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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI resmi berusia 74 tahun 
pada 1 Januari 2021. Karenanya, tema terkait HUT BPK 
redaksi siapkan untuk membuka tahun 2021. Menyambut 
hari ulang tahun, BPK pun menggelar berbagai rangkaian 
kegiat an. Memang, ulang tahun kali ini terasa berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang belum 

usai masih membatasi kegiatan sehari-hari. Karenanya, rangkaian kegiatan 
ulang tahun BPK didominasi oleh kegiatan yang digelar secara virtual. 

Memperingati hari ulang tahunnya, BPK justru memberikan kado kepa-
da pemerintah. BPK memberikan dua bahan pendapat sebagai masukan 
kepada pemerintah. Pertama terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Nasional. Kemudian kedua pelaksanaan program otonomi khusus (Otsus) 
Papua dan Papua Barat. 

Pemberian bahan pendapat ini merupakan bagian dari peran insight 
dan/atau foresight, yakni memberikan masukan/pendapat untuk perbaikan 
tata kelola keuangan negara. Namun tidak menghilangkan peran oversight 
BPK untuk memastikan pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara 
yang baik serta patuh pada peraturan perundang-undangan. 

Memasuki usia 
dan tahun baru, 
banyak hal yang 
telah disiapkan 
oleh BPK. Mi-
salnya saja akan 
melakukan pemu-
takhiran Standar 
Pemeriksaan 
Keuangan Nega-
ra (SPKN) yang 
menjadi salah satu 
pedoman utama 
pemeriksaan BPK. 
Salah satu pemutakhiran yang dilakukan terkait dengan penyusunan pe-
doman pemeriksaan terhadap proyek-proyek infrastruktur. 

BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik Prioritas Nasional 
(PN) 1 terkait upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuh an 
yang berkualitas dan berkeadilan. Kemudian PN 3, yakni meningkat kan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, BPK 
juga akan melakukan pemeriksaan tematik lokal atas pelayanan publik, 
kemandirian fiskal daerah, dan pengelolaan persampahan. 

Menyambut transformasi digital, BPK juga akan menerapkan big data 
analytics dalam pemeriksaan keuangan negara. Sebagai percontoh an, hal 
itu sudah diterapkan dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 
yang saat ini tengah berlangsung. Ini merupakan bagian dari game cha
nger BPK yang akan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap 
kinerja sebagai organisasi publik.

Sementara itu, untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya 
manusia, BPK akan mengembangkan corporate university. Ini akan meng-
gabungkan sebuah sistem yang memungkinkan pegawai BPK melakukan 
proses pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Tak lupa redaksi ucapkan, selamat ulang tahun ke-74 kepada BPK. Se-
moga BPK terus menjadi lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat 
kepada masyarakat. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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BPK AWASI PENANGANAN 
PANDEMI COVID-19

AGUS JOKO PRAMONO TERPILIH 
SEBAGAI WAKIL KETUA UN IAAC

Seluruh unit kerja dan tim pemeriksa diminta untuk 
melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif.

Terpilihnya Agus Joko Pramono mempertegas 
komitmen BPK untuk berkontribusi dalam mendukung 
optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia serta 
meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
akan kembali melaksanakan tugas 
wajibnya yakni melakukan pemerik-
saan Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP), Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL), dan 

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 
(LKBUN) 2020. Meski menjadi sebuah rutinitas, 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta 
seluruh pemeriksa untuk menyiapkan diri se-
baik-baiknya.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang 
belum berakhir, Agung mengingatkan, ruang 
gerak pemeriksaan masih akan terbatas. Meski 
demikian, kondisi tersebut telah mendorong in-
san BPK untuk mengembangkan metode peme-
riksaan dengan menyesuaikan situasi pandemi 
tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan.

"Untuk itu, kita akan melaksanakan work
shop untuk mempersiapkan diri kita dengan 
sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan 
pemeriksaan yang akan kita laksanakan," ujar 
Agung dalam arahannya ketika membuka Work-
shop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan 
LKBUN Tahun 2020 secara virtual, Rabu (6/1).

Workshop tersebut dilaksanakan selama ti-
ga hari mulai 6 - 8 Januari 2021. Workshop ini 
merupakan salah satu kegiatan penting dalam 
tahap perencanaan yang merupakan bagian dari 
siklus pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKBUN.

Penyelenggaraan kegiatan ini secara umum 
dimaksudkan untuk menjaga kualitas pemerik-
saan BPK dan menegakkan nilai-nilai dasar BPK 
yaitu independensi, integritas, dan profesio-
nalisme. Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat 
Pim pinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama serta para pemeriksa BPK.

Turut hadir untuk memberikan pengarah-
an dalam kegiatan ini, yakni Wakil Ketua BPK 
Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan 
Pemerik saan Keuangan Negara I Hendra Susan-
to, Ang gota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Ke-
uangan Negara II Pius Lustrilanang, Anggota III 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, 
Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuang-
an Negara V Bahrullah Akbar, dan Anggota VII 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
VII Daniel Lumban Tobing.

BPK AWASI PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Seluruh unit kerja dan tim pemeriksa diminta untuk melakukan komunikasi 
dan koordinasi yang intensif.

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna
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Sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang 
(UU) Nomor 2 Tahun 2020, penggunaan ang-
garan dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
keuangan negara untuk penanganan pandemi 
Covid-19 harus dilaporkan pemerintah dalam 
LKPP. Terkait dengan kebijakan itu, Agung 
pun meminta kepada seluruh pemeriksa untuk 
melakukan identifikasi risiko secara mendalam 
atas setiap kebijakan yang diambil pemerintah 
dalam rangka menangani pandemi Covid-19. 
Hal itu baik risiko terhadap penyajian LKPP, 
LKKL, dan LKBUN Tahun 2020, maupun risiko 
kecurang an yang mungkin terjadi di dalam pe-
laksanaan masing-masing kebijakan.

"Setiap tim pemeriksa perlu mengembangkan 
strategi dan prosedur pemeriksaan yang cukup 
atas setiap risiko yang teridentifikasi. Termasuk 
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informa-
si dalam proses pemeriksaan," ujar Agung.

Agung juga mengingatkan kembali bebe-
rapa permasalahan signifikan dari LKPP 2019. 
Hal itu yakni permasalahan terkait pengaloka-
sian anggaran untuk pengadaan tanah proyek 
strategis nasional pada pos pembiayaan, per-
masalahan mengenai investasi permanen pada 

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI 
(Persero), permasalahan mengenai kewajiban 
jangka panjang atas program pensiun, dan per-
masalahan mengenai pengelolaan aset yang 
berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI).

Selain itu, permasalahan mengenai kelemah-
an pengendalian dalam penatausahaan piutang 
perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan 
Direk torat Jenderal Bea dan Cukai dan permasa-
lahan mengenai pengelolaan dan pertanggung-
jawaban Dana Bantuan Peremajaan Perkebunan 
Kelapa Sawit (PPKS).

Agung juga meminta tim pemeriksa untuk me-
lakukan analisis yang mendalam atas penye lesaian 
tindak lanjut rekomendasi dan meng identifikasi 
risiko yang mungkin terjadi pada LKPP, LKKL, dan 
LKBUN untuk tiap permasalahan di atas.

Setiap tim pemeriksa perlu 
mengembangkan strategi 
dan prosedur pemeriksaan 
yang cukup atas setiap 
risiko yang teridentifikasi. 
Termasuk mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dalam proses 
pemeriksaan.
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Khususnya terhadap penyajian laporan 
keuang an Kementerian Sosial, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian 
Kesehatan, dan yang memiliki anggaran yang 
cukup besar yaitu Kementerian Pertahanan.

Agung menyampaikan, pemeriksaan LKPP, 
LKKL, dan LKBUN memiliki kompleksitas yang 
sa ngat tinggi karena melibatkan banyak tim pe-
meriksa dari seluruh Auditorat Keuangan Negara 
(AKN). Oleh karena itu, seluruh unit kerja dan 
tim pemerik sa diminta untuk melakukan komu-
nikasi dan koordinasi yang intensif, khususnya 
terkait isu-isu permasalahan lintas AKN dan untuk 
meng atasi segala hambatan dan kendala selama 
proses pemeriksaan.

"Keberhasilan dalam pemeriksaan ini akan 
sangat bergantung pada kerja sama dalam tim 
pemeriksaan. Oleh karena itu, kami meminta agar 
kita dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan 
menge depankan kepentingan BPK, demi mewu-
judkan BPK yang tangguh dan tepercaya, demi 
kepentingan bangsa dan negara," ujar Agung.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko 

Pramono meminta seluruh insan BPK dapat men-
dukung transformasi digital serta pengembangan 
dan pemanfaatan analisis big data atau big data 
analytics. Agus mengatakan, seluruh jajaran dan 
satuan kerja BPK diharapkan dapat melaksanakan 
sinergi dan kolaborasi antara lain dengan mem-
perhatikan pemetaan dan sharing data antar-unit 
kerja, peningkatan efektivitas MoU dan/atau 
penguatan kerangka hukum akses data secara 
elektronik, serta peningkatan kompetensi teknik 
data analytics.

Selain itu, diharapkan ada pengembangan 
infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan/atau 
kebijakan satu data, penyiapan perangkat lunak 
termasuk kebijakan user access level, dan kerja 
sama dengan Kementerian/Lembaga dan Per-
guruan Tinggi.

"Melalui penerapan teknologi informasi dan 
pemanfaatan big data analytics, BPK diharapkan 
dapat memiliki Pusat Analisis Keuangan Negara 
dan BPK menjadi sebuah insitusi yang memiliki 
data dan informasi paling lengkap dan akurat ter-
kait keuangan negara," ujar Agus. l

Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan big data 
analytics, BPK diharapkan dapat memiliki Pusat Analisis Keuangan 
Negara dan BPK menjadi sebuah insitusi yang memiliki data dan 
informasi paling lengkap dan akurat terkait keuangan negara.

n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyambut transformasi digital 
dengan menerapkan big data 
analytics dalam pemeriksaan 
keuangan negara. Hal itu men-
jadi salah satu fokus penting da-

lam Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK 2020 
yang digelar pada 7-8 Desember 2020 lalu. 
Raker tersebut mengusung tema “Mencapai 
BPK yang Tangguh dan Tepercaya dalam 
Menghadapi Tantangan Baru”.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna me-
ngatakan, big data menjadi sesuatu yang pen-
ting dalam perkembangan zaman saat ini.

“Kalau saya gunakan istilah yang digu-
nakan oleh para entrepreneur, ini merupakan 
bagian dari game changer kita. Ini akan mem-
berikan pengaruh yang begitu besar terhadap 
kinerja BPK sebagai organisasi publik,” ujar 
Agung kepada Warta Pemeriksa, Rabu (13/1).

Agung mengatakan, untuk menangani 
masalah dan beban kerja yang terus me-
ningkat setiap tahun BPK perlu melakukan 
transformasi digital. Dalam transformasi itu, 
analisis big data menjadi bagian penting.

Dalam pemeriksaan pengelolaan ke-
uangan negara dalam penanganan pandemi 
Covid-19, seluruh informasi dapat disusun 

secara terstruktur sehingga dapat membantu 
pemeriksa menganalisis risiko dan lang kah-
langkah pengujian yang dibutuhkan.

Agung mengatakan, BPK kini mengha-
dapi tantangan berupa dunia yang semakin 
dipenuhi ketidakpastian. Oleh karena itu, 
Agung menilai, BPK harus mampu meres-
pons situasi yang sangat dinamis tersebut 
dengan menjadi organisasi yang semakin 
tangguh sekaligus kreatif dalam menjawab 
tantangan.

“Kita butuh BPK yang tangguh sekaligus 
tetap kreatif dan pada saat yang sama luwes 
dan lincah menghadapi situasi,” ujar Agung.

Menurut Agung, saat ini seluruh masya-
rakat dunia tengah menghadapi era yang pe-
nuh dengan volatility, uncertainty, complexity, 
and ambiguity (VUCA). Oleh karena itu, BPK 
perlu memiliki kemampuan untuk merespons 
hal tersebut. Agung mengatakan, salah satu 
hal yang menjadi pegangan penting BPK 
adalah INTOSAI P-12 The Value and Benefits 
of Supreme Audit Institutions.

“Bahwasanya Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia tidak sekadar kerjanya me-
lakukan fungsi oversight yaitu melakukan audit 
tetapi juga harus memberikan man faat bagi 
para pemangku kepentingan,” ujar Agung.

Menurut Agung, dengan adanya tantang-
an tersebut, BPK harus mampu menyiapkan 
organisasi baik secara kelembagaan maupun 
personal. BPK harus tangguh sekaligus me-
miliki kemampuan beradaptasi sekaligus ber-
akselerasi.

Salah satu langkah konkret yang telah 
diterapkan BPK, kata Agung, yakni respons 
terhadap pandemi Covid-19. BPK segera me-
nanggapi situasi tersebut dengan membuat 
panduan pemeriksaan dalam kondisi pande-
mi. Hal itu kemudian memuat langkah-lang-
kah pengujian alternatif sehingga BPK tetap 
bisa melaksanakan tugas wajibnya dengan 
kualitas yang baik.

BPK harus mampu merespons situasi yang sangat dinamis dengan 
menjadi organisasi yang semakin tangguh sekaligus kreatif 
dalam menjawab tantangan.

PERKUAT PEMERIKSAAN 
DENGAN ANALISIS BIG DATA

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna



8 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 1  n  VOL. IV  n  JANUARI 2021

SOROTAN

Agung menjelaskan, dalam analisis big 
data terdapat tiga lapisan kerja. Pertama, yak-
ni lapisan operasional dengan pemeriksaan 
yang dilakukan di banyak titik. Kemudian, hal 
itu akan masuk ke dalam lapisan konsolidasi.

“Jadi akan dikonsolidasi untuk hal-hal 
yang sama misalnya terkait bantuan sosial, 
angkanya berapa? Pencapaiannya seperti 
apa? Compliance-nya seperti apa? Di situ 
nanti ada gambarannya,” ungkap Agung.

Kemudian, dalam lapisan analisis, seluruh 

data tersebut kemudian disajikan dalam in
telligent dashboard. “Itu bagus sekali karena 
langsung ada gambarnya, langsung ada gra-
fisnya, dan dari situ juga langsung bisa dike-
tahui timnya dari mana dan ini sudah sangat 
urgent segera kita kembangkan,” ujarnya.

Analisis big data ini akan menjadi salah 
satu upaya BPK dalam membangun literasi 
dan kecakapan data. Sehingga, ke depannya 
dapat terbentuk budaya data atau data culture 
di BPK.

Pada HUT ke-74 ini, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menyampaikan dua bahan Pendapat ke-
pada Pemerintah RI terkait Penyelenggaraan 
Jamin an Kesehatan Nasional serta Pelaksanaan 

Program Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Ba-
rat. Hal ini sesuai dengan  Pasal 11 huruf a Undang-Un-
dang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang 
menyebut kan bahwa, BPK dapat memberikan pendapat 
kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, 
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 
Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang 
diperlukan karena sifat pekerjaannya. 

Pendapat yang diberikan BPK termasuk di antara-
nya perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, dan 
bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

Pemberian bahan pendapat ini merupakan bagian 
dari peran insight dan/atau foresight, yakni membe-

rikan masukan/pendapat untuk perbaikan tata kelola 
keuangan negara. Namun tidak menghilangkan peran 
oversight BPK untuk memastikan pemerintah melakukan 
tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada 
peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, bahan 
Pendapat tersebut merupakan masukan kepada peme-
rintah sekaligus sebagai kado dari BPK. “Memang kita 
yang berulang tahun tapi kita akan memberikan kado 
untuk negara ini dengan dua bahan pendapat tersebut,” 
kata Agung. 

Agung mengatakan, pemberian Pendapat meru-
pakan bagian dari peran insight BPK. Selain peran over
sight melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, BPK 
juga melakukan peran foresight yang disiapkan dengan 
skenario kebijakan, yaitu bagaimana supreme audit ins
titution atau lembaga pemeriksa ada pada tingkatan da-
pat memberikan pilihan kebijakan terkait dengan masa 
depan yang diharap kan oleh pemangku kepentingan. 

Pendapat BPK kepada Pemerintah RI

n Para Pimpinan dan Pejabat Struktural dalam Rapat Kerja BPK 2020.
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Agung mengatakan, apabila hal itu sudah 
terbentuk maka BPK akan bertransformasi men-
jadi data driven organization.

“Kalau kemudian data driven organization 
bisa terbentuk maka kemudian yang kedua BPK 
akan sampai pada lapis yang kita sebut sebagai 
analytic driven dan apabila ini terbentuk maka 
akan sampai kepada intelligent driven organiza
tion. Itu yang akan kita tuju nanti,” kata Agung.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono me-
nyampaikan, Raker Pelaksana BPK 2020 sangat 

penting sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas 
capaian kinerja pada 2020 dan terutama dalam 
keadaan pandemi. Agus mengatakan, momentum 
Raker dapat menjadi saran mengidentifikasi dan 
menyepakati kegiatan pemeriksaan dan kelemba-
gaan yang strategis untuk menyusun rencana kerja 
pemeriksaan pada 2021 dan seterusnya.

“Para pelaksana BPK perlu memperhatikan 
strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam 
Renstra BPK sebagai strategic living docu
ment yang harus terus dimutakhirkan dengan 
perubah an lingkungan yang dinamis setiap ta-
hun,” ujar Agus.

Sementara, terkait penerapan big data 
analytics, Agus menyampaikan hal itu meru-
pakan wujud dari upaya meningkatkan kualitas 
pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan 
responsif. Strategi tesebut dimulai pada 2020 
dengan penerapan big data analytics pada pe-
meriksaan Covid-19.

“Kita berupaya menangkap baseline yang 
ada pada 2020 dan membangun pondasi data 
yang cukup,” ujarnya.

Pada akhirnya, kata Agus, BPK akan menjadi 
organisasi yang bekerja berbasis data dengan 
menjadi Pusat Analisis Keuangan Negara. l

“Ini akan terkait dengan pandemi Covid-19, kita akan 
meluncurkan Indonesia Remake by Covid-19: Scenarios 
for Resilience Leader. Jadi, membangun kembali Indo-
nesia melalui penanganan Covid-19, arah kebijakan un-
tuk para pemimpin tangguh. Begitu bu nyinya,” ungkap 
Agung.

