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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/DPD RI/I/2015-2016
TENTANG
PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER II TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara
yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;
b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah
menerima Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c. bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan undangundang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Semester II Tahun 2014;
Mengingat : 1. Pasal 22C, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 23E ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK RI;
Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-3
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang I Tahun Sidang 2015—2016
MEMUTUSKAN:
Menetapkan		:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SEMESTER II TAHUN 2014.

PERTAMA		:

Pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2014
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

KEDUA		 :

Isi dan perincian pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah
sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
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KETIGA		 :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN
Ketua,

IRMAN GUSMAN
Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. HEMAS

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD

791

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/DPD RI/I/2015-2016
TENTANG
PERTIMBANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEMESTER II TAHUN 2014

JAKARTA
2015
793

I.

PENDAHULUAN
Pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pasal 249 ayat (1) huruf g UU
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai salah satu lembaga perwakilan
telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014 dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Selanjutnya, dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka
lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan
pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
Sesuai dengan Pasal 285 UU Nomor 17 Tahun 2014, untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan BPK tersebut, DPD RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah,
penelaahan, serta pembahasan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu
terhadap hasil pemeriksaan BPK. Harapannya pertimbangan ini dapat menjadi
bahan perbaikan perubahan dalam peraturan perundang-undangan, perencanaan
dan pelaksanaan APBN, hingga perbaikan tata kelola keuangan Pemerintah
Daerah. DPD RI sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi
anggaran dan pengawasan APBN, mencermati pentingnya penyempurnaan di
bidang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah sesuai dengan
harapan masyarakat.

II.

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2014
Pada semester II tahun 2014, BPK RI melakukan pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada 651 objek pemeriksaan, yaitu 135 objek
pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, 479 objek pemeriksaan pada Pemerintah
Daerah dan BUMD, serta 37 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya.
Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 73 merupakan objek pemeriksaan
keuangan, 233 objek pemeriksaan kinerja, dan 345 objek pemeriksaan dengan
tujuan tertentu (PDTT).
a.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Pada semester I tahun 2014 BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013. Telaah atas LKPP tahun
2013 tersebut telah dilakukan oleh DPD RI secara khusus dalam bentuk
Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 dan telah disampaikan kepada
DPR RI pada tanggal 3 September 2014. Perlu dicatat bahwa BPK juga telah
melakukan pemeriksaan LKPP 2014 dan hasilnya telah disampaikan kepada
Pemerintah, DPR RI dan DPD RI sebagai bagian dari pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN 2014. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah
disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 26 Agustus 2015.
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b.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga(LKKL)
Pada Semester II 2014, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2014 karena telah diselesaikan
pada semester sebelumnya. Pemeriksaan dalam semester II tahun 2014
difokuskan kepada pemeriksaan kinerja sejumlah 44 pemeriksaan, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 91 pemeriksaan.

c.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Di lingkungan pemerintah daerah, pada semester II tahun 2014, BPK
melakukan 68 pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
tahun 2013 dan 1 pemeriksaan laporan keuangan PDAM. Sebelumnya,
dalam semester I tahun 2014 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas
456 LKPD sehingga dengan tambahan atas 68 LKPD 2013 yang diselesaikan
dalam semester II tahun 2014 maka seluruh LKPD tahun 2013 telah selesai
dilaksanakan.

d.

Pemeriksaan Kinerja
Di lingkungan pemerintah daerah, dalam semester II tahun 2014 BPK telah
melakukan 181 pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan tersebut adalah atas
kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan pegawai,
pelayanan pendidikan dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
dasar dan menengah, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah,
pengelolaan bantuan pendidikan BOS dan Bantuan Siswa Miskin (BSM),
Hibah bidang Pendidikan, pelayanan rumah sakit daerah, penyediaan air
bersih, penanggulangan kemiskinan, mitigasi bencana kebakaran hutan
dan lahan, pengelolaan sampah dan limbah domestik, inventarisasi dan
pengamanan hutan, reklamasi area pertambangan, pajak daerah dan retribusi
daerah, pelayanan perizinan, pengelolaan unit layanan pengadaan (ULP),
pengelolaan pelayanan perhubungan, pengelolaan barang milik daerah dan
pengelolaan kredit produktif bank pembangunan daerah (BPD) dan bank
perkreditan rakyat (BPR).

e.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Pada lingkungan pemerintah daerah, dalam semester II tahun 2014 BPK
telah melakukan 229 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT pada
lingkungan pemerintah daerah tersebut atas pengelolaan pendapatan daerah,
pelaksanaan belanja, pengelolaan aset, dan operasional RSUD.

