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O
ktober 2019 menjadi momentum untuk se-
mangat baru bagi Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI. Sebelumnya, lima Anggota BPK terpilih 
periode jabat an 2019-2024 telah mengucapkan 
sumpah jabatan pada Kamis (17/10). Pada Kamis 
(24/10), giliran ketua dan wakil ketua periode 

2019-2024 yang meng ucapkan sumpah dan janji di Gedung Mah-
kamah Agung, Jakarta.

Pengucapan sumpah dan janji Agung Firman Sampurna se-
bagai Ketua dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua sekali-
gus menandakan dimulainya semangat baru BPK. Semangat ini 
diperkuat de ngan proses pemilihan ketua dan wakil ketua dalam 
sidang Anggota BPK pada Senin, 21 Oktober 2019. Untuk pertama 
kalinya, ketua dan wakil ketua dipilih berdasarkan musyawarah 
dan mufakat. Ini merupakan modal kuat yang menandakan keber-
samaan dan semangat yang sama dari seluruh Anggota BPK untuk 
dapat menjalankan amanat UUD 45 dan menjalankan pemerik-
saan yang lebih berkualitas.

Semangat baru yang dibawa oleh Badan baru BPK merupakan 
tema utama yang Warta Pemeriksa angkat pada edisi November 
kali ini. Beberapa hal yang kami sajikan antara lain komitmen 
ketua BPK untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat dan se-
suai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang dikemas 
dalam rubrik Sorotan.

Redaksi juga menyajikan wawancara mendalam dengan An-
ggota-anggota BPK terpilih. Mulai dari Hendra Susanto yang kini 
menjadi Anggota I, Pius Lustrilanang yang menjadi Anggota II, dan 
Daniel Lumban Tobing yang menjadi Anggota VII.    

Laporan mengenai semangat baru BPK juga kami sajikan da-
lam BPK Bekerja yang memuat mengenai Rapat Kerja Pelaksana 
BPK Tahun 2019. Tema yang diusung rapat ini merupakan wujud 
dari semangat seluruh insan BPK dalam menjalankan rencana stra-
tegis 2020-2024.  

Sebagai bahan inspirasi, redaksi menyajikan informasi menge-
nai bisnis murai batu yang dijalankan oleh Setiawan, staf Subba-
gian Peng gandaan Biro Umum BPK. Usaha yang telah dijalaninya 
sejak 2011 itu ternyata merupakan peluang bisnis yang menjanji-
kan.  

Jangan lupa untuk menengok rubrik Komunitas yang kali ini 
meng angkat mengenai komunitas GS-31. Ini merupakan komu-
nitas pecinta mainan, khususnya die-cast yang ternyata tak hanya 
sekadar koleksi. Akan tetapi juga bisa menjadi investasi yang men-
janjikan.

Masih banyak informasi lain yang redaksi sajikan pada Warta 
Pemeriksa edisi November 2019 ini. Kami juga menerima berbagai 
masukan dan tulisan dari seluruh pembaca, termasuk para pega-
wai BPK. Selamat menikmati. l
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SOROTAN

S
usunan pimpinan Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) telah berubah. 
Perubah an ini membawa semangat 
baru bagi BPK dalam mengawal ke-
uangan negara. Agung Firman Sam-
purna dan Agus Joko Pramono resmi 

mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil 
Ketua BPK seusai mengucapkan sumpah dan janji 
di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 

Oktober 2019. Pengambilan sumpah jabatan Ketua 
dan Wakil Ketua BPK dipandu oleh Ketua Mahka-
mah Agung Hatta Ali. 

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih berdasarkan 
musyawarah dan mufakat dalam sidang Anggota 
BPK, Senin, 21 Oktober 2019. Agung Firman Sam-
purna menggantikan ketua BPK sebelumnya Moer-
mahadi Soerja Djanegara yang masa jabatannya 
telah berakhir. Agung sebelumya pernah menjadi 

Bersama Menjaga 
Pencapaian 
Tujuan Bernegara

BPK ingin lebih berperan aktif dalam membantu negara mencapai 
tujuannya. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
yang diemban BPK untuk menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

n Pimpinan BPK RI
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SOROTAN

Anggota III BPK periode April 2012 hingga Juli 
2013, Anggota V BPK periode Juli 2013 hingga 
Oktober 2014, dan Anggota I BPK periode Okto-
ber 2014 hingga Oktober 2019.

Sedangkan Agus Joko Pramono pernah men-
jabat sebagai Anggota III BPK periode Agustus 
2013 hingga Oktober 2014 dan Anggota II BPK 
periode Oktober 2014 hingga Oktober 2019.

Sebelumnya, lima anggota BPK terpilih pe-
riode jabatan 2019-2024 telah mengucapkan 
sumpah jabatan pada Kamis (17/10). Dari lima 
Anggota BPK terpilih tersebut, dua di antaranya 
merupakan petahana, yakni Achsanul Qosasi dan 
Harry Azhar Azis. Keduanya merupakan anggota 
BPK periode 2014-2019.  Sementara itu, tiga ang-
gota BPK terpilih lainnya merupakan anggota 
baru, yaitu Hendra Susanto, Pius Lustrilanang, dan 
Daniel Lumban Tobing.

Sidang Anggota BPK pada 21 Oktober 2019 ju-
ga menentukan pembagian tugas dan wewenang 
Anggota BPK. Hendra Susanto menjadi Anggota 
I, Pius Lustrilanang sebagai Anggota II, Achsanul 
Qosasi sebagai Anggota III, Isma Yatun sebagai 
Anggota IV, Bahrullah Akbar sebagai Anggota V, 
Harry Azhar Azis sebagai Anggota VI, dan Daniel 
Lumban Tobing sebagai Anggota VII.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Ketua 
BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, 
pertama kali dalam sejarah BPK, pemilihan ketua, 
wakil ketua, dan susunan anggota diputuskan 
secara aklamasi. Menurut Agung, hal itu menjadi 
modal kuat untuk BPK ke depan dalam melaku-
kan pemeriksaan yang lebih berkualitas. “Tentu-
nya mendorong pemeriksaan yang bermanfaat 
untuk mencapai tujuan negara,” kata Agung kepa-
da wartawan. 

Agung menekankan, pihaknya akan me-
lakukan pemeriksaan yang lebih ketat. Walau-
pun opini laporan keuangan dan tindak pidana 
korupsi tidak memiliki hubungan langsung, dia 
menegaskan BPK akan terus mendorong budaya 
akuntabilitas.

“Mulai dari sekarang, kami akan melakukan 
pemeriksaan lebih ketat dan sesuai standar pe-
meriksaan keuangan negara,” kata Agung. 

Dia menyampaikan, BPK juga akan melakukan 
review terhadap transparansi fiskal. Untuk Lapor-
an Keuangan Pemerintah Pusat, ujarnya, BPK 
menyiapkan review mengenai kesinambungan 
fiskal atau fiscal sustainability. 

“Ini penting sekali karena kita sama-sama tahu 
bahwa beban anggaran kita dalam bentuk utang 
terus meningkat dan kita harus mendapatkan in-

formasi tentang ini,” kata Agung. 
Dalam konteks pemeriksaan keuangan pe-

merintah daerah, BPK sedang menyiapkan review 
mengenai desentralisasi fiskal. Review tersebut 
akan memberikan informasi tentang tingkat ke-
mandirian fiskal daerah. “Tujuan otonomi daerah 
adalah mendorong daerah untuk lebih mandiri. 
Tidak hanya dalam konteks tata kelola tapi juga 
secara fiskal,” kata Agung.

Ketika ditanya mengenai kementerian/lem-
baga yang akan menjadi fokus ke depan, Agung 
menyebut seluruhnya akan terus diawasi BPK. 
Namun, Agung meng akui ada beberapa entitas 
yang memang memiliki risiko lebih tinggi seiring 
dengan semakin besar alokasi ang garan yang 
diberikan. 

Dia mengatakan, kementerian/lembaga yang 
memiliki anggaran besar antara lain Kementerian 
Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemen-
terian Perhubungan, dan Kepolisian RI termasuk 
memiliki risiko tinggi karena mendapat kan ang-
garan yang besar.  “Ya, dianggap sebagai kemen-
terian yang memiliki risiko lebih tinggi,” ujarnya.

Agung menambahkan, ia juga akan terus 
mendorong peran BPK di kancah internasional. 
Saat ini, ujar Agung, BPK terus berinteraksi secara 
intensif dengan dunia internasional sebagai ang-
gota International Organization of Supreme Audit 
Institution (INTOSAI). Dia mengatakan, BPK pada 
2014 merupakan SAI yang menyusun salah satu 
standar pemeriksaan internasional, yaitu terkait 
pemeriksaan penggunaan dana bencana. 

Selain itu, BPK telah menyampaikan hasil 
pemerik saan terkait penerapan Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) di Indonesia dalam sidang 
umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Kita 
aktif sekali dalam kegiatan internasional,” kata 
Agung. 

n Ketua dan Wakil Ketua BPK menandatangani berita acara pengucapan sumpah 
jabatan.
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SOROTAN

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono berharap 
BPK dapat lebih berperan aktif dalam membantu 
negara mencapai tujuannya. Dia menyampaikan, hal 
itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 yang diemban BPK untuk menjaga agar Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digu-
nakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“BPK dalam melaksanakan amanat ini wajib 
melaksanakan aktivitasnya dengan berlandaskan 
independensi, integritas, profesionalitas, serta trans-
paransi,” kata Agus. Agus mengatakan, BPK perlu 
menyatukan seluruh kemampuan dan kapabilitas 
dari semua insan BPK untuk mengarah ke satu titik 
yang sama. 

Terkait dengan pengembangan sumber daya 
manusia (SDM), Agus menyampaikan BPK akan me-
nitikberatkan pengembangan pada pembangun an 
yang bersifat jangka panjang. Sehingga, menurut-
nya, peran Badan Diklat PKN, Kaditama Revbang 
PKN, teknologi informasi, dan Inspektorat Utama 
(Itama) akan sangat diandalkan.

“Dengan demikian, BPK dapat meletakkan profe-
sionalitas dalam setiap jejak langkah dan pekerjaan 
yang diemban semua insan BPK,” kata Agus. 

Anggota I BPK Hendra Susanto mengaku siap 
menampung masukan untuk perbaikan BPK. Meski 
begitu, dia mengatakan, seiring dengan peng-
alamannya bekerja di BPK, dia telah menyiapkan 
sejumlah hal.  “Saya 20 tahun di BPK, Insya Allah saya 
tahu apa kebutuhan BPK,” kata Hendra. 

Hendra akan berupaya membuat BPK lebih 
mandiri dari sisi anggaran dan rekrutmen pemerik sa. 
Menurut Hendra, apabila BPK belum mandiri, maka 
ruang gerak BPK juga akan terbatas. 

Hendra mengatakan, saat ini kebutuhan peme-
riksaan laporan keuangan masih besar. Namun, di 
masa depan, kebutuhan opini atas laporan keuang-
an akan semakin mengecil karena sudah semakin 
bagus. 

Seiring dengan itu, kebutuhan pemeriksaan  
kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
(PDTT) akan semakin membesar.  

“Kalau kita tidak mandiri dalam rekrutmen SDM, 
ini tidak akan bisa terjadi. Kita masih saja seperti ini, 
masih flat saja,” kata Hendra. Hendra menyampaikan, 
ke depannya negara akan membutuhkan saran dan 
masukan dari BPK. Hal itu bisa didapatkan dari pe-
meriksaan kinerja. 

Anggota II BPK Pius Lustrilanang mengatakan, 
BPK harus bekerja lebih maksimal. Selain itu, sebagai 
sebuah tim, BPK juga harus guyub. 

“Kami sebagai pimpinan siap menerima ma-
sukan, siap bekerja sama, dan ya, jangan ragu-ragu 

lah semua,” kata Pius. 
Pius menekankan, BPK adalah sebuah keluarga 

besar. Sehingga, dia mengingatkan agar seluruh 
insan BPK tak perlu sungkan untuk memberikan ma-
sukan kepadanya yang baru dilantik menjadi anggo-
ta BPK.  “Yang jelas, organisasi kita itu harus tampil, 
setiap hari harus semakin baik,” kata Pius. 

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, 
BPK adalah lembaga korektif yang manfaatnya ha-
rus dapat dirasakan pemerintah dan rakyat. Untuk 
mewujudkannya, BPK tidak boleh berjalan sendirian. 
Selain itu, BPK harus fokus pada tujuan utama keha-
dirannya, yakni memberikan hasil pemeriksaan yang 
bermanfaat untuk negara. 

“BPK tidak perlu mencari salah orang dan menar-
getkan orang masuk penjara. Bukan ke sana arah-
nya. BPK itu lembaga korektif yang pada ujungnya 
nanti hasil pemeriksaannya menjadi bermanfaat 
bagi bangsa dan negara,” kata Achsanul. 

Dia menyampaikan, hasil pemeriksaan BPK dibe-
rikan kepada DPR untuk membantu program peng-
awasan. Hasil pemeriksaan juga diberikan kepada 
Presiden untuk membantunya dalam meng ambil 
keputusan.  

“Jadi itu target saya lima tahun ke depan bersama 
dengan tim dan sudah dibicarakan di sidang badan. 
Membentuk renstra lima tahun ke depan arahnya 
adalah kepada SDM unggul, yang kedua perbaikan di 
sektor infrastruktur dan public ser vices,” kata Achsanul.

Anggota VI BPK Harry Azhar Azis turut menyam-
paikan pentingnya pemeriksaan kinerja di masa 
yang akan datang. Dia mengatakan, saat ini semakin 
diperlukan pemeriksaan terhadap program peme-
rintah. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan untuk 
mengetahui apakah program pemerintah sudah 
sesuai dengan tujuan bernegara, yakni menyejahte-
rakan warga. 

Harry mengatakan, indikator kemakmuran rak-
yat yang akan dimanfaatkan adalah angka kemis-
kinan, angka pengangguran, rasio gini, dan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM).  “Nah, itu sektor mana, 
program apa, dan apakah setiap tahunnya terus bisa 
menurunkan kemiskinan? Itu harus kita lakukan pe-
meriksaan kinerja,” kata Harry. Ia menegaskan, secara 
pribadi maupun secara kolektif kolegial akan terus 
mendorong peningkatan porsi pemeriksaan kinerja 
dalam pemeriksaan BPK. 

Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing berharap 
BPK akan menjadi lembaga tinggi negara yang lebih 
mandiri dan berintegritas. 

“Tentunya juga dapat menjaga lembaga keuang-
an negara dan kekayaan negara ke depan ini lebih 
efisien dan tepat guna lagi.” Kata Daniel. l
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PIUS LUSTRILANANG 

Anggota V 
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ANGGOTA BARU

Bagaimana Bapak melihat BPK 
saat ini?

Kalau saya melihat BPK sebenar-
nya saat ini sudah sangat bagus. Citra 
internasional BPK sudah sangat bagus. 
Dari sisi domestik, juga bagus. Ada ra-
sa bangga saya terhadap BPK. 

Saya sudah 20 tahun di BPK dan 
kebanggaan itu sudah semakin kental 
di dalam diri saya. Dulu saya tidak ke-
nal BPK. 20 tahun lalu, ketika saya baru 
selesai kuliah dan mendaftarkan diri 
di BPK sebagai pemeriksa, saya tidak 
mengerti BPK itu apa. Saya daftar saja 

dan Alhamdulillah, saya lulus.
Setelah saya masuk, saya pikir BPK 

itu adalah suatu lembaga yang sangat 
misterius. Karena pada 1999 sampai 
2000 itu BPK tidak banyak terekspose.  
Memang ketika saya masuk, sangat 
misterius. Tapi, itu jauh berbeda 

HENDRA SUSANTO
ANGGOTA I BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Meningkatkan Marwah 
BPK Lewat Kemandirian

H
endra Susanto punya cita-cita yang besar untuk memajukan BPK. Sebagai pejabat 
karier dengan pengalaman mengabdi selama 20 tahun, mantan Kepala Auditorat I.B 
di Auditorat Utama Keuangan Negara I yang kini menjadi Anggota I BPK itu menya-
takan tahu betul apa yang dibutuhkan BPK. Kepada Warta Pemeriksa, Hendra berceri-
ta soal keinginannya untuk meningkatkan marwah BPK hingga pemeriksaan kinerja. 
Berikut petikan wawancaranya. 

n Anggota I BPK, Hendra Susanto
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dengan sekarang. Itu yang menjadi 
kebanggaan bagi saya. Kalau di dunia 
luar itu ada digitalisasi, nah kita sudah 
merapat ke sana. Kita sudah mengikuti 
era itu. 

Tapi, memang masih ada hal-hal 
yang perlu kita tingkatkan leve rage-
nya.  Pertama, masalah nama. Ini sa-
ngat mengganggu saya. Pimpinan BPK 
ini diberi nama Anggota BPK. Orang di 
level bawah belum tentu tahu maksud 
nama itu. Misalnya, protokoler atau 
tukang ketik itu tidak paham apa itu 
Anggota BPK. Penamaan itu membuat 
Pimpinan BPK itu berada di tempat 
yang tidak semestinya.

Ini juga yang mungkin membawa 
marwah kita menjadi belum di tempat 
yang diinginkan masyarakat maupun 
stakeholder kita. Saya mau nama itu 
diubah. Ketua, Wakil Ketua itu ada di 
Undang-undang. Anggota itu ada di 
Undang-undang tetapi tidak disebut-
kan Anggota I sampai VII itu bidang-
nya bagaimana. Payung hukumnya 
adalah peraturan BPK. Sehingga, saya 
mau itu segera diubah dan marwah 
BPK itu bisa naik, misalnya, nama-
nya diubah jadi Pimpinan Pemeriksa 
Keuangan Negara I Bidang Polhukam. 
Nama seperti itu kan bagus. Nama itu 
bisa menjadi sebuah kebanggaan.

Kemudian, terkait hasil pemerik-
saan. Meskipun banyak hasil peme-
riksaan BPK yang berkaitan dengan 
penyelamatan harta negara, tetap 
masih ada gap kompetensi yang perlu 
diperbaiki.  Untuk bisa mencapainya, 
maka BPK harus bisa mandiri dari sisi 
anggaran dan sumber daya manusia 
(SDM). Kami akan mengusulkan revisi 
undang-undang ke DPR. Hal ini juga 
sejalan dengan hasil pemeriksaan dari 
NIK Polandia. BPK harus mandiri dari 
sisi anggaran. 

Anggaran itu tidak perlu besar-be-
sar. Cukup 0,5 persen dari APBN kita 
yang Rp2.460 triliun itu sudah lebih 
kurang Rp12 triliun. Angka itu sudah 
sa ngat besar untuk BPK. Kalau kita 
perkecil lagi menjadi 0,3 persen atau 
sekitar Rp8 triliun, itu juga sudah bisa 
membuat BPK sangat fleksibel dalam 

mengelola anggaran. 
Ketika BPK sudah mampu mandiri 

dalam mengelola anggaran, maka 
yang diperlukan selanjutnya adalah 
mandiri dalam rekrutmen sumber 
daya manusia (SDM). Kenapa perlu 
mandiri? Jawabannya karena BPK bu-
tuh pemeriksa yang sesuai dengan ke-
butuhan BPK. APBN terus bertambah. 
Satuan kerja (satker) di pemerintah 
bertambah, tapi pemeriksa yang me-
meriksa masih gitu-gitu saja. 