Agung mengatakan, dalam penyusunan laporan ter-
sebut BPK akan melibatkan sejumlah pihak seperti Bank 
Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selain itu, BPK 
juga mengajak serta berbagai ekonom dan praktisi di in-
dustri untuk menangkap pilihan-pilihan yang muncul ke 
depan dan aksi yang diperlukan dalam menjalani pilihan 
tersebut.

“Sumbangsih foresight tersebut akan menjadi yang 
pertama dalam sejarah BPK,” kata Agung.

Pada tahun ini, BPK juga akan melakukan 
pemutakhir an Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) yang menjadi salah satu pedoman utama peme-
riksaan BPK. Salah satu pemutakhiran yang dilakukan 
terkait dengan pe nyusunan pedoman peme riksaan ter-
hadap proyek-proyek infrastruktur.

“Sehingga kita akan memiliki perencanaan, metode, 

dan prosedur pemeriksaan yang lebih terstandar dari Sa-
bang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 
dari AKN IV maupun AKN V dan AKN VI terkait pemerik-
saan infrastruktur,” ujar Agung.

BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik 
Prioritas Nasional (PN) 1 terkait upaya memperkuat ke-
tahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas 
dan berke adilan serta PN 3 yakni meningkatkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pemeriksaan 
tematik lokal atas pelayanan publik, kemandirian fiskal 
daerah, dan pengelolaan persampahan.

“BPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan Pilkada serentak yang telah berlangsung,” 
ujar Agung.

Sebagai salah satu SAI pionir dalam pemeriksaan 
pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau 
Sustain able Development Goals (SDGs), BPK juga akan 
melakukan pemeriksaan terkait isu tersebut tahun ini. 
Terlebih lagi, Agung menyampaikan, upaya pencapaian 
target SDGs menghadapi tekanan berat dari pandemi 
Covid-19. l

n Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono
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BPK TANGGUH DAN TEPERCAYA

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Kerja (Raker) Pelaksana BPK Tahun 
2020. Raker tersebut mengusung tema “Mencapai BPK yang Tangguh dan Tepercaya 
dalam Menghadapi Tantangan Baru”. Kegiatan itu dilaksanakan secara fisik terbatas 
dan secara virtual selama dua hari pada 7-8 Desember 2020.

Dalam pembukaan raker, seluruh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara atau 
Anggota BPK memberikan arahan terkait pelaksanaan pemeriksaan pada 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
akan melaksanakan pemeriksaan 
terkait pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) seren-

tak 2020. Auditorat Utama Keuangan 
Negara (AKN) I BPK akan mencermati 
tiga kementerian/lembaga (K/L) terkait 
pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yakni 
Kementerian Hukum dan HAM, Komi-
si Pemilihan Umum (KPU), dan Badan 
Peng awas Pemilu (Bawaslu). 

Perencanaan yang memadai berba-
sis risiko atau risk based audit terutama 
setelah memperhatikan pemeriksaan 
interim dan metode penentuan uji petik 
sangat menentukan keberhasilan peme-
riksaan.

AKN I juga akan melakukan pemerik-
saan laporan keuangan terhadap tiga K/L 
signifikan yakni Kementerian Pertahanan, 
TNI-Polri, dan Kementerian Perhubung-
an. Pemeriksaan terhadap tiga K/L 
signifikan tersebut perlu mendapatkan 
perhatian serius karena tingginya risiko 
pemeriksaan. 

Integrasi hasil pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT) dan pemeriksaan 
kinerja dalam pemeriksaan LKKL 2020 

perlu dilakukan. Hal ini agar semua as-
pek yang relevan dapat dipertimbangkan 
dalam penentuan opini atas laporan ke-
uangan tersebut. l

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto

Cermati Risiko Pelaksanaan Pilkada Serentak
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Pengelolaan fiskal pemerintah masih akan 
menjadi tantangan besar sepanjang 2021. 
Dalam postur APBN 2021, defisit APBN di-
perkirakan  mencapai 5,7 persen dari PDB.

Meskipun besaran defisit tersebut lebih kecil 

dibandingkan proyeksi APBN 2020 yang sebesar 
6,34 persen, hal itu menunjukkan bahwa 2021 ma-
sih akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah 
dalam mengelola kebijakan fiskal di tengah keti-
dakpastian global yang masih mungkin terjadi di 
tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. 

APBN Tahun 2021 yang telah diputuskan ber-
sama antara Presiden dan DPR perlu dikawal terus 
pelaksanaannya melalui pemeriksaan yang ber-
kualitas dengan memperhatikan isu strategis yang 
menjadi perhatian masyarakat atau pemangku 
kepentingan. 

Selain itu, lakukan penilaian risiko lebih menda-
lam, khususnya terkait dengan program Penangan-
an Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 
Integrasikan juga hasil pemeriksaan Covid-19 da-
lam proses penilaian risiko serta melakukan analisis 
dampak perubahan peraturan perundang-undang-
an selama 2020. l

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Pius Lustrilanang

Lakukan Penilaian Risiko yang Lebih Mendalam

Sinergi antar satker pemeriksa perlu terus 
ditingkatkan untuk menyelesaikan pemerik-
saan bertema penanganan Covid-19 tepat 
waktu dan hasil pemeriksaan antar tim sela-

ras. Manajemen pemeriksaan yang baik mulai dari 
tahap perencanaan hingga pelaporan. Pemerik-
saan harus fokus sesuai dengan prioritas nasional. 

Akurasi hasil pemeriksaan diharapkan mampu 
menjawab tujuan dan harapan penugasan serta 
mampu memberikan pendapat kepada pemerintah 
tentang pelaksanaan penanganan Covid-19 yang 
dilakukan pemerintah. 

Rekomendasi hasil pemeriksaan juga diharap-
kan tepat guna dan bermanfaat dalam pengam-
bilan keputusan oleh pemerintah. Tetap junjung 
tinggi nilai-nilai dasar BPK tanpa mengabaikan pro-
tokol kesehatan dalam melaksanakan pemeriksaan 
selama masa pandemi Covid-19. 

Untuk mencegah terjadinya fraud dari penangan-

an pandemi Covid-19, perlu dilakukan koordinasi se-
cara reguler. Selain itu, cakupan pemeriksaan dapat 
diperluas. Jika ditemukan indikasi adanya permasa-
lahan, maka sampling dapat diperbanyak. Koordina-
si antartim dan subtim terus ditingkatkan. l

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi

Perkuat Sinergi Pemeriksaan Covid-19
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Integrasi pemeriksaan di pusat dan 
perwakilan menjadi sorotan penting 
dalam kebijakan pemeriksaan 2021. 

Pemeriksaan tematik nasional perlu 
diintegrasikan dengan pemeriksaan 
tematik lokal.

Melalui Rapat Kerja (Raker) Pe-
laksana BPK 2020, hasil kerja selama 
pemeriksaan Covid-19 dan semester 
II 2020 dari perwakilan diharapkan 
dapat menjadi bagian integral dalam 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) mendatang. 

Pemeriksaan di pemda agar mem-
perhatikan beberapa tambahan pe-
meriksaan seperti pemeriksaan terkait 
kemandirian fiskal daerah. Selain itu, 
terdapat beberapa pemeriksaan te-
matik lokal lain yakni pemeriksaan atas 
pelayanan publik, pemeriksaan pe-
ngelolaan persampahan, dan pemerik-
saan atas pengelolaan pariwisata. 

Format Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Daerah (IHPD) merupakan kompilasi 
yang mendukung penerapan analisis 
big data seperti arahan Ketua BPK dan 
Wakil Ketua BPK. Dengan demikian, 
format tersebut perlu disiapkan di ma-
sing-masing perwakilan. l

Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara IV BPK, Isma Yatun

AKN IV Dukung Pemeriksaan 
Tematik Nasional

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV BPK 
akan mendukung kebijakan pemeriksaan tema-
tik nasional. Dalam pemeriksaan tematik nasio-
nal pada Prioritas Nasional (PN) 1, yakni “Mem-

perkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan”, AKN IV akan melakukan pe-
meriksaan kinerja kemandirian pangan pada Kementerian 
Pertanian tahun 2019, 2020, dan 2021. 

Selain itu, AKN IV juga akan melaksanakan pemeriksaan 
kinerja Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari dua peme-
riksaan itu, jika dikaitkan dengan tujuan SDGs akan berkait-
an erat dengan tujuan nomor dua, yakni tanpa kelaparan.

AKN IV juga akan melaksanakan Pemeriksaan dengan 
Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) pertambangan mineral dan pembangunan smelter 
pada Kementerian ESDM. Jika dikaitkan dengan tujuan 
SDGs maka akan berkaitan erat dengan tujuan nomor dela-
pan, yakni pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. 

Tahun ini juga akan dilakukan pemeriksaan tematik 
nasional pada PN 3 yakni “Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. AKN IV 
akan melaksanakan pemeriksaan kinerja atas infrastruktur 
pelayanan dasar penyediaan akses air bersih dan sanitasi. 

AKN IV juga akan melaksanakan pemeriksaan man
datory baik Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKKL), dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Benda-
hara Umum Negara (LKBUN), dan pemeriksaan Laporan 
Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN). 
Totalnya, AKN IV akan mengerjakan 26 Laporan Hasil Pe-
meriksaan (LHP) yang harus diselesaikan. l

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara V BPK,
Bahrullah Akbar

Integrasikan 
Pemeriksaan Pusat 
dan Perwakilan
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Untuk mencapai peningkatan kualitas dan 
manfaat pemeriksaan, personel AKN VII 
perlu meningkatkan pemahaman atas 
proses bisnis di tubuh perusahaan pelat 

merah. Ini perlu dipahami karena BUMN migas dan 
pangan fokusnya berbeda. 

Pemeriksaan mesti fokus kepada kegiatan yang 
dapat meningkatkan kinerja keuangan BUMN. De-
ngan demikian, dapat dicapai peningkatan kualitas 
dan manfaat hasil pemeriksaan. 

AKN VII akan memberikan dukungan terhadap 
pemeriksaan wajib BPK seperti pemeriksaan Lapor-
an Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan 
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). AKN 
VII juga akan mendukung pemeriksaan tematik Prio-
ritas Nasional (PN) 1 tentang Ketahanan Ekonomi 
serta pemeriksaan Prioritas Nasional (PN) 3 tentang 
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. 

Di sektor kesehatan, AKN VII akan melaksanakan 

pemeriksaan terhadap BUMN farmasi kemudian di 
sektor pangan akan dilaksanakan pemeriksaan ter-
hadap BUMN pangan. 

AKN VII juga turut terlibat dalam pemeriksaan 
pengelolaan dana penanganan Covid-19. AKN VII 
akan memeriksa dana operasional, CSR, bina ling-
kungan dan dana masyarakat dari BUMN. l

Kondisi peningkatan persentase penduduk 
miskin di Indonesia pada semester I 2020 
perlu dicermati. Ini karena persentase pen-
duduk miskin naik dari 9,41 persen pada 

semester I 2019 menjadi 9,78 persen pada semes-
ter I 2020. 

Selain itu, kondisi rasio gini juga perlu diperha-
tikan. Rasio gini nasional mengalami stagnasi dari 

0,38 pada 2019 menjadi 0,381 pada 2020. Artinya, 
naik 0,001 poin. 

Namun, apabila diperhatikan kondisi rasio gini 
di sejumlah provinsi cukup tinggi. Rasio gini Provinsi 
DKI Jakarta mencapai 0,4, Jawa Timur 0,387, Banten 
0,379, dan Sulawesi Selatan 0,403. Semakin mende-
kati angka satu, artinya ketidakmerataan pendapatan 
di daerah semakin meningkat. Hal ini berbahaya 
karena apabila mencapai 0,45 maka situasi kemasya-
rakatan dalam konteks yang sangat timpang.

Apabila dicermati, ini terjadi juga akibat pande-
mi. Dengan demikian, pemeriksaan BPK perlu meli-
hat dampak ketimpangan kesejahteraan.

Indikator-indikator tersebut dapat menjadi isu 
signifikan dalam pemeriksaan tahun 2021. Diha-
rapkan tim pemeriksa melihat realisasi lebih detail 
mengenai realisasi refocussing dan realokasi APBD. 
Kemudian, proses transfer ke daerah dan dana desa. 

Selain itu, pemeriksa juga perlu mencermati ri-
siko fraud dalam penyaluran belanja bantuan sosial 
dan belanja tidak terduga. l

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis

Cermati Dampak Pandemi Terhadap Kesejahteraan

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, Daniel Lumban Tobing 

Tingkatkan Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan
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B
adan Pemeriksa Keuangan meng-
gelar BPK Virtual Gathering se-
bagai bagian dari perayaan hari 
ulang tahun yang ke-74, pada 
Kamis (17/1). Pertemuan seluruh 
karyawan dari 34 perwakilan pro-

vinsi, ketua, wakil dan anggota BPK ini digelar 
secara virtual dengan tema “BPK Tangguh, 
BPK Tepercaya”. 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
menga takan gelaran virtual gathering tersebut 
adalah selebrasi bagi seluruh insan BPK. Se-
lebrasi merupakan hal penting karena dapat 
menjadi momen kolektif bagi semua untuk 
mengingat hal yang sudah dicapai.

Sayangnya, peringatan HUT ke-74 BPK ini 
berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun 
sebelumnya. Biasanya, peringatan dilakukan 
oleh masing-masing Kantor Perwakilan BPK. 
Akan tetapi kali ini hanya dapat dilaksanakan 
virtual secara bersamaan dan serentak dari Sa-
bang sampai Merauke.

Menurut Agung, saat ini pandemi Covid-19 

masih belum mereda. Malah, hingga Kamis 
(14/1), sudah ada 843 ribu warga Indonesia 
yang dinyatakan positif Covid-19. Meski be-
gitu dia berharap insan BPK tetap merayakan 
de ngan semangat. Apalagi ini merupakan 
pertama kali perayaan digelar dengan mem-
pertemukan seluruh perwakilan BPK. “Kita bisa 
berbagi di sini, mulai dari Sabang hingga Me-
rauke,” ucap dia.

Agung yakin dengan menjaga kebersamaan 
seperti ini maka bisa mendorong BPK untuk 
menjadi lebih baik. Karenanya, tak lupa dia 
mengingatkan seluruh pegawai BPK untuk tidak 
lupa dengan 3T dan 3M serta melaksanakan 
protokol kesehatan. “Biarkan ombak dan badai, 
tapi karang tetap kokoh berdiri,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, seluruh pimpinan 
mengapresiasi kinerja para pegawai BPK. 
Khususnya para pemeriksa yang tetap melak-
sanakan pemeriksaan secara optimal di tengah 
kondisi pandemi. Para pimpinan kemudian 
melakukan dialog dengan pegawai BPK perwa-
kilan untuk mempererat tali silaturahim. 

Pimpinan BPK juga menyampaikan 

BPK VIRTUAL GATHERING
TETAP BERSAMA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Gelaran virtual gathering tersebut adalah selebrasi bagi seluruh insan BPK.

n Ketua BPK

n Suasana virtual gathering.
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Biarkan ombak 
dan badai, 
tapi karang tetap 
kokoh berdiri.

Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa (19/1) menggelar 
upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-74 
BPK. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kesempat an 
tersebut menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat dan 

kinerja seluruh pelaksana BPK. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan 
pemeriksaan laporan keuangan yang diselesaikan dengan sa ngat baik 
dan tepat pada waktunya.

“Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi pemeriksaan 
pengelolaan keuangan negara, khususnya karena pandemi Covid-19. 
Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat BPK untuk terus me-
laksanakan tugas utamanya dalam mengawal harta negara,” kata Ketua 
BPK dalam upacara yang digelar secara fisik terbatas dan virtual. 

Ketua BPK mengatakan, BPK selama 74 tahun telah banyak berkon-
tribusi bagi kemajuan negara dan bangsa. Peningkatan kualitas penya-
jian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Ke uangan 
Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) menjadi bukti nyata kontribusi besar BPK dalam mem-
perbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ke uangan negara. 

Ketua BPK menambahkan, BPK juga terus mendorong penggu-
naan keuangan negara agar benar-benar ditujukan untuk pencapaian 
tujuan bernegara. BPK pun berkomitmen untuk selalu meningkatkan 
kualitas proses pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan terus 
memperbaiki diri serta meningkatkan kapasitas. 

Memasuki tahun 2021 yang penuh tantangan dan dinamika, Ketua 
BPK mengajak semua insan BPK untuk terus meningkatkan sinergi 
dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan 
BPK. Selain itu, bersatu padu mengawal implementasi Rencana Stra-
tegis BPK 2020-2024. 

“Melalui peringatan HUT BPK ke-74 ini, kami mengajak seluruh insan 
BPK meneguhkan nilai dasar, yaitu Independensi, Integritas dan Profesio-
nalisme untuk menjaga kepercayaan rakyat dan kredibilitas kita semua. 
Mari kita wujudkan akuntabilitas untuk semua,” ujar Ketua BPK. l

Terus Berkontribusi 
untuk Bangsa

belasung kawa kepada keluarga 
pegawai yang ditinggalkan kare-
na terkena dampak wabah Co-
vid-19. Untuk yang masih harus 
isolasi mandiri, mereka berharap 
agar diberikan kekuatan serta 
kesembuhan, sehingga dapat 
segera kembali berkumpul ber-
sama keluarga.