III. POKOK-POKOK TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM HAPSEM II BPK TAHUN
2014
Pokok-pokok temuan dalam HAPSEM II BPK Tahun 2014 khususnya yang terkait
dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi
perhatian utama DPD RI diantaranya adalah:
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a.

Penyediaan Air Bersih
Penyediaan air bersih oleh PDAM belum mencapai target pelayanan kepada
konsumen. Permasalahan yang ada terutama, 95 pemerintah daerah belum
menetapkan kebijakan strategis (jakstra) pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) daerah dan 90 pemerintah daerah belum menetapkan
rencana induk SPAM. Selain itu, seluruh PDAM yang diperiksa belum
melaksanakan penurunan tingkat kehilangan air dengan baik. DPD RI juga
mencatat bahwa kesulitan PDAM dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan
hutang-hutang masa lampau kepada pemerintah pusat merupakan salah
satu faktor utama yang mempengaruhi PDAM dalam meningkatkan kinerja
pelayanan penyediaan air bersih.

b.

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai
dengan standar pendidikan, pemenuhan dan penempatan pendidik dan tenaga
kependidikan belum sesuai kebutuhan dan ketentuan. Selain itu, Pemerintah
daerah belum memiliki sistem informasi data base sarana dan prasarana
pendidikan dasar yang lengkap yang bisa dijadikan sumber informasi dan
acuan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
dasar. BPK juga melaporkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan belum
sesuai SPM dan Standar Nasional Pendidikan

c.

Pengelolaan Dana Pendidikan (BOS dan BSM) serta Dana Hibah Bidang
Pendidikan
BPK melaporkan bahwa melalui uji petik, sebagian penyaluran dan
penggunaan dana pendidikan belum sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu
tepat dalam jumlah, penggunaan dan waktu. Akibatnya, tujuan bantuan untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan belum
tercapai. Selain itu, penggunaan dan penyaluran dana BOS/BSM belum
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan tepat waktu serta didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah sehingga penggunaan dana tidak dapat diukur
dan dievaluasi lebih lanjut.

d.

Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
BPK melaporkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur dan
pengadaan sarana prasarana serta
pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan belum memadai. Kesadaran
(awareness) terhadap risiko bencana kebakaran hutan dan lahan masih
relative rendah. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan
kesadaran tersebut masih belum dapat mencegah/mengantisipasi terjadinya
kebakaran hutan dan lahan.

e.

Pajak Daerah dan Retribusi daerah
BPK melaporkan bahwa data objek pajak dan wajib pajak belum akurat,
pemeriksaan pajak serta penagihan piutang pajak/ retribusi belum dilakukan
secara optimal.
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IV. HASIL PENGAWASAN DPD RI
Hasil telaahan atas hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014 dan dari hasil
kunjungan kerja memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

V.

1.

Terdapat 68 LKPD tahun 2013 yang baru dapat diselesaikan dalam semester
II 2014, seluruh pemerintah daerah telah menyelesaikan LKPD 2013 dalam
tahun 2014. Ini memperlihatkan peningkatan kemampuan daerah dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.

Masalah yang masih menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota belum bisa
menindaklanjuti temuan BPK sehinga belum mencapai opini wajar tanpa
pengecualian (WTP), adalah kondisi geografis, pembatasan lingkup BPK,
komitmen kepala daerah menjalankan rekomendasi BPK, keterbatasan
jumlah SDM, jaringan komunikasi dan sistem informasi.

3.

Masih terdapat masalah pengelolaan aset tetap karena tidak didukung
dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang
tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan
dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan wajar,
penatausahaan persediaan tidak memadai, pelaksanaan belanja modal
serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan, dan perlakuan
akuntansi atas penyaluran bantuan sosial di daerah masih belum seragam.

4.

Regulasi dari pemerintah pusat (juknis), terutama bidang pendidikan, sering
terlambat. Hal itu menyulitkan daerah dalam menggunakan DAK dengan
benar dan tepat waktu.

5.

Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penerapan
standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015.

6.

Masih terdapat banyak daerah yang memiliki masalah SDM pengelola
keuangan daerah dalam hal perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan jalur
karier.

PERTIMBANGAN DPD RI
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2014, DPD RI
memberikan pertimbangan sebagai berikut:
1.
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DPD RI menyampaikan apresiasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Semester
II Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk apresiasi terhadap
upaya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah
daerah yang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya,
khususnya bagi pemerintah daerah yang opini BPK telah mendapat status
WTP. Oleh karena itu, DPD RI meminta DPR RI agar pemerintah:
1)

dapat memberikan insentif keuangan daerah yang bersifat progresif.

2)

memberikan pembinaan agar opini BPK di daerah semakin membaik.

3)

meningkatkan kualitas implementasi Sistem Informasi Akuntasi Keuangan
Daerah (SIAKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke
seluruh Kabupaten/Kota.

