
 

  



Harap-harap Cemas Menanti 2 Triliun 

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri 

mengaku lalai karena percaya begitu saja dengan janji sumbangan Rp 2 triliun 

keluarga Akidi Tio. Harta warisan untuk menangani pandemi Covid-19 itu diduga 

fiktif. Rekening Heryanty, sang penyumbang, hanya berisi Rp 3,2 juta. 

i

 
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri (kedua kiri), bersama 
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (kiri) menerima bantuan 
sebesar Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio untuk dana penanganan 
Covid-19, 26 Juli 2021./DOK. HUMAS POLDA SUMSEL 

• Polisi masih menelusuri alasan Heryanty memberi sumbangan diduga bodong senilai 

Rp 2 triliun. . 

• Isi rekening Heryanty dan suaminya hanya berisi uang setara dengan UMR Kota 

Palembang. 350962 

• PPATK ragu ada warisan Akidi Tio di Singapura. . 

 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163850%2Fbagaimana-polisi-membuktikan-prank-sumbangan-2-triliun
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163850%2Fbagaimana-polisi-membuktikan-prank-sumbangan-2-triliun


KEPALA Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko 

Indra Heri harap-harap cemas pada Senin pagi, 2 Agustus lalu. Hari itu ia 

tengah menanti kabar pencairan bilyet giro Heryanty, anak mendiang 

pengusaha Akidi Tio, yang akan memberi sumbangan Rp 2 triliun untuk 

menangani pandemi Covid-19. 

Pada saat bersamaan, Heryanty berada di kantor Bank Mandiri Jalan 

Kapten A. Rivai, Palembang. Bersama ia ada Kepala Bidang Keuangan 

Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Heni Kresnowati serta Direktur 

Intelijen dan Keamanan Intel Komisaris Besar Ratno Kuncoro. Sahabat 

Heryanty, Siti Mirza Nuria, juga hadir di sana. 

Menurut Nuria, pegawai bank mewawancarai Heryanty soal alas 

transaksi, sumber uang Rp 2 triliun, hingga tujuan pemindahbukuan dari 

sebuah bank di Singapura. Perempuan 62 tahun itu tak bisa menjawab. 

 
 

 

https://www.tempo.co/tag/heryanty-tio
https://majalah.tempo.co/tag/akidi-tio
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Bilyet bernomor XL 105226 senilai 2 triliun./Istimewa 

Menjelang tengah hari, isi rekening bilyet masih kosong. Uang yang 

dinanti-nanti tak kunjung nongol di rekening Heryanty. “Jam 12 siang itu 

saya minta Bu Heryanty dibawa ke kantor, menunggu di sini sampai 

waktu kliring,” kata Inspektur Jenderal Eko Indra Heri pada Jumat, 6 

Agustus lalu. 

Kombes Ratno Kuncoro pun menggiring Heryanty ke Markas Polda 

Sumatera Selatan, yang berjarak 3,5 kilometer dari Bank Mandiri. Hingga 

jadwal kliring tutup pukul 14.00, transaksi itu tak pernah terjadi. Polisi 

lalu memeriksa Heryanty. “Ia diminta klarifikasi mengapa uangnya tidak 

ada,” ujar Irjen Eko Indra Heri. 

Siang itu, Kombes Ratno Kuncoro menemui Gubernur Sumatera Selatan 

Herman Deru. Ratno melaporkan temuan polisi hari itu. Soalnya, pada 26 

Juli lalu, Herman Deru hadir di Markas Polda menyaksikan seremoni 

penyerahan bantuan Rp 2 triliun. Irjen Eko merasa perlu 

memberitahukan perkembangan sumbangan itu. 

Setelah bertemu dengan Herman Deru, Ratno mengatakan Heryanty 

sudah berstatus tersangka dengan tuduhan menyebarkan informasi 

bohong. Ia bahkan menyampaikan bahwa Heryanty sebelumnya pernah 

berbohong ihwal sumbangan lain. “Tersangka sudah lama kami selidiki,” 

kata Ratno. “Ini adalah yang kedua kalinya ia melakukan tindakan seperti 

ini.” 

Kabar batalnya sumbangan 2 triliun Heryanty langsung menyebar di 

media sosial. Informasi ini bahkan lebih heboh saat seremoni penyerahan 

sumbangan itu. Sejumlah pihak bahkan menyebut kisah itu sebagai prank 

of the year alias lelucon terbesar tahun ini. 

https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio
https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio
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Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Supriadi 

buru-buru mengklarifikasi. Ia mengatakan bahwa Heryanty belum 

menjadi tersangka. “Tidak ada prank,” ucapnya. “Beliau kami undang ke 

Polda untuk memberikan klarifikasi pemberian bilyet giro Rp 2 triliun, 

bukan ditangkap.” 

Polisi sebenarnya sudah mendapat kabar tak sedap sejak rencana 

sumbangan Rp 2 triliun pertama kali dirilis. Seorang penegak hukum 

mengatakan ada perwira di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya 

yang mengabarkan kepada koleganya di Polda Sumatera Selatan agar 

berhati-hati terhadap Heryanty. 

Polisi Jakarta itu mengabarkan bahwa Heryanty tengah beperkara di Ibu 

Kota. Heryanty terlibat utang-piutang dengan kolega pengusahanya. 

Kasus lain: ia diduga ingkar janji menyumbang Rp 20 miliar untuk salah 

satu gereja. “Pengurus gereja marah dan mencari-cari dia,” kata penegak 

hukum itu. 

Ternyata Heryanty bukan orang tajir. Seorang penegak hukum lain 

mengatakan hasil penelusuran beberapa rekening Heryanty 

membuktikan sumbangan Rp 2 triliun itu tak masuk akal. Soalnya, salah 

satu rekening Heryanty hanya berisi Rp 3,2 juta. Sedangkan isi rekening 

suaminya, Rudi Sutadi, cuma Rp 107 ribu. 

Ada lagi rekening lain Heryanty yang hanya berisi Rp 300 ribu. Ia juga 

tercatat tengah mencicil kredit barang, tapi kelas recehan. “Tidak 

mungkin orang yang punya Rp 2 triliun saldo rekeningnya seperti itu,” 

ujar penegak hukum tersebut. “Ada transaksi lain, tapi tetap tidak 

signifikan.” 



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana 

Rae bahkan mengatakan sumbangan Heryanty bodong. Menurut dia, 

timnya ikut memeriksa rekening Heryanty karena transaksi Rp 2 triliun 

sangat mencurigakan. Profil keuangan Heryanty tak sesuai dengan 

jumlah sumbangan yang ia janjikan. “Hasil pemeriksaan PPATK 

menunjukkan uang dalam rekening jauh dari mencukupi untuk 

memenuhi komitmen sumbangan itu,” tutur Dian. 

Soal kabar uang warisan yang diklaim Heryanty masih tertahan di 

Singapura, Dian menganggap hal itu sulit dipercaya. Kalau benar, kata 

Dian, seharusnya masalah ini dibereskan sebelum ia membuat komitmen 

menyumbang untuk menangani pandemi. “Jangan melibatkan penerima 

yang bukan pihak terkait dengan persoalan ini,” ujarnya. 

Namun pemerintah belum menelusuri kabar warisan bisnis Akidi Tio di 

Singapura. Juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Ratna 

Lestari Harjana, mengatakan pihaknya belum mendapat perintah 

penelusuran dari pemerintah pusat. “Kami hanya memantau lewat media 

massa, belum mendapat arahan apa-apa soal ini,” katanya. 



 

Dian Ediana Rae, di gedung PPATK, Jakarta./TEMPO/STR/Frannoto 

Sahabat Heryanty, Siti Mirza Nuria, mengaku pernah mendengar cerita 

harta benda Akidi Tio disimpan di luar negeri saat kurs dolar Amerika 

Serikat masih Rp 400. Heryanty berutang kepada Nuria senilai Rp 3 

miliar untuk memproses pencairan warisan itu beberapa tahun lalu. 

Menurut Nuria, Heryanty tak kunjung melunasinya. Ia sempat berniat 

melaporkannya ke polisi, tapi batal. “Mengingat dia sahabat saya, sedang 

dalam kesusahan, dan lack of financial, saya putuskan ditunda dulu,” ujar 

kontestan Miss Universe 1977 ini. 

Tempo berupaya mewawancarai Heryanty soal sumbangan dan perkara 

lain dengan mendatangi rumahnya di Palembang pada awal Agustus lalu. 

Namun ia tak pernah menampakkan diri. Surat permintaan wawancara 

yang dikirim ke rumah dan nomor telepon pribadinya pun tak direspons 

hingga Sabtu, 7 Agustus lalu. 



••• 

SEBAIT pesan mendarat di akun WhatsApp Kepala Dinas Kesehatan 

Sumatera Selatan Lesty Nurainy pada Jumat, 23 Juli lalu. Pengirimnya 

tertulis Profesor Hardi Darmawan. Hardi meminta nomor telepon Kepala 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri. 

“Beliau menjanjikan ada kabar bagus untuk Pak Kapolda,” kata Lesty 

kepada Tempo. “Ada yang mau memberi bantuan katalisator.” 

Lesty pun langsung menghubungi Irjen Eko, lalu meminta izin 

membagikan nomor teleponnya kepada Hardi. Ketika Eko menanyakan 

identitas Hardi, Lesty menjelaskan bahwa guru besar Fakultas 

Kedokteran Universitas Sriwijaya ini adalah mantan Direktur Rumah 

Sakit Charitas Palembang, konsultan, dan tenaga ahli bidang kesehatan 

masyarakat. Dengan profil seperti itu, Eko mengizinkan nomornya 

dibagikan. 