Rangkaian BPK Virtual Gathe-
ring dilakukan sejak November 
2020 dan diisi dengan beberapa 
perlombaan yang melibatkan 
seluruh satuan kerja. Turut hadir 
pada kegiatan ini Wakil Ketua 
BPK Agus Joko Pramono beser-
ta istri, Anggota I BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Ke uangan Negara 
I Hendra Susanto beserta istri, 
Anggota II BPK/Pimpinan Peme-
riksaan Ke uangan Negara II Pius 
Lustrilanang, Anggota III BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuang-
an Negara III Achsanul Qosasi 
beserta istri, Anggota IV BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuang-
an Negara IV BPK Isma Yatun, 
Anggota V BPK/Pimpinan Peme-
riksaan Keuangan Negara V BPK 
Bahrul lah Akbar beserta istri, is-
tri Anggota VI BPK Ibu Amanah 
Harry Azhar Azis dan Anggota 
VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara VII BPK Da-
niel Lumban Tobing. l

n Suasana upacara HUT ke-74 BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mengungkapkan 15 temuan yang 
memuat 26 permasalahan dalam 
pemeriksaan terkait pengelolaan 
belanja subsidi tahun 2019 pada 
tiga kementerian. Permasalahan 

ketidakakuratan dalam penyaluran subsidi masih 
menjadi persoalan yang harus dibenahi para kua-
sa pengguna anggaran (KPA). 

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja sub-
sidi dilakukan untuk mendukung pemeriksaan 
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 
(LKBUN) Tahun 2019 pada semester I 2020. 
Peme  riksaan dilakukan terhadap Kementerian 
Pertanian terkait pengelolaan belanja subsidi pu-
puk dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) terkait pengelolaan be-
lanja subsidi bunga kredit perumahan dan subsi-
di bantuan uang muka perumahan. Pemeriksaan 

juga dilakukan terhadap Kementerian Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terkait pe-
ngelolaan belanja subsidi imbal jasa penjaminan 
dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
I 2020 disampaikan, 26 permasalahan yang 
ditemukan BPK meliputi 17 kelemahan sistem 
pe ngendalian intern, tujuh ketidakpatuhan ter-
hadap ketentuan peraturan perundang-undang-
an sebesar Rp18,66 miliar, dan dua permasalah-
an ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan menyim-
pulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi 
pada tiga KPA telah dilaksanakan sesuai kriteria 
dengan pengecualian atas beberapa perma-
salahan. Simpulan tersebut didasarkan adanya 
permasalahan kelemahan pengendalian intern, 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, maupun aspek 3E (ekono-
mis, efisiensi, dan efektivitas). 

BENAHI AKURASI BELANJA SUBSIDI

Terdapat tujuh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebesar Rp18,66 miliar.
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Terkait pemeriksaan atas pengelolaan 
subsidi bunga KUR pada Kementerian KUKM, 
terdapat 2.265 debitur penerima subsidi bunga 
KUR yang juga menerima dana bergulir dari 
Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). “Hal 
ini mengakibatkan penyaluran subsidi bunga 
KUR sebesar Rp5,79 miliar berpotensi tidak te-
pat sasaran,” demikian disampaikan BPK dalam 
IHPS I 2020.  

Atas permasalahan tersebut, BPK mereko-
mendasikan Kementerian KUKM dan LPDB me-
lakukan rekonsiliasi secara periodik. Rekonsiliasi 
ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang 
tindih penyaluran KUR dan penyaluran LPDB.

Dalam hal belanja subsidi pupuk, Kemente-
rian Pertanian diketahui belum memiliki basis 
data lahan untuk mendukung kebutuhan dan 
alokasi pupuk bersubsidi. Selain itu, pelaksa-
naan verifikasi dan validasi (verval) penyaluran 
pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan belum 
memadai. Kemudian, terdapat pembayaran 
subsidi pupuk tahun 2019 atas kelebihan 
alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 sebesar 
Rp14,91 miliar kepada PT PIM.

Kelebihan penyaluran tersebut telah dijadi-
kan sebagai saldo awal tahun 2019 untuk dapat 
ditagihkan pembayarannya pada 2019. BPK  
merekomendasikan Kementerian Pertanian 
agar mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi 
yang dimiliki dalam rangka perencanaan dan 
penganggaran alokasi pupuk, merevisi pedo-
man teknis pendampingan verifikasi dan valida-
si penyaluran pupuk bersubsidi, dan memeriksa 
penyaluran pupuk bersubsidi TA 2019 di se-
luruh wilayah kerja PT PIM.

Sementara, pada Kementerian PUPR diketa-
hui terdapat kelemahan pada desain dan imple-
mentasi sistem pengendalian program subsidi 
bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan 

uang muka perumahan. Selain itu, terdapat 
kesalahan penghitungan suku bunga kredit 
pemilikan rumah (KPR) yang mengakibatkan 
terjadi kelebihan pembayaran subsidi bunga 
kredit perumahan kepada bank operator sebe-
sar Rp18,35 miliar.

Atas permasalahan ini, BPK merekomen-
dasikan Menteri PUPR agar mengembangkan 
sistem aplikasi yang andal dengan menginte-
grasikan seluruh sistem database calon debitur 
masyarakat berpenghasilan rendah dan me-
monitor pencairan belanja subsidi. BPK juga 
merekomendasikan untuk menarik kelebihan 
pembayaran tersebut dari bank pelaksana dan 
menyetorkannya ke kas negara. l

Hal ini mengakibatkan 
penyaluran subsidi 
bunga KUR sebesar 
Rp5,79 miliar berpotensi 
tidak tepat sasaran.

twitter.com/KemenPU

pertanian.go.id 
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BPK UNGKAP PERMASALAHAN BELANJA 
DI TIGA KEMENTERIAN
Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK 
dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar.

setneg.go.id

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
melakukan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT) atas penge-
lolaan belanja pemerintah pusat 
tahun 2019 pada semester I 2020 
di tiga kementerian. BPK menemu-

kan adanya belanja yang belum dilaporkan 
hing ga belum dimanfaatkan. 

Pemeriksaan itu dilaksanakan pada 
Kementeri an Sekretariat Negara (Kemensetneg) 
terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuang an bagian anggaran (BA) dan Kemen-
terian Komunikasi dan Informatika (Kemenko-
minfo) terkait pengelolaan dan pertanggung-
jawaban keuangan bagian anggaran belanja 
lainnya. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) megenai  pelaksanaan 
anggar an kegiatan belanja barang dan belanja 
modal tahun anggaran 2018 dan 2019 pada 

Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal 
Imigrasi Kemenkumham. 

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bah-
wa pengelolaan belanja pada tiga kementerian 
tersebut telah dilaksanakan sesuai kriteria de-
ngan pengecualian atas beberapa permasalah-
an. Pada Kemensetneg, misalnya, terdapat sisa 
pengeluaran dana bantuan kemasyarakatan 
(banmas) dalam rangka kegiatan presiden ta-
hun 2019 yang belum dilaporkan. 

Selain itu, implementasi penggunaan su-
rat pernyataan tanggung jawab pengeluaran 
(SPTJP) untuk mengendalikan dana banmas 
presiden berupa uang tunai belum diimplemen-
tasikan secara memadai. Hal ini mengakibatkan 
laporan keuangan BA (bagian anggaran) 999 
Sekretariat Presiden belum mencerminkan kon-
disi yang sebenarnya dan penggunaan banmas 
presiden berupa uang tunai tidak dapat diketa-
hui kesesuaian dan kewajaran penggunaannya.
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BPK merekomendasikan Kemensetneg 
agar menyusun kebijakan tentang mekanis-
me pengelolaan dan pencatatan banmas 
berupa barang yang tidak langsung disalur-
kan dan/atau tidak habis diberikan dalam sa-
tu kegiatan tertentu. Selain itu, merekomen-
dasian Kemensetneg menyusun mekanisme 
pembuatan dan penandatanganan SPTJP.

Pada pemeriksaan terhadap Ke-
menkumham, BPK menemukan adanya 
hasil pengadaan tahun anggaran (TA) 2019 
yang belum dimanfaatkan. Pengadaan yang 
belum dimanfaatkan tersebut, antara lain, 
adalah pengadaan sarana dan prasarana 
data center di pusat data dan teknologi 
informasi (Pusdatin) dan pengadaan perang-
kat pendukung layanan unit keimigrasian. 
Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi 
pemborosan sebesar Rp22,99 miliar. Selain 
itu, terdapat kelebihan pembayaran sebesar 
Rp8,36 miliar atas 13 paket pekerjaan kons-

truksi dan jasa konsultansi.
Atas permasalahan itu, BPK mereko-

mendasikan kepada Kemenkumham untuk 
meng optimalkan hasil pengadaan data cen
ter, memperbaiki mekanisme pemanfaatan 
dan distribusi barang di lingkungan Ditjen 
Imigrasi, serta menarik kelebihan pemba-
yaran yang terjadi.

Sedangkan pada pemeriksaan pengelo-
laan belanja yang dilakukan Kemenkominfo, 
terdapat realisasi biaya proporsi sewa kenda-
raan roda empat dan enam pada 11 regional 
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
22 Tahun 2013 sebesar Rp3,37 miliar dan 
kelebihan perhitungan biaya atribusi/propor-
si sebesar Rp3,33 miliar. Akibatnya, terdapat 
kelebihan pembebanan sebesar Rp6,70 mi-
liar. BPK telah merekomendasikan Kemenko-
minfo agar menarik kelebihan pembebanan 
dan disetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan 
atas pengelolaan belanja pemerintah pusat 
mengungkapkan 12 temuan yang memuat 
21 permasalahan. Permasalahan tersebut 
meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian 
intern, delapan ketidakpatuhan terhadap ke-
tentuan peraturan perundang-undangan se-
besar Rp16,20 miliar, dan tiga permasalahan 
3E sebesar Rp22,99 miliar. Selama proses 
pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dengan melakukan penye-
toran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar. l

kemenkumham.go.id

kominfo.go.id

Secara keseluruhan, 
hasil pemeriksaan atas 
pengelolaan belanja pe-
merintah pusat mengung-
kapkan 12 temuan yang 
memuat 21 permasalahan.
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P
emerintah perlu memperbaiki 
pe ngelolaan barang milik negara 
(BMN) yang berasal dari kontrak-
tor kontrak kerja sama (KKKS). 
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Ke uangan 

(BPK), sejumlah permasalah an yang terjadi 
berpotensi membuat negara kehilangan 
BMN yang berasal dari KKKS. 

Hal tersebut diungkap BPK dalam la-
poran hasil pemeriksaan atas pengelolaan 
BMN dari KKKS pada Pusat Pengelolaan 

Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian 
ESDM serta instansi terkait lainnya yang 
diselesaikan pada semester I 2020. Pemerik-
saan dilakukan dalam kerangka pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) di DKI Jakarta, Riau, dan 
Kalimantan Timur. 

Seperti yang telah disampaikan dalam 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 
2020, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan 
pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS 
pada PPBMN Kementerian ESDM telah 

PEMERINTAH BERPOTENSI KEHILANGAN BMN 
DARI KKKS

Terdapat kesalahan akurasi pencatatan dan pelaporan BMN yang berasal 
dari KKKS TA 2019 serta pelaporan BMN KKKS yang belum mencantumkan 
kondisi aset dan status penggunaan aset.

esdm.go.id
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sesuai kriteria dengan pengecualian. Perma-
salahan signifikan yang ditemukan dengan 
kelemahan pengendalian intern dan keti-
dakpatuhan terhadap ketentuan peratur an 
perundang-undangan.

Proses pencatatan BMN yang berasal dari 
KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM me-
nunjukkan beberapa permasalahan, antara 
lain pelaporan BMN hanya berpatokan pada 
daftar perincian aset dari SKK Migas. Ke-
mudian, pe nyusunan laporan keuangan dan 
laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan 
verifikasi data, dan pencatatan BMN masih 
dilakukan secara manual. 

BPK juga menemukan permasalahan 
bahwa PPBMN Kementerian ESDM sebagai 
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus 
(UAKPA-BUN TK) dan Unit Akuntansi Kuasa 
Pengelola Barang Bendahara Umum Negara 
(UAKPLB-BUN), terlambat menyampaikan 
Laporan Keuangan BUN TK TA 2019 dan la-
poran BMN KKKS TA 2019.

Selain itu, nilai saldo yang dicatat oleh 
PPBMN Kementerian ESDM dalam kertas 
kerja tidak sinkron dengan angka rekapitulasi 
aset. Terdapat kesalahan akurasi pencatatan 
dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS 
TA 2019 serta pelaporan BMN KKKS yang 
belum mencantumkan kondisi aset dan sta-
tus penggunaan aset.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan 
nilai BMN yang berasal dari KKKS lebih ca-
tat, nilai tanah pada delapan KKKS dengan 
perbedaan luas sebesar 582,03 juta meter 
persegi tidak dapat diyakini kewajarannya, 
dan BMN yang berasal dari KKKS berpotensi 
hilang,” demikian disampaikan BPK dalam 
IHPS I 2020. 

Seperti diketahui, BMN yang berasal dari 
KKKS adalah harta benda berwujud (tangi
ble) dan tidak berwujud (intangible) yang di-
beli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh 
KKKS, baik yang dipergunakan, sedang tidak 
dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan 

untuk kegiatan operasional KKKS. 
BMN yang berasal dari KKKS yang dila-

porkan dalam laporan keuangan pemerintah 
terdiri atas harta benda modal (HBM), harta 
benda inventaris (HBI), aset tanah, dan ma-
terial persediaan (MP). Untuk keperluan pe-
ngelolaan dan pelaporan BMN yang berasal 
dari KKKS, dibentuk UAKPA-BUN TK dan 
UAKPLB-BUN Eselon II pada kementerian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri 
ESDM selaku pimpinan kementerian teknis 
untuk memerintahkan kepada PPBMN agar 
menyusun SOP mekanisme verifikasi dan 
rekonsiliasi lintas entitas antara SKK Migas, 
PPBMN Kementerian ESDM, dan DJKN Ke-
menterian Keuangan secara berjenjang. Ke-
mudian, melakukan  pembagian tugas (tang-
gung jawab) penyusunan kertas kerja laporan 
BMN masing-masing KKKS secara resmi 
sebelum disampaikan ke DJKN Kementerian 
Keuangan. Selain itu, Menteri ESDM perlu 
membuat dan menyempurnakan Sistem 
Informasi Pelaporan BMN yang berasal dari 
KKKS yang terintegrasi (Sistem Operasi Ter-
padu).

Dalam pemeriksaan pengelolaan BMN 
ini, BPK juga menemukan bahwa Laporan 
Keuangan UAKPA-BUN TK Pengelola BMN 
KKKS Tahun 2019 tidak didukung Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK) yang informa-
tif. Hal itu seperti informasi umum laporan 
keuangan tidak menampilkan proses bisnis 
penyusunan laporan keuangan, informasi 
dalam kebijakan akuntansi belum lengkap, 
penjelasan atas pos-pos lapor an keuangan 
tidak memadai, pengungkapan penting lain-
nya dalam CaLK tidak memadai, dan PPBMN 
Kementerian ESDM belum menentukan ke-

esdm.go.id
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bijakan baku pencatatan aset KKKS eks termi-
nasi yang belum selesai BAST.

Akibatnya, informasi yang diungkapkan 
dalam CaLK UAKPABUN TK dari BMN yang 
berasal dari KKKS tahun 2019 belum jelas, 
belum meningkatkan pemahaman pembaca, 
serta belum menyajikan informasi keseluruhan 
kegiatan keuangan entitas pelaporan.

Kemudian, BPK mengungkap adanya 
verifikasi atas aset subsequent expenditures 
sebesar 1,28 miliar dolar AS, penyelesaian 
pelaksanaan inventarisasi dan penilaian per-
olehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta 
tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian 
pada 2010 sampai 2012 yang belum tuntas. 
Kondisi tersebut meng akibatkan nilai pe-
nyusutan BMN yang berasal dari KKKS belum 
menggambarkan jumlah total penyusutan 
yang sebenarnya. 

Laporan BMN pada KKKS PT CPI berupa 
BMN dalam status kondisi rusak berat, dalam 
proses penghapusan, serta sumur plug and 
abandoned hasil IP tahun 2009 dan 2010 ti-
dak valid. Kemudian, pelaksanaan IP atas aset 

KKKS perolehan tahun 2010 ke bawah dan 
proses tindak lanjut hasil IP 2010-2012 masih 
berlarut-larut. Untuk itu, BPK merekomenda-
sikan Menteri ESDM selaku pimpinan kemen-
terian teknis memerintahkan kepada PPBMN 
agar menyusun roadmap atau strategi dalam 
menyelesaikan IP aset perolehan tahun 2010 
ke bawah, tindak lanjut hasil IP tahun 2010 
sampai dengan 2012, serta proses verifikasi 
subsequent expenditures.

Menteri ESDM juga diminta segera me-
lakukan pembaruan data BMN yang berasal 
dari KKKS atas tindak lanjut hasil IP tahun 2010 
ke bawah dan tahun 2010 sampai dengan 
2012 disesuaikan dengan kondisi BMN saat ini 
pada KKKS dalam laporan neraca dan CaLK 
tahun berikutnya.

BPK pun menemukan proses pembayaran 
ganti rugi atas BMN KKKS eks terminasi oleh 
KKKS PT Vico Indonesia sebesar 1,85 juta 
dolar AS yang berlarut-larut. Untuk menyele-
saikan permasalahan ini, BPK merekomenda-
sikan Menteri ESDM memerintahkan kepada 
PPBMN Kementerian ESDM agar menyele-
saikan permasa lahan proses pembayaran 
ganti rugi sebesar 1,85 juta dolar AS atas 
hasil pemeriksaan administrasi fisik yang telah 
dilakukan pada BMN yang berasal dari KKKS 
eks PT Vico Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pe-
ngelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada 
PPBMN Kementerian ESDM mengungkapkan 
13 temuan yang memuat 32 permasalahan. 
Permasalahan tersebut terdiri dari 24 per-
masalahan kelemahan sistem pengendalian 
intern dan delapan permasalahan ketidakpa-
tuhan terhadap ketentuan peraturan perun-
dang-undangan sebesar 1,85 juta dolar AS 
atau sebesar Rp26,51 miliar. l

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai BMN yang berasal 
dari KKKS lebih catat, nilai tanah pada delapan KKKS dengan 
perbedaan luas sebesar 582,03 juta meter persegi tidak dapat 
diyakini kewajarannya, dan BMN yang berasal dari KKKS 
berpotensi hilang.

esdm.go.id
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
merupakan lembaga tinggi ne-
gara yang memiliki kewenangan 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Oleh karena itu, 

BPK pun melakukan sejumlah persiapan sebelum 
melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Eva-
luasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuang-
an Negara Bernardus Dwita Pradana menjelas-
kan, dalam Kerangka Konseptual SPKN sejalan 
dengan ISSAI 100 Fundamental Principles of 
Public Sector Auditing, proses pemeriksaan 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 
dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
Di BPK, proses bisnis manajemen perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan se-
lanjutnya diatur dalam Pedoman Manajemen 
Pemeriksaan (PMP) dan manajemen pemantauan 
tindak lanjut diatur dalam Pedoman Manajemen 
Pendukung Pemeriksaan (PMPP).  