Kenapa kita butuh mandiri? Karena 
ke depannya nanti, ketika audit atas 
laporan keuangan sudah baik, sudah 
sesuai standar, maka tugas itu bisa kita 
shifting ke DPR dan DPD yang kemu-
dian menggunakan jasa KAP. 

Hal itu sudah dilakukan 10-15 
tahun lalu oleh negara-negara maju 
di Eropa. Kita belum. Kalau kita mau 
mengarah ke sana, kita harus mandiri 
terutama dalam hal rekrutmen dan 
pola karier. 

Sekarang itu, kebutuhan pemerik-
saan laporan keuangan masih besar. 
Tapi, lama-kelamaan dia akan menge-
cil karena standar pelaporan keuangan 
itu sudah diikuti. Apalagi nanti ada 
e-budgeting, e-planning, e-government, 
dan kita lakukan e-audit. Maka itu, 
semakin kecil kebutuhannya. Hal itu 
berbalik dengan kebutuhan pemerik-
saan kinerja dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT). 

Mungkin yang kita butuhkan ke 
depan adalah pemeriksa yang mema-
hami kebijakan publik. Termasuk juga 
pemeriksa yang ahli di bidang investi-
gasi kalau memang ditemukan hal-hal 
yang mengganggu azas kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-un-
dangan dan berindikasi pidana. Ini 
tidak akan bisa terjadi tanpa ada ke-
mandirian anggaran dan rekrutmen 
SDM.

Ketua BPK sempat menyebut 
kementerian/lembaga yang berisiko 
besar, salah satunya adalah portofo
lio yang berada di bawah wewenang 
Bapak. Apa program yang akan 
Bapak prioritaskan ke depan?

Tentu pendekatan dengan proses 
pemeriksaan akan kita lakukan. Ketika 
terjadi penyimpangan akan kita be-
nahi. Kita beri tahu kesalahannya. Tapi, 
kita juga akan membuka ruang kon-
sultasi. Jadi, kita itu tidak hanya bisa 
menunjuk kesalahan orang. Kita harus 
bisa menunjukkan kesalahan orang 
dan cara memperbaikinya.

Kita berikan rekomendasi. Apa-
bila ditindaklanjuti, di situ kita akan 
buka ruang untuk berbicara dengan 
mereka. Kita berikan peta jalan dan 
rencana aksi kemudian kita pantau 
pelaksanaannya sehingga ke depan-
nya akan lebih baik. Selain itu, audit 
kinerja itu sangat penting. Saya pernah 
meng audit lembaga pemasyarakatan 
(lapas). Lapas kita itu overcrowded. 
Tingkat isiannya bisa mencapai 500 
persen. Kita kan sedih melihatnya. Apa 
yang perlu kita lakukan? Kita lakukan 
pemeriksaan kinerja. Kemudian, kita 
usulkan rekomendasi ke Presiden. 

ANGGOTA BARU

n Anggota I BPK, Hendra Susanto
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Kondisi tersebut apabila dibiarkan 
akan membuat anak bangsa menjadi 
rusak. Yang tadinya hanya copet, ma-
suk ke lapas justru menjadi perampok. 
Kalau begitu, tidak selesai-selesai. Tidak 
ada mata rantai yang mau kita putus.

Dengan pemeriksaan kinerja, maka 
kita mau membuat sesuatu menjadi 
lebih baik. Pemeriksaan kinerja itu 
prinsipnya makes things better. 

Lalu, apa usulannya? Orang yang 
melakukan tindak pidana ringan ja-
ngan dihukum penjara. Hukuman bisa 
dengan kerja sosial. 

Kondisi overcrowded lapas itu, 
orang tidur sampai berdempet-dem-
petan. Kita sampai kasihan melihatnya. 
Kalau kita tidak melakukan sesuatu, 
rasanya berdosa juga.

Kalau mereka diminta bekerja 
sosial, misalnya membantu pasukan 
kuning, dia akan merasa terhukum. 
Dengan membersihkan sampah, itu 
ada efek jera. Negara juga berkurang 
bebannya. 

Bagaimana pemeriksaan kinerja 
ini bisa mendukung peningkat
an transparansi dan tata kelola 
keuang an negara?

Pemeriksaan kinerja itu prinsip-
nya makes things better. Sementara, 
transparansi dan tata kelola itu adalah 
bagaimana pemerintah mengelola ke-
uangan negara. Uang yang sudah di-
terima itu akan dipertanggungjawab-
kan. Kemudian, kita periksa dengan 
pemeriksaan kinerja. Misalnya, peme-
rintah berencana membangun ibu 
kota baru. Anggarannya kurang lebih 
Rp400 triliun. 

Hal itu bisa kita periksa lewat pe-
meriksaan kinerja. Seberapa butuhkah 
Indonesia terhadap ibu kota baru? Kita 
evaluasi di situ. Kemudian, bisa juga 
kita ukur seberapa besar pemindahan 
ibu kota akan mengurangi dampak 
negatif di Jakarta. 

Itulah bentuk transparansi yang 
bisa kita capai. Kita periksa juga ang-
garannya. Betulkah Rp400 triliun itu 
bermanfaat di sana? 

Pemeriksaan kinerja kita akan se-

makin membutuhkan pemeriksa yang 
memahami isu kebijakan publik. Pada 
2006, saya memiliki program yang 
kemudian didanai oleh Netherlands 
Education Support Office (NESO). Kala 
itu, saya membawa 20 orang pemerik-
sa ke Belanda untuk mempelajari cara 
pemeriksaan infrastruktur di sana. 

Jadi, mereka melakukan pemerik-
saan kinerja sekitar dua tahun dengan 
riset based. Laporannya tipis saja ten-
tang pembangunan rel kereta barang 
dari Belanda, Belgia, hingga Perancis. 
Siapa yang melakukan? Ternyata BPK 
Belanda atau Algemene Rekenkamer 
(ARK). Tentunya, pemeriksa dengan 
latar belakang kebijakan publik.

Apa yang akan Bapak lakukan 
untuk meningkatkan kualitas SDM 
BPK ke depan?

Saya kira mahapenting peran SDM 
itu. Kalau memang revisi undang-un-
dang di DPR masih dalam proses, saya 
punya cita-cita untuk memperbaiki 
SDM BPK.

Saya contohkan, saya ini orang 
kampung dari Palembang. Kepala desa 
saya bilang, kita mau dapat sumbang-

an mobil. Saya kemudian diminta un-
tuk memeriksa mobilnya seperti apa. 
Saya kan orang kampung, dan saya 
belum pernah melihat mobil. 

Kemudian, saya pergi ke kota 
tanpa ada dasar pengetahuan apa pun 
di benak saya tentang mobil. Apa yang 
terjadi? Saya akan kagum dengan mo-
bil itu. Saya pegang-pegang dengan 
penuh kekaguman. Bannya empat 
leng kap, AC-nya dingin. Kemudian, sa-
ya pulang dan menyampaikan laporan 
ke kepala desa saya. Saya sampaikan 
mobil itu bagus sekali.

Tapi apa yang terjadi sesungguh-
nya? Saya ditertawakan karena 
sesung guhnya mobil itu tidak sesuai 
spesifikasi pemesanan. Misalnya, mo-
bil itu kelas rendah tapi dijual dengan 
harga tipe kelas tinggi. Karena saya ti-
dak pernah melihat mobil, maka hanya 
kekaguman yang saya laporkan ke ke-
pala desa saya. Begitulah analoginya.

Cita-cita saya, metode pembe-
lajaran badan diklat itu tidak hanya 
belajar di dalam kelas. Saya beberapa 
kali mengajar dengan model interaktif. 
Lima hari di dalam kelas saya capek. 
Harusnya, dua hari saja di dalam kelas, 
dua hari kemudian mereka ke la-
pangan, periksa bagaimana pekerjaan 
infrastruktur itu. Seperti apa pem-
bangunan jalan tol itu. Lakukan site 
visit supaya tahu apa yang dipelajari di 
kelas dan apa korelasinya. Hari kelima, 
presentasikan temuan itu. Semestinya 
begitu. Ketika ada pameran-pameran 
teknologi, alutsista, otomotif, dan lain 
lain, kirim pemeriksa kita ke sana. Su-
paya mereka bisa tahu. 

Apa harapan Bapak terhadap 
BPK ke depan?

Kita bisa mandiri dari sisi anggaran, 
rekrutmen dan pola karier SDM. De-
ngan kemandirian tersebut, kita bisa 
segera memodernisasi sistem dan tata 
kelola pemeriksaan yang baik, sehing-
ga profesionalisme kita meningkat.

At the end of the day, public trust 
dapat kita raih. Sehingga pemeriksaan 
sebagai sebuah kebutuhan dapat 
terwujud. l

Pemeriksaan 
kinerja itu prinsip-
nya makes things 
better. Sementara, 
transparansi dan 
tata kelola itu ada-
lah bagaimana pe-
merintah mengelola 
ke uangan negara.

ANGGOTA BARU
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ANGGOTA BARU

PIUS LUSTRILANANG
ANGGOTA II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Siap Tingkatkan 
Kualitas dan Kuantitas 
Pemeriksaan Kinerja

S
alah satu Anggota BPK periode 2019-2024, Pius Lustrilanang, berkomitmen 
meningkat kan pemeriksaan kinerja. Pius yang kini menjabat sebagai Ang-
gota II BPK ingin membuat pemeriksaan BPK menjadi lebih komprehensif 
dan dapat lebih mendorong pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, 
efisien, dan efektif sesuai konsep dasar pemeriksaan kinerja. Kepada Warta 
Pemeriksa, Pius juga menyampaikan target dan harapannya terhadap BPK da-

ri sisi kelembagaan hingga sumber daya manusia. Berikut petikan wawancaranya.

n Anggota II BPK, Pius Lustrilanang
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Bagaimana Bapak melihat BPK 
saat ini dari sisi kelembagaan, kiner
ja, sumber daya manusia (SDM), dan 
yang lainnya?

BPK merupakan lembaga negara 
yang tujuan pendiriannya telah di-
nyatakan secara jelas dalam pasal 23 
E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 
untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 
tersebut merupakan hasil amandemen 
ketiga konstitusi kita.

Jika kita perhatikan, setidaknya 
terdapat dua perubahan penting ba-
gi BPK dengan adanya amandemen 
konstitusi tersebut yaitu terkait kewe-
nangan serta kebebasan dan kemandi-
rian BPK dalam memeriksa keuangan 
negara, seperti yang dapat dilihat dari 
perbandingan Undang-Undang Dasar 
1945 sebelum dan setelah amande-
men ketiga.

Dari sisi kewenangan, dengan ada-
nya amandemen ketiga Undang-Un-
dang Dasar 1945 tersebut, BPK tidak 
hanya berwenang memeriksa tang-
gung jawab keuangan negara, tetapi 
BPK juga berwenang memeriksa pe-
ngelolaan keuangan negara. Dengan 
demikian fungsi BPK semakin menen-
tukan dalam mendorong transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara.

Dari sisi kebebasan dan kemandi-
rian BPK, dengan adanya amandemen 
ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 
posisi BPK telah dinyatakan secara 
jelas yaitu sebagai lembaga pemeriksa 
yang bebas dan mandiri. Poin penting 
dari penjelasan di atas adalah konsti-
tusi telah mendudukan BPK sebagai 
lembaga negara yang memiliki peran 
strategis untuk memastikan keuangan 
negara telah dikelola dan dipertang-
gungjawabkan dengan baik untuk 
mencapai tujuan bernegara.

Saya melihat, melalui pemeriksaan 
dan rekomendasi yang diberikan sela-
ma ini, BPK telah melaksanakan peran 
dan kedudukannya tersebut dengan 
sangat baik serta telah membawa ba-
nyak perubahan positif dalam penge-

lolaan keuangan negara, baik dalam 
hal pengelolaan fiskal, moneter, mau-
pun kekayaan negara yang dipisahkan.

Saya juga melihat BPK telah banyak 
berperan aktif di tingkat internasional 
melalui kerjasama dengan BPK negara 
lainnya, baik melalui INTOSAI, ASOSAI, 
maupun ASEANSAI. Saya juga melihat 
kualitas SDM BPK telah diakui di ting-
kat internasional, hal ini ditunjukan 
antara lain dengan keikutsertaan BPK 
sebagai anggota panel eksternal audi-
tor PBB untuk mendukung perbaikan 
tata kelola PBB dan ditunjuknya BPK 
sebagai eksternal auditor IAEA (Inter-
national Atomic Energy Agency) yang 
saat ini telah memasuki tahun kedua. 
Untuk ke depannya, saya mengharap-
kan BPK dapat terus meningkatkan 
perannya di tingkat internasional, 
tanpa melupakan perannya sebagai 
pengawal pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara kita.

Namun demikian, dari sisi pelaksa-
naan amanat konstitusi, masih terda-
pat pekerjaan rumah yang perlu diba-
has dan didiskusikan bersama dengan 
Pemerintah, yaitu terkait dengan ke-
bebasan dan kemandirian BPK. Dalam 
penjelasan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2006 tentang Badan Peme-
riksa Keuangan disebutkan bahwa 
kebebasan dan kemandirian BPK dari 

ketergantungan kepada Pemerintah 
dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, 
dan pelaporan sangat diperlukan agar 
BPK dapat melaksanakan tugas yang 
diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945.

Saat ini, kebebasan dan kemandi-
rian BPK tersebut baru terwujud dalam 
hal pemeriksaan dan pelaporan hasil 
pemeriksaan BPK. Sementara dalam 
hal kelembagaan, BPK masih sangat 
tergantung kepada Pemerintah, baik 
dalam hal anggaran BPK maupun or-
ganisasi dan pemenuhan kebutuhan 
SDM pelaksana BPK.

Dengan portofolio AKN II, untuk 
ke depannya program pemeriksaan 
apa yang akan diprioritaskan?

Jika kita merujuk kepada Un-
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, terdapat 
tiga bidang pengelolaan keuangan 
negara, yaitu bidang pengelolaan fis-
kal, bidang pengelolaan moneter, dan 
bidang pengelolaan kekayaan negara 
yang dipisahkan.

Prioritas pemeriksaan AKN II yang 
pertama adalah pemeriksaan keuang-
an termasuk Pemeriksaan Dengan 
Tujuan Tertentu (PDTT) baik dalam 
lingkup Pemerintah Pusat maupun 
lembaga-lembaga lainnya di ling-
kungan AKN II, yaitu BI, OJK, dan LPS. 
Pemeriksaan keuangan ini bersifat 
mandatori dan dilaksanakan dalam 
rangka mendukung pemberian opini 
BPK atas Laporan keuangan.

Kedua, pemeriksaan kinerja atas 
program-program pembangunan 
yang dilaksanakan oleh masing-ma-
sing Kementerian/Lembaga di 
lingkungan AKN II, termasuk yang 
dilaksanakan oleh BUMN di bawah 
pembinaan Kementerian Keuangan. 
Program-program yang akan menjadi 
prioritas objek pemeriksaaan adalah 
implementasi program-program yang 
tercantum dalam RPJMN Tahun 2020–
2024 dan mendukung pencapaian 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) atau Sustainable Development 
Goals (SDGs).

ANGGOTA BARU

n Anggota II BPK, Pius Lustrilanang
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ANGGOTA BARU

Bagaimana dengan upaya pe
ningkatan kerja sama dengan K/L di 
bawah portofolio Bapak?

Saya melihat, selama ini kerja sa-
ma dan komunikasi yang dilakukan 
oleh AKN II dengan entitas-entitas 
pemeriksaannya sudah cukup baik. Hal 
ini ditunjukan antara lain dengan tu-
gas-tugas pemeriksaan yang dapat di-
selesaikan tepat waktu dan tingginya 
persentase penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi BPK oleh seluruh entitas 
di AKN II yang mencapai 76 persen 
dari 12.778 rekomendasi yang harus 
ditindaklanjuti.

Selain itu, data-data terkait APBN 
dan realisasinya telah diterima secara 
periodik.  Data-data tersebut sangat 
berguna dalam mendukung perenca-
naan dan pelaksanaan pemeriksaan.

Namun demikian, kedepannya ker-
ja sama dengan entitas di lingkungan 
AKN II perlu terus ditingkatkan. Salah 
satu hal yang krusial adalah terkait 
dengan perolehan data perpajakan 
yang memerlukan prosedur khusus 
melalui izin Menteri Keuangan yang 
terkadang membutuhkan waktu se-
hingga berdampak pada kelancaran 
pelaksanaan pemeriksaan.

BPK selama ini terus mendorong 
untuk pelaksanaan pemeriksaan 
kinerja, bagaimana menurut Bapak 
terkait hal ini dalam meningkatkan 
transparansi tata kelola keuangan 
negara?

Pada dasarnya, apapun jenis pe-
meriksaan yang dilakukan BPK, baik 
itu pemeriksaan Laporan Keuangan, 
Kinerja, maupun PDTT memiliki kontri-
busi terhadap peningkatan tranparan-
si tata kelola keuangan negara. Namun 
demikian, dengan makin membaiknya 
kualitas laporan keuang an, ke depan-
nya pemeriksaan kinerja memang per-
lu ditingkatkan baik dari sisi kualitas 
maupun kuantitasnya.

Dalam pemeriksaan Laporan 
Keuangan, BPK hanya menilai dari sisi 
kewajaran penyajian laporan keuang-
an, sedangkan dalam PDTT BPK hanya 
menilai dari sisi kepatuhan entitas ter-

hadap peraturan perundang-undang-
an. Dapat saja hasil pemeriksaan BPK 
menunjukan laporan keuangan suatu 
entitas telah disajikan secara wajar 
sehingga memperoleh opini WTP dan 
keuangan negara telah dikelola sesuai 
dengan peraturan perundang-un-
dangan. Namun menurut saya hal itu 
belum cukup.

BPK harus dapat menilai apakah 
output dan outcome (dampak) yang 
dihasilkan dari pengelolaan keuangan 
negara oleh suatu entitas telah se-
suai kebutuhan dan dapat mencapai 
tujuan dan sasaran yang diharapkan. 
Dengan demikian, pemeriksaan BPK 
diharapkan dapat lebih komprehensif 
dan dapat lebih mendorong pengelo-
laan keuangan negara yang ekonomis, 
efisien, dan efektif sesuai konsep dasar 
pemeriksaan kinerja.

Terkait dengan sumber daya 
manusia (SDM), kita sadari bahwa 
kompetensi pemeriksa menjadi 
pondasi utama dalam melakukan 
pemeriksaan. Bagaimana kebijakan 
Bapak terkait peningkatan kompe
tensi pemeriksa di AKN II?