Hardi langsung mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Irjen Eko. Ia 

menyampaikan bahwa pasiennya, Heryanty, adalah kerabat Johan alias 

Ahok, teman lama sang Jenderal. Keduanya anak pengusaha Akidi Tio. 

Obrolan mereka langsung “nyambung” karena Eko mengenal Akidi saat ia 

masih berpangkat inspektur dua di Aceh. 

Hardi menyampaikan bahwa Heryanty berniat menyumbang dana untuk 

membeli obat-obatan, oksigen medis, dan kebutuhan 

penanggulangan pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan. Ia pun 

mengabarkan bahwa keluarga besar Akidi Tio di Jakarta akan hadir naik 

jet pribadi untuk ikut menyerahkan sumbangan. Hardi mengusulkan 

pemberian sumbangan diserahkan di Hotel Aryaduta Palembang pada 

Senin, 26 Juli 2021, pukul 11.00. 

https://majalah.tempo.co/tag/kabar-pandemi


 

Belakangan, Irjen Eko menyarankan pemberian sumbangan dilakukan di 

Markas Polda Sumatera Selatan karena penerapan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat level IV di Palembang. Agar acara lebih 

meriah, Hardi menyarankan Eko mengundang Gubernur Sumatera 

Selatan Herman Deru, pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, 

serta wartawan. Cekrek! Mereka kemudian berfoto dalam acara 

penyerahan simbol bantuan itu. 

Foto penyerahan sumbangan itu viral di media sosial. Irjen Eko 

digambarkan tengah menerima papan styrofoam bertulisan sumbangan 

Rp 2 triliun dan foto Akidi Tio. Menurut Eko, papan styrofoam disiapkan 

oleh teman-teman Heryanty yang datang ke acara itu. 

Setengah jam menjelang acara, Lesty bersama Hardi dan Heryanty 

mengobrol di ruang kerja Eko. “Pak Eko bertanya kepada Bu Heryanty, 

apakah uangnya tidak terkait dengan money laundering,” ujar Lesty. 



Mendengar pertanyaan itu, kata dia, Heryanty memastikan uang tersebut 

merupakan warisan sang ayah, Akidi Tio. 

Kepada Tempo, Irjen Eko mengaku masih mengingat betul kalimat 

Heryanty dalam pertemuan itu. Eko menanyakan asal-usul uang Rp 2 

triliun. “Katanya ini uang keluarga, warisan,” tutur Eko. 

Terbuai Janji 

Ia juga menanyakan alasan Heryanty tak memakai uang itu untuk 

kepentingan keluarganya. “Katanya ini uang amanat orang tua. Akan 

menjadi malapetaka bagi keluarganya kalau dimanfaatkan sendiri,” ucap 

Eko. 

Irjen Eko pun menanyakan syarat sumbangan, misalnya, laporan 

penggunaan uang. “Dia jawab, enggak perlu. ‘Saya serahkan ke Bapak. 

Terserah Bapak mau jadikan apa’,” ujar Eko. Mendengar sumbangan ini 

tanpa syarat, hati Eko kian gembira. 

Eko sempat berangan-angan membentuk tim khusus berisi personel 

berintegritas untuk mengelola sumbangan itu. Rencananya, ia akan 

menunjuk Hardi menjadi bagian dari dewan pengawas. Ia bahkan berniat 

menggelar syukuran. “Kalau memang ada uangnya, kami tak akan ambil 

serupiah pun bunganya, apalagi pokoknya. Karena ini amanah untuk 

masyarakat,” ucap Eko. 

••• 

KEPOLISIAN Daerah Sumatera Selatan membentuk tim khusus untuk 

mengawal pencairan sumbangan Rp 2 triliun dari Heryanty sejak Sabtu, 

31 Juli lalu. Mereka juga turut mengawasi gerak-gerik Heryanty. Soalnya, 



Kepala Polda Inspektur Jenderal Eko Indra Heri mulai curiga terhadap 

sumbangan besar itu. 

Ia bahkan secara khusus menugasi Kepala Bidang Keuangan Komisaris 

Besar Heni Kresnowati untuk pelan-pelan bertanya kepada Heryanty soal 

ketersediaan uang sumbangan. Tapi ia tak ingin Heryanty sakit hati. 

“Kami kan belum tahu ini apa, benar atau enggak. Kalau enggak benar, 

nanti dia stres, macam-macam. Makanya Bu Heni mendekati,” ujar Irjen 

Eko. 

Diam-diam, lembaga lain ikut menelusuri asal-usul uang sumbangan 

Heryanty. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna 

mengatakan auditor BPK ikut menelisik kekayaan keluarga Akidi Tio saat 

berita sumbangan Rp 2 triliun muncul. “Itu obyek audit BPK,” katanya. 

“Kami harus memastikan dari mana sumber uang tersebut. Jika 

sumbangan itu benar, keluarga Heryanty bisa mendapat diskon pajak 

sekitar Rp 600 miliar.” 

 



Hasilnya, nilai sumbangan Heryanty dengan jumlah kekayaannya jauh 

panggang dari api. Para auditor BPK menilai Heryanty tak akan bisa 

menyumbang karena warisan bisnis almarhum Akidi Tio terlalu mini. 

Awalnya, Eko meyakini sumbangan jumbo akan menjadi kenyataan 

karena Heryanty datang bersama dua tokoh yang memiliki kredibilitas 

yang ia anggap baik: Lesty Nurainy dan Hardi Darmawan. Belakangan, 

Eko mengakui kelalaiannya. 

Uang Rp 2 triliun itu tak kunjung cair hingga Sabtu, 7 Agustus 2021. Eko 

merasa bersalah. “Saya memang berpikir ini pribadi saya yang diberi. 

Kalau memang tidak keluar, ya, tidak apa-apa. Nanti yang malu saya 

sendiri. Tapi saya tidak memikirkan Rp 2 triliun itu banyak dan menarik 

perhatian orang. Itu salah saya,” ucapnya. 

Uang dan Utang 

Dua orang mengadukan Heryanty akibat masalah utang dan uang 

miliaran rupiah. 

Eko menjadi bulan-bulanan di media sosial. “Ini kan jumlahnya seksi. 

Terus yang ketipu ini Kapolda, bintang dua, profesor, enak, kan, di-

bully,” kata Eko, lalu tersenyum. 

Hardi Darmawan tak merespons permintaan wawancara Tempo yang 

dikirimkan ke akun WhatsApp-nya hingga Sabtu, 7 Agustus lalu. Polisi 

sempat memeriksanya selama tujuh jam pada 2 Agustus lalu. Kepada 

wartawan yang menemuinya sebelum pemeriksaan, Hardi mengaku tak 

pernah melihat uang Rp 2 triliun milik Heryanty itu. “Pihak keluarga 

mengatakan kepada saya uang itu ada. Tapi saya belum melihatnya 

secara fisik,” ujarnya. 



Meski sempat ditahan, Heryanty dipulangkan oleh polisi pada hari itu. 

Penyidik masih berkoordinasi dengan Bank Mandiri soal pengiriman 

uang. Mereka juga menggandeng Bank Indonesia dan PPATK. Namun 

polisi agaknya masih punya harapan di awal penangkapan Heryanty. 

“Bilyet giro tak bisa dicairkan karena ada kendala teknis yang harus 

diselesaikan,” kata juru bicara Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar 

Supriadi, kala itu. 

Sadar sudah menciptakan kegaduhan tingkat nasional, Irjen Eko Indra 

Heri meminta maaf kepada masyarakat, Kepala Kepolisian RI Jenderal 

Listyo Sigit Prabowo, dan anggota kepolisian seluruh Indonesia. Tapi 

Wakil Kepala Inspektur Pengawasan Umum Polri Inspektur Jenderal Arif 

Wicaksono tetap memeriksanya. 

Berburu Dana Revolusi 

SEJAK 1960-an, berkembang cerita Presiden Sukarno mengumpulkan 

uang hingga triliunan rupiah. Kisah para tokoh memburu “harta 

karun” itu masih berlanjut hingga kini. 

Eko mengaku stres dan mencoba mengalihkan perhatian dari 

perkara sumbangan 2 triliun anak Akidi Tio. Saat bertemu dengan Kepala 

Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy, ia sempat berseloroh. 

“Ini nih tersangkanya,” ujar Eko. Lesty pun menyambut canda Eko 

dengan tertawa. “Tiap ketemu Pak Eko, dia bilang ke saya, ‘Gara-gara 

orang ini, nih’,” kata Lesty. 

Harap-harap cemas Jenderal Eko menanti sumbangan 2 triliun terjawab 

dengan pelbagai penyelidikan polisi dan auditor. 

RIKY FERDIANTO 

https://koran.tempo.co/read/editorial/466850/grasa-grusu-sumbangan-palsu
https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio
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Cari-cari Pasal Menjerat Heryanty 

i

 
Heryanty (kanan) putri almarhum Akidi Tio, dan suaminya, Rudi Sutadi 
(kiri), usai menjalani pemeriksaan terkait uang donasi di Mapolda 
Sumatera Selatan, Palembang, Senin (2/8/2021). ANTARA/M Riezko Bima 
Elko P 

• Petinggi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan saling bantah perihal status tersangka 

Heryanty. . 

• Kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri sempat 

berkonsultasi dengan Mabes Polri. 350962 

• Masih menunggu keterangan Bank Indonesia. . 

