dengan analisis berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil analisis dari 
masing-masing temuan lapangan dikompilasikan dalam laporan ini, agar para pejabat terkait 
mendapatkan gambaran lebih utuh terkait program dan kebijakan yang berkaitan dengan 
penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankannya. 

Pemantauan dilakukan atas sejumlah sektor yaitu, anggaran dan pengadaan barang dan jasa. 
Pemantauan tersebut dilakukan di lima daerah. Kelima daerah tersebut adalah, Jawa Timur, 
Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta-Nasional, dan Banten.

Jangka Waktu Pemantauan

Pemantauan dilakukan sejak Februari 2021 hingga Desember 2021. Temuan, informasi, 
dan data yang dirujuk dalam kompilasi laporan ini relevan pada jangka waktu pemantauan 
dilakukan, dengan sejumlah pembaruan pada Februari 2022. 
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BAB 2 - Catatan Terhadap 
Penanganan Pandemi 
Covid-19 di Tingkat Nasional
Catatan Terhadap Penanganan Kesehatan

Kebijakan yang Membahayakan Keselamatan5

Infeksi virus pernapasan baru (SARS-CoV-2) pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 
2019 dan pada 11 Januari 2020, mereka melaporkan korban jiwa pertama.6 Berikutnya, pada 
15 Januari 2020, Jepang mengkonfirmasi temuan virus corona baru pada seseorang yang 
sebelumnya melakukan perjalanan dari Wuhan. Sehari kemudian, Kantor Regional WHO untuk 
Amerika (PAHO/AMRO) mengeluarkan peringatan epidemiologis pertamanya tentang virus ini, 
meliputi tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, pengujian laboratorium, dan panduan 
bagi pelaku perjalanan internasional.7 Melalui perwakilan regional Asia Tenggara, WHO juga 
meminta negara-negara untuk segera meningkatkan semua upaya komprehensif untuk 
mencegah kasus berkembang luas.8

5	 	Seluruh	bagian	ini	disarikan	dari	tulisan	Ahmad	Arif,	“Nyawa	Rakyat	yang	Dikorbankan:	Bias	Kepentingan	Ekonomi-Politik	
dalam	Penanganan	Pandemi	di	Indonesia”,	Jakarta:	Indonesia	Corruption	Watch,	2022
6	 	World	Health	Organization.	Listing	of	WHO's	Respond	to	Covid-19	(2020).	Tersedia	daring	di:	https://www.who.int/
news/item/29-06-2020-covidtimeline,	diakses	pada	10	Maret	2022
7	 	Ibid.
8	 	Organization	for	Economic	Co-Operation	and	Development	(OECD),	“COVID-19	Crisis	Response	in	ASEAN	Member	
States”	OECD,	4	Mei	2020,	https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-asean-member-
states-02f828a2/,	diakses	pada	10	Maret	2022
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Semua negara yang sukses mencegah lonjakan angka kematian selama pandemi, menunjukkan 
respon yang cepat dan tidak mengabaikan bahaya sejak awal. Mereka mengerahkan segala 
daya dengan memprioritaskan kesehatan publik di atas berbagai kepentingan lain, termasuk 
dampak ekonomi. Beberapa langkah dasar kesehatan yang dilakukan meliputi pencegahan 
dengan penutupan perbatasan dan karantina, deteksi dan penanganan dini melalui penguatan 
tes, lacak, dan isolasi, sehingga kasus Covid-19 tidak melebihi kapasitas fasilitas kesehatan 
(treatment).

Sebaliknya terjadi di Indonesia, yang sejak awal terlambat merespon dan cenderung mengingkari 
ancaman wabah. Ketika negara-negara lain sudah menutup perbatasannya guna mencegah 
masuknya Covid-19, hingga pertengahan Februari 2020, Indonesia masih promosi wisata. 
Anggaran Rp 72 miliar disediakan untuk promosi kunjungan wisata ke Indonesia.9 Pada saat yang 
sama, sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kesehatan Terawan Putranto, menyampaikan bahwa 
virus korona baru ini tidak perlu dikhawatirkan karena tingkat kematiannya yang rendah.10 

Hingga akhir Februari 2020, ketika negara-negara tetangga sudah mengkonfirmasi masuknya 
kasus Covid-19 di negara mereka, Indonesia yang memiliki penerbangan khusus dengan Wuhan 
masih belum juga mengkonfirmasi kasus pertama dan selalu menyatakan hasil pemeriksaan 
terduga Covid-19 selalu negatif. Banyak ilmuwan, di dalam dan luar negeri, mengingatkan 
kemungkinan terjadi negatif palsu karena hampir semua negara lain yang terhubung langsung 
dengan Wuhan, China, melaporkan kasus. 

Ketika seorang turis Jepang dilaporkan terkonfirmasi positif Covid-19 sepulang dari Bali pada 
pertengahan Februari 2020, Kementerian Kesehatan RI pun masih menyangkalnya.11 Bahkan, 
ketika seorang pelaku perjalanan dari luar negeri yang berstatus terduga Covid-19 kemudian 
meninggal dunia di RS Kariadi di Semarang pada 23 Februari 2020, Menteri Kesehatan 
menyatakan  hal itu karena flu babi.12 Demikian halnya, pegawai Telkom di Cianjur, Jawa Barat 
yang meninggal  pada 3 Maret 2020 awalnya dinyatakan negatif. Belakangan informasi ini 
dikoreksi dan pegawai Telkom yang telah meninggal itu dinyatakan positif pertengahan Maret 
setelah anak serta istri almarhum juga diketahui positif.13

Ketika akhirnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan Pemerintah Indonesia pada 
2 Maret 2020, penyakit ini diduga sudah menyebar luas di masyarakat. Hal ini dikuatkan oleh 
penelitian Iqbal Elyazar dkk tentang kematian berlebih (excess death) di Jakarta menemukan, 
lonjakan kematian yang tidak wajar di Ibukota sudah terjadi sejak awal Januari 2020.14 

9	 	Bram	Setiawan,	“Promosi	Pariwisata	di	Tengah	Kekhawatiran	Terhadap	Virus	Corona”,	Tempo.co,	28	Februari	2020,	
https://travel.tempo.co/read/1313359/promosi-pariwisata-di-tengah-kekhawatiran-terhadap-virus-corona/full&view=ok,		
10	 	Rehia	Sebayang,	 “Jangan	Panik,	Resiko	Kematain	Korona	Ternyata	Rendah”,	CNBC	 Indonesia,	2	Maret	2020,	https://
www.cnbcindonesia.com/news/20200302133312-4-141715/jangan-panik-risiko-kematian-corona-ternyata-rendah
11	 	Imam	Rosidin,	“WN	Jepang	Positif	Corona	Sepulang	dari	Bali,	Dinkes	Kesulitan	Lacak	Tempat	Menginap”,	24	Februari	
2020,	 	 Kompas.com,	 https://regional.kompas.com/read/2020/02/24/19271661/wn-jepang-positif-corona-sepulang-dari-bali-
dinkes-kesulitan-lacak-tempat?page=all
12	 	Riska	Farasonalia,	“RS	Kariadi	Semarang	Sebut	Suspect	Corona	yang	Diisolasi	Meninggal	karena	Flu	Babi”,	
27	 Februari	 2020,	 Kompas.com,	 https://regional.kompas.com/read/2020/02/27/19155351/rs-kariadi-semarang-
sebut-suspect-corona-yang-diisolasi-meninggal-karena-flu?page=all
13	 	Ahmad	Arif,	"Tes,	Tes,	dan	Tes	Tangkal	Korona",	Kompas,	7	April	2020,	hlm.	8
14	 	Iqbal	Elyazar,	dkk,	“Excess	mortality	during	the	first	ten	months	of	COVID-19	epidemic	at	Jakarta,	Indonesia”,	preprint	
from	medRxiv.org.	doi:	https://doi.org/10.1101/2020.12.14.20248159 
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Hingga saat ini tidak ada laporan evaluasi yang dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya false 
negatif  (negatif palsu) pemeriksaan Covid-19 di Indonesia dalam kurun Januari - Februari 2020. 
Namun, hal ini diduga terkait dengan kegagalan pengujian oleh Badan Litbang Kementerian 
Kesehatan yang saat itu menjadi satu-satunya lembaga yang boleh melakukan pemeriksaan 
sampel terduga Covid-19. 

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, 
pada pertengahan Februari 2020 sebenarnya sudah menawarkan diri untuk turut membantu 
pemeriksaan, atau setidaknya melakukan uji pembanding atas sampel yang diperiksa, namun 
hal itu tidak direspon oleh Kemkes. Belakangan, CDC Amerika Serikat mengumumkan reagen 
kit SARS-CoV-2 yang mereka pakai, dan dikirim ke berbagai negara, termasuk ke Badan Litbang 
Kemkes, bermasalah.15 Dari situasi ini jelas terlihat bahwa, keterlambatan deteksi dini kasus 
Covid-19 di Indonesia di antaranya disebabkan buruknya tata kelola penanganan, yang di 
antaranya karena terjadinya ego sektoral antar lembaga. 

Setelah kasus pertama dikonfirmasi, Indonesia juga tidak menerapkan pembatasan yang ketat, 
sebagaimana direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dilakukan banyak 
negara lain. Padahal, para ahli merekomendasikan karantina di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Tangerang Selatan, dan Bekasi yang jadi pusat wabah, guna mencegah meluasnya penularan di 
daerah lain, khususnya luar Jawa yang lebih minim fasilitas dan tenaga kesehatannya.

Dewan Guru Besar UI misalnya, merekomendasikan karantina wilayah secara selektif. Karantina 
wilayah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 
merupakan upaya menutup wilayah atau provinsi terjangkit Covid-19. Hal itu bertujuan 
memutus rantai penularan seperti dilakukan di China.16 

Karantina wilayah disarankan minimal 14 hari di provinsi pusat wabah Covid-19. Rekomendasi 
dilengkapi kebutuhan dana menjamin kehidupan warga Rp 4 triliun bagi karantina di Jakarta. 
Namun, Presiden memilih imbauan pembatasan sosial tanpa sanksi. Setelah dua minggu, 
anjuran itu tak manjur. Wabah Covid-19 meluas karena pemudik meninggalkan Jabodetabek 
yang melesu ekonominya dan tak ada jaminan sosial.17

Sementara kurva kasus Covid-19 terus meningkat, pada Mei 2020, Presiden Republik 
Indonesia justru mengumumkan bahwa Indonesia akan memasuki new normal dan meminta 
masyarakat belajar hidup dengan Covid-19, karena virus tidak akan hilang.18 Menindaklanjuti 
arahan tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan protokol normal baru (new normal) bagi 
perkantoran dan industri. 

15	 	Ahmad	Arif,	2020,	"Misteri	Virus	Korona	di	Indonesia",	Kompas,	15	Februari	2020,	hlm.	10
16	 	Yopi	Makdori,	“Guru	Besar	UI	Minta	Jokowi	Segera	Lakukan	Lockdown	Demi	Hentikan	Penyebaran	Corona”,	Liputan	
6,	27	Maret	2020,	https://www.liputan6.com/news/read/4212947/guru-besar-ui-minta-jokowi-segera-lakukan-lockdown-demi-
hentikan-penyebaran-corona,	diakses	pada	13	Juni	2022
17	 	Ahmad	Arif,	"Bersiap	Hadapi	Kemungkinan	Terburuk",	31	Maret	2020,	Kompas,	hlm.	8
18	 	Muhamad	Idris,	"Panduan	lengkap	penerapan	new	normal	yang	dipatuhi	perusahaan",	Kompas.com,	25	
Mei	2020,	https://money.kompas.com/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-
yang-wajib-dipatuhi-perusahaan?page=all,	diakses	pada	13	Maret	2022
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Penetapan “new normal” di tengah peningkatan kasus ini jelas bertentangan dengan rekomendasi 
WHO dalam menghadapi pandemi Covid-19.19 Penyebaran kasus di Indonesia kemudian 
diperparah oleh pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di 270 daerah pada 
awal Desember 2020, sekalipun banyak pihak yang telah menyarankan agar penundaan.

Alih-alih memperkuat kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang risiko Covid-19, sejak awal 
pandemi, pemerintah cenderung menggunakan strategi komunikasi risiko yang lebih bertujuan 
menenangkan masyarakat. Dalam rangka menenangkan masyarakat ini, berbagai upaya dilakukan 
termasuk di antaranya dengan mengklaim bahwa obat Covid-19 sudah ditemukan. Misalnya, 
Unair bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI AD mengkalim menemukan 
kombinasi obat Covid-19 pertama di dunia20. Sementara itu, Kementerian Pertanian mengklaim 
menemukan kalung antivirus dari eukaliptus,21 dan berbagai klaim lain yang belum ada bukti 
ilmiah.

Gagal Mengendalikan di Hulu, Kematian di Hilir 

Pengendalian di hulu diawali dengan pembatasan di pintu masuk dari mancanegara, termasuk 
melalui karantina. Jika wabah sudah masuk di komunitas, harus dilakukan upaya surveilans 
melalui tes, lacak, dan isolasi yang kuat. Karena Covid-19 bisa menular lewat orang yang tanpa 
gejala, maka pemeriksaan--dalam hal ini tes berbasis PCR, menjadi sangat penting. Semakin 
masif dan cepat tes dilakukan, peluang untuk memutus rantai penularan makin baik.  

Pentingnya tes dan lacak juga berulangkali disampaikan WHO, termasuk dalam laporan tentang 
perkembangan di Indonesia yang dirilis tiap bulan. Untuk standar jumlah tes, WHO menetapkan 
ambang minimal 1 per 1000 orang per minggu. Suatu negara dinyatakan kondisi kasusnya 
terkendali jika bisa memenuhi target pemeriksaan itu dengan positivity rate di bawah 5 persen. 
Sedangkan dari satu 1 kasus positif, 30 kontak eratnya harus ditemukan dalam waktu 72 jam 
untuk kemudian dites.  

Namun demikian, tes dan lacak menjadi kelemahan mendasar di Indonesia dalam penanganan 
Covid-19. Seperti diuraikan sebelumnya, di awal pandemi tes Covid-19 dimonopoli oleh 
Kemenkes, dan hasilnya selalu negatif, hingga kemudian ditemukan kasus pertama pada awal 
Maret 2022. Setelah terkonfirmasi kasus pertama Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia 
akhirnya melibatkan laboratorium lain untuk membantu Badan Litbang Kemenkes. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020 yang 
dikeluarkan pada 16 Maret 2020, ada 12 laboratorium yang dilibatkan untuk membantu 

19	 	World	Health	Organization	(WHO),	“WHO	Director-General's	Opening	Remarks	at	the	Media	Briefing	on	COVID-19”,	
WHO,	 13	 April	 2020,	 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19–13-april-2020
20	 	Faiq	Hazmi,	“Obat	COVID-19	Temuan	Unair,	BIN,	dan	TNI	AD	Diklaim	yang	Pertama	di	Dunia”,	Detik.com,	16	Agustus	
2020,	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5135935/obat-covid-19-temuan-unair-bin-dan-tni-ad-diklaim-yang-pertama-
di-dunia,	
21	 	Gloria	S	Putri,	"Kalung	Antivirus	Kementan,	Cara	Kerjanya	Bukan	Dipakai	Lalu	Virus	Hilang",	Kompas.com,	5	Juli	2020,	
https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/05/183200223/kalung-antivirus-kementan-cara-kerjanya-bukan-dipakai-lalu-
virus-hilang?page=all,	diakses	pada	13	Maret	2022
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pemeriksaan di seluruh Indonesia. Namun demikian, keterlibatan lab-lab lain ini tetap belum 
memadai dibandingkan banyaknya pasien yang membutuhkan pemeriksaan. Akibatnya, terjadi 
antrian panjang sampel dan butuh waktu dua minggu atau lebih untuk mendapatkan hasil 
pemeriksaan. 

Di sisi lain, sekalipun sudah dilibatkan dalam pemeriksaan, namun laboratorium ini tidak boleh 
mengumumkan hasil positif yang didapatkan. Mereka hanya bisa menyampaikan hasil negatif 
kepada dinas atau rumah sakit terkait, sedangkan hasil positif hanya boleh diumumkan oleh 
satu-satunya “Laboratorium Rujukan Nasional Covid-19”, yaitu Balitbangkes Kemkes.22 Hal ini 
sepertinya tidak lepas dari strategi komunikasi risiko pemerintah yang bertujuan mencegah 
kepanikan, sehingga kerap dilakukan secara tidak transparan.

Hingga bulan April 2020, kemampuan pemeriksaan dan pelacakan kasus di Indonesia masih 
sangat kecil, yakni hanya 36 orang per 1 juta populasi.  Angka ini termasuk paling rendah di 
dunia. Sebagai perbandingan, pada saat itu, India telah melakukan tes pada 102 per 1 juta 
penduduk, Brasil 258 per 1 juta, Thailand 359 per 1 juta, Vietnam 910 per 1 juta, Singapura 
6.837 per 1 juta, Malaysia 1.717 per 1 juta, dan Korea Selatan 8.996 per 1 juta. Antrean sampel 
yang belum diperiksa menumpuk di tiap laboratorium. 

Di Laboratorium LBM Eijkman, misalnya, sekitar 1.000 sampel belum diperiksa. Antrean 
panjang pemeriksaan ini jadi sumber masalah. Kegagalan melaksanakan tes massal dan segera 
menyebabkan kita kehilangan waktu menelusuri kontak dan perawatan pasien. Bahkan, banyak 
pasien dalam pengawasan meninggal sebelum keluar hasil tesnya. Kerja RS pun terganggu 
karena ruang isolasi tak mampu menampung pasien baru. 

Persoalan tes dan lacak ini masih terus terjadi hingga memasuki tahun kedua pandemi di 
Indonesia, ditandai dengan belum terpenuhinya standar minimal pemeriksaan Covid-19 yang 
ditetapkan WHO sebesar 1 per 1000 orang per minggu. Akibatnya, hingga terjadinya puncak 
gelombang delta pada Juli - Agustus 2021, tingkat positivity rate di Indonesia belum pernah 
mencapai ambang maksimal di bawah 5 persen. Misalnya, positivity rate dengan secara nasional 
pada Senin (28/6/2021) mencapai 42,25 persen.23

Dari sisi jumlah tes PCR, hanya Jakarta yang kapasitas tesnya cenderung membaik, itu pun 
terutama disumbangkan oleh tes mandiri dengan dukungan berbagai laboratorium swasta. 
Misalnya, pada 30 April, proporsi tes PCR yang dilakukan di Jakarta mencapai 36% persen dari 
seluruh tes secara nasional. Di satu sisi, pemeriksaan tes mandiri ini bisa membantu penanganan, 
namun juga memicu ketimpangan karena tidak semua orang memiliki kemampuan membayar 
harga tes yang mahal. 

22	 	 Lihat:	 Keputusan	 Menteri	 Kesehatan	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 HK.01.07/Menkes/	 214/2020	 Tentang	 Jejaring	
Laboratorium	Pemeriksaan	Corona	Virus	Disease	2019	(Covid-19)
23	 	Ahmad	Arif,	"Belajarlah	dari	Kegagalan	dan	Keberhasilan	India”,	Kompas.id,	29	Juni	2021,	https://www.kompas.id/baca/
ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/29/belajarlah-dari-kegagalan-dan-keberhasilan-india
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Dengan lemahnya pembatasan dan surveilans, pengendalian pandemi di Indonesia lebih 
bertumpu di hilir. Namun demikian, lonjakan kasus yang terjadi terlalu besar, sehingga tidak 
mampu dilayani oleh fasilitas kesehatan, sebagaimana terjadi selama puncak gelombang 
Delta pada Juli hingga Agustus 2021. Peringatan dari para ahli diabaikan oleh kebijakan yang 
cenderung anti sains dan bias kepentingan ekonomi. 

Pada awal Desember 2020 alarm epidemilog dan tenaga kesehatan misalnya, telah menemukan 
tren peningkatan kasus pasca pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah. Hal ini diperparah 
dengan longgarnya pembatasan selama pergantian tahun, yang memicu perjalanan masyarakat 
menambah laju penularan. Pada Januari 2021, LaporCovid-19 telah melaporkan tingginya 
permintaan bantuan mencari rumah sakit di wilayah Jabotebek. Bahkan, sebagian rumah sakit 
sudah penuh, sehingga pasien meninggal di perjalanan setelah ditolak di sejumlah rumah sakit.24 

Pada 11 Mei 2021, WHO telah menetapkan varian Delta sebagai ”varian yang menjadi perhatian” 
bersama dengan varian Alpha, Beta, dan Gamma. Artinya, varian tersebut bisa lebih menular 
atau menyebabkan penyakit yang lebih parah, melemahkan pengobatan, hingga menghindari 
respons imun atau gagal didiagnosis dengan tes standar.  

Akhirnya, sepanjang Juni hingga Agustus 2021, Indonesia mengalami puncak penularan 
gelombang Delta, yang menimbulkan korban kematian sangat tinggi. Pada 27 Juli 2021, jumlah 
kematian karena Covid-19 di Indonesia mencapai di atas 2.000 per hari. Padahal, angka ini 
dipastikan masih underreporting. Tingginya kematian ini disebabkan banyaknya pasien yang 
ditolak rumah sakit yang penuh. Akibatnya banyak pasien yang meninggal di luar rumah 
sakit, seperti di perjalanan dan juga di rumah-rumah. Data yang dikumpulkan LaporCovid-19 
menunjukkan, sejak pertengahan Juni hingga 22 Juli 2021, terdapat 2.313 korban jiwa yang 
meninggal selama menjalani isolasi mandiri. 

Akhir Agustus 2021, jumlah pasien isolasi mandiri yang meninggal bertambah menjadi 
3017 orang. Jumlah korban sesungguhnya bisa lebih besar lagi, karena data ini dikumpulkan 
berdasarkan pencatatan di sosial media, media massa, dan pelaporan masyarakat.25 Kolapsnya 
sistem kesehatan ini terjadi di hampir seluruh Jawa dan kemudian bergeser hingga ke pulau-
pulau lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan hingga Papua. 

Selain keterbatasan ruang pelayanan rumah sakit, pada puncak gelombang Delta ini, kita juga 
melihat lemahnya daya dukung fasilitas dan alat-alat kesehatan, khususnya oksigen dan obat-
obatan. Di berbagai daerah muncul laporan keterlambatan pasokan oksigen, hingga memicu 
kematian pasien. Ini misalnya terjadi di RS Sarjito, Yogyakarta pada pada tanggal 3 dan 4 Juni 
2021. Puluhan pasien di rumah sakit ini meninggal dunia karena stok pasokan oksigen sentral 

24	 	Vitorio	Mantalean,	"	Warga	Depok	Meninggal	di	Taksi	Online	Usai	Ditolak	10	RS	Covid-19,	Bukti	Pandemi	Makin	
Gawat",	Kompas.com,	17	Januari	2021,	https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/17/06000121/warga-depok-meninggal-
di-taksi-online-usai-ditolak-10-rs-covid-19-bukti?page=all,	diakses	pada	13	Maret	2022
25	 	LaporCovid-19,	"Puncak	Gunung	Es	Kematian	Covid-19	di	Luar	Fasilitas	Kesehatan”,	LaporCovid-19,	24	Juli	2021,	
https://laporcovid19.org/post/siaran-pers-puncak-gunung-es-kematian-covid-19-di-luar-fasilitas-kesehatan,	diakses	pada	13	
Maret	2022
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yang habis, sedangkan tambahan oksigen tabung datang terlambat. Padahal, sebelumnya pihak 
rumah sakit sudah meminta bantuan penambahan pasokan oksigen.26 Tragedi habisnya oksigen 
yang berakibat meninggalnya pasien di rumah sakit terjadi di banyak daerah lain.27 

Tak hanya pasokan oksigen di rumah sakit, kelangkaan tabung oksigen juga terjadi, menyebabkan 
pasien yang menjalani isolasi mandiri juga kesulitan. Tak hanya, menurut survei BPS, masyarakat 
juga kesulitan mengakses berbagai alat kesehatan lain seperti oksimeter, nebulizer, hingga obat 
dan vitamin. Selain itu, masyarakat juga kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, baik untuk 
mendapatkan pelayanan terkait Covid-19 ataupun bukan.28 

Tidak mengherankan jika tingkat kematian berlebih (excess death) di Indonesia selama pandemi 
sangat tinggi. Namun demikian, data resmi yang dilaporkan Pemerintah Indonesia tentang 
tingkat kematian relatif jauh lebih rendah. Misalnya, penelusuran yang dilakukan di empat desa 
di Pulau Jawa pada puncak gelombang Delta di bulan Juli 2021 menunjukkan, jumlah orang yang 
meninggal bisa mencapai 10 kali lebih tinggi dari rata-rata di tahun-tahun sebelumnya. Sebagian 
besar korban meninggal di rumah dan tidak diperiksa atau dikonformasi Covid-19.29 Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME) memperkirakan, kematian berlebih di Indonesia selama 
dua tahun pandemi (Januari 2020 hingga Desember 2021) mencapai 736.000, merupakan yang 
tertinggi keenam di dunia. Jumlah kematian ini mencapai 5,1 kali lebih banyak dari kematian 
karena Covid-19 yang dilaporkan di Indonesia pada akhir Desember 2021 lalu.30 

Setelah mengalami puncak gelombang Delta, sejak September 2021, terjadi penurunan kasus 
Covid-19 di Indonesia. Penurunan ini bukan menandai efektivitas pembatasan yang dilakukan. 
Namun demikian, hal ini terutama terjadi karena kebanyakan populasi sudah terinfeksi dan 
juga mulai tervaksinasi, yang menyebabkan “bahan bakar” penularan sudah habis, baik karena 
mereka yang terinfeksi meninggal dunia atau yang selamat sudah memiliki antibodi. Hal ini bisa 
ditunjukkan dengan 86,6% populasi telah memiliki antibodi SARS-COV 2 pada 
November-Desember 2021. Sebanyak 73,2 % populasi dari daerah yang disurvei 
ternyata telah memiliki antibodi padahal belum pernah terdeteksi positif maupun 
tervaksinasi Covid-19, yang menunjukkan bahwa sebagian besar populasi di 
Indonesia pernah terinfeksi penyakit ini tanpa diperiksa atau dirawat di rumah sakit.31

Sejalan dengan kematian populasi, Indonesia juga mengalami kematian tenaga kesehatan 
sangat tinggi. Kementerian Kesehatan sejauh ini tidak merilis angka pasti tenaga kesehatan yang 

26	 	Ahmad	Arif,	"Mengungkap	Kronologi	Tragedi	di	Rumah	Sakit	Sardjito",	Kompas.id,	22	Juli	2021,			https://www.kompas.
id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/07/22/mengungkap-kronologi-tragedi-di-rumah-sakit-sarjito,	diakses	pada	13	Maret	
2022
27	 Ahmad	Arif,	"Oksigen	Sentral	di	RS	Bhina	Bhakti	Husada	Rembang	Habis,	Nyawa	Pasien	Terancam,"	Kompas.id,		15	Juli	
2021,	https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/07/15/oksigen-sentral-di-rs-bhina-bhakti-husada-rembang-habis-nyawa-
pasien-terancam,	diakses	pada	13	Maret	2022
28 	Dwi	Hadya	Jayani,	"Masyarakat	Kesulitan	Memperoleh	Alat	Kesehatan	seperti	Oksimeter	dan	Tabung	Oksigen,"	
Katadata,	9	Agustus	2021,	https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/09/masyarakat-kesulitan-memperoleh-alat-
kesehatan-seperti-oksimeter-dan-tabung-oksigen,	diakses	pada	13	Maret	2022
29	 	Ahmad	Arif,	"Ketika	Tsunami	Covid-19	Masuk	Desa",	Kompas.id,	4	Agustus	2021,	https://www.kompas.id/baca/ilmu-
pengetahuan-teknologi/2021/08/04/ketika-tsunami-covid-19-masuk-desa,	diakses	pada	13	Maret	2022
30	 	Haidong	Wang,	et.al.	Estimating	excess	mortality	due	to	the	COVID-19	pandemic:	a	systematic	analysis	of	COVID-19-
related	mortality,	2020–21.	The	Lancet,	March	10,	2022.	DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02796-3
31	 	Covid-19.go.id,	"Hasil	Sero	Survei	Menyatakan	86,6%	Populasi	Indonesia	Memiliki	Antibodi	Sars-Cov2",	https://covid19.
go.id/p/berita/hasil-sero-survei-menyatakan-866-populasi-indonesia-memiliki-antibodi-sars-cov2,	diakses	pada	13	Maret	2022
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meninggal karena Covid-19. Namun LaporCovid-19, yang didukung sejumlah organisasi profesi 
kesehatan mencatat, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia selama pandemi 
mencapai 2.066 orang. Jumlah kematian tenaga kesehatan di Indonesia terbanyak terjadi pada 
Juli 2021, yaitu 502 orang, bersamaan dengan puncak gelombang Delta. Berikutnya pada 
Januari 2021 sebanyak 165 orang dan Agustus 2021 sebanyak 150 orang. Kematian tenaga 
kesehatan di Indonesia cenderung menurun setelah Agustus 2021.

Tingginya kematian nakes di fase awal pandemi, di antaranya disebabkan oleh keterbatasan alat 
perlindungan diri (APD), dan kalaupun ada harganya sangat mahal. Masker bedah dan masker 
N95 misalnya, di awal pandemi harganya melonjak hingga 700%. Akibatnya, nakes di rumah 
sakit dan puskesmas terpaksa menggunakan jas hujan atau mantel sebagai pengganti gown 
pada saat memberikan pelayanan kepada pasien, yang akhirnya berkontribusi meningkatkan 
risiko penularan, bahkan kematian bagi nakes.

Konflik Kepentingan di Tengah Pandemi32

Layanan kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi tumpuan penanganan pandemi di Indonesia 
memiliki kapasitas yang terbatas, baik ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, alat 
kesehatan (alkes), hingga tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia relatif terbatas dan tidak merata. 
Menurut laporan Bank Dunia,  jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia pada 2017 hanya 
1 per 1000 penduduk, lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, misalnya 
Singapura 2,5 per 1000 penduduk, Malaysia 1,8 per 1000 penduduk, Vietnam 2,6 per 1000 
penduduk,  dan Thailand 2,1 per 1000 penduduk.33 Sementara itu, jumlah dokter di Indonesia 
pada 2019 hanya 0,5 per 1000 penduduk. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan di Singapura 
yang mencapai 2,3 per 1000 penduduk, Malaysia 1,5 per 1000 penduduk, Vietnam 0,8 per 
1000 penduduk, dan Thailand 0,9 per 1000 penduduk.34 Keberadaan faskes maupun nakes ini 
kebanyakan di kota-kota besar di Jawa. 

Untuk alkes, sekitar 94 persen pada 2019 diperoleh dari impor dengan nilai berkisar Rp 26 
triliun. Mayoritas alat yang diimpor itu berteknologi tinggi, seperti ventilator infusion pump, high 
flow oxygen device, alat operasional digital dan portabel, peralatan kesehatan elektronik, serta 
reagen dan preparat untuk laboratorium. Sementara, industri farmasi (obat-obatan) kita pun 95 
persen bahan bakunya dari luar negeri, mayoritas dari China (60 persen) dan India (30 persen).35 
Ketika kemudian wabah juga melanda di negara-negara produsen alkes ini, maka importasi 
peralatan ke Indonesia menjadi terganggu.   

Ketergantungan alkes dan obat-obatan dari impor ini menjadi masalah serius di Indonesia 
selama pandemi. Ini juga yang sering menjadi alasan keterbatasan Indonesia dalam melakukan 
pemeriksaan spesimen Covid-19. Selain jumlah laboratorium yang terbatas, hampir semua 

32	 	Seluruh	bagian	ini	disarikan	dari	tulisan	Ahmad	Arif,	2022,	“Nyawa	Rakyat	yang	Dikorbankan:	Bias	Kepentingan	Ekonomi-
Politik	dalam	Penanganan	Pandemi	di	Indonesia”,	Jakarta:	Indonesia	Corruption	Watch
33	 	World	Bank,	bisa	diakses	daring	di	https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS,	diakses	15	Maret	2022
34	 	World	Bank,	bisa	diakses	daring	di	https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS,	diakses	15	Maret	2022
35	 	Bambang	PS	Brodjonegoro,	“Inovasi	Farmasi-Alat	Kesehatan",	Kompas,	22	Mei	2020,	hlm.	6		
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bahan, termasuk alat untuk usap hingga reagen dalam pemeriksaan RT-PCR harus diimpor dari 
negara lain. Belum lagi ketersediaan tenaga laboran sebelum pandemi yang terbatas, sehingga 
harus dilatih terlebih dahulu. Sebagai hasilnya, kapasitas jumlah tes Covid-19  Indonesia pada 
tahun pertama pandemi sangat rendah dan hasilnya lama. 

Namun demikian, rendahnya tes Covid-19 di Indonesia tidak semata-mata karena keterbatasan 
peralatan ataupun tenaga laboran. Hal ini juga karena kekeliruan manajemen, terutama dalam 
hal pengadaan dan distribusi yang tergantung dari pusat. Banyak laboratorium tidak bisa 
melakukan pemeriksaan PCR karena belum dikirim bahan habis dari pusat, atau karena merek 
yang berbeda antara PCR dan reagen yang disediakan oleh pemerintah.36 

Data distribusi reagen yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
per tanggal 13 Oktober 2020 ke seluruh Indonesia terdapat sebanyak 2,7 juta reagen PCR dan 
2,5 juta reagen RNA. Dalam data tersebut pun juga diketahui adanya RNA dan PCR yang diretur 
masing-masing sebanyak 64.000 unit dan 2.825 unit.37 

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menemukan potensi kerawanan dalam pengadaan 
barang dan jasa terkait alkes ini, terutama mengenai kewajaran harga yang disebabkan 
kelangkaan barang dan fluktuasi harga yang cepat. Sesuai peraturan perundangan, prosedur 
pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, 
di antaranya melalui penunjukkan langsung sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 
2018 dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 13 tahun 2018. Pengguna Anggaran (PA) dapat 
memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menunjuk penyedia melaksanakan 
pekerjaan berdasarkan kebutuhan PA. Namun demikian, hal seharusnya tidak boleh meninggalkan 
prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan dan 
dikorupsi. 

Persoalan tes Covid-19 ini terus menjadi masalah sepanjang pandemi. Adanya pemeriksaan 
berbayar, terutama untuk kepentingan perjalanan dan syarat sejumlah kegiatan, membuat bisnis 
PCR diketahui sangat menggiurkan di tengah pandemi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan 
dan Keadilan menyebutkan, perputaran uang dalam bisnis tersebut sedikitnya mencapai Rp 23 
triliun. Total potensi keuntungan yang didapat lebih dari Rp 10 triliun.38 

Besarnya potensi keuntungan dalam bisnis PCR ini diantaranya karena mahalnya biaya 
pemeriksaan. Jika dibandingkan India misalnya, biaya tes PCR di Indonesia bisa 9 kali lebih 
mahal. Pada September 2020, tes PCR di India dengan layanan datang ke rumah sebesar Rp 
480.000. Di Indonesia pada saat itu tarifnya Rp 1 juta. India juga secara berkala menurunkan 
harga tes untuk mengejar target tes massal.

36	 	Dina	Manafe,	"Banyak	Hasil	Tes	yang	Tidak	Akurat,	Begini	Kompleksnya	Pemeriksaan	Sampel	Pasien	Covid-19”,	
Beritasatu.com,	12	April	2020, https://www.beritasatu.com/kesehatan/619851-banyak-hasil-tes-yang-tidak-akurat-begini-
kompleksnya-pemeriksaan-sampel-pasien-covid19 
37	 	BNPB,	“Infografis	Almatkes	Gugus	Tugas	Covid-19”,	diakses	dari	https://loker.bnpb.go.id/s/
GugusTugasCovid19?path=%2FInfografis%20ALMATKES,	diakses	pada	15	Maret	2022
38	 	Indonesia	Corruption	Watch,	“Kebijakan	PCR	yang	Menguntungkan	Kelompok	Bisnis	Tertentu”,	Indonesia	Corruption	
Watch,	1	November	2021,	https://www.antikorupsi.org/id/article/kebijakan-pcr-yang-menguntungkan-kelompok-bisnis-tertentu,	
diakses	pada	15	November	2021
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Pada November 2020, Pemerintah India menurunkan tarif PCR menjadi Rp 160.000. Lalu 
pada awal Agustus 2021, tarif tes PCR Rp 100.000 dan tes Rp 60.000. Selain lebih murah, 
pemeriksaan PCR di India juga jauh lebih cepat dengan hasil maksimal satu kali 24 jam. Sebagai 
perbandingan, pada Oktober 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan 
batas atas pemeriksaan PCR di laboratorium swasta sebesar Rp 900.000. Namun, dalam 
praktiknya, masih banyak yang mematok tarif di atas Rp 1 juta, terutama jika hasilnya bisa 
diterima dalam waktu 24 jam. 39

Mahalnya biaya pemeriksaan Covid-19 dibandingkan India ini, bisa jadi karena mayoritas 
komponen dalam tes PCR di Indonesia dari impor. Namun demikian, tidak pernah ada 
transparansi perhitungan tentang komponen biaya, sehingga publik patut bertanya mengenai 
mahalnya harga tes, apalagi, tes gratis yang disediakan pemerintah relatif terbatas. Apalagi, 
publik juga melihat adanya potensi konflik kepentingan karena pengambil kebijakan yang juga 
memegang posisi di perusahaan swasta maupun BUMN, yang menyediakan tes PCR. 

Dalam beberapa kesempatan para peneliti ICW misalnya menyampaikan dugaan konflik 
kepentingan itu karena Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Abdul Kadir yang menentukan tarif tes PCR juga menjabat sebagai Komisaris Utama 
di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Kimia Farma yang juga melayani pemeriksaan 
PCR. Tak hanya itu, sedikitnya dua pejabat publik juga memiliki perusahaan yang bergerak di 
bidang tes PCR. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis PCR di lima cabang di Jakarta dan sekitarnya, 
yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia, diduga terkait dengan perusahaan yang terafiliasi 
dengan Luhut dan Erick. Luhut terafiliasi melalui PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi 
Energi yang masing-masing memiliki 242 lembar saham PT Genomik Solidaritas Indonesia 
senilai Rp 242 juta.40 Sementara Erick terafiliasi melalui Yayasan Adaro, organisasi nirlaba di 
bawah PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Erick Thohir.41 

Potensi konflik kepentingan, baik ekonomi maupun politik juga terlihat dalam pengadaan 
obat-obatan. Ini misalnya terlihat dalam polemik penggunaan obat cacing ivermectin. Seperti 
diketahui, sejumlah pejabat di pemerintahan dengan gencar mempromosikan, bahkan telah 
mendistribusikan penggunaan ivermectin untuk pasien.42 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat 
juga memperingatkan Ivermectin tidak dapat dipergunakan secara luas. WHO menyebut uji 
klinis terhadap Ivermectin masih mengalami permasalah metodologi dan variabel yang belum 

39 	Ahmad	Arif,	"Biaya	PCR	di	India	Hanya	Sepersembilan	di	Indonesia",	Kompas.id,	14	Agustus	2021,			https://www.
kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/08/14/biaya-pcr-di-india-hanya-sepersembilan-di-indonesia,	diakses	pada	15	
Maret	2022	
40	 	Hussein	Abri	Dongoran,	“Colok	Hidung	Pendulang	Untung”,	Majalah	Tempo,	30	Oktober	2021,	https://majalah.tempo.
co/read/laporan-utama/164496/hitung-hitungan-biaya-dasar-tes-pcr,	diakses	pada	15	November	2021
41	 	Raymundus	Rikang,	“Kongsi	Pencari	Rezeki”,	30	Oktober	2021,	Majalah	Tempo,	https://majalah.tempo.co/read/laporan-
utama/164488/siapa-politikus-dan-pengusaha-penikmat-untung-besar-bisnis-pcr,	diakses	pada	15	November	2021
42  Reza	Gunadha,	"Ivermectin,	Obat	Covid-19	yang	Dipelopori	Moeldoko	Mulai	Disebarkan	di	Kudus,"	Suara.com,	11	
Juni	2021, https://www.suara.com/news/2021/06/11/161819/ivermectin-obat-covid-19-yang-dipelopori-moeldoko-mulai-
disebarkan-di-kudus,	diakses	16	Maret	2022
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jelas antara lain tingkat kematian, ventilasi mekanis, masa rawat inap dan pembersihan virus 
dari tubuh.43 

Di Indonesia, ivermectin juga belum mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) untuk digunakan terhadap pasien Covid-19. Padahal, sesuai Keputusan Presiden 
Nomor 80 Tahun 2017, setiap obat harus memenuhi izin edar dan dipastikan standarnya oleh 
negara. Mereka yang melakukan testimoni atau mempromosikan obat yang belum ada izin edar 
juga melanggar Pasal 98 Ayat 1 UU 36 Tahun 2009 dengan ancaman pidana 10 tahun dan 
denda 1 miliar rupiah.44 

Kepentingan Ekonomi dan Konsolidasi Politik 

Sekalipun pemerintah berulangkali menyatakan memprioritaskan kesehatan publik, namun 
dalam praktiknya pemerintah cenderung memprioritaskan stabilitas kekuasaan dan aktivitas 
ekonomi. Bahkan, pemerintah tidak mau menetapkan karantina wilayah sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, 
khususnya Pasal 53-55. Salah satu alasannya, pemerintah keberatan menanggung biaya hidup 
warga selama masa karantina.45 

Pemerintah memang menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB), namun 
banyak dikritik tidak berjalan efektif karena implementasinya terhambat oleh koordinasi yang 
buruk antar kementerian dan lembaga. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas membuat 
pembatasan tidak berjalan efektif. Hal ini semakin dikacaukan saat pemerintah meluncurkan 
kampanye “new normal” yang terlalu dini. 

Seperti yang ditunjukkan Fealy (2020)46 dan Setijadi (2021)47, kebijakan penanganan pandemi 
Indonesia di Indonesia lebih mencerminkan kepentingan ekonomi. Pada Maret 2020, Jokowi 
mengakui bahwa pemerintahannya sengaja menahan data Covid-19 karena ‘tidak ingin 
menimbulkan kepanikan’ di kalangan masyarakat.48 Upaya menutupi data ini tidak lepas dari 
tekad Jokowi untuk melindungi ekonomi dengan mengecilkan tingkat keparahan pandemi. 
Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan kecenderungan kuat pemerintah untuk menggunakan 
praktik yang tidak transparan dan, terkadang, manipulatif untuk mencapai tujuan politik.

43	 	 World	 Health	 Organization,	 “WHO	 Advises	 That	 Ivermectin	 Only	 Be	 Used	 to	 Treat	 COVID-19	 within	 Clinical 
Trials”,	 World	 Health	 Organization,	 31	 Maret	 2021,	 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-
ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
44	 	Ahmad	Arif,	"Ivermectin	Bukan	untuk	covid-19,	Mempromosikannya	Bisa	Dipidana",	Kompas.id,	10	September	2021,	
https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/09/10/ivermectin-bukan-untuk-covid-19-mempromosikannya-bisa-dipidana,	
diakses	16	Maret	2022
45	 	Abdul	 Basith,	 "Ini	 pertimbangan	 pemerintah	 pusat	 kenapa	 begitu	 hati-hati	 putuskan	 karantina	wilayah",	 Kontan,	 30	
Maret	2020,	https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pertimbangan-pemerintah-pusat-kenapa-begitu-hati-hati-putuskan-karantina-
wilayah
46	 	Greg	Fealy,	‘Jokowi	in	the	Covid-19	Era:	Repressive	Pluralism,	Dynasticism	and	the	Overbearing	State’.	Bulletin	of	
Indonesian	Economic	Studies	56	(3):	301–23.	doi:	https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482 [Taylor	&	Francis	Online],	
[Web	of	Science	®],	[Google	Scholar]
47	 	Setiaji,	Charlotte.	2021.	The	Pandemic	as	Political	Opportunity:	Jokowi’s	Indonesia	in	the	Time	of	Covid-19,	Bulletin	of	
Indonesian	Economic	Studies,	57:3,	297-320,	DOI:	10.1080/00074918.2021.2004342 
48	 	Dyaning	Pangestika,	 “’We	Don’t	Want	People	 to	Panic’:	Jokowi	Says	on	Lack	of	Transparency	about	COVID	Cases”,	
Jakarta	 Post,	 14	 Maret	 2020,	 https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/we-dont-want-people-to-panic-jokowi-says-
on-lack-of-transparency-about-covid-cases.html
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Jelas bahwa, pandemi ini tak hanya bias kepentingan ekonomi, namun juga menjadi ajang 
konsolidasi ekonomi politik kekuasaan. Pemberian peran yang lebih besar kepada TNI/Polri 
hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam penanganan pandemi, bisa dibaca dalam rangka 
konsolidasi kekuasaan. Selain terlibat aktif dalam pelacakan kasus, BIN dan aparat keamanan lain, 
termasuk polisi dan tentara juga terlibat dalam vaksinasi. Irma Hidayana (2022) menyebutkan, 
sedikitnya ada 16 peraturan darurat yang diterbitkan oleh presiden, menteri, dan Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 yang menugaskan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, 
dan BIN pada posisi pengambil kebijakan tingkat tinggi terkait pengendalian Covid-19. 
Perwakilan TNI Angkatan Darat dan Kepolisian juga menjadi Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus 
Tugas Covid-19.49  

Tak hanya bias ekonomi politik, belakangan kita juga melihat berbagai penyimpangan yang 
dipicu oleh adanya konflik kepentingan dalam penanganan. Selain korupsi bantuan sosial, kita 
juga melihat tes Covid-19 di Indonesia juga rentan disalahgunakan, dengan modus pemalsuan 
dan pemakaian alat tes bekas. Pengungkapan penggunaan alat tes swab antigen bekas di 
Bandara Kualanamu, Sumatera Utara pada Mei 2021, menunjukkan lemahnya pengawasan tes 
Covid-19 di Indonesia. 