Saat ini jumlah SDM AKN II ber-
jumlah sebanyak 273 orang dengan 
jenjang pendidikan mulai SLTA sampai 
dengan Doktor. Dari total jumlah SDM 
AKN II tersebut, sebagian besar me-
miliki jenjang pendidikan sarjana dan 
pasca sarjana. Oleh karena itu, AKN II 
memiliki modal dasar yang cukup kuat 
untuk melaksanakan program-pro-
gram pemeriksaan ke depannya. Na-
mun demikian, modal dasar tersebut 
perlu terus ditingkatkan baik dari sisi 
knowledge (pengetahuan) maupun 
skill (keterampilan).

Untuk meningkatkan knowledge 
dan skill para pemeriksa di lingkungan 
AKN II, kami akan melakukan bebe-
rapa upaya, antara lain mengusulkan 
Diklat Teknis kepada Badan Diklat PKN 
dengan jenis Diklat yang sesuai de-
ngan objek-objek pemeriksaan di AKN 
II, sehingga Diklat yang di ikuti oleh 
pemeriksa tidak hanya sekedar meme-
nuhi jam Diklat, melainkan Diklat yang 

benar-benar dapat mendukung peme-
riksaan di AKN II. 

Contoh diklat pada AKN II yang te-
lah dilaksanakan pada tahun ini antara 
lain Diklat mengenai pembangunan 
pasar, Diklat mengenai proses bisnis 
pembiayaan, dan Diklat mengenai pro-
ses bisnis pensiun PNS. Diklat-diklat  
ini diselenggarakan untuk mendukung 
pemeriksaan yang saat ini sedang di-
laksanakan oleh AKN II.

Kami juga akan melaksanakan 
Diklat terkait dengan Big Data Analy-
sis yang menjadi bagian dari strategi 
pemeriksaan BPK. Kami mendorong 
implementasi Knowledge Management 
System (KMS) di lingkungan AKN II 
untuk meng-grab tacid knowledge 
dari masing-masing pemeriksa yang 
selanjutnya dikelola dagar dapat ditu-
larkan kepada pemeriksa-pemeriksa 
lainnya di lingkungan AKN II. KMS di 
lingkungan AKN II sebenarnya telah 
dikembangkan sejak tahun 2017, na-
mun perlu disempurnakan dan segera 
diimplementasikan. Kemudian, men-
dorong proses coaching dan mentoring 
dengan melibatkan seluruh Pejabat 
Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Peja-
bat Struktural Pemeriksa (PSP).

Apa harapan Bapak terhadap 
BPK pada masa mendatang?

Saya mengharapkan BPK dapat 
menjadi lembaga yang benar-benar 
memiliki kebebasan dan kemandirian, 
tidak hanya dalam hal pemeriksaan 
dan pelaporan hasil pemeriksaan, te-
tapi juga dari sisi kelembagaan sesuai 
yang diamanatkan oleh konstitusi kita. 
Dengan kebebasan dan kemandirian 
tersebut, BPK dapat lebih berperan 
aktif dalam meningkatkan transparan-
si dan akuntabilitas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara 
dalam rangka mencapai tujuan ber-
negara.

Saya juga berharap, BPK dapat 
terus menjadi Leading by Example da-
lam hal pengelolaan keuangan negara 
dan dalam bidang pemeriksaan, tidak 
hanya di dalam negeri tetapi juga di 
tingkat internasional. l
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DANIEL LUMBAN TOBING 
ANGGOTA VII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemeriksaan BPK 
Harus Ciptakan 
Nilai Tambah

A
nggota VII BPK Daniel Lumban Tobing berharap BPK dapat memberikan warna 
bagi tata kelola keuangan negara dalam bingkai NKRI. Ia pun yakin, dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki, BPK dapat menghadapi 
tantangan sekaligus memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai tambah 
dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mewujudkan 
kemakmuran masyarakat.

ANGGOTA BARU

n Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing
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ANGGOTA BARU

Bagaimana Bapak melihat me
lihat peran BPK saat ini terhadap 
pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara?

BPK sebagai lembaga negara, me-
miliki kewenangan yang sangat strate-
gis dalam tatanan Kenegaraan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. BPK 
bertugas dan berwenang memerik sa 
pengelolaan dan tanggung jawab Ke-
uangan Negara demi terciptanya trans-
paransi dan akuntabilitas Keuangan 
Negara. Kewenangan BPK yang sangat 
luas dan kuat tersebut harus disikapi 
secara proaktif untuk membangun 
BPK yang profesional dan berkarakter, 
sehingga dengan demikian BPK da-
pat menciptakan nilai tambah dalam 
pe ngelolaan negara yang lebih baik. 
BPK dalam melaksanakan tugasnya 
diharap kan dapat memuaskan para 
pemilik kepentingan dengan cara 
membangun kapasitas yang berkelan-
jutan. BPK saat ini, sangat perlu mem-
benahi diri untuk dapat mengelola 
tantangan dan risiko strategis yang 
dapat menghambat pemenuhan tugas 
dan wewenang tersebut. 

Dengan portofolio AKN VII, pro
gram pemeriksaan apa yang akan 
diprioritaskan?

Prioritas program pemeriksaan di 
AKN VII harus kita pandang sebagai sa-
tu kesatuan dengan tugas BPK secara 
keseluruhan, sehingga prioritas utama 
pemeriksaan adalah pemeriksaan yang 
berkolaborasi dengan pemeriksaan 
lainnya dalam rangka menciptakan ni-
lai tambah dalam pengelolaan negara. 
Kolaborasi pemeriksaan tersebut harus 
mempertimbangkan hal-hal yang 
menjadi isu publik.

BPK harus peka terhadap harapan 
masyarakat dan harus dinamis dalam 
menetapkan fokus pemeriksaannya. 
Berdasarkan capaian kinerja peme-
rintah lima tahun terakhir, rencana 
kerja pemerintah berikutnya, dan 
harapan masyarakat luas, maka ter-
dapat beberapa isu publik saat ini 
yang berkaitan dengan AKN VII seperti 
ketahanan energi (energy security), 

ketahanan pangan (food security), dan 
pertumbuh an ekonomi.

Pangan merupakan kebutuhan 
pelayanan dasar bagi publik sekaligus 
aspek penting dalam menjaga stabilitas 
nasional. Sementara Indeks Ketahanan 
Pangan Indonesia versi FAO masih 
rendah, tertinggal dari negara-negara 
di kawasan asia. Dalam ketahanan pa-
ngan, pemeriksaan BPK harus memam-
pu memastikan pelaksanaan peran 
BUMN dalam menjaga produksi dan 
ketersediaan, distribusi, serta stabilitas 
harga pangan. Pemeriksaan BPK harus 
mampu meningkatkan kolaborasi antar 
BUMN dan antara BUMN dengan stake-
holders lainnya untuk meningkatkan 
Indeks Ketahanan Pa ngan Indonesia.

Dalam hal energi, saat ini BUMN 
merupakan tumpuan utama untuk 
mewujudkan ketahanan energi nasio-
nal. PLN dan Pertamina merupakan dua 
BUMN utama yang mendapat amanat 
untuk menjaga ketersediaan dan acces-
sibility energi yang dibutuh kan masya-
rakat luas. Selain memasti kan pasokan 
yang cukup, BUMN juga diharapkan 
mampu menjaga harga listrik dan BBM 
yang terjangkau dan stabil di seluruh 
wilayah Republik Indonesia. Kondisi 
produksi dan konsumsi migas yang me-
nempatkan Indonesia sebagai negara 
net importir migas saat ini, merupakan 
tantangan tersendiri bagi BUMN dan 
bagi pemeriksaan BPK. Di satu sisi, Per-
tamina maupun BUMN bidang energi 
lainnya diharapkan mendukung pro-
gram ketahanan energi nasional dan di 
sisi lain juga diharapkan tetap berkon-
tribusi dalam penerimaan Negara. BPK 
harus mampu mendorong harmonisasi 
kedua peran tersebut.

Prioritas pemeriksaan berikutnya 
adalah tentu saja pemeriksaan yang 
mampu mendorong terwujudnya 
BUMN yang sehat, berdaya saing inter-
nasional, dan berkontribusi terhadap 
APBN serta pertumbuhan ekonomi. 
BUMN–BUMN yang memang dibentuk 
dan memilik kapasitas untuk mengha-
silkan laba secara sehat, selain men-
dukung program–program pemba-
ngunan, juga akan kita dorong untuk 

menghasilkan laba secara optimal se-
hingga dapat berkontribusi terhadap 
penerimaan negara. Perbaikan tata 
kelola internal BUMN, efisiensi biaya, 
dan pemanfaatan teknologi informasi 
merupakan beberapa hal yang harus 
kita perhatikan dalam hal ini.        

Bagaimana dengan upaya 
pening katan kerja sama dengan 
kementerian dan lembaga di bawah 
portofolio AKN VII?

Kata kunci dalam peningkatan ker-
ja sama saat ini adalah sinergi dan ko-
laborasi. Seperti yang saya sampaikan 
sebelumnya, sinergi dan kolaborasi 
harus dimaknai dalam kerangka tugas 
pemeriksaan BPK secara keseluruhan, 
tidak terbatas pada K/L yang menjadi 
portofolio AKN VII. Khusus untuk kerja 
sama K/L yang menjadi portofolio AKN 
VII, kita akan mendorong peningkatan 
sinergi dan kolaborasi antar BUMN. Ki-

n Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing
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ta akan memastikan terjadinya aliansi 
strategis melalui efisiensi biaya dan 
sinergi antar BUMN, mencegah per-
saingan tidak sehat antar BUMN, dan 
mencegah overlapping core business 
dan/atau pelaksanaan kegiatan utama 
di antara BUMN. BPK hendaknya mam-
pu memetakan area atau core business 
BUMN yang dapat dikolaborasikan 
satu sama lain untuk mendukung 
program pemerintah maupun dalam 
menghasilkan laba secara sehat.

Selain itu, AKN VII juga kita harap-
kan dapat meningkatkan kerja sama 
dengan portofolio pemeriksaannya 
melalui pelaksanaan kewenangan BPK 
selain pemeriksaan, misalnya pembe-
rian pendapat. Kita harus memastikan 
dengan berbagai pendekatan agar 
rekomendasi BPK benar-benar apli-
katif dan bermanfaat, serta jika ada 
hal-hal positif yang belum dapat kita 
sampaikan melalui pemeriksaan akan 
kita sampaikan melalui pendekatan 
kewenangan lainnya sesuai ketentuan. 
Dalam hal ini, kita harus membangun 
komunikasi yang efektif dengan para 
pemangku kepentingan untuk me-
mahami dan memenuhi harapan dan 
tuntutan mereka.

BPK selama ini terus mendorong 
pelaksanaan pemeriksaan kinerja, 
bagaimana menurut Bapak ter
kait hal ini dalam meningkat kan 
transparansi tata kelola keuang an 
negara?

Saya sangat tertarik dan menaruh 
harapan besar terhadap pemeriksaan 
kinerja yang dilakukan BPK. Sesuai 
dengan peraturan perundangan dan 
praktik terbaik internasional, peme-
riksaan kinerja merupakan salah satu 
mandat BPK untuk menilai aspek eko-
nomis, efisiensi, dan efektivitas penge-
lolaan keuangan negara.

Dalam hal pengelolaan Keuangan 
Negara di BUMN, sebagaimana priori-
tas yang saya sebutkan sebelumnya, 
maka efektivitas dan efisiensi menjadi 
aspek yang terutama kita perhatikan 
dalam pemeriksaan BUMN. Agar pe-
meriksaan kinerja dapat memberikan 
nilai tambah dalam pengelolaan 

BUMN, komunikasi yang intensif dan 
perencanaan pemeriksaan yang sesuai 
kebutuhan merupakan salah satu kun-
ci utama dalam pemeriksaan kinerja.

Rekomendasi sebagai output uta-
ma pemeriksaan kinerja, sesuai UU 
harus benar-benar mampu mening-
katkan aspek efektivitas dan efisiensi 
BUMN sesuai dengan visi Presiden dan 
Wakil Presiden. Pemeriksaan kinerja 
harus benar-benar menyentuh core 
business dan/atau pelaksanaan kegiat-
an utama BUMN sehingga dengan 
sumber daya pemeriksaan yang ter-
batas kita dapat memperoleh leverage 
yang optimal dalam meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi BUMN secara 
keseluruhan. Rekomendasi yang efek-
tif harus dibangun melalui suatu me-
kanisme proses yang transparan dan 
akuntabel serta terukur.

Terkait dengan sumber daya ma
nusia (SDM), kompetensi pemeriksa 
menjadi pondasi utama dalam me
lakukan pemeriksaan. Bagaimana 
kebijakan Bapak terkait peningkat
an kompetensi pemeriksa di AKN 
VII?

SDM BPK yang sebagian besar 
merupakan pemeriksa merupakan 
modal utama yang menentukan 
keberhasil an pelaksanaan misi untuk 
pencapaian visi BPK. Dalam human 
capital management, SDM harus dipan-
dang sebagai kumpulan pengetahuan, 
keahlian, dan keterampilan pegawai 
BPK yang dimanfaatkan untuk mening-
katkan produktivitas BPK. Sebagai 
bagian dari BPK, manajemen SDM di 
AKN VII tentu harus sejalan dengan ke-
bijakan dan manajemen SDM di BPK.

Khusus di AKN VII, kompetensi 
pemeriksa harus mendukung priori-
tas pemeriksaan sebagaimana yang 
saya sampaikan sebelumnya. Saya 
yakin, selama ini pemeriksa BPK seca-
ra umum telah memiliki kompetensi 
yang memadai sesuai dengan standar 
kompetensi jabatan pemeriksa. Pada 
level tertentu, pemeriksa harus memi-
liki kemampuan teknis yang mumpuni 
dan komunikasi yang efektif sehingga 

mampu bersinergi antar pemeriksa, 
antar AKN, dan dengan para pemang-
ku kepentingan eksternal.

Selain itu, untuk mendukung peme-
riksaan kinerja, kemampuan research 
juga sangat penting untuk mengetahui 
isu publik dan tema-tema pemeriksaan 
yang memiliki leverage tinggi terhadap 
peningkatan efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan Keuangan Negara pada 
portofolio AKN VII. Kompetensi yang 
dibarengi dengan integritas yang tinggi 
sangat diperlukan untuk dimiliki semua 
auditor di AKN VII sehingga dengan 
demikian diharapkan mampu mengha-
silkan out put yang optimal.

Pada level teknis, pemeriksa AKN 
VII harus memiliki kompetensi men-
desain dan mengeksekusi pemerik-
saannya secara efisien dan efektif. Un-
tuk itu, kita harus selalu meningkatkan 
pemahaman pemeriksa tentang stan-
dar dan pedoman pemeriksaan, serta 
kemampuan analisisnya sehingga 
menghasilkan hasil pemeriksaan yang 
sesuai dengan standar dan pedoman 
sekaligus bermanfaat.     

Apa harapan Bapak terhadap 
BPK di masa mendatang?

Mengingat begitu strategisnya 
kedudukan dan kewenangan BPK, 
saya berharap BPK dapat memberikan 
warna bagi tata kelola keuangan nega-
ra dalam bingkai NKRI. Saya yakin, de-
ngan mengoptimalkan pemanfaatan 
kapasitas yang dimiliki, maka BPK da-
pat menghadapi tantangan sekaligus 
memanfaatkan peluang untuk men-
ciptakan nilai tambah dalam penge-
lolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara dalam rangka mewujudkan 
kemakmuran masyarakat.

Selain itu, BPK juga harus mampu 
menjadi contoh yang baik (model orga-
nization) bagi instansi lain di Indonesia 
maupun bagi BPK negara lain. Selalu 
meningkatkan diri, bekerja sesuai kapa-
sitas, membangun komunikasi yang 
efektif, serta bersinergi dan berkolabo-
rasi untuk tujuan bersama merupakan 
hal-hal yang harus kita lakukan saat ini 
dan di masa mendatang. l

ANGGOTA BARU
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Menyongsong 
Renstra Baru

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
menggelar Rapat Kerja (Raker) Pelak-
sana BPK Tahun 2019. Rapat kerja ini 
mengusung tema “Dengan Rencana 
Strategis (Renstra), Wujudkan BPK 
Aktif dalam Mencapai Tujuan Negara” 

yang dilaksanakan selama dua hari pada 7-8 Okto-
ber 2019.

Raker dibuka secara resmi oleh Ketua BPK pe-
riode 2017-2019, Moermahadi Soerja Djanegara. 
Dalam arahannya, Moermahadi mengatakan, tema 
yang diusung dalam raker ini merupakan wujud 
semangat seluruh insan BPK  dalam menjalankan 
renstra baru periode 2020–2024. Saat ini, BPK telah 

berhasil menyelesaikan rancangan teknokratik 
renstra BPK 2020–2024.

Rancangan Teknokratik Renstra merupakan 
dokumen awal dalam tahapan perencanaan stra-
tegis BPK selama tahun 2020-2024 sebagai kelan-
jutan Renstra BPK periode sebelumnya. Alur pikir 
pengembangan Rancangan Teknokratik Renstra 
BPK memiliki dasar hukum UUD 1945, mandat dan 
kewenangan BPK serta peraturan perundangan 
lainnya. Selain itu, kondisi pencapaian Renstra sam-
pai dengan tahun 2019, lingkungan strategis dan 
kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke de-
pan juga menjadi faktor pertimbangan penyusunan 
Rancangan Teknokratik Renstra BPK 2020-2024.

Periode Rancangan Teknokratik Renstra BPK 2020-2024 menyesuaikan 
dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) untuk memudahkan penyusunan arah kebijakan pemeriksaan 
lima tahun ke depan agar sesuai dengan agenda pembangunan nasional.

BPK BEKERJA
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Periode Rancangan Teknokratik Renstra BPK 
2020-2024 ini menyesuaikan dengan periode Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan 
arah kebijakan pemeriksaan lima tahun ke depan 
sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Se-
lain itu, kebijakan pemeriksaan BPK juga memper-
hatikan kebutuhan yang menjadi perhatian publik 
dan permintaan pemangku kepentingan. Dengan 
demikian, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, peme-
rintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
rangka pengambilan keputusan sesuai dengan 
tugas dan wewenang masing-masing untuk men-
capai tujuan negara.

Moermahadi menyampaikan, keputusan untuk 
menarik maju periode renstra dimaksudkan agar 
peran BPK dalam mengawal pembangunan nasio-
nal dapat beriringan dengan pelaksanaan pem-
bangunan oleh pemerintah, sehingga pada akhir-
nya dapat lebih meningkatkan kemanfaatan hasil 
pemeriksaan BPK. Keselerasan renstra BPK dengan 
program pemerintah yang tertuang dalam Renca-
na Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), akan 
mempermudah BPK dalam menentukan program 
pemerintah yang akan diperiksa.