 

NASIB Heryanty begitu cepat berayun sepanjang sepekan lalu. Personel 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menjemput paksa anak bungsu Akidi 

Tio ini di Kantor Cabang Utama Bank Mandiri Palembang pada Senin, 2 

Agustus lalu. Polisi juga mengumumkan segera menjadikannya tersangka 

menghina negara dan membuat keonaran. 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163819%2Fpolisi-kelimpungan-mencari-pasal-menjerat-anak-akidi-tio
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Polisi hendak memakai Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menurut Direktur Intelijen 

Keamanan Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Ratno Kuncoro, di 

Bank Mandiri itu Heryanty mengaku hendak mencairkan giro bilyet 

senilai Rp 2 triliun, uang yang akan ia sumbangkan untuk menangani 

pandemi Covid-19 di provinsi tersebut. “Sudah menjadi tersangka dan 

akan dijerat dengan dua pasal pidana,” kata Ratno. 

Sumbangan yang diumumkan secara menghebohkan itu rupanya tak 

menjadi kenyataan. Hari ketika polisi menjemputnya adalah waktu yang 

dijanjikan Heryanty menyerahkan uang yang cukup untuk membeli 19 

juta dosis vaksin AstraZeneca. Karena dugaan berbohong itu, Heryanty 

hendak dijerat polisi dengan dua pasal kuno tersebut. 

 
 

Sehari seusai penjemputan, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera 

Selatan Komisaris Besar Supriadi memberikan pernyataan sebaliknya 

dari apa yang diutarakan Komisaris Besar Ratno Kuncoro. “Status 

Heryanty belum tersangka,” ujarnya. “Penetapan tersangka merupakan 

kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Umum.” 

Menurut sejumlah perwira, polisi Sumatera Selatan sempat kebingungan 

mencari pasal untuk menjerat Heryanty begitu tahu uang Rp 2 triliun 

diduga fiktif belaka. Semula, polisi akan memakai Pasal 378 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Namun delik penipuan 

bisa meleset karena belum ada yang dirugikan dalam janji sumbangan 

jumbo ini. Selain itu, pasal penipuan adalah delik aduan. Masalahnya, 

siapa yang bisa mengadukan Heryanty? 



Delik penipuan pun ditinggalkan. Polisi lalu menemukan delik 

penghinaan negara dan membuat keonaran untuk menjerat perempuan 

kelahiran Aceh Timur pada 1959 itu. Pasal ini pun terbentur masalah 

lain: belum ada bukti Heryanty telah menghina negara dan berbuat onar. 

Ia hanya berjanji menyumbang dan bukan orang yang mengundang 

media ketika mengumumkan janji itu. Celah ini tak sempat ditimbang 

hingga Komisaris Besar Ratno Kuncoro keburu mengumumkan status 

tersangka Heryanty. 

Mentok sana-sini, Komisaris Besar Supriadi mengatakan Direktorat 

Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan masih menyelidiki 

perkara ini. Adapun Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera 

Selatan Komisaris Besar Hisar Siallagan mengatakan penyidik masih 

memperkuat alat bukti melalui koordinasi dengan ahli pidana dan 

otoritas perbankan. “Tunggu sampai ada balasan surat dari Bank 

Indonesia,” ucapnya seperti dikutip Antara. 

Bingung dengan pasal-pasal pidana yang tersedia, Kepala Polda Sumatera 

Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri dikabarkan berkonsultasi 

dengan sejumlah pejabat utama Markas Besar Kepolisian RI. Seorang 

jenderal polisi di reserse mengatakan sumbangan Rp 2 triliun itu menjadi 

perhatian Mabes Polri karena menghebohkan. 

Akhirnya ada satu saran polisi tetap memakai pasal penipuan untuk 

memperkarakan Heryanty. Namun deliknya bukan pada ingkar janji 

memberikan sumbangan, melainkan memberikan bilyet giro kosong. 

Polisi juga menjadikan foto Heryanty ketika sedang menandatangani 

bilyet itu sebagai barang bukti. Bilyet ini yang kemudian menyebar ke 

publik dengan tulisan “dua triun rupiah”, bukan triliun. 

https://majalah.tempo.co/tag/penipuan


Alotnya mencari pasal untuk menjerat Heryanty membuat polisi tak 

kunjung menetapkan anak bungsu Akidi Tio ini menjadi tersangka. 

Setidaknya hingga Jumat, 5 Agustus lalu. “Belum ada keputusan,” kata 

Komisaris Besar Supriadi. 

Dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana 

Bonaprapta, mengatakan sumbangan diduga fiktif Rp 2 triliun 

keluarga Akidi Tio tidak memiliki unsur tindak pidana. “Kalau dicari-cari 

pasalnya, jangan-jangan setiap perbuatan bisa dipidanakan,” ujarnya. 

  

https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio


Prank Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio 

• Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri mengaku ikhlas menerima umpatan 

akibat sumbangan Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio. . 

• Mengaku bersalah karena tak melakukan check and recheck keluarga Akidi 

Tio. 350962 

• Berkonsultasi dengan Kepala Bareskrim untuk menerapkan pasal pidana kepada 

Heryanty. . 

 

KEGADUHAN sumbangan Rp 2 triliun dari Heryanty, anak bungsu 

pengusaha Akidi Tio, selama dua pekan terakhir membuat stres Kepala 

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri. 

Ia puasa menonton televisi agar tak melihat riuhnya pemberitaan 

sumbangan keluarga pengusaha asal Palembang tersebut. 

Bukan hanya kolega, keluarganya juga turut mempertanyakan rencana 

pemberian bantuan itu yang belakangan diduga fiktif. Alih-alih menelisik 

asal-usul uang, Eko Heri langsung menggelar seremoni penyerahan 

bantuan di kantornya pada Senin, 26 Juli lalu. 

Eko juga menerima beberapa pesan WhatsApp berupa dukungan ataupun 

hujatan. “Ketika (sumbangan) ini tidak ada, pasti nyerangnya ke saya,” 

kata Eko kepada wartawan Tempo Linda Trianita yang menemuinya pada 

Jumat, 6 Agustus lalu. “Jenderal bintang dua, Kapolda, profesor, kok 

goblok, sih? Ya, enggak apa-apa.” 

 

 

Guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini mengaku tidak sakit 

hati terhadap banyaknya umpatan akibat tindakannya yang tak 

melakukan check and recheck. “Saat itu saya cuma berpikir, orang yang 

https://majalah.tempo.co/tag/sumbangan-2-triliun
https://www.tempo.co/tag/heryanty-tio
https://majalah.tempo.co/tag/akidi-tio


datang menghadap ke saya orang-orang hebat. Meyakinkan uangnya ada. 

Meski sekarang tidak pernah ditunjukkan,” ucapnya. 

Eko lahir di Palembang pada 23 November 1964. Sebelum menjadi Kepala 

Polda Sumatera Selatan pada 1 Mei 2020, dia menjabat Asisten Kepala 

Kepolisian RI Bidang Sumber Daya Manusia sejak 2018. Eko menganggap 

polemik sumbangan Rp 2 triliun ini sebagai ujian dan peringatan Tuhan 

kepadanya untuk lebih berhati-hati. 

Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988-A tersebut menerima penugasan 

pertama di Kepolisian Resor Aceh Timur sebagai inspektur polisi dua. Di 

sanalah Eko berjumpa dengan Johan alias Ahok, putra sulung Akidi Tio, 

pengusaha kecap. Johan menyampaikan bahwa orang tuanya tinggal di 

Palembang dan menyarankan Eko menemuinya saat pulang kampung. 

“Pas cuti pulang ke Palembang, saya bertemu dengan Pak 

Akidi. Silaturahmi biasa. Dari situ kami berteman,” ujarnya. 

Meski sudah lama berteman dengan Johan dan Akidi Tio, Eko mengaku 

tidak mengenal anak-anak Akidi yang lain, termasuk Heryanty. Ia 

mencoba mengingat Heryanty ketika anggota tim Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan, Profesor Hardi Darmawan, dan 

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy menyampaikan 

rencana donasi Rp 2 triliun tersebut. 

Jadi Anda langsung bertemu dengan Heryanty membahas sumbangan 

Rp 2 triliun 

Tidak. Profesor Hardi dan Bu Lesty yang lebih dulu datang ke kantor 

saya. Saya tanya, ini uang siapa? Rp 2 triliun itu uang besar. Mereka 

bilang begini, ini anak-cucunya Pak Akidi. Saya tanya juga, ini 

sumbangan dalam bentuk apa? Sederhana katanya. Datang hari Senin, 

pakai pesawat pribadi. Penyerahan ceknya di hotel. 

https://nasional.tempo.co/read/1490061/polisi-pastikan-tak-ada-duit-rp-2-triliun-di-rekening-anak-akidi-tio


Anda langsung yakin? 

Awalnya lewat Ibu Lesty Nurainy. Kami sama-sama di Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19. Lalu ada Profesor Hardi Darmawan, seniornya Bu 

Lesty. Saya enggak begitu kenal dengan Profesor Hardi. Bu Lesty 

menyampaikan bahwa Pak Hardi mau minta nomor handphone saya 

untuk berkomunikasi tentang sumbangan dari keluarga Akidi. Katanya 

kenalan saya sewaktu di Aceh. Saya lupa, siapa Akidi? Akidi kan 

sebenarnya tidak di Aceh, dia di Palembang. Tapi karena ada orang yang 

mau nyumbang, sedangkan kami lagi menunggu bantuan uang, ya, saya 

bilang silakan kasih nomor saya. Profesor Hardi mengirim 

pesan WhatsApp menyampaikan sumbangan uang Bu Heryanty itu. 

Apa tanggapan Anda? 

Ya, baguslah untuk penanganan Covid-19. Tapi disebutkan hanya untuk 

saya secara pribadi dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat 

Sumatera Selatan dalam penanganan Covid. Pribadi dan bukan untuk 

saya. Saya hanya menyalurkan. Kalau saya bilang makelar kebaikan. Saya 

bilang, oh, enggak apa-apalah, ya, memang sedang butuh. 