Seperti diberitakan di sejumlah media, Polda Sumatera Utara menetapkan lima tersangka 
penggunaan alat tes usap antigen bekas pakai di Laboratorium Kimia Farma Bandara Kualanamu. 
Tersangka beraksi sejak Desember 2020 dengan perkiraan korban sekitar 30.000 orang. Mereka 
bahkan meraup Rp 1,8 miliar. Sebelum itu, keluhan masyarakat tentang pemalsuan surat hasil 
tes PCR ataupun antigen juga sudah berulang kali terjadi. Salah satu yang terungkap, seperti di 

salah satu puskesmas di Mojokerto, Jawa Timur, baru-baru ini. Pemalsuan surat hasil tes juga 
sempat terjadi di Bandara Soekarno Hatta sejak November 2020 dengan melibatkan petugas 
laboratorium hingga agen perjalanan.50

Laporan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah media juga 
mengungkap banyaknya rumah sakit mengembalikan ratusan ribu alat tes Covid-19 kepada 
BNPB. Potensi kerugian negara diprediksi sekitar Rp 170 miliar dari pengadaan alat tes 
tersebut. Permasalahan itu mulai dari kualitas reagen hingga VTM (viral transport medium) yang 
buruk. Ini menunjukkan rentannya korupsi pengadaan tes, yang bisa berdampak langsung bagi 
keselamatan publik.51

Persoalan tes ini diperparah oleh dugaan keterkaitan sejumlah pejabat publik dalam bisnis PCR. 
Seperti dilaporkan Tempo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga memiliki bisnis ini. Sebuah perusahaan yang 
menjalankan bisnis PCR di lima cabang di Jakarta dan sekitarnya, yaitu PT Genomik Solidaritas

49	 	Irma	Hidayana,	"Mempersoalkan	sekuritisasi	yang	berlebihan	dalam	pengendalian	pandemi	COVID-19	di	Indonesia",	
The	Conversation,	22	Februari	2022,	https://theconversation.com/mempersoalkan-sekuritisasi-yang-berlebihan-dalam-
pengendalian-pandemi-covid-19-di-indonesia-174403,	diakses	pada	13	Maret	2022	
50	 	Nikson	Sinaga,	"Gunakan	Tes	Antigen	Bekas,	Petugas	Kimia	Farma	Bandara	Kualanamu	Ditangkap	Polisi",	Kompas.id,	
28	Apriil	2021, https://www.kompas.id/baca/utama/2021/04/28/gunakan-tes-antigen-bekas-petugas-kimia-farma-bandara-
kualanamu-ditangkap-polisi,		diakses	pada	13	Maret	2022
51	 	LaporCovid-19,	"Tes	Covid-19	Indonesia,	Minim	dan	Rentan	Dikorupsi", https://laporcovid19.org/post/tes-covid-19-
indonesia-minim-dan-rentan-dikorupsi diakses	pada	13	Maret	2022
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Indonesia, diduga terkait dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut dan Erick. Luhut 
terafiliasi melalui PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi yang masing-masing memiliki 
242 lembar saham PT Genomik Solidaritas Indonesia senilai Rp 242 juta.52 Sementara itu, Erick 
terafiliasi melalui Yayasan Adaro, organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk, perusahaan 
yang dimiliki oleh keluarga besar Erick Thohir.53 

Keberadaan regulator yang berbisnis PCR dinilai rentan konflik kepentingan. Apalagi, laporan 
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menyebutkan, perputaran uang dalam 
bisnis tersebut sedikitnya mencapai Rp 23 triliun. Total potensi keuntungan yang didapat lebih 
dari Rp 10 triliun. 

Kebijakan penggunaan dan mahalnya harga PCR yang dikeluarkan pemerintah juga diduga 
memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis ini. Setelah mendapat banyak kritik dari publik 
karena mahalnya biaya tes mandiri, pemerintah akhirnya menurunkan harga pada Agustus 
2021. Namun demikian, koalisi misalnya, menduga penurunan harga merupakan akibat dari 
alat tes PCR segera memasuki masa kadaluarsa. Selain itu harga komponen PCR, beserta alasan 
menurunkannya dinilai tertutup sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan 
bisnis.54

Catatan Terhadap Regulasi dan Kebijakan

Evaluasi Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara Darurat55

Pendahuluan

Penggunaan	Hukum	Tata	Negara	Darurat	atau	dalam	istilah	lain	disebut	state of emergency atau 
state of exception	digunakan	di	seluruh	dunia	dalam	menghadapi	COVID-19.	Rezim	HTN	Darurat	
mengizinkan	 pemerintah	 untuk	 menggunakan	 hukum	 khusus	 yang	 memberikan	 semacam	
diskresi	 atau	 pengecualian	 pada	 kondisi	 darurat.	 Meski	 terkesan	 rumit,	 tapi	 pada	 dasarnya	
konsep	utama	dari	HTN	Darurat	 ini	 sederhana,	 ‘hukum	tata	negara	normal	hanya	dijalankan	
pada	 kondisi	 normal-jika	 hukum	 tata	 negara	 normal	 dijalankan	 pada	 kondisi	 darurat,	 maka	
hukum	tersebut	tidak	dapat	digunakan’.

Penggunaan	HTN	Darurat	memungkinkan	negara	untuk	mengambil	langkah-langkah	luar	biasa	
yang	 sebenarnya	 tidak	 dapat	 dilakukan	 pada	 kondisi	 normal.	 Indonesia	 pun	 menggunakan	
pendekatan	ini,	yang	dituangkan	dalam	Pasal	12	UUD	1945	memberikan	kewenangan	deklarasi	
kedaruratan	pada	Presiden.56

52	 	Hussein	Abri	Dongoran,	“Colok	Hidung	Pendulang	Untung”,	loc.cit.
53	 	Raymundus	Rikang,	“Kongsi	Pencari	Rezeki”,	loc.cit.
54	 	Indonesia	Corruption	Watch,	“Kebijakan	PCR	yang	Menguntungkan	Kelompok	Bisnis	Tertentu”,	loc.cit.
55	 	Seluruh	bagian	ini	disarikan	dari:	Qurrata	Ayuni,	S.H.,	MCDR.,	2022,	“Evaluasi	Penanganan	Covid-19	Dalam	Perspektif	
Hukum	Tata	Negara	Darurat”,	Jakarta:	Indonesia	Corruption	Watch
56	 	Pasal	12	UUD	1945	berbunyi	demikian,	“Presiden	menyatakan	keadaan	bahaya,	syarat-syarat	dan	akibatnya	keadaan	
bahaya	ditetapkan	dengan	undang-undang”
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Dalam	menghadapi	kondisi	darurat	yang	tidak	normal,	Presiden	diberikan	kewenangan	untuk	
melakukan	tindakan	yang	sebenarnya	melanggar	hukum.	Hal	ini	ditujukan	semata-mata	untuk	
memberikan	perlindungan	terhadap	warga	negara.	Adapun	norma	perlindungan	terhadap	warga	
negara	dalam	konstitusi	Indonesia	terdapat	dalam	alinea	keempat	pembukaan	UUD	1945.57 

Rujukan	konstitusional	kedaruratan	memang	bukan	hanya	pada	Pasal	12	UUD	1945	saja.	Selain	itu,	
ada	pula	Pasal	11	UUD	1945	yang	memberikan	kekuasaan	bagi	Presiden	untuk	mendeklarasikan	
Keadaan	Perang.	Hanya	saja,	dalam	kondisi	COVID-19	dan	berbagai	kedaruratan	selain	perang,	
Pasal	12	UUD	1945	merupakan	satu-satunya	rujukan	yang	tersedia.

Selain	 menetapkan	 status	 Kedaruratan	 Kesehatan	 Masyarakat,	 Presiden	 juga	 menerbitkan	
Keputusan	Presiden	No.	12	Tahun	2020	 tentang	Penetapan	Bencana	Non-Alam	Penyebaran	
Corona	Virus	Disease	2019	(Covid-19)	Sebagai	Bencana	Nasional.58	Keppres	ini	menggunakan	
Undang-Undang	 Nomor	 24	 Tahun	 2007	 Tentang	 Penanggulangan	 Bencana	 sebagai	 dasar	
pengaktifan	darurat	bencana	non-alam.	

Ciri	kedaruratan	yang	dimaksudkan	dalam	undang-undang	ini	 juga	mirip	dengan	konsep	yang	
dibangun	dalam	konsep	HTN	Darurat.	 Sejumlah	peraturan	 turunan	dan	peraturan	pelaksana	
dibentuk	untuk	melengkapi	perangkat	hukum	teknis	yang	dibutuhkan	oleh	kebijakan	kedaruratan	
COVID-19	di	Indonesia.59

Uniknya,	meskipun	memiliki	ciri	kedaruratan,	UU	Kekarantinaan	Kesehatan,	UU	Penanggulangan	
Bencana	 dan	 UU	 COVID-19	 	 ternyata	 tidak	 menggunakan	 Pasal	 12	 UUD	 1945	 sebagai	
konsideran	 dalam	 pembentukannya.	 Sehingga	 menurut	 Jimly	 Asshiddiqie,	 undang-undang	
ini	 tidak	 termasuk	 sistem	perundangan	 dalam	 ‘keadaan	 bahaya’	 sebagaimana	 konsepsi	HTN	
Darurat.60

Pasal 12 UUD 1945: Konstruksi Legislative Model

Konsep legislative model yang diperkenalkan oleh Ferejohn dan Pasquino, bertujuan untuk 
menghindari abuse of power dan potensi kediktatoran eksekutif yang biasanya terjadi pada 
saat darurat akibat delegasi kekuasaan khusus dan sementara kepada eksekutif.61  Legislative 
Model menekankan pada adanya pengendalian melalui peraturan perundangan yang ditetapkan 
oleh legislatif sebagai panduan bagi penguasa darurat yakni eksekutif, dengan maksud untuk 
mengembalikan tatanan hukum ke kondisi normal.62

57	 	Alinea	Keempat	Pembukaan	UUD	1945	berbunyi	demikian,	“…untuk	membentuk	suatu	Pemerintah	Negara	Indonesia	
yang	melindungi	 segenap	 bangsa	 Indonesia	 dan	 seluruh	 tumpah	 darah	 Indonesia	 dan	 untuk	memajukan	 kesejahteraan	 umum,	
mencerdaskan	kehidupan	bangsa,	dan	ikut	melaksanakan	ketertiban	dunia	yang	berdasarkan	kemerdekaan,	perdamaian	abadi”
58	 	Ihsanuddin,	“Presiden	Jokowi	Teken	Keppres	Tetapkan	Wabah	Covid-19	Bencana	Nasional”,	Kompas.com,	13	April	
2020,	https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-
bencana-nasional,	diakses	pada	13	April	2020.
59  Ayuni,	Q.,	&	Arsil,	F.	(2021).	Handling	of	Covid-19	as	a	Non-Natural	Disaster	in	Indonesia.
60	 	Jimly	Asshiddiqie,	“Kuliah	Umum	HTN	‘Perkembangan	HTN	Darurat	di	Indonesia’”,	FH	UI,	30	April	2020,	
https://www.youtube.com/watch?v=dAryGHm8Q1U&t=658s
61	 	Ferejohn	dan	Pasquino,	“The	Law	of	the	Exception:	A	Typology	of	Emergency	Powers.”
62	 	Andrew	W.	Neal,	“Normalization	and	Legislative	Exceptionalism:	Counterterrorist	Lawmaking	and	the	Changing	Times	
of	Security	Emergencies,”	International	Political	Sociology	6	(September	2012),	hlm.	260-276.
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Ciri lain dari model legislatif adalah bahwa legislatif memainkan peran fundamental dalam 
melakukan inventarisasi dan mengenali keadaan darurat serta melahirkan cara-cara untuk 
menghadapi kedaruratan tersebut.63 Model legislatif memungkinkan pengawasan legislatif 
yang lebih ketat terhadap penggunaan otoritas eksekutif. 

Model ini memberikan mekanisme penghentian delegasi ketika legislatif menilai bahwa kondisi 
darurat sudah berakhir. Legislatif memegang kendali manakala eksekutif sudah tidak dapat 
dipercaya dan berpotensi menimbulkan penyimpangan dengan dalil kedaruratan.64

Konsep untuk memisahkan kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif dan eksekutif secara 
independen dalam kondisi darurat tampaknya memberikan kontribusi yang positif. Sebagai 
contoh di Inggris, legislatif dapat membentuk komisi independen untuk memantau pelaksanaan 
kekuasaan darurat.65

Dalam Legislative Model, legislatif mendapatkan peran formal dalam mengendalikan keadaan 
darurat. Lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk menolak atau menerima pernyataan 
keadaan darurat yang disampaikan oleh Presiden dan juga melegitimasi peraturan dalam kondisi 
darurat. Dalam Legislative Model, legislatif juga dapat menetapkan batasan konstitusional 
tentang seberapa jauh eksekutif dapat menggunakan kekuasaan daruratnya.

Sejatinya, Pasal 12 UUD 1945 merupakan bentuk penerapan legislative model. Pasal 12 UUD 
1945 memberikan penegasan bahwa syarat-syarat dan akibat HTN Darurat harus ditetapkan 
oleh Undang-Undang. Klausula ini merupakan bentuk pelibatan produk legislatif untuk 
membatasi kewenangan yang dimiliki oleh Presiden ketika mendeklarasikan keadaan bahaya.
Sebagai contoh, dalam kasus COVID-19, Presiden menentukan pendekatan kedaruratan 
kesehatan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). Melalui UU ini pemerintah mengeluarkan Keputusan 
Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan 
ini menjadi dasar pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah 
di Indonesia.66 

Selain menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Presiden juga menerbitkan 
Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.67 Keppres ini menggunakan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar 
pengaktifan darurat bencana non-alam. Ciri kedaruratan yang dimaksudkan dalam undang-
undang ini juga mirip dengan konsep yang dibangun dalam konsep HTN Darurat.

63	 	Monica	Palmirani,	et	al.,	“Analysis	of	Legal	References	in	an	Emergency	Legislative	Setting”,	dalam	AI	Approaches	to	the	
Complexity	of	Legal	Systems,	Springer:	Cham,	2015,	hlm.	301-313.
64	 	Eric	A.	Posner	dan	Adrian	Vermeule.	“The	Credible	Executive,”	University	Chicago	Law	Review	74,	September	2007,	
hlm.	865.
65	 	Oren	Gross	 dan	 Fionnuala	Ní	Aoláin,	 Law	 in	Times	 of	 Crisis	 Emergency	 Powers	 in	Theory	 and	 Practice,	 London:	
Cambridge	University	Press,	2006,	hlm.	57.
66	 	Lucky	Pransiska	(ed.),	“Presiden	Jokowi:	Indonesia	Memilih	PSBB”,	Kompas.id,	31	Maret	2020	https://kompas.id/baca/
video/2020/	03/31/presiden-jokowi-indonesia-memilih-psbb/,	diakses	pada	31	Maret	2020.	
67	 	Ihsanuddin,	“Presiden	Jokowi	Teken	Keppres	Tetapkan	Wabah	Covid-19	Bencana	Nasional”,	loc.cit.
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Penggunaan dua undang-undang ini dalam mengaktivasi kedaruratan kesehatan masyarakat 
dan darurat bencana non alam, merupakan bentuk dari penggunaan legislative model. Artinya 
pendeklarasikan yang dilakukan tidak boleh melebihi atau melampaui diskresi ataupun 
pengecualian yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

Keberadaan penggunaan legislative model ini merupakan konsep dasar, bahwa dalam 
penggunaan kondisi COVID-19, pemerintah harus diawasi oleh DPR sebagai bagian dari 
pelaksanaan kewenangan legislatif. Sayangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap 
penggunaan dua pasal ini sangat minim. Padahal penggunaan legislative model sebenarnya 
merupakan bentuk checks and balances dalam keadaan darurat yang bertujuan agar kondisi 
kedaruratan tidak disalahgunakan.

Ke Mana Legislatif?

Meskipun dasar dalam kondisi kedaruratan dalam legislative model adalah undang-undang, 
tetapi legislatif sepertinya tidak terlalu memahami fungsi pengawasan konstitusionalnya dengan 
baik. Alih-alih melakukan pengawasan dan pembahasan serius dalam penanganan COVID-19, 
DPR malah menggunakan kesempatan pandemi ini untuk melahirkan sejumlah undang-undang 
kontroversial.

Secara mengejutkan, dalam kondisi pandemi dan ancaman krisis stabilitas ekonomi, DPR 
bahkan mengesahkan UU Ibu Kota Negara dalam waktu yang sangat singkat yakni dua bulan 
saja. Kondisi ini juga terjadi pada berbagai pengesahan UU lainnya pada masa pandemi yang 
cenderung cepat dan minim partisipasi publik. UU Cipta Kerja juga dibahas dalam waktu yang 
cepat yakni kurang lebih 8 bulan saja. Padahal substansi dari perundangan tersebut bukan 
merupakan hal yang sederhana.

Aktivitas legislasi DPR yang semakin cepat dalam kondisi pandemi memiliki kecenderungan 
untuk menghilangkan partisipasi publik. Oleh karenanya dalam Putusan MK No Putusan 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja 
inkonstitusionalitas bersyarat.

Salah satu aspek penting dalam landmark decision MK tersebut terkait pengujian formil adalah 
penekanan mengenai meaningful participation. Untuk mencapai meaningful participation, 
pembentuk undang-undang dituntut untuk memenuhi tiga hak asasi manusia sekaligus dalam 
satu tarikan nafas: right to information (hak atas informasi), right to be involved (hak untuk 
dilibatkan oleh individu/kelompok yang terdampak kebijakan), dan right to claim (hak untuk 
meminta pertanggungjawaban dan mempertanyakan atas kewajiban pembentuk undang-
undang).68

68	 	Ahmad	Hanafi,	“Meaningful	Participation	dalam	Legislasi	RUU	IKN”,	Rakyat	Merdeka	Online,	6	Januari	2021,	https://
publika.rmol.id/read/2022/01/06/518294/meaningful-participation-dalam-legislasi-ruu-ikn
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Perpanjangan Periode Jabatan

Salah satu isu lain yang juga merupakan bentuk kekacauan tata negara (constitutional chaos) 
adalah adanya isu untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden. Kekuasaan 
Presiden yang cenderung besar dalam kondisi darurat biasanya tidak dapat dikendalikan. Hal 
inilah yang kemudian melahirkan rezim yang dikenal oleh Eric Posner dan Adrian Vermeule 
dalam The Executive Unbound.69 

Menurut Posner dan Vermeule, dalam keadaan darurat eksekutif hampir-hampir tidak terikat 
kepada pedoman atau batasan. Hal ini dikarenakan, peran legislatif yang lemah dan peran 
yudisial yang memiliki sejumlah keterbatasan.70 Suatu negara akan cenderung mendelegasikan 
kekuasaan kepada presiden saat kondisi darurat yang membutuhkan respon cepat melanda. Hal 
ini disebabkan legislatif tidak mampu menyediakan penyesuaian kebijakan dengan cepat sesuai 
tuntutan keadaan darurat.71

Sayangnya, berbagai isu inkonstitusional untuk melakukan abuse of power juga disampaikan 
dengan dalil kedaruratan seperti penundaan Pemilu. Argumentasi bahwa penundaan pemilu 
dibolehkan karena darurat sebenarnya tidak benar. Hal ini dikarenakan pilihan kedaruratan 
yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. 

Penggunaan pilihan kedaruratan kesehatan masyarakat memiliki arti bahwa pemerintah tunduk 
pada diskresi dan pengecualian terbatas pada UU Kekarantinaan Kesehatan. UU Karantina 
Kesehatan memberikan peluang bagi berlakunya hukum sementara dalam keadaan darurat, 
salah satunya dengan melakukan pembatasan terhadap kegiatan orang, peti kemas, alat angkut, 
dan barang yang dianggap dapat menularkan penyakit atau mencegah kontaminasi lainnya. 
Pembatasan-pembatasan demikian dikenal sebagai konsep karantina.

Kewenangan yang diberikan oleh UU Karantina Kesehatan adalah kewenangan untuk membatasi 
pergerakan orang dan barang, menutup wilayah dan perbatasan maupun menahan kapal atau 
pesawat terbang yang dianggap membahayakan kesehatan masyarakat. Perpanjangan periode 

melalui penundaan pemilihan umum bukanlah pengecualian yang dapat digunakan, karena 
sama sekali tidak berhubungan dengan dalam kedaruratan kesehatan masyarakat.

Potensi perpanjangan periode disebabkan COVID-19 merupakan bentuk pengabaian terhadap 
konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional. Sayangnya, upaya ini makin gencar 
ditasbihkan dengan menebeng isu COVID-19. Inilah yang sebenarnya menjadi salah satu 
ketakutan dalam pemerintahan darurat. Umumnya, ketakutan utama adalah penggunaan 
berlebihan kekuasaan darurat yakni presiden, untuk menjadi diktator.

69	 	Eric	A.	Posner	dan	Adrian	Vermeule,	The	Executive	Unbound:	After	the	Madisonian	Republic,	Oxford:	Oxford	University	
Press,	2011.
70	 		Eric	A.	Posner,	“The	Executive	Unbound,	Pandemic	Edition”,	Lawfare,	23	Maret	2020,		https://www.lawfareblog.com/
executive-unbound-pandemic-edition,	diakses	pada	23	Maret	2020.
71	 	Posner	dan	Vermeule,	The	Executive	Unbound:	After	the	Madisonian	Republic.	Op.cit.



22

Kesimpulan

Praktik hilangnya meaningful participation, ditambah isu-isu peniadaan proses demokrasi dalam 
pemilihan umum merupakan sinyalemen penyalahgunaan kekuasaan pada saat darurat. Hal 
ini mungkin saja secara umum menimbulkan kecurigaan mengenai penggunaan situasi darurat 
untuk meloloskan kebijakan dari pengawasan publik.

Dalam kondisi lumpuhnya pengawasan ini, peran publik menjadi sangat penting dalam checks 
and balances penguasa darurat. Oleh karenanya segala potensi moral hazard yang mungkin 
timbul perlu selalu di awasi demi kepentingan umum. Kondisi kedaruratan tidak semestinya 
menjadi alat menyisipkan agenda elit.
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Vaksinasi dan Vaksin Dosis Lanjutan72

Pendahuluan

Sebelum jauh bicara tentang regulasi program vaksinasi, penting untuk dijelaskan terlebih 
dahulu bagaimana kebijakan darurat negara itu bekerja. Sebab vaksin hanya salah satu cara 
bagaimana negara mengatasi keadaan darurat. 

Perlu dipahami bahwa negara dalam keadaan tidak normal, sehingga diperlukan pengaturan 
tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja dalam keadaan tidak normal itu. 
Kim Lane Scheppele mengatakan dalam keadaan darurat, negara terpaksa melanggar prinsip-
prinsip yang dianutnya sendiri dikarenakan adanya suatu ancaman yang serius, sehingga 
untuk menyelamatkan negara, tindakan penyimpangan tersebut terpaksa dilakukan.73 Dalam 
bahasa lain State of exception adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang 
kedaulatan untuk melampaui atau mengecualikan aturan hukum atas nama kepentingan publik.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hal darurat bisa dibenarkan saat produk itu dikeluarkan, 
akan tetapi setelah keadaan normal barulah produk hukum itu perlu diuji keabsahannya. 
Yang menjadi diskursus hari ini adalah bagaimana dengan program vaksin dosis lanjutan yang 
diselenggarakan pemerintah dengan alas hukum Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: 
HK.02.02/11/252/2022 Tentang Vaksin Covid-19 Dosis Lanjutan saat darurat kesehatan 
nasional masih terjadi?

Vaksin dosis lanjutan atau booster sendiri adalah Vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapat 
vaksinasi primer dosis lengkap. Program ini dilakukan berdasarkan hasil studi yang menunjukkan 
terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis primer 
lengkap, sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan untuk meningkatkan proteksi individu 
terutama pada kelompok masyarakat rentan.74 

Maka	dari	itu,	sasaran	vaksinasi	booster	adalah	masyarakat	usia	18	tahun	ke	atas	dengan	prioritas	
yaitu	 kelompok	 lanjut	 usia	 dan	penderita	 imunokompromais.	 Pelaksanaan	vaksinasi	 program	
dosis	booster	 bagi	 kelompok	 lansia	 dilaksanakan	 secara	 serentak	di	 seluruh	 kabupaten/kota,	
sementara	sasaran	non-Lansia	dilaksanakan	di	kabupaten/kota	yang	sudah	mencapai	cakupan	
dosis	1	total	minimal	70%	dan	cakupan	dosis	1	lansia	minimal	60%.75	Program	ini	dimulai	pada	
12	Januari	2022.76

72	 	 Seluruh	 bagian	 ini	 disarikan	 dari:	 Agil	 Oktaryal,	 2022,	 “Regulasi	 Darurat	 Negara:	 Kajian	 Terhadap	 Program	 Vaksin	
Covid-19	Dosis	Lanjutan	(Booster)”,	Jakarta:	Indonesia	Corruption	Watch
73	 	Kim	Lane	Scheppele,	“Law	in	a	Time	of	Emergency:	States	of	Exception	and	the	Temptations	of	9/11”,	Public	Law	and	
Legal	Theory	Research	Paper	Series	Research	Paper	No.	60,	hlm.	4
74	 	Surat	Ederan	Menteri	Kesehatan,	Loc.Cit.
75	 	Surat	Ederan	Menteri	Kesehatan	Nomor:	HK.02.02/11/252/2022	Tentang	Vaksin	Covid-19	Dosis	Lanjutan.
76	 	Vaksin	boster	bertujuan	melindungi	dan	menjadi	modal	pemulihan	ekonomi		https://covid19.go.id/artikel/2022/01/11/
vaksin-booster-bertujuan-melindungi-dan-menjadi-modal-pemulihan-ekonomi.	Diakses	pada	1	Maret,	Pukul	11.42	WIB.
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Pembahasan

a.   Regulasi Darurat Negara

Secara teori dikenal dua hukum darurat negara, subjektif dan objektif. Pertama, hukum keadaan 
darurat subjektif atau disebut juga sebagai “hak darurat negara” atau “hukum tata negara darurat 
subjektif” (staatsnoodrecht). Bentuk ini menjelaskan mengenai hak negara untuk bertindak 
dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang, 
dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari undang-undang dasar. Hak yang 
digunakan negara ini sifatnya tidak tertulis, mengingat sumber dari staatsnoodrecht itu adalah 
hak-hak asasi manusia. 

Namun demikian, karena pengaruh perkembangan aliran positivisme dan ajaran tentang negara 
hukum formil, barulah setelah itu berkembang istilah staatsnoodrecht dalam arti objektif.77 
Kedua, hukum keadaan darurat objektif. Disebut juga sebagai “hukum darurat negara” atau 
“hukum tata negara darurat objektif” (noodstaatsrecht) adalah hukum yang berlaku dalam masa 
negara berada dalam keadaan darurat itu dan sifatnya tertulis.78

Berkaitan dengan hukum tertulis tadi,  dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa, 
hukum yang berlaku disebut hukum tata negara darurat “emergency law”, “martial law”, atau 
“staatsnoodrecht”. Dalam keadaan demikian berlaku doktrin  “onrecht word recht” yang 
semula bukan hukum menjadi hukum, yang semula tidak sah menjadi sah. Oleh karena 
itu, bentuk-bentuk peraturan yang diterapkan di masa keadaan darurat ini dapat berupa 
undang-undang darurat atau Perppu, Keppres, Perpres, atau Instruksi. Asal tujuannya 
untuk keselamatan dalam emergency itu dibolehkan, meski bentuk produk yang hadir 
bisa diperdebatkan. Pasca keadaan membaik barulah produk itu diuji keabsahannya.

Dari segi isinya, norma yang berlaku dalam keadaan darurat itu juga bersifat khusus. Kriterianya 
tergantung kepada: (i) adanya “legal necessity” yang logis atau “reasoable necessity” yang melatar 
belakanginya; (ii) unsur bahaya yang mengancam atau “dangerous threat” di belakangnya; dan 
(iii) terbatasnya waktu dan kesempatan yang tersedia untuk mengatasinya. Apabila ketiga faktor 
ini terpenuhi, maka presiden berhak menyatakan atau memberlakukan keadaan darurat atau 
keadaan bahaya seperti yang dimaksud oleh UUD 1945.79

Khusus mengenai faktor yang kedua, yaitu adanya bahaya yang mengancam (dangerous threat) 
dapat dikatakan bahwa ancaman itu dapat datang dari dalam atau luar, karena ulah manusia 
atau karena faktor alam, non alam, dan sebagainya. Berat-ringannya dan luas-sempitnya wilayah 
ancaman yang diakibatkan oleh adanya bahaya itu menentukan tingkatan keadaan bahaya dan 
jangkauan wilayah yang diberlakukan. Semua ini perlu diatur dengan jelas dalam undang-undang 
seperti yang diamanatkan oleh Pasal 12 UUD 1945 dan peraturan lain untuk pelaksanaannya.80

77	 	Jimly	Asshiddiqie,	Op.Cit.,	Hlm.	23.
78	 	Ibid.
79	 	Ibid.,	Hlm.	211-212.
80	 	Ibid.,	Hlm.	212.
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b.  Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/11/252/2022

     Tentang Vaksin Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster)

Jamak diketahui, dasar hukum pemberian vaksin sebelumnya diatur di beberapa ketentuan, 
yakni:

1. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 
Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Setelah itu barulah lahir Surat Ederan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/11/252/2022 
Tentang Vaksin Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster). Yang menjadi pertanyaan apakah produk 
ini sah dan memiliki dasar yang kuat? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 
keadaan darurat berlaku doktrin “onrecht word recht”. Dalam keadaan darurat produk hukum 
yang dikeluarkan memang bisa berbeda corak, asal tujuannya untuk keselamatan dalam 
emergency maka hal ini dapat dibolehkan, meski bentuk produk yang hadir bisa diperdebatkan.

Akan tetapi regulasi yang demikian ada tolak ukurnya, misalnya tadi: (i) adanya “legal necessity” 
yang logis atau “reasoable necessity” yang melatar belakanginya; (ii) unsur bahaya yang 
mengancam atau “dangerous threat” di belakangnya; dan (iii) terbatasnya waktu dan kesempatan 
yang tersedia untuk mengatasinya. Artinya, secara hukum darurat surat edaran dianggap sah 
sebagai dasar hukum, akan tetapi jika dilihat konteksnya tidak sesuai dengan syarat 
yangditentukan sehingga tidak tepat jika vaksin booster dasar hukumnya adalah surat edaran.

Misalnya terkait “terbatasnya waktu dan kesempatan yang tersedia untuk mengatasinya”. Syarat 
ini tidak terpenuhi, sebab pemerintah seharusnya memiliki cukup waktu, sumber daya, dan bisa 
bersidang layaknya keadaan normal untuk membuat regulasi yang lebih tepat dan memiliki 
kekuatan hukum yang lebih kuat. Misalnya diatur di Kepres, Perpres, atau Permen. Sebab, di 
awal masa pandemi yang keadaanya lebih genting pemerintah bisa mengeluarkan beberapa 
aturan yang dimaksud.

Sehingga pada titik ini bisa disimpulkan bahwa secara hukum darurat, surat edaran dapat 
dibenarkan, tetapi dalam konteks Indonesia, surat edaran memiliki legitimasi yang lemah karena 
tidak memenuhi syarat regulasi darurat. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat yang tidak 
begitu genting seharusnya yang digunakan adalah regulasi yang derajatnya telah diatur dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. Selain memiliki kekuatan hukum dan legitimasi yang 
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kuat, keabsahannya juga bisa diuji di lembaga peradilan. Dengan alasan tadi, maka sebetulnya 
tidak pas jika surat edaran yang dijadikan alas hukum penyelenggaraan vaksin Covid-19 dosis 
lanjutan (booster).

Terkait surat edaran ini perlu disampaikan beberapa kritik. Pertama, hakikat surat edaran adalah 
mengatur ke dalam. Bisanya surat edaran berisikan penjelasan atau pesan mengenai sesuatu hal 
yang bersifat resmi di dalam sebuah instansi atau lembaga. Di dalam surat ini biasanya berisi 
penjelasan tentang suatu hal seperti: kebijakan baru dari instansi, suatu peraturan baru, dan lain 
sebagainya, jadi tidak berlaku untuk publik luas.

Kedua, tingkat kepatuhan terhadap surat edaran justru lebih tinggi terutama di internal lembaga 
karena sifatnya yang mengatur ke dalam tadi dan biasanya dibuat oleh atasan. Ketiga, proses 
pembentukan surat edaran lebih mudah, cepat, dan sederhana. Akan tetapi karena prosesnya 
yang tidak ada check and balances dari lembaga lain, bahaya jika diberlakukan untuk publik 
luas. Keempat, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat publik luas karena 
hakikatnya adalah himbauan. Kelima, surat edaran tidak bisa dilakukan pengujian ke lembaga 
peradilan untuk dimohonkan pembatalannya jika terindikasi atau terbukti melanggar HAM atau 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keenam, surat edaran yang materi muatannya 
regulasi yang dipaksakan berlakunya ke luar adalah bentuk akal-akalan dari pembentuk regulasi 
agar terhindar dari beban kerja dan tanggung jawab.

Rekomendasi

Program Vaksin Covid-19 dosis lanjutan atau booster ini patut didukung dan dikuatkan dengan 
keberadaan regulasi yang memadai. Hal ini ditujukan agar ada tolak ukur dan pertanggungjawaban 
yang jelas dari program pemerintah tersebut. Apalagi vaksin booster menggunakan keuangan 
negara yang tidak sedikit. karena itu, sesuai dengan keadaan darurat yang masih terkendali 
regulasi yang mesti digunakan sebagai alasan hukum pelaksanaan program tersebut adalah 
regulasi yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bentuknya bisa dalam 
Perpres ataupun Peraturan Menteri. Sebab, surat edaran hanya dapat dikeluarkan jika 
difungsikan sebagai himbauan atau petunjuk pelaksanaan program vaksin yang diberlakukan ke 
dalam internal pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan.
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Catatan Terhadap Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Politik Anggaran PC-PEN vs Pendanaan IKN81

Potret Anggaran PC-PEN dan Realisasinya

Dua tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan sepertinya belum ada tanda-tanda 
akan menjadi endemi. Kondisi ini berimplikasi terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia di 2021 hanya 3,69% (y-on-y), masih jauh dari proyeksi indikator makro 
ekonomi yang dicanangkan sebelumnya dengan cukup optimis antara 4,5% hingga 5,5 persen. 
Angka tersebut juga jauh dari pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yang rata-rata di atas 
lima persen. 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 kemudian didorong untuk percepatan pemulihan 
ekonomi dan reformasi sosial. Sedangkan RKP 2022 mengusung tema pemulihan ekonomi dan 
reformasi struktural. Dua RKP ini memiliki empat fokus kinerja, pertama, pemulihan industri, 
pariwisata, dan investasi; kedua, reformasi sistem kesehatan nasional; ketiga, reformasi sistem 
jaring pengaman sosial; dan keempat, reformasi sistem ketahanan bencana. 

Pada sisi penganggaran, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan realokasi dan refocusing 
anggaran, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di tingkat daerah (APBD). Pemerintah, saat 
awal pandemi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 
1 tahun 2020 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU ini mengatur 
kebijakan besaran realokasi dan refocusing anggaran, termasuk kebijakan untuk Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang di dalamnya mengatur bidang 
kesehatan, jaring pengaman sosial, program prioritas K/L, insentif usaha, dan dukungan 
pendanaan bagi UMKM dan dana talangan untuk korporasi (BUMN).

Grafik	1.	Pagu	dan	Realisasi	Anggaran	PC-PEN	2020-2022

81	 	Seluruh	bagian	ini	disarikan	dari:	Misbah	Hasan,	“Politik	Anggaran	PC-PEN	vs	Pendanaan	IKN”,	 Indonesia	Corruption	
Watch,	Maret	2022
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Selama	tiga	 tahun	 terakhir	 (2020-2022),	 pemerintah	 telah	mengalokasikan	 anggaran	 kurang	
lebih	Rp1.895,59	triliun	untuk	PC-PEN,	setara	dengan	satu	tahun	anggaran	APBN.	Anggaran	
tersebut	terserap	sebesar	Rp1.234,45	triliun	atau	86	persen	dalam	kurun	2020-2021.	Sedangkan	
di	2022,	pagu	anggaran	untuk	PC-PEN	sebesar	Rp455,62	triliun.	(lihat	grafik	1).	

Pada	 2021,	 anggaran	 PC-PEN	 dipatok	 oleh	 pemerintah	 sebesar	 Rp744,77	 triliun.	Anggaran	
ini	 didistribusikan	 untuk	 klaster	 kesehatan	 sebesar	 Rp214,96	 triliun	 dan	 terealisasi	 sebesar	
Rp198,50	triliun	(92,3	persen);	klaster	perlindungan	sosial	mendapat	jatah	Rp186,64	triliun	dan	
terealisasi	sebesar	Rp171	triliun	(91,5	persen);	klaster	program	prioritas	K/L	sebesar	Rp117,94	
triliun	 dan	 terealisasi	 sebesar	 Rp105,40	 triliun	 (89,3	 persen);	 klaster	 dukungan	 UMKM	 dan	
korporasi	sebesar	Rp162,40	triliun	dan	terealisasi	sebesar	Rp116,20	(71,5	persen);	dan	untuk	
klaster	insentif	usaha	sebesar	Rp62,83	triliun	dan	realisasinya	mencapai	Rp67,69	triliun	(107,7	
persen).82

Jumlah	klaster	PC-PEN	tahun	2022	disederhanakan	menjadi	tiga,	dibandingkan	dengan	jumlah	
klaster	 pada	 tahun	 2020-2021	 meliputi	 lima	 hingga	 enam	 klaster	 sebagaimana	 dijelaskan	
sebelumnya.	Ketiga	klaster	di	 tahun	2022	adalah	klaster	kesehatan	dengan	alokasi	anggaran	
sebesar	Rp122,5	 triliun,	klaster	perlindungan	masyarakat	atau	 lebih	dikenal	 jaring	pengaman	
sosial	dengan	alokasi	sebesar	Rp154,8	triliun,	dan	klaster	penguatan	pemulihan	ekonomi	dengan	
alokasi	sebesar	Rp178,3	triliun.	

Fokus	 utama	 klaster	 kesehatan	 adalah	 pengadaan	 vaksin	 dan	 percepatan	 vaksinasi	 bagi	
masyarakat,	 insentif	tenaga	kesehatan,	dan	 lainnya,	sedang	bidang	perlindungan	sosial	masih	
dengan	program	lama	PKH,	Kartu	Sembako	atau	Bantuan	Sosial	Tunai	(BST),	Kartu	Pra	Kerja,	
Dukungan	 Jaminan	 Kehilangan	 Pekerjaan,	 dan	 BLT	 Dana	 Desa.	 Adapun	 klaster	 penguatan	
pemulihan	 ekonomi	 ditujukan	 untuk	 pembangunan	 infrastruktur	 konektivitas,	 pariwisata,	
ketahanan	pangan,	kawasan	industri,	dan	dukungan	bagi	UMKM,	korporasi,	dan	BUMN.

Anggaran PEN bagi BUMN – Problem yang Berulang

Pandemi tidak hanya menghempaskan kondisi kesehatan masyarakat, tapi juga merontokkan 
pondasi perekonomian Indonesia yang ditopang oleh Usaha Menengah Kecil dan Mikro 
(UMKM), sektor swasta (korporasi), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang 
digadang-gadang menjadi pilar ekonomi nasional tak kuasa menahan laju kontraksi pendapatan 
perusahaan. BUMN yang mengalami keterpurukan akibat COVID-19 adalah BUMN yang 
bekerja pada sektor energi seperti PT PLN dan PT Pertamina, BUMN sektor pariwisata, seperti 
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan hotel-hotel BUMN, serta BUMN yang bergerak pada 
infrastruktur transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Jasa Marga, PT. Waskita 
Karya yang mengelola jalan tol. 

82	 	Laporan	Monitoring	dan	Evaluasi	Penanganan	COVID-19	dan	Pemulihan	Ekonomi	Nasional	(PEN)	2021,	3	Januari	2022,	
Kementerian	Keuangan
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Demi mengantisipasi situasi yang lebih parah, pemerintah memberikan stimulus melalui skema 
PEN bagi UMKM sebesar Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun, serta insentif 
usaha Rp120,61 triliun yang sebagian besar disalurkan melalui BUMN. Program pemulihan 
untuk BUMN selama masa COVID-19 ini dilakukan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN), 
investasi pemerintah, serta kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan pemerintah. 
BUMN yang dapat menerima stimulus PMN dari PC-PEN ditentukan oleh beberapa kriteria. 
Pertama, BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Kedua, Peran sovereign 
yang dijalankan BUMN, ketiga eksposur terhadap sistem keuangan, keempat total aset yang 
dimiliki.

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN 
diperlukan karena BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, termasuk di 
dalamnya pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 yang mempengaruhi BUMN dari 
berbagai sisi. Pemulihan ekonomi tersebut dapat dicapai salah satunya dengan PMN untuk 
BUMN, sebagai upaya untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak 
perusahaan BUMN yang terdampak COVID-19, meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/
atau anak perusahaan BUMN.

Catatan paling krusial PEN bagi BUMN, korporasi, dan UMKM pada 2020 antara lain, pertama, 
bahwa anggaran pembiayaan korporasi minim realisasi di awal pelaksanaan anggaran PEN. 
Pada periode April hingga September 2020, realisasi anggaran pembiayaan korporasi masih nol, 
realisasi baru terjadi per 26 Oktober 2020 sebesar Rp1 triliun dan Rp2 triliun per 25 November 
2020. Realisasi melonjak pada akhir tahun anggaran di mana realisasi mencapai Rp60,73 triliun 
atau 97,6 persen. 

Realisasi terbesar yaitu pada sub-klaster anggaran untuk Penyertaan Modal Negara di delapan 
BUMN yang mencapai Rp39,07 triliun atau 64% terhadap total realisasi anggaran pembiayaan 
korporasi. Selain itu pemerintah juga turut memberikan pinjaman kepada BUMN sebesar 
Rp19,65 triliun atau 32% kepada lima BUMN yang secara kinerja keuangan buruk dan terlilit 
utang yang parah, di antaranya adalah PT. Garuda Indonesia dan Krakatau Steel (KS).83 

Kedua, Penyertaan Modal Negara (PMN) di kala pandemi, masih fokus pada BUMN sektor 
infrastruktur yang padat modal, bukan program padat karya. Penyertaan modal negara (PMN) 
terbesar diberikan kepada PT. Hutama Karya sebesar Rp7,5 triliun untuk melaksanakan program 
pembangunan jalan, khususnya digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol. 
PNM kepada PT. Hutama Karya sangat besar dibandingkan dengan PNM kepada Bio Farma 
yang digunakan membantu pengembangan vaksin COVID-19, dimana PT. Bio farma hanya 
menerima PNM sebesar Rp2 triliun. 

83	 	Lihat:	Misbah	Hasan,	2021,	“Stimulus	PEN	bagi	BUMN:	Sudah	Efektifkah?”,	Catatan	Kritis	Kebijakan	PEN	untuk	BUMN,	
Indonesia	Corruption	Watch,	
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Ketiga, PEN BUMN belum punya efek signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Hal ini 
terlihat dari pertumbuhan kredit UMKM sampai akhir 2020 justru mengalami kontraksi atau 
pertumbuhan negatif 2,7%. Ironisnya, alokasi dana yang demikian besar bagi UMKM, tidak 
berhasil menyelamatkan. Setidaknya, dari 60 juta pelaku UMKM, terdapat 26 juta UMKM 
kolaps akibat terdampak COVID-19. Artinya UMKM berkurang hingga 50 persen. Padahal 
keseluruhan dana PEN yang dialokasikan untuk UMKM mencapai 184,8 triliun.84 

Keempat, Anggaran PEN 2021 untuk klaster pembiayaan korporasi dan insentif usaha mengalami 
persoalan yang hampir sama dengan 2020. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi 
penanganan COVID-19 dan PEN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 
awal Januari 2022, realisasi anggaran PEN untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp116,2 triliun 
atau 71,5 persen dari pagu sebesar Rp162,40 triliun. Sedangkan realisasi anggaran PEN untuk 
sektor insentif usaha terealisasikan melampaui pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp67,69 
triliun atau 107,7 persen dari pagu anggaran Rp62,83 triliun.85 

Serapan terendah justru pada anggaran subsidi bunga yang diperuntukkan bagi UMKM, Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR yang hanya Rp28,21 triliun atau 67 persen dari pagu sebesar 
Rp42,17 triliun. Selain subsidi bunga, anggaran PEN korporasi yang tidak terserap maksimal 
antara	lain	Imbal	Jasa	Penjaminan	(IJP)	bagi	UMKM	dan	Korporasi	yang	hanya	terserap	Rp3,18	
triliun	atau	56	persen	dari	pagu	Rp5,66	triliun.	Konsekuensinya,	kondisi	UMKM	yang	terpuruk	
sejak	2020,	berlanjut	hingga	2021.