“Renstra BPK harus disusun secara matang dan 
cermat, karena mempunyai fungsi sangat vital dan 
sentral untuk menentukan keberhasilan BPK dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” kata 
Moermahadi.

Moermahadi mengatakan, visi yang dirancang 
dalam renstra teknokratik BPK periode 2020–2024 
yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang 
berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola ke-
uangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, 
untuk mencapai tujuan bernegara”. Visi ini dimak-
sudkan agar BPK dapat mengoptimalkan mandat-
nya sebagai lembaga negara yang kredibel, bebas 
dan mandiri, serta mewujudkan perannya secara 
aktif dalam pemeriksaan pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara.

Dia mengingatkan, karena peran BPK semakin 
luas, maka BPK harus meningkatkan kualitas hasil 
pemeriksaan sehingga mampu memberikan man-
faat bagi para pemangku kepentingan.

“Pimpinan BPK senantiasa mengimbau agar 
seluruh pelaksana BPK, senantiasa menjaga dan 
memelihara nama baik dan marwah BPK. Ingat 
dan implementasikan seluruh nilai-nilai dasar BPK, 
yaitu independensi, integritas dan profesionalisme 
dalam setiap pelaksanaan tugas”, ujar Moermahadi.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK 
menyusun beberapa misi yakni memeriksa tata ke-
lola dan tanggung jawab keuangan negara untuk 
memberikan rekomendasi, pendapat, pertimbang-
an, kemudian mendorong pencegahan korupsi 
dan percepatan penyelesaian ganti kerugian nega-
ra, dan melaksanakan tata kelola organisasi yang 
transparan dan berkesinambungan agar menjadi 
teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi ter-
sebut dilakukan dengan tujuan strategis, yaitu 
meningkatnya tata kelola keuangan negara yang 
berkualitas dan bermanfaat. Tujuan yang telah 
ditetapkan itu akan dicapai melalui pelaksanaan 
sasaran strategis, yaitu meningkatnya pemanfaat-
an rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan nega-
ra serta penyelesaian ganti kerugian negara yang 
didukung tata kelola organisasi yang berkinerja 
tinggi.

Sasaran strategis tersebut dicapai melalui be-
berapa strategi yang dikelompokkan dalam dua 
arah kebijakan yang disusun dengan menyelaras-
kan program penganggaran BPK.

Arah kebijakan pertama adalah Peningkatan 
sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan 
penyelesaian ganti kerugian negara secara ber-
kelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri atas lima 
strategi, yakni dengan meningkatkan kapabilitas 
organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis, 
meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strate-
gis, antisipatif, dan responsif, serta meningkatkan 

n Moermahadi Soerja Djanegara
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efektivitas pelaksanaan pengawasan internal.
Selain itu, BPK juga akan mewujudkan pusat 

unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan 
keuangan negara dan menguatkan regulasi dan 
aspek hukum keuangan negara serta penyelesaian 
ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan si-
nergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. 
Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk meng-
optimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja 
sama dengan pemangku kepentingan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang saat 
raker masih menjabat sebagai Anggota I mengata-
kan, diperlukan satu unit kerja yang dapat menjadi 
center of knowledge management dalam pemerik-
saan kinerja. Satuan kerja tersebut, kata Agung, 
akan mengumpulkan pengetahuan yang didapa-
tkan dalam pemeriksaan kinerja untuk kelompok 
entitas tertentu.

Agung mencontohkan pemeriksaan kinerja ter-
hadap badan usaha milik negara (BUMN) operator 
pelabuhan di Indonesia atau Pelindo. Dia menje-
laskan, Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo III adalah 
perusahaan dengan basis operasional yang serupa.

“Kalau kita sudah punya template atau hasilnya 
maka satu pemeriksaan kinerja ini bisa menjadi da-
sar pengembangan pemeriksaan kinerja untuk en-
titas dengan basis operasi yang sama,” kata Agung.

Selain itu, Agung menyoroti sinergi antarpe-
meriksa di BPK. Menurut Agung, seluruh Auditorat 
Keuangan Negara (AKN) di BPK harus bisa bekerja 

sama dengan AKN lainnya.
Agung berharap dapat dikembangkan suatu 

proses bisnis yang memungkinkan satu AKN dapat 
dengan cepat berkomunikasi dengan AKN lainnya. 
Dia mencontohkan, AKN I melakukan pemeriksaan 
terhadap Kementerian Perhubungan atau Kemen-
terian Pertahanan. Sementara di dalamnya terda-
pat pihak terkait yakni BUMN.

“Perlu ada suatu proses bisnis yang memung-
kinkan AKN saling berkomunikasi dan proses ter-
sebut betul-betul didukung oleh kita semua,” kata 
Agung.

Wakil Ketua BPK yang sebelumnya menja-
bat se bagai Anggota II BPK Agus Joko Pramono 
menga takan, unit-unit organisasi di BPK yakni 
Badiklat PKN, Kaditama Revbang PKN, Inspektorat 
Utama (Itama), dan pengembangan teknologi in-
formasi harus dikelola secara strategis.

“Organisasi-organisasi ini harus dikelola secara 
strategis. Bukan dikelola secara tahun ke tahun. 
Sehingga, organisasi ini menunjang ujung tombak 
dari BPK yakni AKN,” kata Agus.

Selain itu, Agus mengatakan, kinerja BPK ke de-
pan akan diukur melalui SAI Performance Measure-
ment Framework (PMF). Menurut Agus, SAI PMF 
harus dilekatkan dengan renstra BPK. Penyusunan 
renstra juga harus mengikuti Rancangan Pemerin-
tah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kita perlu menyiapkan ukuran rekomendasi 
yang strategis. Usahakan setiap pemeriksaan kita 
adalah strategical process,” kata Agus. l

n Pimpinan BPK menjadi narasumber di Rapat Kerja Pelaksana 2019.
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Renstra sebelumnya 
menggunakan strategi tema 
dan fokus pemeriksaan untuk 
menilai pencapaian RPJMN 
dalam waktu 5 tahun dengan 
memilih 12 tema dan 18 
fokus pemeriksaan. Namun, 
pada Renstra 2020-2024, BPK 
memiliki strategi pemeriksaan 
yang meliputi tematik nasional 
dan tematik lokal.

B
adan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) telah menyusun 
Rancangan Teknokratik 
Rencana Strategis (Ren-
stra) 2020-2024. Ran-
cangan renstra tersebut 

telah disetujui Pimpinan BPK periode 
2015-2019 dan kemudian diserahkan 
kepada Pimpinan BPK periode 2019-
2024 untuk ditetapkan. 

Kepala Direktorat Utama Perencana-
an Evaluasi dan Pengembangan Pe-
meriksaan Keuangan Negara (PKN) Sla-

met Kurniawan mengatakan, Rancangan 
Teknokratik Renstra 2020-2024 disetujui 
pimpinan BPK periode 2015-2019 dalam 
rapat kerja pelaksana 2019 dengan tema 
“Dengan Renstra, Wujudkan BPK Aktif 
dalam Mencapai Tujuan Negara” yang 
digelar pada 7-8 Oktober 2019. 

Slamet menjelaskan, tujuan 
di gelarnya raker tersebut untuk 
mendapat kan arahan dari pimpinan 
BPK berupa kebijakan terkait kegiat-
an BPK dalam pelaksanaan tugas 
pe meriksaan serta kesetjenan dan 
penunjang dalam rang ka penyusunan 
Renstra 2020-2024.

“Pimpinan juga berpesan agar 
seluruh jajaran Pelaksana BPK untuk 
berkomitmen dalam mempertajam ru-
musan-rumusan rancangan teknokratik 
renstra ini, hingga nanti ditetapkan 
menjadi Renstra BPK Tahun 2020-2024,” 
kata Slamet kepada Warta Pemeriksa. 

Rancangan Teknokratik Renstra 
BPK 2020-2024 yang disusun sela-
ras dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024. Penyelarasan itu bertujuan 

untuk mengawal capaian target-target 
yang ditetapkan dalam RPJMN dan 
tujuan/indikator Sustainable Develo-
pment Goals (SDGs) atau Tujuan Pem-
bangunan berkelanjutan. 

Slamet menambahkan, pendekat an 
SAI Performance Measurement Frame-
work (PMF) akan digunakan sebagai 
parameter untuk melihat keberhasilan 
Renstra BPK. Rancangan Teknokratik 
Renstra 2020-2024 disusun dengan 
memperkuat peran insight dan foresight 
BPK, tanpa meninggalkan peran over-
sight yang selama ini telah dilakukan. 

Slamet menjelaskan, BPK me-
lakukan perubahan mendasar dalam 
menyusun Renstra BPK 2020-2024. Hal 
itu karena periode Renstra BPK tidak 
lagi terjeda satu tahun dari pemerin-
tah, melainkan sama dengan periode 
RPJMN. Hal ini sesuai dengan keputus-
an Sidang BPK pada 9 Januari 2019 
bah wa BPK akan menyelesaikan ren-
stra periode berjalan pada tahun 2019 
dan menyusun renstra berikutnya 
dengan periode yang menyesuaikan 
dengan periode RPJMN. 

BPK Perkuat Peran Lewat 
Renstra 20202024

n Pembukaan Rapat Kerja Pelaksana 2019 oleh Pimpinan BPK.
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Ditama Revbang kemudian meng-
inisiasi proses penyusunan renstra 
secara bottom up dengan menyeleng-
garakan berbagai kegiatan seperti fo-
cus group discussion, rapat koordinasi, 
rapat kerja yang melibatkan pihak in-
ternal dan eksternal. Selanjutnya, Dita-
ma Revbang memaparkan Rancangan 
Teknokratik Renstra BPK 2020-2024 pa-
da Sidang BPK tanggal 18 September 
2019 untuk mendapatkan arahan dan 
persetujuan. 

“Alhamdulillah, Rancangan Tek-
nokratik Renstra 2020-2024 telah 
mendapat persetujuan pimpinan BPK 
periode 2015-2019 dan akan diserah-
kan kepada Pimpinan BPK periode 
2019-2024. Agar definitif menjadi 
Renstra BPK 2020-2024, Rancangan 
Teknokratik Renstra BPK harus melalui 
proses politik yaitu dengan memper-
oleh arahan dan ditetapkan oleh Pim-
pinan BPK,” tutur dia.

Renstra BPK 2020–2024 akan 
meng usung semangat sinergi dan 
kolaborasi yang didukung oleh know-
ledge management, change manage-
ment, dan manajemen risiko yang 
berkelanjutan. 

Slamet mengatakan, strategi BPK 
ke depan juga akan diselaraskan se-
cara hierarki dari BPK Wide (ringkasan 
eksekutif indikator kinerja utama ting-
kat organisasi) hingga ke level satker 
terendah dan juga bersifat cross-cut-
ting. Setiap strategi tidak dapat berdiri 
sendiri dan harus mendapat dukungan 
dari strategi lain. 

“Masing-masing strategi yang difor-
mulasikan harus saling mendukung satu 
sama lain dalam menunjang ke giat an 
pemeriksaan sebagai core business BPK 
dengan mengedepankan semangat si-
nergi dan kolaborasi,” kata Slamet. 

Pada sisi pemeriksaan, BPK terus 
ber upaya meningkatkan kualitas pe-
me riksaan agar bermanfaat lebih be-
sar dalam peningkatan akuntabilitas 
pe  ngelolaan keuangan negara dan 
me   ningkatkan peran BPK dalam mem-
berikan perbaikan berkelanjutan atas 
program pembangunan melalui pelak-
sanaan pemeriksaan tematik nasional 

dan lokal.  
Renstra 2020-2024 berbeda de-

ngan renstra sebelumnya. Renstra se-
belumnya menggunakan strategi tema 
dan fokus pemeriksaan untuk menilai 
pencapaian RPJMN dalam waktu 5 
tahun dengan memilih 12 tema dan 
18 fokus pemeriksaan. Namun, pada 
Renstra 2020-2024, BPK menggunakan 
strategi pemeriksaan yang meliputi te-
matik nasional dan tematik lokal.

Pemeriksaan tematik nasional 
yang dilaksanakan akan diselaraskan 
dengan agenda pembangunan RPJMN 
lima tahun mendatang dan agenda 
SDGs. Pada RPJMN ke depan, pemerin-
tah memiliki 7 agenda pembangunan 
nasional, yaitu Memperkuat Ketahan-
an Ekonomi untuk Pertumbuhan 
yang Berkualitas; Mengembangkan 
Wilayah untuk Mengurangi Kesen-
jangan; Meningkatkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas dan Berdaya 
Saing; Membangun Kebudayaan dan 
Karakter Bangsa; Memperkuat Infra-
struktur untuk Mendukung Pengem-
bangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  
Membangun Lingkungan Hidup, 
Meningkat kan Ketahanan Bencana 
dan Perubahan Iklim; dan Memperkuat 
Stabilitas Polhukhankam dan Transfor-
masi Pelayanan Publik. 

Pada setiap agenda pembangun-
an nasional tersebut juga telah mem-
pertimbangkan agenda SDGs yang 
relevan. “Jadi dengan melaksanakan 
pemeriksaan tematik nasional, BPK 
akan dapat mengawal agenda pem-
bangunan nasional sekaligus agenda 
global. BPK akan menetapkan agenda 
pembangun an nasional yang akan di-
lakukan pemeriksaan tematik nasional. 
Strategi ini akan melibatkan seluruh 
satker di BPK sebagai bentuk sinergi 
dan kolaborasi yang menjadi semangat 
Renstra BPK 2020–2024,” ujar Slamet.

Pemeriksaan tematik lokal juga 
akan diselaraskan dengan rencana 
pembangunan daerah/kewilayahan 
yang dilaksanakan oleh satu atau be-
berapa satker perwakilan dengan isu 
yang sama. Strategi ini digunakan un-
tuk menangkap permasalahan-perma-

salahan lokal yang menjadi perhatian 
publik. Sebagai contoh, permasalahan 
kebakaran hutan dan lahan yang terja-
di di beberapa daerah di Indonesia. 

“Ini bisa menjadi isu penting bagi 
BPK Perwakilan untuk dikembangkan 
dalam pemeriksaan agar diketahui root 
causes-nya sehingga dapat diberikan 
rekomendasi yang membawa perbaik-
an dan menyelesaikan permasalahan 
publik,” ujar Slamet. Pemeriksaan 
tematik ini diharapkan menghasilkan 
pemeriksaan yang strategis, karena 
akan memperhatikan unsur tematik, 
holistik, integratif dan spasial sebagai-
mana menjadi karakter agenda pem-
bangunan nasional. 

Dengan memperhatikan unsur ini, 
BPK akan dapat melakukan pemerik-
saan secara komprehensif mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi pada seluruh kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah yang 
relevan. Strategi ini juga mengopti-
malkan seluruh satker yang dimiliki BPK 
sesuai dengan kewenangan dan porto-
folionya masing-masing,” ucap dia.

Hasil pemeriksaan tematik nasional 
dan lokal ini sekaligus bermanfaat 
untuk menguatkan kewenangan 
BPK dengan memberikan pendapat 
strategis kepada pemerintah. Strategi 
ini akan menguatkan focal point BPK 
untuk menjadi pusat perhatian para 
pemangku kepentingan atas isu-isu 
strategis yang sedang berkembang.

Renstra BPK 2020–2024 merupakan 
Renstra BPK keempat BPK. Proses pe-
nyusunan Rancangan Teknokratik 
Ren stra 2020-2024 menggunakan 
pen dekatan kerangka logis atau logical 
frame work. Hal ini berbeda dengan 
renstra sebelumnya yang menggunakan 
pendekatan balanced scorecards (BSC). 

Perbedaan lain dapat dilihat pada 
strategi pemeriksaan. Pada Renstra 
2016–2020, strategi pemeriksaan yang 
digunakan BPK bertujuan untuk me-
nyimpulkan atau memberikan penilaian 
program pembangunan pemerintah 
yang telah dipilih menjadi fokus peme-
riksaan BPK pada akhir periode renstra.  

Sedangkan pada Renstra 2020–
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Sejumlah Perbedaan Renstra 2016-2020 
dengan Renstra 2020-2024

RENSTRA 2016-2020 RENSTRA 2020-2024

Menggunakan strategi tema dan fokus pe-
meriksaan untuk menilai pencapaian RPJMN 

dalam waktu 5 tahun dengan memilih 12 
tema dan 18 fokus pemeriksaan.

Menggunakan pendekatan balanced scorecards 
(BSC).

Strategi pemeriksaan bertujuan menyimpulkan 
atau memberikan penilaian program pembangun-

an pemerintah yang telah dipilih menjadi fokus 
pemeriksaan BPK pada akhir periode renstra.

Menunjukkan visi untuk meningkatkan 
peranan ke luar organisasi dengan mendorong 
pengelolaan keuangan negara untuk mencapai 

tujuan negara.

Menggunakan strategi pemeriksaan yang meliputi 
tematik nasional dan tematik lokal. Pemeriksaan 
tematik nasional yang dilaksanakan akan disela-

raskan dengan agenda pembangunan RPJMN lima 
tahun mendatang dan agenda SDGs. Pemeriksaan 
tematik lokal juga akan diselaraskan dengan ren-

cana pembangunan daerah/kewilayahan.

Proses penyusunan renstra menggunakan pende-
katan kerangka logis atau logical framework.

Pemeriksaan bertujuan memberikan rekomendasi 
strategis yang memberikan continuous improve-
ment setiap tahun kepada pemerintah melalui 
Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pendapat BPK.

BPK akan meningkatkan peranan ke luar organi-
sasi dengan merumuskan visi “Menjadi Lembaga 
Pemeriksa Keuangan Terpercaya yang berperan 
aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan 
Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk 

Mencapai Tujuan Negara”.

1

2

3

4

2024, strategi pemeriksaan bertujuan 
untuk memberikan rekomendasi 
strategis yang memberikan continuous 
improvement setiap tahun kepada pe-
merintah melalui Laporan Hasil Peme-
riksaan dan Pendapat BPK. Untuk itu, 
Renstra BPK 2020-2024 akan menggu-
nakan strategi pemeriksaan tematik 
nasional dan tematik lokal.

Perbedaan yang terakhir tercer-
min pada visi BPK. Visi BPK 2020-2024 
merupakan kelanjutan dari visi BPK 
pada renstra periode sebelumnya. 
Setelah reformasi keuangan negara 
dan terbitnya UU Nomor 15 Tahun 
2006 tentang BPK, Renstra BPK perio-
de 2006-2010 dan periode 2011-2015 
menyajikan visi yang ingin menguat-
kan tata kelola organisasi BPK sebagai 
lembaga pemeriksa keuangan negara. 

Selanjutnya, pada Renstra BPK 
periode 2016-2020 yang saat ini masih 
dilaksanakan,  BPK menunjukkan visi 
untuk meningkatkan peranan ke luar 
organisasi dengan mendorong penge-
lolaan keuangan negara untuk menca-
pai tujuan negara. 