Kenapa Anda mengundang gubernur, pejabat Tentara Nasional 

Indonesia, dan tokoh masyarakat lain saat mengumumkan 

sumbangan itu? 

Profesor Hadi pikir karena keterbukaan, ia menyarankan mengundang 

Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang terdiri atas 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, termasuk para tokoh agama. 

Saya bilang, oke, akan saya bantu undang, saya telepon Pak Gubernur 

dan Pak Panglima Kodam. Karena beliau berhalangan, digantikan 

Komandan Korem. 



Saat acara penyerahan itu, dananya dikabarkan masih di Singapura. 

Anda masih belum tahu uangnya tidak ada? 

Soal uang di Singapura, saya enggak tahu. Pak Hardi tidak 

menyampaikan kepada saya. Saya memandang Profesor Hardi sebagai 

senior dan bukan orang sembarangan. Pengelola rumah sakit besar di 

Palembang, kredibilitasnya luar biasa. Bu Lesty juga, saya tahu kerjanya, 

orangnya jujur. Kami ini sama-sama makelar kebaikan. Ya, sudah, 

enggak mikir apa-apa. Saya salah. Saya polisi, Kapolda, kok 

enggak ngecek. 

Apa yang disampaikan Heryanty saat bertemu? 

Saya tanya ini uang siapa? Dia bilang uang dari keluarga, warisan. 

Kenapa enggak Ibu ambil? Dia bilang ini uang amanat orang tua. Itu akan 

menjadi malapetaka untuk kami kalau dimanfaatkan untuk kami. Saya 

tanya syaratnya apa? Dia jawab enggak ada. Dia mau serahkan ke saya, 

terserah mau saya jadikan apa. Saya tanya lagi apa yang harus saya 

lakukan? Perlu pelaporan atau apa dan sebagainya? Enggak Pak, dia 

bilang, ini tugas saya dan sudah selesai. 

Bagaimana Anda menyadari uang Rp 2 triliun tidak ada? 

Saat acara penyerahan bantuan, Bu Heryanty datang. Katanya anak-cucu 

yang lain juga mau datang dari Jakarta naik pesawat pribadi. Tapi tidak 

jadi dengan alasan positif Covid-19. Tapi bantuannya bukan 

cek. Styrofoam yang ada tulisan Rp 2 triliun dan foto Pak Akidi mereka 

yang bawa. Kemudian Profesor Hardi menelepon dan meminta saya buka 

rekening. Saya memerintahkan Kepala Bidang Keuangan Komisaris Besar 

Heni Kresnowati. Ternyata, pada Kamis, yang diserahkan bilyet giro Rp 2 

triliun yang jatuh tempo pada Senin, 2 Agustus. Saya sudah 

pesimistis karena bentuknya bilyet giro. Pada Sabtu, keyakinan saya 

mulai 50 : 50. Saya mulai ragu. Saya meminta anak buah menyelidiki. 



Saldo rekening Heryanty dikabarkan hanya Rp 3 juta, suaminya 

sekitar Rp 900 ribu. Anda tahu informasi ini? 

Kami tidak tahu pasti isi saldonya. Memang sampai jatuh tempo pada 2 

Agustus itu tidak ada uang. Kemudian ramai itu. 

Apa motif Heryanty melakukan ini? 

Belum tahu. 

Apakah penyidik akan menjerat Heryanty dengan pasal penipuan? 

Kalau pasal penipuan enggak bisa, dong, apa yang ditipu? Enggak ada 

yang rugi. 

 

Saat mulai ramai, benarkah Anda berkomunikasi dengan Kepala Polri 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo? 

Melalui WhatsApp, saya melaporkan dan meminta petunjuk beberapa hal. 

Beliau melayani dengan baik. 

Anda juga berkonsultasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal 

Komisaris Jenderal Agus Andrianto soal ini? 

Iya, beberapa kali soal pasal ini, pasal itu. Tapi pasal ini pun masih perlu 

pembuktian yang panjang. Kami tidak ada skenario untuk menjadikan dia 

tersangka waktu itu. 

 

Apa saran dari Kepala Bareskrim? 

Pasal apa, ya, saya lupa. Tapi turut hati-hati. Semua yang mau diterapkan 

pasal itu harus didasari fakta. Polisi bukan mengejar opini, tapi fakta dan 

petunjuk soal sumbangan 2 triliun keluarga Akidi Tio. Saya sepakat 

dengan pendapat Pak Kabareskrim. Konstruksi apa yang akan kita 

lakukan? Kalau penipuan jelas tidak masuk. Kalau membuat onar, pasal 

berapa itu, masih ada perdebatan-perdebatan mens rea (niat). 

https://majalah.tempo.co/tag/penipuan
https://koran.tempo.co/read/nasional/466819/teperdaya-sumbangan-bodong-akidi-tio


  



Mimpi Warisan 2 Triliun 

i

 
Rumah anak almarhum Akidi Tio, Heryanty, di kawasan Kelurahan 20 
Ilir, Kota Palembang, 5 Agustus 2021./TEMPO/Linda Trianita 

• Ayah Heryanty, Akidi Tio, pernah memiliki sejumlah pabrik dan kebun kelapa sawit. . 

• BPK berencana memberikan rekomendasi potongan pajak Rp 600 miliar jika Heryanty 

jadi menyumbang Rp 2 triliun. 350962 

• Semua saudara kandung Heryanty enggan mengurus uang warisan mendiang Akidi 

Tio. . 

 

SEEKOR anjing ras rottweiler terikat di belakang pintu garasi rumah di 

Jalan Tugu Mulyo, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota 

Palembang. Ia tak henti menggonggong ketika sejumlah polisi dan 

petugas medis hilir-mudik di dekatnya. Wartawan berkerumun di depan 

gerbang saat Tempo menyambangi rumah Heryanty, anak 

pengusaha Akidi Tio, itu pada Rabu, 4 Agustus lalu, yang tenar 

karena sumbangan 2 triliun. 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163841%2Fprofil-akidi-tio-dan-heryanty-pengusaha-sumbangan-2-triliun
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163841%2Fprofil-akidi-tio-dan-heryanty-pengusaha-sumbangan-2-triliun
https://www.tempo.co/tag/heryanty-tio
https://majalah.tempo.co/tag/akidi-tio
https://majalah.tempo.co/tag/sumbangan-2-triliun


Uang Rp 2 triliun itu akan disumbangkan Heryanty, 62 tahun, kepada 

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra 

Heri pada Senin, 26 Juli lalu, untuk menangani pandemi Covid-19. Sejak 

itu, rumahnya didatangi banyak orang, termasuk wartawan. Namun ia 

tak muncul setelah polisi memeriksanya pada 2 Agustus lalu. “Mereka 

sekarang jadi jarang ke luar rumah,” kata Wahyudi Suryanto, penjaga 

kompleks perumahan. 

Heryanty dan suami, Rudi Sutadi, serta anaknya menempati rumah itu 

sejak 13 tahun lalu. Menurut Wahyudi, warga sekitar mengenal Heryanty 

sebagai pengusaha. Mereka pernah sukses ketika menekuni bisnis jasa 

ekspedisi di kawasan Celentang, Kota Palembang. Tapi bisnis itu gulung 

tikar menjelang pandemi Covid-19 awal tahun lalu. Rudi banting setir 

menjadi sopir taksi daring. 

 
 

Sebelum pagebluk, mereka memiliki sopir pribadi. Menurut Wahyudi, 

mantan sopir itu pernah bercerita bahwa majikannya hampir tiap bulan 

ke Singapura. Mereka juga sering bolak-balik ke Jakarta tiap pekan. 

Mobil mereka pun banyak. “Dulu punya dua sopir, sekarang sudah keluar 

dua-duanya,” ucapnya. 

Heryanty anak bungsu dari tujuh bersaudara. Ayahnya, Akidi Tio, 

pengusaha kelahiran Langsa, Aceh. Ketua Paguyuban Sosial Marga 

Tionghoa Indonesia Samsu menjelaskan bahwa keluarga Akidi hijrah ke 

Palembang pada 1970-an. Hanya anak sulungnya, Johan alias Ahok, yang 

memilih bertahan di Langsa lantaran melanjutkan bisnis usaha pabrik 

limun. “Ahok meninggal sekitar sepuluh tahun lalu,” katanya. 



Di Palembang, Akidi pernah merintis pabrik kecap merek Gajah dan 

Menjangan. Pabriknya di kawasan Kampung Kapitan 7 Ulu, menyewa 

bangunan rumah kayu milik keluarga keturunan Kapitan Tjoa Han Him. 

“Akidi mulai melirik bisnis lain setelah mengenal Tong Joe, konglomerat 

yang besar di era Presiden Sukarno,” ujar Agung Firman Sampurna, 

Ketua Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya yang juga Ketua Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

Agung mengaku menelusuri keluarga Akidi Tio, termasuk Heryanty, saat 

mendengar kabar rencana sumbangan 2 triliun itu. Ia meminta anak 

buahnya mengumpulkan informasi seputar profil bisnis Akidi dan anak-

anaknya. “Itu obyek audit BPK. Kami harus memastikan dari mana 

sumber uang tersebut,” kata Agung. “Jika sumbangan itu benar, keluarga 

Heryanty bisa mendapat diskon pajak sekitar Rp 600 miliar.” 

Hasil penelusuran BPK mengungkap Akidi pernah memiliki lahan sawit 

seluas 8.000 hektare. Bisnis yang dikelola lewat PT Cipta Futura itu 

terletak di daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Ada pula bisnis 

tambang dolomit untuk memenuhi pasokan bahan baku pupuk. “Di 

kalangan pengusaha sawit, bisnis yang mereka jalankan tergolong skala 

kecil. Nyaris tidak meyakinkan bisa memberi sumbangan sebesar Rp 2 

triliun,” tutur Agung. 