“Proses bisnis ini berlaku untuk seluruh pe-
meriksaan di BPK baik pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan de-
ngan tujuan tertentu,” ujar Dwita kepada Warta 
Pemeriksa, Kamis (14/1).

Untuk menjamin konsistensi dan kualitas 
pemeriksaan, BPK telah menerbitkan Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pedo-
man Manajemen Pemeriksaan (PMP), Pedoman 
Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), 
petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tek-
nis (juknis) pemeriksaan. Panduan itu mengatur 
sekaligus menjadi pedoman dalam setiap pe-
meriksaan BPK agar dapat dilaksanakan secara 
efisien dan efektif untuk memperoleh bukti yang 
cukup dan tepat. 

Secara umum, BPK memiliki perencanaan 
strategis yang disusun BPK setiap lima tahun 

dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) BPK. Renstra, sebagai living document, 
memuat visi dan misi BPK yang akan dicapai da-
lam periode tersebut dan memuat kebijakan ser-
ta strategi pemeriksaan yang menjadi prioritas. 
Pada Renstra 2020-2024, BPK telah menetapkan 
6 strategi, salah satu nya Strategi 2 terkait tugas 
pokok pemeriksaan yaitu “Meningkatkan Kua-
litas Pemeriksaan Secara Strategis, Anitispatif, 
dan Responsif”.

“BPK harus membuat perencanaan strategis 
untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemerik-
saan dan harapan pemangku kepentingan. BPK 
harus berpedoman pada Renstra BPK dalam 
menyusun rencana tahunan pemeriksaan yang 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerik-
saan (RKP) dengan memperhatikan dinamika 
perubah an lingkungan yang terjadi,” kata Dwita.

SPKN PSP 200 Paragraf 9 menyatakan, “BPK 

MENYIAPKAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN
Perencanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan proses yang dinamis dan 
sangat mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan perubahan yang ada.

n Bernardus Dwita Pradana
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dan Pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan 
dengan sebaik-baiknya.” 

Selain perencanaan strategis, terdapat pe-
rencanaan penugasan yang dilakukan berdasar 
rencana tahunan dan merupakan proses peneta-
pan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan 
pengembangan rencana pemeriksaan. Dalam 
tahapan ini, pemeriksa harus menyatakan secara 
jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok 
atau hal pokok yang akan diperiksa.

“Pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap 
penugasan pemeriksaan yang dilakukan,” ujar 
Dwita. 

Perencanaan pemeriksaan disusun dengan 
mempertimbangkan strategi dan kebijakan pe-
meriksaan BPK. Selain itu, pemeriksaan BPK da-
pat dilakukan berdasarkan permintaan pemangku 
kepentingan.

Perencanaan pemeriksaan merupakan 
awal dari proses pemeriksaan setelah 
mempertimbang kan kebijakan dan strategi pe-
meriksaan dan risiko manajemen pemeriksaan 
BPK sebagai dasar penentuan tujuan, lingkup, 
dan sumber daya yang diperlukan dalam proses 
pemeriksaan. Dari tahapan itu kemudian diha-
silkan Program Pemeriksaan dan Surat Tugas. 

Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan 
yang bersifat teknis serta dukungan pemeriksaan. 
Persiapan teknis mencakup pembentukan Tim 
Perencanaan Pemeriksaan (TPP), pemahaman 
objek pemeriksaan, pe nyusunan paket Program 
Pemeriksaan, penentuan Tim Pemeriksaan, perse-
tujuan penugasan, dan penyusunan PKP. 

Sedangkan persiapan dukungan pemerik-
saan meliputi penerbitan Surat Perjalanan Dinas 
(SPD), pencairan biaya pemeriksaan, pengurusan 
akomodasi serta transportasi ke lokasi selama 
pemeriksaan, dan penyediaan tenaga ahli jika di-
perlukan oleh TPP.

Untuk pemeriksaan keuangan, pada tahap 
perencanaan, pemeriksa akan melakukan sepuluh 
langkah berikut ini.
1.  Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harap-

an Penugasan; 
2.  Pemahaman atas Entitas dan Proses Bisnis;
3.  Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
4.  Pemahaman atas Sistem Pengendalian Inter-

nal;
5.  Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal;
6.  Identifikasi dan Penilaian Risiko Awal;
7.  Penetapan Batas Materialitas Awal;
8.  Penentuan Metode Uji Petik;
9.  Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa; dan

10. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Pro-
gram Kegiatan Perorangan.

Sedangkan secara umum perencanaan dalam 
pemeriksaan kinerja dibagi menjadi dua yaitu 
perencanaan strategis dan perencanaan opera-
sional. Perencanaan strategis berkaitan dengan 
penentuan topik dan RKP satker pemeriksa. Se-
mentara, perencanaan operasional merupakan 
pengembangan rencana detail untuk melaksa-
nakan keputusan strategis yang diambil selama 
proses perencanaan strategis. 

“Dengan kata lain, dalam pemeriksaan kiner-
ja, perencanaan pemeriksaan dilakukan setelah 
topik pemeriksaan dan RKP ditetap kan,” ujar 
Dwita.

Proses perencanaan operasional peme riksaan 
kinerja di BPK secara umum memiliki empat 
tahap an besar, yaitu: 
1. Pemahaman awal atas hal pokok yang dipe-

riksa. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu 
membentuk TPP yang bertujuan untuk menyu-
sun Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan 
(LHPP).

2. Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Pen-
dahuluan berdasarkan LHPP yang telah disu-
sun sebelumnya.

3. Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan untuk 
menyusun desain pemeriksaan kinerja dan 
menghasilkan LHP Pendahuluan. Di sini peme-
riksa melakukan pemahaman atas hal pokok 
dan identifikasi masalah, menentukan area 
kunci, tujuan, lingkup, pertanyaan, kriteria dan 
jenis bukti serta prosedur pemeriksaan.
a. apabila masalah yang diperiksa dinilai tidak 

layak diperiksa lebih dalam (tidak dilanjut-
kan ke tahap pemeriksaan terinci), maka 
tahap penyusunan LHP Pendahuluan meru-
pakan langkah terakhir dalam proses peren-
canaan; 

b. apabila masalah yang diperiksa dinilai layak 
diperiksa lebih dalam melalui pemeriksaan 
terinci, pemeriksa selanjutnya menyusun P2 
Terinci.

4. Penyusunan P2 Terinci.

Untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Terten-
tu (PDTT) yang berbentuk kepatuhan, tahapan 
perencanaan pemeriksaan terdiri atas sembilan 
langkah, yaitu: 

1. identifikasi pengguna hasil pemeriksaan dan 
pihak yang bertanggung jawab;

2. penentuan hal pokok, tujuan, dan lingkup 
pemeriksaan;
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3. identifikasi kriteria;
4. pemahaman entitas dan lingkungannya;
5. pemahaman sistem pengendalian intern;
6. penentuan materialitas;
7. penilaian risiko;
8. penentuan uji petik; dan
9. penyusunan strategi dan rencana pemerik-

saan.
Dwita menekankan, perencanaan pemeriksaan 

sangat penting dalam proses sebuah pemerik-
saan. Perencanaan memberikan arah dan peta 
jalan dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai 
dengan harapan penugasan.

“Perencanaan pemeriksaan diperlukan untuk 
menghasilkan program kerja yang sesuai dengan 
kebijakan pemeriksaan serta alokasi sumber daya 
sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan sehing-
ga pelaksanaan pemeriksaan dapat memenuhi 
harap an penugasan dan sesuai dengan standar 
pemeriksaan,” ujar Dwita. 

Dwita menyampaikan, proses perencanaan pe-
meriksaan pada dasarnya merupakan proses yang 
dinamis dan sangat mungkin untuk dilaku kan pe-
nyesuaian dengan perubahan yang ada.

Durasi proses perencanaan pemeriksaan satu 
sama lain berbeda dan sangat tergantung pada 
harapan penugasan, tujuan, jenis, luas ling kup, 
sifat atau karakteristik, dan kompleksitas pemerik-
saan itu sendiri.

PMP tidak mengatur secara khusus mengenai 
lamanya proses pemeriksaan. PMP hanya meng-
atur lamanya waktu yang diperlukan dalam rangka 
quality control dalam tahap perencanaan. 

Pemeriksaan adalah proses dinamis. Adanya 
perubahan kebijakan dari Pemberi Tugas Pe-
meriksaan (PTP) dan kondisi di lapangan sangat 
memungkinkan perencanaan yang telah disusun 
mengalami penyesuaian. 

Selain karena pertimbangan independensi, 
penugasan juga dapat berubah oleh PTP karena 
perubahan kebijakan Badan atau keadaan kahar 
(force majeur) atau pertimbangan lain yang mem-
buat pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan secara 
memadai. Keputusan atas per ubahan penugas-
an tersebut diadministrasikan oleh Sekretariat 
Unit Kerja Pemeriksaan melalui Sistem Informasi 
Pemeriksaan dan diberitahukan kepada entitas 
terperiksa.

Meski saat ini terjadi pandemi Covid-19, sub-
stansi perencanaan pemeriksaan tetap mengikuti 
tahapan dan kriteria sebagaimana diatur dalam 
Standar Pemeriksaan. 

“Penyesuaian terjadi pada prosedur dan tek-

nik dalam proses perencanaan sebagai dampak 
terjadinya kedaruratan atau krisis terhadap opera-
sional entitas yang diperiksa berikut dampaknya 
terhadap pelaksanaan pemeriksaan,” ujar Dwita.

Meski begitu, Dwita mengakui, adanya pande-
mi sangat berdampak pada cara me ngumpulkan 
dan menganalisis data atau dokumen untuk 
keperluan perencanaan. Kondisi ini menuntut 
pemeriksa lebih kreatif dan inovatif dalam meran-
cang prosedur dengan memanfaat kan teknologi 
informasi.

Dwita mencontohkan, lokasi entitas yang ber-
ada di wilayah dengan zona yang rawan akan ber-
dampak pada operasional entitas tersebut yang 
secara tidak langsung akan berdampak pula pada 
pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini merupakan 
bagian dari risk assessment yang harus dilakukan 
pemeriksa dalam memilih alternatif prosedur pe-
meriksaan yang akan dilakukan di masa pandemi.

“Dalam rangka membantu pemeriksa dalam 
proses perencanaan pemeriksaan dalam kondi-
si krisis, Revbang telah menerbitkan beberapa 
panduan untuk tim pemeriksa dalam kondisi 
pandemi, yaitu antara lain Juknis Pemeriksaan 
Ke uangan dalam Masa Darurat, Metode Peme-
riksaan Keuangan Negara dalam Kondisi Darurat, 
Seri Panduan Pemeriksaan Kinerja Dimasa Daru-
rat, dan Panduan Pemerikasan Kepatuhan terkait 
Penanganan COVID-19 pada masa darurat. Saat 
ini, Revbang juga sedang menyiapkan bebera-
pa perangkat lunak dengan bantuan dan sesuai 
kebutuhan satker pemeriksa agar tugas pemerik-
saan tetap berjalan de ngan baik dalam situasi 
krisis,” ungkap Dwita. 

Ke depannya, BPK akan mendorong inovasi 
perencanaan pemeriksaan dengan memanfaat-
kan analisis big data untuk mendukung risk based 
audit dan membantu pemeriksa melakukan prose-
dur analitis awal. 

“Sejalan dengan Renstra BPK, yang mendo-
rong transformasi digital BPK 4.0, perencanaan 
pemeriksaan ke depan memanfaatkan big data 
analysis (BDA) yang akan membantu peran over
sight, insight dan bahkan foresight melalui predic
tive analysis,” ujar Dwita.

Menurut Dwita, dengan memanfaatkan BDA 
maka pemeriksa dapat memetakan risiko peme-
riksaan secara lebih akurat, sehingga pemeriksaan 
dapat dilakukan secara fokus pada area berisiko 
tinggi. Mengakhiri pembicaraan, Dwita menga-
takan “Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa 
tujuan dan arah perencanaan” sebuah kutipan 
dari John F. Kennedy. l
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K
etua Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Agung Firman Sampurna 
menegaskan, transparansi dan 
akuntabilitas merupakan dua hal 
utama dari good governance yang 
tidak dapat ditawar meskipun di 

masa krisis. Apalagi, potensi salah urus, pem-
borosan, hingga korupsi dapat lebih mudah 
terjadi di tengah krisis.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK da-
lam webinar internasional bertajuk ‘Ensuring 
Transparency and Accountability in Covid19 
Pandemic: a MultiStakeholder Approach/
Perspective’. Webinar yang digelar BPK pada 
Senin (11/1) tersebut dihadiri 750 peserta dari 
lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Insti
tutions (SAI) di kawasan Asia, kementerian dan 
lembaga, akademisi, serta lembaga donor dan 
para pemeriksa BPK. Webinar ini juga sekaligus 
menjadi forum untuk berbagi pengalaman da-
lam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang 
mungkin dapat menghambat transparansi dan 
akuntabilitas di masa pandemi.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 
TAK BISA DITAWAR
Pandemi Covid-19 membuka ruang bagi SAI untuk meningkatkan dan 
menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola.

Audit komprehensif 
berbasis risiko meng-
gabungkan tujuan dari 
tiga jenis audit, yaitu 
audit keuangan, kinerja, 
dan kepatuhan.
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Agung menambahkan, penyalahgu-
naan tata kelola berpotensi terjadi di ma-
sa pandemi Covid-19 mengingat peme-
rintah di seluruh dunia kini menetapkan 
berbagai kebijakan dengan anggaran 
sangat besar. Di saat yang sama, kata dia, 
pandemi Covid-19 membuka ruang bagi 
SAI untuk meningkatkan dan menegas-
kan perannya dalam mengawal tata ke-
lola. “Khususnya transparansi dan akun-
tabilitas yang merupakan dua komponen 
utama dalam tata kelola yang tidak boleh 
dikompromikan, bahkan selama krisis,” 
kata Ketua BPK.

 Ketua BPK mengatakan, BPK me-
nyadari kondisi tersebut. Oleh sebab 
itu, BPK melakukan audit komprehensif 
berbasis risiko atas penanganan pandemi 
Covid-19. Audit komprehensif berbasis 
risiko dilakukan karena menjadi instrumen 
penting dan strategis dalam rangka me-
mitigasi risiko tinggi yang timbul dalam 
situasi darurat.

“Audit komprehensif berbasis risiko 
menggabungkan tujuan dari tiga jenis 
audit, yaitu audit keuangan, kinerja, dan 
kepatuhan,” ucap dia.

Agung melanjutkan, BPK pada semes-
ter I 2020 telah melakukan kajian terhadap 
kebijakan keuangan negara dan stabilitas 
sistem keuangan dalam menangani pan-
demi Covid-19. Tujuannya untuk membe-
rikan wawasan kepada pemerintah, DPR, 
dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun proses pemeriksaan telah 
dilakukan pada semester II 2020. “Kami 
berharap dapat menerbitkan laporan 
audit nasional pada awal tahun ini,” kata 
Agung.

Dalam webinar yang sama, Anggota 
III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Ne-
gara III Achsanul Qosasi menyatakan BPK 

sudah melakukan audit komprehensif ter-
hadap seluruh elemen keuangan negara 
(audit universe). Hal ini sebagai bagian da-
ri respons pemerintah pusat dan daerah di 
Indonesia terhadap pandemi Covid-19.

Pemeriksaan, tutur Achsanul, di-
lakukan melalui tiga prosedur, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan dan laporan. 
Perencanaan sudah dilaksanakan pada 
Agustus. Sedangkan pelaksanaan peme-
riksaan telah berjalan pada September 
hingga November 2020.

Ia berharap laporan pemeriksaan bisa 
dituntaskan pada Januari 2021. “Kami 
berharap laporan ini bisa segera selesai 
bulan ini,”ungkap dia pada kesempatan 
yang sama.

Achsanul menambahkan, karena ca-
kupan pemeriksaan yang luas, maka pro-
sesnya melibatkan banyak pihak. Bahkan 
BPK menggunakan big data sebagai ba-
gian dari efektivitas proses pemeriksaan 
dan transformasi digital.

Selain Ketua BPK dan Anggota III BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
III Achsanul Qosasi, pembicara lainnya 
dalam webinar ini berasal dari The World 
Bank, International Budget Partnership 
(IBP), Certified Practising Accountant (CPA) 
Australia, United Nation Resident Coor-
dinator (UNRC), dan Australian National 
Audit Office (ANAO). Selain itu, ada juga 
dari Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Universitas Indo-
nesia, dan INTOSAI Policy, Finance, and 
Administration Committee (PFAC). l
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W
akil Ketua Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) Agus 
Joko Pramono terpilih 
sebagai Wakil Ketua Inde-
pendent Audit Advisory 
Committee of the United 

Nations (IAAC) dan mulai menjabat pada Januari 
2021. Agus terpilih dalam pertemuan IAAC yang 
digelar secara virtual pada 8-11 De sember 2020. 
Salah satu agendanya adalah pemilihan ketua 
dan wakil ketua IAAC. Adapun posisi ketua IAAC 
kembali dipercayakan kepada Janet St. Laurent.

Terpilihnya Agus Joko Pramono sebagai 
Wakil Ketua IAAC mempertegas komitmen BPK 
untuk berkontribusi dalam mendukung optimalis-
asi kebijakan luar negeri Indonesia serta mening-
katkan citra Indonesia di ting kat internasional. 
Pertemuan IAAC yang berlangsung selama 
empat hari ini digelar dengan menghadirkan 
dua agenda, yaitu "5th Meeting of the United 
Nation System Oversight Committees” yang 
diselenggarakan pada 8-9 Desember 2020 dan 
dilanjutkan agenda kedua, yaitu "52nd Indepen-

dent Audit Advisory Committee" pada 10-11 
Desember 2020.