Pada periode 2020-2024 nanti, BPK 
akan meningkatkan peranan ke luar 
organisasi dengan merumuskan visi 
“Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuang-
an Terpercaya yang berperan aktif 
dalam Mewujudkan Tata Kelola Ke-
uangan Negara yang Berkualitas dan 
Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan 
Negara”. Melalui visi ini, BPK akan me-
nunjukkan perannya secara aktif da-
lam pencapaian tujuan negara melalui 
pemeriksaan sebagai bentuk pelaksa-
naan mandat konstitusionalnya. 

Untuk mencapai target Renstra 
2020-2024, identifikasi risiko akan di-
terapkan berupa identifikasi kejadian, 
penyebab, dan dampak risiko yang 
dapat mempengaruhi pencapaian 
sasaran strategi/strategi dalam Renstra 
2020-2024 dan rencana aksi mitigasi 
yang harus dilaksanakan oleh seluruh 
satuan kerja pemilik risiko. 

Dalam penerapannya, kata Sla-
met, setiap awal tahun akan ditanda-
tangani Piagam Manajemen Risiko 
oleh Pimpin an BPK dan Pimpinan Unit/
Satuan Kerja Pemilik Risiko. Dokumen 
ini merupakan komitmen penerapan 
manajemen risiko yang meliputi pene-
tapan konteks, profil dan peta risiko, 
serta penanganan risiko pada level 
BPK, Satuan Kerja Pemilik Risiko Eselon 
I dan Eselon II. l
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AGUNG FIRMAN SAMPURNA KETUA BPK

n Ketua BPK Agung Firman Sampurna

Program Baru, 
Semangat Baru
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Terobosan atau langkah baru 
apa yang akan Bapak lakukan ke 
depan?

Saya terpilih dengan mandat 
sempurna, terpilih secara aklamasi. Ini 
sesuatu yang baru dan ini saya pikir 
merupakan satu modal yang sangat 
bernilai dalam membangun tim yang 
lebih solid. Audit kan kerja tim. Oleh 
karena itu, ke depannya semangat 
membangun tim itu kita mulai dari 
Pimpinan BPK.

Kita perlu mengintensifkan komuni-
kasi antarpimpinan melalui Sidang Ba-
dan. Itu tentu akan menjadi catatan bagi 
Pimpinan BPK agar mereka juga lebih 
intensif datang ke Sidang Badan. Kecuali, 
ada hal-hal yang terkait dengan peme-
riksaan dan tidak dapat ditinggalkan.

Kemudian, kita juga penting un-
tuk mempermudah akses informasi 
antarportofolio. Memang akan ada 
perubah an nomenklatur. Sudah di-
sepakati, tidak lagi auditorat utama 
ke uangan negara dan penyebutan 
auditor utama. Sementara ini yang 
disepakati adalah direktur jenderal. 
Tapi mungkin kalau dilihat internatio-
nal best practices namanya menjadi 
auditor jenderal untuk jabatannya dan 
auditorat jenderal untuk organisasinya.

Kami akan mendorong diskusi 
yang lebih intensif untuk pemeriksaan 
bersama. Jadi kita perlu membuat te-
ma-tema pemeriksaan bersama untuk 
hal bersifat strategis. Meski, barang-
kali berangkat dari satu entitas pada 
porto folio tertentu.

Jadi, diskusinya bersama. Contoh-
nya, pemeriksaan laporan keuangan 
Bank Indonesia dan review transparan-
si fiskal itu disarankan konsep hasil pe-

meriksaan (KHP)-nya dibahas bersama 
antara para Pimpinan BPK agar men-
jaga prinsip kolektif kolegial. Ini kan 
isunya besar sehingga bisa dibahas 
dalam Sidang Badan.

Isu strategis lainnya seperti masa-
lah BPJS, kemudian alokasi dana pen-
didikan juga itu hal yang sama. Kita ju-
ga punya program-program yang baru 
untuk mengawal semangat baru ini.

Penting untuk dipahami bahwa 
hasil audit ini adalah dalam rangka 
memberikan informasi bagi pengambil 
kebijakan, bagi pemangku kepenting-
an. Kita berharap informasi ini menjadi 
lebih dalam, lebih komprehensif, se-
hingga itu akan membuat pengambil-
an kebijakan lebih memadai.

Ada dua isu besar dalam penge-
lolaan fiskal, yaitu pada tingkat pusat 
dan daerah. Saya pikir, instrumen pe-
meriksaannya akan diupayakan untuk 
ditambah.

Selama ini untuk di tingkat pusat, 
kita memiliki review transparansi fiskal. 
Review ini dilakukan mulai dari 2006 
dan kemudian kita gunakan manual on 
fiscal transparency yang diterbitkan oleh 
Dana Moneter Internasional (IMF). Sete-
lah berjalan kurang lebih 13 tahun dan 
kemudian sudah ada per ubahan dalam 
transparansi fiskal yang menggunakan 
pendekatan kepada risiko, kita juga meli-
hat ada persoalan spesifik yang terjadi di 
masing-masing negara. Sebagai contoh 
di Indonesia, di tingkat pemerintah pu-
sat, masalah kita ini adalah utang peme-
rintah. Kita perlu memberikan informasi 
ini kepada para pemangku kepentingan 
untuk mengambil kebijakan yang sesuai 
dalam manajemen fiskal kita. Kita akan 
buat apa yang kita sebut review fiscal 

resiliency atau fiscal sustainability.
Sedangkan pada tingkat daerah, 

ini juga penting. Daerah itu salah satu 
semangat reformasi. Semangat itu 
yakni otonomi daerah dan kebijakan 
desentralisasi fiskal. Interpretasi desen-
tralisasi fiskal itu saat ini misleading 
yakni jumlah anggaran nasional itu 
banyak yang ke daerah. Padahal, sebe-
narnya tujuan desentralisasi fiskal ada-
lah kemandirian fiskal. Justru dengan 
dibentuknya daerah otonomi baru, 
diberikan kewenangan banyak, daerah 
punya kemampuan untuk mendanai 
sendiri pengeluarannya.

Tapi yang terjadi sekarang, justru 
sebagian besar daerah itu semakin ter-
gantung pada pemerintah pusat. For-
mulanya sudah ada. Kita akan mem-
buat narasi, mungkin tahun depan. 
Formulanya akan kita tampilkan beru-
pa indeks kemandirian fiskal daerah.

Maka, di AKN V dan AKN VI di be-
la kang laporan hasil pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) akan diberikan tambah-
an suplemen tentang berapa angka 
ke mandirian fiskal daerah. Kemudian 
akan kita berikan catatan, apa keku-
rangannya. Apakah pendapatan asli 
daerah (PAD)-nya terlalu kecil ataukah 
utang pemerintah daerahnya besar. 
Itu akan kita berikan informasinya. Kita 
harapkan pemda itu bisa menampil-
kan neraca dan hasil review kemandi-
rian fiskal itu di koran lokal.

Kita juga akan sampaikan hal itu 
kepada asosiasi kabupaten, kota, pro-
vinsi, dan juga Kementerian Dalam 
Negeri sebagai bahan analisa.

Hal ini perlu dikomunikasikan 
dengan kementerian/lembaga (K/L) 
maupun pemda. Pendekatan apa 
yang akan dilakukan BPK kepada 
stakeholders terkait?

Ini tentu tidak membutuhkan 
persetujuan K/L karena ini adalah 
informasi yang akan kita sajikan. Jadi 
kita menambah informasi tersebut. 
Kita telah memberikan informasi opini, 
pendapat profesional pemeriksa atas 
kewajaran laporan keuangan.

A
gung Firman Sampurna telah terpilih secara aklamasi dalam 
sidang anggota untuk menjabat Ketua Badan Pemeriksa 
Ke uangan (BPK) RI. Hal itu merupakan sejarah baru dan me-
nurut Agung dapat menjadi modal kuatnya dalam memim-
pin BPK ke depan. Agung me ngatakan, BPK harus berkem-
bang menjadi lebih baik lagi. Kepada Warta Pemeriksa, Agung 

menyampaikan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk BPK baik dalam 
ranah domestik maupun internasional. Berikut petikan wawancaranya.
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Kemudian, ini akan kita tambah. 
Misalnya soal transparansi fiskal, ini 
formulanya sudah ada. Tapi, kita ingin 
lihat apakah formula itu cocok dan 
bisa disajikan sebagai salah satu suple-
men LKPP.

Sehingga, di tingkat pusat akan 
ada awareness tentang bagaimana ke-
sinambungan fiskal kita.

Terkait kiprah BPK di dunia in
ternasional, apa strategi Bapak ke 
depan?

Kiprah BPK itu sudah cukup ba-
nyak, saya pernah terlibat dalam 
Working Group on the Audit of Di-
saster-related Aid atau akuntabilitas 
dalam penggunaan dana bantuan 
untuk bencana alam. Tim itu berhasil 
menyumbangkan satu standar audit 
yakni ISSAI 5500 series. Jadi kita punya 
kontribusi besar sekali di situ.

Setelah itu, kiprah kita banyak 
antara lain sebagai eksternal auditor 
di Badan Atom Internasional dan Inter-
national Anticorruption Academy. Ke 
depan, kita akan memperluas peran 
kita sebagai pemeriksa eksternal pada 
badan-badan dunia lainnya.

Untuk memperkuat upaya itu, saya 
menyarankan dibuat semacam film 
pendek. Film itu tentang apa yang 
sudah dibuat teman-teman di Badan 
Atom Internasional. Film pendek ini 
memuat informasi tentang proses 
bidding kemudian bagaimana pe-
kerjaan rekan-rekan BPK di sana, dan 
tantang an yang dihadapi di sana. Ba-
gaimana kemudian rekomendasi yang 
disampai kan dan bagaimana akhirnya 
kita ditunjuk langsung untuk tiga ta-
hun berikutnya.

Filmnya saya berharap berformat 
semidokumenter sehingga menarik 
minat orang untuk menonton. Untuk 
diketahui, di Badan Atom Internasional 
itu yang menarik adalah di bagian pin-
tu gerbangnya. Di sana tertulis petikan 
ayat 7-8 surat Az Zalzalah. Itu kan hal 
menarik yang bisa kita jadikan cerita.

Kita akan buat film ini untuk dipu-
blikasikan ke masyakat luas. Sudah ba-
rang tentu, ini juga dibuat untuk me-

nye mangati rekan-rekan internal BPK. 
Tapi, kita ingin masyarakat luas bisa 
tahu kiprah BPK di mata internasional.

Apa strategi yang Bapak siapkan 
untuk penguatan internal BPK?

Di dalam negeri, BPK selain diperik-
sa oleh kantor akuntan publik (KAP) 
yang ditunjuk oleh Komisi XI DPR kita 
juga mendapatkan review dari se-
jumlah Supreme Audit Institution (SAI).

Salah satu hasil review itu yakni 
persoalan independensi anggaran. 
Penganggaran BPK itu dinilai kurang 
independen. Oleh karena itu, salah 
satu upaya kita tentang positioning di 
dalam negeri, kita akan mengambil 
langkah-langkah serius terhadap revisi 
undang-undang BPK. Hasil pertemuan 
perdana kami dengan Komisi XI, me-
nunjukkan dukungan politik yang luar 
biasa. Bahkan, teman-teman di Komisi 
XI mendorong agar ini bisa menjadi 
bagian dari salah satu undang-undang 
inisiatif DPR.

Ada beberapa hal yang per-
lu di ubah. Salah satunya yakni 
independen si anggaran dan indepen-
densi rekrutmen. Ketika saya berbicara 
independensi anggaran, bukan berarti 
tidak menggunakan APBN.

Mekanismenya akan kita buat 
se demikian rupa sehingga dapat 
menjamin independensi kita terhadap 
entitas yang kita periksa. Demikian 
pula dengan rekrutmen pelaksana 
BPK. Rekrutmen pelaksana akan ber-
dampak pada kebutuhan anggaran. 
Anggaran yang kita pakai adalah uang 
rakyat. Oleh karena itu, pasti tetap 
perlu mendapatkan persetujuan dari 
wakil rakyat.

Kemudian, independensi Struktur 
Organisasi Tata Kerja (SOTK). Perlu 
dipahami, untuk menambah satu AKN 
VIII itu perjuangan dimulai dari 2013 
dan baru terwujud pada 2017. Itu lama 
sekali padahal permintaannya besar.

Pada 2013, ada sekitar 1.600 
permintaan audit. Tidak semua per-
mintaan bisa kita layani, tapi kita juga 
paham saat itu kita tidak punya unit 
yang bisa menjamin kita melakukan 

full cover pada permintaan tersebut. 
Sekarang, Alhamdulillah kita sudah bi-
sa meng-cover sebagian besarnya.

Sudah terjadi peningkatan signi-
fikan untuk melayani permintaan 
pemeriksaan investigasi, penghitung-
an kerugian negara, dan pemberian 
keterangan ahli di persidangan atas 
pemeriksaan yang kita laksanakan itu. 
Kita melihat ke depan, tantangan akan 

Sekarang  
pemerintahan 
baru sudah  
terbentuk,  
maka sudah  
waktunya pula 
BPK kembali 
memperketat 
standar  
pemeriksaan 
yang kami miliki.
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semakin banyak.
Secara internal, AKN III itu mena-

ngani entitas pemerintah pusat paling 
banyak, sekitar 36 entitas. Bayangkan, 
itu ditangani oleh satu AKN. Semen-
tara, di Jawa Timur, itu setara eselon II, 
itu ada 39 entitas. Lebih banyak dari 
AKN III. Nah, hal-hal semacam ini perlu 
kita respons karena dampaknya pada 
kualitas juga.

Di provinsi yang jumlah kabupaten 
dan kotanya banyak, entitasnya ba-
nyak, kita akan berupaya menyesuai-
kan instrumen organisasi kita untuk 
merespons kebutuhan tugas tersebut 
ke depannya.

Untuk independensi anggaran, 
apa yang akan dilakukan BPK ke 
depan?

Ada beberapa skenario. Salah 
satunya, kalau kita lihat Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), mereka menarik fee 
dari lembaga keuangan untuk peng-
awasan.

BPK juga akan melakukan hal yang 
sama. Misalnya, 0,5 persen dari APBN 
untuk mendukung pelaksanaan pe-
meriksaan. Ini akan jadi lebih efisien 
walaupun angkanya itu hanya 0,5 
persen dan itu kita lihat sangat kecil. 
Karena pemeriksaan kita bukan hanya 
pemeriksaan laporan keuangan tapi 
juga pemeriksaan dengan tujuan ter-
tentu, pemeriksaan kinerja, termasuk 
permintaan pemeriksaan investigasi 
dari aparat penegak hukum maupun 
DPR.

Jadi ini sangat efisien sebenarnya. 
Sehingga, teman-teman bisa bekerja 
dengan baik lewat dukungan anggar-
an yang selain cukup juga menjamin 
independensi.

Salah satu persoalan yang se
dang dihadapi Indonesia saat ini 
adalah gejolak ekonomi dunia. Apa 
dorongan BPK agar pemerintah bisa 
lebih efektif ke depan?

Kita selama ini selalu melakukan 
pemeriksaan laporan keuangan. Tapi, 
informasi kesinambungan fiskal kita 
itu belum ada. Itulah yang akan kami 

buat. Kalau yg di dalam, soal kepatuh-
an, fraud prevention itu sudah kita 
lakukan.

Soal kebijakan pemeriksaan atas 
laporan keuangan 2018 kan sangat 
political heavy karena saat itu dalam 
suasana pemilu. Oleh karena itu, BPK 
sangat berhati-hati dalam menerapkan 
standar pemeriksaannya.

Hal itu dilakukan agar hasil peme-
riksaannya tidak justru menghasilkan 
kegaduhan yang baru. Kan BPK punya 
visi, membuat pemeriksaan yang ber-
kualitas dan bermanfaat untuk menca-
pai tujuan bernegara. Bukan membuat 
masalah baru.

Sekarang pemerintahan baru su-
dah terbentuk, maka sudah waktunya 
pula BPK kembali memperketat stan-
dar pemeriksaan yang kami miliki. Kita 
akan lebih ketat, kita akan berikan per-
hatian pada akun-akun berisiko tinggi 
seperti belanja modal, belanja barang, 
belanja bantuan sosial, dan hibah. Itu 
perlu pengujian yang lebih dalam dan 
lebih tajam.

Apakah ada pencapaian khusus 
yang ingin diraih BPK?

Saya kira yang dilakukan BPK saat 
ini sudah cukup baik. Tetapi, bagaima-
na lembaga yang baik ini menjadi se-
makin baik. Saya dalam diklat, membe-
rikan materi yang diambil dari Harvard 
Business Review berjudul “How the Best 
of the Best Getting Better and Better”. 
Saya ingin lembaga ini, sebagai salah 
satu lembaga terbaik dan menjadi 
contoh bisa menjadi semakin baik.

Salah satunya, adalah dengan 
membangun knowledge management 
BPK. Untuk membangunnya itu tidak 
hanya terkait membangun aplikasi 
teknologi informasi (TI) tapi juga orang 
di dalamnya.

Saya sering katakan, auditor atau 
pemeriksa itu bisa datang dan pergi 
tapi pengetahuannya harus menempel 
di organisasi. Kalau misalnya, kita tidak 
punya knowledge management begitu 
seorang auditor handal di bidang pa-
jak pergi, maka informasinya pindah 
semua.

SDM itu penting, tapi dalam para-
digma manajemen yang baru, aset ter-
baik itu adalah informasi. Jadi itu yang 
akan kita bangun yakni bagaimana 
kita mengelola informasi. Bagaimana 
kita mengakumulasikan pengetahuan 
yang ada pada para pemeriksa kita 
menjadi aset organisasi ini.

Dulu, ketika saya masih menjadi 
Ang gota V BPK, kami membuat pan-
duan pemeriksaan LKPD. Dulu, LKPD 
itu diperiksa dengan nota dinas. Nah 
kemudian, di zaman saya itu dibuat 
panduan.

Di dalam panduan itu juga ada 
Frequently Asked Questions (FAQ). Itu 
isinya adalah sekian banyak pertanya-
an-pertanyaan terhadap masalah yang 
timbul dalam proses pemeriksaan ke-
uangan pemerintah daerah. Ini adalah 
contoh kecil yang saya sebut know-
ledge management.

Satu program saya lagi yakni pro-
gram edukasi. Program edukasi yang 
sudah berjalan lama adalah BPK Goes 
to Campus. Program ini sudah berja-
lan, tapi efektivitasnya dalam konteks 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara jadi persoalan. Karena, tidak 
semua mahasiswa itu akan menjadi 
penge lola keuangan negara atau terli-
bat dalam pengelolaan keuangan ne-
gara. Nah, justru pengelola keuangan 
negara tidak mendapatkan edukasi itu.

Oleh karena itu, pada 2020, saya 
sudah meminta teman-teman me-
rancang modulnya dan akan kita lun-
curkan program Accountability for All. 
Program ini intinya adalah membuda-
yakan akuntabilitas dengan memberi-
kan informasi kepada para pengelola 
keuangan negara. Medianya adalah 
Diklat Kepemimpinan.