Menggugat Anggaran PEN untuk IKN 

Pada pertengahan Januari 2022, saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani sempat melontarkan pernyataan mengenai pendanaan calon Ibu Kota 
Negara (IKN) yang akan diambilkan dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).86 
Akibatnya, anggaran PEN 2022 yang semula Rp414 triliun naik menjadi Rp455,62 triliun, naik 
sekitar Rp41,62 triliun atau 9 persen tanpa sebab yang bisa dijelaskan kepada publik.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 
3/2022), pemerintah membutuhkan pendanaan yang luar biasa besar untuk memenuhi kebutuhan 
pentahapan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara mulai dari tahap persiapan, pembangunan, dan 
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan tata 
waktu, pengembangan IKN dibagi menjadi lima tahap dalam skema perencanaan jangka panjang 
yaitu tahap I (2022-2024), tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), 
dan tahap V (2040-2045). 

84	 	Lihat:	Enny	Sri	Hartati,	“Efektivitas	PEN	BUMN	2020”,	Catatan	Kritis	Kebijakan	PEN	untuk	BUMN,	ICW,	2021
85	 	Kementerian	Keuangan,	“Realisasi	PEN	Sementara”,	https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi,	3	Januari	2022
86	 	Wibi	Pangestu	Pratama,	“Sri	Mulyani	Ingin	Pakai	Rp178	Triliun	Dana	PEN	untuk	Bangun	Ibukota	Baru”,	Bisnis.com,	19	
Januari	 2022,	 https://ekonomi.bisnis.com/read/20220119/10/1491065/sri-mulyani-ingin-pakai-rp178-triliun-dana-pen-untuk-
bangun-ibukota-baru
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Tidak mengherankan bila kemudian Menteri Keuangan berusaha mencari celah pendanaan 
dari anggaran PEN. Dalam skema PEN 2022, yang paling memungkinkan adalah melalui klaster 
penguatan pemulihan ekonomi yang besaran anggarannya mencapai Rp178,30 triliun, di mana 
salah satu sub-klasternya digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas. Namun, 
ide Kementerian Keuangan tersebut dipermasalahkan oleh DPR RI dan kemudian diralat oleh 
Menko Perekonomian.87

Sejatinya, semangat yang dibangun antara anggaran PC-PEN dengan IKN sangat berbeda. 
Anggaran PC-PEN adalah dana taktis pemerintah untuk merespon masa kedaruratan akibat 
pandemi COVID-19 dan harusnya berdurasi jangka pendek, sementara pendanaan IKN 
berjangka panjang. Infrastruktur yang dibangun melalui anggaran PEN harusnya berorientasi 
pada pelayanan dasar masyarakat (kesehatan, sosial, dan ekonomi), sedangkan dana IKN di awal 
tahap I akan lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur pemerintahan, jalan, dan 
lain sebagainya. Untuk itu, tidak tepat memaksanakan anggaran PC-PEN digunakan untuk IKN. 

Kesimpulan dan Rekomendasi

Anggaran PC-PEN sebesar Rp1.895,59 triliun selama tiga tahun terakhir (2020-2022) belum 
mampu mengakselerasi perekonomian Indonesia. Ekonomi kita pada 2021 hanya tumbuh 3,69% 
(y-on-y), masih jauh dari proyeksi indikator makro ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah 
sendiri dan dipatok di angka 4,5 persen hingga 5,5 persen. Untuk itu, skema-skema PEN 
khususnya klaster penguatan ekonomi harus direncanakan lebih matang dengan melibatkan 
aktor-aktor kunci ekonomi termasuk UMKM dalam pengambilan kebijakan pemulihan ekonomi.

Pemerintah harusnya memprioritaskan pemberian stimulus PEN kepada BUMN di bidang 
pertanian dan kelautan, mengingat sektor pertanian dan kelautan terbukti memberi kontribusi 
kuat dalam ketahanan pangan, pengalokasian anggaran untuk bidang kesehatan mendorong 
pemberian stimulus modal bagi UMKM, penguatan ketahanan pangan, penyediaan social safety 
net.

Besaran dana PEN yang telah dikucurkan kepada BUMN pada 2020-2021 dan tahun 
selanjutnya perlu evaluasi dan audit, mengingat proses serapan anggaran lambat di awal hingga 
pertengahan tahun tapi tinggi di akhir tahun. Peningkatan anggaran PEN secara umum dan 
PEN untuk pembiayaan korporasi (BUMN) dan insentif usaha di tahun 2022 dan seterusnya 
perlu didorong untuk lebih transparan dan akuntabel. Jangan sampai, peningkatan anggaran 
PEN digunakan secara semena-mena untuk pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat dari pandemi.

87	 	Rizki	Alika,	“Airlangga	Ralat	Rencana	Dana	PEN	Digunakan	untuk	Ibu	Kota	Baru”,	Katadata,	24	Januari	2022,	https://
katadata.co.id/yuliawati/berita/61ee780cb7f6d/airlangga-ralat-rencana-dana-pen-digunakan-untuk-ibu-kota-baru
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Politik anggaran penanganan pandemi Covid-1988

Prioritas pemberian anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke BUMN dan swasta non-
UMKM pada awal masa pandemi banyak menimbulkan moral hazard. Betapa tidak, atas nama 
kondisi kritis sektor usaha akibat pandemi, kriteria pemberian insentif justru dilakukan secara 
longgar dan obral berbagai insentif perpajakan kepada berbagai badan usaha juga dilakukan  tanpa 
adanya evaluasi dan pengawasan yang ketat. Padahal alokasi dana PEN tersebut dimaksudkan 
sebagai cara menahan guncangan pandemi terhadap seluruh sektor usaha. Hal ini perlu dilakukan 
oleh Pemerintah untuk menekan angka pengangguran maupun tekanan pendapatan masyarakat. 

Perlu diketahui, sejumlah perusahaan bahkan telah mengalami tekanan akibat salah kelola 
manajerial atau faktor internal, jauh sebelum pandemi. Perusahaan yang dijuluki sebagai 
zombie company89 memanfaatkan situasi pandemi untuk meminta berbagai insentif yang 
notabene diambil dari pajak masyarakat. Perusahaan yang mendapatkan insentif perpajakan 
berupa keringanan PPh, PPN maupun bea masuk untuk bahan baku90 tidak berkorelasi dengan 
keputusan perusahaan dalam menjaga agar tidak terjadi gelombang PHK. Berdasarkan data BPS,  
per Agustus 2021 tingkat pengangguran terbuka tetap meningkat menjadi 6,4% dibandingkan 
pada Agustus 2019 sebesar 5,2%.91 Statistik ini belum termasuk para pekerja yang dirumahkan 
tanpa diberi uang tunggu.92 

Pada saat yang sama, pemerintah juga disibukkan dengan penyelamatan BUMN yang kondisinya 
bahkan sudah bermasalah sebelum pandemi. Alokasi dana cadangan sebesar Rp52,5 triliun yang 

diambil dari dana PEN yang belum terealisasi93, dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN seperti 
Garuda Indonesia untuk meminta dana talangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, pada 
akhir 2021, Garuda Indonesia mengalami lonjakan hutang yang sangat drastis dari Rp70 triliun 
menjadi Rp199 triliun.94 Namun dana talangan yang diambil melalui skema PEN, terbukti tidak 
berhasil menyelamatkan perusahaan.95 Hal ini terbukti dari adanya 2.400 karyawan Garuda 
yang mengalami pemutusan kontrak atau PHK. 

Selain itu, proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang awalnya tidak memerlukan dana 
APBN, justru mengambil dana Silpa APBN 2021 sebesar Rp4,3 triliun.96 Konsorsium Kereta

88	 	Bagian	ini	disarikan	dari:	Bhima	Yudistira,	“Catatan	Terhadap	Anggaran	Penanganan	Pandemi	Covid-19”,	Maret	2022,	
Jakarta:	Indonesia	Corruption	Watch
89	 	 Istilah	Zombie	Company	pertama	kali	muncul	di	Jepang	pada	tahun	1990	karena	banyaknya	perusahaan-perusahaan	
Jepang	yang	alami	stagnasi	tapi	terus	menerus	diberikan	bantuan	oleh	Pemerintah	Jepang.	
90	 	Insentif	PEN	dalam	bentuk	bantuan	dunia	usaha	dan	korporasi	mencapai	Rp63,1	T	pada	2021.
91	 	Berdasarkan	data	Badan	Pusat	Statistik	(BPS)
92	 	Terdapat	21,3	juta	tenaga	kerja	yang	terdampak	oleh	pandemi,	sebanyak	1,39	juta	tidak	bekerja	karena	Covid-19	dan	
17,4	juta	orang	mengalami	pengurangan	jam	kerja	berdasarkan	data	BPS	per	Agustus	2021
93	 	Kementerian	Keuangan,	“Program	PEN	akan	Diajukan	dalam	Revisi	Postur	APBN	2020”	diakses	dari	website:	https://
www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/program-pen-akan-diajukan-dalam-revisi-postur-apbn-2020	(diakses	pada	tanggal	02	
Maret	2020)	
94	 	Azhfar	Muhammad,	“Utang	Garuda	(GIAA)	Capai	Rp	199	T,	Pengamat:	Bisa	Dibayar	Jika	Dikonversi	Non-cash”,	
Idxchannel.com,	22	Januari	2022,	https://www.idxchannel.com/economics/utang-garuda-giaa-capai-rp199-t-pengamat-bisa-
dibayar-jika-dikonversi-non-cash,	diakses	pada	tanggal	2	Maret	2022
95	 	Saat	ini	Garuda	Indonesia	masih	dalam	proses	negosiasi	dengan	kreditur	dan	lessor,	namun	beberapa	kreditur	mendesak	
Garuda	masuk	dalam	proses	kepailitan.
96	 	Abdul	Azis	Said,	“Dana	PEN	Rp	33	T	Dialihkan	untuk	Suntik	BUMN	hingga	Proyek	Kereta	Cepat”,	Katadata.co.id,	8	
November	2021,	https://katadata.co.id/maesaroh/finansial/61896e56af35c/dana-pen-rp33-t-dialihkan-untuk-suntik-bumn-
hingga-proyek-kereta-cepat,	diakses	pada	tanggal	2	Maret	2022
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Cepat yang mengalami cost overrun melimpahkan beban kepada APBN. Padahal tidak ada 
relevansinya antara dana PEN dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kondisi 
ini menunjukkan tidak berimbangnya keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan 
insentif UMKM, khususnya stimulus PPh yang berbelit-belit dan rumit, sehingga jumlah UMKM 
yang mendapatkan keringanan pajak sangat kecil. 

Sejumlah perusahaan besar dan konglomerasi berbondong melakukan melakukan lobi dan 
pendekatan ke Pemerintah untuk mendapatkan prioritas stimulus PEN. Namun hal tersebut 
tidak diikuti dengan proses audit yang komprehensif terkait kemanfaatan dan urgensi stimulus 
tersebut. Misalnya, stimulus berupa pengurangan tarif PPN untuk impor alat tes PCR yang 
tidak berkorelasi dengan penurunan signifikan harga PCR di tengah masyarakat. Insentif tidak 
dirasakan masyarakat yang seharusnya berhak mendapat harga tes PCR yang wajar. Sebaliknya 
insentif justru dinikmati oleh para pemain tes Covid-19 dengan pertahankan marjin keuntungan 
yang lebar.

Selama 2 tahun masa pandemi, serapan PEN masih mengecewakan. Pada tahun 2020 serapan 
PEN hanya mampu mencapai 82% dari alokasi anggaran, sementara di 2021 angka nya 88%97 alias 
tidak pernah mencapai diatas 95%. Serapan PEN terhalang oleh berbagai kendala yang sifatnya 
teknis birokratis seperti masalah pendataan, peraturan yang berubah ubah, kapasitas SDM 
keuangan di daerah berbeda-beda, hingga koordinasi antara instansi yang buruk. Mekanisme 
pencairan anggaran PEN hampir tidak berbeda dibandingkan masa pra-pandemi. Indikasinya 
anggaran ditumpuk di akhir tahun, perencanaan anggaran sangat lambat, dan besarnya dana 
Pemda yang menumpuk di bank hingga pertengahan tahun.

Padahal Pemerintah sudah mengeluarkan aturan darurat dalam bentuk Perpu 1/2020 untuk 
mempercepat realokasi dan refocusing anggaran. Namun dalam praktiknya keberadaan Perpu 
tersebut justru memperumit birokrasi teknis dan berujung pada kebingungan akan adanya 
perubahan berbagai regulasi. Beberapa pejabat pelaksana teknis sengaja menunda pencairan 
anggaran dengan alasan kriminalisasi. Padahal sudah dibuka ruang konsultasi selebar-lebarnya 
dari KPK, BPK bahkan Kejaksaan sehingga alasan kriminalisasi sama sekali tak berdasar.

Jumlah stimulus PEN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun terbilang kecil hanya 
mencapai 4,2%, sementara Malaysia dan Singapura masing-masing alokasikan 10% stimulus 
terhadap PDB sepanjang 2020.98 Kecilnya porsi PEN terhadap PDB menunjukkan rendahnya 
keberpihakan Pemerintah terhadap penanganan pandemi baik di sektor kesehatan maupun 
bansos dan stimulus UMKM. Meski diklaim menghabiskan Rp579 T di 2020 dan Rp658 T di 
2021 namun perbandingan dengan total ekonomi Indonesia masih tetap rendah.99 

Alokasi anggaran penanganan kesehatan yang memadai untuk pencegahan pandemi relatif 
terlambat karena PEN baru disusun pada Juli 2020, padahal kasus pertama Covid-19 terdeteksi 

97	 	Siti	Masitoh,	“Anggaran	PEN	Tahun	Ini	Hanya	Akan	Terealisasi	88,5%”,	Kontan,		30	Desember	2021,	https://nasional.
kontan.co.id/news/anggaran-pen-tahun-ini-hanya-akan-terealisasi-885,	diakses	pada	tanggal	2	Maret	2022
98	 	Berdasarkan	data	IMF
99	 	Kementerian	Keuangan	RI	
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pada Maret 2020. Lambatnya penyaluran PEN untuk kesehatan ditengarai karena Pemerintah 
saat itu lebih fokus pada mendorong insentif di sektor pariwisata dibanding fokus mencegah 
meluasnya ancaman pandemi covid-19. 

Di bidang jaring pengaman sosial, Pemerintah sengaja mencampur bantuan yang diberikan rutin 
sebelum ada pandemi, dengan bantuan khusus saat mengatasi dampak pandemi. Contohnya 
adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dimasukkan ke dalam pos anggaran PEN 
sehingga terlihat anggaran perlindungan sosial meningkat, padahal jumlah penerima PKH tidak 
berubah (10 juta penerima). Data bansos masih bermasalah dari level birokrasi yang paling 
bawah sampai ke level Kementerian. Pendataan yang belum terintegrasi dan waktu validasi 
data berjalan lambat membuat bantuan rawan dikorupsi. 

Tata kelola dan transparansi kebijakan Pemerintah selama masa pandemi terbilang buruk, salah 
satunya Pengadaan Kartu Pra-Kerja yang sarat akan mal-administrasi dan indikasi kuat adanya 
konflik kepentingan.100 Efektifitas dari Kartu Pra-Kerja juga dipertanyakan karena muatan 
materi tidak berbeda dengan video pelatihan yang sifatnya gratis. Pemerintah juga tidak dapat 
memberikan kepastian kerja bagi lulusan Kartu Pra-Kerja padahal program ini diklaim sebagai 
unemployment benefit. 

Salah prioritas dalam politik anggaran termasuk memaksakan IKN untuk segera dimulai 
ditengah besarnya defisit anggaran menimbulkan berbagai kerentanan fiskal. Yang paling 
disorot adalah debt distress atau tekanan hutang. Beban utang pemerintah terus meningkat 
dengan laju Rp2.000 triliun selama periode September 2019-September 2021 menjadi Rp6.711 
triliun. Peningkatan utang bukan difokuskan untuk penanganan pandemi tapi disertai dengan 
pengeluaran belanja yang tidak relevan dengan penanganan pandemi seperti belanja pegawai 
dan belanja barang yang masing-masing naik 6,1% dan 22% di periode yang sama.101 

Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada 2022 meningkat signifikan sebesar 15,5% 
menjadi Rp176,7 triliun.102 Bahkan sangat disayangkan ditengah krisis pandemi Pemerintah 
merencanakan pembiayaan alutsista baru sebesar Rp 1.750 triliun. Tidak ada relevansi antara 
kenaikan anggaran sektor pertahanan dan keamanan dengan urgensi penanganan pandemi. 

Anggaran Pemerintah daerah masih menumpuk di bank sebesar Rp157,9 T per Januari 2022. 
Angka ini naik 18,3% dibanding posisi Januari 2021.103 Bahkan pada awal penyebaran varian 
Delta dimana urgensi pencairan anggaran seharusnya menjadi prioritas, Pemda masih menahan 
dana sebesar di perbankan Rp 194 triliun per September 2021.104 Masalah klasik Pemda masih 
berpolemik terkait aturan teknis dan tidak memiliki senses of crisis (pola anggaran dicairkan
pada akhir tahun). Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah pusat juga tidak efektif, karena 
dalam praktiknya beberapa Kepala Daerah mendorong keuntungan bunga yang dihasilkan dari 
penempatan dana di bank daerah. 

100	 	Haryanti	Puspa	Sari,	“Minta	Kartu	Prakerja	Dihentikan,	KPK	Klaim	Selamatkan	Uang	Negara	Rp	30,8	Miliar”,	30	
Desember	2020,	Kompas.com,	https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/17331041/minta-kartu-prakerja-dihentikan-kpk-
klaim-selamatkan-uang-negara-rp-308,	diakses	pada	tanggal	02	Maret	2022
101	 	Nota	Keuangan	APBN	
102	 	Nota	Keuangan	R-APBN	2022
103	 	Kementerian	Keuangan-APBN	Kita
104	 	Kementerian	Keuangan
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Rekomendasi Kebijakan

Kesalahan prioritas anggaran yang terus terjadi selama 2 tahun masa pandemi harus segera 
dihentikan. Terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan atas situasi saat ini. Pertama, menghentikan 
alokasi dalam bentuk proyek-proyek mercusuar yang tidak relevan dengan pemulihan ekonomi 
masyarakat seperti pembangunan IKN dengan total kebutuhan dana Rp501 triliun.105 Dalam hal 
ini, Presiden bisa keluarkan Perpu pembatalan UU IKN. 

Kedua, Partisipasi publik dalam penentuan anggaran penanganan pandemi dan stimulus 
ekonomi sebaiknya juga dijadikan agenda utama. Sebagai contoh di bidang pemulihan ekonomi, 
publik sebagai tax payer bisa menentukan apakah bantuan usaha produktif sektor mikro perlu 
dilanjutkan, dan bentuk bantuan tambahan apa saja yang dibutuhkan saat ini bagi pelaku usaha 
mikro, dengan catatan perlu disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha mikro. Maka dari 
itu, opsi bantuan harusnya melibatkan publik. 

Ketiga, dalam jangka panjang diperlukan dana cadangan untuk penanganan pandemi/wabah, 
minimal 0,5 sd 1% dari PDB setiap tahunnya.106 Keempat, Perbaikan dan sinkronisasi data 
kependudukan (NIK) dengan bantuan sosial sehingga tidak terjadi masalah data penerima 
ganda, korupsi bansos dan bantuan tidak tepat sasaran.107 

Kelima, Perlu ada efek jera bagi Pemda yang dengan sengaja menunda pengajuan rencana 
anggaran atau pencairan anggaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut 
regulasi. Dalam konteks perbaikan penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM yang mendesak 
adalah simplifikasi pengajuan dan proses jemput bola stimulus baik bantuan produktif-tunai 
maupun insentif perpajakan. Pemerintah tidak bisa pasif hanya menggunakan database yang 
dimiliki oleh Pemda karena pelaku usaha UMKM sangat dinamis dan sering berpindah-pindah 
domisili. Dirjen pajak di level kantor wilayah misalnya bisa mendata ulang berapa UMKM aktif 
yang berhak mendapatkan insentif perpajakan, dan otomatis masuk ke sistem pajak tanpa perlu 
melakukan pengajuan insentif secara mandiri.

105	 	Berdasarkan	keterangan	Presiden	pada	acara	Persatuan	Emirat	Arab	Investment	Forum	4	November	2021.	https://
nasional.kompas.com/read/2022/01/18/15152141/butuh-biaya-rp-501-triliun-bagaimana-skema-pendanaan-pembangunan-
ibu-kota?page=all 
106	 	Besaran	dari	dana	cadangan	penanganan	pandemi	dapat	disesuaikan	dengan	beragam	variabel	termasuk	kapasitas	fiskal/
APBN	
107	 	Dalam	UU	HPP	(Harmonisasi	Peraturan	Perpajakan)	antara	NPWP	dan	NIK	akan	dilakukan	integrasi,	sementara	dalam	
bantuan	sosial	justru	integrasi	NIK	dengan	DTKS	(Data	Terpadu	Kesejahteraan	Sosial)	belum	memiliki	payung	hukum.
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Penegakan Hukum Kasus Korupsi Penanganan Pandemi Covid-19

Jalan Terjal Penegakan Hukum Korupsi Bansos Covid-19108

Terbongkarnya korupsi program pengadaan bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan 
Menteri Sosial Juliari P Batubara dan menyeret nama pejabat teras partai penguasa semakin 
mengonfirmasi tesis Marcus Mietzner. Pada akhir 2020, Marcus menerbitkan artikel akademik 
yang menggambarkan respon kebijakan pemerintah Indonesia pada semester pertama 
pandemi Covid-19 sangat buruk dan tidak efektif dibandingkan negara Asia lain yang lebih 
demokratis meskipun dengan pendapatan dan kapasitas lebih rendah. Juliari beserta dengan 
dua orang pejabat publik Kementerian Sosial dan dua orang pengusaha ditetapkan sebagai 
tersangka tindak pidana korupsi suap.109 Yang dikorupsi adalah pengadaan bantuan sosial 
sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Jabodetabek, sebuah paket yang dikenal 
masyarakat sebagai “sembako presiden”. Modusnya dengan meminta fee sebesar Rp 10 
ribu - Rp 30 ribu/ paket sembako kepada perusahaan sebagai syarat penunjukan langsung 
sebagai penyedia sembako. Dengan total 23.708.248 paket bersama 289 perusahaan 
perusahaan penyedia yang ditunjuk langsung, nilai korupsinya diduga mencapai Rp 2,73 Triliun.

Korupsi di tengah situasi darurat kesehatan jelas adalah kejahatan luar biasa yang sangat 
menyengsarakan masyarakat. Sayang penegakan hukumnya berakhir antiklimaks. Tidak hanya 
karena ringannya hukuman bagi para pelakunya, tetapi terdapat dugaan kuat penuntasan 
kasusnya diamputasi sejak awal sehingga tidak terdapat perkembangan tersangka baru dan 
pengenaan pasal terkait kerugian keuangan negara. Beberapa faktor, baik dari aspek hukum 
maupun sosial politik turut mempengaruhi hal tersebut. Tulisan ini berupaya 
menguraikan praktik korupsi bansos beserta proses penegakan hukum yang 
telah berjalan sekaligus melihat dampaknya terhadap upaya penanganan dampak 
pandemi Covid-19 di Indonesia. Dari situ, tulisan ini juga berupaya melihat peluang-peluang 
yang masih dapat ditempuh untuk mendorong penuntasan kasus tersebut.

Landasan Program Bansos Covid-19

Pada Maret 2020, Presiden menerbitkan keputusan yang menetapkan Covid-19 sebagai penyakit 
yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat disusul status bencana non alam pada 
April 2020.110 Upaya penanggulangannya memerlukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang 
telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Dalam ketentuan itu, pemerintah bertanggung jawab 
menjamin kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai upaya kekarantinaan kesehatan.111 Meski 
demikian pada pelaksanaannya pemerintah lebih memilih menciptakan kebijakan penanganan 
lain dengan berbagai varian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk 

108	 	Seluruh	bagian	ini	disarikan	dari:	Charlie	Albajili,	2022,	“Jalan	Terjal	Penegakan	Hukum	Korupsi	Bansos	Covid-19”,	Jakarta:	
Indonesia	Corruption	Watch
109	 	Pasal	yang	dikenakan	dalam	dakwaan	adalah	Pasal	12	huruf	a	atau	Pasal	12	huruf	b	atau	Pasal	11	UU	Tipikor	Jo	Pasal	55	
ayat	(1)	ke	1	KUHP
110	 	Status	tersebut	ditetapkan	melalui	Keputusan	Presiden	No	11	Tahun	2020	dan	Keputusan	Presiden	No	12	Tahun	2020;
111	 	Diatur	dalam	Pasal	8,	Pasal	52,	Pasal	55,	Pasal	58	UU	No.	6	Tahun	2018.	Adapun	kebutuhan	dasar	tersebut	meliputi	
kebutuhan	medis,	kebutuhan	pangan,	dan	kebutuhan	kehidupan	sehari-hari	lainnya	selama	Karantina.
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menghindari istilah kekarantinaan wilayah yang kemudian mengaburkan tanggung jawab 
pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (kemudian 
ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020), pemerintah membuat jaring pengaman sosial (social 
safety net) menyasar keluarga miskin dan rentan dengan memperluas program bantuan sosial 
(bansos). Selain menambah anggaran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan dan 
Kartu Sembako, pemerintah juga membuat program khusus penanganan dampak Covid-19 
seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kartu Prakerja, Bansos Tunai di luar Jabodetabek, 
hingga Bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Ketentuan pelaksana untuk dua program 
terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan 
Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan pada 16 April 2020. Keputusan tersebut menetapkan 
wilayah pemberian bansos sembako khusus di Jabodetabek dimana data penerima manfaatnya 
berasal dari pemerintah daerah setempat ditargetkan untuk dinikmati sekitar 1,3 juta Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM). 

Pagu anggaran Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi pada 
Kementerian Sosial Tahun 2020 bersumber dari APBN Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 
6,84 triliun. Adapun pelaksanaannya dibagi dalam 12 tahap yakni sejak bulan April 2020 sampai 
November 2020 dengan jumlah setiap tahapnya adalah sebanyak 1,9 juta paket sembako, 
sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 juta paket sembako. Meski telah diingatkan potensi 
korupsi dalam pengadaan sembako, pemerintah berdalih bahwa apabila diberikan bantuan 
tunai untuk warga Jabodetabek justru akan digunakan untuk mudik.112

Fakta Korupsi Bansos

Pada 19 April 2020, Menteri Sosial Juliari Batubara melakukan pertemuan dengan dengan 
beberapa pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Sosial bertempat di rumah dinasnya.113 Pertemuan 
tersebut membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako Covid-19 berikut penentuan 
perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang. Pelaksanaan program 
bansos tersebut selain melibatkan Pepen Nazarudin selaku penanggung jawab program,114 

juga dilakukan dengan pembentukan tim khusus oleh Juliari yang melibatkan Matheus Joko 
Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen115 dan juga Adi Wahyono selaku Pelaksana Tugas 
(Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) yang kemudian menjadi 

112	 	Lihat:	https://majalah.tempo.co/search2?q=bansos	Diakses	pada	25	Februari	2021.
113	 	Pejabat	yang	hadir	antara	lain	Hartono	(Sekretaris	Jenderal	Kementerian	Sosial),	Pepen	Nazaruddin	(Direktur	Jenderal	
Perlindungan	dan	Jaminan	Sosial	Kementerian	Sosial),	Isak	Sawo	(Direktur	Perlindungan	Sosial	Korban	Bencana	Sosial	/	PSKBS),	Adi	
Wahyono	(Kepala	Biro	Umum	Kementerian	Sosial)	dan	Victorious	Saut	Hamonangan	Siahaan	(Kepala	Sub	Direktorat	Penanganan	
Bencana	Sosial	&	Politik	pada	Direktorat	PSKBS	Kementerian	Sosial	dan	PPK	Reguler	Direktorat	PSKBS)
114	 	 Berdasarkan	 Kepmensos	 54/HUK/2020	 penanggungjawabnya	 adalah	 Direktur	 Jenderal	 Perlindungan	 dan	 Jaminan	
Sosial	Kementerian	Sosial
115	 	Ditunjuk	pada	20	April	2020	berdasarkan	pada	SK	Direktur	Perlindungan	Sosial	Korban	Bencana	Sosial	(PSKBS)	nomor	
180/3.2/KU.03.03/04/2020.
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Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat PSKBS.116  Tim tersebut bertugas mengumpulkan 
fee sebesar Rp 10 ribu per paket dan juga fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako 
yang ditunjuk langsung. 

Julari secara berkala meminta laporan pengumpulan fee kepada Adi dan Matheus yang kemudian 
dikomunikasikan kepada perusahaan oleh Matheus serta secara aktif meminta pengumpulan 
uang fee untuk terus dimaksimalkan. Adi meminta fee untuk keperluan Juliari sedangkan 
Matheus mengumpulkan uang operasional untuk kepentingan “bina lingkungan” Kementerian 
Sosial.117 

Fee yang dikumpulkan dari proses pengadaan pada Direktorat PSKBS Kementerian Sosial 
tersebut setidaknya diketahui sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke terkait penunjukan 
PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude. Penerimaan fee sebesar Rp1,95 miliar 
dari Ardian Iskandar Maddanatja terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama. Selain itu dari 
beberapa penyedia bansos lainnya di PSKBS sejumlah Rp. 29.25 miliar. 

Bulan Mei sampai dengan Desember 2020, selain menerima uang dari Harry dan Ardian, Juliari 
melalui Matheus dan Adi juga secara bertahap menerima fee dari beberapa penyedia barang 
lainnya. Adapun dalam laporan Tempo pada 19 Desember 2020, diketahui bahwa hasil audit 
sementara BPKP hinggap tahap keempat penyaluran menemukan paket yang diterima bernilai 
Rp 140-150 ribu per paket dari yang dianggarkan per paket Rp 300 ribu.118 

Di dalam proses pra penuntutan hingga persidangan cukup terang keterlibatan Herman Herry, 
anggota fraksi PDIP dan mantan ketua Komisi Hukum DPR RI, dalam korupsi pengadaan bansos 
melalui PT. Dwimukti Graha Elektrindo dan beberapa perusahaan lain yang terafiliasi dengannya 
yang bahkan tidak memenuhi kualifikasi.119 Perusahaan tersebut menguasai proyek pengadaan 
tahap 3,5,6, dan 7 dengan kuota 1.506.900 paket dan nilai kontrak sebesar Rp 442,8 miliar.120 
Adapun Ihsan Yunus, anggota DPR RI fraksi PDIP sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi VIII 
DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial di awal pandemi, dalam fakta persidangan 
juga terlibat dalam penyaluran paket bantuan kepada perusahaan lain.121

116	 	Didasarkan	pada	SK	Menteri	Sosial	RI	Nomor	64/HUK/2020	tentang	Perubahan	Kedua	atas	Keputusan	Menteri	Sosial	
Nomor:	 165/HUK/2019	 tentang	 Penunjukan	 Kuasa	 Pengguna	Anggaran	 Satuan	 kerja	 Kantor	 Pusat	 Kementerian	 Sosial	Tahun	
2020.
117	 	Menjelang	 tahap	 7	 atau	 pada	 Juli	 2020,	 di	 ruang	 kerja	Menteri	 Sosial,	 Juliari	 bersama	Adi	Wahyono	 dan	Matheus	
mengadakan	pertemuan	untuk	pembagian	kuota	terhadap	1.900.000	paket	sembako.	Sejumlah	300.000	paket	dikelola	oleh	Adi	
Wahyono	dan	Matheus	untuk	“kepentingan	bina	lingkungan”	yaitu	dibagi-bagi	kepada	pihak	Sekretaris	Jenderal,	Direktur	Jendral,	
dan	para	pejabat	lainnya	baik	di	Kemensos	maupun	Kementerian	dan	lembaga	lain.
118	 	Linda	Trianita,	“Upeti	Bansos	Untuk	Tim	Banteng”,	Majalah	Tempo,	19	Desember	2020,		https://majalah.tempo.co/read/
laporan-utama/162160/otak-atik-paket-bansos-dan-jatah-untuk-pejabat-negara,	diakses	pada	25	Februari	2021
119	 	Dalam	persidangan	14	Juni	2021,	Direktur	PT.	Dwimukti	Graha	Elektrindo	mengakui	bahwa	pengurus	perusahaan	adalah	
anak,	istri	dan	saudara	Herman	hery.
120	 	 Diketahui	 terdapat	 beberapa	 perusahaan	 baru	 dibentuk	 dan	 tidak	 memenuhi	 kualifikasi	 mengadakan	
bansos.	Di	antaranya	adalah	PT.	Anomali	Lumbung	Artha	yang	baru	disahkan	16	Juli	2020	mengerjakan	paket	tahap	
3	(April-Mei	2020)	dan	PT.	Famindo	Meta	Komunika	yang	baru	disahkan	pada	7	Agustus	2020	mengerjakan	paket	
tahap	8	(Agustus	2020)	dimana	keduanya	berada	di	alamat	yang	sama	dan	terafilisasi	dengan	Herman	Herry.
121	 	Berdasarkan	keterangan	Matheus	Joko	terdapat	keterlibatan	Agustri	Yogasmara	yang	merupakan	orang	suruhan	dari	
Ihsan	Yunus.
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Dampak Korupsi Bansos

Hasil audit BPKP terhadap penyaluran bansos sembako di Jabodetabek hingga tahap 4 yang 
dikutip dari laporan Majalah Tempo menunjukan nilai sembako yang diterima keluarga penerima 
manfaat berkurang hampir 50 persen dari nilai sembako yang dianggarkan.122 Dalam laporan 
tersebut, BPKP menyimpulkan ada ketidakwajaran harga yang mencapai Rp. 33,02 Miliar pada 
pengadaan bansos oleh 48 perusahaan. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar 
Rp. 32,86 miliar kepada 7 perusahaan yang mengalihkan penyediaan barang ke perusahaan 
lain/subkontrak. Dengan estimasi selisih Rp. 120 ribu yang hilang dari nilai per paket, maka 
asumsinya nilai yang dicuri dari paket bantuan sosial dalam 22,8 juta paket bansos Jabodetabek 
mencapai Rp. 2,73 triliun.

Temuan tersebut diperkuat keterangan dari Jaringan Rakyat Miskin Kota di wilayah Jakarta 
Utara yang mendapatkan bansos sembako presiden dengan kualitas yang buruk dan jumlah 
yang berbeda-beda123 Warga meyakini nilai paket tersebut tidak sampai Rp 300 ribu. Hal ini 
diperparah dengan pembagian yang tidak merata mengakibatkan mereka harus berbagi paket 
tersebut dengan anggota komunitas yang tidak dapat.

Adapun hasil survei ICW pada Oktober 2020 juga menunjukan terdapat tiga masalah yang 
dikeluhkan penerima bansos yaitu kualitas sembako yang buruk, kuantitas isi paket yang 
tidak sesuai ketentuan dan frekuensi penerimaan yang tidak rutin. Survey tersebut dilakukan 
terhadap 120 responden kelompok disabilitas penerima bansos di DKI Jakarta. Problem itu 
sangat berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka sebab mayoritas (74%) di antaranya 
terdampak mata pencahariannya akibat Covid-19. Tentu sulit untuk menyangkal berbagai 
problem tersebut adalah imbas dari korupsi.

Keberadaan manfaat bansos sangat signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin 
untuk bertahan di tengah pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 
September 2019 hingga Juli 2021, angka penduduk miskin meningkat sebesar 1,12 juta dengan 
peningkatan terbesar di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan sisanya di pedesaan.124 Selain itu 
terdapat peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang pada Agustus 2020 disertai 
penurunan rata-rata upah buruh sebesar -5,2%125 Dalam kondisi tersebut, data menunjukan 
strategi bertahan masyarakat yang paling banyak adalah menjual atau menggadaikan barang, 
mengurangi pengeluaran non makanan, meminjam uang, dan mengurangi pengeluaran makan.

122	 	Koran	Tempo,	“Bocor	Bantuan	di	Banyak	Jurusan”	Koran	Tempo,	22	Desember	2020, https://koran.tempo.co/read/
berita-utama/460970/kebocoran-dana-bantuan-sosial-covid-19-hingga-triliunan-terjadi-di-banyak-tempat,	diakses	pada	25	
Februari	2021	
123	 	Gemma	Holliani	Cahya,	“Struggling	for	work	and	food,	Indonesia’s	poorest	suffer	as	Covid	crisis	deepens”	The	
Guardian,	22	Juli	2021,	https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/22/struggling-for-work-and-food-
indonesias-poorest-suffer-as-covid-crisis-deepens,	diakses	pada	8	Maret	2022
124	 	Ridho	Al	Izzati,	2021,	“Indonesia’s	Poverty	Situation	during	The	Covid-19	Pandemic”,	Smeru	Research	Institute,	26	Juli	
2021,	https://smeru.or.id/en/article/indonesia’s-poverty-situation-during-covid-19-pandemic,	diakses	pada	10	Maret	2022

125  Ibid
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Buruknya Penegakan

Pada 24 Agustus 2021, hakim memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara dengan denda 
Rp 500 juta beserta uang pengganti Rp 14,5 miliar atas korupsi senilai Rp 32,5 miliar yang 
dilakukan Juliari. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena tidak ada 
upaya hukum yang diajukan baik oleh Jaksa maupun Terdakwa. Dengan vulgarnya fakta-fakta 
korupsi bansos tersebut, upaya pengusutan dan penegakan hukumnya justru terlihat sangat 
lemah dan setengah hati. 

Beberapa kejanggalan dapat terlihat dalam proses penyidikan, penuntutan hingga putusan 
perkara suap Juliari Batubara dkk. Pertama, lemahnya kinerja KPK dalam upaya paksa di 
proses penyidikan perkara suap Juliari. Selain terlambatnya upaya penggeledahan di beberapa 
tempat, KPK juga patut diduga enggan melakukan pengembangan perkara dengan tidak 
diperiksanya beberapa saksi penting terkait korupsi bansos tersebut.126 Hal tersebut penting 
untuk memastikan pengusutan perkara tidak berhenti atau dilokalisir hanya pada perkara 
suap Juliari dengan dua pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, hilangnya 
nama Herman Herry dan Ihsan Yunus dalam dakwaan Juliari Batubara dkk meski keterangan 
dan dugaan kuat keterlibatan keduanya telah muncul dalam berkas perkara bahkan kembali 
terungkap pada persidangan penyuap Juliari.127 Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan 
lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 
KUHAP. 

Ketiga, rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum meski proses pembuktian menunjukan upaya 
aktif dan sistematis Juliari menyalahgunakan kewenangannya di tengah situasi kedaruratan 
kesehatan sangat merugikan negara dan masyarakat. Meski pasal yang dikenakan dalam perkara 
Juliari memuat sanksi maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, jaksa hanya menuntut 11 
tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Rendahnya tuntutan 
menjadi salah satu faktor tidak dilakukannya upaya hukum banding oleh JPU atas vonis hakim 
dengan alasan vonis tersebut telah mengabulkan seluruh dalil hakim. 128 Patut diduga rendahnya 
tuntutan tersebut untuk mengakali ketentuan Pedoman Tuntutan Pidana dalam Surat Edaran 
Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/5/1995 yang mengatur jenis putusan yang wajib dilakukan 
upaya hukum.

Keempat, tidak masuk akalnya alasan meringankan majelis hakim dalam putusan Juliari. Dalam 
putusannya, hakim berpandangan Juliari pantas mendapat keringanan karena selama didakwa 
sudah menderita karena dicerca, dimaki dan dihina oleh masyarakat. Hakim tidak memperkuat 
alasan pemberat situasi pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam/ kedaruratan kesehatan 
yang wajib dipertimbangkan untuk memutus merujuk penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU 20 Tahun 
2001. Putusan hakim gagal menciptakan efek jera dan justru menormalkan perilaku koruptif di 
tengah situasi darurat yang sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum korupsi.

126	 	Rusman	Paraqbueq,	“Hukuman	Ringan	Korupsi	Bantuan	Sosial”,	Koran	Tempo,		24	Agustus	2021,	https://koran.tempo.
co/read/berita-utama/467357/hukuman-ringan-terdakwa-korupsi-bantuan-sosial-covid-19-juliari-batubara,	diakses	pada	12	
Maret	2022
127	 	Lihat:	Andita	Rahma,	“Hilangnya	Nama	Herman	Hery	di	Dakwaan	Kasus	Bansos	Covid-19”	Koran	Tempo,	22	April	
2021,	https://nasional.tempo.co/read/1455128/hilangnya-nama-herman-hery-di-dakwaan-kasus-bansos-covid-19/full&view=ok,	
diakses	pada	14	Maret	2022	
128	 	Lihat:	Irfan	Kamil,	“Alasan	KPK	Tak	Banding	Atas	Putusan	Juliari	dalam	Korupsi	Bansos”	,	Kompas.com,	1	September	
2021,	https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/09244111/alasan-kpk-tak-banding-atas-putusan-juliari-dalam-korupsi-
bansos?page=all,	diakses	pada	10	Maret	2022			



41

Dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah sepatutnya pengusutan perkara tidak 
berhenti di Juliari mengingat banyaknya aktor yang terlibat dan besarnya potensi kerugian negara 
dan masyarakat di tengah kondisi pandemi. Penyidikan perlu diarahkan untuk membuktikan 
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor terkait kerugian negara dan 
dapat memperluas konstruksi kasus pada aktor-aktor kunci lainnya. 

Sulit dan lambatnya penyidikan KPK patut diduga diakibatkan oleh bertambahnya syarat 
upaya paksa seperti penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan dari Dewan Pengawas. 
Dari berbagai informasi yang didapatkan, pimpinan KPK yang sejak awal telah sarat konflik 
kepentingan juga turut menghambat proses administrasi penyidikan dan pengembangan 
perkara untuk memunculkan tersangka baru dan penyidikan atas tindak pidana kerugian negara. 
Tak ayal hingga kini KPK juga belum meminta BPKP untuk mengaudit kerugian negara dalam 
korupsi bansos yang menunggu proses penyidikan.129

Tidak hanya itu, dua penyidik KPK yang menangani korupsi bansos dilaporkan ke Dewan 
Pengawas KPK karena dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dalam pemeriksaan 
atas laporan pihak yang terlibat korupsi, Agustri Yogasmara (operator Ihsan Yunus). Meski 
tidak ditemukan perbuatan sewenang-wenang yang melanggar prosedur, namun Dewas KPK 
tetap menjatuhkan hukuman ringan disertai pemotongan gaji kepada kedua penyidik bansos 
karena dianggap menyalahgunakan kepercayaan pimpinan dengan berkata tidak patut saat 
penggeledahan dan pemeriksaan saksi. 130 

Pemulihan Masyarakat Korban

Hukum positif Indonesia telah mengenal hak korban tindak pidana untuk dapat menuntut 
ganti rugi kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 98 KUHAP. Pasal 35 UNCAC yang telah 
diratifikasi Indonesia juga telah memerintahkan negara untuk menjamin hak masyarakat agar 
dapat menggugat pelaku korupsi untuk pemulihan haknya. 

Meski demikian hingga kini belum pernah ada praktik restitusi korban oleh pelaku korupsi maupun 
pengaturan mengenai prosedur warga dapat menggugat pelaku korupsi untuk mendapatkan 
pemulihan. Upaya hukum warga menggunakan Pasal 98 KUHAP untuk meminta ganti kerugian 
oleh Akil Mochtar melalui Pengadilan Tipikor Jakarta kandas pada 2014 terkendala persoalan 
formil. Atas dasar tersebut, Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos berupaya mendorong 
pembaharuan hukum untuk jaminan hak korban korupsi untuk mendapatkan restitusi melalui 
litigasi strategis menggunakan Pasal 98 KUHAP.131 Mekanisme ini lebih aksesibel karena selain 
sifatnya yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, juga menunjukan tanggung jawab negara 
dalam pemulihan hak masyarakat akibat korupsi. 