Pada agenda pertama, pertemuan dibuka 
Chef de Cabinet mewakili Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hadir dalam 
pertemuan ini perwakilan dari 22 badan Perseri-
katan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan diikuti oleh 
49 peserta. Pertemuan ini merupakan pertemuan 
tahunan yang dihadiri seluruh komite pengawas-
an PBB yang diselenggarakan oleh IAAC.

Former US Comptroller General yang juga se-
bagai First Chair of IAAC David Walker, menyam-
paikan perspektifnya tentang "The future and 
role of oversight/audit committees in view of the 
emerging global trends, including Covid19”. 
Pada sesi diskusi, pertemuan diisi dengan berba-
gi pengalaman dan informasi terkini terkait best 
practice dan lesson learned yang dilakukan di 
dalam badan-badan PBB.

Agenda kedua dalam pertemuan ini dipim-
pin Ketua IAAC Janet St. Laurent serta dihadiri 
seluruh anggota IAAC. Pertemuan ini membahas 
perkembangan terkini atas status tindak lan-
jut rekomendasi dari lembaga pengawasan di 
lingkungan PBB, khususnya Board of Auditors 
(BoA) dan Joint Inspection Units (JIU). Kemudian, 
membahas status posisi manajemen yang belum 
terisi, penggunaan anggaran peace keeping dan 
perencanaan tahun 2021, dan status implemen-
tasi Umoja. l

AGUS JOKO PRAMONO TERPILIH SEBAGAI 
WAKIL KETUA UN IAAC
Terpilihnya Agus Joko Pramono mempertegas komitmen BPK untuk berkontribusi dalam 
mendukung optimalisasi kebijakan luar negeri Indonesia serta meningkatkan citra Indonesia 
di tingkat internasional.

n  Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono dan David Walker.

n  Virtual meeting dalam kegiatan 52nd Independent Audit Advisory 
Committee (IAAC) pada 10 – 11 Desember 2020 antara Wakil 

 Ketua BPK, Agus Joko Pramono dan David Walker (pernah menja-
bat sebagai Ketua IAAC dan CEO US Government Accountability 
Office) dan J. Christopher Mihm (Ketua IAAC tahun 2016 dari 
Amerika Serikat).
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Apa yang ingin Anda raih selagi menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan BPK Kalimantan 
Utara?

Mewujudkan BPK Kaltara sebagai Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK). Pembangunan Zona 
Integritas BPK Kaltara menuju Wilayah Bebas 
Korupsi fokus di area pengawasan dengan 
penyediaan berbagai sarana dan prasarana un-
tuk meminimalkan peluang munculnya konflik 
kepentingan maupun tindakan yang berten-
tangan dengan Integritas, Independensi, dan 
Profesionalisme (IIP) yang merupakan nilai dasar 
BPK. Hal itu dilakukan, antara lain, de ngan pem-
buatan dan pembatasan akses keluar masuk 
gedung, pembuatan area publik hanya di lantai 
1, serta penyediaan layanan aduan online.

Di bidang pelayanan publik, BPK Kalta-
ra menyediakan one stop information untuk 
media di ruang media serta membuat perpus-
takaan yang nyaman untuk dapat digunakan 
oleh publik. Berikutnya mengimplementasikan 
budaya kerja “GENTAMU” yang merupakan 
singkatan dari Giat, Empati, Netral, Tegas, 
Asertif, Mandiri, dan Unggul. Gentamu adalah 
kata dalam bahasa Suku Tidung yang berarti 
bertemu atau berkenalan.

GENTAMU merefleksikan 7 nilai-nilai pe-
rilaku yang akan menjadi dasar bagi pegawai 
BPK Kaltara dalam menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya, yang diturunkan dari nilai-nilai 
dasar BPK. Dalam langkah awal untuk mengim-
plementasikan budaya kerja, dilakukan kam-

panye untuk mengenalkan GENTAMU ke in-
ternal dan eksternal BPK Kaltara melalui pem-
buatan dan pembagian GENTAMU kit kepada 
pegawai dan juga pihak eksternal dalam setiap 
kesempatan yang melibatkan BPK Kaltara.

Pencantuman nilai-nilai perilaku GENTAMU 
dalam kaos HUT BPK RI ke-74 dan pemberian 
GENTAMU Award untuk unit-unit kerja di ling-
kungan BPK Kaltara sesuai dengan konsistensi 
penerapan nilai-nilai perilaku GENTAMU da-
lam pelaksanaan tugas dan fungsi.  Saya juga 
berupaya meningkatkan tata kelola keuangan 
negara yang berkualitas dan bermanfaat me-
lalui pemeriksaan yang bermutu tinggi di BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

KEPALA PERWAKILAN BPK KALIMANTAN UTARA, AGUS PRIYONO
KERJA KERAS SAJA TAK CUKUP

B
agi Agus Priyono, bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak hanya membutuhkan 
kerja keras. Pegawai BPK juga dituntut untuk bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas. Prinsip itu-
lah yang selama ini dipegang oleh Agus hingga akhirnya ia kini dipercaya untuk menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Warta Pemeriksa, Agus 
menceritakan perjalanan karier hingga target-targetnya sebagai kepala perwakilan.  
Berikut petikan wawancara dengannya.

n Agus Priyono
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Prinsip apa yang Anda pegang dalam 
memegang amanah jabatan sebagai Kepala 
Perwakilan BPK Kalimantan Utara maupun di 
jabatan sebelumnya?

Saya prinsipnya harus bekerja keras, karena 
kalau santai-santai itu pasti ketinggalan. Selain 
bekerja keras, kita juga wajib bekerja cerdas. 
Karena bekerja keras tanpa tahu tujuan, sama 
seperti jalan di tempat. Maka itu bekerja cerdas 
sehingga bisa efektif dan optimal.

Selain itu, kita harus bekerja tuntas, tidak 
bisa setengah-setengah karena tak akan sampai 
ke tujuan. Berikutnya, bekerja ikhlas, karena ker-
ja itu ibadah, percuma buang buang energi tapi 
di mata Allah tidak diridhai. Bila bekerja dengan 
baik dan ikhlas, di mata Allah akan menjadi pa-
hala, jadi bekerja bisa menikmati kehidupan di 
dunia.

Apa yang membedakan BPK Perwakilan 
Kalimantan Utara dengan perwakilan-perwa-
kilan yang lain?

Ada beberapa hal yang berbeda antara 
Perwakilan Kalimantan Utara dan Perwakilan lain-
nya, seperti pertama desain bangunan gedung 
Kantor Perwakilan Kaltara yang berbeda dengan 
Perwakilan lainnya. Lantai 1 didesain sebagai 
area publik dimana berisi ruang transit tamu, 
ruang PIK, ruang media, ruang rapat dengan 
entitas, ruang perpustakaan, TPA, ruang dharma 
wanita, ruang laktasi, mushala, dan poliklinik.

Fasilitas kantor relatif lengkap dimana pada 
auditorium telah dipasang videotron dan di area 
masuk kantor dipasang alat akses kontrol. Kami 
juga memiliki bangunan mess pegawai dengan 

kapasitas 42 unit yang diperoleh dari Dirjen PU-
PR dengan lokasi tepat berada di belakang kan-
tor. Sehingga buat pegawai yang dipindahkan 
kesini, hanya tinggal bawa pakaian saja.

Lalu, bagaimana perjalanan karier Anda di 
BPK?

Saya selesai kuliah pada pertengahan 1997, 
kemudian ada informasi dari teman kuliah bah-
wa BPK menerima lowongan kerja. Pada akhir 
1997 memasukkan lamaran ke BPK. Selanjutnya 
dipanggil dan mengikuti tahapan seleksi di BPK. 
Pada pertengahan seleksi ada panggilan tes 
dari perusahaan Adira Finance dan Departemen 
Keuangan. Ketiga-tiganya diikuti semuanya. 
Pengumuman pertama saya diterima di Adira 
Finance, kemudian berikutnya ada panggilan 
tes kesehatan di Departemen Keuangan dan tes 
tertulis di BPK. Saya lebih memilih bekerja di 
Adira Finance dan tidak mengikuti tes kesehat-
an di Departemen Keuangan.

Saya akui menyesal dengan keputusan ter-
sebut, sehingga dengan mencari alasan saya 
meng ikuti tes tertulis di BPK. Alhamdulillah, 
saya lulus dan diterima sebagai CPNS di BPK 
terhitung sejak Maret 1998. Penempatan per-
tama di BPK Perwakilan DIY selama 10 tahun. 
Untungnya saat itu di Yogyakarta, jadi dekat 
dengan asal saya dari Purwokerto. Kemudian 
saya promosi sebagai Kepala Seksi di BPK 
Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2008 sampai 

Mari kita optimalkan seluruh 
kemampuan dan kapasitas pegawai 
sesuai dengan perannya 
masing-masing guna 
mewujudkan visi BPK.
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dengan 2014.
Selanjutnya promosi sebagai Kepala Sub 

Auditorat di BPK Perwakilan Provinsi Maluku 
Tahun 2014 sampai dengan 2017 dan dimutasi 
sebagai Kepala Subauditorat di BPK Perwakilan 
Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 sampai 2019.  
Sempat dipercaya sebagai Plt Kepala Perwakil-
an BPK Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. Lalu, 
pada 2019 saya ikut bidding dan alhamdulillah 
menjadi kepala perwakilan di Kalimantan Utara.

Bagi saya, bekerja di BPK itu penuh tantang-
an. Saya karena basicnya adalah auditor, jadi 
suka dengan tantangan dan senamg beradapta-
si mengenal lingkungan, seperti ketika dipindah 
ke Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Anda apa yang berbeda di BPK 
dari awal Anda bekerja dengan saat ini?

Banyak hal yang berbeda saat pertama kali 
bekerja di BPK dengan saat ini. Pada tahun 
1998, jumlah kantor perwakilan BPK hanya 3 
perwakilan, yakni Perwakilan I Medan, Perwa-
kilan II Yogyakarta dan Perwakilan III Makasar, 
sedangkan saat ini sudah ada di setiap provinsi 
sebanyak 34 perwakilan.

Demikian halnya dengan frekuensi kegiatan 
pemeriksaan.Pada 1998, pemeriksaan masih sa-
ngat sedikit sebagai akibat terbatasnya alokasi 
anggaran pemeriksaan yang diberikan kepada 
BPK.  Sementara saat ini frekuensi pemeriksaan 
semakin banyak, dimana untuk setiap entitas 
pemda wajib diperiksa LKPD-nya yang bersifat 
mandatory, ditambah dengan pemeriksaan ki-
nerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT).

 Selain itu, metodologi pemeriksaannya 
juga sudah berkembang pesat menyesuaikan 
dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) dan perkembangan teknologi informa-
si, dimana saat ini manajemen pemeriksaan 
dengan mengutamakan aplikasi yang terkait 
pemeriksaan maupun penunjang pemeriksaan.  
Seperti aplikasi dalam hal pemeriksaan, Aplikasi 
e-Audit, SiAP LK, SiAP PDTT, SiAP Banparpol, 
dan sebagainya. Begitu juga dengan aplika-
si dalam hal penunjang pemeriksaan seperti 
Aplikasi SMP, SIKAD, SIPTL, SIPUSPA, MAKIN 
dan beberapa lainnya. Saat ini, BPK juga telah 
menerapkan manajemen risiko dalam pengem-
bangan organisasi.

Selama berkarier di BPK, prestasi apa saja 
yang pernah Anda raih?

Saya prinsipnya bekerja sebaik mungkin dan 
totalitas di BPK. Namun kalau diminta sebutkan 
beberapa prestasi yang pernah diraih, antara 
lain saya pernah memperoleh penghargaan 
sebagai Wakil Penanggungjawab LHP LKPD 
Terbaik ke-2. Kemudian, memperoleh penghar-
gaan sebagai Proyek Perubahan (Proper) Ter-
baik pada Diklat Pim IV dan Diklat Pim III. Lalu, 
menjadi pemberi keterangan ahli pada bebera-
pa kasus TPK (tindak pidana korupsi), menjadi 
narasumber diklat internal dan eksternal BPK, 
dan menjadi Ketua Pokja LFAR dan terlibat aktif 
dalam Pokja LKPD dan Kinerja.

Bagaimana Anda melihat BPK pada masa 
mendatang?

BPK sebagai organisasi pemeriksa di masa 
mendatang akan semakin meningkat perannya 
dalam mewujudkan visi BPK sebagai lembaga 
pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam 
mewujudkan tata kelola keuangan negara yang 
berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai 
tujuan negara, melalui peran oversight, insight, 
dan foresight. Diharapkan ke depannya BPK 
dapat berperan dalam memberikan insight dan 
foresight dengan mendalami kebijakan dan 
masalah publik, terutama isu-isu strategis yang 
menjadi perhatian masyarakat dan pemangku 
kepentingan. Sehingga, BPK dapat berkontribusi 
mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan imple-
mentasi SDGs sebagai agenda internasional.

Apakah ada hal yang ingin Anda sampai-
kan kepada seluruh karyawan BPK, khususnya 
pegawai di Perwakilan Kalimantan Utara?

Mari kita optimalkan seluruh kemampuan 
dan kapasitas pegawai sesuai dengan peran-
nya masing-masing guna mewujudkan visi BPK. 
Tentunya kita juga harus terus menjunjung ting-
gi nilai-nilai dasar BPK, yakni Independensi, 
Integritas dan Profesionalisme. Kebermanfaatan 
LHP BPK sangat ditentukan oleh kualitas reko-
mendasi yang diberikan.  Sedangkan kualitas 
rekomendasi dipengaruhi oleh kemampuan 
pemeriksa dalam menggali dan memperoleh 
penyebab utama (causa prima) dari suatu per-
masalahan. Oleh karena itu, pemeriksa perlu 
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan-
nya dalam menganalisis suatu permasalahan 
sehinga diperoleh penyebab utama sebagai da-
sar dalam memberikan rekomendasi perbaikan 
kepada entitas yang diperiksa. l
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DOA DAN HARAPAN UNTUK BPK
Badan Pemeriksa Keuangan merayakan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-74 pada 1 Januari 2021. Para pemangku kepentingan 
memberikan ucapan selamat dan pengalamannya berinteraksi 
dengan BPK. Mereka juga menyampaikan doa serta harapan 
kepada BPK agar lebih kuat dan terus mengawal akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara.

PRESIDEN RI, JOKO WIDODO

BPK Selalu Mengingatkan 
Penyelenggara Negara

KETUA DPR RI, PUAN MAHARANI

Terus Kawal Keuangan Negara

Kita sering mendengar kata-kata opini wajar tanpa pe-
ngecualian (WTP) dan kita langsung teringat dengan BPK. 
Namun, sebetulnya tugas BPK bukan hanya memberikan 
opini. Hal yang lebih penting lagi adalah menjaga dan 
memastikan keuangan negara digunakan untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu, BPK selalu konsisten meminta dan selalu 
mengingatkan penyelenggara negara untuk dapat me-
ngelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan. 
Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat 
ulang tahun yang ke-74 untuk Badan Pemeriksa Keuangan RI. 
Tetaplah menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang berintegritas, 
independen, dan profesional. l

Saya mengucapkan selamat hari jadi ke-74 kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laksanakan amanah 
undang-undang dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Pastikan bahwa keuangan negara di-
manfaatkan sepenuhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera.

Bravo BPK, salam akuntabilitas. l
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KETUA MPR RI, BAMBANG SOESATYO

Kredibel, Tangguh, 
dan Tepercaya

MENTERI KEUANGAN, 
SRI MULYANI INDRAWATI

Kemenkeu akan 
Terus Bersinergi

Salam akuntabilitas. Saya mengucapkan selamat ulang 
tahun yang ke-74 bagi BPK RI. Selama 74 tahun berkiprah, 
BPK senantiasa menjadi lembaga yang kredibel, tangguh, dan 
tepercaya dalam melaksanakan amanah untuk mengawal dan 
menjaga harta kekayaan negara. Semoga BPK semakin sukses 
dalam mewujudkan tata kelola negara yang berkualitas dan ber-
manfaat untuk mencapai tujuan negara. Bravo BPK. l

Selamat ulang tahun ke-74 bagi BPK RI. Sebuah badan 
yang diberikan amanat konstitusi sangat penting untuk men-
jaga tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara. 
Sebuah badan yang memiliki tugas mulia untuk membangun 
kepercayaan bangsa dan rakyat terhadap akuntabilitas pengelo-
laan keuangan negara.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, kita dihadapkan dengan 
tantang an yang sangat luar biasa. Pemerintah menggunakan keuangan 
negara untuk menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan sosial dan pereko-
nomian masyarakat. Dalam suasana pandemi, tentu banyak yang sifatnya 
sangat extraordinary, luar biasa emergency. Namun pertanggungjawaban 
serta akuntabilitas keuangan negara tidak boleh dikorbankan.

Saya berharap dalam ulang tahun yang ke-74, BPK tetap menjadi 
institusi yang menjaga tata kelola dan kepercayaan publik terhadap pe-
ngelolaan keuangan negara. Kami di Kementerian Keuangan akan terus 
bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan BPK untuk mengelola 
keuangan negara secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan 
bebas korupsi. Selamat ulang tahun sekali lagi, semangat menjaga ke-
uangan negara, semangat menjaga amanah, semangat menjaga integritas 
dan semangat menjaga Republik Indonesia. l
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MENTERI PERHUBUNGAN, BUDI KARYA SUMADI

BPK Semakin Mendunia

MENTERI PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN, 
NADIEM MAKARIM

Teladan 
Mewujudkan 
Akuntabilitas

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 
JENDERAL POLISI IDHAM AZIS

Akuntabilitas 
untuk Semua

Selamat ulang tahun BPK RI yang ke-74, semoga seluruh jajaran BPK semakin 
sukses dan tidak pernah lelah untuk menjaga independensi, integritas, dan profe-
sionalisme dalam melakukan tugas-tugasnya.

Selama ini, kerja sama dan kolaborasi dengan BPK berjalan sangat baik. BPK 
bekerja dengan profesional dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada 
kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kemenhub dalam rangka 
mewujudkan good governance. 