4)

memberikan sanksi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi
Pemerintah Daerah yang memperoleh status opini BPK tidak memberikan
pendapat (TMP) dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, kecuali bagi
Daerah Otonom Baru (DOB).

2.

DPD RI mendorong DPR RI agar pemerintah segera merancang UU BUMD
supaya pengelolaan air bersih dapat dikelola secara profesional. Dengan
UU BUMD, penunjukan Direksi PDAM dapat dilakukan secara transparan dan
akuntabel.

3.

DPD RI meminta pemerintah tetap memberikan fasilitasi ke pemerintah daerah
dalam inventarisasi aset, sertifikasi tanah dan bukti kepemilikan, peningkatan
kapasitas pengelola aset daerah, perbaikan organisasi pemerintah daerah
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Secara khusus DPD
RI juga meminta dikeluarkannya regulasi teknis dari Kementerian Keuangan
untuk penghapuskan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan dan/
atau rusak berat. DPD RI juga meminta pemerintah daerah yang belum
menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) agar secepatnya
memberlakukan sistem tersebut, agar kinerja pengelolaan aset daerah dapat
terpantau dan terkelola dengan baik.

4.

Secara khusus, DPD RI juga meminta DPR RI agar pemerintah secepatnya
mengalihkan status Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah di
Provinsi Aceh, khususnya aset-aset yang statusnya belum jelas pasca
berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias
beberapa tahun yang lalu.

5.

Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya implementasi
pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, DPD RI mendesak pemerintah
agar:

6.

1)

Merekrut tenaga penilai untuk melakukan revaluasi tanah dan bangunan.

2)

Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terkait PBB ke
seluruh penata usaha keuangan daerah. Termasuk yang penting adalah
agar pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan
ataupun pengalihan aset pemerintah pusat untuk data base PBB P2
maupun mesin cetak blanko PBB P2 tersebut.

DPD RI mendorong Pemerintah Pusat dan daerah untuk terus meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Perlu
diprioritaskan ketersediaan sistem informasi tenaga, sarana dan prasarana
pendidikan dasar yang lengkap yang bisa dijadikan sumber informasi dan
acuan dalam perencanaan. Selain itu, DPD RI juga mendesak pemerintah
agar dana pendidikan perlu disalurkan secara tepat jumlah, tepat guna dan
tepat waktu. Juknis oleh kementerian terkait kepada pemerintah daerah perlu
disediakan sebelum tahun anggaran dimulai untuk mempercepat pelaksanaan
anggaran DAK.
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7.

DPD RI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperbaiki
pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana dan pengadaan
sarana prasarana serta penyuluhan pencegahan bencana kebakaran hutan.
Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
kebakaran hutan, sehingga kebakaran hutan dapat dicegah.

8.

DPD RI mendorong pemerintah pusat membina dan memfasilitasi infrastruktur
bagi lancarnya penerapan sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.
Baik dalam kerangka regulasi, pendanaan, kelembagaan serta peningkatan
sumber daya manusia.

9.

Untuk meningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan
penguatan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, DPD RI mendorong
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah untuk meningkatkan eselon auditor
Inspektorat Daerah, kualitas auditor, kompetensi dan pengetahuan auditor,
mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, dan meningkatkan
tunjangan fungsional.

10. Agar SILPA dapat ditekan, DPD RI mendesak pemerintah untuk memperbaiki
sistem dan implementasi perencanaan dan penganggaran, mulai dari
perkiraan anggaran, perbaikan juklak dan juknis transfer daerah untuk 3-5
tahun hingga timing pengambilan keputusan APBN dan APBD.
11. DPD RI tetap meminta BPK melakukan pengawasan atas rekomendasi
yang belum dilaksanakan serta mendorong pemerintah daerah terkait untuk
menyelesaikan berbagai rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. DPD RI
juga mendorong BPK dan pihak-pihak terkait untuk mengawasi berbagai
temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah.
12. DPD RI meminta BPK melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas sumber
daya manusia, menjaga konsistensi dan independensi auditornya dan
melakukan audit kenerja pembangunan secara keseluruhan. Selain itu, juga
meningkatkan kewenangan BPK daerah dalam audit APBN yang berkaitan
dengan prioritas nasional di daerah. Hal ini perlu didukung pula dengan
perbaikan regulasi dan standar biaya yang sama antara penggunaan dana
berbasis APBN dan APBD.
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VI. PENUTUP
Demikian pertimbangan DPD RI ini dibuat dan disampaikan kepada DPR RI
sesuai dengan amanat konstitusi agar menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI
dalam melakukan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Jakarta, 29 September 2015
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN
Ketua,

IRMAN GUSMAN
Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. HEMAS

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
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