Upaya ini didahului dengan pembukaan pos pengaduan masyarakat mulai 21 Maret hingga 4 
April 2021. Terdapat 18 orang warga Jabodetabek penerima bansos yang kemudian memiliki 

129	 	Linda	Trianita,	“Jejak	Herman	di	Gudang	Sembako”,	Majalah	Tempo,		27	November	2021,	https://majalah.tempo.co/
read/hukum/164675/peran-herman-hery-dalam-korupsi-bansos,	diakses	pada	10	Maret	2022
130	 	Rizkyan	Adiyudha,	“Dewas	KPK	Potong	Gaji	Seorang	Penyidik	Bansos	Covid-19”,	Republika,	12	Juli	2021,	https://www.
republika.co.id/berita/qw4apa428/dewas-kpk-potong-gaji-seorang-penyidik-bansos-covid19,	diakses	pada	10	Maret	2022
131	 	 Koalisi	 terdiri	 dari	 Indonesia	 Corruption	Watch,	 Lembaga	 Bantuan	Hukum	 Jakarta,	 Komisi	 untuk	Orang	Hilang	 dan	
Korban	Tindak	Kekerasan,	Yayasan	Lembaga	Bantuan	Hukum	Indonesia,	dan	Change.org
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kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat karena menerima bansos sembako berkualitas 
buruk dan tidak dapat dikonsumsi. Permohonan penggabungan perkara diajukan kepada 
ketua majelis hakim yang memeriksa perkara Juliari pada 21 Juni 2021 di Pengadilan Tipikor 
Jakarta.132 Pada 5 Juli 2021 kuasa pemohon mengajukan permohonan secara lisan dan diminta 
kelengkapan berkas. Sayangnya pada 12 Juli 2021, majelis hakim justru menerbitkan penetapan 
penolakan untuk menggabungkan perkara perdata ganti kerugian dengan pemeriksaan pidana. 
Hakim berpandangan bahwa permohonan tidak dapat diterima sebab tidak sesuai dengan 
ketentuan KUH Perdata terkait kompetensi relatif gugatan yang harus sesuai domisili hukum 
Tergugat.133 Dalam gugatan tersebut hakim merujuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai 
pengadilan yang berwenang sesuai domisili hukum Juliari.

Penetapan tersebut sangat janggal dan jelas melanggar ketentuan Pasal 98-101 KUHAP. 
Mekanisme penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP adalah 
lex specialis dari ketentuan KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat formil yang khusus 
ditujukan untuk mempermudah korban mendapatkan ganti kerugian akibat suatu tindak pidana 
melalui mekanisme yang efektif. Syarat formil gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam 
pemeriksaan pidana berdasarkan Pasal 98 KUHAP adalah diajukan kepada majelis hakim yang 
memeriksa perkara pidana selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan, 
atau jika penuntut umum tidak hadir, sebelum hakim menjatuhkan putusan. 

Dengan pertimbangan tersebut, permohonan penggabungan yang diajukan korban korupsi 
bansos memenuhi syarat formil dan haruslah dinyatakan dapat diterima dan diperiksa oleh majelis 
pemeriksa perkara Juliari. Atas dasar tersebut, pada 26 Juli 2021, Tim Advokasi mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap penetapan penolakan tersebut yang hingga kini belum 
diputuskan. 134

Peluang

Peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mendorong inisiatif gerakan sosial yang kuat 
mendorong KPK segera menuntaskan korupsi bansos hingga ke akarnya dan mengupayakan 
pemulihan hak masyarakat korban. KPK perlu didesak untuk dapat melanjutkan penyelidikan 
dan penyidikan dengan menggunakan konstruksi pasal 2 UU Tipikor delik kerugian negara 
dan beranjak dari delik suap untuk menyasar keterlibatan aktor-aktor yang lebih luas dan 
mengusut aliran dana hingga ke hilir.135 Hal tersebut dapat dimulai dengan mendesak KPK 
segera meminta BPKP untuk melakukan audit kerugian negara dalam korupsi bansos mengingat 
bergesernya kerugian negara sebagai delik materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 
25/PUU-XV/2016. Dalam kerangka delik tersebut juga dimungkinkan penyidik KPK melakukan 
pemeriksaan terhadap masyarakat korban korupsi bansos. Lebih baik lagi juga dilakukan upaya 
pendataan dan penghitungan kerugian masyarakat agar tuntutan pidana korupsi dapat dibarengi 
tuntutan restitusi terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

132	 	Diajukan	kepada	Ketua	Majelis	Hakim	Perkara	nomor	29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst	dengan	dilampiri	gugatan	ganti	
kerugian.
133	 	Hakim	merujuk	pada	ketentuan	Pasal	99	KUHAP	yang	menyebutkan	landasan	hukum	acara	perdata	ketika	memeriksa	
gugatan,	padahal	syarat	penggabungan	hanya	diatur	dalam	Pasal	98	KUHAP.
134	 	LBH	Jakarta,	“Tindak	Lanjut	Gugatan	Korupsi	Bansos:	Korban	Daftarkan	Memori	Kasasi”,	LBH	Jakarta,	9	Agustus	2021,	
https://bantuanhukum.or.id/tindak-lanjut-gugatan-korupsi-bansos-korban-daftarkan-memori-kasasi/
135	 	Pasal	2	UU	Tipikor.	Ayat	(1)	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	penjara	dengan	
penjara	seumur	hidup	atau	pidana	penjara	paling	singkat	4	(empat)	tahun	dan	paling	lama	20	(dua	puluh)	tahun	dan	denda	paling	
sedikit	Rp.	200.000.000,00	(dua	ratus	juta	rupiah)	dan	paling	banyak	Rp.	1.000.000.000,00	(satu	milyar	rupiah).	Ayat	(2)	Dalam	hal	
tindak	pidana	korupsi	sebagaimana	dimaksud	aya	(1)	dilakukan	dalam	keadaan	tertentu,	pidana	mati	dapat	dijatuhkan.
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Adapun berbagai upaya non-litigasi maupun litigasi bisa menjadi sarana masyarakat mengajukan 
desakan.136 Selain upaya penggabungan gugatan ganti kerugian 98 KUHAP yang tengah diajukan 
kasasi, terdapat peluang lain menuntut restitusi bagi korban yaitu melalui Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kerugian yang dapat 
dimintakan dalam restitusi tersebut setidaknya mencakup kerugian atas kehilangan kekayaan 
atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung 
sebagai akibat tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. 
Upaya lain yang dapat ditempuh tentu saja gugatan perdata perbuatan melawan hukum 
terhadap pelaku. Upaya ini bukan semata-mata untuk mengganti kerugian pemohon yang 
nominalnya tidak seberapa, tetapi lebih penting lagi sebagai upaya aktif masyarakat mendesak 
penuntasan pengusutan korupsi bansos hingga ke akarnya dan memastikan ketidak berulangan 
serta pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban.

136	 	Pendekatan	strategic	litigation
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Jawa Tengah

Pemantauan Pengadaan barang dan jasa: Pengadaan di Dalam Bantuan 
Operasional Pesantren Kementerian Agama

Pada tahun 2020 pemerintah menyalurkan bantuan operasional pesantren dan pendidikan 
(BOP) keagamaan Islam saat masa pandemi Covid-19. Bantuan itu sangat penting untuk 
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, baik di pondok pesantren maupun pendidikan 
keagamaan Islam lainnya di Indonesia.

BAB 3
Temuan dan Analisis Atas
Pemantauan Penanganan
Covid-19 di Lima Daerah  
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Adapun	penerima	bantuan	itu	meliputi:	

1.	 Pondok	 pesantren	 dengan	 kategori	 kecil	 (50-500	 santri)	
dengan	nilai	bantuan	Rp	25	juta	per	unit.	

2.	 Pondok	pesantren	kategori	sedang	(500-1.500	santri)	dengan	
nilai	bantuan	Rp	40	juta	per	unit.

3.	 Pondok	 pesantren	 kategori	 besar	 (lebih	 dari	 1.500	 santri	
dengan	nilai	bantuan	Rp	50	juta	per	unit.	

4.	 Madrasah		diniyah	takmiliyah	dengan	nilai	bantuan	Rp	10	juta	
per	unit.

5.	 Lembaga	pendidikan	Al	Quran	dengan	bantuan	Rp	10	juta	per	
unit.	

6.	 Lembaga	 keagamaan	 Islam	 dengan	 alokasi	 bantuan	 untuk	
pembelajaran	jarak	jauh	(PJJ)	sebesar	Rp	15	juta	yang	dibagikan	
tiap	bulan	senilai	Rp	5	juta	selama	tiga	kali.	

Sementara	persyaratan	penerima	bantuan	itu	ada	dua,	yakni,	aktif	menyelenggarakan	kegiatan	
pembelajaran	dan	terdaftar	pada	kantor	Kementerian	Agama	yang	dibuktikan	dengan	nomor	
statistik	lembaga.137	Tujuannya	untuk	meringankan	biaya	operasional	Pesantren	dan	Pendidikan	
Keagamaan	 Islam,	 memutus	 dan	mengurangi	 mata	 rantai	 penyebaran	 Covid-19	 di	 kalangan	
Pesantren	 dan	 Pendidikan	 Keagamaan	 Islam	 serta	 mewujudkan	 keberpihakan	 pemerintah	
(affirmative action)	bagi	Pesantren	dan	Pendidikan	Keagamaan	Islam.			

137	 	Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	Islam	Nomor	1248	Tahun	2020	tentang	Petunjuk	Teknis	Bantuan	Operasional	
Pesantren	dan	Pendidikan	Keagamaan	Islam	pada	Masa	Pandemi	Covid-19	Tahun	Anggaran	2020
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Namun,	 dalam	 pemanfaatannya,	 bantuan	 itu	 sarat	 dengan	 permasalahan.	 Seperti	 terjadi	 di	
Kabupaten	 Pekalongan,	 Jawa	 Tengah.	 Bantuan	 yang	 semestinya	 untuk	 biaya	 operasional	
dan	 biaya	 kebutuhan	 pemenuhan	 protokol	 kesehatan,	 sebagian	 justru	 dimanfaatkan	 untuk	
pengadaan	lainnya	yang	tidak	ada	kaitannya	dengan	pencegahan	penyebaran	Covid-19.	

Mengacu	pada	keputusan	pejabat	pembuat	komitmen	Direktur	Pendidikan	Diniyah	dan	Pondok	
Pesantren	Direktorat	Jenderal	Pendidikan	Islam,	pada	tahun	2020	bantuan	untuk	TPQ	di	Jawa	
Tengah	 dicairkan	 dalam	 beberapa	 tahap.	Waktu	 penyaluran	 dan	 SK	 bantuan	 tahap	 pertama	
dilakukan	antara	minggu	ke	dua	sampai	dengan	ketiga	bulan	September	 tahun	2020.	Waktu	
penyaluran	dan	SK	bantuan	tahap	kedua	diadakan	pada	minggu	kedua	sampai	dengan	ketiga	
bulan	Oktober	tahun	2020.	Sedangkan	waktu	penyaluran	dan	SK	bantuan	tahap	ketiga	diantara	
minggu	kedua	sampai	dengan	ketiga	bulan	November	2020.138

Penyaluran	 tahap	 I	mengacu	pada	 surat	keputusan	bernomor	4473	Tahun	2020,	penyaluran	
tahap	II	mengacu	pada	Surat	Keputusan	Nomor	5164	Tahun	2020	dan	tahap	III	berdasarkan	
Surat	Keputusan	Nomor	6005	tahun	2020.	Penyaluran	tahap	IV	dilakukan	berdasarkan	Surat	
Keputusan	 Nomor	 6422	 Tahun	 2020	 tentang	 penetapan	 penerima	 bantuan	 operasional	
pendidikan	Al-Qur’an	(LPTQ/	TPQ)-(Ba	Bun)	tahun	anggaran	2020.	Adapun	pemberi	bantuan	itu	
berdasarkan		Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	Islam	Nomor	1248	Tahun	2020	tentang	
Petunjuk	Teknis		Bantuan	Operasional	Pesantren	dan	Pendidikan	Keagamaan	Islam	pada	Masa	
Pandemi	Covid-19	Tahun	Anggaran	2020	meliputi		adalah	Direktorat	Jenderal	Pendidikan	Islam/
Kantor	Wilayah	Kemenag	Provinsi/Kantor	Kemenag	Kabupaten/Kota.	Untuk	bentuk	bantuan	
berupa	uang	tunai	yang	berasal	dari	DIPA	pusat	atau	DIPA	daerah	tahun	2020.	

Pemanfaatan	BOP	 itu	antara	 lain	digunakan	untuk	membiayai	komponen-komponen	sebagai	
berikut:	

1.	 Pembiayaan	 Operasionalisasi	 Pesantren	 dan	 Pendidikan	 Keagamaan	
Islam,	seperti	membayar	listrik,	air,		dan	keamanan

2.	 Pembiayaan	 kebutuhan	 protokol	 kesehatan,	 seperti	 sabun,	 hand	
sanitizer,	masker,	thermal	scanner,		penyemprotan	desinfektan,	wastafel,	
alat	kebersihan.	Selain	itu,		pembiayaan	lain	terkait	pendukung	protokol	
kesehatan

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5164 Tahun  2020 tentang Penetapan 
Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qur’an (LPTQ/TPQ)-(Ba Bun) Tahun Anggaran 
2020, Ada 322 TPQ yang disasar sebagai penerima BOP tahap II di Kabupaten dan Kota 
Pekalongan. Adapun berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Pendidikan 
Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6005 Tahun 2020 

138	 	Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	 Islam	Nomor	5134	Tahun	202	 tentang	Perubahan	atas	Keputusan	Direktur	
Jenderal	 Pendidikan	 Islam	Nomor	 1248	Tahun	 2020	 tentang	 Petunjuk	Teknis	 Bantuan	Operasional	 Pesantren	 dan	 Pendidikan	
Keagamaan	Islam	pada	Masa	Pandemi	Covid-19	Tahun	Anggaran	2020
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tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qur’an (LPTQ/TPQ)-(Ba Bun) 
Tahun Anggaran 2020, untuk tahap 3 di Kabupaten/Kota Pekalongan sekitar 442 TPQ.

Sementara itu, pada tahap IV berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktur 
Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6422 
Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qur’an (LPTQ/
TPQ)-(Ba Bun) Tahun Anggaran 2020,  hanya sekitar 6 TPQ yang disasar sebagai penerima BOP. 
Berdasarkan penelusuran di Kabupaten Pekalongan, selain terjadi pemotongan bantuan oleh 
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah setempat. Pengelola Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) 
Rudhoutut Tholibin, Desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,  Mustajirin, 
kepada media massa menyatakan, dana BOP yang dia cairkan sebesar Rp 10 juta dipotong 
sebesar Rp 3 juta oleh koordinator kecamatan. Bantuan itu dicairkan pada tahap I Juli 2020 lalu.
Kasus tersebut sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kajen. Namun, kejaksaan hanya 
mendapati pemotongan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten 
Pekalongan sebesar Rp 500 ribu. Dengan demikian, bukan tidak mungkin  potongan uang itu 
dibagi secara berjenjang mulai dari pengurus  FKDT tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. 
Adapun hasil pemeriksaan kejaksaan diketahui dugaan pelanggarannya, meliputi : 

1. Pemotongan bantuan sebesar Rp 500 ribu per TPQ dengan dalih untuk 
infaq.

2. Pengadaan baju batik dan buku sebesar Rp 90 ribu dikalikan jumlah 
TPQ sejumlah 352 lembaga.

3. Mark up pengadaan sarana untuk kebutuhan pemenuhan protokol 
kesehatan, seperti hand sanitizer, thermo gun, sprayer, pelindung 
wajah, lampu UV yang nilai belanjanya hanya sebesar Rp 800 ribu, 
namun dibuat Rp 2.750.000 per TPQ. 

4. Pemalsuan dokumen invoice dari perusahaan penyedia barang, CV Ants 
Power.

5. Laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP hampir di semua TPQ 
(155 TPQ) dibuat oleh Sekretaris FKDT Kabupaten Pekalongan atas 
perintah Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan. 

6. Uang hasil dugaan korupsi digunakan untuk biaya pengurusan kasus 
yang diberikan kepada Zaenal Arifin (markus) sebesar Rp 240 juta. 

7. Hasil dugaan korupsi digunakan untuk pembelian tanah dan biaya 
ziarah.

Sementara itu, tersangka yang sudah disidangkan ke Pengadilan Tipikor Semarang adalah Ketua 
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan, Kanan bin Salas dan 
Sekretaris FKDT Kabupaten  Pekalongan, Iksanudin dan Zaenal Arifin, warga Pekalongan yang 
juga dosen perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang berperan sebagai makelar kasus.
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Dari temuan itu nampak jelas telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan 
operasional pendidikan (BOP) di Kabupaten Pekalongan. Penyimpangan itu terkait dengan 
adanya pemotongan bantuan dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Hal itu mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 713.248.000.  

Proses pengelolaan bantuan dan pengadaan barang itu tidak sesuai dengan aturan sebagai 
berikut :

1. Bab	I	Pendahuluan,	huruf	D		tentang	Pengertian	Umum	dalam	Pasal	10	
Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	Islam	Nomor	1248	Tahun	2020	
tentang	Petunjuk	Teknis	Bantuan	Operasional	Pesantren	dan	Pendidikan	
Keagamaan	 Islam	 pada	 Masa	 Pandemi	 Covid-19	 Tahun	 Anggaran	
2020	disebutkan	swakelola.	Adapun	yang	dimaksud	swakelola	adalah	
pengadaan	barang/jasa	di	mana	pekerjaannya	direncanakan,	dikerjakan	
dan/atau	 diawasi	 sendiri	 oleh	 K/L/D/I	 sebagai	 penanggung	 jawab	
anggaran,	instansi	pemerintah	lain	dan/atau	kelompok	masyarakat.
Faktanya,	 ada	 indikasi	 “pengkondisian”	 karena	dikelola	oleh	Pengurus	
Badan	Koordinasi	(Badko)	TPQ	dan	Pengurus	Forum	Komunikasi	Diniyah	
Takmiliyah	Awaliyah	(FKDT)	tingkat	kabupaten.	Uangnya	dibelanjakan	
antara	 lain,	membeli	 hand	 sanitizer,	 desinfektan,	masker,	 thermogun,	
lampu	ultraviolet,	face	shield		di	tempat	yang	sama.

2. Berdasarkan	 Keputusan	 Direktur	 Jenderal	 Pendidikan	 Islam	 Nomor:	
1248	 Tahun	 2020	 tentang	 Petunjuk	 Teknis	 Bantuan	 Operasional	
Pesantren	 dan	 Pendidikan	 Keagamaan	 Islam	 pada	 Masa	 Pandemi	
Covid-19	Tahun	Anggaran	2020	pada	Bab	II	tentang	Pelaksanaan	dalam	
huruf	D	dijelaskan	rincian	pemanfaatan	bantuan.	
Adapun	pemanfaatan	BOP	pesantren	dan	BOP	pendidikan	keagamaan	
Islam	pada	masa	pandemi	COVID-19	 itu,	antara	 lain	dapat	digunakan	
untuk	membiayai	komponen-komponen	sebagai	berikut:

a. Pembiayaan operasionalisasi pesantren dan pendidikan 
keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan);

b. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, 
hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan 
desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan atau pembiayaan 
lain terkait pendukung protokol kesehatan.

 
Faktanya ada yang digunakan untuk pembelian buku dan seragam. 

3. Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. Dan juga Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No 31 tahun 
1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 tahun 2021 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini yang diduga terlibat terdiri atas Ketua Forum Komunikasi Diniyah 
Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan, Kanan bin Salas dan Iksanudin (Sekretaris 
FKDT Kab Pekalongan). Selain itu, Zaenal Arifin, warga Pekalongan yang juga dosen 
perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang berperan sebagai makelar kasus. Tersangka 
lainnya berinisial IS, HR, DN, dan AH. Keempat orang ini adalah paguyuban makelar 
tanah. 

Adapun dugaan perbuatan melawan hukum adalah Ketua Forum Komunikasi Diniyah 
Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan, Kanan bin Salas dan Sekretaris FKDT Kab 
Pekalongan  Iksanudin  di antaranya melakukan pemotongan bantuan sebesar Rp 500 
ribu per TPQ dengan dalih untuk infaq. Mewajibkan 352 Madin dan TPQ untuk membeli 
baju batik dan buku sebesar Rp 90 ribu. Kemudian melakukan mark up pengadaan 
sarana untuk kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan, seperti hand sanitizer, thermo 
gun, sprayer, pelindung wajah, lampu UV yang nilai belanjanya hanya sebesar Rp 800 
ribu, namun dibuat Rp 2.750.000 per TPQ. 

Mereka juga diduga melakukan pemalsuan dokumen invoice dari perusahaan penyedia 
barang, CV Ants Power. Lalu, laporan pertanggung jawaban penggunaan BOP hampir di 
semua TPQ (155 TPQ) dibuat oleh Sekretaris FKDT Kabupaten Pekalongan atas perintah 
Ketua FKDT Kabupaten Pekalongan. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan 
mencapai Rp 713.248.000.  

Penyaluran BOP di Kabupaten Pekalongan untuk TPQ terdampak Covid-19 pada tahun 2020 
diwarnai berbagai masalah. Hal itu membuat pemanfaatan bantuan itu tidak maksimal sehingga 
proses pembelajaran di taman pendidikan Al Quran tidak optimal dan merugikan masyarakat.  

Laporan analisis ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terkait penyaluran BOP di 
Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan 
perlu ada tata kelola penyaluran bantuan dan pemanfaatannya yang lebih detail dan lebih baik 
lagi. Dengan demikian, bantuan akan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat dalam pengelolaan.
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Pemantauan Anggaran: Pemantauan Bantuan Operasional Kementerian 
Agama dengan Fokus Area Jawa Tengah (Kabupaten Kendal, Grobogan, 
dan Pekalongan)

Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 
lalu telah melumpuhkan segala bidang, termasuk pembelajaran di pondok pesantren dan 
pendidikan lainnya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Akibatnya, sejumlah 
lembaga pendidikan tersebut tidak dapat beroperasi sebagaimana biasanya. Padahal, lembaga-
lembaga itu memiliki peran strategis dalam mendidik generasi penerus bangsa yang memiliki 
akhlakul karimah.

Untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam itu, Kemenag kemudian 
menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 2,59 triliun pada tahun 2020. Bantuan Kemenag 
diberikan untuk meringankan biaya operasional  pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, 
mengurangi angka putus sekolah bagi santri yang kurang mampu, dan memberikan layanan 
pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 

Adapun rincian bantuan itu sebagai berikut:

1. Pesantren (18.268 unit)

●	 14.906 pesantren kategori kecil (50-500 santri) dengan alokasi 
bantuan sebesar Rp 25 juta per unit

●	 4.032 pesantren kategori sedang (500-1500 santri) dengan 
alokasi bantuan sebesar Rp 40 juta per unit

●	 2.235 pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri) dengan 
alokasi bantuan sebesar Rp 50 juta per unit

2. Madrasah Diniyah Takmiliyah (62.154 unit) dengan alokasi bantuan sebesar 
Rp 10 juta per unit

3. Lembaga pendidikan Al-Quran (112.008 unit) dengan alokasi bantuan sebesar 
Rp 10 juta per unit.

4. Lembaga keagamaan Islam (14.115  unit) dengan alokasi bantuan untuk 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebesar Rp 15 juta diberikan setiap bulan 
sebesar Rp 5 juta selama tiga kali.

Dari anggaran itu hingga akhir tahun 2020 terserap Rp 2,22 triliun atau sekitar 85%. Berdasarkan 
situs kemenag.go.id, data per 18 Januari 2021, ada 18.286 pesantren, 55.392 MDT, dan 
90.670 TPQ yang sudah menerima BOP. Selain itu, ada 13.248 lembaga pendidikan Islam yang 
mendapat bantuan untuk menunjang pembelajaran dalam jaringan (daring) atau pembelajaran 
jarak jauh (PJJ).139

139	 	Kementerian	Agama,	2021,	“Ratusan	Ribu	Pesantren,	MDT,	dan	TPQ	Sudah	Terima	Bantuan	Operasional	2020”,	https://
kemenag.go.id/read/ratusan-ribu-pesantren-mdt-dan-tpq-sudah-terima-bantuan-operasional-2020-xm3d1,	20	Januari	2021,	
Kementerian	Agama,	diakses	pada	2021



51

Untuk pengelolaan dana itu Kemenag telah mengeluarkan petunjuk teknis bantuan operasional 
pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pada masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. 
Hal itu ditujukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, sasaran, dan kegunaan pelaksanaan 
bantuan tersebut.

Jawa Tengah

Sejumlah pesantren, madrasah dan tempat pendidikan Al Quran (TPQ) di Provinsi Jawa Tengah 
juga menerima bantuan dari Kemenag. Bantuan itu diberikan dalam beberapa tahap. Pada 
kesempatan ini, kami mencermati pencairan tahap I-III. Namun, tahap pertama tidak diunggah 
di situs Kemenag. Informasinya, penerima bantuan tidak disampaikan secara digital melainkan 
melalui surat atau cap basah. 

Adapun penerima bantuan operasional pendidikan (BOP) pesantren I sesuai dengan Keputusan 
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat 
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Tahun Anggaran 
2020 untuk pondok pesantren kategori besar ada 9 dengan anggaran per pesantren Rp 50 juta 
atau total sekitar Rp 450.000.000. Selain itu, pesantren kategori sedang sebanyak 94 dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp 40 juta per pesantren atau total sekitar Rp 3.760.000.000. Lalu, 
sebanyak 1.528 pesantren kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 juta per unit atau total 
sekitar Rp 38.200.000.000Sementara penerima bantuan operasional pendidikan pesantren 
tahap II tahun anggaran 2020 di Jawa Tengah sebanyak 1.042 pesantren dengan nilai bantuan 
bervariasi, antara Rp 25 juta-Rp 50 juta per pesantren. Total dana yang dikucurkan untuk 
pesantren pada tahap 2 ini mencapai Rp 34,9 miliar. Adapun penerima bantuan operasional 
pendidikan pesantren tahap III tahun anggaran 2020 di provinsi ini ada 668 pesantren dengan 
nilai bantuan total sekitar Rp 25,3 miliar. 

Selain itu, Kemenag juga mengucurkan bantuan untuk operasional madrasah diniyah takmiliyah 
(MDT). Pada tahap I ada 7.129 madrasah diniyah yang mendapat bantuan dengan alokasi Rp 10 
juta per unit atau total sekitar Rp 71.290.000.000. Untuk tahap II ada 1.867 madrasah diniyah 
yang mendapat dengan alokasi sebesar Rp 18.670.000.000. Pada tahap III tahun anggaran 
2020 terdapat 182 madrasah di Jawa Tengah yang menerima bantuan dengan total sebesar Rp 
1,82 miliar. 

Adapun penerima bantuan operasional pendidikan Al-Qur’an (LPTQ/TPQ) tahap I ada 2.052 
lembaga dengan nilai bantuan Rp 10 juta per TPQ atau total sekitar Rp 20.520.000.000. 
Sedangkan tahap II  ada 9.353 lembaga yang mendapat dengan anggaran total sekitar Rp 
93,5 miliar. Kemudian, pada tahap III ada 9.443 LPTG/TPQ yang mendapat bantuan senilai 
Rp 10 juta per unit atau total sekitar Rp 94.4 miliar. Kemudian pada tahap IV ada 638 TPQ yang 
masuk dalam daftar penerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 6.380.000.000. 
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Berdasarkan informasi dari situs Kemenag disebutkan Kementerian Agama  telah menyalurkan 
bantuan operasional (BOP) kepada pesantren, madrasah diniyah takmiliyah (MDT), dan taman 
pendidikan Al-Qur’an (TPQ) hingga akhir tahun 2020140. Penyaluran BOP ini merupakan kebijakan 
pemerintah dalam rangka pencegahan Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Berdasarkan Bab II tentang Pelaksanaan di huruf A Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan 
Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dijelaskan, 
pemberi BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam adalah Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam/Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam di atas diberikan kepada pesantren dan 
pendidikan keagamaan Islam untuk biaya operasional dan biaya kebutuhan pemenuhan protokol 
kesehatan. Adapun proses penyaluran bantuan itu diawali dari usulan langsung dari pesantren 
dan pendidikan keagamaan atau organisasi yang membawahi lembaga pesantren dan lembaga 
pendidikan keagamaan Islam. Usulan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/ Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Selain itu, usulan di atas harus ditandatangani oleh pimpinan lembaga pesantren dan pendidikan 
keagamaan Islam atau organisasi yang membawahinya dan  ditujukan kepada KPA dan dikirimkan 
ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/
Kota.

Adapun persyaratan penerima bantuan, diantaranya, aktif menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor 
Statistik Lembaga. Setelah dilakukan verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima 
BOP Pesantren dan Petunjuk Teknis. Untuk pemberitahuan  calon penerima bantuan ditampilkan 
di media Ditpdpontren atau pemberitahuan melalui Kanwil/Kandepag.

Bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Pusat/DIPA Daerah Tahun 2020 baru dapat dicairkan 
setelah penerima melengkapi persyaratan administrasi. Dijelaskan dalam Bab II, huruf D 
tentang petunjuk teknis, bantuan itu antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-
komponen sebagai berikut: 

1. Pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, 
seperti membayar listrik, air, keamanan.

2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, hand 
sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, 
alat kebersihan dan pembiayaan lain terkait pendukung protokol 
kesehatan. 

140  Ibid.
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Dalam keputusan Nomor 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 
Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 
2020 juga dijelaskan aturan larangan terkait penggunaan bantuan itu. Hal itu diantaranya 
bantuan dilarang untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan 
keuntungan bagi hasil; 

2. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan 
keuntungan; 

3. Dipinjamkan kepada pihak lain; 

4. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan 
operasional program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan 
Islam pada Masa Pandemi Covid-19, misalnya iuran dalam rangka 
perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan; 

5. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik 
dan tenaga kePesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor 
tutor; 

6. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana Pesantren; 

7. Membangun gedung/ruangan baru; 

8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan 
dan pendidikan; 

9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 

10. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan 
program BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada 
Masa Pandemi COVID-19; 

11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau 
pendampingan yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian 
Agama.

Setelah pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan menerima bantuan itu diwajibkan 
membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program BOP pada Masa Pandemi 
Covid-19 kepada pemberi bantuan.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghofur  di Jakarta, Rabu 
(20/01) mengatakan, dari PC-PEN, Kemenag mendapat alokasi BOP Pesantren sebesar Rp 2,5 
triliun. Meski prosesnya pada akhir tahun, terserap hingga Rp 2,22 triliun atau sekitar 85%. Itu 
sudah terdistribusi kepada pesantren, MDT, TPQ yang berhak, termasuk juga bantuan d Buaring. 
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Meski demikian, pihak Kemenag sendiri mengendus adanya praktik lancung dalam penyaluran 
bantuan tersebut. Inspektur Jenderal Kemenag, Deni Suardini menyatakan, pihaknya mengakui 
benar adanya penyimpangan Bantuan Operasional (BOP) Pondok Pesantren. Dalam Rapat 
Kerja Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI, seperti ditulis, Selasa, (15/9), Kemenag melalui 
Inspektorat Jenderal melakukan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan pencairan 
Bantuan Operasional (BOP) Pondok Pesantren.

Titik kebocoran dana penyaluran BOP Ponpes ini diduga terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. 
Kendati demikian, kasus penyimpangan dana BOP juga bisa terjadi di daerah lain. Bahkan 
hasil pemeriksaan BPK, sebagaimana dalam surat Nomor: 8/S/VII-XVII/01/2021, ditemukan 
beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penanganan 
pandemi Covid-19. Hal itu meliputi : 

1. Proses perencanaan, verifikasi, validasi dan penetapan penerima 
Bantuan Operasional  Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada masa 
Covid-19 tidak memadai; 

2. Penyaluran Bantuan Operasional dan Bantuan Pembelajaran Daring 
Pesantren kepada 293 Lembaga Senilai Rp5.425.000.000,00 Tidak 
Tepat Sasaran; dan 

3. 374 lembaga pendidikan menerima Bantuan Operasional dan Bantuan 
Pembelajaran Daring  lebih dari satu kali senilai Rp7.785.000.000,00. 

Dalam laporan BPK juga disebutkan terdapat 187 lembaga penerima BOP Pesantren dan 
Pendidikan Keagamaan Islam serta BPD Pesantren senilai Rp 3.205.000.000 yang datanya 
tidak sesuai dengan data izin operasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik BPK 
di Kankemenag Kabupaten/Kota, antara lain diketahui terdapat lembaga pesantren, madrasah 
diniyah takmiliyah (MDT), dan taman pendidikan Al Qur’an (TPQ) yang tercantum dalam SK 
penerima bantuannya, namun datanya tidak sesuai dengan data izin operasional yang terdaftar 
di Kankemenag Kabupaten/Kota. 

Ketidaksesuaian data tersebut di antaranya berupa kesalahan nama lembaga dan alamat 
lembaga, alamat tidak lengkap, lembaga berbeda wilayah provinsi dan BOP untuk MDT namun 
diberikan kepada lembaga TPQ, dan sebaliknya.  Lembaga penerima BOP yang datanya tidak 
sesuai tersebut minimal sekitar 187 lembaga senilai Rp 3.205.000.000 dari 8.926 lembaga. 
Bahkan, hasil pemeriksaan hingga 5 November 2020 diketahui ada 23 lembaga yang memiliki 
data yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah dapat mencairkan dana 
bantuannya senilai Rp 230.000.000.

Silang sengkarut penyaluran BOP hingga ada dugaan terjadi penyimpangan itu juga terjadi 
di sejumlah tempat di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPK terkait laporan hasil pemeriksaan 
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kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penanganan pandemi Covid-19 
tahun anggaran 2020 di Jawa Tengah Nomor: 13/LHP/XVIII/01/2021 Tanggal 20 Januari 
2021, diketahui ada enam penerima BOP Pesantren yang tidak ditemukan atau tidak diketahui 
keberadaannya. Keenam pondok pesantren itu meliputi Pondok Pesantren HAA di Pancur, RT 
24 RW 05, Pancur Mayong, Jepara yang mendapat alokasi bantuan sebesar Rp 25 juta namun 
belum cair. Padahal, pesantren tersebut sudah roboh sekitar tiga tahun lalu, tidak ada lagi 
bangunan dan santrinya. Selain itu, NSPP pesantren tersebut juga sudah tidak berlaku, karena 
masa berlakunya hanya sampai 1 Januari 2017.

Berdasarkan data yang sama, juga ada pondok pesantren yang sama, HAA dengan alamat yang 
sama, yakni di RT 24 RW 05, Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang mendapat 
alokasi BOP sebesar Rp 40.000.000 dan dananya belum cair.  Pondok pesantren lainnya adalah 
MUP di Robayan RT 08 RW 2, Jepara yang mendapat alokasi BOP sebesar Rp 25.000.000. 
Namun, pesantren tersebut tidak ada dalam IJOB dan dananya belum cair. Kemudian, Pondok 
Pesantren MA di Raguklampitan RT 17 RW 4 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Lembaga 
ini tidak ditemukan namun mendapat bantuan sebesar Rp 25 juga dan sudah cair. 

Selain itu, Pondok Pesantren AM, Jl Sultan Hadlirin, Langon RT 09 RW 04  Tahunan, Kabupaten  
Jepara yang lembaganya tidak terdeteksi BPK tetapi sudah mendapat BOP sebesar Rp 
25.000.000. Pondok Pesantren MH di Tahunan RT 02 RW 03, Kecamatan  Tahunan, Kabupaten 
Jepara yang lembaganya tidak terdeteksi juga mendapat bantuan Rp 25.000.000.

Selain itu ada sejumlah pondok pesantren penerima BOP namun tidak aktif pada tahun 2020. 
Untuk penerima tahap I ada 59 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa 
Tengah. Pada pencairan tahap II juga ditemukan 32 pesantren yang menerima BOP namun 
tidak aktif pada tahun 2020. Tak hanya itu di Jawa Tengah juga ditemukan puluhan penerima 
BOP ganda baik pencairan tahap I maupun tahap II. Akibatnya, diperkirakan terjadi lebih bayar 
mencapai Rp 1.780.000.000.

Berdasarkan penelusuran kami dalam daftar penerima bantuan kategori pesantren kecil di 
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020  tentang 
Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Tahun 
Anggaran 2020, ada nama dan alamat penerima yang sama. 

Sebagai contoh, penerima dengan nama Pondok Pesantren AA, Jl Raden Santri, Banyuurip, 
Margorejo, Pati, Banyuurip, Margorejo, Pati memiliki keserupaan nama dan alamat dengan 
penerima Pondok Pesantren AAP, Jl Raden Santri, Banyuurip, Margorejo, Pati, Banyuurip, 
Margorejo, Pati. Adapun yang membedakan hanya  kata “putri” pada akhir namanya.
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Kendal

KH AM, pendiri Pondok Pesantren RJ, Somopuro, Bebengan, Somopuro, Bebengan, Boja 
mengatakan, pondok pesantrennya yang didirikan sekitar tahun 2003 memang ditutup 
sementara pada 2015. Awalnya, dia menjelaskan dirinya tidak mau menerima bantuan BOP 
tersebut karena tidak memiliki santri. Karena aturannya pesantren yang menerima bantuan 
itu harus memiliki santri dan perizinannya aktif. Namun, setelah ditanyakan terkait data para 
penerima BOP, akhirnya dia mengaku, mendapatkan bantuan operasional pendidikan tersebut. 
“Pertama itu saya terima, kemudian saya kembalikan 100 persen sebelum Lebaran atau sebelum 
Puasa. Saya transfer ke Jakarta,” katanya. 

Meskipun sebagian uang itu, kata dia, sudah digunakan untuk pembelian APD. Barang-barang 
tersebut sudah diberikan ke masjid dan lainnya.  “Jadinya saya nombok Rp 5 juta,” ungkapnya.
Saat ditanya proses pengadaan APD, dia mengatakan, yang mengurusi APD itu ada, orang 
Kendal. Intinya, dirinya memasarahkan pengadaan barang itu kepada orang tersebut. “Istri saya 
juga jengkel karena membeli di online kan lebih murah. Mungkin kalau beli di online tidak ada 
kuitansinya, ya,” katanya.

Terpisah, penasihat Yayasan NQB menjelaskan, selama pandemi pesantrennya tidak aktif. Meski 
demikian, dia mendengar informasi pengasuh pondok mendapat bantuan operasional dan sudah 
dibelanjakan untuk keperluan pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, hand 
sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, alat kebersihan dan pembiayaan 
lain terkait pendukung protokol kesehatan. B, pengasuh Yayasan AH dan Panti Asuhan  DH, 
Salamsari, Boja, Kendal menjelaskan, pihaknya juga mendapatkan BOP dari Kemenag.  Bantuan 
diterima secara utuh tidak ada pemotongan sama sekali. 

Dia menjelaskan, asalnya di Pondok Pesantren AH, karena di sini santrinya tidak membayar 
sehingga menjadi panti asuhan. “Selama pandemi kegiatan di panti asuhan seperti biasa,” 
katanya. Apakah uang tersebut digunakan untuk pembelian APD? Dia menyatakan tidak 
mengetahui secara persis karena dikelola oleh pengelola panti asuhan. Namun, dia menjelaskan, 
ada bantuannya yang dimanfaatkan untuk pembangunan. 

Terpisah, AN, Bendahara Pondok Pesantren MH, Limbangan, Kendal mengatakan,  pondok yang 
berdiri pada 1946 itu dan memiliki 800 santri itu, tetap melaksanakan pembelajaran dengan 
menerapkan protokol kesehatan, selama pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, pihaknya juga 
mendapatkan BOP dari Kementerian Agama. Dananya itu diambil langsung di BNI dan tidak 
ada pemotongan sama sekali. Dananya sudah dibelanjakan sesuai dengan petunjuk dan laporan 
pertanggungjawabannya sudah dibuat.
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Kabupaten Grobogan 

Sementara itu setelah melakukan penelusuran di Kabupaten Grobogan diketahui pesantren 
yang berdasarkan data BPK tidak aktif saat pandemi, ternyata di lapangan mereka masih aktif. 
Salah satunya adalah Pesantren NH, Pahesan, Godong, Grobogan. Salah satu santri di pondok 
tersebut mengatakan, selama pandemi Covid-19 sebanyak 40 perempuan dan 25 laki-laki 
tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Meski demikian, mereka tidak tahu pesantrennya 
mendapat bantuan operasional atau tidak. 

Sementara itu, diketahui Kantor Kemenag setempat melakukan pemeriksaan ulang untuk 
data penerima BOP Covid-19. Pemeriksaan ulang itu terkait dengan temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) soal data penerima BOP Covid-19. Sebagaimana diberitakan Kompas TV,141 
dalam pemberitaan itu disebutkan, BPK mencatat ada 49 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah 
(MDT) tidak ditemukan dan 200 lainnya berbeda nama. 

Sementara untuk pesantren, 64 pesantren tidak ditemukan dan 12 lembaga berbeda nama. 
Sedangkan TPQ sendiri terbanyak karena 709 tidak ditemukan dan 23 lembaga berbeda nama. 
Tak hanya itu di Kabupaten Grobogan diduga juga terjadi pengarahan dalam pengadaan barang 
oleh oknum pengurus Badan Koordinasi TPQ. Salah satu sumber yang enggan disebutkan 
namanya menjelaskan, polanya adalah Badan koordinasi/ FKDT meminta semua alat-alat 
disediakan mereka. Untuk TPQ dan Madin yang tidak dipotong sepertinya hanya di wilayah 
Kecamatan Tanggungharjo.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Imron menjelaskan, di Kabupaten 
Grobogan juga mendapat BOP dan penyaluran berjalan lancar.  Saat ditanya terkait dengan 
pemotongan bantuan, dia menegaskan, pihaknya tidak mendapat laporan pemotongan. “Sejak 
bertugas di Grobogan pada Januari 2021, tidak ada laporan. Kalau di tingkat bawah muncul apa-
apa, itu di luar kewenangan kami. Kami tidak bisa merespons kalau tidak ada laporan tertulis,” 
katanya. 

Bagaimana dengan ratusan TPQ yang tidak ditemukan seperti yang diberitakan? Dia menjelaskan, 
setelah pihaknya menanyakan kepada seksi yang menangani, ternyata Kementerian Agama 
punya sistem bernama EMIS, terkadang ada yang belum masuk EMIS, mungkin melalui pihak-
pihak tertentu bisa mendapatkan bantuan itu. Setelah ditelusuri, rata-rata TPQ itu belum 
mendaftar di online. 

Contohnya, lembaga pendidikan yang mendapat izin sebelum tahun 2019, mungkin 2018, 
2017, belum langsung terdaftar di online karena manual sehingga belum terdaftar di EMIS.  
“Jadi selisih datanya itu karena sudah terdaftar, namun belum terdaftar secara online. Jadi bukan 
lembaga itu tidak ada,” terangnya. Karena lembaga nonformal itu terkadang peduli dengan 
sistem, terkadang ada yang peduli dengan izin, dan terkadang ada juga lembaga yang terpenting 
bagaimana mendapat bantuan itu. 

141	 	Kompas	TV	Jateng,	“Raturan	Lembaga	Pendidikan	Fiktif	Diduga	Terima	Bantuan”,	Kompas	TV,	15	April	2021,	https://
www.kompas.tv/article/164756/ratusan-lembaga-pendidikan-fiktif-diduga-terima-bantuan,	diakses	pada	2021
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Untuk diketahui bantuan itu DIPA-nya pusat. Adapun pusat ditengarai mengambil jalan pintas, 
mungkin agar tidak berkepanjangan birokrasi sehingga data yang digunakan dari data yang ada 
di sistem mereka. “Kami ini bagai flyover, sehingga kami tidak tahu siapa yang dapat. Dengan 
peristiwa kemarin, banyak problem administrasi, kini dilakukan secara berjenjang sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan karena melalui verifikasi,” terangnya. 

Temanggung 

Pada bagian lain, dugaan penyimpangan juga terjadi di daerah Kabupaten Temanggung. Pengasuh 
Ponpes DS, Karangtejo, Temanggung, KH SS mengungkapkan, awalnya dirinya didatangi orang 
yang mengaku tim sukses anggota DPR. 

Orang tersebut memberitahukan jika pondok pesantrennya mendapat bantuan dari pemerintah. 
Orang itu seakan-akan menjadi penolong. Adapun nilai bantuan untuk pondok pesantrennya 
sekitar Rp 25 juta. Meskipun dirinya sebenarnya bertanya-tanya. Kenapa sebagai kader PPP tapi 
yang memberi bantuan dari PKB. Dia menilai kalau ada bantuan seperti ini bisa jadi saling klaim. 
“Ada orang PPP yang datang ke sini menanyakan,  jare nggone Pak Kiai dipotong?” terangnya. 
Dia menjelaskan, terkait persoalan bantuan itu dirinya tidak banyak tahu. Sebab, dirinya lebih 
banyak keluar rumah untuk mengurusi jamaahnya dan pengajian rutin yang digelar di berbagai 
tempat, seperti di Batang dan lainnya.

“La bahasanya itu beda (bukan pemotongan), tapi untuk transportasi. Karena, pertama, dia 
yang memberitahukan. Kedua, nglantaraken. Saya kira tiap pondok pesantren, bertanya-tanya 
caranya bagaimana (tahapannya)? Yang memberi tahu kan orang itu,” terangnya.

Berapa nilainya? Dirinya mengaku, tidak tahu. Sebab, kejadiannya sudah lama.
Apakah mencapai Rp 5 juta? Dia mengatakan, tidak sampai lima juta rupiah. Uang itu untuk 
membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan pondok pesantren sesuai dengan kebutuhan 
yang disyaratkan dalam bantuan tersebut. 

Jadi, dalam hal ini tidak memberikan uang kepada orang tersebut, namun seperti membeli 
barang. “Jadi yang membelanjakan semua barang itu dia. Barang tersebut nilainya sekitar Rp 3 
juta. Jadi kami membeli barang. Jadi katanya-katanya itu tidak memberi kepada orang tersebut. 
Akadnya membeli barang. Mungkin dari berapa pondok membelinya ke dia,” katanya.