Alhamdulillah, atas asistensi BPK Kemenhub meraih opini wajar tanpa pengecualian 
selama 7 tahun berturut-turut dari 2013 hingga 2019. Kami akan konsisten menindaklanjuti 
rekomendasi BPK.

Terkait dengan keberhasilan BPK menjadi auditor eksternal International Maritime Or-
ganization (IMO) pada 2020 hingga 2023, saya sangat mengapresiasi capaian tersebut. 
Tentu apa yang diraih tidak mudah karena harus bersaing dengan negara lain, namun de-
ngan kekompakan kita di sana dalam menyampaikan pesan, tentang apa yang sudah kita 
lakukan, membuat Indonesia dipercaya di dunia internasional. Hal itu merupakan wujud 
dari eksistensi Indonesia di dunia internasional.

Tentu harapan kami BPK terus bisa menjalankan tugas secara profesional sebagai lem-
baga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Serta mendorong tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ke depan 
saya berharap Kemenhub dan BPK bisa tetap berkolaborasi seperti saat ini untuk memas-
tikan pembangunan infrastruktur layanan transportasi yang kami kerjakan memiliki manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat. l

Kami keluarga besar Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan mengucapkan 
selamat ulang tahun ke-74 untuk BPK RI. 
Semoga BPK RI senantiasa menjadi teladan 
bagi kementerian atau lembaga lain di In-
donesia dalam mewujudkan akuntabilitas 
untuk semua. l

Saya mengucapkan selamat ulang 
tahun ke-74 Badan Pemeriksa Keu-
angan Republik Indonesia. Semoga 
BPK RI senantiasa menjadi lembaga 
yang kredibel dan terpercaya dalam 
melakukan pengawalan terhadap harta 
negara serta mewujudkan akuntabili-
tas untuk semua. BPK Tangguh, BPK 
Tepercaya. l
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MENTERI BUMN, ERICK THOHIR

Bahu-Membahu Mencari Solusi

GUBERNUR BANK INDONESIA, 
PERRY WARJIYO

Apresiasi Tinggi 
untuk BPK

Dalam kapasitas sebagai lembaga negara yang mandiri dan bebas, BPK 
merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang bertugas dan berwenang 
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 ten-
tang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kiprahnya selama ini, BPK juga telah menetapkan visi menjadi pendorong 
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan yang 
berkualitas dan bermanfaat. BPK juga secara konsisten menjalankan misi menerapkan tata 
kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Saya dukung setiap usaha BPK agar sukses menjalankan sebaik-baiknya visi dan misi 
yang diemban, terutama di era pandemi ini di saat kita harus terbiasa dengan kebiasaan 
baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan. Saya berharap langkah dan semangat 
BPK tetap tangguh dan tepercaya.

Upaya meningkatkan solidaritas, kreativitas, fleksibilitas, dan produktivitas sejalan de-
ngan nilai baru kami dari Kementerian BUMN, yakni AKHLAK: Amanah, Kompeten, Har-
monis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang terus digelorakan kementerian kami.

Saya menyambut baik sinergi dan kerja sama antara BPK dengan perusahaan BUMN 
yang mengelola keuangan negara serta mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan BPK 
terkait penyelesaian beberapa hal, salah satunya Jiwasraya. Untuk selanjutnya, di masa 
mendatang diharapkan bisa terus saling bahu membahu mencari solusi sesuai dengan tu-
gas masing-masing.

Dirgahayu BPK ke-74. l

Atas nama Dewan Gubernur dan seluruh keluarga be-
sar Bank Indonesia, kami mengucapkan selamat hari ulang 
tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang 
ke-74. Selamat atas capaian kinerja yang membanggakan dan 
kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja 
sama dan dukungan yang sangat kuat dan erat antara BPK RI 
dengan Bank Indonesia. Kami mengharapkan semoga BPK RI 
tetap atau semakin tangguh, terpercaya dalam mengemban 
amanah dalam undang-undang dan senantiasa dalam rahmat 
dan keberkahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. l
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M
eski termasuk 
Perwakilan Badan 
Pemeriksa Ke-
uangan termuda, 
BPK Kalimantan 
Utara (Kaltara) 

bukan berarti tidak banyak memiliki 
inovasi. Bahkan, menurut Kepala 
Perwakilan BPK Kaltara Agus Pri-
yono, inovasi menjadi bagian dari 
keseharian wilayahnya.

Agus menjelaskan, BPK Perwakil-
an Kaltara sering menggelar ataupun 
mengikuti pelatihan pendidikan 
yang dimotori oleh pejabat struktu-
ral. Dalam tiap pelatihan tersebut, 
pejabat struktural Eselon IV, III dan II 
memiliki penugasan berupaya pro-
yek perubahan. Dalam setiap proyek 
tersebut maka lahirnya inovasi-inova-
si yang jadi motor perubahan di BPK 
Perwakilan Kaltara.

Ia pun merunut beberapa proyek 
yang menurut dia mendorong peru-
bahan ke arah yang lebih baik. Se-
perti BPK Kaltara TV dimana inovasi 
ini adalah kegiatan penyampaian 
informasi secara digital melalui me-
dia elektronik berbasis jaringan local 
area network (LAN). Artinya, kata 
dia, BPK Kaltara TV jadi media pe-

nyampai informasi internal, khusus-
nya di kantor BPK Perwakilan yang 
ditampilkan melalui layar TV dan bi-
sa diakses melalui PC/laptop meng-
gunakan jaringan server lokal.

“BPK Kaltara TV diterbitkan pada 
2017 dan berisi jadwal kegiatan unit 
kerja, foto kegiatan BPK Perwakilan 
Provinsi Kalimantan Utara, dan in-
formasi real time Siska, website BPK 
Kaltara serta running text BPK TV,” 
ucap dia kepada Warta Pemeriksa.

Selain itu, ucap dia, ada pula 
E-Daily Activity, program berbasis 
server lokal BPK Kaltara dengan 
memanfaatkan LAN. Ini merupakan 
sebuah sistem pencatatan kegiatan 
harian pegawai dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya yang berguna 
untuk mengontrol capaian output 
masing-masing pegawai atas tugas 
yang diberikan.

Ia menambahkan, BPK Kaltara 
pada 2015 melakukan pemutakhiran 
database pegawai melalui digitali-
sasi dokumen kepegawaian yang 
pelayanannya diselenggarakan oleh 
Subbagian SDM. Ini merupakan se-
buah kegiatan inovasi pada tahun 
2015 untuk mengatasi kendala pada 
proses migrasi data dari aplikasi Pu-

BERINOVASI LEWAT PROYEK PERUBAHAN
Dalam setiap proyek perubahan, lahir inovasi-inovasi yang jadi motor perubahan 
di BPK Perwakilan Kaltara.

n Evaluasi Kinerja Tenaga Tidak 
Tetap (TTT)

n Pendaftaran Layanan Klinik secara 
online

n Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utaran BPK Kaltara TV



37WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 1  n  VOL. IV  n  JANUARI 2021

BPK PERWAKILAN

sat Infomasi Pegawai (PIP) ke apli-
kasi SISDM.

Terkait sistem, BPK Kaltara juga 
berinovasi dengan SeLR, Sistem 
e-Legislation and Regulation yang 
merupakan sistem pengelolaan da-
ta dan informasi hukum berupa da-
ta legislasi dan data regulasi serta 
petunjuk pelaksanaan secara online 
melalui fitur yang diintegrasikan 
dengan website perwakilan. Inovasi 
pada tahun 2015 ini memposisikan 
diri sebagai media supporting atas 
kegiatan pemeriksaan.

Masih terkait inovasi di bidang 
elektronik, BPK Kaltara menciptakan 
SIMONA. SIMONA adalah Sistem 
Monitoring Informasi Manajemen 
Pemeriksaan, yaitu aplikasi berbasis 
intranet yang dikenalkan pada ta-
hun 2015 pada untuk pengelolaan 
berbagai data dan dokumen terkait 
manajemen pemeriksaan yang di-
laksanakan BPK Kaltara.

Sementara itu, untuk memu-
dahkan karyawan BPK Kaltara dan 
keluarga, khususnya di masa pande-
mi Covid-19, maka diciptakan Serum 
Care (Sehat Berasal dari Rumah. 
Cepat, Aman, Responsif, Empaty). Ini 
adalah inovasi di bidang pelayanan 
kesehatan klinik BPK Kaltara dengan 
melayani konsultasi kesehatan meng-
gunakan video dan suara pada apli-
kasi Whatsapp dan/atau melakukan 
kunjungan pemeriksaan ke rumah 
pegawai.

“Di masa serba online kami juga 
membuat namanya Pengkolan atau 
Penjemputan Angkutan Online. Ini 

inovasi di bidang prasarana kantor 
dengan menyediakan tempat khu-
sus dimana tempat para ojek/driver 
online dan pelanggan bertemu dan 
bertransaksi,” ucap dia.

Sementara untuk menyokong 
zona integritas, BPK Kaltara memiliki 
beberapa inovasi. Pertama, ujar dia, 
Box Whistleblower, salah satu inova-
si untuk mendukung Gerakan Zona 
Integritas dengan menyediakan 
kotak pengaduan atas pelanggar-
an kode etik oleh pelaksana BPK. 
Kedua adalah Pengaduan Online 
Whistleblower dengan menyediakan 
fitur pengaduan atas pelanggaran 
kode etik pada website perwakilan.

Sedangkan inovasi ketiga ya-
itu Sound of Gratification dengan 

menyampaikan pesan suara anti-
gratifikasi yang diputar pada sore 
hari saat jam kantor usai. Ia menga-
takan, latar belakang pembuatan 
ketiga inovasi di atas adalah karena 
budaya di Kaltara sedikit berbeda, 
dimana masyarakat lebih kondusif 
dan jarang ada laporan.

“Makanya kami membuat box 
whistle blower dan online whistle 
blower. Saya berharap ketenangan 
dan jarang laporan ini memang 
karena kinerjanya sudah bagus,” 
ucap dia.

Inovasi lainnya adalah pembuat-
an dan pemasangan alat peraga 
publikasi, antara lain standing ban
ner, link informasi yang dipasang di 
web perwakilan dan video singkat 
yang diputar di ruang PIK. Diharap-
kan masyarakat yang membutuh-
kan informasi publik dapat mema-
hami alur layanan informasi yang 
diselenggarakan oleh BPK Kaltara.

Kelima adalah penyiapan ruang 
media, sebuah sarana yang di-
sediakan BPK Kaltara khususnya 
untuk para jurnalis yang membu-
tuhkan tempat saat melakukan 
jumpa pers terkait kegiatan yang 
dilakukan oleh BPK. Terakhir adalah 
pintu Akses Terbatas, sebuah ino-
vasi untuk membatasi akses keluar 
masuk gedung utama kantor BPK 
Kaltara dari pihak-pihak tidak ber-
kepentingan dan meminimalisasi 
peluang munculnya konflik kepen-
tingan maupun tindakan yang ber-
tentangan dengan Integritas, Inde-
pendensi, dan Profesionalisme. 

Ia menyebut inovasi-inovasi yang 
lahir di BPK Kaltara biasanya berasal 
dari identifikasi atas lingkungan kerja 
di BPK Kaltara yang memunculkan 
ide-ide sederhana. Ide itu kemudian 
dikembangkan melalui diskusi dan 
brainstorming antar pegawai dengan 
pimpinan. “Secara umum inovasi ini 
adalah untuk menjadikan BPK Kaltara 
menjadi lebih baik walaupun di usia 
yang muda ini, serta kedepannya da-
pat mendukung kinerja BPK secara 
umum,” ungkap dia. l

Saya berharap 
ketenangan dan 
jarang laporan ini 
memang karena 
kinerjanya 
sudah bagus.

n Penjemputan Angkutan Online 
 (Pengkolan)                   

n SeRum CARE

n Pintu Akses Terbatas

n Pusat Informasi dan Komunikasi
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K
esehatan jiwa dan raga 
merupakan faktor penting 
dalam menunjang kinerja 
para pegawai Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK). Apa-
lagi bagi para pemeriksa 

yang harus turun ke lapangan melakukan 
pemeriksaan.

Atas alasan itulah, BPK memberi ruang 
seluas-luasnya bagi para pegawai yang 
ingin bersama-sama menjaga kesehatan. 
Ada begitu banyak komunitas yang di-
bentuk insan BPK, mulai dari komunitas 
yang berkaitan dengan olahraga hingga 
kesenian. Ada komunitas panahan, sepe-
da, lari, musik, sepak bola, senam, yoga, 
karate, hingga kickboxing.

BPK bahkan menyediakan fasilitas 
dan menggelar berbagai kegiatan untuk 

BERSAMA 
MENJAGA 
KESEHATAN
Ada begitu banyak komunitas 
yang dibentuk insan BPK, mulai 
dari komunitas yang berkaitan 
dengan olahraga hingga 
kesenian.

n Komunitas Sepak Bola

n Komunitas BPK Archery

n Komunitas BPK Bersepeda

n Komunitas BPK Karate Club
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menunjang aktivitas komunitas. 
Namun, selama masa pandemi 
Covid-19, kegiatan komunitas di-
batasi, apalagi aktivitas komunitas 
yang mengharuskan kehadiran fisik. 
Kendati demikian, komunitas yang 
masih bisa berkegiatan secara vir-
tual, tetap berjalan.

Banyaknya komunitas yang di-
bentuk lantaran para pimpinan BPK 
juga sangat menaruh perhatian 
terhadap kesehatan jiwa dan raga. 
Para pimpinan BPK pun gemar ber-
olahraga. Wakil Ketua BPK Agus 
Joko Pramono, misalnya, amat 
menyukai olahraga panahan.

Komunitas atau klub panahan 
BPK atau BPK Archery terbentuk 
pada 17 Januari 2019. Saat peres-
mian klub panahan, Wakil Ketua 
BPK yang kala itu masih menjadi 
Anggota II mengatakan, olahraga 
panahan memiliki karakteristik unik 
karena menuntut perfeksionisme, 
bersifat individual, membutuhkan 
konsistensi, dan kematangan diri.  

“Jadi, olahraga ini cocok untuk 
para auditor. Bisa melatih konsentra-
si, pengua saan diri sendiri, hingga 
pemahaman lingkungan,” katanya.  

Oleh karena itu, BPK sangat 
ingin mengaktifkan olahraga pa-
nahan. BPK pun siap bersinergi 
dengan Persatuan Panahan Indone-
sia untuk memasyarakatkan olahra-
ga panahan di Indonesia.  

Di bidang seni bela diri, BPK 
memiliki komunitas bernama BPK 
Karate Club. Komunitas ini sejati-
nya sudah berdiri sejak 1975, 
namun sempat vakum pada awal 
2003 dan bangkit kembali setelah 
diprakarsai Anggota V BPK Bahrul-

lah Akbar pada 2017 yang kala itu 
menjabat Wakil Ketua BPK.

Pensiunan BPK yang menjadi sa-
lah satu pelatih di BPK Karate Club, 
Robert, mengatakan, karate ber-
manfaat untuk kesehatan dan per-
lindungan diri. Selain itu, bela diri ini 
juga memiliki filosofi yang penting, 
yaitu agar terus berjuang dalam hi-
dup. Karate mengajarkan seseorang 
untuk berani mengha dapi kehidup-
an, walau sesulit apapun.

“Karate itu bukan untuk beran-
tem, kita itu melawan kehidupan. 
Kita diajari untuk bagaimana cara 
kita hidup, ya harus berani. Berani 
itu tidak ada sekolahnya, kecuali 
kita belajar bela diri," kata dia.

Ada juga komunitas bersama 
BPK Runners. Komunitas ini berawal 
dari kesamaan hobi berolahraga 
yang dimiliki delapan pegawai BPK 
Perwakilan Sulawesi Tengah dan 
saat mengikuti acara Palu Nomoni 
Marathon 2016. Lomba lari yang di-
gelar rutin setiap tahun untuk mem-
peringati Hari Lahir Kota Palu itu 
merupakan titik awal terbentuknya 
komunitas BPK Runners.

Pendiri BPK Runners Ali Nu-
groho mengatakan, olahraga lari 
merupakan olahraga paling murah. 
Dengan modal sepatu, kaos, dan 

celana olahraga, semua orang su-
dah bisa berlari. Selain itu, olahra-
ga lari bisa dilakukan di mana saja.

Menurut dia, banyak hal positif 
yang didapatkan dengan berlari. 
Selain faktor kesehatan, dia meng-
aku bisa mendapatkan teman lebih 
banyak, terutama dengan berga-
bung dalam komunitas. Dengan 
banyak berolahraga, tubuh juga 
terasa lebih segar sehingga bisa 
menjalankan aktivitas lebih lancar. 
Bahkan, ujarnya, kegiatan berlari 
memberi manfaat langsung kepada 
pemeriksa BPK. “Ini mendukung 
tugas juga. Kalau tugas pemeriksa 
itu terkadang ada cek fisik. Nah 
sekarang sudah tidak ngosngosan 
lagi,” kata Ali.

Di masa pandemi ini, komunitas 
yang ada di BPK mencoba tetap 
beraktivitas secara virtual. Hal itu 
seperti yang dilakukan komunitas 
yoga.

Cukup berbekal laptop mau-
pun ponsel, anggota komunitas 
menggelar latihan secara virutal 
dengan didampingi instruktur yoga 
berpeng alaman.

Menurut instruktur komunitas 
yoga BPK, Uci, melatih yoga secara 
virtual maupun tatap muka tidak 
terlalu berbeda. Sebagai instruktur, 
kata dia, tugas utamanya melatih 
gerakan yoga sambil mengawasi 
teknik dari masing-masing peserta.

