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In Bahasa: Bank Dunia Memberikan Sanksi Kepada Penerbit Indonesia dalam

Proyek Pengembangan Buku dan Bacaan

 

Washington, 28 September, 2004 – Bank Dunia mengumumkan daftar hitam (debarment) terhadap 10 individu

dan 26 perusahaan karena praktek curang dan korupsi sehubungan dengan “Proyek Pengembangan Buku dan

Bacaan” (Book and Reading Development Project, BRDP) di Indonesia senilai $52,232,000 yang didanai oleh

Bank Dunia. Perusahaan-perusahaan ini tidak berhak lagi menerima kontrak baru apa pun yang didanai oleh

Bank Dunia selama periode mereka ada dalam daftar hitam.

Tindakan ini adalah bagian dari upaya ekstensif antikorupsi oleh Bank Dunia yang dimulai oleh Presiden James

Wolfensohn pada tahun 1996. Informasi lebih jauh tentang kebijakan dan kegiatan antikorupsi Bank Dunia

secara keseluruhan bisa didapatkan di http://www.worldbank.org/anticorruption.  Informasi tentang program

antikorupsi Bank Dunia yang masih berjalan di Indonesia terdapat di www.worldbank.or.id

Kepala Perwakilan Bank Dunia, Andrew Steer, menyambut keputusan ini, dengan mengatakan, “Dana yang

kami pinjamkan harus digunakan untuk membantu rakyat Indonesia mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini,

menyalurkan buku paket ke tangan anak-anak sekolah Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak dan para

donor menanggapi kebutuhan tersebut. Bank Dunia telah bekerja sama erat dengan Pemerintah RI untuk

menyingkapkan dan mengoreksi penyimpangan dana dari proyek ini akibat praktek-praktek korup.”

Setelah penyidikan oleh Departemen Integritas Kelembagaan (Department of Institutional Integrity, INT) Bank

Dunia , Bank menyatakan telah terjadi kesalahan dalam pengadaan dan meminta Pemerintah RI untuk

membayarkan kembali $10 juta  dari pinjaman yang telah diberikan dan untuk menyiapkan serta melaksanakan

rencana tindakan yang dapat diterima untuk memperbaiki proses pengadaan di sektor pendidikan.

Keputusan sehubungan dengan Proyek Buku dan Bacaan ini merupakan hasil akhir dari penyidikan yang

dilakukan oleh Bank Dunia pada akhir tahun 2000 menyusul sebuah artikel investigatif dalam majalah

mingguan berita Tempo di Indonesia yang menyatakan adanya dugaan kecurangan dan korupsi dalam

pelaksanaan BRDP. Penyidikan oleh Bank Dunia ditangani oleh Departemen Integritas Kelembagaan dan

melibatkan pengumpulan serta analisis berbagai dokumen dan mewawancarai banyak saksi.  Komite Sanksi

Bank Dunia mengeluarkan pemberitahuan tentang pemasukan daftar hitam terhadap sejumlah perusahaan

dan individu yang diduga terlibat dalam praktek curang dan korup pada proyek ini.  Semua perusahaan dan

individu tersebut diberi kesempatan untuk menyanggah tuduhan tersebut. Keputusan daftar hitam dari Komite

Sanksi didasarkan pada bukti-bukti yang memberatkan bahwa dalam setiap satu dari tiga putaran pengadaan

yang telah diselesaikan dalam proyek ini, penerbit yang didaftarhitamkan terlibat praktek-praktek curang dan

korupsi pada proses pengadaan.

Periode pemberlakuan daftar hitam ini bervariasi sekitar dua tahun untuk perusahaan dan individu yang turut

serta dalam tindakan ini tetapi bukan sebagai pengorganisasi utama, sampai 15 tahun bagi individu dan

perusahaan yang memainkan peran utama dalam tindakan tersebut dan penerima keuntungan yang utama

melalui besarnya dan/atau jumlah kontrak yang mereka menangkan dalam proyek. Satu perusahaan dan tiga

individu menerima surat teguran secara umum dari Bank Dunia, tetapi masih tetap berhak memperoleh kontrak

Bank Dunia.

BRDP, yang dimulai pada bulan Oktober 1995, selama krisis Asia Timur, dilaksanakan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan RI dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia

melalui penawaran dan permintaan untuk buku paket. BRDP didanai secara sebagian dari pinjaman Bank

Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) sebesar $132.5 juta, yang membiayai pembelian

buku paket untuk sekolah menengah pertama di Indonesia. Proyek tersebut menargetkan empat putaran untuk

pengadaan buku paket selama tahun 1996-2000. Karena sejumlah alasan, pengadaan yang keempat

dibatalkan dan proyek ditutup pada tanggal 31 Desember 2001, dan hanya dicairkan sejumlah $53,232,000 dari

total pinjaman.