Hal berbeda disampaikan KH ZM, Pengasuh Pesantren NQ, Temanggung. Dia menegaskan, 
demi Allah dan Rasulullah di sini utuh, tidak ada potongan. Pihak juga membuat laporan 
pertanggungjawaban sendiri. “Tidak dibuatkan kalau dibuatkan dikhawatirkan nanti tidak pas 
atau tidak sesuai peruntukannya,” tandasnya.   
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Kabupaten Pekalongan 

Cerita lain dikemukakan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) RT, Desa Linggoasri, 
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,  Mustajirin, kepada jurnalis Serat.id. Dia mengatakan, 
dana BOP yang dia cairkan sebesar Rp 10 juta namun dipotong oleh Solihin, sebesar Rp 3 juta. 
Bantuan yang dicairkan pada tahap I Juli 2020 lalu justru dipotong oleh S selaku Koordinator 
Kecamatan (Korcam) yang mendampinginya saat pencairan di bank.  Mustajirin juga mengaku 
pemotongan mengatasnamakan tim anggota DPR. Hal itu tidak hanya dialaminya namun juga 
para pengurus TPQ lain. 

S, warga Desa Gejlik, Kecamatan Kajen membenarkan adanya pemotongan BOP untuk TPQ 
selama pandemi Covid-19. S mengaku dirinya sebagai Korcam Kajen menjalankan instruksi dari 
Koordinator Kabupaten (Korkab).  Ia menjelaskan, dirinya mendapatkan upah Rp 500 ribu dari 
Korkab untuk satu TPQ yang dipotong, sedangkan sisanya yang terkumpul diserahkan ke Gus 
Mamad (Sekretaris Korkab).  Adapun dana yang sudah diserahkan sebanyak Rp 12 juta. “Saya 
sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Gus Mamad di kediamannya,” kata S.

Fauzi Hasan atau Gus Mamad yang dikonfirmasi Serat.id, tidak membantah pengakuan dari 
Solihin.  Ia juga menerima upah Rp 500 ribu per TPQ dari hasil memotong dana BOP. “Sisanya 
saya setorkan ke atas,” ujar Gus Mamad singkat tanpa menyebut orang yang diberi setor itu. 
Kasus dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) itu kini sudah ditangani Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan. Dalam kasus tersebut pihak kejaksaan telah menetapkan 
tujuh tersangka. 

Mereka terdiri atas Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Pekalongan, 
Kanan bin Salas dan Iksanudin (Sekretaris FKDT Kab Pekalongan). Selain itu, Zaenal Arifin, warga 
Pekalongan yang juga dosen perguruan tinggi swasta di Jawa Barat yang berperan sebagai 
makelar kasus. 

Tim Kejari Pekalongan juga masih memburu empat tersangka lain berinisial IS, HR, DN, dan AH. 
Keempat orang ini adalah paguyuban makelar tanah. Mereka berasal dari berbeda-beda daerah. 
Untuk HR mengaku punya kerabat di Kejaksaan Tinggi dan bisa terhubung ke Kejaksaan Agung. 
Sementara tiga lainnya punya peran masing-masing. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Adi Candra menjelaskan, awalnya pihaknya 
melakukan tracking karena mencium ada indikasi penyalahgunaan bantuan operasional 
pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama tahap I.  Adapun bantuan itu diberikan langsung 
oleh kementerian ke TPQ dan Madin berdasarkan nama dan tempat tinggal. Pihaknya lalu 
melakukan sampel 19 TPQ/Madin, ternyata laporannya amburadul dan sudah dikondisikan 
semua. Kasus itu dilimpahkan dari Intel ke Pidsus pada bulan Mei.  
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“Untuk harga pengadaan barang sudah sesuai, namun ada pengkondisian. Dalam Juklak, 
juknisnya tidak boleh ada pengkondisian. Harus belanja sendiri dan buat LPJ sendiri. Di lapangan 
dikondisikan. Untuk LPJ yang buat memang TPQ dan Madin, namun sudah dikondisikan mereka,” 
katanya. 

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pekalongan, Evan Adhi Wicaksana menambahkan, pemotongan itu 
diketahui setelah dilakukan penyelidikan oleh Pidsus. Hampir semua di daerah ada pemotongan 
sebesar Rp 500 ribu dengan dalih infaq. Padahal, berdasarkan juklak dan juknis dari kementerian 
tidak boleh ada pemotongan. 

Adanya pemotongan itu merupakan hasil pengakuan dari 497 kepala lembaga Madin/TPQ 
penerima BOP pencairan tahap I yang dikoordinir oleh tersangka. Mereka mengaku dimintai 
Rp 500 ribu untuk infaq.  Dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk pembelian barang 
habis pakai untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dan jasa untuk operator. Ternyata di 
lapangan, realisasinya tidak seperti itu.  Adapun uang yang berhasil disita kejaksaan sebesar 
Rp 246.000.000 dari total kerugian negara sekitar Rp 713.248.000.  “Pengakuan dari dua 
tersangka, uang itu digunakan untuk membeli tanah dan sisanya diserahkan ke tersangka lain 
yang katanya untuk biaya penanganan perkara.” 

Evan Adhi Wicaksana menjelaskan, dalam kasus ini ada beberapa perbuatan, tidak hanya 
pemotongan saja, namun ada modus lain di antaranya membuat LPJ yang bodong, invoice palsu, 
penjualan buku, dan penjualan seragam. Padahal penjualan buku dan seragam itu tidak ada 
dalam juklak dan juknis. Hal  ini tidak sesuai peruntukannya.  

“Awalnya dua tersangka karena jabatan/kewenangannya. Yang mengelola ketua dan sekretaris. 
Dari dua orang itu dikembangkan dan didapat lima tersangka lain. Satu orang ditetapkan 
sebagai tersangka karena turut serta merintangi penyidikan,” jelasnya.  Kini berkas kasus dugaan 
penyimpangan BOP di Kabupaten Pekalongan itu sudah P21 dan pada 11 Oktober 2020 sudah 
dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasus itu diketahui kasus 
tersebut sudah masuk di persidangan Tipikor Semarang.142

Terpisah,  Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Afief 
Mundzir mengatakan, BOP berjalan dengan lancar. Kalaupun ada pernak-pernik administrasi.  
“Kami mendengar ada temuan dari BPK, tapi kami tidak tahu persis. Kami akan mengkonfirmasi 
kepada bidang terkait. Prinspinya, Kanwil akan melakukan cek ke lapangan,” jelasnya.

Dari temuan di atas ada dugaan telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran BOP baik 
untuk pesantren maupun TPQ/Madin di sejumlah tempat di Jawa Tengah.  Sebab, di lapangan 
ditemukan adanya pemotongan bantuan tersebut, baik dalam bentuk ucapan terima kasih 
atau dengan alasan lainnya, seperti infaq. Padahal, berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri 
Agama Zainut Tauhid Sa’adi, tidak ada pemotongan dalam pencairan Bantuan Operasional 

142	 SIPP	PN	Semarang	Kota,	http://www.sipp.pn-semarangkota.go.id
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Pendidikan (BOP) Pesantren, apalagi uang terima kasih. Termasuk tidak ada kewajiban uang  
harus dibelanjakan ke pihak tertentu. 

Tidak hanya itu, ada sejumlah penerima BOP yang lembaganya tidak bisa ditemukan. Sementara 
dalam Juknis BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mensyaratkan usulan calon 
penerima BOP juga dapat diambil dari data EMIS Kementerian Agama. Namun, verifikasi dan 
validasi data lembaga tidak dilakukan secara rutin sehingga data lembaga pada EMIS kurang 
lengkap dan akurat, sehingga tidak dapat diandalkan.

Kemudian, ada sejumlah penerima bantuan yang lembaganya tidak aktif pada tahun 2020. 
Adapun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1247 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam 
pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dijelaskan: 

Bab II Pelaksanaan, huruf B tentang Persyaratan Penerima Bantuan menjelaskan bahwa 
persyaratan penerima BOP Pesantren dan BOP pendidikan keagamaan Islam pada masa 
pandemi COVID-19 tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1) Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan

2) Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang 
dibuktikan dengan nomor statistik lembaga.

Hal tersebut juga menunjukkan pihak Kemenag tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1247 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi Covid-19 
Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Tugas dan Tanggung Jawab 
Organisasi, huruf B ayat 1,2 dan 3, yakni “Melakukan verifikasi, seleksi dan finalisasi data 
pondok pesantren yang membutuhkan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan  Keagamaan Islam 
pada Masa Pandemi COVID-19.”

Sementara, dalam silang sengkarut bantuan BOP diduga ada oknum pengurus badko yang 
“bermain” yakni dengan mengarahkan pembelian barang atau alat pelindung diri (APD).  Padahal 
dalam dalam Bab I Pendahuluan, huruf D  tentang Pengertian Umum dalam Pasal 10 tentang 
petunjuk teknis disebutkan swakelola. 

Tak hanya itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1248 Tahun 
2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 
Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Bab II tentang Pelaksanaan 
dalam huruf D dijelaskan rincian pemanfaatan bantuan. 
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Adapun pemanfaatan BOP pesantren dan BOP pendidikan keagamaan Islam pada masa 
pandemi COVID-19 itu, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen 
sebagai berikut:

1. Pembiayaan operasionalisasi pesantren dan pendidikan 
keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan;

2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti sabun, hand 
sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, 
wastafel, alat kebersihan dan pembiayaan lain terkait pendukung 
protokol kesehatan.

Namun, faktanya adanya yang digunakan untuk pembelian buku dan seragam. Dengan demikian, 
tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Dengan mencermati hal tersebut maka dapat disimpulkan pelaksanaan BOP di beberapa 
daerah di Jawa Tengah tidak sesuai. Selain itu, pihak penyelenggara juga tidak melaksanakan 
pakta integritas143 dengan baik, sebagaimana diatur Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Nomor 1247 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan 
Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020. 

143  Pakta	Integritas	adalah	surat	pernyataan	kesanggupan	melaksanakan	BOP	Pesantren	dan	Pendidikan	Keagamaan	Islam	
secara	akuntabel,	efektif,	efisien	dan	bebas	dari	korupsi.
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Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kaitan Penanganan COVID-19

Pada tahun anggaran 2020 seluruh pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk menangani pandemi Corona Virus 
Disease-19. Adapun PBJ itu meliputi berbagai hal, mulai dari alat kesehatan di sejumlah 
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun di lembaga non-layanan kesehatan seperti 
Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Khusus Disnakertrans, 
PBJ dilakukan untuk pembelian bahan pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker 
yang dikerjakan oleh lulusan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP).

PBJ mayoritas dilakukan menggunakan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) karena 
penanganan Covid-19 dianggap mendesak dan darurat. Total BTT yang telah terealisasi (saat 
audit BPK) menelan anggaran lebih dari Rp130 miliar dan melibatkan lebih dari 80 penyedia 
barang. Dalam proses pemantauan, setidaknya ada lima kabupaten dan kota serta Pemda 
DIY tidak memiliki bukti kewajaran harga saat melakukan proses PBJ. Selain itu terdapat pula 
instansi yang membelanjakan anggaran di luar peruntukkan penanganan pandemi Covid-19. 

DI Yogyakarta
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a.   Pengadaan Tanpa Didukung Kewajaran Harga

Pertama, PBJ di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul. Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul sampai dengan 15 November 2020 telah 
mengajukan BTT sebanyak enam tahap sebesar Rp 17,2 miliar dengan realisasi sebesar Rp 
15,1 miliar (87,90%). Realisasi tersebut dipergunakan untuk belanja sejumlah keperluan yang 
berkaitan dengan penanganan Covid-19. 

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui terdapat 
PBJ untuk yang belum didukung dokumen/bukti pembentuk kewajaran harga dari penyedia. 
Dari 74 dokumen pertanggungjawaban PBJ sebesar Rp15,1 miliar, terdapat 29 PBJ dengan nilai 
kontrak sebesar Rp 2,9 miliar tidak didukung bukti kewajaran harga. Proyek ini melibatkan 22 
penyedia. 

Dari PBJ tanpa bukti kewajaran harga tersebut, RSUD Bantul antara lain melakukan pengadaan 
masker 3M N95 1860 pada bulan Juni 2020 dengan harga berbeda-beda. Sebanyak 6.100 
masker dibeli dari PT BMI seharga Rp210.000 per pcs (harga satuan) dengan total biaya Rp1,2 
miliar. Sedangkan sebanyak 300 pcs masker dibeli seharga 209.000 per pcs, dengan total biaya 
Rp62,7 juta. 

Kedua, PBJ di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan RSUD Kota Yogyakarta. Pemerintah kota 
Yogyakarta pada tahun 2020 menganggarkan BTT untuk percepatan penanganan Covid-19 
sebesar Rp212 miliar. Hingga 15 November 2020 sudah terealisasi sebesar Rp36,2 miliar atau 
17,04 % dari total anggaran. Dari realisasi anggaran tersebut, di antaranya sebesar Rp 21,5 
miliar digunakan untuk penanganan bidang kesehatan. 

Namun, berdasarkan pemeriksaan BPK melalui uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban 
PBJ bidang kesehatan berupa 61 surat pengadaan dari 16 penyedia sebesar Rp 11,7 miliar 
menunjukkan bahwa dokumen kewajaran harga hanya berbentuk surat keterangan. Hal mana 
surat tersebut menyatakan bahwa harga yang ditentukan adalah harga wajar dan pakta integritas 
yang menyatakan bahwa penyedia bersedia untuk diaudit dan memberikan bukti kewajaran 
harga. 

Dokumen pertanggungjawaban tidak dilampiri dengan bukti kewajaran harga barang yang 
menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan. 
Adapun kekurangannya mencakup: bukti pembelian dari pabrik atau distributor, kontrak yang 
pernah dilakukan atau dokumen lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan harga yang sudah 
dipublikasikan. 

Dari berbagai PBJ tanpa bukti kewajaran harga tersebut juga diketahui Dinkes Kota Yogyakarta 
membeli masker jenis N95 dengan harga yang berbeda-beda dari tiap penyedia. Masker N95 
seri 8210 misalnya dibeli seharga Rp145.000 hingga Rp150.000 per pcs pada periode Mei 
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2020. Sedangkan masker N95 seri 1860 dibeli dengan harga yang berbeda-beda pula dari 
masing-masing penyedia, yakni seharga Rp200.000 hingga Rp205.000 per pcs pada periode 
April hingga Mei 2020. 

Ketiga, PBJ di Dinas Kesehatan Sleman, RSUD Sleman dan RSUD Prambanan. Pemerintah 
Kabupaten Sleman menganggarkan BTT untuk  penanganan Covid-19 sebesar Rp 18,3 miliar 
dan telah merealisasikan sampai dengan 15 November sebesar Rp 10,6 miliar atau 58,16% dari 
total seluruh anggaran. BTT tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan barang. 

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terhadap 52 dokumen pertanggungjawaban PBJ 
bidang kesehatan senilai Rp10 miliar menunjukkan bahwa dokumen pertanggungjawaban atas 
19 paket pengadaan hanya melampirkan surat keterangan dari penyedia yang menyatakan 
bahwa harga yang ditentukan adalah harga wajar. Selain itu, dokumen pertanggungjawaban atas 
8 paket pengadaan tanpa melampirkan keterangan apapun dari penyedia mengenai kewajaran 
harga.

Keempat, PBJ Dinas Kesehatan Gunungkidul, RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, dan 
BPBD Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul per 31 Oktober 2020 
menganggarkan penanganan pandemi Covid-19 melalui BTT senilai Rp 72,9 miliar dengan 
realisasi senilai Rp59,7 miliar. BTT tersebut antara lain digunakan untuk mendukung penanganan 
pandemi Covid-19. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebanyak 26 pengadaan 
dengan nilai proyek sebesar Rp6,4 miliar belum menyertakan bukti kewajaran harga. Proyek ini 
melibatkan 35 penyedia.

Kelima, PBJ di RSUD Wates pada Kabupaten Kulonprogo. Pengadaan barang oleh dinas 
kesehatan dan RSUD Wates belum seluruhnya didukung dengan bukti kewajaran harga. 
Hasil pemeriksaan BPK diketahui terdapat pengadaan barang oleh RSUD Wates yang belum 
dilengkapi dengan surat pernyataan dan/atau bukti kewajaran harga senilai Rp 1,4 miliar. Proyek 
ini melibatkan delapan penyedia barang.

Keenam, PBJ di Disnakertrans dan Dinas Pariwisata DIY pada Pemda DIY. BPBD melaksanakan 
kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi dengan alokasi anggaran senilai Rp 8,6 miliar dan 
telah terealisasi sebesar Rp 8,5 miliar atau 97,02% hingga 15 November 2020. Kegiatan ini 
melibatkan instansi terkait seperti Disnakertrans dan Dinas Pariwisata. Adapun kegiatan 
penanganan dampak ekonomi diantaranya, pemberdayaan lulusan Balai Latihan Kerja dan 
Pengembangan Produktivitas (BLKPP) untuk penyediaan APD seperti membuat baju hazmat, 
cover sepatu, face shield, masker dan kantong mayat. 

Anggaran digelontorkan untuk pembelian bahan pembuat APD sebesar Rp 1 miliar. Selain itu 
kegiatan pendampingan pengelola pariwisata juga termasuk dalam program pemberdayaan 
di bidang ekonomi. Dalam konteks ini Dinas Pariwisata mengadakan belanja peralatan dan 
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perlengkapan higienitas destinasi wisata. Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp 234,6 
juta. Hasil pemeriksaan BPK menemukan proyek di Disnakertrans dan Dinas Pariwisata tersebut 
belum didukung bukti kewajaran harga pembelian barang dari penyedia barang sebesar Rp 1,3 
miliar.

b. Pengadaan Di Luar Peruntukkan Penanganan Pandemi Covid-19

Permasalahan ini terjadi di RSUD Nyi Ageng Serang pada Kabupaten Kulonprogo. RSUD itu 
merealisasikan dana BTT untuk pengadaan Intraoral Dental X Ray senilai Rp 49.4 juta dan Poly 
Medical Infant Warmer senilai Rp 59,1 juta. Alkes tersebut tidak terkait dengan penanganan 
penularan Covid-19 dan sifat kebutuhannya tidak memenuhi kriteria kedaruratan.  

Intraoral Dental X Ray digunakan untuk pemeriksaan radiologis gigi melalui mulut guna 
menegakkan diagnosa terkait penyakit dan gangguan gigi. Berdasarkan fungsinya, alat ini tidak 
terkait dengan penanganan dan/atau pencegahan penularan Covid-19. Pada saat pemeriksaan 
fisik yang dilakukan BPK diketahui bahwa alat ini berada di ruang radiologi. Berdasarkan 
wawancara BPK dengan kepala ruangan, ruang radiologi bahkan tidak digunakan untuk melayani 
pasien terkonfirmasi Covid-19. 

Pemeriksaan radiologi bagi pasien terkonfirmasi dilakukan di ruang Mayaretna (bangsal isolasi 
pasien terkonfirmasi Covid-19) menggunakan alkes mobile x-ray yang juga dibeli dengan dana 
BTT. Dari penelusuran lebih lanjut  diketahui bahwa RSUD Nyi Ageng Serang belum pernah 
memiliki alkes ini sehingga pengadaannya memang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan 
di poli gigi.

Perencanaan pengadaan alkes tersebut telah melalui proses verifikasi oleh verifikator di Dinas 
Kesehatan dan disetujui berdasarkan surat nomor 900/2717 tanggal 27 Juli 2020. Verifikator 
menjelaskan bahwa rencana kebutuhan barang (RKB) alkes tersebut disetujui dengan 
pertimbangan akan digunakan untuk pasien Covid-19 yang akan melakukan perawatan gigi 
dan memerlukan pemeriksaan radiologis. Pertimbangan ini tidak didasari data riwayat pasien 
Covid-19 yang membutuhkan perawatan gigi dan pemeriksaan radiologis mulut.

Selain itu pada pembelian Poly Medical Infant Warmer juga ditemukan kasus serupa. Alkes 
ini berfungsi sebagai penghangat untuk mencegah bayi mengalami hipotermia. Berdasarkan 
fungsinya, alkes tersebut tidak terkait dengan penanganan dan/atau pencegahan penularan 
Covid-19. Alkes tersebut ditempatkan di ruang/bangsal Abimanyu yang khusus merawat 
pasien kebidanan/maternal (ibu dan anak) dengan status non-covid. Berdasarkan permintaan 
keterangan kepada Kepala Ruang Abimanyu diketahui bahwa bangsal ini baru mulai beroperasi 
pada bulan Juli 2020 dan sebelumnya tidak memiliki alkes tersebut.  Covid-19 yang membutuhkan 
perawatan gigi dan pemeriksaan radiologis mulut.
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Pengadaan alkes tersebut untuk mendukung operasional bangsal Abimanyu yang baru 
beroperasi. Berdasarkan penelaahan dokumen usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
(RKBMD) TA 2020 tanggal 22 Februari 2019 diketahui bahwa kedua alkes tersebut telah 
diusulkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Kedua alkes tersebut pernah diusulkan untuk 
mendapatkan alokasi anggaran DAK, namun tidak disetujui. Direktur RSUD Nyi Ageng Serang 
kemudian mengajukan pengadaan kedua alkes tersebut melalui anggaran BTT dan proses 
pengadaan alkes dilakukan dengan metode penunjukkan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengadaan alkes ini bukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 namun pembeliannya 
menggunakan anggaran BTT.

Dari kronologi di atas diketahui pemerintah baik Pemda DIY maupun 4 kabupaten dan 1 kota 
telah merealisasikan anggaran hingga Rp130 miliar untuk pengadaan barang dan jasa yang 
terkait penanganan Covid-19 (sampai saat periode audit BPK). Proyek ini melibatkan lebih 
dari 80 penyedia barang. Sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Huruf 
E menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan darurat 
Covid-19, seharusnya dilaksanakan dengan praktik yang benar. 

Adapun bukti kewajaran harga barang memuat penjelasan mengenai struktur harga penawaran 
yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain berupa: 1). Bukti pembelian dari 
pabrikan/distributor; 2) Kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan; dan/atau 3) Harga yang sudah dipublikasikan. Pengadaan barang 
juga harus didasari pada prinsip-prinsip penting pengadaan yakni “bersih” atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Prinsip “transparan” yakni semua tahapan 
pengadaan boleh diketahui publik, kecuali hal yang dilarang; serta prinsip “akuntabel” yakni 
semua proses pengadaan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan 
merupakan objek audit /harus dipertanggungjawabkan .

Bertolak dari pemaparan di atas, tim menemukan terjadi pelanggaran aturan dalam PBJ terkait 
Covid-19 khususnya mengenai ketentuan bukti kewajaran harga dari penyedia di berbagai 
proyek pengadaan di seluruh wilayah DIY, yakni pemda/pemkot di lima kabupaten dan kota 
serta Pemda Yogyakarta. Selain bermasalah karena tidak ada bukti kewajaran harga, ada pula 
dugaan penggelembungan harga barang dalam pengadaan alat kesehatan terutama masker. 
Dari berbagai pengadaan alkes, sejauh ini masker adalah produk pengadaan yang bisa ditelusuri 
lebih jauh karena dalam LHP BPK dicantumkan lengkap pembelian harga masker jenis N95 per 
harga satuan atau per pcs. 

Berdasarkan hasil penelusuran, harga atau biaya pengadaan masker oleh Dinkes Kota Jogja dan 
RSUD Panembahan Senopati Bantul diduga digelembungkan. Dari berbagai PBJ tanpa bukti 
kewajaran harga tersebut juga diketahui Dinkes Kota Yogyakarta membeli masker jenis N95 



68

dengan harga yang berbeda-beda dari tiap penyedia. Masker N95 seri 8210 misalnya dibeli 
seharga Rp145.000 hingga Rp150.000 per pcs pada periode Mei 2020. Sedangkan masker N95 
seri 1860 dibeli dengan harga yang berbeda-beda pula dari masing-masing penyedia, yakni 
seharga Rp200.000 hingga Rp205.000 per pcs pada periode April hingga Mei 2020. 

Sedangkan di RSUD Bantul dari PBJ tanpa bukti kewajaran harga tersebut, antara lain melakukan 
pengadaan masker 3M N95 seri 1860 pada bulan Juni 2020 dengan harga berbeda-beda. 
Sebanyak 6.100 masker dibeli dari PT BMI seharga Rp210.000 per pcs (harga satuan) dengan 
total biaya Rp1,2 miliar. Sedangkan sebanyak 300 pcs masker dibeli seharga Rp 209.000 per pcs, 
dengan total biaya Rp62,7 juta. Padahal bila melihat harga masker jenis N95 di pasaran pada 
periode yang sama yakni Mei 2020 (periode PBJ masker N95 oleh Dinkes Kota Yogyakarta), 
jauh lebih murah dibandingkan harga pengadaan yang dilakukan Pemkot Jogja. Penelusuran 
dari pemberitaan harga masker pada periode Mei 2020 menunjukkan perbedaan harga yang 
cukup signifikan. Dikutip dari portal berita resmi cnnindonesia.com antara lain menyebut 
pantauan harga masker pada periode Mei 2020 untuk jenis N95 hanya dibanderol seharga 
rata-rata Rp80.000 per pcs (satuan).  Perbedaan harga di pasaran (termasuk e-commerce) dari 
pemantauan media dibandingkan harga pengadaan yang dilakukan Pemkot Jogja terdapat 
selisih cukup besar hampir dua kali lipat. 

Harga rata-rata masker N95 pada periode Mei 2020 tak jauh berbeda dengan periode Juni 2020 
(periode pembelian masker N95 oleh RSUD Panembahan Senopati Bantul). Sebab dari berbagai 
pemberitaan, kasus Covid-19 di Indonesia pada periode Juni 2020 belum meningkat signifikan. 
Artinya permintaan masker juga tak melonjak signifikan seperti pada saat awal Covid-19 yakni 
periode Maret 2020. Bila dibandingkan dengan harga rata-rata masker N95 di pasaran pada 
periode tersebut senilai Rp80.000, artinya harga pengadaan masker yang dilakukan oleh RS 
pelat merah di Bantul itu mencapai lebih dari dua kali lipat. 

Sejumlah temuan di atas diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya, PBJ 
tanpa bukti kewajaran harga diduga melanggar Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 
Adapun kasus pengadaan barang yang tidak tepat sasaran lantaran menggunakan dana Covid-19 
tapi tidak untuk penanganan Covid-19 diduga melanggar Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pada 
Lampiran I Bagian I Angka 1.1 yang menyatakan bahwa salah satu penanganan dalam keadaan 
darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat 
pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan 
dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, 
kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan 
keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana. 
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Kejadian itu juga diduga melanggar Perbup Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja 
Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan 
Covid-19 pada Bab II Batasan Penggunaan Pasal 4 menyatakan bahwa kegiatan antisipasi dan 
penanganan dampak penularan Covid-19, antara lain meliputi belanja bidang kesehatan dan 
hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19. Kondisi di atas 
mengakibatkan PBJ menjadi tidak tepat sasaran. 

Sedangkan dugaan mark up atau penggelembungan harga pembelian masker yang ditemukan di 
Dinkes Kota Jogja dan RSUD Bantul berpotensi merugikan keuangan negara. Kondisi tersebut 
diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Regulasi itu menyebutkan larangan bagi setiap pihak untuk melakukan perbuatan melawan 
hukum yang berdampak pada kerugian keuangan negara. 

Kami telah  berupaya menelusuri rekanan atau penyedia yang terkait proses PBJ yang diduga 
sarat pelanggaran itu. Tujuannya untuk mencari lebih jauh ada tidaknya dugaan persekongkolan 
di balik temuan tersebut. Kesulitan kami alami karena di dalam dokumen BPK yang menjadi 
basis penelusuran tidak menyebut lengkap nama penyedia hanya berdasar inisial. Sebagian 
besar temuan bahkan tidak menyebutkan inisial penyedia. 

Kondisi ini juga perlu menjadi pembelajaran bersama berbagai pihak. Dari sisi pemerintah 
yakni menyiapkan proses pengadaan yang lebih baik dan akuntabel, dari sisi pengawasan tentu 
harus semakin intens dilakukan baik audit maupun penindakan dugaan pidana. Sedangkan dari 
sisi masyarakat didorong untuk semakin aktif mengawasi kegiatan PBJ yang sangat rentan 
pelanggaran.

Temuan dan Analisis Pemantauan Anggaran: Penyaluran Bansos
dalam Penanganan Covid-19

Pada tahun 2020, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat 
yang terkena dampak pandemi Covid-19. Ada berbagai jenis bansos yang disalurkan pemerintah. 
Selain dari pemerintah pusat, ada juga bansos yang disalurkan oleh pemerintah daerah (pemda). 
Pada tahun 2020, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan pemerintah kabupaten/kota di 
DIY menyalurkan bansos berupa uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi 
Covid-19. Akan tetapi, penyaluran bansos oleh Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota di 
DIY itu masih diwarnai sejumlah masalah, misalnya, ada penerima bansos yang juga menerima 
bansos jenis lain, penerimaan bansos yang tidak memenuhi kriteria, serta data calon penerima 
bansos yang tidak akurat. 

Berbagai masalah tersebut antara lain tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa 
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Keuangan (BPK).  Dalam pantuan ini, terdapat temuan di sejumlah daerah, di antaranya:

a.  Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

Mengacu ke LHP BPK, pada tahun 2020 Pemda DIY menyalurkan Bantuan Sosial Tunai 
(BST) kepada masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial terdampak Covid-19. 
Anggaran yang disiapkan untuk BST itu adalah Rp 173.652.000.000. Sementara itu, 
realisasi anggaran BST itu adalah Rp 158.949.200.000 atau 91,53 persen. BST itu 
kemudian disalurkan Pemda DIY dalam dua tahap. Pemberian BST Tahap I oleh Pemda 
DIY diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 103/KEP/2020 tentang Penetapan 
Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 yang 
ditandatangani pada 12 Mei 2020. Keputusan Gubernur DIY itu menyatakan, BST akan 
diberikan tiga kali, yakni untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020. Namun, berdasarkan 
pemberitaan di media massa, BST itu baru mulai disalurkan pada pertengahan Mei 2020.

Dalam LHP BPK, penerima BST Tahap I adalah warga yang tidak menerima bansos dari 
pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako Reguler, 
dan Program Sembako Perluasan. Itulah kenapa, penerima BST harus menandatangani 
surat pernyataan tidak menerima tiga jenis bansos dari pemerintah pusat tersebut. 

BST Tahap I dilaksanakan dua kali. Penyaluran pertama dilakukan pada Mei 2020 kepada 
126.312 KK dengan nilai Rp 50.523.600.000. Pada penyaluran pertama ini, masing-
masing penerima memperoleh Rp 400.000. Sementara itu, penyaluran kedua dilakukan 
pada Juni 2020. 
Pada penyaluran kedua ini, masing-masing penerima langsung mendapat BST untuk dua 
kali penyaluran. Oleh karena itu, masing-masing penerima mendapat 2 x Rp 400.000 
atau Rp 800.000. Adapun untuk penerima yang belum menerima BST pada penyaluran 
pertama, mereka langsung mendapat 3 x Rp 400.000 atau Rp 1.200.000 pada penyaluran 
kedua. 

Pada penyaluran kedua ini, BST diberikan kepada 127.765 KK dengan nilai Rp 
104.432.000.000. Penyaluran BST Tahap II dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur 
DIY Nomor 200/KEP/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang 
kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Tahap 2. Penyaluran BST Tahap II dilakukan 
dengan sasaran 3.987 KK. Masing-masing penerima langsung menerima BST untuk tiga 
kali sehingga mereka menerima 3 x Rp 400.000 atau Rp 1.200.000.  

Berdasarkan informasi di LHP BPK, penerima BST Tahap II adalah warga yang tidak menerima 
BST Tahap I dari Pemda DIY serta tidak menerima bansos dari pemerintah pusat seperti 
Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako Reguler, dan Program Sembako 
Perluasan. Mengacu pada LHP BPK, BST Tahap II itu akhirnya bisa disalurkan untuk 3.329 
KK dengan nilai total Rp 3.994.800.000. 



71

Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penangan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemda 
DIY, BPK menemukan adanya ratusan penerima BST Tahap II yang juga menerima bansos 
lain, yakni BST Tahap I, PKH, dan Program Sembako Reguler/Perluasan. Total ada 418 
penerima BST Tahap II yang juga menerima bansos lain. Total nilai BST Tahap II yang 
diterima oleh 418 penerima itu adalah Rp 501.600.000. 

Rincian data penerima BST Tahap II yang juga menerima bansos lain adalah sebagai 
berikut: 

a. Terdapat 55 orang penerima BST Tahap II yang juga menjadi 
penerima PKH. Total nilai BST Tahap II yang disalurkan untuk 55 
orang ini adalah Rp 66.000.000. 

b. Terdapat 182 orang penerima BST Tahap II yang juga menjadi 
penerima Program Sembako Reguler/Perluasan. Total nilai 
BST Tahap II yang disalurkan untuk 182 orang ini adalah Rp 
218.400.000. 

c. Terdapat 181 orang penerima BST Tahap II yang juga menerima 
PKH. Total nilai BST Tahap II yang disalurkan untuk 55 orang ini 
adalah Rp 217.200.000.

b.  Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran (TA) 2020 menganggarkan Belanja 
untuk kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 41.000.000.000. Hingga 15 
November 2020, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp 20.890.647.300 atau 50,95%. 
Anggaran itu antara lain digunakan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat 
yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai BST itu adalah Rp 200.000 per bulan per 
orang dan diberikan untuk 6 bulan, yaitu Mei-Oktober 2020. Pemkab Sleman menyalurkan 
BST kepada masyarakat dengan beberapa kategori, yakni penduduk Kabupaten Sleman 
yang tergolong keluarga miskin atau rentan miskin, keluarga yang sudah masuk dalam Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sleman, dan/atau keluarga yang belum 
terdata tapi belum masuk sasaran program lain yang sejenis dan terdampak Covid-19 
secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
Pemkab Sleman, BPK menemukan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat 35 nama calon penerima tanpa Nomor Induk Kependudukan 
(NIK), 941 nama tanpa Nomor Kartu Keluarga (KK) dan 322 nama tanpa 
alamat domisili pada data Penerima BST Covid-19 Tahap I
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b. Terdapat 52 nama calon penerima penerima tanpa NIK, 692 nama tanpa 
Nomor KK, dan 74 nama tanpa alamat domisili pada data Penerima BST 
Covid-19 Tahap II 

c. Terdapat 19 nama calon penerima yang terindikasi tidak memenuhi 
kriteria penerima BST karena bekerja sebagai perangkat desa, Tentara 
Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN, dan dosen. 
Namun, berdasar dokumen penyaluran BST, 19 nama itu telah menerima 
BST sebesar Rp3.800.000

d. Terdapat 25 nama calon penerima yang ternyata sudah pindah 
kependudukan, baik antar kabupaten maupun antar provinsi, pada 
data penerima BST Covid-19 Tahap I dan Tahap II. Padahal, mengacu 
dokumen penyaluran BST, sebanyak 25 nama tersebut tercatat sudah 
menerima BST sebesar Rp5.000.000

e. Terdapat penerima BST Covid-19 dari Pemkab Sleman yang telah 
mendapat bansos lain dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, 
Pemda DIY, maupun Pemkab Sleman sendiri. Jumlah penerima bansos 
ganda itu mencapai 2.403 orang dengan nilai BST yang telah diterima 
sebesar Rp 480.000.000

f. Terdapat 59 nama penerima BST yang tercantum sebagai penerima BST 
sebanyak dua kali. Oleh karena itu, sebanyak 59 orang itu menerima 
BST sebanyak dua kali dengan nilai total Rp 400.000. Padahal, mereka 
seharusnya menerima bansos satu kali dengan nilai Rp 200.000 saja.  
Nilai pemberian bansos ganda untuk 59 orang itu sebesar Rp 11.800.000. 
Berdasarkan penelusuran BPK, diketahui bahwa para penerima bansos 
itu diusulkan oleh dua pihak berbeda, yakni dari pemerintah desa 
dan anggota DPRD. Namun, usulan dari dua pihak berbeda itu tidak 
diverifikasi dan divalidasi secara memadai sehingga terdapat 59 nama 
yang tercantum sebagai penerima sebanyak dua kali. 

c.  Pemerintah Kabupaten Bantul

Pada tahun 2020, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bantul mengajukan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 20.935.911.750. Hingga 15 
November 2020, realisasi BTT itu mencapai Rp 20.914.811.750. Anggaran BTT itu antara 
lain dipakai untuk bansos kepada keluarga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Realisasi 
anggaran untuk bansos itu sebesar Rp 19.172.100.000. Mengacu Keputusan Bupati Bantul 
No 301 Tahun 2020, Pemkab Bantul menyalurkan bansos sebesar Rp 600.000 per orang 
per bulan untuk tiga bulan sejak Juni 2020. Total sasaran bansos untuk periode Juni, Juli, 
dan Agustus 2020 itu sebanyak 8.984 orang. Sementara itu, pada Agustus, September, 
dan Oktober 2020, Pemkab Bantul juga menyalurkan bansos sebesar Rp 300.000 per 
orang per bulan dengan target sasaran sebanyak 5.385 orang. 
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Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
Pemkab Bantul, BPK menemukan adanya 28 orang penerima bansos dari Pemkab Bantul 
yang juga menerima bansos lain, baik dari pemerintah pusat, maupun Pemda DIY. Namun, 
LHP BPK tidak menyebutkan berapa nilai bansos yang diterima 28 orang tersebut.

d. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun 2020, Pemkab Kulon Progo mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman 
Sosial sebesar Rp 26.689.690.616. Sampai 15 November 2020, realisasi anggaran 
tersebut mencapai 15.442.874.500. Anggaran Jaring Pengaman Sosial itu digunakan 
untuk pemberian BST kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Besaran BST 
yang diberikan Pemkab Kulon Progo sebesar Rp 300.000 per bulan per penerima. BST itu 
diberikan paling lama 5 bulan selama masa tanggap darurat Covid-19 dan setelah masa 
tanggap darurat.

Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
Pemkab Kulon Progo, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat 87 orang penerima bansos dari Pemkab Kulon Progo yang 
juga menerima bansos lain, baik dari pemerintah pusat, Pemda DIY, 
maupun Pemkab Kulon Progo sendiri. Nilai bansos yang diterima 87 
orang tersebut mencapai Rp 68.400.000.

b. Terdapat 6 orang penerima bansos dari Pemkab Kulon Progo yang 
tidak memenuhi kriteria untuk mendapat bansos. Mereka terdiri 
dari 1 orang yang bukan warga Kulon Progo, 2 orang sudah pindah 
kependudukan ke luar DIY, 2 orang berprofesi sebagai perangkat 
desa, dan 1 orang berprofesi sebagai karyawan BUMN. Total nilai 
bansos yang diterima 6 orang itu adalah Rp 1 juta. 

e.  Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Sama seperti pemerintah kabupaten/kota lain di DIY, Pemkab Gunungkidul juga 
menyalurkan bansos untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan 
tersebut diberikan kepada penerima dengan beberapa kategori. Salah satu kategori 
penerima adalah keluarga tidak mampu yang tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS). Jumlah sasaran penerima kategori ini adalah 2.938 orang. Kategori lain 
penerima bansos adalah pekerja sektor informal yang terkena dampak pandemi Covid-19 
dengan jumlah sasaran 10.639 orang. Besaran bantuan untuk dua kategori penerima itu 
adalah Rp 600.000 per keluarga dan diberikan satu kali.  



74

Pemkab Gunungkidul juga memberikan bantuan tunai bagi pasien positif Covid-19, ODP, 
PDP, dan OTG. Besaran bantuan untuk kategori ini sebesar Rp 300.000 per keluarga dan 
diberikan satu kali. Sasaran bantuan untuk kategori ini adalah 3.519 penerima. Selain itu, 
ada juga bantuan berupa sembako senilai Rp 200.000 untuk keluarga yang menjalankan 
isolasi mandiri dan disabilitas. Hingga 31 Oktober 2020, bantuan sembako itu telah 
diberikan pada 806 orang dengan nilai anggaran  Rp 159.588.000. 

Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
Pemkab Gunungkidul, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut: 

a. Terdapat 78 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang 
tercantum lebih dari satu kali dalam satu SK yang sama 

b. Terdapat 323 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang NIK-
nya tidak sesuai dengan aturan baku dan/atau tidak diisi 

c. Terdapat 789 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang juga 
menerima bansos dari pihak lain, baik dari pemerintah pusat maupun 
Pemda DIY. 

d. Terdapat 58 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang tidak 
masuk kategori miskin atau rentan miskin

e. Terdapat 12 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang sudah 
pindah dari Kabupaten Gunungkidul 

f. Terdapat 1 penerima bansos dari Pemkab Gunungkidul yang sudah 
meninggal 

f.  Pemerintah Kota Yogyakarta

Pada tahun 2020, Pemkot Yogyakarta mengalokasikan anggaran Jaring Pengaman Sosial 
untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Anggaran itu terdiri dari dua tahap. 
Tahap pertama, dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.935.196.000 dengan realisasi sebesar 
Rp 8.102.796.000 hingga 15 November 2021. Di tahap kedua, alokasi anggaran sebesar 
Rp 6.985.548.000 dengan realisasi Rp 5.221.060.000. Pada tahap I, jumlah sasaran 
penerima bansos dari Pemkot Yogyakarta sebanyak 5.483 keluarga yang belum menerima 
bansos lainnya. Adapun pada tahap II, jumlah sasaran penerima sebanyak 3.833 keluarga. 
Nilai bantuan yang diberikan Pemkot Yogyakarta sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 
bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. 

Berdasarkan LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 
Pemkot Yogyakarta, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat 42 nama pada data penerima bansos yang tidak memenui 
kriteria bansos karena memiliki pendapatan di atas nilai parameter 
penerima bansos. Mereka berprofesi sebagai PNS, karyawan BUMN, 
dan akuntan
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b. Terdapat 19 nama penerima bantuan dengan status sudah pindah ke 
daerah lain atau sudah meninggal

c. Terdapat 237 nama penerima tanpa data NIK/Nomor KK
d. Terdapat perbedaan NIK pada 21 penerima. Perbedaan terjadi di 

antara data penerima pada isian kuesioner KPM (Keluarga Penerima 
Manfaat) dengan daftar penerima berdasar laporan dari PT Pos. 

e. Terdapat 933 calon penerima bantuan dan 7 penerima bantuan yang 
telah mendapatkan bansos dari program lain berdasarkan laporan 
retur PT Pos 

f. Terdapat 8 penerima bantuan dengan NIK yang sama tapi nama 
berbeda-beda 

g. Terdapat 35 penerima bantuan yang juga menerima bansos dari 
pihak lain, baik dari pemerintah pusat maupun Pemda DIY

Dari berbagai temuan yang dipaparkan dalam LHP BPK, tampak jelas bahwa penyaluran 
bansos oleh Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota di DIY masih diwarnai berbagai 
masalah serius. Keberadaan beberapa penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria serta 
adanya penerima bansos ganda juga tidak memenuhi rasa keadilan. Sebab, jika masalah-
masalah tersebut bisa diantisipasi sejak awal, bansos yang diberikan kepada mereka yang 
tidak berhak itu bisa dicegah. Berbagai permasalahan itu tidak sesuai dengan sejumlah 
peraturan sebagai berikut:

Pertama, Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan 
Perubahan APBD Tahun 2020. Diktum c instruksi tersebut antara lain menyatakan, 
pemerintah daerah harus melaksanakan pendataan terhadap daftar nama dan alamat 
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dalam rangka menjaga tidak terjadi 
tumpang tindih dengan pelaksanaan bantuan sosial lainnya.  

Kedua, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan 
Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda. Pada lampiran diktum c instruksi 
tersebut dinyatakan, pemberian hibah atau bansos diberikan secara langsung sesuai 
kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh pemerintah daerah berdasarkan 
analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan 
dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos. 

Ketiga, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 yang telah 
diubah dengan Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasal 1 Permensos itu menyatakan bahwa verifikasi data 
adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan 
atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara itu, validasi data adalah 
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proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid 
atau telah memenuhi aturan validasi. Adapun Pasal 5 ayat (3) peraturan itu menyatakan, 
jika verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan DTKS ditemukan ketidaksesuaian, 
pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan 
data. 

Laporan analisis ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi terkait penyaluran bansos 
oleh Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota di DIY. Apalagi, pandemi Covid-19 
belum diketahui kapan akan berakhir sehingga masyarakat yang terkena dampak pandemi 
juga masih membutuhkan bansos. Ke depan, perlu dipastikan penyaluran bansos benar-
benar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat bisa 
merasakan manfaat bansos yang disalurkan pemerintah.
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Jawa Timur

Temuan Pemantauan Pengadaan barang dan jasa: Vaccine Booster 
Surabaya

Pemerintah pusat melakukan vaksinasi tahap lanjutan untuk masyarakat umum pada Januari 
2022. Namun di Surabaya, ratusan orang sudah mendapatkan booster vaksin mendahului 
program pemerintah yaitu sejak November 2021. Kementerian Kesehatan menegaskan, vaksin 
booster saat itu hanya untuk tenaga kesehatan. Booster vaksin ini menggunakan sinovac yang 
pengadaannya dilakukan pemerintah.