Menurut Uci, berlatih yoga tidak 
hanya melenturkan otot, namun juga 
menguat kan dan membentuk tubuh. 
Selain itu, latihan yoga dapat mene-
nangkan tubuh, seperti melakukan 
peregangan hingga bisa mengurangi 
ketegangan otot dan sendi. l

n Komunitas Kickboxing

n Komunitas Yoga Online n Komunitas BPK Runners n Komunitas Ling Tien Kung
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P
andemi Covid-19 tak menghalangi 
Anggota IV BPK/Pimpinan Pemerik-
saan Keuangan Negara IV Isma Yatun 
untuk melakukan hobinya. Kegiatan 
olahraga jalan masih tetap dilakukan-
nya hanya saja disesuaikan dengan 

kondisi, baik frekuensi maupun lokasi jalan. 
“Saya olahraga jalan dengan tetap melak-

sanakan protokol kesehatan yang ketat. Saya 
menghindari jalan ke tempat-tempat yang 
terlalu ramai pengunjung. Sehingga saya tetap 
merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan 
hobi olahraga jalan ini,” kata dia kepada Warta 
Pemeriksa, beberapa waktu lalu.  

Biasanya, Isma melakukan olahraga jalan 
pada akhir pekan, yaitu pada Sabtu dan Ming-
gu dengan durasi lebih kurang 1-2 jam. Bagi 
dia, yang terpenting dalam berolahraga adalah 
kedisiplinan atau kontinuitas. Meskipun hanya 
1-2 jam, namun jika dikerjakan secara rutin, 
maka akan lebih bermanfaat buat tubuh. 

Karena bukan olahraga yang terbilang be-
rat, maka bisa dilakukan oleh hampir siapapun. 
Isma bahkan sering mengajak suami hingga cu-
cunya untuk berjalan ke taman dekat kota. 

Keluarga memang sering menemani Isma 
melakukan olahraga jalan kaki. Hal ini karena 
berjalan bersama menjadi salah satu quality 
time dia dengan keluarga. Yaitu dengan meng-
habiskan waktu minimal 1-2 jam pada akhir pe-
kan untuk berjalan-jalan bersama keluarga. 

Sementara jika dalam pekerjaan di luar 
kota, dia juga menyempatkan diri mengajak 
sesama pegawai BPK untuk jalan pagi. Dengan 
begitu, selain tetap dapat berolahraga, juga 
dapat berinteraksi lebih dekat dengan mereka. 

“Jadi selain berinteraksi dalam pekerjaan, 
saya berusaha juga untuk dapat berinteraksi 
secara informal melalui olahraga jalan bersama. 
Dengan harapan hal tersebut dapat mencip-
takan kebersamaan di lingkungan pekerjaan,” 
papar dia. 

Manfaat luar biasa
Isma mengatakan menyukai olahraga jalan 

karena merupakan fisik sederhana yang bisa di-
lakukan di mana saja tanpa butuh peralatan apa-
pun. Akan tetapi, meski sederhana, jalan kaki 
yang dilakukan secara rutin mempunyai manfaat 
yang luar biasa. “Menurut tulisan yang saya ba-

OLAHRAGA JALAN
SEDERHANA NAMUN BERMANFAAT LUAR BIASA

Yang terpenting dalam berolahraga adalah kedisiplinan atau kontinuitas. 

pch.vector-freepik
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ca, dari sisi kesehatan, olahraga jalan mempunyai 
manfaat untuk melatih kekuatan sendi, mem-
perkuat jantung, mengontrol tekanan darah dan 
menjaga kebugaran,” tambah dia.  

Selain itu, lanjut Isma, dengan berjalan kaki 
bisa melihat dan mengamati pemandangan dan 
lingkungan sekitar. 

Biasanya, Isma berjalan-jalan ke taman-ta-
man sekitar rumah. Jika sedang dalam penugas-
an di luar kota, maka dia sering berjalan pagi ke 
taman kota, taman sekitaran hotel, atau bahkan 
ke stadion olahraga terdekat. 

Bahkan, pada waktu ada menjalankan tugas 
ke Banyuwangi, Isma menyempatkan waktu ber-
jalan kaki mendaki Gunung Ijen untuk menik-
mati matahari terbit di puncak gunung. “Saya 
juga pernah jalan kaki naik ke Tebing Keraton 
di Kota Bandung untuk menikmati pemandang-
an,” kata dia menceritakan.  

Selain jalan kaki, tambah Isma, peng alaman 
menarik lainnya adalah jalan naik tangga. Dia 
mengaku sudah pernah menaiki beberapa 
menara mercusuar. Termasuk satu di an-
taranya adalah mercusuar Cikoneng di 
Pantai Anyer yang memiliki 18 lantai 
dengan 286 anak tangga.

“Ketika sampai di atas, maka 
kita juga bisa melihat peman-
dangan yang indah dari 
ketinggian mercusuar. 
Saya juga pernah naik 
mercusuar di Kota 
Manado, dan 
Jam Gadang 

di Bukittinggi,” ungkap Isma.  
Selain jalan kaki, Isma juga me-

lakukan olahraga aerobik yang low 
impact dan pilates. Dia menggemari pi-
lates karena bermanfaat untuk mening-
katkan keseimbangan tubuh dan me-
nunjang kebugaran. 

“Pilates dapat meningkatkan fleksi-
bilitas tubuh dan memperbaiki postur 
tubuh untuk mencegah berbagai 
gang guan. Mulai dari nyeri 
bahu hingga punggung. 

Saya juga menyukai 
olahraga tersebut untuk 
memberikan peng-
alaman lain selain 
melakukan 
olahraga ja-
lan,” kata 
Isma. l

Banyak cara yang dapat digunakan 
untuk menikmati quality time (waktu 

berharga) bersama keluarga. Akan tetapi, 
bagi Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan 

Keuangan Negara IV Isma Yatun, waktu bersama 
keluarga itu tak harus mahal. 
“Saya sering menggarisbawahi quality time bersa-

ma keluarga tidak harus mahal. Yang terpenting adalah 
dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

menguatkan ikatan di antara anggota keluarga,” ujar dia ke-
pada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu. 
Isma menjelaskan, akhir pekan memang menjadi waktu yang 

biasa digunakan untuk bersama keluarga. Kegiatannya tak perlu yang 
mewah. Bisa dilakukan di rumah ketika kumpul atau makan bersama. 

Makan di luar atau bahkan menghabiskan waktu berjalan pagi dengan ke-
luarga. 
Ketika bersama, mereka bisa bercerita satu sama lain tentang yang dialami 

dan dirasakan. Termasuk bercerita tentang kejadian-kejadian seru. Berkumpul juga 
menjadi kesempatan untuk ajang berdiskusi dan mendekatkan satu dengan yang 

lain. Dengan begitu dapat tercipta bonding atau ikatan kekeluargaan.  
Yang penting, kata dia, menyediakan waktu pada akhir pekan untuk keluarga meng-

ingat sehari-hari sudah dihabiskan dengan pekerjaan. “Bersama keluarga, menghabiskan 
waktu dengan keluarga, berinteraksi dengan anak-anak dan cucu, merupakan momen yang 

sa ngat menyenangkan,” ungkap Isma. l

Quality 
Time 

Bersama 
Keluarga 

tak Harus Mahal

Jadi selain berinteraksi 
dalam pekerjaan, saya 
berusaha juga untuk 
dapat berinteraksi secara 
informal melalui olahraga 
jalan bersama.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terus memperkuat si-
nergi dan kolaborasi dengan 
lembaga lain. Pada Selasa 
(15/12/2020), Ketua BPK 
Agung Firman Sampurna 

dan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) Adi Suryanto menandatangani nota 
kesepahaman atau memorandum of un
derstanding (MoU), di kantor pusat BPK.

Ketua BPK mengatakan, kerja sama ke-
dua lembaga sangat penting dan relevan 
karena BPK adalah lembaga negara yang 
memiliki wewenang konstitusional meme-
riksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. Sementara LAN meru-
pakan lembaga pemerintah yang diberi-
kan kewenangan melakukan pengkajian 
dan pendidikan dan pelatihan aparatur 
sipil negara.

“Secara konsepsional hal ini berarti 

membangun sinergi dan kolaborasi dalam 
upaya penguatan transparansi dan akun-
tabilitas dengan pengembangan sumber 
daya aparatur sipil negara. Upaya mem-
bangun sinergi dan kolaborasi tersebut di-
pandang perlu untuk dilembagakan dalam 
bentuk kerja sama,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menambahkan, sinergi dan 
kolaborasi saat ini menjadi mantra baru 
dalam pengembangan tata kelola organi-
sasi. Secara konsepsional maupun faktual, 
ujar dua, sulit dibayangkan jika suatu 
organisasi dapat berkembang dalam ling-
kungan yang terus berubah tanpa upaya 
sistematik untuk saling berbagi dan mem-
beri manfaat dengan organisasi lainnya.

Ego sektoral baik intra maupun antar-
organisasi adalah penghalang atau peng-
hambat yang harus diatasi dengan ca-
ra-cara baru yang lebih adaptif, sehing ga 
organisasi dapat bertahan, tumbuh, dan 

BPK DAN LAN BERKOLABORASI 
TINGKATKAN AKUNTABILITAS
Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan oleh LAN dirasa perlu untuk mengembangkan 
muatan materi yang dapat memberikan awareness tentang akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan negara.

n  Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto 
menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).



43WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 1  n  VOL. IV  n  JANUARI 2021

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

berkembang secara berkesinambung-
an. Dalam kerangka itulah maka ruang 
lingkup nota kesepahaman yang ditanda-
tangani ini meliputi pertukaran data dan/
atau informasi, kajian kebijakan dan 
inovasi, pendidikan dan pelatihan serta 
bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua 
BPK kembali mengingatkan bahwa akun-
tabilitas tidak lagi memadai pada level 
administratif prosedural, melainkan harus 
sudah menjadi nilai dan budaya yang hi-
dup di masyarakat. Oleh karena itu, BPK 
sejak akhir 2019 mengusung tagline Ac
countability for All atau Akuntabilitas un-
tuk Semua sebagai gerakan kolektif yang 
bertujuan mengintegrasikan akuntabilitas 
dalam setiap elemen kehidupan berma-
syarakat berbangsa dan bernegara.

Ketua BPK menyatakan, BPK terus 
berupaya meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitasnya. Selain memantapkan 
positioning-nya sebagai lembaga peme-
riksa keuangan yang bebas, mandiri, dan 

profesional, BPK juga secara intensif ber-
transformasi menjadi lembaga pemeriksa 
yang lebih mutakhir, tangguh dan agile 
(tangkas) dalam merespons dinamika pe-
rubahan lingkungan eksternalnya.

“Pelatihan kepemimpinan yang di-
lakukan oleh LAN dirasa perlu untuk 
mengembangkan muatan materi yang 
dapat memberikan awareness tentang 
akuntabilitas dalam pengelolaan keuang-
an negara. Hal ini bertujuan agar para 
peserta pendidikan dan pelatihan kepe-
mimpinan aparatur memiliki pemahaman 
bahkan mampu membangun tata kelola 
khususnya tata kelola keuangan negara 
yang transparan dan akuntabel,” ungkap 
Ketua BPK.

Hadir dalam penandatangan nota 
kesepahaman ini Anggota III BPK/Pim-
pinan Pemeriksaan Keuangan Negara III 
Achsanul Qosasi, para pejabat pimpinan 
tinggi madya di lingkungan BPK dan para 
pejabat pimpinan tinggi pratama di ling-
kungan BPK dan LAN. l

n Ketua BPK Agung Firman Sampurna

Sinergi dan kolaborasi 
saat ini menjadi mantra 
baru dalam pengembang-
an tata kelola organisasi.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menghadiri acara coffee morning 
yang diselenggarakan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) di Mar-
kas Besar (Mabes) TNI di Jakarta, 
Rabu (30/12/2020). Anggota I/

Pimpinan Keuangan Pemeriksaan Keuangan 
Negara I Hendra Susanto yang hadir dalam 
pertemuan tersebut, mengajak TNI untuk 
memperkuat sinergi dengan BPK.

Hendra dalam sambutannya berharap 
silaturahim yang digelar melalui kegiatan 
tersebut dapat mempererat hubungan kedua 
lembaga. Khususnya yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelemba-
gaan antara BPK dan Mabes TNI.

“Kami mendorong Mabes TNI agar sema-
kin profesional terutama dalam hal pengelo-
laan keuangan negara. BPK mengajak untuk 
membangun sinergi melalui kerja sama dalam 
bentuk pelatihan teknis terkait dengan penge-
lolaan keuangan negara yang diselenggarakan 
oleh Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Ne-
gara BPK,” kata Hendra.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga 
menyerahkan surat perihal perkembangan 
Perhitungan Kerugian Negara (PKN) atas 

peng adaan helikopter AW 101 dan tindak 
lanjut oleh TNI AU kepada Panglima TNI. Da-
lam surat tersebut, BPK menyimpulkan bah wa 
penyelesaian permasalahan pengadaaan He-
likopter AW 101 pada tahun Anggaran 2017 
selanjutnya menjadi ranah institusi TNI sesuai 
kewenangannya.

Acara coffee morning ini dihadiri Pangli-
ma TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf 
Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, 
Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan 
Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana, Wa-
kil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal M He-
rindra, Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal 
Bambang Suswantono dan Auditor Utama 
Keuangan Negara I Novy GA Pelenkahu.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus men-
jaga silaturahmi dengan jajaran Panglima TNI 
untuk menciptakan sinergi yang positif antara 
BPK, khususnya Auditorat Keuangan Negara 
I dengan Mabes TNI dan Kementerian Perta-
hanan. l

BPK AJAK TNI PERKUAT SINERGI
BPK mengajak TNI melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan teknis 
terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan 
Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.

n  Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra 
Susanto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto.
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BPK DAN KEMENKES SEPAKATI KERJA SAMA 
PEMANFAATAN DATA
Data dan informasi pada perjanjian kerja sama digunakan untuk 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dan Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes) melaksanakan penanda-
tanganan perjanjian kerja sama 
tentang pemanfaatan data dari 
sistem informasi kesehatan, di kan-

tor pusat BPK, Jakarta, Selasa (29/12). Perjanjian 
kerja sama tersebut ditandatangani Sekretaris 
Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Sekretaris Jende-
ral Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.

Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, 
penandatanganan perjanjian kerja sama ini 
merupakan tindak lanjut dari nota kesepaham-
an antara BPK dengan Kemenkes pada 2010.  
“Perjanjian kerja sama ini telah dibangun cukup 
lama, kerja sama antara BPK dan Kemenkes 
merupakan kerja sama yang baik dalam pe-
ningkatan sinergi dan kolaborasi dalam rangka 
meningkatkan peran dan manfaat pada BPK 
maupun Kemenkes,” kata Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, perjanjian kerja sama 
ini juga merupakan upaya untuk menjalankan visi 
BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK tahun 
2020-2024, yaitu menjadi lembaga pemeriksa te-
percaya yang berperan aktif dalam mewujudkan 
tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan 
bermanfaat untuk mencapai tujuan bernegara.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan 
meningkat kan efektifitas pemeriksaan penge-
lolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Data dan/atau informasi pada perjanjian kerja 
sama tersebut digunakan untuk pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ne-
gara. Selain itu, digunakan untuk pembuatan ka-
jian, analisis, penelitian, dan kegiatan lain dalam 
rangka mendukung pelaksanaan tugas BPK.

Bahtiar mengatakan, BPK sebagai lembaga 
yang ingin berperan aktif dalam peningkatan 
kualitas dan manfaat tata kelola keuangan ne-
gara, berkomitmen mewujudkannya melalui 
penguatan peran oversight, peningkatan peran 
insight serta pengembangan peran foresight 

sesuai dengan Model Kematangan Organisasi 
Akuntabilitas atau The Accountability Organiza-
tion Maturity Model.

Peran oversight dilakukan untuk memastikan 
tata kelola keuangan negara sesuai peraturan 
perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif 
dan adil. Peran insight untuk memberikan pen-
dapat terkait pendalaman kebijakan dan masa-
lah publik. Sedangkan peran foresight diperkuat 
agar BPK dapat membantu masyarakat serta 
pengambil keputusan untuk memilih alternatif 
masa depan atau jangka panjang.

“Sehingga, hasil pemeriksaan BPK mampu 
memberikan rekomendasi yang bersifat insight 
dan/atau foresight dengan pendekatan holistik 
dalam merespons perkembangan isu strategis 
pembangunan nasional, implementasi tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kebi-
jakan terhadap dinamika permasalahan publik,” 
kata Bahtiar. l

n Penandatanganan kerja sama pemanfaatan data BPK-Kemenkes di-
wakili oleh Sekjen BPK dan Sekjen Kemenkes.
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B
adan Pemeriksa Keuang an 
(BPK) telah menyerahkan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I 2020 
kepada Presiden Joko Wi-
dodo, Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) pada November 2020. 
IHPS I 2020 disajikan berdasarkan pe-
ngelompokan tema dan fokus pemerik-
saan sesuai dengan Rencana Strategis 
BPK Tahun 2020-2024 yang mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020-2024.

Kepala Direktorat Utama Perenca-
naan, Evaluasi dan Pengembangan (Ka-
ditama Revbang) BPK B. Dwita Pradana 
dalam media workshop IHPS I 2020 
yang digelar pada Selasa (29/12/2020) 
menjelaskan, RPJMN 2020-2024 me-
muat 7 agenda pembangunan nasional. 
“Dari 7 agenda tersebut, 4 agenda di 
antaranya sudah dilakukan pemeriksaan 
oleh BPK,” kata Dwita.

Ia mengatakan, salah satu agenda 
yang telah dilakukan pemeriksaan me-
ngenai penguatan ketahanan ekonomi 
untuk pertumbuhan yang berkualitas. 
Ada 39 laporan hasil pemeriksaan (LHP) 
terkait hal tersebut. Kemudian, agen-
da terkait peningkat an sumber daya 
manusia yang berkualitas dan bersaing 
(1 LHP), agenda terkait memperkuat in-
frastruktur untuk mendukung pengem-
bangan ekonomi dan pelayanan dasar 
(3 LHP), dan agenda terkait memba-
ngun lingkung an hidup, meningkatkan 
ketahanan bencana dan perubahan 
iklim (2 LHP).

Dwita mengatakan, IHPS I 2020 
merupakan ikhtisar dari 680 LHP BPK 

pada pemerintah pusat, pemerintah 
daerah serta BUMN dan badan lain-
nya. LHP tersebut meliputi 634 LHP 
pemerik saan atas laporan keuangan, 7 
LHP hasil pemeriksaan kinerja, 39 LHP 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT).