Jadi, mereka akan mendapatkan 
materi terkait akuntabilitas pengelo-
laan keuangan negara mulai dari apa 
itu definisi keuangan negara, lingkup-
nya, dan lain sebagainya. Mereka kan 
ke depannya akan menjadi pejabat 
pengelola keuangan negara. Sehing-
ga, mereka sudah punya informasi 
tentang bagaimana pengelolaan ke-
uangan negara. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menghadiri 3rd South East Asia 
Forum on Implementation of the 
Sustainable Development Goals 
di Kantor Pusat United Nations 
Economic and Social Commission 

for Asia and Pacific (UNESCAP) di Bangkok, 
Thailand pada Jumat (4/10). Kegiatan ini di-
laksanakan untuk melengkapi peran BPK di 
level subregional kawasan ASEAN, setelah 
sebelumnya berkiprah di level global dan 
regional dalam mengawal implementasi Sus-

tainable Development Goals (SDGs).
Dalam forum ini, Wakil Ketua BPK Agus Joko 

Pramono ketika masih menjabat Anggota II me-
maparkan pengalaman BPK dalam audit SDGs 
dalam mengawal Voluntary National Review 
(VNR) di Indonesia. Untuk diketahui, BPK telah 
menghasilkan dua laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) SDGs terkait dengan Kesiapan SDGs yang 
mengacu pada VNR 2017 dan terkait imple-
mentasi SDGs yang mengacu pada VNR 2019.

“Dengan audit SDGs ini, telah menjadikan 
BPK sebagai SAI yang telah melaksanakan 

BPK Dorong 
Percepatan Pencapaian 
SDGs di ASEAN
Dengan kriteria audit yang berada pada level outcome, maka 
pengetahuan yang dimiliki oleh UNESCAP dalam mengevaluasi 
capaian implementasi SDGs di level regional Asia Pasifik akan 
sangat berguna dalam proses perencanaan audit SDGs.

n Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK (saat menjadi Anggota II BPK) bersama Executive Secretary UNESCAP.
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dua pendekatan pemeriksaan SDGs di dunia”, 
ung kap Agus yang menjadi pembicara satu-
satu nya yang mewakili peran Supreme Audit 
Institution dalam forum ini.

Selain itu, Agus mengingatkan, Internatio-
nal Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) telah menyusun empat pendekatan 
pemeriksaan SDGs, yaitu preparedness of SDGs 
implementation, performance audits on SDGs 
programmes, promoting effective, accountable 
and inclusive institutions at all level, dan being 
models of transparency and accountability in 
audit office operations, including auditing and 
reporting.

Dalam sesi pemaparan ini dimoderatori 
oleh Chief, Environment, and Development 
Policy Section ESCAP Katinka Weinberger. 
Acara itu turut menghadirkan beberapa stake-
holder antara lain, Director of the International 
Scienc e Council for Science (ISC) Regional Offi-
ce for Asia and the Pacific, Dr. Mazlan Othman, 
Member of the House of Representatives of 
Thailand, Vice Chairman of the Standing Com-
mittee on Finance Financial Institutions and 
Capital Market Issara Sereewatthanawut, Pre-
sident of LNCCI and GMS-BC Oudet Souvan-
navong, dan Project Coordinator Asean Trade 

Union Council Dominador Mamuyac Tuvera.
Dalam kesempatan lainnya, dengan di-

dampingi oleh Auditor Utama Keuangan 
Negara II (Tortama II) BPK, Laode Nusriadi dan 
Pemeriksa Madya Sub II.C.2, Tjokorda Gde 
Budi Kusuma, Agus meng adakan pertemuan 
dengan Executive Secretary UNESCAP Armida 
Alisjahbana. Pertemuan itu mendiskusikan 
peluang kerja sama dalam rangka peningkatan 
kapasitas auditor dalam menyongsong audit 
implementasi SDGs di masa yang akan datang.

Dengan kriteria audit yang berada pada le-
vel outcome, maka pengetahuan yang dimiliki 
oleh UNESCAP dalam mengevaluasi capaian 
implementasi SDGs di level regional Asia 
Pasifik akan sangat berguna dalam proses pe-
rencanaan audit SDGs. Hal itu terutama pada 
saat penentuan topik audit yang memiliki daya 
ungkit yang paling signifikan dari 169 target 
SDGs yang ada.

Pesan utama yang disampaikan dari 
pemerik saan BPK terkait implementasi SDGs 
adalah mengenai pentingnya kriteria no one 
left behind sebagai inti dari proses akselerasi 
pencapaian SDGs. Agus berbagi tentang hasil 
audit BPK dalam LHP implementasi terkait tu-
juan nomor 4 SDGs yakni good education. BPK 
menemukan adanya salah sasaran penyaluran 
bantuan pendidikan dari program Kartu Indo-
nesia Pintar (KIP) di level SMA/SMK yang terjadi 
karena belum terintegrasinya data 25 persen 
penduduk dengan pendapatan terendah de-
ngan data dapodik yang dijadikan acuan pem-
berian penerima manfaat kartu KIP. Masukan 
ini menjadi pelengkap dan ruang perbaikan 
dari capaian pendidikan yang dilaporkan oleh 
pemerintah Indonesia dalam VNR 2019.

Dari diskusi, diketahui bahwa beberapa ne-
gara yang hadir baru menyiapkan VNR untuk 
yang pertama kali. Secara umum, narasumber 
yang hadir menyadari masih banyak ruang 
perbaikan yang bisa dilakukan untuk format 
VNR di masa yang akan datang. Agus menilai, 
perlu ada laporan yang bersifat mandatory dari 
sisi pemerintah dalam melaporkan capaian 
SDGs sebagai pelengkap VNR.

Sebagai penutup, Agus juga memberikan 
informasi bahwa BPK telah menyiapkan In-
ternational Training Center di Bali yang dapat 
digunakan sebagai tempat saling berbagi ilmu 
dan pengalaman terkait upaya akselerasi im-
plementasi SDGs menuju target-target yang 
telah ditetapkan pada 2030. l

n Suasana forum UNESCAP.

n Agus Joko Pramono sebagai pembicara dalam forum UNESCAP.
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Konferensi ini digelar 
berdasarkan pengalaman BPK 
RI dalam berkontribusi secara 
strategis untuk mendorong 
pembangunan berkelanjutan 
melalui pemeriksaan.

B
adan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK 
RI) menggelar konferensi 
internasional tentang tata 
kelola dan akuntabilitas 
keuangan negara untuk 

mendorong pembangunan berkelan-
jutan (SDGs). Konferensi ini merupakan 
forum berbagi pengetahuan dan 
peng alaman tentang isu-isu pem-
bangunan berkelanjutan bagi para 
pemangku kepentingan.

Ketua BPK RI Periode 2017-2019 
Moermahadi Soerja Djanegara yang 

membuka acara menyampaikan, kon-
ferensi ini juga digelar untuk memfasi-
litasi pengembangan ilmu pengetahu-
an di bidang pengelolaan keuangan 
negara dalam mendorong keterlibatan 
para pemangku kepentingan di dalam 

mewujudkan pembangunan berkelan-
jutan tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan arah-
an International Organization of Supre-
me Audit Institutions (INTOSAI), setiap 
negara didorong untuk melakukan 
persiapan pengawasan rencana pene-
rapan pembangunan berkelanjutan 
yang akan dijalankan mulai 2030. Se-
lain itu, mendorong seluruh Supreme 
Audit Institution (SAI) atau lembaga 
pemeriksa negara di setiap negara un-
tuk melakukan persiapan yang sama.

“Kita mempersiapkan rencana lan-
jutan untuk pemeriksaan pencapaian 
SDG’s yang ditargetkan di 2030. Selain 
itu mendorong seluruh SAI berbagai 
negara untuk mempersiapkan peme-
riksaan SDG’s di negaranya,” tutur kata 
Moermahadi dalam sambutan pem-
bukaan konferensi yang berlangsung 
di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi 
Bali, Denpasar, Kamis (10/10).

Dorong SDGs, 
BPK Gelar Konferensi 
Internasional

n Foto bersama Pimpinan BPK RI dengan para peserta konferensi.

n  Ketua BPK periode 2017-2019, Moermahadi Soerja Djanegara, memberi sambutan pembukaan 
Konferensi Internasional.
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Ia menambahkan, konferensi ini 
digelar berdasarkan pengalaman BPK 
RI dalam berkontribusi secara strate-
gis untuk mendorong pembangunan 
berkelanjutan melalui pemeriksaan. 
BPK RI pada 2016 bergabung dengan 
INTOSAI Knowledge Sharing Commit-
tee (KSC) dan INTOSAI Development 
Initiative (IDI) pada program pengem-
bangan kapasitas pemeriksaan SDG’s.

Dalam kerangka tersebut, BPK RI 
melakukan pemeriksaan kesiapan 
pemerintah untuk mengimplementa-
sikan SDG’s dan telah menyampaikan 
hasil pemeriksaan yang diterbitkan 
pada Juli 2019 pada forum INTOSAI 
KSC, IDI, dan UN DESA (United Nations 
Department of Economic and Social 
Affairs).

Sementara itu, salah satu perwa-
kilan Kantor Audit Nasional Australia 
(ANAO), Jane Meade, mengatakan, 
hing ga kini pihaknya belum secara 
resmi atau spesifik menangani rencana 
implementasi tujuan pembangun-
an berkelanjutan yang dijalankan 
negaranya. Alasannya, hingga kini 
kerangka kerja yang dijalankan belum 
mengarah kan untuk melakukan itu.

“Hanya saja sejauh ini yang kami 
lakukan lebih kepada pendekatan 
dengan lembaga-lembaga di peme-
rintahan Australia yang terkait dengan 
pembangunan berkelanjutan. Misal-
nya ANAO melakukan pendekatan 
dengan lembaga di bidang ling-
kungan,” ucap dia.

Dia mengatakan, kondisi itu berbe-
da dengan BPK RI. Berdasarkan diskusi 
yang ia dengar, kata Jane, BPK RI sudah 
mulai menjalankan program peng-
awasan terkait persiapan Pemerintah 
Indonesia dalam mengimplementasi-
kan SDG’s. Sehingga, sangat mungkin 
bagi ANAO untuk melakukan dialog 
dan berbagi ilmu dengan BPK RI ter-
kait pengawasan program SDG’s.

“Jika kita ingin memasuki sebuah 
bidang baru, akan lebih baik bagi kita 
untuk mengetahui dari lembaga yang 
memang telah menjalankannya. Se-
hingga, besar kemungkinan di masa 
depan kita akan berdiskusi lebih men-

dalam terkait pembangunan berkelan-
jutan,” ucap dia.

Pembangunan Balai Diklat 
Internasional

Dalam kesempatan tersebut, Moer-

mahadi juga melakukan penanda-
tanganan prasasti sebagai bentuk 
peresmian Balai Diklat Pemeriksaan 
Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) 
BPK RI yang berlokasi di Gianyar, Bali. 
Peresmian Balai Diklat tersebut sebagai 
wujud komitmen BPK RI sesuai dengan 
mandat dan visi BPK RI untuk mengem-
bangkan sumber daya manusia dalam 
mengawal tata kelola pengelolaan dan 
tanggung jawab ke uangan negara.

Moermahadi menjelaskan, badan 
diklat itu tak hanya diperuntukkan ba-
gi karyawan BPK, namun juga auditor 
SAI dari negara lain. BPK juga telah 
mendapat kepercayaan dari INTOSAI 
Development Initiative (IDI) untuk 
menyelenggarakan pelatihan bagi wi-
layah Asia Pasifik.

“Pelatihan dan pendidikannya bisa 
beragam hal, bisa untuk pembangun-
an berkelanjutan, penanganan peng-
awasan kebencanaan, dan lain-lain,” 
ucap dia.

Gubernur Bali I Wayan Koster 
mendukung pembangunan Balai Dik-
lat BPK. Apalagi, Balai Diklat itu juga 
diperuntukkan bagi auditor lembaga 
pemeriksa dari negara lain. Menurut 
dia, hal itu juga akan bermanfaat bagi 

sektor pariwisata di Bali. “Ini bagus me-
nurut saya pembangunan balai diklat, 
begitu juga soal SDG’s ini,” katanya.

Kegiatan ini diikuti oleh para pe-
meriksa, peneliti, perwakilan peme-
rintah daerah, asosiasi profesi IAI, IIA, 
ACFE, IAPI, ISACA, CPA Australia. Ang-
gota BPK yang hadir dalam konferensi 
ini adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah 
Akbar (sekarang menjabat Anggota 
V), Anggota I Agung Firman Sampurna 
(sekarang Ketua BPK), Anggota III BPK 
Achsanul Qosasi (kembali menjabat 
Anggota III), Anggota V BPK Isma Yatun 
(sekarang Anggota IV), dan Anggota VI 
BPK Harry Azhar Azis (kembali menja-
bat Anggota VI).

Hadir pula Ketua SAI Zanzibar Fat-
ma Mohamed Said. Kemudian, Arifin 
Rudiyanto (Deputi Bidang Kemaritim-
an dan Sumber Daya Alam Bappenas), 
Jane Meade (Group Executive Director 
in the Professional Services and Rela-
tionships Group of the Australian Na-
tional Audit Office), Eko Prasojo (Dekan 
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Indonesia), dan Javien D Ompoc (At-
torney VI Commission on Audit of the 
Republic of the Philippines) yang men-
jadi narasumber dalam konferensi ini.

Para narasumber membahas peran 
masing-masing selaku pemerintah, 
akademisi, dan lembaga pemeriksa 
dalam mendukung tata kelola dan 
akuntabilitas untuk mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan. l

n Penandatangan prasasti peresmian Balai Diklat PKN di Bali.
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JAN Malaysia berharap kerja 
sama kedua institusi akan 
mendorong terciptanya 
akuntabilitas di kedua negara 
dan dapat mendukung 
penyelesaian permasalahan 
yang dihadapi sebagai negara 
tetangga.

B
adan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) dan Jabatan Au-
dit Negara (JAN) Malaysia 
memperkuat kerja sama 
bilateral dengan kembali 
menggelar Pertemuan 

Teknis ke-19 pada 4-5 November 2019. 
Dalam pertemuan tersebut, kedua 
institusi saling bertukar pengetahuan 
dan pengalaman dengan membahas 
empat isu utama seputar Sustainability 
Development Goals (SDGs), Assessing 
the Achievement of Government Pro-
grams, Audit on Security Enforcement at 
Malaysia–Indonesia Border Area, dan 
Audit on Public Private Partnership (PPP) 
Project.

Delegasi BPK dipimpin Anggota 
IV BPK Isma Yatun dan didampingi 

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif. Se-
mentara, delegasi JAN Malaysia yang 
bertindak sebagai tuan rumah, di-
pimpin Auditor General JAN Malaysia, 
Dato’ Nik Azman Nik Abdul Majid dan 
didampingi Deputy Auditor General, 
Haji Khalid Khan bin Abdullah Khan.

Anggota IV BPK Isma Yatun dalam 
sambutannya menekankan penting-
nya peran badan pemeriksa dalam 
mengawal dan mendorong keber-
hasilan program-program prioritas 
pemerintah untuk mencapai tujuan 
nasional. Ia juga menyoroti penting-
nya pengelolaan bersama isu-isu yang 
berkenaan dengan SDGs dan juga 

pencapaian stabilitas ekonomi dan 
keamanan di wilayah perbatasan. Hal 
ini sejalan dengan program prioritas 
pemerintah kedua negara.

Sementara itu, Auditor General JAN 
Malaysia menyampaikan bahwa JAN 
berkomitmen untuk terus melanjutkan 
kerja sama bilateral yang telah terjalin 
selama sekitar 12 tahun. Ia berharap 
kerja sama kedua institusi akan men-
dorong terciptanya akuntabilitas di 
kedua negara dan dapat mendukung 
penyelesaian permasalahan yang diha-
dapi sebagai negara tetangga.

Di akhir pertemuan, Anggota IV 
BPK dan Auditor General JAN Malay-
sia menandatangani kesepakatan 
topik-topik kerja sama bilateral selan-
jutnya yang mencakup Joint Research/
Knowledge Sharing on Audit on Good 
Corporate Governance State Owned 
Enterprises (SOEs) and Value for Money 
of Infrastructure Development, Audit 
on Tourism Management and Develop-
ment, Audit on SDGs Implementation for 
Renewable Energy, dan Reporting the 
Joint Research Project on Government 
and SAIs Preparedness on Implementa-
tion of SDGs pada Pertemuan Teknis 
ke-20. l

BPKJAN Malaysia 
Pererat Kerja Sama

n Delegasi BPK RI dan JAN Malaysia.

n Anggota IV BPK RI dan Auditor General JAN Malaysia setelah penandatanganan kesepakatan 
kerja sama.
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Lima Hari 
di Negara 
Paling Bahagia 
di Dunia

Mereka percaya kalau semakin lama 
seseorang mengunjungi negaranya, 
maka sampah akan semakin banyak 
dan alam pun kemungkinan bisa rusak.

n Reviewer bersama tim pemeriksa kesiapan implementasi SDGs dari RAA.
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B
agi banyak negara, turis 
dan pariwisata adalah 
ladang mencari pun-
di-pundi uang untuk 
pembangunan. Hanya 
saja sedikit berbeda dari 

cerita perjalanan yang dilakukan staf 
Badan Pemeriksa Keuangan, Kusuma-
ningsih, ke Bhutan. Biasanya, suatu ne-
gara memberikan kebebasan kepada 
wisatawan mancanegara untuk berla-
ma-lama di negaranya dengan hara-
pan akan semakin banyak uang yang 
dihabiskan di negara yang dikunjungi 
tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan 
Kerajaan Bhutan yang benar-benar 
membatasi waktu kunjungan turis-
nya. Di negara kecil yang dibentengi 
dua raksasa yaitu Cina dan India ini, 
Kusumaningsih hadir sebagai quality 
assurance reviewer. Kegiatan review 
ini ia lakukan untuk laporan hasil pe-
meriksaan kinerja yang dilakukan oleh 
Royal Audit Authority (RAA) Bhutan 
terkait kesiapan pemerintah dalam 
implementasi Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs).

Cerita kedatangan perempuan 
yang bergelar Master of Public Admi-
nistration dari Flinders University ke 
Bhutan tersebut berawal pada tahun 
2015. Pada Desember 2015, BPK men-
ghadiri IDI-ASOSAI Meeting with SAI 
Management and Key Stakeholders. 
Ketika itu, dia mengatakan, IDI me-
nawarkan delapan program prioritas 
untuk BPK (SAI) di berbagai negara. 
Waktu itu BPK memilih dua program, 
yaitu auditing SDGs dan enhancing 
e-learning capacity.