Ada dugaan, vaksin ini bocor ke tangan kelompok tertentu atau sindikat. Mereka 
memperjualbelikan vaksin booster sinovac seharga Rp 250.000. Undangan vaksin dilakukan 
tertutup melalui pesan singkat WA di kalangan terbatas. Padahal, penyelenggara vaksinasi 
adalah pemerintah, TNI, Polri dan swasta yang direkomendasi Kementerian Kesehatan. Dua 
pelaku yang berhasil diidentifikasi berinisial YE dan DA.

Selain berbagai fasilitas kesehatan yang diselenggarakan pemkot, TNI dan Polri juga menggelar 
vaksinasi massal. Surabaya termasuk kota dengan cakupan vaksinasi tertinggi di Jawa Timur, baik 
untuk nakes, lansia maupun anak. Dosis yang disuntikkan pun juga paling tinggi dibandingkan 
daerah lain. Sampai 26 Januari 2022, vaksin sudah disuntikkan untuk 2,17 juta jiwa warga ber-
KTP Surabaya dan 1,18 juta untuk warga non-KTP Surabaya.
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Namun, gencarnya vaksinasi di Kota Pahlawan tidak dibarengi keterbukaan informasi kepada 
publik. Publik tidak mengetahui berapa dosis vaksin yang didistribusikan pemerintah pusat dan 
provinsi ke pemkot, TNI, dan Polri. Berapa yang digunakan dan berapa pula sisanya. Sisa vaksin 
yang tidak dilaporkan inilah yang diduga kuat dikumpulkan sindikat penjual vaksin sinovac, 
untuk kemudian diperjualbelikan ke masyarakat.

Kasus perdagangan vaksin sinovac sisa vaksinasi gelombang pertama dan kedua ini masih dalam 
tahap penyidikan oleh Polrestabes Surabaya. Kasus ini diproses setelah ada laporan dari Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya yang telah lebih dahulu mendapat laporan dari masyarakat yang 
menyebutkan bahwa ia mendapat vaksin dosis ketiga atau  dengan cara membayar Rp250.000 
kepada pihak penyelenggara.144 Polisi menduga bahwa praktik jual-beli vaksin ini dilakukan oleh 
masyarakat biasa yang mengepul sisa vaksin sinovac.145

Namun, berbeda dengan keterangan Kapolrestabes Surabaya Kombes Akhmad Yusep 
Gunawan, informasi dan temuan di lapangan justru menunjukkan bahwa ada dugaan jaringan 
ini melibatkan sejumlah penyelenggara negara dan swasta karena, pelaku lapangan yang 
menggelar vaksinasi massal ilegal, merupakan tangan ketiga. Artinya ada pelaku lain, mulai dari 
pengumpul vaksin di lokasi acara vaksinasi sampai yang mendistribusikan vaksin itu hingga ke 
tangan penyelenggaran. Temuan di lapangan, ada dua penyelenggara, yakni jaringan Yohanes, 
pengusaha di bidang pemasaran properti dan Deddy Andrianto pengurus Walubi Surabaya.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program vaksinasi baik yang dalam kerangka vaksinasi 
gotong royong maupun vaksinasi program, berhak diterima warga secara cuma-cuma atau 
gratis.146 Selain itu, saat vaksin booster atau dosis ketiga mereka perjual-belikan, pemerintah 
belum mengambil kebijakan apapun terkait booster. Saat itu, vaksinasi baru difokuskan untuk 
dosis 1 dan 2. 

Vaksinasi booster ilegal ini diselenggarakan dua sindikat ini mendahului program pemerintah, 
tidak memiliki kewenangan apapun menguasai vaksin sinovac, memperjualbelikan vaksin 
sampai tidak menjalankan petunjuk teknis pemberian vaksin termasuk potensi adanya kejadian 
ikutan pasca imunisasi atau KIPI.

Pemantau mendapatkan informasi adanya kegiatan vaksinasi massal di sebuah rumah ibadah, 
tepatnya vihara di Jalan Kalisari, Surabaya pada 22 November 2021. Informan menyebutkan, 
pada 23 November 2021 digelar vaksinasi massal di ruangan pertemuan di lantai dua. Vaksinasi 
ini dosis 3 atau booster dan berbayar. Setiap masyarakat yang divaksin, harus membayar 
Rp250.000 sampai Rp300.000 per dosis.

144	 	Kukuh	S.	Wibowo	(ed.),	“Polisi	Menduga	Vaksin	Booster	yang	Dijualbelikan	di	Surabaya	Vaksin	Bekas”,	Tempo.co,	7	
Januari	2022,	https://nasional.tempo.co/read/1547361/polisi-menduga-vaksin-booster-yang-dijualbelikan-di-surabaya-vaksin-
bekas/full&view=ok,	diakses	pada	5	April	2022

145  Ibid.
146	 	Pasal	3	ayat	(3)	dan	(4)	Peraturan	Menteri	Kesehatan	Republik	Indonesia	Nomor	10	Tahun	2021	Tentang	Pelaksanaan	
Vaksinasi	Dalam	Rangka	Penanggulangan	Pandemi	Corona	Virus	Disease	2019	 (Covid-19)	 berbunyi	 demikian,	 “(3)	Pelaksanaan	
Vaksinasi	COVID-19	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1)	dan	ayat	(2)	dilakukan	melalui	Vaksinasi	Program	atau	Vaksinasi	Gotong	
Royong.	 (4)	Penerima	Vaksin	dalam	pelayanan	Vaksinasi	Program	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	 (3)	tidak	dipungut	bayaran/
gratis.”
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Pada 23 November 2021, berdasarkan laporan dan investigasi lapangan ke lokasi yang tertera 
pada pesan whatsapp terbatas yang diperoleh dari Informan, ada ratusan warga yang silih 
berganti datang ke lokasi untuk vaksinasi. Kebanyakan adalah keluarga. Tidak ada spanduk atau 
penanda bahwa di lokasi tengah diselenggarakan vaksinasi dosis ketiga atau vaccine booster, 
seperti sewajarnya ada di lokasi vaksinasi massal lainnya. Semuanya serba tertutup.

Bahkan peserta vaksinasi booster banyak yang tidak mengetahui

ruangan penyelenggaraan vaksinasi.

Beberapa hari kemudian, pemantau kembali mendapatkan pesan singkat berisi pemberitahuan 
adanya vaksinasi booster. Pemantau dan tim liputan lantas mentransfer biaya vaksinasi ini 
ke rekening dengan inisial YEZ. Tak lama kemudian, Y mengkonfirmasi pembayaran dan 
pemberitahuan lokasi vaksin. Vaksinasi kedua digelar pada 11 Desember 2021 di halaman 
parkir lantai 5 Pasar Atum. Namun kemudian dialihkan di kantor perusahaan jasa kurir barang 
di Jalan Biliton.

Vaksinasi booster ketiga, diadakan di sebuah ruangan di kedai kopi di Jalan Kapasan. Di lokasi 
ini, peserta relatif sepi. Peserta datang, naik ke lantai dua dan langsung disuntik vaksin. Setelah 
itu peserta langsung meninggalkan lokasi tanpa menunggu 15 menit untuk mengetahui reaksi 
tubuh pasca menerima vaksin. Semuanya berlangsung cepat. Bahkan dua nakes yang terlibat, 
terlihat ingin segera meninggalkan lokasi.

Vaksinasi booster ini ilegal karena dilakukan di saat pemerintah belum membuka vaksinasi 
booster untuk masyarakat umum. Kedua, pelaku menarik biaya untuk vaksinasi booster sebesar 
Rp250.000. Pelaksanaannya pun tidak sesuai standar. Penerima vaksin sama sekali tidak 
diregistrasi dalam database milik pemerintah, termasuk aplikasi peduli lindungi. Tidak perlu 
KTP. Intinya, sudah membayar, datang dan langsung disuntik vaksin. 

Dalam formulir pendaftaran, penerima vaksin diminta mengisi nama sesuai KTP, alamat, nomor 
ponsel, dan tanggal terakhir vaksin. Konsep formulir ini jauh berbeda dengan ketika melakukan 
vaksin dosis pertama dan kedua. Pada vaksinasi resmi, penerima vaksin diminta mengisi dua 
lembar form berisi informasi pribadi yang lebih detail, termasuk riwayat kesehatan serta ada 
lembar yang harus ditandatangani penerima vaksin.

Saat berbicara dengan Y terkait kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau 
KIPI, ia mengatakan tidak ada KIPI selama dia menjadi penyelenggara vaksinasi booster sinovac. 
Nakes yang terlibat pun mengatakan kalau mengalami panas, penerima vaccine booster bisa 
langsung minum obat panas. Intinya mereka tidak bertanggung jawab ketika terjadi KIPI pada 
warga yang divaksin.
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Ada dugaan keterlibatan aparat pemerintah atau penyelenggara negara dalam sindikat atau 
jaringan penjual vaksin ini. Indikasi pertama adalah, vaksin yang diperjualbelikan bermerek 
sinovac. Seperti diketahui, vaksin merek ini, mulai dari pengadaan, pendistribusian sampai 
penyuntikkan, semuanya dalam rantai kendali pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah 
instansi pemerintah, TNI dan Polri. 

Dari penyelidikan kepolisian pasca rilis pemberitaan kasus ini, vaksin yang digunakan sindikat 
ini diketahui berasal dari sisa vaksin di acara vaksinasi massal yang digelar pemerintah, termasuk 
polisi. Hal ini dikonfirmasi oleh informan di Polrestabes Surabaya yang mengatakan sisa vaksin 
itu salah satunya berasal dari vaksinasi massal di Polrestabes Surabaya. Pelaku berinisial Y juga 
mengaku sebagai tangan ketiga. Dia mengatakan, mendapatkan vaksin itu dari temannya.

Keterangan Kapolrestabes Surabaya yang menyebutkan bahwa pelaku hanya masyarakat biasa 
dan tidak melibatkan aparat pemerintah, perlu dikritisi kembali. Pasalnya, sisa vaksin sinovac 
masih merupakan barang milik negara yang harus dicatat dan dilaporkan. Berdasarkan Lampiran 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) angka (2) Bagian F tentang Perhitungan Kebutuhan dan 
Rencana Distribusi Vaksin COVID-19, Peralatan Pendukung dan Logistik, disebutkan bahwa 
sisa vaksin tidak dapat diperjualbelikan dan harus dikembalikan ke negara. 

Artinya, penyelenggara vaksinasi booster ilegal tidak dapat begitu saja memperoleh stok vaksin 
yang berasal dari sisa vaksinasi gelombang pertama dan kedua. Dibutuhkan tangan lain, sampai 
sisa vaksin ini sampai bisa ke tangan pelaku lapangan. Ketika vaksinasi ini digelar polri, maka 
panitia acara adalah polisi. Dalam konteks kasus ini, panitia vaksinasi lah yang mengetahui 
berapa dosis, berapa yang dipakai, dan berapa sisa vaksin dalam kegiatan vaksinasi massal. Dari 
rangkaian peristiwa ini, ada dugaan kuat pelanggaran yang terjadi terkait dengan pengelolaan 
barang negara, yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi.

Indikasi keterlibatan aparat pemerintahan menguat setelah 1 (satu) bulan melakukan 
penyelidikan, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya tak juga mau membuka kasus ini ke 
publik. Beberapa kali Pemantau meminta konfirmasi, baik ke Kapolrestabes Surabaya Kombes 
Pol Akhmad Yusep Gunawan maupun ke Kasatreskrim AKBP Mirzal Maulana, keduanya kompak 
mengatakan masih mendalami kasus. 

Terakhir, Mirzal mengajak pemantau bertemu untuk membicarakan kasus ini. Berdasarkan 
pembicaraan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dugaan konflik kepentingan dalam 
penanganan kasus ini ketika ditangani Polrestabes Surabaya. Mengingat sisa vaksin yang sampai 
ke tangan pelaku, salah satunya berasal dari acara vaksinasi di Polrestabes Surabaya. Sehingga, 
kasus ini bisa saja dipetieskan seiring berjalannya waktu.
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Tertutupnya akses publik pada informasi jumlah, distribusi dan penggunaan vaksin menjadi celah 
penyimpangan, termasuk pungli dan jual beli vaksin yang dibeli menggunakan dana APBD. Di 
semua dashboard informasi milik pemerintah, tak satupun merilis informasi vaksin ini secara 
terbuka. Ini yang membuat kontrol terhadap penyelenggaraan vaksinasi di masa pandemi, sulit 
dilakukan.

Temuan dan Analisis Pemantauan Anggaran Dana Bantuan Operasional 
Pendidikan (BOP) Covid-19 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 2020

Sebagai respon atas pandemi Covid-19, Kementerian/ Lembaga Negara menerima mandat dari 
Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk melakukan refocusing dan 
realokasi anggaran 2020. Mandat tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan 
Nomor SE-6/MK.02/2020 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 
Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19).

Merespon hal tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan program Bantuan Operasional 
Pendidikan, yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berada di 
bawah koordinasinya. Program tersebut berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren Kementerian Keagamaan, dan menyasar sekitar 21.173 pesantren, 62.153 
Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al-Quran.147 Adapun 
anggaran yang dialokasikan di tahun 2020 untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 
Rp2,599 triliun.

Meskipun program ini bertujuan baik, yaitu meringankan beban operasional lembaga pendidikan 
keagamaan, tapi dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran distribusi. Salah 
satu lokasi yang berhasil dipantau adalah, 5 (lima) lembaga pendidikan agama di Kabupaten 
Pamekasan, Jawa Timur. Ada 1 (satu) modus yang secara konsisten ditemukan dari lima lembaga 
pendidikan agama yang bersedia diwawancarai, dan dugaan pelanggaran dalam distribusi dana 
BOP di Pamekasan yaitu, pemotongan oleh Pihak Ketiga.

Sebagai gambaran, pemantau melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan pesantren 
di wilayah Pamekasan. Kelima lembaga pendidikan keagamaan tersebut adalah,

1. Lembaga Pendidikan Al-Quran NH di Desa Tentenan Timur;
2. Lembaga Pendidikan Al Quran AN di Desa Gugul, Kecamatan 

Tlanakan;
3. Pondok Pesantren KK di Desa Lancar Kecamatan Larangan;
4. Pondok Pesantren SH Desa Lancar Kecamatan Larangan; dan
5. Yayasan NH Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan.

147	 	Ahmad	Naufal	Dzulfaroh,	“Pesantren	dan	Lembaga	Pendidikan	Islam	Dapat	Bantuan	Operasional,	Ini	Ketentuan	dan	
Prosedurnya”,	Kompas.com,	28	Agustus	2020,	https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/125500365/pesantren-dan-
lembaga-pendidikan-islam-dapat-bantuan-operasional-ini?page=all,	diakses	pada	15	Maret	2022
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Pemotongan Bantuan Oleh Pihak Ketiga148

Berdasarkan dokumen dan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara, terdapat 
pelanggaran berupa pemotongan dana BOP yang diberikan kepada lima lembaga pendidikan 
keagamaan islam di Kabupaten Pamekasan. Misalnya di Lembaga Pendidikan Al Quran NH Desa 
Tentenan Timur, menurut informasi dari narasumber yang juga pengurus lembaga tersebut, 
terdapat praktik dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum yang mengaku 
sebagai staf Dirjen Kemenag. Modusnya adalah meminta data-data berupa informasi soal 
lembaga pendidikan tersebut untuk keperluan administrasi pencairan bantuan. Namun, dana 
BOP yang seharusnya menjadi hak mereka, ternyata telah dicairkan oleh pihak lain. Setelah 
narasumber mencoba untuk mengurus dan mengembalikan hak lembaganya, namun menurut 
informasi dana bantuan dapat dicairkan akan tetapi dipotong 30 persen. 

Selain itu, pemotongan dan rekayasa dokumen juga terjadi di Yayasan NH, Desa Panglegur, 
Kecamatan Tlanakan dan Lembaga Pendidikan Al Quran AN, Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan 
dilakukan satu orang yakni R, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Modusnya adalah 
mengumpulkan sejumlah nama mushola untuk diajukan ke Kementerian Agama pusat terkait 
dana bantuan Covid-19. Semua persyaratan dikerjakan oleh R, mulai dari pembuatan rekening, 
pengajuan ijin operasional lembaga ke Kemenag Kabupaten Pamekasan. Pihak penerima hanya 
tinggal menunggu waktunya pencairan. Ketika sudah pencairan, K. Rahbini membebankan tarif 
imbalan antara Rp1 juta hingga Rp 4 juta untuk masing-masing lembaga.

Kemudian Dana BOP untuk Pondok Pesantren Kembang Kuning, Desa Lancar, Kecamatan 
Larangan dan Pondok Pesantren Sabilul Huda, Desa Lancar, Kecamatan Larangan dipotong 
sebesar 30 persen. Pelaku mengaku sebagai staf ahli DPR.

148	 	Seluruh	bagian	 ini	diambil	dari:	Diky	Anandya,	dkk, Pemantauan Program Bantuan Operasional Pesantren untuk Pondok 
Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten, Indonesia	
Corruption	Watch,	2022,	hlm.	26	
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Temuan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa: Pemetaan Aktor
dalam Kasus Korupsi Pengadaan Masker di Provinsi Banten dan 
Kota Serang Tahun 2020

Pada tahun 2020, Pemprov Banten melakukan tiga kali refocusing APBD Tahun Anggaran 
2020 untuk kepentingan penanganan pandemi begitu Covid-19 datang. Di tahun itu total 
anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 2,1 triliun dan dicairkan melalui tiga tahap. Tahap 
pertama, alokasi sebesar Rp 161 miliar yang difokuskan pada biaya tak terduga sesaat setelah 
Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Tahap kedua, sebesar Rp 1,21 triliun untuk 
penanggulangan virus dan tahap terakhir dilakukan dengan penambahan biaya tak terduga 
sebesar Rp 400 miliar. 

Kepala Biro Bina Perekonomian Pemprov Banten, Ahmad Syaukani, mengatakan bahwa 
refocusing anggaran APBD pada tahun 2020 ini terbagi dalam beberapa program kerja di masing-
masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Lebih spesifik, anggaran yang dialokasi terkait 
penanganan kesehatan totalnya senilai Rp 266 miliar, penanggulangan dampak ekonomi senilai 
Rp 245 miliar, dan bantuan untuk ke pemerintah kabupaten dan kota di bawah provinsi sebesar 
Rp 440 miliar. Selain itu anggaran dikucurkan dalam bentuk jaring pengamanan sosial sebesar 
Rp 1,1 triliun yang diperuntukkan bagi 421.177 warga di seluruh provinsi Banten.149

149	 	Bahtiar	Rifa’i,	“Total	Alokasi	Anggaran	Penanganan	Covid-19	di	Banten	Rp2,1	Triliun”,	Detik.com,	23	Juni	2020,	https://
news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5065446/total-alokasi-anggaran-penanganan-covid-19-di-banten-rp-21-triliun

Banten
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Dalam perjalannya, penanggulangan bencana ini menimbulkan celah bagi terjadinya korupsi. 
Salah satunya adalah korupsi pengadaan 15 ribu masker di Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. 
Kasus korupsi ini menjadi perhatian publik dan mendapatkan kecamatan masyarakat. Betapa 
tidak, di tengah situasi genting saat penanganan virus oleh semua pihak, justru diwarnai dengan 
praktik oknum yang culas dan ingin mencari keuntungan.

Alokasi anggaran pengadaan 15 ribu masker ini, berasal dari pagu anggaran Belanja Tidak 
Terduga (BTT) senilai Rp 3,3 miliar pada 2020. Kasus ini sendiri kemudian ditangani oleh 
Kejaksaan Tinggi Banten, di mana pada tanggal 27 Mei 2021 kejaksaan menetapkan 3 (tiga) 
orang tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah, Lia Susanti, seorang aparatur sipil negara 
(ASN) dengan jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sekaligus Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) di Dinkes Provinsi Banten. Kedua, penyedia dari pihak swasta yakni Wahyudin 
Firdaus selaku Direktur PT. RAM, dan rekan sesama satu perusahaan, Agus Suryadinata. 

Begitu kasus ini naik pada proses penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka oleh Kejati 
Banten, pada keesokan harinya tanggal 28 Mei 2021, tiba-tiba 20 pejabat di lingkungan Dinas 
Kesehatan mengeluarkan surat pernyataan sikap solidaritas terhadap Lia Susanti dengan cara 
mengundurkan diri. Salah satu dasar pengunduran diri yang tercantum dalam surat pernyataan  
sikap tersebut adalah, karena menurut mereka tidak ada upaya perlindungan dari atasan Lia 
Susanti, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti. Padahal menurut 
mereka, Lia Susanti hanya menjalankan perintah atasan.

Ke-20 orang itu adalah keseluruhan pejabat strategis dinas mulai dari eselon III dan IV. Mereka 
mengirimkan surat dalam bentuk Pernyataan Sikap yang disampaikan ke Gubernur Banten 
Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy dan ditembuskan ke DPRD Provinsi 
Banten. 

Pernyataan sikap ini kemudian malah ditanggapi oleh Pemprov dengan pemberhentian 20 orang 
tersebut dari jabatannya. Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) malah melakukan 
rekruitmen atau penerimaan pegawai baru melalui open bidding untuk mencari pengganti kedua 
puluh orang yang tadi mengundurkan diri. 

Puncaknya, pada pertengahan Juni, Gubernur Wahidin Halim kemudian memutuskan untuk 
memecat 4 orang eselon III dan IV dan sisanya dinonjobkan sebagai pejabat lingkungan dinas.150 
Kepada publik, Gubernur sendiri tidak menjelaskan alasan pemecatan dan pe-nonjob-an mereka. 
Ia hanya menyatakan bahwa seorang ASN harus loyal dan setia pada sumpah jabatan. 

Lalu, pengadaan masker Covid-19 di Dinas Kesehatan sendiri menurut Kejati Banten dilakukan 
dengan modus persekongkolan antara tersangka. Mereka mengubah Rencana Anggaran Belanja 
(RAB) dengan menaikkan harga atau mark up masker yang jumlah pembelian keseluruhannya 
15 ribu buah. Diketahui bahwa harga satuan yang sebenarnya adalah Rp 70 ribu dan diubah 

150	 	Bahtiar	Rifa’i	 ,	 “Lagi,	4	Pejabat	Dinkes	Banten	Dipecat	 Imbas	Korupsi	Pengadaan	Masker”,	Detik.com,	14	Juni	2021,		
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5604896/lagi-4-pejabat-dinkes-banten-dipecat-imbas-korupsi-pengadaan-masker
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menjadi Rp 220 ribu per buah. Penyedia yang ditunjuk oleh pemprov adalah PT. RAM yang 
dipimpin oleh Wahyudin Firdaus sebagai direktur. Namun faktanya, PT RAM membeli masker 
ke PT. Berkah Mandiri Manunggal atau PT BMM dengan harga Rp70 ribu perbuah, kemudian 
mengubah kuitansi pembeliannya menjadi Rp220 ribu.  

Pada tanggal 21 Juli 2021, di persidangan Pengadilan Tipikor Serang, diketahui dalam dakwaan 
JPU untuk terdakwa Wahyudin Firdaus dan Agus Suryadinata maupun Lia Susanti, pengadaan 
15 ribu masker itu adalah jenis KN-95. Masker diperuntukan untuk tenaga medis baik itu RSUD 
Banten maupun rumah sakit lain untuk penanggulangan Covid-19. Tapi, dari hasil audit BPKP 
Nomor: SR-23/PW30/5/2021, pengadan itu ditemukan masalah. Timbul kerugian negara yang 
jumlahnya sebesar Rp 1.680.000.000.

Atas perkara itu, pada 29 dan 30 November 2021, tiga orang terdakwa kasus korupsi masker 
ini kemudian divonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor Serang. Terdakwa Lia Susanti yang 
merupakan pejabat Dinkes Provinsi Banten mendapatkan vonis penjara selama 4 tahun dan 
denda 300 juta subsider 6 bulan penjara. Sedangkan Wahyudin Firdaus mendapatkan vonis 
4 tahun 6 bulan dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Lebih lanjut, Wahyudin 
juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta karena telah menikmati 
uang dari hasil mark up pengadaan masker. Sementara rekannya, Agus Suryadinata yang 
merupakan rekan Wahyudi menerima vonis selama 6 tahun penjara dan denda Rp 400 
juta subsider 6 bulan. Ia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar.151

Selain mengamati proses penegakan hukum, menarik untuk melihat lebih jauh mengenai jejaring 
aktor lain yang juga diduga memiliki peran dalam kasus korupsi ini. Maka dari itu, pemantauan 
ini ingin menjelaskan beberapa aktor dan seberapa banyak jaringan usaha dari mereka yang 
menguasai proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, khususnya di masa pandemi 
Corona. Kasus korupsi pengadaan masker KN-95 ini setidaknya dapat menjadi jalan masuk 
untuk membuktikan keterlibatan aktor-aktor jaringan bisnis kesehatan di daerah.

1.  Mark Up Harga dan Penunjukkan Langsung Tidak Sesuai Prosedur 

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan proses persidangan, disebutkan bahwa 
dokumen pengajuan pengadaan masker merupakan hasil manipulasi dari ketiga terdakwa 
yaitu Lia Susanti, Wahyudin Firdaus dan Agus Suryadinata. Sebab, harga jenis masker KN-95 
dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Mei 2020 adalah Rp 70 ribu per buah lalu diubah 
harganya menjadi Rp 220 ribu per buah oleh terdakwa Lia Susanti selaku PPK. Sehingga 
totalnya menjadi Rp 3.300.000.000 di mana seharusnya hanya sebesar Rp 1.320.000.000. 
Dari situ juga kemudian timbul selisih Rp 1.680.000.000 dan menjadi temuan dari audit 
BPKP. 

Sebelumnya, perubahan harga satuan ini setidaknya didasarkan pada surat penawaran 
harga dengan Nomor: 031/SPH/RAM/IV/2020 dari Wahyudin pada tanggal 24 April 

151	 	Rasyid	Ridho,	“Korupsi	Pengadaan	Masker	di	Banten,	2	Pengusaha	Divonis	Penjara”,	Kompas.com,	31	November	2021,	
https://regional.kompas.com/read/2021/11/30/103345378/korupsi-pengadaan-masker-di-banten-2-pengusaha-divonis-penjara,	
diakses	pada	2021
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2020. Diketahui bahwa Wahyudin telah mengubah kuitansi dari PT BMM, di mana ia telah 
memalsukan tanda tangan dari Agus Suryadinata atas kesepakatan keduanya untuk kemudian 
menyetorkan invoice tersebut kepada Lia untuk pencairan dana. 

Dari sisi penunjukkan langsung PT. RAM oleh Lia selaku PPK, juga mengindikasikan bahwa 
prosedurnya sendiri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di masa 
pandemi Covid-19. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, 
disebutkan bahwa pencairan dana untuk antisipasi penanggulangan dampak pandemi harus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal a quo menjelaskan 
bahwa segala bentuk pengeluaran harus lengkap termasuk pertanggungjawaban belanjanya. 

Dari dokumen dakwaan juga diketahui bahwa Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti 
beberapa kali melayangkan surat permohonan belanja biaya tidak terduga atau BTT ke 
Gubernur Wahidin Halim pada 16 Maret dan 26 Maret 2020. Di situ diketahui bahwa belanja 
BTT yang masuk tahap kedua itu jumlahnya senilai Rp 115 miliar. Salah satu pengadaannya 
adalah Masker KN95 sebanyak 15 ribu buah dengan nilai Rp 3,3 miliar.  

Selain itu, di Surat Edaran LKPP RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19 juga disebutkan tanggung 
jawab perusahaan penyedia. 

Butir 3: “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: b. Untuk 
pengadaan barang, 2). Meminta penyedia menyediakan bukti kewajaran 
harga. 

Butir E.6: “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi 
etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 
menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau 
patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.  

Lebih lanjut, PT. RAM diketahui tidak memiliki sertifikasi sebagai distributor alat kesehatan 
dari Kementerian Kesehatan dan izin Penyaluran Alat Kesehatan. Selain itu, PT. RAM juga 
bukan merupakan penyedia barang yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan 
pemerintah, tidak terdaftar di e-katalog, bukan pelaku usaha dengan rantai pasok terdekat 
dan bukan penyedia yang mampu bekerja maupun sedang bekerja di lokasi terdekat dengan 
pelaku usaha lokal.
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2.  Relasi Kepentingan dalam Proyek Pengadaan di Masa Pandemi Banten  

Berdasarkan hasil penelusuran akta perusahaan, diketahui PT. RAM berlokasi di daerah 
Cipocok Jaya, Kota Serang. Perusahaan ini didirikan pada 2016 dengan susunan direksi yaitu 
AW selaku direktur, LM selaku komisaris utama dan MN selaku komisaris. Pada Februari 
2020, terdapat perubahan akta data perseroan, di mana posisi direktur diganti oleh Wahyudin 
Firdaus dan posisi komisaris utama diisi LM dan komisaris oleh RA. Saham perusahaan ini 
memiliki nilai Rp2 miliar dibagi antara LM Rp1 miliar, Wahyudin Firdaus Rp500 juta, dan RA 
Rp500 juta. 

Mayoritas saham PT RAM sebelumnya dikuasai oleh AW, dan diketahui bahwa ia merupakan 
politisi dari PAN dan ia mendirikan PT. RAM untuk menjadi distributor alat kesehatan. Selain 
itu, berdasarkan catatan usahanya, perusahaan ini menyatakan pernah bermitra dengan 
beberapa klinik dan rumah sakit baik di Kota Serang maupun Cilegon. Pada pemilihan 
legislatif tahun 2019, ia maju sebagai calon anggota DPRD Kota Serang dan terpilih dari 
dapil Cipocok Jaya. 

Di situs jaring sosial berbasis bisnis dan riwayat profesional, AW memperkenalkan dirinya 
sebagai Direktur PT RAM pada Juli 2016. Ia juga pernah menjadi analis laboratorium di 
RSUD Banten pada 2013.152  

Di persidangan korupsi ini sepanjang Juli hingga November 2021, nama AW juga beberapa 
kali disebut-sebut oleh saksi. Saksi atas nama Abdurahman yang merupakan ASN di Dinas 
Kesehatan Provinsi Banten menjelaskan bahwa bahwa penawaran untuk pengadaan 15 ribu 
masker jenis KN-95 awalnya ditawarkan oleh AW sebagai direktur PT.RAM. 

Pada bulan Mei 2020 kemudian muncul penawaran kedua dari perusahaan ini. Namun, 
malah ada perubahan nama direksi. Pimpinan perusahaan yang awalnya dijabat AW sebagai 
direktur berubah nama menjadi Wahyudin Firdaus. 

Perpindahan kepemilikan atau pimpinan perusahaan ini hanya berselang satu bulan dari 
tanggal pengadaan masker KN-95 yang waktu itu diusut oleh Kejati Banten. Pada saat 
penawaran pertama, memang antara Dinas Kesehatan dan PT RAM belum terjadi kesepakatan 
karena penyedia mengaku belum memiliki barang yang dibutuhkan. Namun saat perubahan 
susunan direksi, di mana Wahyudin Firdaus menjadi direktur PT. RAM, mereka menyanggupi 
untuk menyediakan masker, sehingga terjadilah proses penunjukkan langsung PT RAM 
sebagai perusahaan penyedia oleh dinas.153 

Akan tetapi, meski namanya berkali-kali disebutkan dalam persidangan, namun Ari Winanto 
tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Baik itu sebagai saksi untuk perkara 
ini, maupun sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Wahyudin Firdaus dan Agus 
Suryadinata. 

152  https://www.linkedin.com/in/ari-winanto-amak-skm-4408b9106/?originalSubdomain=id 
153	 	Banpos.co,	“Ari	Winanto	Disebut-sebut	Dalam	Sidang	Korupsi	Masker”,	Banpos.co,	1	September	2021,	https://banpos.
co/2021/09/01/ari-winanto-disebut-sebut-dalam-sidang-korupsi-masker/ 
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Berdasarkan penelusuran di lapangan melalui wawancara narasumber di lingkungan Pemkot 
Serang pada bulan Juni 2021, diketahui nama Agus Suryadinata dari PT. RAM ternyata 
merupakan saudara kandung BR dan sepupu dari salah satu perwira di kepolisian. BR 
merupakan Anggota Legislatif Kota periode 2019-2024 dari Partai Gerindra.

BR sendiri juga memiliki latar belakang sebagai pebisnis. Ia sering dikaitkan sebagai aktor 
yang mengendalikan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Kota Serang, khususnya 
terkait proyek penanganan Covid-19 dan infrastruktur. Dominasi proyek yang dilakukan 
oleh BR telah menjadi rahasia umum di lingkungan Pemkot Serang maupun DPRD, di mana 
kemudian ia diduga telah mendapat perlindungan dari saudaranya yang perwira itu. Apalagi, 
perwira tersebut lama bertugas di lingkungan kepolisian Polda Banten. 

Berdasarkan keterangan dari informan yang merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Serang, 
perwira di Polda Banten tersebut diduga juga memiliki peran dalam menguasai sejumlah 
proyek di Serang, termasuk proyek saat pandemi Covid-19.154 Selain itu, berdasarkan 
keterangan seorang narasumber berinisial H yang merupakan pengusaha, ia menyampaikan 
bahwa dirinya mengetahui perihal rencana yang dilakukan oleh Agus Suryaditana terkait 
pengadaan masker KN-95 di Provinsi Banten. 

Bahkan menurutnya, perwira di lingkungan kepolisian itu menjalin komunikasi langsung 
dengan Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti untuk mendapatkan proyek ini. Indikasi 
adanya komunikasi ini pernah terungkap di persidangan pada 4 Agustus 2021 di Pengadilan 
Tipikor Serang. Waktu itu, sidang menghadirkan saksi bernama Khania Ratnasari yang 
menjabat sebagai Tim Pendukung Teknis PPK pada Dinas Kesehatan.155 

Khania mengatakan bahwa penawaran masker jenis KN-95 dilakukan oleh PT RAM ke dinas 
atas perintah dari Kadinkes Ati. Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Agus Suryadinata 
pada 16 April 2022 selaku perwakilan PT RAM agar menghubunginya untuk memberikan 
berkas penawaran harga. Atas komunikasi itu, saksi Khania lantas menemui Agus dan 
menerima berkas penawaran beserta profil perusahaannya. Pertemuan dilakukan beberapa 
kali antara Khania dan Agus untuk memastikan ketersediaan stok masker. Saksi sendiri 
mengaku bahwa Kadinkes memberikan atensi atas penawaran ini bahkan pernah meminta 
saksi agar memastikan bahwa stok barang itu ada di PT RAM.156

Saksi Khania ini juga mengungkapkan bahwa pegawai di Dinas Kesehatan mengetahui 
bahwa PT RAM memiliki hubungan dengan seseorang atau entitas perwira di lingkungan 
Polda Banten. Namun, kesaksian ini tidak diperinci pertanyaannya baik oleh jaksa penuntut 
umum maupun oleh majelis hakim. 

154	 	Wawancara	 dilakukan	 secara	 anonim.	 Narasumber	 adalah	 salah	 satu	 pejabat	 di	 lingkungan	 Pemkot	 Serang	 namun	
keberatan	jika	informasi	mengenai	namanya	ditulis	di	dalam	laporan	ini.	
155	 	Bantennews,	“Terdakwa	Korupsi	Masker	WhatsApp	Saksi	Dapat	Arahan	Kadinkes	Banten”,	Bantennews,	4	Agustus	
2021,	https://www.bantennews.co.id/terdakwa-korupsi-masker-whatsapp-saksi-dapat-arahan-kadinkes-banten/ 
156	 	Bahtiar	Rifa’i,	“Sidang	Dugaan	Korupsi	Masker,	Saksi	Ungkap	Peran	Kadinkes	Banten”,	Detik.com,	4	Agustus	2021, 
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5669510/sidang-dugaan-korupsi-masker-saksi-ungkap-peran-kadinkes-banten 
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Pada persidangan 1 September 2021, saat Khania dihadirkan kembali mengatakan bahwa 
seseorang di PT RAM memiliki kerabat di lingkaran Polda Banten. Saat itu, katanya terdakwa 
Agus Suryadinata diantar oleh Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan untuk 
bertemu dengan dirinya. Saat itu disebutkan bahwa orang yang datang memiliki hubungan 
persaudaraan dengan perwira di lingkungan Polda Banten.157

Namun, meski telah disebutkan dalam persidangan, entitas seseorang yang disebutkan 
terkait Polda Banten itu juga tidak dihadirkan di persidangan. Jaksa maupun hakim, tidak 
melakukan upaya secara eksplisit untuk menghadirkan entitas tersebut. Pertanyaan soal 
entitas ini pun hanya sekali ditanyakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. 

Temuan di atas setidaknya mengindikasikan bahwa terdapat jejaring keluarga yang 
menguasai proyek di provinsi Banten. Indikasi tersebut setidaknya dapat dilihat dari adanya 
hubungan kekeluargaan antara Budi Rustandi selaku Ketua DPRD Banten dan terdakwa 
Agus Suryadinata serta salah seorang oknum dari kalangan penegak hukum di lingkungan 
Polda Banten. 

Hal ini juga setidaknya dapat dikonfirmasi dari beberapa keterangan narasumber, baik di 
lingkungan pemerintah Kota Serang maupun seorang pengusaha yang memiliki kedekatan 
dengan salah satu terdakwa kasus korupsi pengadaan masker. Ada pula dugaan campur 
tangan dari pejabat di Polda Banten dalam pengadaan 15.000 masker KN-95 tersebut. 
Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, diketahui bahwa ada pejabat di Polda Banten 
yang menghubungi Kadinkes Banten terkait proyek.

Selain itu, berdasarkan informasi dari salah satu anggota DPRD Kota Serang yang tidak ingin 
disebutkan namanya, diketahui bahwa BR, dikenal sebagai orang yang sering menggunakan 
relasi kekuasaannya untuk mendapatkan proyek. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat 
ketakutan sendiri dari anggota DPRD lain di Kota Serang untuk menentang model komunikasi 
politik yang diterapkan BR yang selalu menggunakan ancaman. Hal ini disebutkan karena 
BR kerap mendapatkan dukungan dari kerabatnya yang merupakan seorang perwira di 
lingkungan Polda Banten.158 Dugaan ini juga setidaknya diperkuat dari keterangan narasumber 
yang bekerja sebagai salah satu pejabat di dinas Kota Serang. Menurutnya, jaringan keluarga 
ini dikenal sebagai ‘kapal pengeruk’ karena menguasai sebagian besar proyek termasuk 
pengadaan bantuan sosial di masa Covid-19.

Maka dari itu, dalam konteks kasus korupsi pengadaan masker KN95 ini, aparat penegak 
hukum tidak menggali lebih dalam mengenai keterlibatan aktor-aktor lainnya yang juga 
memiliki peran dan jabatan strategis. Dakwaan yang dibuat oleh JPU hanya berhenti pada 
tiga orang yaitu PPK Dinkes yang dijabat Lia Susanti, Wahyudin Firdaus dari PT RAM dan 
rekannya Agus Suryaditana sebagai operator lapangan. Pihak-pihak yang namanya disebutkan 
justru tidak dipanggil dalam proses persidangan tersebut. 

157	 	Rasyid	Ridho,	“Muncul	Sebutan	"Kerabat	Orang	Polda"	Saat	Sidang	Kasus	Korupsi	Masker	di	Banten”,	Kompas.com,	2	
September	2021, https://regional.kompas.com/read/2021/09/02/063220578/muncul-sebutan-kerabat-orang-polda-saat-sidang-
kasus-korupsi-masker-di?page=all 
158	 	Wawancara	dilakukan	secara	anonim.	Proses	wawancara	dilakukan	di	Kota	Serang	pada	bulan	Juni	2021.	
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Padahal keterangan mereka menjadi penting dalam rangka pengembangan kasus ini. Selain 
itu, dalam konteks kondisi darurat penanganan pandemi Covid-19 juga tidak terlepas dari 
rentannya penyalahgunaan wewenang dan sikap abai dari pejabat publik terkait penggunaan 
anggaran. Kasus korupsi di Dinkes Banten ini menjadi contoh mengenai buruknya praktik 
penunjukkan langsung, dimana mereka menunjuk PT. RAM sebagai perusahaan penyedia 
masker namun tidak disertai dengan penawaran yang menunjukkan adanya kewajaran harga. 
Dalam hal ini,  peran kepala dinas maupun seseorang di lingkungan Polda Banten seharusnya 
juga dapat diungkapkan dalam persidangan. Termasuk apakah kedua entitas tersebut 
memang terlibat dalam perkara korupsi ini.

Temuan Pemantauan Anggaran: Anggaran Bantuan Operasional Pesantren 
untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama di Provinsi Banten Tahun 
Anggaran 2020

Ditetapkannya pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tahun 2020 lalu, 
telah berdampak pada sejumlah sektor. Salah satu yang juga terkena dampak adalah sektor 
pendidikan, khususnya bagi pendidikan keagamaan Islam. Pondok pesantren misalnya, tak 
sedikit dari mereka yang menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk menunjang kebutuhan 
operasionalnya. Sehingga di tengah kondisi pandemi, banyak pondok pesantren yang kemudian 
kesulitan untuk memastikan kerja lembaganya tetap beroperasi dan proses belajar mengajar 
tetap berjalan. 

Maka dari itu, untuk membantu keberlangsungan operasional pondok pesantren, pemerintah 
melalui Kementerian Agama (Kemenag) memberikan Bantuan Operasional (BOP) bagi pondok 
pesantren. Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/ 2020, dan 
Nomor 440- 882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 
Pada Tahun Ajaran 2020/2021. Bantuan ini diperuntukan sebagai biaya operasional dan biaya 
pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Untuk bantuan operasional ini, Kemenag mengalokasikan anggaran bantuan operasional sebesar 
Rp2,599 triliun yang diambil dari Tahun Anggaran (TA) 2020, untuk 21.173 pesantren, 62.153 
madrasah diniyah takmiliyah yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000 
dan sebanyak 112.058 TPQ yang mendapatkan nominal bantuan masin-masing Rp10.000.000. 
Spesifik untuk pondok pesantren, adapun rincian jumlah bantuan adalah sebagai berikut:159

1. 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat 
bantuan sebesar Rp25juta; 

2. 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan 
mendapat bantuan Rp40juta; dan 

159	 	 Kementerian	 Agama	 Republik	 Indonesia,	 “Begini	 Juknis	 Bantuan	 Operasional	 Pesantren	 dan	 Lembaga	 Pendidikan	
Keagamaan	 Islam”	 diakses	 dari	 website:	 https://kemenag.go.id/read/begini-juknis-bantuan-operasional-pesantren-dan-lembaga-
pendidikan-keagamaan-islam-xmoap 
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3. 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai 
bantuannya adalah Rp50juta.

Lebih lanjut, bantuan ini sendiri diberikan dalam tiga tahap;

1. Tahap I pada 24 Agustus 2020 dengan jumlah Rp. 930 miliar yang akan 
disalurkan kepada 9.511 pondok pesantren, 29.550 Madrasah Diniyah 
Takmiliyah (MDT), 20.124 LPTQ/TPQ serta bantuan pembelajaran 
daring bagi 12.508 lembaga.160 

2. Tahap II pada 1 Oktober 2020, dengan jumlah Rp. 1,089 triliun yang 
disalurkan kepada  8.849 pondok pesantren, 32.401 Madrasah Diniyah 
Takmiliyah (MDT), 45.749 LPTQ/TPQ, dan bantuan pembelajaran daring 
bagi 1.279 lembaga.161 Pondok pesantren yang mendapat BOP terbagi 
dalam 3 kategori, 5.455 pesantren kategori kecil dengan mendapat 
bantuan Rp. 25 juta, 1.720 pesantren sedang mendapat Rp. 40 juta, 
dan 1.674 pesantren besar mendapat Rp. 50 juta.162

3. Tahap III pada 9 November 2020, dengan jumlah Rp. 578,62 miliar.

Agar pelaksanaan program bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan 
tepat administrasi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan keputusan Nomor 1248 
tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 
Islam pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 yang kemudian diubah dengan 
keputusan Nomor 5134 Tahun 2020. Sebagaimana diketahui, provinsi Banten merupakan 
daerah dengan jumlah pondok pesantren terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan pangkalan 
data pondok pesantren Kemenag, jumlah pesantren di Banten sebanyak 4.794 pesantren di 
bawah Jawa Barat yang memiliki 8.410 pesantren.

Dalam lampiran  Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4472 Tahun 2020 
tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pesantren (BA BUN) Tahun Anggaran 
Tahap I terdapat sebanyak 1.276 pondok pesantren yang mendapatkan bantuan operasional. 
Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5163 Tahun 
2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pesantren (BA BUN) Tahun Anggaran 
Tahap II terdapat sebanyak 1.310 pesantren di Banten yang menerima bantuan operasional. 

Sementara pada tahap 3 terdapat 342 pesantren di Banten yang mendapatkan bantuan 
operasional hal itu berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor  
6007 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pesantren (BA BUN) 
Tahun Anggaran Tahap III.