Ia menjelaskan, pemeriksaan atas la-
poran keuangan menyajikan opini atas 
laporan keuangan. Sedangkan pemerik-
saan kinerja memberikan simpulan dan 
rekomendasi kinerja atas pelaksanaan, 
pelayanan, kegiatan dan program yang 
dilakukan pemerintah. Adapun PDTT 
memberikan simpulan atas penerapan 
sistem pengendalian intern dan kepa-
tuhan terhadap ketentuan per aturan 
perundang-undangan.

BPK TELAH PERIKSA 4 AGENDA RPJMN 2020-2024
Salah satu agenda yang telah dilakukan pemeriksaan adalah penguatan ketahanan 
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Ada 39 laporan hasil pemeriksaan (LHP) 
terkait hal tersebut.

n  Anggota III BPK Achsanul Qosasi sebagai undangan dalam 
 Media Workshop.
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Selain ketiga jenis pemeriksaan ter-
sebut, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil 
pemeriksaan investigatif, penghitungan 
kerugian negara (PKN), pemberian kete-
rangan ahli (PKA), dan hasil pemeriksaan 
atas pertanggungjawaban penerimaan 
dan pengeluaran bantuan partai politik 
dari sumber APBN maupun APBD.

Dwita mengatakan, pemeriksaan BPK 
pada semester I 2020 dilaksanakan da-
lam kondisi adanya pandemi Covid-19. 
BPK melaksanakan pemeriksaan dengan 
menerapkan protokol kesehatan dengan 
memaksimalkan penggunaan prosedur al-
ternatif, termasuk pemanfaatan teknologi 
informasi dalam kegiatan pemeriksaan. 
Selain itu, untuk menjamin kualitas hasil 
pemeriksaan telah sesuai dengan standar, 
dalam kondisi khusus ini BPK telah me-
nerbitkan beberapa petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis peme riksaan dalam 
masa pandemi Covid-19.

Sesuai amanat dari Pasal 18 Un-
dang-undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, kata 
Dwita, penyampaian IHPS kepada lemba-
ga perwakilan, presiden, dan kepala dae-
rah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah 

berakhirnya semester yang bersangkut-
an. “Berdasarkan hal tersebut maka 
BPK telah memenuhi amanat peraturan 
perundang-undangan untuk menyusun 
dan menyampaikan IHPS dengan tepat 
waktu,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal 
BPK Bahtiar Arif saat membuka workshop 
mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk 
memberikan penjelasan kepada media 
massa tentang hasil pemeriksaan BPK 
atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilaksanakan oleh 
BPK pada semester I 2020. Selain itu, 
menjelaskan mengenai pemeriksaan yang 
menjadi perhatian publik. Dengan melak-
sanakan kegiatan ini, BPK berharap dapat 
mengetahui pandangan media dan dan 
memperoleh masukan terkait hasil peme-
riksaan BPK.

“Selama ini BPK menyadari bahwa 
peran an media dalam rangka mendukung 
tugas BPK sangatlah penting, khususnya 
sebagai saluran informasi dari BPK terkait 
informasi hasil pemeriksaan dan kinerja BPK 
lainnya kepada para pemangku kepenting-
an, khususnya masyarakat,” ujarnya. l

Selama ini BPK menyadari 
bahwa peranan media 
dalam rangka mendukung 
tugas BPK sangatlah 
penting, khususnya se-
bagai saluran informasi dari 
BPK terkait informasi hasil 
pemeriksaan dan kinerja 
BPK lainnya kepada para 
pemangku kepentingan, 
khususnya masyarakat.

n  Para undangan dan narasumber dalam Media Workshop.
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G
una menjamin pengelolaan 
keuangan negara untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran rak-
yat dan juga mencapai tujuan 
negara, Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) wajib berperan 

aktif mewujudkan tata kelola keuangan negara 
yang berkualitas dan bermanfaat. Kepala Direk-
torat Utama Pembinaan dan Pengembangan 
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama 
Binbangkum PKN) BPK Blucer Welington Ra-
jagukguk mengatakan, tata kelola bisa disebut 
berkualitas dan bermanfaat apabila dikelola se-
cara tertib, taat peraturan perundang-undang-
an, efektif dan efisien, transparan, serta ber-
tanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan.

“Tata kelola yang tidak baik tentu dapat me-
nimbulkan kerugian negara,” ujar Blucer dalam 
sambutannya ketika membuka workshop berta-
juk “Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Ter-
hadap Penanggung Jawab yang Telah Diproses 
Pidana” yang digelar pada November 2020.

Blucer menjelaskan, terdapat beberapa 
konsepsi mengenai ganti kerugian negara yang 
perlu dipahami. Pertama, ujarnya, kerugian ne-
gara adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti 
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. Kemudian, kerugian ne-
gara dapat diselesaikan atau dipulihkan melalui 
tata cara hukum administrasi maupun tata cara 
hukum pidana dan perdata. 

Pengembalian kerugian negara tidak meng-
hapuskan pidana dan sebaliknya putusan pidana 
tidak membebaskan ganti kerugian. Namun demi-
kian, kata Blucer, masih terdapat masalah hukum, 
yakni cara menentukan besaran ganti kerugian 
yang telah diganti dengan hukum pidana.

Ditama Binbangkum PKN BPK tengah me-
nyelesaikan permasalahan yang menjadi per-
hatian, yakni mengenai kadaluwarsa tuntutan 
ganti rugi. Blucer mengatakan, hal ini diatur 

dalam ketentuan Pasal 65 UU Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beleid 
tersebut menyatakan, kewajiban bendahara, 
pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat 
lain untuk membayar ganti kerugian, menjadi 
kadaluwarsa jika dalam waktu lima tahun sejak 
diketahui kerugian tersebut atau dalam waktu 
delapan tahun sejak terjadinya kerugian tidak 
dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap 
yang bersangkutan. 

“Ini tentu menjadi pertanyaan karena tidak 
dilakukannya penuntutan ganti rugi ini tidak di-
jelaskan lebih lanjut,” ujar Blucer.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan 
adalah mengenai penyelesaian ganti kerugian 
negara/daerah terhadap penanggung jawab 
yang telah diputus pidana. Hal itu diatur da-
lam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 
yang menyatakan, bendahara, pegawai negeri 
bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah 
ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/
daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/
atau sanksi pidana. Kemudian ayat dua pasal 
tersebut berbunyi, putusan pidana tidak mem-
bebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Dalam praktiknya, kata Blucer, hal ini memi-
liki permasalahan hukum. Ditama Binbangkum 
pun berupaya menggali aspek hukum pidana 

MENYELESAIKAN GANTI KERUGIAN NEGARA 
TERHADAP TERPIDANA
Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana dan sebaliknya putusan 
pidana tidak membebaskan ganti kerugian dari tuntutan ganti rugi.

n Blucer Welington Rajagukguk
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dari proses penyelesaian ganti kerugian negara 
terhadap penanggung jawab yang telah dipro-
ses pidananya. 

“Pembahasan ini ditujukan agar ada kepas-
tian hukum dan juga ada keadilan kepada pe-
nanggung jawab pidana itu sendiri,” ujar Blucer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Ga-
jah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej 
yang menjadi narasumber kegiatan tersebut 
menyampaikan, saat ini tengah terjadi perubah-
an paradigma hukum pidana yang tadinya ada-
lah keadilan retributif menjadi keadilan korektif, 
keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. 

“Jadi dari keadilan retributif atau keadilan 
pembalasan menjadi keadilan korektif berkaitan 
dengan kesalahan pelaku, restoratif berkaitan 
dengan dampak terhadap korban, dan rehabi-
litatif berarti merehabilitasi korban maupun pe-
laku,” ungkap Edward.

Edward mengatakan, pidana yang berkaitan 
dengan kerugian keuangan negara tidak hanya 
korupsi, tapi ada juga tindak pidana pajak dan 
tindak pidana perbankan.  Edward menyoroti, 
saat ini terjadi ketidaksinkronan definisi kerugian 
negara dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan 
ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Ta-
hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor). Dalam UU Perbendaharaan 
Negara dinyatakan, kerugian negara/daerah  
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai.  

Sementara, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Pemberantasan Tipikor menghendaki bentuk 

kesalahannya berupa kesengajaan dan bukan 
kelalaian.

“Artinya, kalau ada kelalaian tidak bisa ma-
suk Pasal 2 dan Pasal 3 tetapi apabila ada keru-
gian negara secara nyata bisa dilakukan gugatan 
perdata,” kata Edward.

Kemudian, Edward mengatakan, putusan MK 
tahun 2016 yang dibacakan pada Januari 2017 
membawa perubahan signifikan dalam pembe-
rantasan korupsi. Putusan itu menghapuskan 
kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Pemberantasan Tipikor.

Sebelum dihapuskan, bunyi Pasal 2 UU Tipi-
kor yakni, “Setiap orang yang melakukan per-
buatan melawan hukum yang memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau pereko-
nomian negara.” 

Kemudian, Pasal 3 UU Tipikor sebelum 
diubah berbunyi,”Setiap orang dengan tujuan 
menyalahgunakan kewenangan atau sarana atau 
kesempatan yang ada padanya yang mengun-
tungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan ne-
gara atau perekonomian negara .”

Dalam kaca mata hukum pidana, menurut 
Edward, delik itu dirumuskan secara formil se-
hingga ada kata “dapat”. Artinya, tidak perlu 
ada kerugian keuangan negara secara nyata. 
“Cukup adanya potential loss atau potensi keru-
gian, maka sudah bisa dijerat dengan Pasal 2 
dan Pasal 3,” ujar Edward.

Ketika MK menghapuskan kata “dapat”, 
secara hukum pidana terjadi perubahan drastis 
yang mengubah konstruksi delik formil menjadi 
delik materiil. Artinya, harus ada kerugian nega-
ra secara nyata. 

“Ini memberi dampak. Jadi harus ada keru-
gian negara dulu baru bisa masuk ke Pasal 2 
dan Pasal 3,” kata Edward.

Terkait kadaluwarsa tuntutan ganti rugi ber-
dasarkan UU Perbendaharaan Negara, Edward 
menilai hal itu justru melemahkan upaya asset 

Tata kelola yang tidak baik 
tentu dapat menimbulkan 
kerugian negara.
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recovery. Dia mengkritisi ketentuan itu karena 
tidak mengikuti kasus induknya. 

Dia menjelaskan, kerugian keuangan ne-
gara dalam konteks keperdataan memiliki da-
luwarsa 30 tahun. Sementara, apabila meng-
ikuti daluwarsa pidana, maka daluwarsanya 
mencapai 18 tahun. 

“Itu melemahkan pengembalian kerugian 
keuangan negara,” ujar Edward.

Edward juga menyampaikan temuan di 
lapangan yakni sudah terjadi putusan kasus 
korupsi, sudah dilakukan pidana denda, pida-
na uang pengganti, ada kerugian keuangan 
negara, tetapi kerugian keuangan negara itu 
tidak selaras dengan hasil hitungan kerugian 
yang sesungguhnya. 

Dari sisi hukum pidana, Edward menjelas-
kan, apabila putusan hakim lebih ringan dari 
tuntutan jaksa, lebih ringan dari apa yang 
seharusnya dia ganti, maka hakim mengede-
pankan aspek rehabilitatif. 

Apabila putusan hakim sebanding dengan 
tuntutan jaksa atau sebanding dengan keru-
gian yang ada maka hakim mengedepankan 
aspek retributif. Tetapi, ada juga putusan ha-
kim yang melebihi tuntutan jaksa dan bahkan 
melebihi kerugian keuangan negara. Dalam 
keadaan itu, maka hakim mengedepankan as-
pek deterrance atau efek jera. 

Persoalan tersebut, ungkap Edward, men-
jadi kompleks ketika koruptor memilih sub-
sider kurungan penjara atas hukuman ganti 
kerugian negara. 

Dia menjelaskan, apabila dalam suatu kasus 
korupsi terjadi kerugian negara senilai Rp40 mi-
liar maka harus dilakukan pengembalian uang 
pengganti dalam tempo satu tahun. Apabila 

tidak ada uang tersebut, maka dilakukan pe-
nyitaan harta. Apabila tidak ada harta, barulah 
subsider pidana kurungan diberikan. 

“Celakanya di sini. Koruptor kita ramai-ra-
mai memilih subsider kurungan atau penjara,” 
ujarnya.

Menurut Edward, hal ini terjadi karena la-
zimnya putusan hakim tidak menyebut secara 
spesifik penyitaan harta. “Kecuali kalau putus an 
itu berbunyi, terdakwa diminta membayar de-
nda Rp500 miliar, uang pengganti Rp100 miliar, 
kalau tidak mencukupi harta disita, kalau harta 
tidak disita maka pengganti kurung an. Kalau 
bunyinya seperti itu baru bisa,” ujarnya. 

Kemudian, apabila terdakwa sudah menja-
lani hukuman dan memilih subsider kurungan 
dan tidak mengganti kerugian, maka gugatan 
ganti kerugian tidak bisa dilakukan. 

“Kalau tidak bayar, seharusnya hartanya di-
sita. Tapi itu tidak bunyi dalam putusan hakim 
langsung dipasang subsider kurungan. Ra-
mai-ramai koruptor memilih subsider kurung-
an. Makanya setelah keluar dari penjara me-
reka tetap tinggal di rumah yang tiga sampai 
empat lantai yang fasilitasnya tetap mewah 
karena tidak dilakukan penyitaan,” katanya.

Edward mengatakan, Belanda maupun 
negara Eropa kontinental lainnya menerapkan 
asas Una via Principle dalam kejahatan ekono-
mi yang mengakibatkan kerugian negara atau 
kerugian perekonomian negara.

Hal ini, kata Edward adalah turunan dari 
asas ne bis in idem. Prinsip itu mengatakan, 
apabila ada kejahatan yang berkaitan dengan 
kerugian keuangan negara dan perekonomian 
negara maka penyelesaian secara perdata dan 
administrasi itu didahulukan. 

Upaya ini lebih mengutamakan aspek fol
low the money atau bagaimana mengembali-
kan kerugian keuangan negara.

“Jadi, apabila sudah ada penyelesaian 
secara perdata dalam artian dia sudah meme-
nuhi ganti kerugian atau juga administrasi 
maka sudah selesai. Tidak perlu dilanjutkan 
kepada pidana,” ungkap Edward. l

Ramai-ramai koruptor 
memilih subsider kurung an. 
Makanya setelah keluar dari 
penjara mereka tetap 
tinggal di rumah yang tiga 
sampai empat lantai yang 
fasilitasnya tetap mewah 
karena tidak dilakukan 
penyitaan.
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Protokol Kesehatan 
Penerima Tamu di Lingkungan Kantor 
Badan Pemeriksa Keuangan

Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan screening tamu menggunakan 
termometer dan memastikan tamu yang datang menggunakan masker.

Jika suhu tubuh tamu yang datang di atas 37,5 derajat, satpam tidak memper -
kenankan tamu untuk masuk dan menyarankan untuk kembali pulang atau segera 

berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.

Jika suhu tubuh tamu berada di suhu normal, satpam mempersilahkan tamu untuk mencu-
ci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area 
gedung kantor.

Petugas satpam mengarahkan tamu yang telah mencuci tangan ke resepsionis untuk 
menunjukan bukti bahwa tamu tersebut terbebas dari Covid-19 dengan menunjukan hasil 
rapid test atau swab test yang masih berlaku (14 hari semenjak test), serta memberikan 
informasi dirinya kepada resepsionis.

Pengecekan suhu tubuh akan dilakukan oleh petugas keamanan atau melalui kamera 
thermal yang ada di setiap lobby.

Para tamu agar menunjukan dokumen telah melakukan rapid test atau PCR Swab yang 
masih berlaku (<14 hari) sebelum berkunjung ke kantor BPK dalam rangka kedinasan/ 
kegiatan lainnnya.

Bagi tamu yang belum melakukan rapid test atau PCR Swab, dapat melakukan tes 
swab antigen di layanan klinis kesehatan Kantor Pusat BPK dengan biaya sendiri.

Apabila tamu sudah melengkapi segala persyaratan yang 
dibutuhkan, resepsionis menanyakan maksud dan tujuan 
kedatangan tamu.

Apabila tamu hendak bertemu dengan salah satu pega-
wai, pertemuan antara pegawai dan tamu tersebut 
hanya diperbolehkan di ruang 
tunggu kantor, apabila tingkat 

urgensinya tidak tinggi.

BPK RI Official @bpkriofficial 08111907010 www.bpk.go.id @bpkri
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1-5
Pembukaan rang kaian 
acara lomba dalam rang-
ka HUT ke-74 BPK RI.

6-7
Wakil Ketua BPK, Agus 
Joko Pramono dan Ang-
gota VI BPK, Harry Azhar 
Azis menjadi pembicara 
dalam talkshow BPK 
Mencerdaskan Bangsa.

8
Lomba tenis meja 
dihadiri Anggota I BPK, 
Hendra Susanto.

9
Lomba juggling 
dihadiri secara virtual 
oleh Anggota III BPK, 
Achsanul Qosasi.

10
Turnamen catur 
dihadiri secara virtual 
oleh Anggota VI BPK, 
Harry Azhar Azis.

11-12
Upacara Peringatan 
HUT ke-74 BPK RI di-
lakukan secara fisik ter-
batas dan virtual pada 
19 Januari 2021.

13
Syukuran Peringatan 
HUT ke-74 BPK RI di-
lakukan secara fisik ter-
batas dan virtual pada 
19 Januari 2021.

14-17
Peresmian Galeri BPK 
oleh Wakil Ketua BPK 
Agus Joko Pramono pa-
da 18 Januari 2021.

18
Anugerah tanda kehor-
matan Bintang Bhayang-
kara Utama kepada Ke-
tua BPK RI, Agung 
Firman Sampurna, 
pada 8 Januari 2021.
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Kuis

Dalam majalah Warta Pemeriksa edisi November 2020 
disebutkan nilai permasalahan yang ditemukan BPK 

dalam pemeriksaan selama Semester I 2020, 
berapakah nilainya?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. 
Jawaban dapat dikirim melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek ‘Kuis’. 
Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. 
Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.
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