Kepemilikan kebun sawit itu bahkan meragukan. Direktur Eksekutif 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono 

malah membantah informasi ini. “Perusahaan itu benar anggota Gapki, 

tapi bukan milik Akidi,” ujarnya. Tempo menelusuri akta perusahaan PT 

Cipta Futura yang diperbarui pada 17 Februari 2021. Di sana disebutkan 

jabatan komisaris diduduki Jie Siok Lin, Nusa Wijaya, dan Paiman. Posisi 

https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio


direktur dijabat Rachmad Subekti. Tak ada nama Akidi dan anak-anaknya 

di sana. 

Kantor PT Cipta Futura berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Talang 

Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Bangunan tanpa plang nama 

dan berlantai dua itu berada di kawasan elite. Saat Tempo mendatangi 

kantor itu pada Kamis, 5 Agustus lalu, tak satu pun wakil perusahaan 

yang bersedia diwawancarai. Seorang penjaga kantor membenarkan jika 

kantor itu disebut milik PT Cipta Futura. Tapi ia mengaku tak mengenal 

Heryanty dan enggan berkomentar lagi. 

Tempo setidaknya dua kali mendatangi rumah Heryanty untuk meminta 

konfirmasi soal sumbangan dan perkara yang pernah membelitnya. 

Namun ia tak pernah menampakkan diri. Surat permintaan wawancara 

yang dikirim ke rumah dan nomor telepon pribadinya pun tak direspons 

hingga Sabtu, 7 Agustus lalu. 

••• 

LAPORAN itu dibuat Ju Bang Kioh di Markas Kepolisian Daerah 

Metropolitan Jakarta Raya pada 14 Februari 2020. Pengusaha pengadaan 

barang dan jasa itu mengaku menjadi korban penipuan 

Heryanty. “Korban mengaku pernah dijanjikan pembagian hasil proyek 

bernilai miliaran rupiah,” tutur Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 

Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus. 

Dari laporan Bang Kioh terungkap bahwa keduanya menjalin 

kongsi menggarap sejumlah proyek di Istana Negara, Jakarta Pusat. Di 

antaranya pesanan songket, desain interior, dan pengadaan alat penyejuk 

udara. Kepada Ju Bang Kioh, Heryanty menjanjikan keuntungan sebesar 



Rp 7,9 miliar atau 18 persen dari total nilai proyek. Namun, hingga 

tenggat, uang yang dijanjikan tak kunjung ia terima. 

Menurut Kombes Yusri, Heryanty berulang kali mangkir saat hendak 

diperiksa untuk mengonfirmasi laporan Bang Kioh. Polisi sempat 

berencana menjemput paksa setelah menaikkan status laporan Bang Kioh 

ke tahap penyidikan pada 30 Juni 2020. Rencana tersebut ambyar setelah 

Bang Kioh mencabut laporannya pada 28 Juli 2021, atau dua hari selepas 

seremoni rencana penyerahan sumbangan Rp 2 triliun. “Pelapor 

mengaku sudah memperoleh cicilan pengembalian Rp 1,3 miliar,” kata 

Yusri. 

 

Heryanty, putri Akidi Tio./Istimewa 

Terlilit perkara uang bukan perkara baru bagi Heryanty. Sebelum ramai 

sumbangan fiktif Rp 2 triliun, ia punya masalah dengan Siti Mirza Nuria. 

Dokter spesialis kandungan yang pernah menjadi kontestan Miss 



Universe 1977 ini mengaku meminjamkan uang Rp 3 miliar beberapa 

tahun lalu kepada Heryanty. “Saya percaya dia karena keluarga saya 

sejak dulu menjalin bisnis dengan (almarhum) Akidi,” ujarnya. 

Nuria mengenal Akidi Tio dan anak-anaknya sebagai sosok pengusaha 

yang rendah hati. Ia tergerak menolong Heryanty yang tengah terpuruk 

setelah tak lagi menjalankan bisnis ekspedisi. Kepada Nuria, Heryanty 

mengatakan uang itu akan ia pakai untuk mencairkan simpanan 

mendiang orang tuanya di salah satu bank di Singapura. “Itu yang harus 

ditelusuri,” ucapnya. 

Menurut Nuria, semua saudara kandung Heryanty enggan ikut campur 

urusan harta warisan tersebut. Mereka mengaku putus harapan. 

Mengurus uang tersebut bakal ribet, membutuhkan dana besar, dan 

belum tentu berhasil. Nuria mengaku tak mengetahui bank tempat 

menyimpan uang warisan Akidi. “Setiap kali saya tanyakan soal 

pinjaman itu, ia selalu bilang, ada… ada… ada.…” 

Kepercayaan Nuria menguncup karena respons tersebut. Namun 

harapannya bersemi ketika Heryanty memintanya mendampingi proses 

penyaluran simpanan milik mendiang ayahnya di Bank Mandiri cabang 

Palembang pada Senin, 2 Agustus lalu. Pada saat bersamaan, 

polisi Sumatera Selatan menanti pengiriman sumbangan Rp 2 

triliun Heryanty. 

Uang warisan Akidi Tio tak kunjung mendarat di rekening Heryanty. Dia 

kembali gagal membayar utang, apalagi mencairkan sumbangan 2 

triliun yang ia janjikan. Setelah dari bank, sejumlah polisi 

menggelandang Heryanty bersama keluarganya ke Markas Polda 

Sumatera Selatan. “Kasihan. Dia benar-benar terpuruk,” kata Nuria. 

https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio
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Ilusi-ilusi Dana Revolusi 

i

 
Tangkapan layar dari Caknun.com yang sempat dimuat sejumlah media 
terkait pengusutan harta karun Bung Karno dan Nusantara. (Foto: 
Caknun.com) 

• Menteri era Presiden Soeharto pernah berburu warisan dana revolusi Sukarno. . 

• Upaya mencari harta karun masih berlangsung hingga kini. 350962 

• Dokumen dan informasi tentang keberadaan dana revolusi Sukarno dianggap abal-

abal. . 

 

CERITA dana revolusi ada dari masa ke masa. Bukan hanya di zaman 

Orde Baru, tapi juga di era modern, di era media sosial dan Internet. 

Simak pengumuman ini: 

“Saya mohon legawa hati beliau (Presiden RI) untuk membentuk satu tim 

pelacakan sejarah. Yang terdiri dari para sejarawan. Semua orang yang 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163839%2Fmengapa-cerita-fiksi-dana-revolusi-abadi
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F163839%2Fmengapa-cerita-fiksi-dana-revolusi-abadi
https://majalah.tempo.co/read/nasional/30834/wangsit-dana-revolusi


punya akses terhadap informasi tentang fakta-fakta di sekitar 

Kemerdekaan RI 1945. Yang berada di sekitar keluarga Bung Karno. Yang 

memiliki pengetahuan tentang simpanan kekayaan NKRI.” 

Ini kutipan satu paragraf artikel di portal Caknun.com, yang merujuk 

pada budayawan Emha Ainun Nadjib, pada Februari 2021. Artikel 

bertajuk “Kepada Siapa Saja Presiden Indonesia” itu melampirkan foto 

dokumen yang mengindikasikan keberadaan harta dan kekayaan milik 

Indonesia di bank luar negeri. Dokumen itu bernama Yunnan Agreement 

yang diklaim ditandatangani Presiden Sukarno dan pemimpin Cina, Mao 

Tse Tung, pada 7 Agustus 1957. Ada pula dokumen yang disebut White 

Spiritual Boy. 

 
 

 

Azwar Anas, di kantornya, Jakarta, 1991./TEMPO/ Donny Metri 

https://majalah.tempo.co/read/nasional/30606/dana-revolusi-20-tahun-kemudian-melacak-dana-revolusi
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Menurut cerita artikel itu, Yunnan Agreement adalah perjanjian utang 

antara Cina dan pemerintah Indonesia. Sedangkan White Spiritual Boy 

merupakan dokumen setebal 44 halaman yang berisi daftar 884 rekening 

di The Committee of 300 The World Bank Group USA yang nilainya 

mencapai US$ 598,8 triliun. Jika dicairkan sekarang, nilainya setara 

dengan Rp 8.370.000 triliun. Dalam artikel yang sama, pria yang biasa 

disapa Cak Nun itu menyertakan foto tumpukan emas batangan. 

Tulisan di web itu sempat viral bahkan dimuat di sejumlah media massa. 

Namun Cak Nun enggan menanggapi lebih jauh. Ahmad Syakurun 

Muzakki, asisten Cak Nun, mengatakan pemimpinnya itu tak bisa 

diganggu. “Beliau sedang sibuk menulis buku,” ujar Muzakki, yang 

sekaligus penanggung jawab situs Caknun.com, kepada Shinta Maharani 

dari Tempo pada Rabu, 3 Agustus lalu. 

Beberapa jam setelah Muzakki berbicara, artikel itu menghilang dari 

laman Caknun.com. Muzakki mengatakan artikel itu dihapus karena 

hanya untuk konsumsi terbatas anggota Jamaah Maiyah, kelompok 

pengajian yang dikelola Cak Nun. 

••• 

MISTERI warisan dan harta karun Presiden Sukarno beredar sejak era 

Presiden Soeharto, yang menggantikannya. Sumber utamanya para 

pejabat Orde Baru. Pada awal 1987, pemerintah membentuk tim pelacak 

keberadaan semua dana pemerintah Orde Lama yang diduga tercecer di 

luar negeri. 

Menurut Menteri Muda Sekretaris Kabinet kala itu, Moerdiono, duit yang 

dihimpun Presiden Sukarno berasal dari berbagai kerajaan di Nusantara 

melalui penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

https://majalah.tempo.co/read/peristiwa/93330/adakah-harta-karun-itu


Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Uang ini selanjutnya 

dikenal sebagai “dana revolusi”. 