160	 	Nur	Hidayah	Perwitasari,	“Jadwal	dan	Syarat	Pencairan	Bantuan	Pesantren	Rp25	juta-Rp50	juta”,	Tirto.id,	26	Agustus	
2020,	https://tirto.id/jadwal-syarat-pencairan-bantuan-pesantren-rp25-juta-rp50-juta-f1sE
161	 	CNN	Indonesia,	“Kemenag	Cairkan	Bantuan	Corona	Tahap	II	Rp1	T	Untuk	Pesantren”,	CNN	Indonesia,	7	Oktober	2020,	
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201007160253-20-555561/kemenag-cairkan-bantuan-corona-tahap-ii-rp1-t-untuk-
pesantren

162  Ibid.
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Perlu diketahui, provinsi Banten memiliki catatan buruk terkait pengelolaan bantuan untuk 
lembaga, termasuk untuk pondok pesantren. Pada 2011, Kejati Banten menyeret Kepala 
Biro Kesra Banten Zainal Muttaqin untuk kasus korupsi hibah bansos163. Sementara pada 
2021, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten juga menetapkan mantan Kepala Biro Kesra Pemprov 
Banten Irvan Santoso untuk dugaan kasus korupsi hibah pesantren tahun anggaran 2018 serta 
menetapkan beberapa pegawai Biro Kesra dan pengasuh pondok pesantren untuk kasus dugaan 
pemotongan bantuan hibah pondok pesantren tahun anggaran 2018 dan 2020164. Maka dari 
itu, pemantauan terhadap penyaluran dana BOP untuk Pondok Pesantren di bawah naungan 
Kemenag ini penting untuk dilakukan. Hal ini guna memastikan penyaluran bantuan tepat 
sasaran, tepat jumlah, tepat guna, dan tepat administrasi. Berdasarkan hasil pemantauan baik 
yang dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara maupun penelusuran dokumen 
didapati beberapa temuan dalam proses penyaluran BOP untuk Pondok Pesantren.

1.    Identitas Pondok Pesantren Tak Lengkap 

Pemantauan diawali dengan penelusuran dari dokumen SK Penetapan Penerima Bantuan 
Tahap I, II dan Tahap III.  Dalam lampiran tahap II dan III ini mencantumkan nomor urut, 
nama pondok pesantren, alamat, provinsi, dan nominal bantuan. Hal ini berbeda dengan 
lampiran tahap I yang juga mencantumkan nomor rekening penerima bantuan. Berdasarkan 
hasil penelusuran dokumen ini, ditemukan sejumlah kejanggalan, misalnya alamat yang 
tidak lengkap. Di dalam lampiran Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pondok 
Pesantren Tahap II misalnya tertulis nama Ponpes Elhayat dengan alamat Sobang Pandeglang. 
Ponpes Al-Hikmah hanya tertulis alamat Babakan Keramat Lebak. Begitupun pada lampiran 
Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pondok Pesantren Tahap III. Nama Ponpes 
Al-Hamidiyah alamatnya ditulis hanya Sukamanah. Pondok Pesantren Subulussalam hanya 
tertulis Jl KH Astari Nomor 1. Ponpes Nurul Basmalah alamatnya hanya tertulis Kampung 
Lemahidueng.

Ditemukan terdapat 2 (dua) pondok pesantren yang memiliki nama dan alamat yang sama 
dalam satu SK Penetapan. Misalnya pada SK Penetapan Penerima Bantuan Tahap III, dalam 
dokumen tersebut tercantum dua pesantren dengan nama An-Nawawi Tanara dengan alamat 
yang sama di Kampung Kemuludan. Begitupun dengan pesantren Riyadul Wildan yang 
memiliki 2 alamat dalam satu dokumen SK, satu alamat tertulis di Kp. Kareo Wetan, Desa 
Sukamanah, Baros, Serang dan satunya di alamat yang hanya tertulis di Desa Sukamanah. 

Tidak lengkapnya alamat penerima ini tidak sesuai dengan pernyataan Direktur Pendidikan 
Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono. Pada pemberitaan yang dilansir CNN 
Indonesia pada Selasa (11/8/2020). Dalam pemberitaan tersebut Waryono menyebut 
bahwa dalam SK dicantumkan alamat lengkap dan nomor rekening165. Pencantuman alamat 
dan nomor rekening penerima hanya ada pada SK pencairan tahap pertama, sementara pada 

163	 	Beritasatu.com,	“Ketua	DPPKD	Banten	Diduga	Aktor	Intelektual	di	Balik	Korupsi	Dana	Hibah”,	Beritasatu.com,	22	Mei	
2014, https://www.beritasatu.com/nasional/185514/kepala-dppkd-banten-diduga-aktor-intelektual-di-balik-korupsi-dana-hibah
164	 	Rasyid	Ridho,	“Eks	Kabiro	Kesra	Banten	Tersangka	Kasus	Hibah	Ponpes,	Nama	Gubernur	Wahidin	Terseret”,	Kompas.
id,	 21	 Mei	 2021,	 https://regional.kompas.com/read/2021/05/21/215657378/eks-kabiro-kesra-banten-tersangka-kasus-hibah-
ponpes-nama-gubernur-wahidin?page=all
165	 	CNN	Indonesia,	“Bantuan	Rp2,59	T	Kemenag	Untuk	21	Ribu	Pesantren	Segera	Cair”,	CNN	Indonesia, 11	Agustus	2020,	
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200811144505-20-534507/bantuan-rp259-t-kemenang-untuk-21-ribu-pesantren-
segera-cair
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tahap selanjutnya tidak ada. Ketidakjelasan alamat penerima bantuan ini menyulitkan publik 
untuk terlibat dalam pemantauan penyaluran bantuan operasional pondok pesantren. Selain 
itu, adanya dua nama pondok pesantren dengan alamat yang sama dalam satu surat keputusan 
bisa menjadi indikasi adanya bantuan ganda yang diterima satu pesantren. Padahal masih 
ada pesantren lain yang tidak menerima bantuan. Dengan demikian penyaluran bantuan ini 
berpotensi tidak tepat sasaran.

2.    Tidak Ada Proses Verifikasi 

Berdasarkan keterangan dari informan, yakni Ustadz AS, pengasuh pondok pesantren 
AS, Kecamatan Anyar, proses pengajuan hingga pencairan bantuan dari Kemenag hanya 
membutuhkan waktu sekitar satu bulan.166 Pondok Pesantrennya sendiri menerima bantuan 
di tahap III sebesar Rp 25 juta dimana jumlah santrinya sendiri kurang dari 50 orang. Pria yang 
juga pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Anyar ini mengatakan, 
proposal pengajuan dibuat masing-masing pesantren. Selanjutnya proposal tersebut 
disampaikan ke FSPP Kabupaten Serang untuk diajukan ke Kemenag. Ia mengkoordinir 
enam pesantren dari Kecamatan Anyer untuk diajukan ke Kemenag melalui FSPP. Informasi 
mengenai adanya bantuan ini sendiri ia dapatkan dari FSPP Kabupaten Serang. Lebih lanjut, 
ia menyampaikan bahwa tidak pernah ada sosialisasi tentang petunjuk teknis pengajuan dan 
pencairan bantuan ini baik oleh pegawai Kemenag di kabupaten, provinsi, maupun pusat 
yang datang ke pesantrennya, terlebih untuk melakukan verifikasi. 

Sehingga dalam melihat persoalan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan. 
Pertama, Tidak adanya verifikasi langsung ke pondok pesantren calon penerima bantuan ini 
bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 
2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan 
Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, terutama pada Bab IV Tugas 
dan Tanggung Jawab Organisasi. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa melakukan 
verifikasi data calon penerima bantuan pondok pesantren merupakan tugas dan tanggung 
jawab dari Kantor Kemenag dan Kanwil Kemenag. Sedangkan Direktorat Pendidikan Diniyah 
dan Pondok Pesantren memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menerima dan melakukan 
verifikasi data calon penerima bantuan pondok pesantren.  

Kedua, Keterlibatan FSPP dalam pelaksanaan pengajuan bantuan diatur dalam Bab V huruf 
F pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam 
Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Dalam petunjuk teknis tersebut 
dinyatakan bahwa:

166	 	Wawancara	tanggal	12	Juni	2021	
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a. Pengajuan bantuan dapat dilakukan melalui usulan Kanwil Kemenag/ 
Kankemenag, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, organisasi yang 
menaungi Pesantren/Pendidikan Keagamaan Islam, dan masyarakat. 

b. Pengajuan bantuan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani 
oleh Kanwil Kemenag/Kankemenag, pimpinan Pesantren/ Pendidikan 
Keagamaan Islam, pimpinan organisasi yang menaungi Pesantren/
Pendidikan Keagamaan Islam, dan masyarakat. 

c. Pengajuan bantuan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian 
Agama.

FSPP merupakan lembaga yang menaungi pondok pesantren. Di Banten, FSPP terlibat dalam 
penyaluran bantuan dari pemerintah. Pada 2018, misalnya, FSPP Banten menjadi lembaga 
yang menyalurkan dana hibah untuk pondok pesantren yang anggarannya bersumber dari 
APBD Banten dengan total anggaran Rp66 miliar.

Ketiga, Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 
Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Dan Pendidikan 
Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020, penerima bantuan 
dikategorikan menjadi kecil, sedang, dan besar. Nominal Bantuan Operasional kategori kecil 
Rp25juta, pesantren sedang Rp40juta, dan pesantren berkategori besar mendapat Rp50 
juta. Dalam petunjuk teknis tidak disebutkan indikator pesantren kecil, sedang, dan besar. 
Namun dalam sejumlah pemberitaan di media massa, indikator untuk pesantren kecil adalah 
pesantren dengan jumlah santri 50-500 orang, pesantren kategori seang 500-1.500 santri, 
dan pesantren besar memiliki lebih dari 1.500 santri. Namun nyatanya ada pesantren yang 
memiliki santri di bawah 50 orang (batas minimal), masih mendapatkan bantuan operasional 
pondok pesantren.

3.    Proses Penyaluran Bantuan Dimanfaatkan Politisi

Pencairan dana bantuan operasional pondok pesantren yang seharusnya diterima langsung 
oleh pengurus pondok pesantren melalui bank nyatanya dimanfaatkan politisi untuk mencari 
simpati di kalangan pesantren. Sebagaimana temuan di beberapa media, pada 18 September 
2020 lalu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menghadiri acara penyerahan bantuan 
secara simbolis untuk pondok pesantren, madrasah, dan TPD, di Pondok Pesantren Al-
Qur’an Bai Mahdi Sholeh Ma’mum Lontar Kota Serang. Politisi dari PAN ini hadir bersama 
Syafrudin, Walikota Serang yang juga ketua DPW PAN. Penting diingat, bahwa bantuan ini 
didanai oleh APBN, tidak seharusnya seorang anggota DPR kemudian menyerahkan secara 
simbolis bantuan tersebut dengan membuat spanduk bergambar wajah Yandri dan juga 
papan bantuan berlambang Kemenag dan DPR RI dengan disertai namanya. 
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Pada saat penyerahan bantuan tersebut, Yandri mengklaim bahwa bantuan tersebut memang 
merupakan program Kemenag namun program ini didasari atas inisiatifnya sendiri. Bahkan 
Yandri mengaku sempat ‘mengamuk’ di hadapan Menteri terkait saat mengetahui rencana 
alokasi anggaran bantuan tersebut akan dipotong.167

Sebelumnya, pada tanggal 16 September 2020, Yandri Susanto juga sempat mengundang 27 
pimpinan pondok pesantren di Kota Cilegon untuk menghadiri sosialisasi dan penyerahan 
bantuan operasional untuk pondok pesantren, Acara tersebut digelar di kediaman Iye 
Iman Rohiman di Villa Gunung Karang, Jaha, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang.168 Iye 
Rahman sendiri pada saat itu merupakan bakal calon Walikota Cilegon yang salah satu partai 
pengusungnya adalah PAN, partai Yandri Susanto. Sebagaimana diketahui, acara penyerahan 
bantuan tersebut jelang pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020. Sehingga 
patut diduga, tindakan Yandri Susanto dan juga Iye Iman ini memanfaatkan bantuan yang 
dibiayai APBN untuk kepentingan kampanye politik.  

Tindakan Yandri Susanto ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Cilegon dengan cara 
melaporkan Yandri ke DPR RI. Ketua Bawaslu Cilegon, Siswandi menilai kegiatan sosialisasi 
dan penyerahan bantuan itu bukan masuk ranah politik. Lebih lanjut, Bawaslu Cilegon 
juga menilai Yandri diduga melakukan penyalahgunaan wewenang karena menggelar acara
bantuan yang didanai APBN di salah satu rumah bakal calon walikota Cilegon, yakni Iye Iman 
Rohiman yang juga merupakan politisi PAN.169 

167	 	Bantensatu,	“Wali	Kota	Serang	Hadiri	Penyerahan	BOP	Pondok	Pesantren”,	Bantensatu.co,	18	September	2020,	https://
bantensatu.co/2020/09/18/wali-kota-serang-hadiri-penyerahan-bop-pondok-pesantren/ 
168	 	Nanda,	“Bantuan	Untuk	Pondok	Pesantren	Diserahkan	ke	Bapaslon,	Isro	Main-main	dengan	APBN”,	Spiritnews,	19	
September	2020,	https://www.spiritnews.media/2020/09/bantuan-untuk-pondok-pesantren-di.html 
169	 	Sigit	Angki	Nugraha,	“Bawaslu	Kota	Cilegon	Laporkan	Yandri	Susanto	Ke	DPR	RI,	Ada	Apa?”,	4	Oktober	2020,	Kabar	

Gambar 2. Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dan Syafrudin, Walikota Serang secara 
simbolis menyerahkan bantuan operasional pondok pesantren di Kota Serang

Sumber	foto:	bantensatu.com
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Pemanfaatan BOP yang didanai APBN oleh politisi untuk kepentingan elektoral seperti yang 
dilakukan oleh anggota DPR RI Yandri Susanto diduga melanggar kewenangannya sebagai 
anggota legislatif. Seharusnya dalam program bantuan ini, anggota legislatif cukup berperan 
dalam proses penganggaran dan pengawasan agar bantuan tersebut sesuai aturan. 

Maka dari itu, berdasarkan beberapa temuan di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa 
penyaluran bantuan operasional pondok pesantren pada masa darurat ini kurang terencana 
secara matang. Data calon penerima bantuan yang ganda dan tidak lengkap berpotensi tidak 
tepat sasarannya bantuan, selain itu juga menutup keterlibatan publik dalam ikut memantau 
pelaksanaan penyaluran bantuan. Tidak adanya verifikasi data secara langsung oleh lembaga 
resmi yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan bantuan operasional pondok pesantren ini 
juga berpotensi tidak tepatnya sasaran penerima bantuan. Lemahnya perencanaan dan 
pengawasan bantuan operasional pondok pesantren berpotensi dimanfaatkan oleh oknum 
tak bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan politik. Atas 
dasar temuan ini, pada masa mendatang, pemerintah dalam hal ini Kemenag perlu segera 
menyusun langkah strategis untuk memitigasi adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan 
mengenai penyaluran bantuan ini.  Hal ini dilakukan agar bantuan tersebut tepat sasaran, 
tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna dan tepat administrasi. 

Banten	 Pikiran	 Rakyat, https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59799757/bawaslu-kota-cilegon-laporkan-
yandri-susanto-ke-dpr-ri-ada-apa



97

Temuan Pengadaan Barang dan Jasa: Obat Covid-19
Favipiravir-Avigan®

Setelah lebih dari dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia belum 
sepenuhnya “menangkap” pentingnya memiliki cetak biru penanganan Covid-19 yang 
berorientasi pada kesehatan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, upaya penanganan 
pandemi yang seharusnya berorientasi pada kesehatan masyarakat, justru dijadikan lahan untuk 
menangguk keuntungan sekelompok orang, pejabat publik, atau pihak yang terafiliasi dengan 
pejabat publik itu sendiri. Salah satu contoh dari dugaan pencarian keuntungan di tengah 
penanganan sektor kesehatan pandemi Covid-19 adalah, promosi penggunaan ivermectin.

Belum adanya obat yang secara khusus dan terbukti dapat menyembuhkan Covid-19, 
pengobatan yang diberikan umumnya hanya bersifat meredakan gejala yang timbul akibat 
terpapar Covid-19. Berdasarkan keterangan dari Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti 
Nadia Tarmizi, yang tercantum pula dalam laman resmi pemesanan obat Kemenkes, terdapat 
sejumlah obat yang terbagi dalam dua paket, yang dapat digunakan untuk pengobatan pasien 
Covid-19 di Indonesia170 yaitu, Favipiravir atau Molnuviravir, dan Parasetamol.171

170	 	Haryanti	Puspita	Sari,	“Kemenkes:	Paket	Obat	Isolasi	Mandiri	Pasien	Covid-19	Dikirim	1x24	Jam”,	Kompas.com,	10	
Februari	2022,	https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/22183481/kemenkes-paket-obat-isolasi-mandiri-pasien-covid-
19-dikirim-1x24-jam?page=all#page2, diakses pada 8 Maret 2022
171	 	Layanan	Isoman	Kemenkes,	https://isoman.kemkes.go.id/pesan_obat,	diakses	pada	8	Maret	2022

Jakarta-Nasional
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Meskipun favipiravir telah digunakan di Jepang dan Cina dan kondisi pasien sampel Covid-19 
yang mengkonsumsi faviripavir lebih cepat membaik, tetapi secara statistik, efikasi favipiravir 
belum terbukti mampu menyembuhkan Covid-19 secara signifikan.172 Namun demikian, pada 
3 September 2020, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin 
penggunaan dalam kondisi darurat (emergency use of authorization (EUA))173 untuk favipiravir 
dan remdesivir dalam pengobatan pasien Covid-19.174

PT BP dan PT KF mendapat EUA dari BPOM untuk produk favipiravir. PT BP mendapat EUA 
untuk mengimpor dan mendistribusikan produk favipiravir dengan merek dagang Avigan® –
merek dagang milik perusahaan obat Jepang, Tokoyama–, sedangkan PT KF memproduksi obat 
generik dengan kandungan favipiravir.175 Selain itu, BPOM juga menerbitkan EUA untuk produk 
remdesivir pada 19 September 2020, yang izinnya diberikan untuk PT. APG, PT. I, dan PT. DM.176

Atas dasar penerbitan EUA tersebut, pada saat varian Delta memunculkan hingga 32.061 kasus 
di bulan Juli 2021 dan mengakibatkan kelangkaan obat di pasaran untuk penanganan Covid-19, 
pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, mengimpor jutaan obat favipiravir. Melalui 
konferensi persnya tanggal 26 Juli 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan 
bahwa PT DM mendapat izin impor untuk mendatangkan 15 juta obat Favipiravir. Tak hanya, 
itu pemerintah juga menegaskan pada Agustus 2021 pemerintah akan mendatangkan 9,2 juta 
obat Favipiravir.177

Dalam pantauan tim, proses impor obat favipiravir diduga bermasalah. Dalam dokumen yang 
diperoleh tim diketahui bahwa sebelum izin darurat dikeluarkan, perusahaan PT DM telah 
melakukan impor obat Favipiravir. Tercatat sepanjang Juli 2020 perusahaan tersebut telah 
mengimpor 55.500 paket obat. Dalam satu paket obat itu terdiri dari 10 kotak di mana dalam 
satu kotak terdiri dari 10 strip obat.

172	 	Lihat:	Soheil	Hassanipour,	MortezaArab-Zozani,	BahmanAmani,	et.al.	“The	efcacy	and	safety	of	Favipiravir	in	treatment	
of	COVID-19:	a	systematic	review	and	meta-analysis	of	clinical	trial”,	26	Mei	2021,	Nature	Scientific	Journal,	
173	 	 Berdasarkan	 Lampiran	 Keputusan	 Kepala	 BPOM	 Nomor	 02.02.1.8.21.347	 Tahun	 2021	 tentang	 Petunjuk	 Teknis	
Pelaksanaan	Persetujuan	Penggunaan	Darurat,	yang	dimaksud	dengan	Emergency	use	of	authorization	(EUA)	atau	izin	penggunaan	
darurat	 adalah	 persetujuan	 menggunakan	 obat	 selama	 kondisi	 kedaruratan	 masyarakat	 untuk	 obat	 yang	 belum	 mendapatkan	
izin	edar,	 tetapi	dengan	 indikasi	penggunaan	yang	berbeda	 (indikasi	baru)	untuk	kondisi	 kedaruratan	masyarakat,	dengan	 tetap	
mempertimbangkan	kemanfaatan	dan	keselamatan	pasien	berdasarkan	bukti	ilmiah	hasil	uji	klinik	yang	menunjukkan	bahwa	obat	
memiliki	khasiat	dan	keamanan,	tetapi	memiliki	keterbatasan	data	
174	 	Badan	POM,	Siaran	Pers,	“Tingkatkan	Angka	Kesembuhan	dan	Turunkan	Angka	Kematian	Pasien	COVID-19,	Badan	
POM	Terbitkan	Izin	Penggunaan	dalam	Kondisi	Darurat	Obat	Favipiravir	dan	Remdesivir”,	5	Oktober	2020,	https://pom.go.id/
new/view/more/pers/565/Tingkatkan-Angka-Kesembuhan-dan-Turunkan-Angka-Kematian-Pasien-COVID-19--Badan-POM-
Terbitkan-Izin-Penggunaan-dalam-Kondisi-Darurat-Obat-Favipiravir-dan-Remdesivir.html,	diakses	pada	10	Maret	2022
175	 	Ibid.
176	 	Ibid.
177	 	Bimo	Aria	Fundrika,	“Gegara	Covid-19,	Menkes	Ungkap	Permintaan	Obat	Naik	12	Kali	Lipat”,	Suara.com,	26	Juli	2021,	
https://www.suara.com/health/2021/07/26/183000/gegara-covid-19-menkes-ungkap-permintaan-obat-naik-12-kali-lipat,	
diakses	pada	24	November	2021
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Berdasarkan penjabaran di atas, begini kurang lebih kronologis distribusi favipiravir di Indonesia: 

Jul 2020
PT DM diduga mendatangkan obat Covid-19
jenis Favipiravir ke Indonesia.

31 Ags
2020

BPOM mengeluarkan izin Persetujuan Penggunaan
Darurat  (EUA) untuk PT BP dengan nomor
registrasi ID: EREG10038312000034

BPOM menyampaikan konferensi pers yang menyatakan Badan
POM mengaku telah menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi
darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk obat Favipiravir
kepada Industri Farmasi PT BP dengan merek dagang Avigan®
dan kepada PT KF. Sementara untuk PT DM dinyatakan hanya
memperoleh  EUA untuk obat Remdesivir bersamaan dengan
PT AP dan PT I Pada 19 September 2020

25 Sept
2020

Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK. 02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (EUA).

9 Nov
2020

BPOM mengubah regulasi EUA. Kepala BPOM, Penny Lukito
mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02.1.2.16.21.034
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 02.02.1.2.11.20.1126
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan
Darurat (EUA)

3 Jun
2021
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PT. DM

PT. DM adalah salah satu perusahaan obat terkemuka di Indonesia, yang pendiriannya tercatat 
pada 1977. Perubahan dengan tujuan penyesuaian perusahaan dengan UU 40/ 2007 tercatat 
pada 1 Agustus 2008. Dalam perubahan tersebut, tercatat informasi kepemilikan saham dan 
pengurus perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Komposisi Pemilik dan Pemimpin Perusahaan PT DM

Nama Jabatan Kepemilikan saham

Drs. RS Direktur -

Dra. Ny. HIS Komisaris -

PT. IU - Rp11.997.546.000

PT. EP - Rp2.454.000

2 Jul
2021

Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin mengeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 tentang Harga Eceran
Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

26 Nov
2021

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Terhadap Obat Favipiravir. 

Temuan menarik lainnya adalah, riwayat kepemilikan atau
kepemimpinan PT DM dan grup. Sebagai gambaran umum,
perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam impor dan distribusi
favipiravir di Indonesia merupakan perusahaan yang notabene
dimiliki oleh orang yang sama. Berikut temuan tim berdasarkan
penelusuran dari dokumen AHU perusahaan.
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Pada perubahan tahun 15 September 2015, GS tercatat sebagai Komisaris PT. DM. Nama yang 
sama muncul pula sebagai Komisaris PT. BP pada tahun. Selain GS, ada pula nama GL yang 
tercatat sebagai Direktur PT. DM di waktu yang sama dengan GS, dan diketahui pula bahwa GL 
pernah menjabat sebagai Direktur PT. BP. Perusahaan-perusahaan pemilik saham PT. DM juga 
tercatat sebagai pemilik saham di PT. BP dan PT. AAM.

PT. DM diketahui pernah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
di tahun 2010. Dalam keputusannya, PT. DM dihukum membayar Rp. 20 miliar karena terbukti 
melakukan penetapan harga, kartel dalam melaksanakan produksi, serta kontrak dengan pihak 
asing yang dapat menimbulkan peluang monopoli.

PT. BP

Perusahaan ini diketahui tercatat pertama kali dalam data Direktorat Jenderal Administrasi 
Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU Kemenkumham) pada 29 November 
2011 dengan kedudukan hukum di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini memiliki 
bisnis inti di bidang ekspor-impor alat kesehatan dan kefarmasian dengan penyetoran modal 
awal sebesar Rp25.000.000.000.

Komposisi awal kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi pemegang saham dan pengurus awal PT BP

Nama Jabatan Kepemilikan saham

FS Komisaris -

NSH Direktur -

PT. AR - Rp24.975.000.000

PT. MP - Rp25.000.000

Pada 19 Januari 2015, terjadi perubahan pengurus perusahaan, di mana posisi NSH sebagai 
Direktur digantikan oleh GL. Perubahan kembali terjadi pada 27 Juli 2015 untuk komposisi 
pemegang saham, di mana PT. AR dan PT MP digantikan oleh PT. IU yang mengisi jumlah 
kepemilikan saham PT. AR sebesar Rp24.975.000.000 dan PT. EP yang mengisi kepemilikan PT. 
MP sebesar Rp25.000.000. Adapun PT. AR, PT. MP, dan PT. EP tercatat memiliki kedudukan 
hukum yang sama yaitu di Wilayah Cilandak Barat.

Berdasarkan penelusuran daring, Mantan Komisaris PT. BP, FS tercatat pula sebagai Corporate 
Finance Director di PT. DM. PT IU sendiri adalah bagian dari grup DM, meskipun dalam 
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penelusuran daring tidak ditemukan laman resmi dari PT. IU. Pada 2019, posisi Komisaris PT. 
BP diisi oleh FAS, anak pemilik PT. DM RS, sekaligus Presiden Direktur PT. DM.

NSH sendiri pernah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi PT. 
Asuransi Jiwasraya Persero dalam kapasitasnya sebagai Mantan Direktur Strategic Investment 
PT. IU, perusahaan yang juga tercatat sebagai pemilik saham mayoritas PT. BP. Pada perkara 
tersebut, tabungan NSH sebesar kurang lebih Rp20 miliar disita oleh jaksa.

PT. AA

Berdasarkan informasi perusahaan di Dirjen AHU, PT. AA juga merupakan perusahaan 
dimiliki oleh PT. DM. Namun, berbeda dengan PT. BP, pada daftar kepemilikan saham dan 
pengurus perusahaan, PT. DM tercatat secara jelas sebagai salah satu pemilik saham dalam 
PT. AAM. Berikut adalah susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan di awal masa 
pembentukannya:

Tabel 3. Komposisi Pemilik dan Pemimpin Perusahaan Awal PT AAM

Nama Jabatan Kepemilikan saham

LS Komisaris -

AW Direktur -

PT. DM - Rp2.944.000.000

PT. EP - Rp1.227.000

HIS Komisaris Utama -

FAS Direktur Utama -

 

Dari daftar di atas, dapat secara jelas disimpulkan bahwa PT. AAM adalah perusahaan 
yang dimiliki oleh PT. DM, yang dibuktikan dari kepemilikan mayoritas saham perusahaan 
tersebut di PT. AAM. Selain itu, FAS dan HIS yang merupakan anak dan istri dari RS 
pemilik PT. DM, pernah tercatat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. AAM.
Berdasarkan temuan di atas, secara garis besar ada 2 (dua) dugaan pelanggaran yang 
terjadi dalam distribusi favipiravir yaitu, dugaan pelanggaran izin edar dan dugaan 
manipulasi pajak. Pelanggaran izin edar diduga dilakukan oleh PT DM, karena PT DM 
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hanya memegang EUA untuk produk remdesivir, tapi kenyataannya PT DM juga turut 
mengimpor dan mendistribusikan favipiravir, yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh 
Kimia Farma178 dan PT BP.179

Selain itu, tim pemantau juga menemukan dugaan adanya praktik manipulasi pajak serta 
penjualan yang melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor nomor HK.01.07/
MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi 
COVID-19. Beleid tersebut mengatur 11 obat yang harganya telah ditentukan, seperti 
Favipiravir 200 mg (Tablet) dengan harga Rp 22.500 per tablet, Remdesivir 100 mg 
(injeksi) Rp 510.00 per vial, Oseltamivir 75 mg (Kapsul) Rp 26.000 per kapsul, hingga 
Ivermectin 12 mg (Tablet) Rp.7.500 per tablet.

Dugaan pelanggaran izin edar 

Sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada Maret 2020 lalu, PT BP diduga telah melakukan impor 
obat jenis Favipiravir melalui induk perusahaanya, PT DM. Dalam dokumen yang diperoleh 
dari informan dan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pemantau, disebutkan bahwa PT DM 
mendatangkan obat dan mendistribusikannya sejak Juli 2020 hingga September 2021 kepada 
PT AAM. 

PT DM mendatangkan obat Favipiravir melalui Negara Jepang dan India. Skemanya, PT DM 
membeli obat melalui produsen pertama yakni PT BP sebanyak 55.484 boks dan PT JC sebanyak 
5.761 boks. Dalam penelusuran dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua perusahaan tersebut dimiliki salah satunya, FS yang 
merupakan Presiden Direktur PT DM. 

Awal pandemi, tidak ada izin edar maupun Emergency Use Authorization (EUA) yang dikeluarkan 
oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk obat Favipiravir. Dalam rilis 
BPOM yang diterbitkan pada 5 Oktober 2020 dijelaskan bahwa Badan POM mengaku telah 
menerbitkan izin penggunaan dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) untuk 
obat Favipiravir kepada Industri Farmasi PT BP dengan merek dagang Avigan® dan kepada PT 
Kimia Farma Tbk. Sementara untuk PT DM dinyatakan hanya memperoleh  EUA dengan obat 
Remdesivir bersamaan dengan PT AP dan  PT I pada 19 September 2020.

Dugaan tak adanya izin edar dan EUA untuk PT DM semakin kuat saat tim menemukan dua 
dokumen izin UEA. Satu dokumen bertuliskan “rahasia” satu dokumen lagi tentang  lembar 
fakta penyediaan pelayanan kesehatan Emergency Use Authorization untuk Favipiravir guna 
pengobatan Covid-19. Kedua dokumen itu dikeluarkan oleh BPOM. 

178	 	Izin	edar	EUA	untuk	PT	Kimia	Farma	yang	dikeluarkan	oleh	BPOM	pada,	25	September	2020,”	http://pionas.pom.go.id/
sites/default/files/obat_baru/Informasi%20Produk_Favipiravir%20Tablet%20Salut%20Selaput%20200%20mg_Favipiravir_T-RG.0
1.03.32.323.09.20.05293NE_2021_0.pdf,”
179	 	Izin	edar	EUA	untuk	PT	Beta	Pharmacon	yang	dikeluarkan	oleh	BPOM	pada,	31	Agustus	2020,”	http://
pionas.pom.go.id/sites/default/files/obat_baru/Avigan%20Tablet%20salut%20selaput%20200%20mg_Favipiravir_T-
RG.01.03.32.322.09.20.04584.NE_2020.pdf,”
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Dalam dokumen itu menegaskan bahwa BPOM mengeluarkan izin EUA maupun izin edar 
kepada dua perusahaan, yakni PT BP pada 31 Agustus 2020 dengan nomor registrasi ID: 
EREG10038312000034 dan PT Kimia Farma pada 25 September 2020 dengan nomor registrasi   
ID: EREG10038312000034. 

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa BPOM belum menemukan obat khusus untuk 
Covid-19. Penggunaan obat tersebut diperbolehkan dengan ketentuan tertentu, seperti anak 
usia di atas 18 tahun dan larangan bagi ibu hamil. Selain itu dokumen tersebut juga menjelaskan 
bagaimana pengguna maupun pihak perusahaan harus mengikuti ketentuan penggunaan obat 
Favipiravir yang disarankan oleh BPOM. 

Tim berusaha melakukan penelusuran lain untuk memastikan izin edar maupun EUA PT DM 
melalui cek produk obat di kanal cekbpom.pom.go.id. Situs tersebut merupakan rujukan untuk 
pengecekan semua jenis obat yang telah diizinkan beredar maupun mendapatkan izin UEA 
dari BPOM. Saat mengetik kata Favipiravir di kolom pencarian, tidak ditemukan nama PT DM 
maupun PT AAM sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai pengguna maupun pendistribusi 
obat tersebut. 

Dalam situs itu, terdapat lima perusahaan yang teregistrasi, di antaranya PT KF dengan 
nomor registrasi T-RG.01.03.32.232.09.20.05293/NE diterbitkan pada 26 September 
2020. Lalu ada perusahaan HJL dengan nomor EUA2108520017A1 terbit pada 1 April 
2021, PT EP dengan nomor EUA2115721617A1 terbit pada 12 September 2021, PT APG 
dengan nomor EUA2143502317A1 terbit pada 12 September 2021, dan LL dengan nomor 
EUA2113323717A1 terbit pada 21 Oktober 2021. Sementara itu, ketika menggunakan 
kata kunci “Avigan” muncul nama PT BP dengan dua data registrasi, pertama dengan nomor 
T-RG.01.03.32.322.09.20.04584/NE terbit pada 3 September 2020, kedua terdaftar dengan 
nomor EUA2156200117A1 yang terbit pada 28 Juli 2021.

Belakangan Kepala Badan POM mengeluarkan aturan melalui Keputusan Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02.1.2.08.21.348 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan Obat ke Dalam Wilayah Indonesia Pada Masa Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi tersebut diterbitkan 
pada 16 Agustus 2021. Ada Sembilan poin yang termaktub dalam beleid tersebut, empat di 
antaranya mengatur tentang izin edar dan EUA.  

Empat kebijakan itu di antaranya, pertama, pemegang izin edar/Emergency Use Authorization 
(EUA) atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar/EUA, atau instansi 
pemerintah yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar/EUA dapat mengajukan 
permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) Border untuk penanganan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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Kedua, Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SKI Border untuk 
pemasukan Obat yang memiliki EUA berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan 
SKI Border untuk pemasukan Obat yang memiliki Izin Edar.

Ketiga, dalam hal obat yang digunakan untuk penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat 
Corona Virus Disease 2019 belum memiliki izin edar/ EUA di Indonesia, pemasukan ke dalam 
wilayah Indonesia tetap dapat dilaksanakan dengan pemasukan melalui jalur khusus/special 
access scheme (SAS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kempat, pemasukan obat melalui special access scheme (SAS) sebagaimana dimaksud dalam 
diktum ketiga dapat dilaksanakan sepanjang obat telah mendapatkan izin edar/EUA dari otoritas 
negara asal atau negara lain.

Dugaan Manipulasi Pajak dan Menjual Harga Eceran Tertinggi Obat Favipiravir Tak Sesuai 

Ketentuan

Proses penjualan obat Favipiravir yang dilakukan oleh PT DM kepada PT AAM diduga sarat akan 
kejanggalan. Menurut sumber tim di Kementerian Keuangan, PT DM mendatangkan Favipiravir 
melalui PT BP sebanyak 55.484 box dengan nilai sebesar Rp 171 miliar dan dari PT JC sebanyak 
2 box dengan nilai Rp2,8 juta. 

Setelah proses pembelian tersebut, PT DM menjualnya kepada PT AAM. Perusahaan AAM ini 
kemudian diduga telah mendistribusikan ke beberapa rumah sakit, seperti RS Griya Kedoya 
dengan harga per stripnya Rp30.000 dan RS Sriasih dengan harga Rp28.500. Harga jual 
tersebut dibandrol dengan di atas harga eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/
MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Keputusan tersebut menetapkan HET untuk 11 obat jenis obat Covid-19, di antaranya 
Favipiravir 200 mg (Tablet) Rp22.500 per tablet, Remdesivir 100 mg (Injeksi) Rp510.000 per 
vial, Oseltamivir 75 mg (Kapsul) Rp26.000 per kapsul, lntravenous Immunoglobulin 5% 50 ml 
(lnfus) Rp3.262.300 per vial, lntravenous Immunoglobulin 10% 25 ml (Infus) Rp3.965.000 per 
vial, lntravenous Immunoglobulin 10% 50 ml (Infus) Rp6.174.900 per vial, Ivermectin 12 mg 
(Tablet) Rp7.500 per tablet, Tocilizumab 400mg/20 ml (Infus) Rp5.710.600 per vial, Tocilizumab 
80mg/4 ml (Infus) Rp1.162.200 per vial, Azithromycin 500 mg (Tablet) Rp1.700 per tablet, 
Azithromycin 500 mg (Infus) Rp95.400 per vial.

Harga eceran tertinggi itu berlaku di Apotek, Instalasi Farmasi, rumah sakit, klinik, fasilitas 
kesehatan di seluruh Indonesia. Menurut Budi Sadikin, tidak boleh ada perusahaan yang menjual 
obat di atas HET yang telah ditetapkan. 
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“Jadi 11 obat yang sering digunakan dalam masa pandemic COVID-19 ini kita sudah atur harga 
eceran tertingginya. Saya tegaskan di sini, saya sangat tegaskan di sini kami harap aturan harga 
obat itu agar dipatuhi,” tegas Budi, Sabtu, 3 Juli 2021 lalu.180

Menurut data yang diperoleh tim dari Kementerian Keuangan, hasil penjualan yang diperoleh 
oleh PT AAM kepada beberapa rumah sakit selama Covid-19 sebesar Rp 189 miliar. Menurut 
sumber tim, modus yang dilakukan PT AAM dan PT DM dalam mengelabui pajak yakni dengan 
mendistribusikan ke perusahaan yang sama. Perusahaan yang melakukan transaksi dari impor 
sampai distribusi di Indonesia dilakukan oleh satu kepemilikan perusahaan yang sama. 

Dalam dokumen AHU, PT BP, PT JC, PT DM, dan PT AAM ternyata dimiliki oleh keluarga FS, 
sosok pengusaha farmasi Indonesia. Menurut informan, dengan menjual obat kepada anak 
perusahaan diduga menghindari praktik pembayaran perpajakan sebab PT AAM seolah membeli 
obat kepada pihak produsen kedua dalam hal ini PT DM. Walaupun demikian belum diketahui 
nilai pajak yang dikelabui PT BP, PT JC, PT DM, dan PT AAM.

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa 95% penjualan PT DM diarahkan kepada PT 
AAM. Informan juga menyampaikan dalam proses transaksi diduga ada “masking” atau menutupi 
objek pembayaran yang dilakukan PT AAM ke PT DM. Akibatnya pihak Kementerian Keuangan 
kesulitan untuk menelusuri jejak pajak perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan menegaskan ada sanksi administrasi dan pidana bagi perusahaan yang 
memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong.181 Sementara 
sanksi bagi perusahaan yang menjual obat di atas HET dikenakan pidana paling lama 5 tahun 
dan denda Rp miliar. Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen.182

Temuan Pemantauan Anggaran: Evaluasi Satu Tahun Program Bantuan 
Subsidi Upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan

Salah satu akibat dari pandemi Covid-19 yang paling menantang adalah meningkatnya angka 
pemutusan hubungan kerja yang berakhir pada peningkatan angka pengangguran di Indonesia. 
Per Agustus 2020, BPS mencatat, ada setidaknya 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia 
kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang),

180  Widyawati,	“Menkes	Tetapkan	harga	eceran	tertinggi	obat	tertinggi	obat	terapi	covid-19	https://sehatnegeriku.kemkes.
go.id/baca/rilis-media/20210703/2338016/menkes-tetapkan-harga-eceran-tertinggi-obat-terapi-covid-19/
181	 	Pasal	13A	UU	28/2007	jo.	UU	16/2009	tentang	Ketentuan	Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan	berbunyi	demikian,	“Wajib	
Pajak	yang	karena	kealpaannya	tidak	menyampaikan	Surat	Pemberitahuan	atau	menyampaikan	Surat	Pemberitahuan,	tetapi	isinya	
tidak	benar	atau	tidak	lengkap,	atau	melampirkan	keterangan	yang	isinya	tidak	benar	sehingga	dapat	menimbulkan	kerugian	pada	
pendapatan	negara,	tidak	dikenai	sanksi	pidana	apabila	kealpaan	tersebut	pertama	kali	dilakukan	oleh	Wajib	Pajak	dan	Wajib	Pajak	
tersebut	wajib	melunasi	kekurangan	pembayaran	jumlah	pajak	yang	terutang	beserta	sanksi	administrasi	berupa	kenaikan	sebesar	
200%	(dua	ratus	persen)	dari	jumlah	pajak	yang	kurang	dibayar	yang	ditetapkan	melalui	penerbitan	Surat	Ketetapan	Pajak	Kurang	
Bayar.”
182	 	Pasal	62	UU	8/1999	 tentang	Perlindungan	Konsumen	berbunyi	demikian,	 “Pelaku	usaha	yang	melanggar	ketentuan	
sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	8,	Pasal	9,	Pasal	10,	Pasal	13	ayat	 (2),	Pasal	15,	Pasal	17	ayat	 (1)	huruf	a,	huruf	b,	huruf	c,	
huruf	e,	ayat	 (2),	dan	Pasal	18	dipidana	dengan	pidana	penjara	paling	 lama	5	 (lima)	 tahun	atau	pidana	denda	paling	banyak	Rp	
2.000.000.000,00	(dua	miliar	rupiah)”
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Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena 
Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 
karena Covid-19 (24,03 juta orang).183

Merespon kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program 
Bantuan Subsidi Upah (BSU) berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu kepada pekerja yang 
memiliki gaji di bawah Rp 5 juta, selama empat bulan, sebagai bagian dari pelaksanaan jaring’ 
pengaman sosial. Dalam peluncurannya, Presiden Joko Widodo menyatakan subsidi ini 
bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh 
yang terdampak COVID-19.184

Dalam penyalurannya, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan 
untuk memverifikasi pekerja yang berhak mendapatkan subsidi. Database pekerja yang terekam 
dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi basis utama penyaluran subsidi. Sebab itu, salah satu 
syarat penerima subsidi adalah masih sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 
Juni 2020, untuk menunjukkan penerima adalah pekerja aktif. 

Kerja kolaboratif antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan 
konsekuensi dari penerapan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/ Upah Bagi Pekerja/ 
Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19 (Permenaker 14/2020), yang menyatakan data 
calon penerima BSU bersumber dari data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.185

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat program BSU ini akan disalurkan kepada 15,7 juta 
peserta yang memenuhi syarat, dengan anggaran Rp 37,9 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya 
terjadi perubahan karena penyusutan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap 
berhak, sehingga mengakibatkan perubahan anggaran.186

Persoalan pun bermunculan yang berujung pada dugaan pemborosan keuangan negara. Ketidak-
cermatan dalam melakukan verifikasi data menyebabkan banyak pekerja yang diupah di atas 
Rp 5 juta per bulan ikut menikmati BSU. BPJS Ketenagakerjaan terkesan ‘kejar setoran’ demi 
memenuhi target 15 juta penerima. Di daerah, ditemui upaya pemaksaan pencarian peserta. 
Persoalan lainnya, ada dobel bayar yang dilakukan oleh bank penyalur BSU.

Meski memiliki segudang persoalan, upaya perbaikan tak terlihat dan BSU dilanjutkan hingga 
2021. Pada pelaksanaannya, Kemenaker yang telah menetapkan jumlah penerima dan 
anggarannya, kembali menganulir karena persoalan data sehingga terdapat sisa anggaran. 
Kemenaker lantas memperluas penerima demi penyerapan anggaran yang tersisa alih-alih 
memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi peserta.

183	 	Badan	Pusat	Statistik,	Keadaan	Ketenagakerjaan	Indonesia	Agustus	2020,	No.86/11/Th.	XXIII,	05	November	2020,	hlm.	
1	dan	8
184	 	Kementerian	Sekretariat	Negara	RI,	Kanal	Youtube	Resmi,	“Presiden	Luncurkan	Bantuan	Pemerintah	Subsidi	Upah	
Untuk	Pekerja	Buruh,	27	Agustus	2020”,	https://www.youtube.com/watch?v=fCzLGClxcRM,	diakses	pada	November	2021
185	 	Pasal	5	ayat	(1)	Permenaker	14/2020	berbunyi	demikian,	“Data	calon	penerima	Bantuan	Pemerintah	berupa	subsidi	Gaji/
Upah	bersumber	dari	data	peserta	aktif	program	jaminan	sosial	ketenagakerjaan	BPJS	Ketenagakerjaan.”
186	 	Ardito	Ramadhan,	“Ada	Selisih	Jumlah	Penerima	Bantuan	Subsidi	Upah,	Sisa	Anggaran	Akan	Diserahkan	Ke	Kas	Negara”,	
Kompas.com,	2	Oktober	2020,	https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/16400301/ada-selisih-jumlah-penerima-bantuan-
subsidi-upah-sisa-anggaran-akan
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Hingga Maret 2022, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyalur 
BSU, belum juga melakukan perbaikan mekanisme maupun kebijakan secara optimal. LHP BPK 
telah secara jelas menunjukkan berbagai masalah yang seharusnya dibenahi dan rekomendasi 
perbaikan pun telah diberikan, tetapi Kementerian Ketenagakerjaan malah melanjutkan program 
BSU dengan perubahan skema, dibandingkan menjalankan rekomendasi BPK RI. Padahal, 
mekanisme distribusi BSU yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2020 
dan 2021, diduga kuat telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,78 triliun.