Daftar Perusahaan dan Individu yang Masuk Daftar Hitam dan Mendapat Surat Teguran:

Perusahaan-perusahaan dan individu-individu di bawah ini didaftarhitamkan atas dasar Petunjuk Pengadaan

1.15(a)(i) dan (ii).  Alamat mereka berbeda-beda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dan periode pencekalan

mulai 8 September 2004 sampai 8 September 2006:

PT Penerbit Erlangga, Jakarta, Indonesia

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/sitemap
http://www.worldbank.org/siteindex/
http://www.worldbank.org/faqs
http://www.worldbank.org/contacts/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
javascript:print();
http://www.worldbank.org/anticorruption
http://www.worldbank.or.id/


3/19/13 East Asia & Pacific - In Bahasa: Bank Dunia Memberikan Sanksi Kepada Penerbit Indonesia dalam Proyek Pengembangan Buku dan Bacaan

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:20263242~menuPK:208952~pagePK:… 2/3

Bpk. Gunawan Hutauruk, Jakarta, Indonesia

PT Grasindo, Jakarta, Indonesia

Bpk. P.M. Winarno, Jakarta, Indonesia

Bpk. Frans Parera, Jakarta, Indonesia

Ibu Ace/Acue Amir, Jakarta, Indonesia

PT Ganeca Exact, Bandung, Indonesia

Bpk. Muslim Faisal, Bandung, Indonesia

Bpk. Ketut Suardhana, Bandung, Indonesia

PT Mitra Gama Widya, Jakarta, Indonesia

Bpk. Mayhuddin Al Mudra, Jakarta, Indonesia

PT Mizan, Jakarta, Indonesia

CV Cempaka Putih, Jakarta, Indonesia

PT Trigenda Karya, Bandung, Indonesia

PT Pabelan, Jakarta, Indonesia

PT Surya Angkasa, Semarang, Indonesia

PT Edumedia, Jawa Timur, Indonesia

PT Tiga Serangkai, Jawa Tengah, Indonesia

CV Aneka Ilmu, Jakarta, Indonesia

CV Djatnika, Jawa Barat, Indonesia

CV Bumi Aksara, Jakarta Timur, Indonesia

CV Titian Ilmu, Bandung, Indonesia

CV Selangkah Maju, Indonesia

CV Kendang Sari, Surabaya, Indonesia

Perusahaan dan individu yang tercantum di bawah ini berasal dari Bandung, Indonesia, dan dasar

pendaftarhitaman mereka adalah Petujuk Pengadaan 1.15(a)(i) dan (ii).  Periode pendaftarhitaman mereka

mulai dari 8 September 2004 sampai 8 September 2019.

Bpk. H. Syaefullah Sirin

CV Grafindo

CV Multi Trust

PT Pribumi Mekar

Bpk. Wimpy Ibrahim

Ikip Malang/Yayasan Penerbit Ikip Malang

PT Indah Jaya Adipratama

PT Mapan

PT Multi Adiwiyata

Bpk. Rozali Usman

PT Remaja Rosda Karya

PT Balai Pustaka

Perusahaan dan individu di bawah ini menerima Surat Teguran:

PT Kanisius

Bpk. E. Surono

Bpk. F.X. Supri Harsono
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Bpk. I. Puja Raharja

Informasi Latar Belakang

Dana Bank Dunia disediakan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi kemiskinan. Bank

Dunia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pinjaman dan kredit yang diberikan, serta dana

perwalian (trust fund)yang dikelolanya dipergunakan sebagaimana mestinya. Kebijakan ini didukung dengan

serangkaian aturan dan prosedur komprehensif yang bertujuan untuk memastikan standar integritas,

transparansi, dan pertanggungjawaban yang tinggi dalam proyek-proyek yang didukung Bank Dunia. Prosedur

pengadaan untuk proyek-proyek yang didanai Bank Dunia dipantau oleh staf Bank Dunia guna memastikan

bahwa prosesnya bebas dari praktek kecurangan dan korupsi.

Departemen Integritas Kelembagaan Bank Dunia (INT) bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan

kecurangan dan korupsi dalam proyek-proyek yang didanai Bank Dunia. Departemen ini memberikan laporan

langsung kepada Presiden Bank Dunia. Staf dari departmenen ini merupakan suatu tim multinasional yang

terdiri atas lebih dari empat puluh profesional, termasuk para penyidik, spesialis hukum, akuntan forensik,

spesialis pengadaan dan manajer proyek Bank Dunia yang berpengalaman. Informasi tambahan dapat

diperoleh di http://www.worldbank.org/integrity.

Dugaan kecurangan dan korupsi yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didanai Bank Dunia dapat

dilaporkan ke 1-800-831-0463, selama 24 jam setiap hari dan operator AT&T internasional yang menyediakan

terjemahan internasional. Untuk collect call, hubungi 704-556-7046.  Laporan boleh tanpa nama (anonymous),

dan dapat juga dibuat secara pribadi atau online di:  investigations_hotline@worldbank.org

Proses sanksi merupakan proses administratif internal di dalam Bank Dunia. Bank melakukan proses yang

sepatutnya atas semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Untuk informasi tentang pengadaan dan

sanksi, silakan lihat:  http://www.worldbank.org/procure

 

Untuk informasi lebih jauh tentang kebijakan dan kegiatan antikorupsi Bank Dunia, lihat: 
http://www.worldbank.org/anticorruption
 
---

*Catatan: Rilis ini diterjemahkan dari naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. Dalam proses penerjemahan
kemungk inan terjadi distorsi makna. Untuk itu, naskah aslinya menjadi acuan utama.
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