Sebagian dana revolusi dipercaya tersimpan di Union Bank, Swiss, atas 

nama Subandrio, Menteri Luar Negeri pada zaman Orde Lama. Nilainya 

fantastis, yakni mencapai US$ 16 miliar atau sekitar Rp 240 triliun. “Ini 

soal rawan. Penanganan ini jelas harus hati-hati sekali,” kata Moerdiono 

kepada Tempo kala itu. 

Cerita-cerita dana revolusi melahirkan banyak pemburu harta dadakan 

yang menawarkan jasa penarikan uang dari luar negeri. Ada yang 

meminta imbalan hingga 30 persen. 

 

Moerdiono, di Jakarta, 10 Januari 2008./Dok. TEMPO/ Novi Kartika 

Bertahun-tahun kemudian, keberadaan uang tak kunjung terbukti. Tapi 

Soeharto dikabarkan masih penasaran. Pada 15 April 1997, ia 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1997 yang berisi 

https://majalah.tempo.co/read/nasional/30606/dana-revolusi-20-tahun-kemudian-melacak-dana-revolusi


perintah kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas 

untuk mencari harta Sukarno di luar negeri. 

Hasilnya bisa diduga: Azwar lempar handuk setelah sekitar satu 

tahun blusukan tanpa hasil. Dalam buku Azwar Anas: Teladan dari Tanah 

Minang, dia menulis pernah menghadap Soeharto untuk mengembalikan 

surat tugas. Tapi Soeharto menolak. Ia mengembalikan surat tugas 

bahkan dengan catatan tambahan: “Selesaikan sampai rampung”. Hingga 

Soeharto lengser, harta Sukarno tetap misterius. 

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, anak Sukarno, perburuan 

harta karun berlanjut. Kali ini lewat Menteri Agama Said Agil al-

Munawar. Ia menggali pelataran situs purbakala Batutulis di Bogor, Jawa 

Barat. Said mengklaim mendapat petunjuk dari seorang ulama tentang 

harta peninggalan Prabu Siliwangi di sana. Penggalian itu, menurut Said, 

atas setahu Megawati. Rencananya harta hasil galian itu akan dipakai 

untuk melunasi semua utang pemerintah. 

Bersama empat orang kepercayaannya, Said menggali pelataran situs 

Batutulis. Mereka sempat membuat parit sedalam dua meter. Hasilnya 

nihil. Menurut Said, pencarian tidak berhasil karena satu dari empat 

penggali menginginkan pembagian harta untuk pribadi. “Ada yang tidak 

ikhlas sehingga hartanya keburu raib,” ia beralasan kala itu. 

••• 

DI luar negeri, mitos keberadaan harta Sukarno pernah dimanfaatkan 

oleh James Lindon Graham untuk menipu. Pria asal Selandia Baru itu 

mengaku sebagai anak angkat Sukarno dan memiliki kuasa atas emas 

simpanan Sukarno di Swiss. Graham merayu banyak orang agar memberi 

pinjaman modal untuk menarik harta itu. Dia meraup fulus hingga US$ 

https://majalah.tempo.co/read/nasional/30478/dana-revolusi-atau-lotre


1,6 juta. Polisi mencokok Graham di Bandar Udara Auckland, Selandia 

Baru, pada 2009. 

Tiga tahun kemudian, kabar harta Sukarno muncul di Austria. 

Koran Kronen Zeitung edisi 17 dan 19 Desember 2012 menuliskan, 

seorang mediator bernama Gustav Jobstmann mengaku bisa membantu 

mencairkan harta Sukarno di Bank Swiss dengan syarat uang itu 

diinvestasikan di Austria. Cucu Sukarno, Puan Maharani menepis kabar 

tersebut. “Kami tak berkaitan dengan isu di Swiss itu. Kami sekeluarga 

tidak tahu-menahu,” ujarnya. 

Pada 2014, cerita keberadaan harta Sukarno kembali diungkit lewat 

buku Harta Amanah Soekarno yang ditulis Safari A.N.S. Ia mengulas 

dokumen The Green Hilton Memorial Agreement, dokumen yang diklaim 

ditandatangani Sukarno dan Presiden Amerika Serikat John 

F. Kennedy yang disaksikan perwakilan dari Swiss, William Vouker, di 

Jenewa pada 14 November 1963. Menurut Safari, dokumen tersebut berisi 

pengakuan Amerika bahwa harta berbentuk emas sebanyak 57 ribu ton 

merupakan pinjaman dari Indonesia. 

https://nasional.tempo.co/read/450436/harta-soekarno-di-bank-swiss-puan-menjelaskan


 

Said Agil Husin al Munawar, 6 Oktober 2005./TEMPO/ Gunawan Wicaksono 

Sejarawan dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi 

Warman Adam, mengatakan cerita tentang harta warisan Sukarno hanya 

fiksi. Setelah tidak menjabat presiden, kata Asvi, Sukarno hidup miskin 

hingga tak mampu membayar dokter setelah berobat. “Tidak masuk akal 

jika seseorang yang memiliki simpanan segunung harta mau menjalani 

hidup miskin hingga akhir hayatnya,” tuturnya. 

Ia pun ragu terhadap keaslian dokumen The Green Hilton Memorial 

Agreement. Sejumlah referensi menyatakan Kennedy berada di 

Washington, DC, pada 14 November 1963, bukan di Jenewa. Kejanggalan 

lain: stempel yang digunakan dalam dokumen tersebut berlambang 

garuda. Lambang garuda adalah cap yang digunakan oleh kabinet dan 

kementerian, bukan presiden. Stempel presiden pun menggunakan 

simbol bintang yang diapit padi dan kapas. “Keaslian dokumen itu perlu 

diuji di Arsip Nasional Republik Indonesia,” ujarnya. 



Pengamat sosial dan dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta, Sindung Tjahyadi, mengatakan cerita tentang harta Sukarno 

kerap mengemuka saat perekonomian negara sedang sulit. “Dulu rumor 

itu menyebar dari mulut ke mulut di warung kopi, kini menyebar di 

berbagai media sosial,” ucapnya. 

 

James Lindon Graham./Natasha Martin/The Timaru Herald. 

Keyakinan para pejabat negara yang mempercayai mitos itu kian 

memperparah keadaan. Akibatnya, bermunculan komunitas pemburu 

harta karun. Di sejumlah daerah bahkan muncul kerajaan abal-abal, 

seperti Keraton Agung Sejagat di Jawa Tengah dan Sunda Empire di Jawa 

Barat. 

Mereka dianggap memanfaatkan mitos dana revolusi yang tersimpan di 

Swiss untuk meraup pengikut. “Kepercayaan sejumlah tokoh terhadap 

https://majalah.tempo.co/read/nasional/36545/dana-revolusi-suhardiman


keberadaan harta itu mirip dengan para profesor yang percaya dengan 

bumi datar,” kata Sindung. 

  



Sumbangan 2 Triliun Akidi Tio 

 

BERTERIMA kasihlah kepada keluarga Akidi Tio. Bukan atas 

janji sumbangan Rp 2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera 

Selatan, tapi atas munculnya kenyataan: betapa banyak orang, termasuk 

pejabat publik, dengan mudah menerima hal yang tak masuk akal. 

Tengoklah seremoni penyerahan sumbangan keluarga pengusaha asal 

Langsa, Aceh, itu pada 26 Juli lalu. Gubernur Herman Deru, Kepala 

Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Eko Indra Heri, serta para pejabat 

dan tokoh setempat gegap gempita menerimanya. 

Kabar gembira di tengah pengap pandemi satu setengah tahun terakhir 

ini disiarkan ke mana-mana. Sebagian orang mengglorifikasinya dengan 

aneka pujian. Mereka melewatkan langkah yang seharusnya dilakukan: 

menjaga logika dan sikap hati-hati. 

https://majalah.tempo.co/tag/akidi-tio
https://majalah.tempo.co/tag/sumbangan-2-triliun
https://www.tempo.co/tag/herman-deru


 

 

Logika itu sebenarnya mulai terusik dari jumlah sumbangan. Uang Rp 2 

triliun merupakan seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Sumatera Selatan 2021. Dana itu separuh lebih dari Rp 3,5 triliun 

sumbangan yayasan milik pasangan terkaya sedunia yang telah berpisah, 

Bill and Melinda Gates Foundation, untuk penanganan Covid-19 global. 

Sumbangan keluarga Akidi ibarat dongeng pangeran kaya raya yang 

menghibahkan semua harta untuk rakyatnya—sesuatu yang tak lebih dari 

mimpi di siang bolong. 

Menurut Hardi Darmawan, yang mengaku 48 tahun menjadi dokter 

pribadi keluarga itu, Akidi adalah pengusaha besi dan kontainer asal 

Langsa, Aceh Timur. Masih menurut Hardi, keluarga itu sering berderma 

selama pandemi, tapi tidak pernah dipublikasikan. Hardi pula yang 

mengaku diminta keluarga menyerahkan sumbangan kepada pemerintah 

Sumatera Selatan. 

Pejabat di Sumatera Selatan lupa diri: mereka tak mengecek asal-usul 

dan legalitas duit yang dijanjikan. Bisnis Akidi dan keluarganya bisa 

dengan mudah dilacak melalui riwayat pajak. Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan dengan mudah mengecek kebenaran 

rekening penyimpan dana. Catatan lain, pemberian yang ditujukan ke 

rekening pejabat kepolisian pun telah menimbulkan tanda tanya. Bahkan, 

jika dana tersedia, donasi semacam itu semestinya diberikan kepada 

Kementerian Keuangan untuk dialokasikan bagi penanganan Covid-19. 