Tim mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BSU ke dalam 3 
(tiga) bentuk yaitu,

1. Sebanyak 1.198.539 penerima BSU memiliki gaji di atas Rp 5 juta.

Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pengawas 
Keuangan, terdapat 1.198.539 penerima BSU yang bergaji di atas Rp 
5 juta dari 12.403.896 penerima. Hal ini diketahui setelah pemadanan 
data dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jika dihitung, nilainya sebesar Rp 
2.876.493.600.00,00 atau Rp 2,876 triliun.

2. Adanya penerima yang tak berhak karena profesinya. 

BPJS Watch di Jawa Timur menemukan adanya penerima yang berprofesi 
sebagai pedagang, camat dan perangkat desa, serta aparatur kepolisian. 
Temuan serupa terjadi di Medan dan Yogyakarta. Sementara itu, buruh 
penerima upah yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta banyak yang tak 
mendapatkan BSU yang menjadi haknya. 

3. Adanya ribuan penerima BSU ganda atau kelebihan bayar.

Sebanyak 4.276 penerima dari 4.900 data transaksi penyaluran, menerima 
BSU lebih dari satu kali. Nilai dari kelebihan bayar ini sampai 6 November 
2020 adalah sebesar Rp 5.880.000.000. Persoalan kelebihan bayar ini menjadi 
salah satu temuan BPK.

Secara garis besar, pada 2020 pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun 
untuk mendanai program PC-PEN. Dalam PC-PEN, BSU masuk ke dalam 
klaster program perlindungan sosial yang mendapatkan alokasi total sebesar 
Rp216,6 triliun. BSU mendapatkan alokasi sebesar Rp 37.877.788.164.000 
yang anggarannya dilekatkan pada Kementerian Keuangan, untuk 15.725.232 
juta pekerja yang eksis bekerja dan terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, serapan anggaran untuk program tersebut belum berjalan maksimal, 
karena pada Oktober 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 
mengembalikan sisa anggaran BSU sebesar Rp8 triliun ke kas negara. Hal 
ini terjadi karena ada kesenjangan data yang dimiliki dengan anggaran yang 
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dialokasikan, di mana Kemnaker baru mengantongi 12.403.896 data calon 
penerima BSU, sedangkan target awal penerima BSU adalah 15,7 juta 
pekerja dengan total anggaran sebesar Rp37,7 triliun.187 Artinya, serapan 
anggaran untuk program BSU di hingga Oktober 2020 adalah sebesar, 
Rp29.84.063.743.000.

Permasalahan data yang terjadi pada pelaksanaan program BSU di tahun 2020, 
tidak menghentikan keberlanjutan program tersebut. Pada 2021, program 
BSU tetap dilaksanakan dengan sejumlah perubahan terkait dengan syarat 
penerima. Apabila sebelumnya penerima adalah pekerja atau buruh dengan 
gaji di bawah Rp 5 juta, di tahun 2021 pemerintah mengetatkan syarat gaji 
menjadi di bawah Rp 3,5 juta. 

Namun, ada pengecualian bagi pekerja bergaji di atas Rp 3,5 juta jika memiliki 
Upah Minimum Provinsi di atas jumlah tersebut, dengan syarat upahnya tak 
melebihi UMP. Besaran subsidi juga turut diubah, di mana pada tahun 2020, 
besaran subsidi adalah sebesar Rp600.000 yang diberikan sebanyak empat 
kali dengan total pemberian Rp2.400.000, di tahun 2021, besaran subsidi 
diberikan sebesar Rp 500.000 selama dua bulan sekaligus. Sehingga subsidi 
yang diterima sebesar Rp1.000.000 per penerima.

Pada 30 Juli 2021, Menteri Ida Fauziyah mengumumkan akan memberikan 
BSU ini kepada 8,78 juta penerima. Ia mengatakan data ini sesuai dengan 
jumlah pekerja penerima upah di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah UMP, yang 
telah terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran yang disiapkan oleh Komite 
PEN pun mengikuti jumlah tersebut, sebesar Rp 8,7 triliun.

Untuk mendukung mekanisme BSU Jilid II, Menteri Ida mengeluarkan 
Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Aturan ini diundangkan 
pada 28 Juli 2021, dua hari sebelum ia mengumumkan jumlah penerima BSU 
periode 2021.188

Dalam perjalanannya, BSU hanya layak diterima oleh 6,9 juta pekerja. Dalam 
rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada 28 September 2021, 
wacana memperluas penerima manfaat pun muncul. Perluasan penerima 
manfaat ini sebagai konsekuensi atas anggaran sisa sebesar Rp 1,79 triliun, 
agar seluruhnya terserap maksimal.

187  Lidya	Yuniartha,	“Tak	Sesuai	Target,	Kemenaker	Kembalikan	Sisa	Anggaran	BSU	Ke	Kas	Negara”,	Kontan, 1	Oktober	
2020,	https://nasional.kontan.co.id/news/tak-sesuai-target-kemenaker-kembalikan-sisa-anggaran-bsu-ke-kas-negara,	diakses	
pada	11	Maret	2022
188	 	Presentasi	Dirjen	Pembinaan	Hubungan	Industrial	&	Jaminan	Sosial	Tenaga	Kerja	Kementerian	Ketenagakerjaan	dalam	
Rapat	Dengar	Pendapat	dengan	Komisi	IX	DPR	RI,	28	September	2021



110

Proses verifikasi dan validasi data calon penerima BSU untuk jilid pertama dan kedua dilakukan 
oleh BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian 
Ketenagakerjaan sebagai pemegang anggaran. Setelah itu, data penerima diberikan kepada 
bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi penyalur. 
Ada empat bank Himbara yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk 
menjadi penyalur, yaitu, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
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Jilid I, BSU 2020 Jilid II, BSU 2021

Dasar hukum Permenaker Nomor 14 tahun 2020 Permenaker Nomor 14 tahun 2020

Jenis bantuan Subsidi Gaji/Upah Subsidi Gaji/Upah

Kualifikasi subjek Pekerja/Buruh Pekerja/Buruh

Besaran subsidi Rp600.000 per bulan Rp500.000 per bulan

Kualifikasi waktu Dibayarkan secara
kumulatif untuk subsidi selama
4 (empat) bulan

Dibayarkan secara kumulatif
untuk subsidi selama 2 (dua)

Syarat teknis 1.    WNI – NIK 
2.    Peserta aktif BPJS TK – 
       Nomor kartu kepesertaan
3.   Peserta aktif BPJS TK sampai
       Juni 2020
4.   Penerima gaji/upah di bawah
      Rp5.000.000
5.   Memiliki rekening bank aktif

WNI – NIK
Peserta aktif BPJS TK – 
Nomor kartu kepesertaan
Peserta aktif BPJS TK
sampai Juni 2021
Penerima gaji/upah paling
banyak Rp3.500.000
per bulan
Bekerja di wilayah
pemberlakuan
pembatasan kegiatan
masyarakat level 3 (tiga) dan
level 4 (empat) yang ditetapkan
oleh pemerintah
Diutamakan yang bekerja
pada sektor usaha industri
barang konsumsi, transportasi, 
aneka industri, properti dan
real estate, perdagangan dan
jasa kecuali jasa pendidikan
dan kesehatan
Diprioritaskan bagi Pekerja/
Buruh yang belum menerima
program kartu prakerja,
program keluarga harapan,
atau progam bantuan produktif
usaha mikro

1.
2.
     
3.
    
4.
     
     
5. 
     
       
        
        

6.     
         

        
      
       
         
7.
         

Tabel 4. Perbandingan Mekanisme BSU Antarjilid
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Sengkarut data

Dalam dua jilid penyaluran BSU, persoalan data menjadi krusial. Keduanya menggunakan 
database BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan 
data BPJS Ketenagakerjaan dianggap paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid. 
Meski demikian, data BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada keaktifan perusahaan 
untuk memperbarui data dan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
Selain itu, definisi peserta aktif sangat bergantung pada kelancaran perusahaan membayar iuran 
kepesertaan. Padahal, banyak perusahaan menunggak iuran kepesertaan pekerjanya. 

Pada 2018, misalnya, BPJS TK melaporkan 30 persen dari 552.047 perusahaan yang terdaftar 
menjadi peserta, masuk dalam kategori tidak patuh. 189 Setahun sebelumnya, 2017, BPJS TK 
bekerja sama dengan Kejaksaan mengirim surat kuasa khusus ke 7.770 perusahaan yang tak 
patuh dalam membayar iuran kepesertaan. Ketidakpatuhan perusahaan untuk membayar iuran 
terus berlanjut hingga saat ini.

Selain tak patuh membayar iuran, tak semua perusahaan di Indonesia mendaftarkan diri ke dalam 
BPJS TK. Di tahun 2019, pertumbuhan perusahaan yang menjadi peserta BPJS TK naik hanya 
sembilan persen, menjadi 589.933 perusahaan, dari sebelumnya berjumlah 552.047 perusahaan. 
Sementara itu, di tahun 2020, jumlah perusahaan yang menjadi peserta baru 88 persen dari target.190

Ketidakpatuhan perusahaan bukan cuma soal menunggak pembayaran iuran. Banyak perusahaan 
melaporkan gaji karyawan di luar yang seharusnya. Manipulasi tersebut biasanya dilakukan 
dengan dua modus. Pertama, melaporkan upah lebih tinggi dari yang seharusnya supaya sesuai 
dengan upah minimum regional atau provinsi. Tujuannya dari pelaporan upah lebih tinggi ini 
umumnya untuk menutupi pelanggaran atas peraturan mengenai upah minimum.

Modus kedua yang paling jamak dilakukan perusahan adalah melaporkan gaji dengan nominal 
di bawah yang seharusnya diterima pekerja. Dengan mendaftarkan upah lebih rendah dari 
nominal aktual yang dibayarkan, iuran perusahaan menjadi lebih rendah. Namun, dalam konteks 
penyaluran BSU, kondisi ini menyebabkan validitas data berkurang. 

Persoalan keakuratan gaji pekerja penerima BSU menjadi salah satu temuan BPK. Dalam laporan 
auditnya, BPK menemukan sebanyak 1.198.539 penerima, memiliki gaji di atas Rp 5 juta. Hal 
ini diketahui setelah adanya pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak, terhadap 
12.403.896 penerima yang diklaim telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS TK.191

Temuan lainnya adalah hanya 59,76 persen atau sejumlah 7.413.074 dari 12.403.896 penerima, 
yang teridentifikasi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerima BSU yang terlapor 
di SPT berpenghasilan di bawah Rp 5 juta hanya sebanyak 106.035 orang. Sementara penerima 
BSU yang tidak terlapor di SPT sebanyak 11.099.322 penerima. 

189	 	Dinda	Wulandari,	“BPJS	Ketenagakerjaan:	30%	Perusahaan	Peserta	Tak	Patuh”,	Bisnis.com,	15	Mei	2019,	https://
ekonomi.bisnis.com/read/20180515/12/795274/bpjs-ketenagakerjaan-30-perusahaan-peserta-tak-patuh,	diakses	pada	
November	2021
190	 	Ferrika	Sari,	“Hingga	April	2019,	pekerja	terdaftar	di	BPJS	Ketenagakerjaan	capai	51	juta	peserta”,	Kontan,	27	Mei	2019,	
https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-april-2019-pekerja-terdaftar-di-bpjs-ketenagakerjaan-capai-51-juta-peserta
191	 	Laporan	Hasil	Pemeriksaan	Dengan	Tujuan	Tertentu	BPK	untuk	Program	Bantuan	Subsidi	Upah	2020,	hlm.	27
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Pada 6 November 2020, Kemenaker akhirnya menangguhkan penyaluran BSU tahap ke-2 kepada 
1.198.539 orang yang terlapor di SPT dan berpenghasilan di atas Rp 5 juta. Hal ini diketahui 
setelah adanya pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak, terhadap 12.403.896 
penerima yang diklaim telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS TK.192

Temuan lainnya adalah hanya 59,76 persen atau sejumlah 7.413.074 dari 12.403.896 penerima, 
yang teridentifikasi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penerima BSU yang terlapor 
di SPT berpenghasilan di bawah Rp 5 juta hanya sebanyak 106.035 orang. Sementara penerima 
BSU yang tidak terlapor di SPT sebanyak 11.099.322 penerima. 

Dengan sejumlah persoalan, BSU dilanjutkan untuk tahun berikutnya, 2021, dengan alasan 
untuk menaikkan kemampuan ekonomi pekerja yang terdampak CoVid-19. Saat mengumumkan 
kelanjutan program BSU untuk tahun 2021, Menteri Ida mengatakan ada 8,78 juta penerima yang 
layak mendapatkan BSU. Namun, jumlahnya menyusut menjadi 7.750.200 pekerja. Yang kemudian 
diperas lagi menjadi 6.991.873.000 pekerja karena 758.327 pekerja telah mendapatkan 
berbagai macam bantuan sosial.193

Sengkarut data juga terjadi karena adanya peserta aktif BPJS TK yang memiliki nomor induk 
kependudukan (NIK) terdaftar di lebih dari satu perusahaan. Tingkat turn over pekerja yang 
lebih tinggi di sektor swasta menyebabkan hal ini besar kemungkinan terjadi. BPK menemukan 
ada satu NIK yang memiliki 568 jumlah kartu peserta jamsostek (KPJ), dengan 141 jumlah 
pemberi kerja.194

Mengutip laporan BPK, “Pada BPJS TK peserta dapat didaftarkan lebih dari satu pemberi kerja 
dengan NIK yang sama.” Persoalannya, penyaluran BSU belum memiliki mekanisme pemilihan 
peserta aktif jika terdapat NIK yang sama dengan identitas berbeda. 

Kelebihan bayar

Pada 26 Agustus 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan SI No. 4/818/KU.02.01/
VIII/2020 yang ditujukan kepada Bank BRI untuk melakukan penyaluran kepada 341.788 
rekening tujuan Himbara dan 280.325 rekening non-Himbara. Per 31 Agustus 2020, melalui 
surat No.B.1973.e-INS/ISS/08/2020, BRI menyampaikan laporan penyalurannya. Dari laporan 
tersebut diketahui terdapat kelebihan bayar 68.797 transaksi sebesar Rp 82.556.400.000.195

Atas laporan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan surat No.4/860/KU.02.01/
IX/2020 pada 4 September 2020 dan No.4/877/KU.02.01/IX/2020 pada 9 September 2020 
untuk memblokir dana di rekening penerima. Bank BRI menyampaikan kesediaannya untuk 
melakukan pemblokiran pada 9 September tersebut. 

192	 	Chandra	Gian	Asmara,	“Penonton	Kecewa!	Bantuan	Subsidi	Gaji	Tahap	II	Ditunda	Nih”,	CNBC	Indonesia,	12	November	
2020,	 https://www.cnbcindonesia.com/news/20201112104605-4-201261/penonton-kecewa-bantuan-subsidi-gaji-tahap-ii-
ditunda-nih
193	 	Presentasi	Dirjen	Pembinaan	Hubungan	Industrial	&	Jaminan	Sosial	Tenaga	Kerja	Kementerian	Ketenagakerjaan,	Loc.cit.	
hlm.	21
194  Op.cit. hlm.	31
195  Ibid. hlm.	32
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Sebulan setelah itu, tepatnya pada 5 Oktober 2020, Bank BRI menyatakan telah melakukan 
pendebetan dan mengembalikan dana sebesar Rp72.770.400.000 dari 60.642 data penerima. 
Sisanya sebesar Rp9.786.000.000 dari 8.155 data tidak dapat dilakukan pendebetan karena 
tidak ada dana yang tersedia di dalam rekening yang bersangkutan. Hingga 6 November 
2020, masih terdapat 4.900 data dari 4.276 penerima yang belum mengembalikan kelebihan 
pembayarannya, dengan nominal Rp 5.880.000.000.

Tabel 5. Jumlah Kelebihan Bayar BSU196

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tanggung jawab ini 
seharusnya berada di Bank BRI. Tetapi, dalam hal ini, menurut audit BPK, Bank BRI dibebaskan 
dari segala tuntutan atau gugatan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam 
penelusurannya, BPK menemukan bahwa pangkal persoalan kelebihan bayar ini berasal dari 
kesalahan penyusunan lampiran data by name dan by address yang disampaikan kepada Bank 
BRI. 

BPKP menyatakan sebetulnya ada mekanisme pengembalian terhadap kelebihan bayar tersebut. 
Salah satunya adalah melalui mekanisme surat pertanggungjawaban mutlak. Melalui mekanisme 
ini, kementerian bekerja sama dengan Institusi Kejaksaan dan Kepolisian akan memberikan 
surat kepada penerima untuk mengembalikan kelebihan pembayaran yang mereka terima.197

Namun, seharusnya, persoalan kelebihan bayar ini bisa diantisipasi dengan melakukan 
pengecekan sederhana menggunakan fungsi validasi. Terlebih, lampiran data yang diberikan 
kepada Bank BRI merupakan data excel. Kelebihan bayar hingga tiga kali ini menunjukkan 
kelemahan proses cek dan ricek yang dilakukan kementerian.

‘Kejar setoran’ data

Di Jawa Timur, BPJS Watch Jawa Timur menemukan adanya ketidak-akuratan data yang 
diduga sengaja dilakukan oleh BPJS TK Jawa Timur. Mereka menemukan pedagang pasar yang 
dimasukkan ke dalam basis data penerima BSU. Padahal, sesuai pengklasifikasian dalam BPJS 
KT, pedagang pasar bukanlah peserta dalam kategori penerima upah. 

196	 	 Laporan	 Hasil	 Pemeriksaan	 Dengan	 Tujuan	 Tertentu	 Atas	 Pengelolaan	 Dan	 Pertanggungjawaban	 Program	 Bantuan	
Subsidi	Gaji/Upah	Bagi	Pekerja/Buruh	Dalam	Penanganan	Pandemi	Covid-19	Tahun	2020	Pada	Kementerian	Ketenagakerjaan,	
Badan	Pemeriksa	Keuangan,	18	Desember	2020.
197	 	Wawancara	dengan	perwakilan	BPKP	pada	Kamis,	21	Oktober	2021

Jumlah Kelebihan Bayar BSU

No

1

2

3

Jumlah kelebihan bayar

1 kali

2 kali

3 kali

Total

Jumlah penerima

3.664

600

12

4.276

Jumlah data

3.664

1.200

36

4.900

Nominal

Rp4.396.800.000

Rp1.440.000.000

Rp43.200.000

Rp5.880.000.000
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Menurut Sony Mardiyanto perwakilan BPJS Watch Jawa Timur, para pedagang pasar ini ditawari 
untuk membuka rekening Bank Himbara dengan iming-iming mendapatkan uang sebesar Rp 1 
juta. Rata-rata, mereka yang berprofesi sebagai pedagang pasar ini mendapatkan BSU sebesar 
Rp 1,2 juta.198

Setelah mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan yaitu sebesar Rp 1,2 juta, mereka tak 
mendapatkan lagi kiriman BSU apapun. Padahal, BSU 2020 diberikan sebanyak dua kali, masing-
masing Rp 1,2 juta, dengan total penerimaan Rp 2,4 juta. Diduga para pedagang pasar tersebut 
tak menerima lagi karena adanya audit dan cleansing data setelah dirilisnya audit BPK.

Sony mengatakan ada dugaan para karyawan BPJS KT Jawa Timur diberikan target selayaknya 
sales kartu kredit. Demi memenuhi angka 15,7 juta karyawan, kata dia, diduga BPJS TK 
memberikan target kepesertaan agar jumlah penerima BSU sesuai dengan angka tersebut.

Akibatnya, dalam periode verifikasi data yang dilakukan di tingkat daerah, para karyawan BPJS 
TK berbondong-bondong melakukan berbagai cara. Salah satunya mengoptimalkan kepesertaan 
dengan memasukkan beberapa peserta menjadi peserta pekerja penerima upah. Ia menemukan 
setidaknya ada lima yang telah terkonfirmasi sebagai pedagang pasar tetapi menerima BSU 
yang dicek melalui mutasi rekening terakhir. 

Di Jakarta, seorang karyawan swasta mengakui dibuatkan tabungan Mandiri tanpa 
persetujuannya. Pada September lalu, ketika sedang mengecek rekening Mandiri melalui mobile 
banking, ia baru menyadari ada satu rekening lain yang tiba-tiba muncul. Di dalam rekening 
tersebut sudah tersedia uang sebesar Rp 1 juta. Padahal, ia tak pernah membuat tabungan baru. 
Ia melihat pembuatan rekening dilakukan di Bank Mandiri kantor cabang Kalibata City. Ia 
meminta kejelasan mengenai asal usul rekening baru tersebut. Di situ ia baru mengetahui 
pembuatan rekening tersebut dilakukan otomatis oleh Bank Mandiri untuk menyalurkan BSU 
tahun 2021 sebesar Rp 1 juta. Namanya terdaftar sebagai penerima BSU 2021.

Padahal, di tahun sebelumnya, ia telah mendapatkan BSU di periode September-Desember yang 
dicairkan setiap dua bulan sekali dengan nilai Rp 1,2 juta. Pencairan saat itu melalui rekening 
Bank BCA miliknya yang sekaligus sebagai rekening payroll. Saat itu, ia memang mendaftarkan 
BSU dengan menggunakan rekening BCA sebagai rekening penerima bantuan. 

Ia menyatakan tak pernah memberi persetujuan kepada Bank Mandiri untuk membuka 
tabungan baru untuk menerima BSU di tahun 2021. Insiden pembuatan buku tabungan dengan 
menggunakan data-data pribadinya tanpa sepengetahuannya merupakan salah satu bentuk 
pelanggaran hak atas data pribadi yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 24 tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (UU 24/2013).199

198	 	Wawancara	dengan	Sony	Mardianto	tanggal	16	Oktober	2021
199	 	Pasal	79	ayat	(1)	dan	(3)	UU	24/2013	tentang	Administrasi	Kependudukan	berbunyi	demikian,	“(1)	Data	Perseorangan	
dan	dokumen	kependudukan	wajib	disimpan	dan	dilindungi	kerahasiaannya	oleh	Negara	(3)	Petugas	dan	pengguna	sebagaimana	
dimaksud	pada	ayat	(2)	dilarang	menyebarluaskan	Data	Kependudukan	yang	tidak	sesuai	dengan	kewenangannya.”	
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Dalam pasal 84 UU 24/2013, menyatakan data pribadi yang harus dilindungi salah satunya 
adalah tanda tangan. Mengacu pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, yang dimaksud data pribadi melingkupi nomor KK, nama orang 
tua kandung, nomor identitas kependudukan, hingga identitas tanggal dan bulan lahir.

Padahal, data- data ini merupakan data utama yang harus disiapkan untuk membuka rekening 
baru di bank. Dalam UU 24/2013, pelanggaran terhadap data pribadi ini diatur dalam pasal 
95 A yang berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Diduga BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan modus yang sama terhadap para pedagang pasar 
di Jawa Timur, yang berpotensi melanggar undang-undang administrasi kependudukan yang 
mengatur keamanan data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi merupakan salah satu 
persoalan serius yang seharusnya tidak dilakukan demi mengejar target jumlah penerima BSU.
Program BSU sendiri tetap dilanjutkan untuk periode tahun 2022, tetapi dengan perubahan 
skema dan kriteria.  Pada tahun 2022, BSU yang seharusnya menyasar pekerja/ buruh yang 
masih bekerja tapi terdampak ekonominya akibat pandemi, justru mengubah skemanya menjadi 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.200 Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan, pada prinsipnya 
ditujukan kepada pekerja/ buruh yang justru mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) 
dengan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.201

200	 	Ninuk	Cucu	Suwanti,”	Kabar	Baik!	Subsidi	Upah	Tenaga	Kerja	dengan	Gaji	di	Bawah	Rp3	Juta	Cair	Bulan	Ini”,	Kompas	
TV,	5	April	2022,	https://www.kompas.tv/article/276995/kabar-baik-subsidi-upah-tenaga-kerja-dengan-gaji-di-bawah-rp3-juta-
cair-bulan-ini,	diakses	pada	15	April	2022
201	 	BPJS	Ketenagakerjaan,	https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jaminan-kehilangan-pekerjaan.html,	diakses	pada	18	
Maret	2022
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BAB 4
Kesimpulan dan 
Rekomendasi 
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BOP

1. Kekeliruan data adalah masalah utama penyaluran bantuan yang tak kunjung 
selesai;

2. Juknis penyaluran BOP Pesantren terkesan dibuat hanya untuk memenuhi 
kebutuhan administrasi, sebab selain banyak poinnya yang bertentangan 
dengan sejumlah ketentuan lain, banyak dari isinya yang tidak dijalankan oleh 
pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran BOP Pesantren

3. Penyaluran BOP tidak tepat sasaran dan berpotensi tidak mencapai tujuan 
penanggulangan dampak Covid-19, mengingat banyaknya kekeliruan dan 
kesalahan penyaluran;

4. Adanya pihak ketiga yang melakukan pemotongan mengindikasikan 
penyelewengan dan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara;

5. Fungsi verifikasi dan evaluasi oleh Kementerian Agama belum dijalankan 
dengan baik

Favipiravir-Avigan®

1. Perusahaan PT BP baru mendapatkan izin edar pada September 2020 padahal 
perusahaan tersebut diduga telah mendatangkan obat sejak Juli 2020 melalui 
induk perusahaannya, PT DM. Tak hanya itu, PT DM dan PT AAM diduga kuat 
tidak memiliki izin edar untuk distribusi obat Favipiravir. 

2. Dalam praktik perdagangan obat Favipiravir ini, PT DM Group diduga sengaja 
menjual obat kepada anak-anak usahanya untuk menghindari pembayaran 
pajak yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan. Modus ini merupakan 
cara perusahaan untuk mengakali pembayaran pajak.

3. BPOM selaku pemberi izin edar juga tidak melakukan fungsinya secara 
maksimal dalam melakukan pengawasan obat Covid-19 yang diimpor dari luar. 
Alih-alih melakukan pengawasan BPOM justru mengubah-ubah kebijakan 
pemberian izin EUA untuk kepentingan distribusi obat Covid-19.

Vaksin Dosis Tambahan atau Booster

1. Peredaran vaksin booster secara ilegal dan berbayar, diduga kuat terjadi 
karena ada peran dari aparat negara.

Kesimpulan
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2. Penanganan perkara peredaran vaksin ilegal di Surabaya belum maksimal 
dilakukan, karena baru menyasar pelaku lapangan, dan belum pada aparat 
negara yang diduga memfasilitasi peredaraan vaksin ilegal berbayar tersebut.

3. Akses masyarakat sipil atas informasi terkait dengan jumlah, distribusi dan 
penggunaan vaksin menjadi celah penyimpangan, termasuk pungli dan 
jual beli vaksin yang dibeli menggunakan dana APBD. Di semua dashboard 
informasi milik pemerintah, tak satu pun merilis informasi vaksin ini secara 
terbuka. Ini yang membuat kontrol terhadap penyelenggaraan vaksinasi di 
masa pandemi, sulit dilakukan

BSU

1. Bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi dalam distribusi BSU adalah, ada 
1.198.539 penerima BSU memiliki gaji di atas Rp5 juta, adanya penerima 
yang tak berhak karena profesinya, dan adanya ribuan penerima BSU ganda 
atau kelebihan bayar.

2. Masalah kebaruan dan akurasi database masih secara konsisten terjadi dalam 
program pemerintah yang berbentuk pemberian bantuan, seperti BSU, Bansos, 
atau BST. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Kementerian/ 
Lembaga terkait belum secara serius mengelola database yang menjadi salah 
satu fondasi utama keberhasilan distribusi BSU yang tepat sasaran.

3. Kekeliruan data pada distribusi BSU berakibat fatal dan justru berujung pada 
kerugian negara, tapi tidak ada pihak yang secara jelas bertanggung jawab atas 
kekeliruan tersebut, dan penanganannya justru merugikan pekerja penerima 
BSU.

4. Meskipun masih ada berbagai masalah dalam distribusi BSU, sebagaimana 
telah disebutkan juga dalam LHP BPK RI, tetapi Kementerian Ketenagakerjaan 
dan BPJS Ketenagakerjaan tetap melanjutkan program tersebut di tahun 
2022 meskipun rekomendasi perbaikan dari BPK RI belum dijalankan secara 
optimal.

Korupsi Pengadaan 15.000 Masker

1. Perkara korupsi pengadaan 15.000 ribu Masker pada Dinas Kesehatan 
Provinsi Banten berdasarkan perhitungan BPKP telah merugikan keuangan 
negara sebesar Rp1.680.000.000; 

2. Modus yang dilakukan oleh 3 terpidana perkara korupsi tersebut adalah mark 
up harga satuan masker yang seharusnya Rp70.000/pcs menjadi Rp220.000/
pcs;
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3. Penunjukkan PT. RAM sebagai perusahaan penyedia masker tidak sesuai 
dengan prosedur pengadaan di tengah COVID-19. Sebab, PT. RAM diketahui 
tidak memiliki sertifikasi sebagai distributor alat kesehatan dari kemenkes, 
tidak pernah melaksanakan pekerjaan sejenis, tidak terdaftar di e-catalog, 
dan bukan pelaku usaha dengan rantai pasok terdekat; 

4. Meski telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 
Serang pada tanggal 29 dan 30 November 2021, namun perkara ini masih 
menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya adalah keterlibatan aktor lain 
yang namanya tersebut di muka persidangan namun tidak digali lebih dalam 
baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Tinggi Banten; 

5. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat dugaan relasi kepentingan dalam 
proyek pengadaan, dimana salah seorang terpidana, Agus Suryadinata, 
diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Ketua DPRD Kota Serang 
(2019-2024) dan Perwira Tinggi polda Polda Banten; 

6. Berdasarkan fakta persidangan, peran perwira tinggi pada Polda Banten 
tersebut adalah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
dengan tujuan meminta agar proyek pengadaan 15.000 masker diberikan 
kepada PT. RAM

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Yogyakarta

1. Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, 
khususnya di Yogyakarta, masih dipenuhi dengan persoalan administrasi, 
bahkan berpotensi melanggar hukum

2. Serapan atau realisasi anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi 
Covid-19 di sejumlah wilayah Yogyakarta masih terbilang rendah. Misalnya, di 
dinas kesehatan dan RSUD Yogyakarta, serapan anggaran hanya 17,04 persen. 
Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 12 miliar, namun penggunaannya 
sampai bulan November tahun 2020 baru mencapai 36,2 persen

3. Administrasi dalam pengadaan barang dan jasa di sejumlah wilayah Yogyakarta 
tidak diikuti dengan bukti kewajaran harga. Sehingga, kondisi ini menimbulkan 
spekulasi adanya praktik penggelembungan harga

4. Pengadaan barang dan jasa di RSUD Nyi Ageng Serang pada Kabupaten 
Kulonprogo dilakukan tanpa ada rencana yang jelas. Sebab, di sana ditemukan 
adanya pembelian barang yang tidak terkait dengan penanganan pandemi 
Covid-19, seperti Intraoral Dental X Ray. Adapun alat tersebut digunakan 
untuk pemeriksaan radiologi gigi melalui mulut guna menegakkan diagnosa 
terkait penyakit dan gangguan gigi 
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Penyaluran Bantuan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Yogyakarta

1. Untuk mengatasi persoalan ekonomi yang menimpa masyarakat sebagai 
akibat pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan bantuan sosial. Untuk 
wilayah Yogyakarta, bantuan sosial tersebut berbentuk pemberian uang 
tunai kepada masyarakat. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, 
penyaluran bantuan sosial itu masih terdapat sejumlah permasalahan

2. Pemberian bantuan sosial, khususnya yang berasal dari pemerintah Provinsi 
Yogyakarta terhambat. Diketahui, bantuan tersebut baru diberikan pada 
pertengahan Mei tahun 2020. Padahal, semestinya sudah mulai didistribusikan 
bulan April

3. Administrasi data kependudukan, khususnya yang berhak mendapatkan 
bantuan sosial dari pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten belum 
terintegrasi dengan baik. Sehingga, banyak penyaluran bantuan sosial yang 
tidak tepat sasaran

4. Serapan atau realisasi anggaran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam 
penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sleman. Hingga pertengahan 
November realisasi anggaran hanya berkisar 50,95 persen atau Rp 20,89 
miliar

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Bantuan Operasional Pesantren Jawa Tengah

1. Pengadaan barang dan jasa dalam bantuan operasional pesantren di Jawa 
Tengah masih dipenuhi dengan sejumlah persoalan. Salah satunya, pembelian 
barang yang tidak terkait dengan pencegahan Covid-19 di lingkungan 
pesantren

2. Kejaksaan Negeri Kajen sempat mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang 
menyangkut pengadaan barang dan jasa dalam lingkup bantuan operasional 
pesantren. Bantuan yang semestinya untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan 
pesantren justru digunakan pengadaan baju batik, penggelembungan harga 
kebutuhan protokol kesehatan, pemalsuan dokumen invoice, pembelian 
tanah, dan biaya ziarah. Akibatnya, kerugian negara mencapai Rp 713 juta.
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BOP

1. Kemenag perlu melakukan perbaikan database yang realtime di satu portal 
terpusat untuk dapat menjamin akurasi data pesantren di seluruh Indonesia;

2. Kemenag perlu melakukan investigasi mengenai adanya keterlibatan 
oknum pejabat publik di lingkungan Kanwil Kemenag di daerah yang turut 
menghambat proses penyaluran BOP;

3. Kemenag harus membuat laporan pertanggungjawaban penyaluran BOP 
mengingat dananya tidak kecil dan berasal dari APBN;

4. Kemenag harus mempertanggungjawabkan penyaluran BOP yang tidak 
sesuai dengan ketentuan dengan menarik kembali bantuan dari penerima dan 
menyetorkannya ke kas negara; dan

5. Aparat penegak hukum bersama Kemenag perlu mengusut tuntas keterlibatan 
pihak ketiga yang secara melawan hukum telah melakukan praktik pemotongan 
BOP Pesantren.

Favipiravir-Avigan®

1. Kementerian kesehatan dan BPOM perlu melakukan evaluasi terkait dengan 
impor obat Covid-19 yang didatangkan ke Indonesia untuk menghindari 
praktik kejahatan pelanggaran distribusi obat Covid-19;

2. BPOM harus menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan EUA yang dilakukan 
oleh PT BP dan induk perusahaannya, PT DM. Penggunaan dan peredaran 
obat yang tidak sesuai dengan EUA dapat mengancam kesehatan masyarakat 
di masa pandemi Covid-19;

3. BPOM harus menindaklanjuti penggunaan Avigan® yang tidak sesuai 
dengan EUA, dengan melaksanakan mekanisme serupa Postmarket Drug and 
Biologic Safety Evaluations yang dimiliki oleh FDA Amerika Serikat, untuk 
meningkatkan jaminan keamanan penggunaan obat favipiravir secara luas;

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional perlu mengambil inisiatif untuk 
menindak dugaan penjualan obat favipiravir merek Avigan® di atas harga 
pasar, dan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelakunya sesuai Pasal 52 
huruf m UU 8/1999, jika dugaan tersebut terbukti;

5. Direktorat Dirjen Pajak perlu mengusut dugaan pengelabuan pajak yang 
dilakukan oleh PT DM, PT AAM, dan PT BP dan mengambil langkah tegas 
untuk meminta pertanggungjawaban PT DM jika dugaan tersebut terbukti.

Rekomendasi
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Vaksin Dosis Tambahan atau Booster

1. Polrestabes Surabaya perlu memperdalam pihak-pihak lain yang mungkin 
terlibat dalam dugaan distribusi dan penggunaan vaksin ilegal, terutama yang 
berkaitan dengan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum atau aparat 
pemerintah lainnya;

2. Dari sisi pengelolaan alat kesehatan, perlu ada monitoring yang lebih ketat 
untuk mekanisme logistik vaksin mulai dari distribusi, retur, dan penyimpanan, 
vaksin gelombang I, gelombang II, hingga dosis tambahan atau booster, agar 
peredaran vaksin atau alkes lain secara ilegal, dapat dicegah;

3. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyediakan informasi 
yang lebih detail dan terbarukan secara berkala terkait dengan jumlah, 
distribusi, dan penggunaan vaksin untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

BSU

1. Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan harus memperbaiki 
dan mengharmonisasi data penerima kerja di Indonesia agar lebih akurat, 
untuk mencegah berulangnya kekeliruan pemberian BSU. Perbaikan database 
tersebut juga harus disertai dengan ketersediaan data besaran upah yang 
akurat;

2. Kementerian Ketenagakerjaan harus menjalankan rekomendasi BPK dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, untuk menghindari 
kembali terjadinya kekeliruan data yang mengakibatkan pemborosan anggaran 
negara hingga Rp2,78 triliun;

3. Kementerian Ketenagakerjaan harus meninjau kembali penerapan skema 
Jaminan. Kehilangan Pekerjaan dalam keberlanjutan program BSU, karena 
konsep dan tujuan dari skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan berbeda dengan 
Bantuan Subsidi Upah (BSU);

4. Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan harus bertanggung 
jawab atas kekeliruan transfer ganda yang mengakibatkan pemborosan 
anggaran negara dengan tidak membebankan tanggung jawab pengembalian 
kelebihan transfer kepada penerima, apalagi dengan pendekatan yang bersifat 
represif, yaitu dengan pelibatan Kepolisian dan Kejaksaan.

Korupsi Pengadaan 15.000 Ribu Masker

1. Inspektorat pada Pemerintah Provinsi Banten harus meningkatkan proses 
pengawasan pengadaan, termasuk melakukan sosialisasi mengenai prosedur 
barang dan jasa yang terkait dengan penanggulangan COVID-19 guna 
mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah provinsi Banten;
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2. Aparat Penegak Hukum harus melakukan upaya pengembangan perkara 
untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang namanya tersebut 
dalam proses persidangan; dan 

3. Pemerintah Provinsi Banten harus memperkuat sistem pencegahan korupsi, 
khususnya mengenai anggaran belanja yang berasal dari APBD Provinsi 
Banten mengingat pada saat yang sama, juga terjadi kasus korupsi dana hibah 
Pemprov untuk Pondok Pesantren dengan total kerugian negara Rp 5,3 miliar

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Yogyakarta 

1. Persoalan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menanggulangi 
pandemi Covid-19 di Yogyakarta harus dijadikan bahan evaluasi oleh setiap 
pemangku kepentingan, baik pemerintah pada level provinsi, kota, maupun 
kabupaten. Dari sini diharapkan ada peran inspektorat pemerintah yang dapat 
membantu untuk membenahinya

2. Lembaga pengawas, seperti Ombudsman, atau aparat penegak hukum bisa 
menelusuri lebih lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan perihal pengadaan 
barang dan jasa di Yogyakarta

3. Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran harus diperhatikan pada 
tahun mendatang. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya perihal 
serapan atau realisasi anggaran yang rendah membuktikan ada permasalahan 
saat merumuskan perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk pengadaan 
barang dan jasa

4. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran harus 
ditingkatkan di internal pemerintah, baik pada level provinsi, kota, maupun 
kabupaten

Penyaluran Bantuan Sosial dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Yogyakarta

1. Mekanisme pengawasan terhadap tenggat waktu penyaluran bantuan 
sosial kepada masyarakat harus diperbaiki. Sebab, dengan kondisi pandemi 
Covid-19, bantuan sosial berupa uang tunai dibutuhkan oleh masyarakat;

2. Perencanaan kegiatan dan anggaran harus dimatangkan oleh pemerintah. Hal 
ini guna menjawab permasalahan serapan atau pengalokasian anggaran yang 
masih rendah di sejumlah wilayah Yogyakarta;

3. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pada level provinsi, kota, maupun 
kabupaten dengan dinas sosial serta jajaran lurah dan camat untuk memastikan 
data kependudukan benar. Sehingga, bantuan sosial kepada masyarakat tidak 
salah sasaran;
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4. Data kependudukan di wilayah Yogyakarta harus diperbarui untuk memitigasi 
terjadi hal serupa, yakni pemberian bantuan sosial yang salah sasaran.

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Bantuan Operasional Pesantren Jawa Tengah

1. Kementerian Agama harus memnuat sistem pengawasan berkala untuk 
memastikan tidak ada penyelewaengan anggaran bantuan operasional 
pesantren

2. Kantor wilayah Kementerian Agama si daerah harus melakukan pengecekan 
secara berkala penggunaan anggaran bantuan operasional pesantren

Kejaksaan Negeri Kajen harus mengusut tuntas penyelewengan anggaran bantuan operasional 
pesantren dan menuntut dengan hukuman berat terhadap setiap pelaku.
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Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana

Kitab	Undang-Undang	Hukum	Acara	Pidana

Undang-Undang	Nomor	31	Tahun	1999	tentang	Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi

Undang-Undang	Nomor	20	Tahun	2001	tentang	Perubahan	Atas	Undang-Undang	Nomor	31	Tahun	1999	
tentang	Pemberantasan	Tindak	Pidana	Korupsi

Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	2018	tentang	Kekarantinaan	Kesehatan

Undang-Undang	Nomor	28	Tahun	2007	tentang	Ketentuan	Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan

Undang-Undang	Nomor	16	Tahun	2009	tentang	Penetapan	Peraturan	Pemerintah	Pengganti	Undang-
Undang	Nomor	5	Tahun	2008	Tentang	Perubahan	Keempat	Atas	Undang-Undang	Nomor	6	Tahun	
1983	Tentang	Ketentuan	Umum	dan	Tata	Cara	Perpajakan	Menjadi	Undang-Undang

Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Administrasi	Kependudukan

Undang-Undang	Nomor	8	Tahun	1999	tentang	Perlindungan	Konsumen

Keputusan	Presiden	No	11	Tahun	2020	tentang	Penetapan	Kedaruratan	Kesehatan	Masyarakat	Corona	
Virus	Disease	2019	(COVID-19)

Keputusan	Presiden	No	12	Tahun	2020	tentang Penetapan	Bencana	Nonalam	Penyebaran	Corona	Virus	
Disease	2019	(COVID-19)	Sebagai	Bencana	Nasional

Keputusan	Menteri	Kesehatan	Republik	Indonesia	Nomor	HK.01.07/Menkes/	214/2020	Tentang	Jejaring	
Laboratorium	Pemeriksaan	Corona	Virus	Disease	2019	(Covid-19)	

Keputusan	Menteri	Sosial	No.	54/HUK/2020	tentang	Pelaksanaan	Bantuan	Sosial	Sembako	dan	
Pelaksanaan	Bantuan	Sosial	Tunai	Dalam	Penanganan	Dampak	COVID-19

Peraturan	Menteri	Kesehatan	Republik	Indonesia	Nomor	10	Tahun	2021	Tentang	Pelaksanaan	Vaksinasi	
Dalam	Rangka	Penanggulangan	Pandemi	Corona	Virus	Disease	2019	(Covid-19)
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Peraturan	 Menteri	 Ketenagakerjaan	 Nomor	 14	 Tahun	 2020	 tentang	 Pedoman	 Pemberian	 Bantuan	
Pemerintah	 Berupa	 Subsidi	 Gaji/Upah	 bagi	 Pekerja/Buruh	 dalam	 Penanganan	Dampak	 Corona	
Virus	Disease	2019	(COVID-19)

Surat	 Ederan	 Menteri	 Kesehatan	 Nomor:	 HK.02.02/11/252/2022	 Tentang	 Vaksin	 Covid-19	 Dosis	
Lanjutan

Surat	 Keputusan	Menteri	 Sosial	 RI	 Nomor	 64/HUK/2020	 tentang	 Perubahan	 Kedua	 atas	 Keputusan	
Menteri	 Sosial	Nomor:	165/HUK/2019	 tentang	Penunjukan	Kuasa	Pengguna	Anggaran	Satuan	
kerja	Kantor	Pusat	Kementerian	Sosial	Tahun	2020

Surat	 Keputusan	 Direktur	 Perlindungan	 Sosial	 Korban	 Bencana	 Sosial	 (PSKBS)	 nomor	 180/3.2/
KU.03.03/04/2020

Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	Islam	Nomor	1248	Tahun	2020	tentang	Petunjuk	Teknis	Bantuan	
Operasional	 Pesantren	 dan	 Pendidikan	 Keagamaan	 Islam	 pada	Masa	 Pandemi	 Covid-19	Tahun	
Anggaran	2020

Keputusan	Direktur	Jenderal	Pendidikan	Islam	Nomor	5134	Tahun	202	tentang	Perubahan	atas	Keputusan	
Direktur	Jenderal	Pendidikan	 Islam	Nomor	1248	Tahun	2020	 tentang	Petunjuk	Teknis	Bantuan	
Operasional	 Pesantren	 dan	 Pendidikan	 Keagamaan	 Islam	 pada	Masa	 Pandemi	 Covid-19	Tahun	
Anggaran	2020

Keputusan	Kepala	BPOM	Nomor	02.02.1.8.21.347	Tahun	2021	 tentang	Petunjuk	Teknis	Pelaksanaan	
Persetujuan	Penggunaan	Darurat
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