Setelah pertemuan tersebut, BPK 
mulai melaksanakan komitmen pada 
2016, dimana BPK menyatakan akan 
berpartisipasi dalam cooperative audit 
terkait kesiapan pemerintah dalam 
implementasi SDGs. Paketnya adalah 
ketika itu adalah tim dari BPK harus 
mengikuti e-learning selama delapan 
pekan, menyusun program pemeri-
ksaan, melakukan pemeriksaan dan 
melaporkan hasil pemeriksaan. Setelah 
menyusun laporan hasil pemeriksaan 
(LHP), tahap terakhir adalah proses re-

view atas LHP tersebut yang dilakukan 
oleh reviewer dari IDI. 

Pada program ini BPK sudah men-
dapat bahan-bahan petunjuk dari 
IDI karena pemeriksaan ini bersifat 
cooperative audit. “Jadi ada 73 BPK di 
seluruh dunia yang berpartisipasi da-
lam pelaksanaan cooperative audit ini, 
dimana BPK mengirim tiga orang, sa-
lah satunya adalah saya dari Litbang,” 
tutur dia. Dia menjelaskan, ketika itu 
Sekjen BPK memilih dua personel yang 
berasal dari AKN II karena AKN II yang 
membidangi Bappenas dan BPS. Da-
lam upaya implementasi SDGs di Indo-
nesia, Bappenas merupakan lembaga 
utama yang mengawal jalannya pro-
gram-program SDGs. Sementara, BPS 
merupakan lembaga yang mengelola 
data dan indikator program-program 
SDGs. “Selain itu, Pak Sekjen meminta 
satu personel yang berasal dari Lit-
bang untuk mengawal metodologi 
pemeriksaannya” ucap dia. “Dengan 
demikian terbentuklah tim pemerik-
saan yang terdiri dari 3 personel, dan 
saya salah satunya”, lanjut dia.

Selanjutnya, setelah persiapan 
sepanjang 2016, pada 2017 dimulai 
program Cooperative Performance 
Audit on Preparedness of SDGs Imple-
mentation . Dalam prosesnya, seluruh 
tim yang berpartisipasi dalam kegiatan 
ini wajib mengikuti e-learning selama 
delapan pekan dengan menyelesai-
kan beberapa modul dan tes. Setelah 
menyelesaikan e-learning, selanjutnya 
tim menyusun program pemeriksaan 

dan mempresentasikannya dalam 
Audit Planning Meeting yang dise-
lenggarakan di Jaipur, India. Perte-
muan ini untuk memvalidasi program 
pemeriksaan. “Jadi setiap program 
pemeriksaan yang disusun oleh tim itu 
di-assess apakah sudah sesuai dengan 
petunjuk dari IDI,” ungkap dia.

Dari program pemeriksaan yang 
telah divalidasi, pada awal 2018 tim 
mulai melakukan pemeriksaan dan 
menyusun konsep LHP. Lalu pada Mei 
2018, tim-tim dari seluruh negara yang 
berpartisipasi dalam cooperative audit 
kembali berkumpul di Nanjing, Tion-
gkok untuk memastikan bahwa konsep 
laporan hasil pemeriksaan yang dihasi-
lkan telah sesuai dengan ketentuan dari 
IDI. Setelah pertemuan tersebut, tim 
menyusun laporan hasil pemeriksaan 
dan telah diunggah di portal BPK pada 
Agustus 2018. Tim menerbitkan laporan 
dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indo-
nesia dan bahasa Inggris. Laporan yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia bertu-
juan agar masyarakat bisa mengakses 
informasi dalam laporan tersebut. 
Laporan juga disusun dalam bahasa In-
ggris sesuai dengan ketentuan dari IDI, 
agar IDI dapat menyusun compendium 
report atau ringkasan laporan yang be-
rasal dari berbagai negara.

Sementara itu dari 73 negara 
yang berpartisipasi, dengan berbagai 
macam pertimbangan, IDI memilih 4 
orang dari 4 negara sebagai reviewer. 
“Alhamdulillah, saya mewakili Indone-
sia atau BPK RI salah satunya”, ucapnya. 

n Kusumaningsih
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Tiga negara lainnya adalah Filipi-
na, Georgia, dan Uganda. Keempat 
reviewer ini melengkapi beberapa 
reviewer yang telah dimiliki IDI. Selan-
jutnya IDI menyusun tim yang akan 
melakukan review. 

“Saya bersama teman dari Filipina 
ditugaskan untuk melakukan review 
atas laporan hasil pemeriksaan milik 
SAI Bhutan dan India. Untuk Bhutan 
telah dilakukan,” ungkap dia. 

Pemeriksaan itu, dia menjelaskan, 
lebih kepada proses quality control 
yang telah dilakukan selama pemerik-
saan berlangsung mulai dari tahap pe-
rencanaan s.d. tahap pelaporan. Selain 
itu, kegiatan review juga menyo roti 
kesesuaian praktik pemeriksaan yang 
dilakukan tim dengan pedoman in-
ternasional. Hal ini menjadi tantangan 
tersendiri karena hampir semua doku-
men atau kertas kerja pemeriksaan 
yang direview tidak disajikan dalam 
bahasa Inggris. “Seperti di Bhutan, 
sebagian dokumen disajikan dalam 
bahasa Dzongkha dengan penulisan 
menggunakan uchen script, seperti 
huruf mandarin,” kenangnya.

Ukuran kebahagiaan
Hal menarik justru terjadi di Bhutan. 

Pada awalnya, ujar dia, Bhutan meno-
lak untuk menerapkan program SDGs 
yang telah ditetapkan Persatuan Bang-
sa-Bangsa. Alasannya, kerajaan yang 
memiliki sebutan Druk Yul ini memiliki 
perhitungan tersendiri untuk menen-
tukan tingkat keberhasilan negaranya.

“Bila kita atau negara lain umumn-
ya menghitung tingkat kemajuan sua-
tu negara dengan PDB, untuk mereka 
PDB itu nomor dua. Yang pertama bagi 
mereka adalah kebahagian yang me-
reka filosofikan sebagai Gross National 
Happiness,” ucap dia.

Konsep ukuran ini amat berbeda 
dan hanya terdapat di Bhutan. Me-
kanismenya, mereka menentukan 
kemajuan lewat kebahagiaan dengan 
indikator-indikator tertentu. Bhutan 
pun mengklaim sebagai negara paling 
bahagia di dunia. Bahagia dalam artian, 
lebih mementingkan kondisi alam dari 

negara tersebut. “Mereka selalu menga-
takan buat apa kami kaya namun alam 
atau mother earth kami rusak,” tutur 
dia. Tak heran jika masyarakat Bhutan 
kurang tertarik untuk mengundang 
banyak wisatawan datang ke negara-
nya. Bahkan, lanjutnya, karena amat 
menjaga alamnya, Bhutan menjadi 
negara dengan level karbondioksida 
negatif. “Bukan hanya carbon neutral, 
tapi carbon negative!”, imbuhnya. Arti-
nya, Bhutan memproduksi lebih banyak 
oksigen dibandingkan karbondioksida.

Kusumaningsih mengaku, ketika 
sampai di Bhutan, semuanya begitu 
sederhana dan amat bersih. Bahkan 
dia menyebut kantor BPK negara ter-
sebut juga sederhana dan berukuran 
kecil untuk sebuah lembaga tinggi 
negara. Satu hal lain yang menarik, 
ucap dia, tidak sembarang orang bisa 
datang ke Bhutan.

Orang Bhutan tidak terlalu tertarik 
kepada jumlah uang yang dimiliki wi-
satawan asing. Untuk dapat mengun-
jungi Bhutan, wisatawan harus meng-
gunakan travel yang dimiliki warga 
Bhutan. Tak hanya itu, Bhutan juga 
termasuk negara yang cukup sulit 
untuk urusan visa. Kusumaningsih 
mencontohkan, bila di negara lain un-
tuk kunjungan tiga hari bisa mendapat 
izin selama dua puluh hari atau lebih. 
Sementara Bhutan, benar-benar mem-
perketat prosesnya.

Kusumaningsih menyatakan, 
pendatang benar-benar hanya men-
dapatkan izin sesuai kebutuhan saja. 
Itu pun sudah termasuk proses keda-
tangan dan kepulangan. “Awalnya aku 
apply satu bulan dan ditolak. Hingga 
kemudian hanya diberi waktu lima 
hari, bila lewat satu hari saja bisa lang-
sung di deportasi,” ucap dia.

Datang ke negara tersebut juga 
bukan hal yang mudah dari sisi loka-
si. Hal ini lantaran Bhutan terletak di 
lembah sempit atau antara gugusan 
pegunungan tinggi Himalaya. Posisi 
seperti ini membutuhkan pilot

dengan kemampuan tinggi untuk 
mendaratkan pesawatnya. Hal menarik 
lainnya adalah ketika sang pilot dari 

kokpit mengumumkan bahwa puncak 
Himalaya yang diselimuti salju abadi 
mulai dapat dilihat oleh penumpang 
dari dalam pesawat. Saat ini para pe-
numpang langsung mengeluarkan 
kamera dan berlomba mengabadikan 
pemandangan langka tersebut.

Terkait ketatnya izin kunjungan 
ke Bhutan, Kusumaningsih mengaku 
bertanya kepada temannya yang 
merupakan warga Bhutan. Dijelaskan, 
bahwa mereka percaya kalau semakin 
lama seseorang mengunjungi nega-
ranya, maka sampah akan semakin 
banyak dan alam pun akan lebih mu-
dah rusak. Hal itulah yang membuat 
Bhutan amat membatasi warga lain 
datang ke negaranya.

“Saya amat iri melihat sungai yang 
membelah ibukota Bhutan, Thimphu. 
Begitu jernih hingga batu-batunya 
terlihat. Beberapa daerah di Indonesia 
sebenarnya juga memiliki sungai sejer-
nih ini, seperti di kampung-kampung 
di Sumatera Barat. Cuma yang membe-
dakan, di Bhutan pemandang an seperti 
ini bisa saya ditemui di ibukota” ujar dia.

Berdasar pandangan mata, kenda-
raan cukup jarang berlalu lalang di Ko-
ta Thimphu dan tidak ada lampu lalu 
lintas, maupun polisi yang mengatur 
lalu lintas. Tak heran menurut dia war-
ga Bhutan bahagia mungkin karena 
tidak pernah merasakan macet. Ada 
satu tempat yang direkomendasikan 
oleh para staf SAI Bhutan. Bahkan, Ku-
sumaningsih dipaksa untuk mengun-
jungi tempat tersebut, yaitu Tiger Nest 
atau Sarang Harimau dengan nama 
lokal Paro Taktsang.

Perjalanan ke Sarang Harimau ini 
ternyata menjadi satu cerita tersendiri 
bagi Kusumaningsih.

Ini lantaran dibutuhkan waktu 3 
jam mendaki bukit untuk bisa me-
ngunjungi kuil yang dibangun pada 
1692 tersebut. Akan tetapi, kelelahan-
nya terbayar lunas ketika sampai di 
tujuan. Di tempat itu, dia pun dibuat 
terpana dengan arsitektur kuil yang 
dibangun di dinding bukit dan indah-
nya pemandangan kota Paro di bawah 
tebing. l
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Wawan percaya, semua orang yang 
mau belajar bisa beternak burung.

“Waktu pertama kali 
berhasil menetas-
kan burung sen-
diri, saya gemetar. 
Agak panik, takut 

(burung itu) mati, dan segala macam,” kata 
Setiawan. Hal itu merupakan pengalaman 
pertama pria yang akrab disapa Wawan dalam 
beternak burung Murai Batu. Dengan ber-
bagai percobaan dan belajar dari orang lain 
yang sudah berpengalaman, Staf Subbagian 
Penggandaan Biro Umum, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) itu berhasil menemukan pe-
luang bisnis yang menguntungkan.

Raup Untung 
dari Murai Batu

n Setiawan

n Setiawan atau Wawan bersama burungburung hasil ternaknya.
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Wawan mengisahkan, beternak burung sudah menjadi 
hobinya bahkan sejak dekade 1990-an. Namun, dia baru 
serius mencoba untuk beternak pada 2011 dan berhasil 
menetas kan anak burung. Dia mengaku, saat itu, ia merogoh 
kocek sebagai modal untuk membeli burung jantan seharga 
Rp2 juta dan betina Rp1,5 juta. Sepasang burung itu kemu-
dian berhasil menelurkan dua anak.

“Dua anak burung itu sengaja tidak saya langsung jual ta-
pi saya jadikan dulu lewat kontes burung,” kata Wawan.

Dua anak burung tersebut ternyata berhasil memikat pe-
cinta Murai Batu. Untuk pertama kalinya, pada 2014, Wawan 
berhasil menjual burung tersebut dengan harga Rp35 juta 
per ekor.

Sejak saat itu, Wawan mengatakan, semakin dikenal oleh 
kalangan pecinta burung di wilayah Bogor dan sekitarnya. 
Dia menyampaikan, banyak orang yang antre ke rumahnya 
untuk mencari anakan Murai Batu.

“Tapi, saya itu tidak punya stok burung banyak. Karena 
saya lebih mengutamakan kualitas yang bagus untuk di-
lombakan jadi beberapa harus inden,” katanya.

Menurut Wawan, beternak burung itu memiliki prospek 
bisnis yang bagus. Meski begitu, dia mengatakan, akan lebih 
baik jika keinginan bisnis tersebut dibarengi dengan kecinta-
an pada dunia burung.

“Beternak burung itu selain harus dibarengi hobi juga bu-
tuh jam terbang,” kata Wawan.

Wawan mengaku memilih beternak Murai Batu karena 
dianggap sebagai spesies burung paling pintar dari segi 
suara nya. Hal itu pula yang menyebabkan Murai Batu tergo-
long jenis favorit dalam kontes kicau burung.

Standar kualitas burung yang baik, Wawan menjelaskan, 
adalah kemampuannya dalam menirukan suara burung-
burung lain. “Semakin banyak menirukan suara burung lain, 
maka burung itu semakin bagus,” kata Wawan.

Untuk merawat burung, menurut Wawan, tingkat 
kegagal annya kecil asalkan selalu diperhatikan secara rutin. 
Dia menjelaskan, perawatan burung dimulai sejak telur me-
netas. Tujuh hari setelah menetas, burung dipisahkan dari 
induknya. Anak burung itu kemudian disuapi makan kombi-
nasi kroto dan pur yang telah diblender. Setelah 25 hari, anak 
burung itu sudah bisa terbang.

 Memasuki persiapan kontes, burung harus rutin dijemur 
sampai pukul 09.00 WIB. Burung juga diolahragakan dalam 
kandang yang berukuran panjang sekitar 12 meter. Pem-
berian pakan berupa jangkrik dan kroto juga harus teratur. 
Dalam setahun, Wawan mengaku bisa menetaskan sekitar 20 
anakan Murai Batu.

Wawan mengatakan, burung hasil ternaknya bisa dijual 
mulai dari Rp12 juta hingga Rp40 juta per ekor. Menurutnya, 
angka itu tidak terlalu mahal. “Kalau saya itu jual paling mahal 
hanya Rp40 juta per ekor. Orang lain yang beli burung dari 
saya bisa jual burung itu bahkan sampai Rp100 juta,” ujarnya.

Wawan mengatakan, dapat membagi pekerjaan di BPK 

dan bisnisnya. Wawan mempekerjakan beberapa kerabat 
keluarganya untuk menjadi karyawan sekaligus perawat 
burung-burung itu.

“Jadi bisnis ini tidak mengganggu pekerjaan saya di BPK. 
Tapi, saya tetap memantau burung-burung itu setelah pu-
lang kerja,” kata Wawan.

Menurut Wawan, beternak burung tidak sulit asalkan ada 
kemauan. Dia mengatakan, kegagalan satu atau dua kali ada-
lah hal biasa. Oleh karena itu, dia menilai, beternak burung 
perlu dikembalikan ke semangat awalnya.

“Kalau penasaran terus dan memang suka memelihara 
burung, pasti akan terus belajar dan bisa menghasilkan 
burung berkualitas tinggi,” kata Wawan.

Wawan mengatakan, saat ini sudah berhasil menjual 
burung ke Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. 
Wawan juga membuka diri bagi para pecinta burung yang 
ingi n berkonsultasi dalam memelihara Murai Batu. “Konsulta-
si saja ke saya, gratis. Sudah banyak begitu,” ujarnya.

Meski tak spesifik memberikan tarif konsultasi, Wawan 
mengaku beberapa orang akhirnya membeli burung hasil 
ternaknya. “Saya percaya orang yang belum pernah me-
melihara burung kalau mau belajar pasti bisa menghasilkan 
burung yang bagus,” ujarnya. l

n Wawan saat mengikuti kontes burung

n Wawan dan burungburung ternakan



39

WARTA PEMERIKSA | Edisi 11 | Vol. II - November 2019

KOMUNITAS

Mainan die-cast atau action 
figure bila dijual kembali, 
harganya bisa lebih tinggi dari 
harga beli.

M
ainan tak lagi 
identik dengan 
anak kecil. Kini, 
banyak ragam 
mainan yang 
menjadi koleksi 

orang dewasa. Bahkan tak sedikit yang 
rela keluar uang hingga jutaan rupiah 
untuk mengoleksi suatu mainan.

Seperti halnya para anggota Komu-
nitas GS-31 yang semuanya bekerja di 
Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut 
penuturan Novis Pramantyabudi, ang-
gota komunitas GS-31, ia menyebut 
perkumpulan GS-31 awalnya adalah 
wadah berbagi seputar koleksi mainan 
khususnya die-cast. 

Die-cast adalah mainan atau model 
yang diproduksi menggunakan me-
tode die-casting, yang berarti melalui 
proses pelelehan logam atau metal un-
tuk kemudian dituang dan dicetak se-

suai dengan bentuk yang diinginkan. 
Die-cast terbuat dari bahan metal yang 
biasanya berbentuk replika dari mobil 
atau pun motor.

Ia menceritakan, awalnya semua 
berkumpul di grup whatsapp, lebih te-
patnya tutur pria yang berposisi sebagai 
Kepala bagian Dukungan Pemeriksaan 
dan Manajemen Kinerja Teknologi Infor-
masi, adalah pada 5 September 2017.

“Ini menjadi kegiatan dan perkum-
pulan sendiri, sejujurnya saya ikutnya 

belakangan,” ucap dia kepada Warta 
Pemeriksa. 

Untuk saat ini, keanggotaan di grup 
whatsapp mencapai 113 orang, yang 
berasal baik dari Kantor BPK Pusat mau-
pun Perwakilan. Grup di whatsapp ini-
lah yang menjadi tempat bagi anggota 
berbagi, baik info berita, event maupun 
keahlian mempercantik die-cast.

Untuk saat ini, ucap dia, GS-31 tak 
hanya menjadi komunitas die-cast, 
namun juga seluruh pecinta mainan 
di BPK. Ia pun mengaku lebih banyak 
mengoleksi action figure dibandingkan 
die-cast.

Semuanya berawal dari seringnya 
ia menitip action figure kepada teman 
yang akan ke luar negeri. Action figure 
yang ia titip adalah koleksi serial Saint 
Seiya dan Gundam.