 

Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, menerima bantuan sebesar Rp 2 triliun 

dari keluarga pengusaha Akidi Tio untuk dana penanganan Covid-19, Senin 

(26/7/2021). Dok. Humas Polda Sumsel 

Cerita kosong ala keluarga Akidi pernah kita lihat pada masa lalu. Pada 

2008, muncul “penemuan” Blue Energy: teknologi yang mampu 

mengubah air menjadi bahan bakar. Pada tahun yang sama, lahir pula 

Supertoy, padi yang diklaim mampu menghasilkan panen hingga 15 ton 

per hektare atau empat-lima kali lipat jenis lain. Lingkaran dalam 

kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempromosikan dua 

teknologi itu yang nyatanya hanya omong kosong alias “zonk”. 

Pada awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo pernah terpesona oleh 

tawaran “minyak murah” dari Angola, yang diklaim bisa menghemat 

pengeluaran negara hingga Rp 30 triliun per hari. 

https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/127358/dirayu-madu-energi-biru


Perjanjian bahkan sudah ditandatangani di Istana Kepresidenan. Tak 

muncul inisiatif dari pembantu Presiden untuk mengecek siapa Sam Pa, 

pengusaha asal Tiongkok yang menawarkan minyak Sonangol tersebut—

saudagar yang terjerat kasus hukum di sejumlah negara. 

Terpincut keinginan mendapat solusi jalan pintas, para pejabat terbuai 

angan-angan. Angka-angka fantastis di luar logika memang menyilaukan. 

Sebagian pejabat yang lapar pengakuan menyambarnya sebagai 

momentum untuk mencari tepuk tangan—syukur-syukur bisa naik 

jabatan. 

Kini polisi bingung menetapkan status hukum kepada keluarga Akidi Tio. 

Pasal penipuan sulit diterapkan karena tak ada yang secara materiel 

dirugikan. Tudingan bikin gaduh juga tidak pas karena bukan mereka 

yang mengumumkan bantuan ini, melainkan polisi. 

Keluarga itu jelas bukan Djoko Suprapto yang dihukum tiga setengah 

tahun penjara dalam perkara penipuan Blue Energy. Djoko dinyatakan 

bersalah karena menjual mesin dengan janji penghematan biaya listrik 

hingga separuhnya. Keluarga Akidi juga tak serupa dengan Said Agil al-

Munawar, Menteri Agama kabinet Megawati Soekarnoputri, yang pada 

2003 merusak situs bersejarah di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, 

demi mencari “peninggalan Prabu Siliwangi”. 

Keluarga Akidi Tio belum merugikan siapa pun—kecuali pemerintah yang 

telah membayar biaya acara, termasuk pembuatan plakat sumbangan. 

Mereka hanya mencoreng muka sejumlah pejabat. Namun justru kepada 

mereka kita patut berterima kasih. Keluarga Akidi telah mengingatkan 

kita perihal bahaya hilangnya akal sehat—penyakit yang menghinggapi 

pejabat yang ingin populer, naik pangkat, atau kaya secara kilat. 

https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/146857/proyek-lain-mister-sam
https://majalah.tempo.co/tag/blue-energy
https://majalah.tempo.co/tag/prank-sumbangan-rp-2-triliun-akidi-tio


Ikhtiar Pelawan Virus Setahun 

i

 
Uji coba vaksin virus corona, dari berbagai bagian negara, di dalam 
laboratorium Oxford Vaccine Group di Oxford, Inggris 25 Juni 
2020./University of Oxford/John Cairns 

• Dua peneliti asal Indonesia ikut terlibat dalam riset vaksin Covid-19 yang digarap 

University of Oxford. . 

• Para ilmuwan University of Oxford yang memegang hak paten vaksin, termasuk 

peneliti asal Indonesia, Carina Citra Dewi Joe, sepakat tidak mengambil royalti dari 

produksi vaksin mereka selama pandemi. 350962 

• Indonesia mendapatkan pasokan vaksin AstraZeneca lewat kesepakatan bilateral. . 

 

CARINA Citra Dewi Joe tengah menggarap proyek pengembangan vaksin 

rabies ketika pandemi Covid-19 melanda tahun lalu. Prioritas riset 

peneliti Indonesia di program pascadoktoral lembaga riset vaksin Jenner 

Institute, University of Oxford, Inggris, itu pun mendadak sontak 

berubah. "Pembuatan vaksin Covid-19 lebih penting," katanya 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Filmu-dan-teknologi%2F163838%2Fbagaimana-peneliti-indonesia-terlibat-membuat-vaksin-astrazeneca
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Filmu-dan-teknologi%2F163838%2Fbagaimana-peneliti-indonesia-terlibat-membuat-vaksin-astrazeneca
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kepada Tempo, Kamis, 5 Agustus lalu. "Kami berkolaborasi dengan grup-

grup peneliti lain di Jenner." 

Situasi genting pandemi membuat Jenner Institute menunda semua riset 

di luar pembuatan vaksin Covid-19. Bersama tim beranggotakan tiga 

peneliti, Carina menggodok metode produksi vaksin untuk keperluan uji 

klinis dan komersial. Banyaknya pekerjaan dan tenggat riset yang mepet 

membuat tim Carina kewalahan. Mereka meminta tambahan tenaga dari 

grup peneliti lain yang lingkup proyeknya mirip. "Saya tidak mungkin 

bekerja di tiga-empat tempat sekaligus," tuturnya. 

Atasan Carina di Jenner Institute, Alexander Douglas, juga menyarankan 

para peneliti berfokus menggarap vaksin Covid-19 karena tingkat 

kegawatan penyakit itu. Hal ini direspons cepat oleh koleganya, ahli 

vaksinologi University of Oxford, Sarah Gilbert, dan Direktur Jenner 

Institute Adrian Hill. Douglas juga mengontak sejumlah kenalannya 

untuk mendapatkan pasokan bahan dan mesin pembuat vaksin dalam 

skala besar. "Vaksin ini dibutuhkan dan kita harus bekerja cepat 

mendesain vaksin, melakukan uji klinis, dan mengumpulkan datanya," 

ujar Carina. 

 
 

Kebutuhan mendesak saat pandemi merebak juga membuat fokus riset 

Indra Rudiansyah, mahasiswa program doktoral di kampus yang sama, 

berubah. Awalnya, dia meneliti desain dan pengembangan vaksin 

malaria, yang sejauh ini belum ada di dunia. Begitu pandemi merebak, 

Indra dan timnya pun ikut hijrah ke grup pengembangan vaksin Covid-19 

di Jenner. "Dalam riset vaksin-vaksin ini kami menggunakan analisis 

https://majalah.tempo.co/tag/covid-19


yang mirip," ucap Indra dalam wawancara dengan Tempo dan Net 

TV pada Sabtu, 31 Juli lalu. 

162849680871 

Menurut Indra, kolaborasi diperlukan karena Jenner kekurangan sumber 

daya dan tenaga. Grup-grup peneliti di Jenner tak mungkin merekrut 

orang baru dari luar institusi di tengah kondisi pembatasan ketat 

alias lockdown yang diberlakukan pemerintah Inggris. Walhasil, mereka 

memberdayakan para mahasiswa, staf, dan peneliti pascadoktoral di 

Jenner yang sebetulnya mengerjakan beragam proyek riset. "Saya 

terlibat dalam studi uji klinis dan pengecekan respons antibodi para 

relawan sampai Maret lalu," kata Indra. 

Riset vaksin Covid-19 ini dimotori grup riset penyakit patogen baru yang 

dipimpin Sarah Gilbert. Mereka mengembangkan vaksin memanfaatkan 

adenovirus dari simpanse. Teknologi vektor virus yang dikembangkan 

Jenner dalam satu dekade terakhir itu sebelumnya dipakai untuk 

membuat vaksin penyakit akibat virus zika dan sindrom pernapasan 

Timur Tengah (MERS) yang juga dipicu virus corona. "Kami sudah tahu 

profil dan data vaksin ini, jadi bisa dimodifikasi dengan cepat," tutur 

Carina. "Kalau mengembangkan teknologi dari awal, butuh waktu 

bertahun-tahun lagi."  

Pembuatan vaksin baru dari nol biasanya membutuhkan waktu panjang. 

Salah satu rekor tercepat adalah pengembangan vaksin penyakit 

gondongan pada 1960-an. Para peneliti menghabiskan empat tahun untuk 

mengembangkan vaksin itu di laboratorium hingga siap disuntikkan ke 

manusia. Namun, dengan memperhitungkan masalah pendanaan dan 

tetek-bengek regulasi, penerbitan lisensi produksi vaksin itu malah 

memakan waktu satu dekade. 



Para peneliti jelas tak punya waktu sebanyak itu di tengah pandemi 

Covid-19. Peneliti Jenner bergerak cepat dengan memanfaatkan teknologi 

mereka. Apalagi Sarah Gilbert dan koleganya, Catherine Green, sudah 

mendesain vaksin untuk patogen baru dua pekan setelah mereka 

mengetahui kabar kasus pneumonia janggal di Cina pada awal 2020. 

Dalam tempo setahun, para peneliti berhasil membuat vaksin baru yang 

kemudian diproduksi massal oleh perusahaan farmasi AstraZeneca. 

 

indra rudiansyah./dok pribadi 

Dalam buku Vaxxers: The Inside Story of the Oxford AstraZeneca and the 

Race Against the Virus yang terbit Juli lalu, penulisnya, Gilbert dan 

Green, menceritakan hambatan pembuatan vaksin ini, seperti masalah 

infrastruktur riset dan politisasi vaksin. Dalam situasi normal, menurut 

Gilbert, diperlukan waktu sepuluh tahun untuk memproduksi vaksin 

baru. "Bisa melakukannya dalam sepuluh bulan adalah hal fenomenal," 

ucap Gilbert seperti dilaporkan The Guardian. 

https://www.tempo.co/tag/astrazeneca


Carina dan timnya menyumbangkan metode produksi vaksin skala besar. 

Dalam tempo satu setengah bulan, mereka bisa membuat produksi vaksin 

meningkat, dari puluhan mililiter menjadi 200 liter. Dengan cara itu, 

kapasitas vaksin di laboratorium bisa dipakai untuk penggunaan massal. 

"Banyak bantuan dari lembaga-lembaga riset yang meminjamkan 

fasilitas secara gratis kepada kami untuk membuat vaksin," kata Carina. 

Kolaborasi dan berbagi data di komunitas peneliti dunia juga menjadi 

faktor penting dalam menambah kecepatan riset vaksin Covid-19. Sejak 

pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina, para ilmuwan bergerak cepat 

meneliti virusnya. Pada 11 Januari 2020, mereka mempublikasikan hasil 

studi sekuens genom virus corona. "Tanpa data sekuens genom dari 

peneliti Cina itu, kita tidak bisa mengembangkan vaksin, kecuali sampai 

virusnya masuk ke negara masing-masing," ujar Indra Rudiansyah. 

AstraZeneca akan mendistribusikan hingga 3 miliar dosis vaksin ke 

seluruh dunia sampai akhir tahun ini. Perusahaan itu juga akan 

menyuplai 400 juta dosis ke Uni Eropa. Program vaksinasi di Inggris pun 

mengandalkan vaksin AstraZeneca, selain Pfizer-BioNtech, Moderna, dan 

Janssen. Hampir 47 juta warga Inggris sudah mendapat setidaknya satu 

dosis vaksin Covid-19. "Vaksin AstraZeneca yang terbesar karena 

produksinya juga di sini," tutur Carina. 

Indonesia memanfaatkan kerja sama bilateral untuk mendapatkan vaksin 

AstraZeneca. Pada Jumat, 6 Agustus lalu, paket berisi 594 ribu dosis 

vaksin AstraZeneca tiba di Tanah Air. Pengiriman ini merupakan bagian 

kedua dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia melalui Bio Farma 

dan AstraZeneca. Bio Farma telah menerima 1,04 juta dosis vaksin 

AstraZeneca pada 16 Juli lalu. Total vaksin yang menjadi jatah Indonesia 

dalam skema kerja sama ini 50 juta dosis. 
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Indonesia menerima 3,4 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui program 

Covid-19 Vaccines Global Access (Covax) yang berada dalam pengawasan 

Badan Kesehatan Dunia (WHO). Juga 1,5 juta dosis vaksin Moderna 

buatan perusahaan Amerika Serikat. Di luar Covax, Indonesia mendapat 

bantuan 1,5 juta vaksin AstraZeneca dari Jepang. 

Kedatangan paket-paket vaksin itu menambah amunisi 

program vaksinasi Covid-19 massal yang selama ini banyak 

menggunakan produk buatan perusahaan Cina, Sinovac, dan Sinopharm. 

Dalam keterangan pers pada Jumat, 6 Agustus lalu, juru bicara program 

vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 

mengatakan Indonesia telah menerima sekitar 180 juta dosis vaksin. 

Sebanyak 144,7 juta dosis di antaranya masih berbentuk bahan baku 

atau bulk. Bahan baku vaksin dari Sinovac ini dapat diolah menjadi 

sekitar 117,3 juta dosis vaksin jadi. 

Hingga kini, pemerintah telah mendistribusikan 90,8 juta dosis vaksin. 

Paket tambahan sebanyak 10 juta dosis vaksin juga akan 

digelontorkan. Dua peneliti Indonesia di Oxford, terutama Carina, 

mendorong masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19 agar kekebalan 

massal tercapai. 

GABRIEL WAHYU TITIYOGA 
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Tidak Ada Untungnya Ketenaran Bagi Saya 

Peneliti Indonesia, Carina Citra Dewi Joe, terlibat dalam im riset pembuatan vaksin 

AstraZeneca, vaksin Covid-19 Universitas Oxford Inggris. Namanya tercatat dalam 

daftar pemegang paten karena ikut mengembangkan metode produksi vaksin dalam 

jumlah besar. 

i

 
Carina Citra Dewi Joe, di CCMP Lab, Oxford, Inggris./Dokumentasi 
Pribadi 

• Carina mengembangkan metode produksi vaksin Covid-19 buatan Oxford-AstraZeneca 

dalam skala besar. . 

• Dia pemegang salah satu paten vaksin tersebut, 350962 

• Jenner Institute bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk memproduksi dalam 

skala besar. . 

DI sela kesibukan bekerja di lembaga riset vaksin Jenner Institute, 

University of Oxford, Inggris, Carina Citra Dewi Joe terus memantau 

kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui percakapan WhatsApp, 

mahasiswa program pascadoktoral riset itu juga bertukar kabar dengan 

read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Filmu-dan-teknologi%2F163817%2Fwawancara-peneliti-indonesia-pembuat-vaksin-astrazeneca
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Filmu-dan-teknologi%2F163817%2Fwawancara-peneliti-indonesia-pembuat-vaksin-astrazeneca
https://majalah.tempo.co/tag/covid-19


orang tuanya. Dia sering mengingatkan mereka agar tidak lupa 

menjalankan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan 

menjauhi kerumunan. "Ikuti aturan pemerintah saja," begitu pesan 

Carina kepada keluarganya. 

 

Carina berperan dalam pengembangan metode produksi vaksin Covid-

19 buatan Oxford-AstraZeneca dalam skala besar. Namanya masuk daftar 

ilmuwan pemegang paten vaksin ini. Dalam dua kesempatan wawancara 

daring dengan Mahardika Satria Hadi, Gabriel Wahyu Titiyoga, dan Dian 

Yuliastuti dari Tempo pada Kamis, 5 Agustus lalu, dan bersama Net 

TV pada Sabtu, 31 Juli lalu, Carina berbagi pengalaman. 

 

Bagaimana peneliti Jenner Institute beradaptasi membuat vaksin 

Covid-19 dalam jumlah besar dalam waktu hanya setahun? 

Jenner Institute ini lembaga riset kecil. Kami memang berfokus di riset 

vaksin. Di Oxford ada laboratorium untuk produksi vaksin, tapi skalanya 

kecil, mungkin 3-10 liter, dan difokuskan pada uji klinis tahap pertama. 

Untuk uji klinis dan komersial, kami membutuhkan laboratorium dengan 

skala yang lebih besar. Jenner lalu membentuk konsorsium dan sekarang 

ada 23 organisasi di 12 negara yang bekerja sama. Mereka mengadopsi 

proses pembuatan vaksin yang dikembangkan tim Jenner. Jadi transfer 

teknologinya ke mereka. 

 

Apa tantangan membuat vaksin ini? 

Waktu. Pada Februari, saya hanya punya data volume vaksin yang kecil, 

sekitar 30 mililiter. Dalam satu setengah bulan, saya harus 

mengembangkan skala produksinya hingga 200 liter. Jadi harus dibuat 

proses bertahap, andal, dan bisa beradaptasi hingga skala sebesar. 
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Tantangan lain adalah kontaminasi. Pembuatan vaksin ini tidak boleh 

tercampur zat antibiotik atau zat yang mengandung unsur hewani. Sel 

untuk pembuatan vaksin ini mudah sekali terkontaminasi sehingga kami 

bekerja dalam kondisi betul-betul steril. 

 

Mengapa peneliti Oxford melepaskan hak paten vaksin ini? 

Apa pun yang kami hasilkan selama bekerja di sini, kepemilikannya ada 

di universitas. Tapi patennya tergantung nama peneliti atau inventornya. 

Sebelum kami bekerja sama dengan perusahaan farmasi mana pun untuk 

memproduksi vaksin ini, universitas membuat kebijakan tidak 

mengambil royalti selama masa pandemi. Kami semua setuju. 

 

Nama Anda tiba-tiba melesat karena menjadi salah satu pemegang 

paten... 

Saya justru agak terganggu ketika yang banyak dibicarakan itu patennya. 

Ada juga yang bilang itu bohong. Saya bingung sendiri. Akhirnya saya 

bilang bahwa saya punya dokumennya. Data itu juga saya sampaikan 

kepada Pak Desra Percaya, Duta Besar RI di Inggris. Ada juga yang bilang 

saya mau cari ketenaran. Padahal buat saya itu juga tidak ada untungnya. 

Saya sebenarnya berbicara soal itu untuk membantu mengedukasi 

masyarakat, memberikan informasi yang benar. Tidak ada maksud lain. 

 

Bagaimana Anda melihat hasil kerja tim Anda yang telah membantu 

banyak orang di dunia selama masa pandemi ini? 

Perasaannya kompleks, ya. Bangga juga kerja keras kami selama setahun 

ini digunakan masyarakat di seluruh dunia. Bisa menyelamatkan banyak 

jiwa. Tapi capaian saya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan 

ilmuwan hebat lain. Perjalanan saya masih panjang, perlu banyak belajar 

kepada peneliti lain. 



 

Apakah pernah merasa terbebani dalam riset vaksin Covid-19 yang 

menyangkut banyak nyawa manusia ini? 

Beban moral selalu ada dari awal proyek berjalan. Kami mengikuti 

standar dan spesifikasi supaya produk lolos tes. Proses yang dihasilkan 

harus andal, bisa menghasilkan banyak dosis dengan metode yang simpel 

agar bisa diadopsi banyak laboratorium. Jadi tanggung jawabnya di situ. 
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