Namun yang membuat ia kaget 
adalah action figure Gundam yang 
memerlukan waktu ekstra untuk me-
rangkainya. “Saya awalnya kaget kok 
yang datang kecil-kecil begini. Bebe-
rapa koleksi Gundam yang saya miliki 
biasanya sudah dirakit oleh orang lain,” 
ujar dia.

DieCast, Mainan yang 
Bisa Dijadikan Investasi

n Novis Pramantyabudi
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Ia mengaku hingga kini tidak 
meng hitung jumlah mainan yang ia 
koleksi dan mengaku belum fokus ke 
salah satu jenis. Namun koleksi yang ia 
miliki saat ini cukup banyak. “Di rumah 
khusus satu lantai untuk saya,” ucap 
dia berkelakar sedikit.

Soal harga, kadang ia membeli ac-
tion figure dari senilai ratusan ribu hing-
ga mendekati Rp10 juta. Namun ter-
nyata, action figure tersebut bila dijual 
kembali, harganya bisa lebih ting gi dari 
harga beli. Bukan hanya action fi gure 
yang demikian, namun juga main an 
seperti die cast dan yang lainnya.

“Saya pernah membeli action figure 
Rp3 juta, kemudian dijual lagi Rp5 juta. 
Ada pula yang dibeli sekitar Rp6 juta 
hingga Rp7 juta dijual kembali Rp10,5 
juta. Bisa dibilang ini memang seperti 
investasi,” ucap dia.

Soal investasi, hal ini diakui pega-
wai BPK lainnya yang juga menjadi 
anggota komunitas, yaitu Muammar. 
Ia awalnya membeli die-cast untuk 
sang anak. Kemudian, ada yang me-
ngatakan die-cast bisa dijual kembali 
dengan harga yang berlipat.

“Jadi awalnya hanya koleksi saja, eh 
ternyata ada cuan-nya. Apalagi setelah 
masuk komunitas makin tahu mana 
die-cast yang bisa dijual kembali de-
ngan untung jutaan,” ucap dia.

Soal keuntungan ini kadang tidak 
tentu, bahkan sering kali die-cast 
itu bisa didapatkan di mini market 
de ngan harga hanya Rp30 ribu. Bila 

beruntung, terkadang bisa mendapat-
kan jenis langka yang kalau dijual lagi 
bisa untung ratusan ribu hingga jutaan 
rupiah. “Die-cast saya yang hanya saya 
beli Rp30 ribu pernah ditawar Rp1 ju-
ta,“ ungkapnya.

Terkait produk langka, ia menye-
but terkadang juga tergantung pada 
pasar, misalnya tahun ini die-cast jenis 
civic yang sedang tren, maka itu yang 
kemudian mahal harganya. Selain itu, 
ia menyebut kadang beberapa produk 
memang diproduksi terbatas sementa-
ra permintaannya tinggi.

“Jadi memang digoreng pasar, 
misalnya tahun ini produk civic yang 
terbatas sehingga harga meningkat,” 
tutur dia. Selain itu beberapa die-cast 
begitu mudah di-custom, misalnya di-
ganti ban karet, dicat warna-warni. 

Ajang berkumpul
Namanya komunitas tentu pernah 

melakukan kopi darat, hanya saja ini 
berbeda dengan Komunitas GS-31. 
GS-31 berkumpul hanya bila ada acara 
tertentu, misalnya bazaar, acara die-
cast ataupun ulang tahun BPK.

Komunitas selalu ikut serta saat 
ada acara internal BPK, semisal ulang 
tahun dan lain-lain. Pihaknya juga ikut 
serta di Die Cast Expo untuk mengisi 
slot komunitas.

Justru dalam setiap acara terse-
but berkumpul anggota-anggota 
komunitas GS-31. Bahkan Komunitas 
juga memproduksi ‘mobil dinas’ atau 
custom die cast, yaitu die cast yang ke-
mudian dimodifikasi dan dicat dengan 
beragam motif, bahkan lambang dan 
tulisan BPK.

“HUT BPK ke-71 kami bahkan be-
kerja sama dengan bengkel custom 
yaitu memproduksi 71 die-cast wagon 
khusus BPK. Jadi anggota atau orang 
lain ada yang memesan dahulu, baru 
kemudian kami produksi,” ucap dia.

Ke depan, menurut Arya, salah satu 
karyawan BPK, rencana costum akan 
kembali dilakukan, yaitu menjelang 
ulang tahun BPK. Selain itu, untuk 
memperat keanggotaan, juga akan 
dibuat akun media sosial.

Namun untuk saat ini, akun media 
sosial masih terkendala admin yang 
mengurus. Sampai saat ini belum ada 
anggota yang bisa menjadi admin 
sosmed. “Kalau anggota sendiri ada 
yang membuat khusus di Youtube dan 
lain-lain.” l

n  Bahrullah Akbar saat menjadi Wakil Ketua BPK, menghadiri bazar di 
Kantor Pusat BPK.

n Anggota BPK, Isma Yatun, mengunjungi booth “GS-31” dalam bazar 
di Kantor Pusat BPK.
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Salah satu fungsi DPD adalah memastikan 
seluruh pemerintah daerah memiliki laporan 
keuangan yang semakin baik.

K
omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 
melakukan kunjungan kerja dalam rangka ra-
pat konsultasi dengan Pimpinan dan Anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan 
itu dilaksanakan di kantor BPK RI, Jakarta, Rabu 
(30/10).

Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyam-
paikan, tujuan rapat konsultasi tersebut adalah pembahasan 
untuk menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) I 2019. “Kedatangan kami ke sini memang judulnya 
rapat konsultasi tapi tadi berkembang banyak sekali,” kata 
Sultan.

Dia mengapresiasi BPK yang menyambut kunjungan DPD 
untuk meningkatkan hubungan kerja antar-lembaga negara.

Sultan menyampaikan, DPD juga sudah melakukan 
kunjungan kerja ke Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, 
perwakilan DPD bertemu beberapa pimpinan daerah terma-
suk sejumlah entitas yang laporan keuangannya belum men-
capai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sultan mengatakan, saat ini memang telah terjadi 
pening katan kualitas opini laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sehingga, menurutnya, fungsi DPD salah satunya 
adalah memastikan seluruh pemerintah daerah memiliki la-
poran keuangan yang semakin baik.

“Kita akan memastikan tugas-tugas konstitusi ini semakin 
hari semakin baik,” ujar Sultan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemerik-
saan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) yang diraih LKPD meningkat dari 58 per-
sen atau sebanyak 313 LKPD pada 2015 menjadi 82 persen 
atau sebanyak 443 LKPD pada 2018.

Capaian tersebut telah melampaui target kinerja keuang-
an daerah Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah/
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah untuk 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditetapkan dalam Ren-

cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019 masing-masing sebesar 85 persen, 60 persen, dan 
65 persen.

Ketua Komite IV DPD Elviana mengatakan, pihaknya 
berharap hubungan dengan BPK bisa semakin erat. Untuk di-
ketahui, Komite IV DPD membidangi antara lain APBN, pajak 
dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan dae-
rah, lembaga keuangan dan perbankan, dan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN).

Elviana menyampaikan, ke depannya DPD dan BPK 
sepakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait 
peng gunaan anggaran kepada pemerintah daerah. Hal ini 
agar tidak ada lagi kepala daerah yang salah dalam menggu-
nakan anggaran.

Elviana juga berharap, laporan keuangan pemerintah 
daerah yang sebelumnya masih mendapatkan opini Tidak 
Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer maupun Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP), bisa meningkat menjadi WTP.

Selain itu, kata Elviana, DPD akan meningkatkan peng-
awasan penggunaan anggaran agar lebih menyasar kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator itu, antara 
lain, kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM).

“Hal itu tentu saja harus ada sinergi, antara wakil rakyat, 
wakil daerah yang ada di Komite IV DPD dengan BPK RI. Al-
hamdulillah, BPK luar biasa menyambut kami,” kata Elviana. l

DPD Siap Tingkatkan 
Sinergi dengan BPK untuk 
Awasi Keuangan Daerah
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
adalah lembaga tinggi ne-
gara yang punya wewenang 
memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab ke uangan 
negara. Oleh karena itu, BPK 

berkewajiban untuk menjamin pemeriksa-
nya memiliki kompetensi teknis yang me-
madai dalam pemeriksaan.

Kepala Pusat Standarisasi dan Evaluasi 
Badan Diklat PKN BPK Gunarwanto menga-
takan, kewajiban itu tertulis pada Peratur-
an BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Stan-
dar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 
Atur an itu mewajibkan seorang pemeriksa 
harus memiliki kompetensi profesional 
yang memadai untuk menjalankan tugas 
pemeriksaan.

“Dalam SPKN juga disebutkan BPK ber-
kewajiban menjamin pemeriksanya memi-

liki kompetensi teknis yang memadai dan 
melalui proses pendidikan berkelanjutan, “ 
kata Gunarwanto.

Kompetensi teknis ini, ucap Gunarwan-
to, harus dibuktikan melalui sertifikasi 
profesi. “Praktik seperti ini berlaku secara 
internasional, bahwa kompetensi teknis 
di bidang apa pun harus dibuktikan lewat 
sertifikasi profesi,” ungkapnya.

Berdasar peraturan dan best pratice yang 
berlaku di seluruh dunia, BPK meng gagas 
adanya Certified State Finance Auditor (CSFA) 
atau Sertifikasi Pemeriksa Keuangan Negara. 
Awalnya ada beberapa alternatif nama serti-
fikasi. Namun dengan pertimbangan agar 
di waktu mendatang bisa berterima secara 
internasional, maka pada akhirnya BPK me-
milih mengguna kan sebutan CSFA bagi me-
reka yang resmi memiliki sertifikasi profesi di 
bidang pemeriksaan keuangan negara.

Sertifikasi Profesi CSFA 
dan Rencana Pembentukan 
Institut Pemeriksa 
Keuangan Negara
Sertifikat CSFA memiliki 
posisi yang istimewa 
karena  akan jadi syarat  
bagi pemeriksa untuk 
bisa menandatangani 
hasil pemeriksaan 
dalam lingkup 
keuangan negara. 
Persyaratan ini juga 
untuk menjamin hasil 
pemeriksaan punya 
kualitas yang sama, 
baik yang diperiksa 
oleh pemeriksa BPK 
maupun pihak lain. 

n Penyerahan Sertifikat CSFA kepada Pimpinan BPK RI.
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BPK memilih bahasa asing agar ser-
tifikasi CSFA nanti bisa mendunia dan 
membuat negara-negara lain tertarik 
untuk mengikuti CSFA. “Kami sempat 
menjajaki dan melihat pola-pola ser-
tifikasi di organisasi lain, seperti IAI, 
IIA, CFE, CFrA, dan lain-lain. Pola-pola 
itu kami pelajari, selanjutnya pola 
yang cocok dengan kondisi di BPK, 
kami terapkan dalam merancang dan 
menerap kan sertifikasi CSFA,” ucap dia.

Sertifikat CSFA memiliki posisi 
yang istimewa karena akan menjadi 
persyaratan bagi pemeriksa untuk bisa 
menandatangani hasil pemeriksaan 
dalam lingkup keuangan negara. 
Nantinya, penandatangan hasil peme-
riksaan keuangan, kinerja, dan tujuan 
tertentu harus bersertifikat CSFA. 
Dengan adanya persyaratan ini, maka 
setiap hasil pemeriksaan diharapkan 
memiliki kualitas yang sama. 

“Jadi standar kualitas akan sama, 
baik pemeriksa yang berasal dari BPK 
maupun yang dari luar. Bahkan ke 
depan sertifikasi tak hanya untuk ling-
kungan internal di Indonesia, namun 
juga pemeriksa sektor publik dari luar 
negeri, khususnya di negara-negara 
yang BPK-nya tergabung dalam orga-
nisasi BPK sedunia dan regional yang 
belum ada sertifikasi profesi,” ucap dia.

Sementara itu, terkait pemenuhan 
kompetensi di internal BPK, Badan 
Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara 
(Badiklat PKN) telah menyelenggara-
kan Sertifikasi Profesi Pemeriksaan 
Keuangan Negara atau Certified State 
Financial Auditor (CSFA) Recognition pa-
da 30 September 2019 dan 2 Oktober 
2019 di Auditorium Kantor Pusat BPK.

Ia mengatakan, penyelenggaraan 
CSFA ini merupakan tonggak sejarah 
baru dalam pengembangan profesi 
pemeriksa keuangan negara di Indone-
sia. Tujuan penyelenggaraan kegiat an 
ini adalah untuk meningkatkan mutu 
pemeriksaan keuangan negara melalui 
pembentukan para profesional di bi-
dang pemeriksaan keuangan negara. 

Profesionalisme para pemeriksa 
ke uangan negara tersebut ditandai 
dengan pemberian sertifikasi profesi 

pemeriksa keuangan negara yang 
mendapatkan gelar profesi CSFA. Salah 
satu keistimewaan pemegang gelar 
CSFA adalah telah mempunyai persya-
ratan untuk menandatangani Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkup 
keuangan negara.

Kegiatan ini diperuntukkan bagi 
pemeriksa keuangan negara di internal 
BPK yang terdiri dari 118 orang yaitu 
para Pimpinan BPK (Ketua, Wakil Ketua 
dan para Anggota), pelaksana senior 
(Eselon I dan Eselon II), dan pemeriksa 
ahli utama. Hadir pula dalam kegiatan 
ini adalah para senior pelaksana BPK RI 
yang sudah purna bakti namun masih 
berkiprah dalam pengembangan pe-
meriksaan keuangan negara.

Sementara itu, pemerolehan serti-
fikasi CSFA Recognition bagi para pim-
pinan BPK dan pejabat eselon I dilaksa-
nakan dengan metode penyampaian 
orasi ilmiah di hadapan para pimpinan 
BPK, pejabat eselon I, dan eselon II, serta 
para peserta CSFA Recognition lainnya.

Sedangkan pemerolehan sertifikasi 
CSFA bagi para peserta lainnya adalah 
dengan cara mengikuti orasi ilmiah 
yang disampaikan oleh para pimpinan 
BPK dan pejabat eselon I, penyusunan 
makalah ilmiah dan ujian sertifikasi 
dengan materi utama yang berasal 
dari makalah pimpinan BPK dan para 
pejabat eselon I. 

Pada tahap selanjutnya, Badiklat 
PKN juga berencana menyelengga-

rakan ujian profesi bagi pemeriksa 
keuangan negara dari luar BPK, yaitu 
para akuntan publik dan pengawas 
internal pemerintah. 

Institut Pemeriksa Keuangan 
Negara

Gunarwanto menambahkan, BPK 
juga berencana membentuk organi-
sasi profesi pemeriksa keuangan ne-
gara dengan nama  Institut Pemeriksa 
Keuangan Negara.

“IPKN sengaja dibentuk berdasar-
kan PP 11 tahun 2017 tentang mana-
jemen pegawai negeri sipil, dan Per-
menpan RB 49/2018 tentang jabatan 
fungsional pemeriksa. Dua aturan ini 
mengamanahkan kepada BPK sebagai 
instansi pembina jabatan fungsional 
pemeriksa, wajib memfasilitas pem-
bentukan organisasi profesi jabatan 
pemeriksa,” ucap dia.

Terkait sejarah organisasi profesi 
sendiri, ucap dia, pernah terbentuk 
Ikatan Auditor Indonesia (IAuI) yang 
digagas oleh Adna Bokim, waktu itu 
menjadi widyaiswara di BPK. Orga-
nisasi ini mewadahi auditor di BPK 
maupun di luar seperti di Inspektorat. 
Organisasi ini mulai terbentuk dan ber-
kembang di tahun 1996 hingga 1997.

“Ketika itu sudah ada kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Ikatan 
Auditor Indonesia, seperti diskusi dan 
seminar. Hanya saja tidak berkembang 
karena waktu itu masih berupa volun-
teer dan tidak officially yang didukung 
dengan dasar hukum atau aturan. 
Sayangnya, setelah Pak Adna Bokim 
pensiun, organisasi ini juga terhenti 
kegiatannya,” tutur dia.

Hingga kemudian, Anggota V BPK 
Bahrullah Akbar saat menjadi Wakil 
Ketua BPK  berupaya mendorong ter-
bentuknya organisasi profesi. Organi-
sasi baru ini membawa semangat dari 
Ikatan Auditor Indonesia, yaitu sema-
ngat mewadahi pemeriksa keuangan 
negara, baik di dalam BPK maupun 
lembaga lainnya.

“Namun organisasi ini benar-benar 
baru bukan meneruskan yang lama,” 
ucap dia. l

n Gunarwanto
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OLEH SUPRIYONOHADI, S.H., M.Si, C.L.A

R
umusan tindak pidana korupsi (TPK) secara tegas 
telah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Un-
dang-undang No 20 Tahun 2001. Sebagai kejahat-
an yang luar biasa, TPK dalam pemberantasannya 

harus dilakukan secara luar biasa sehingga untuk mencegah 
dan memberantas tindak pidana korupsi, diperlukan keten-
tuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang 
mengatur masalah korupsi sebelumnya. Berbagai kekhusus an 
telah menjadi karakteristik utamanya yaitu antara lain :

Pada tanggal 25 Januari 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) 
telah memutuskan perkara Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016 
pengujian terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Ta-
hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Da-
lam pengujian tersebut, pemohon mengajukan permohonan 
agar MK menguji konstitusionalitas serta menafsirkan keten-
tuan Pasal 2 ayat (1)  dan Pasal 3  UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, khususnya mengenai frasa kata “dapat” dan 
frasa “orang lain atau suatu korporasi”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bah-
wa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Adapun pertimbang annya, terda-
pat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah 
penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena 
penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam 
pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan TPK bertentang-
an dengan UUD 1945. Konsekuensinya, dalam penanganan 
tindak pidana korupsi, mutlak disyaratkan adanya kerugian 
keuangan negara atau perekonomian negara.

Reposisi Peran BPK 
dalam Pembuktian 
Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktiknya delik-delik pidana yang bersifat materiil jauh 
lebih sulit dalam proses pembuktiannya dibandingkan dengan 
jenis kualifikasi delik pidana yang bersifat formil.

1. Korupsi dirumuskan sebagai delik formal; 
2. Adanya pembuktian terbalik secara terbatas oleh 

terdakwa;
3. Adanya ancaman mínimum dalam sanksi pidana;
4. Beberapa pasal kejahatan dalam KUHP ditarik men-

jadi tindak pidana korupsi.
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Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menjadi 

rumusan permasalahan yaitu:

Pembahasan
1. Putusan MK dan Konsekuensinya

Sejarah mencatat bahwa MK telah memutus perkara 
peng ujian yang sama yaitu terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 
3 UU Pemberantasan TPK dalam Putusan MK No. 003/PUU-
IV/2006 pada tanggal 25 Juli 2006. Namun, terdapat perbe-
daan antara Putusan Tahun 2006 dan 2017 terkait dengan 
dasar pengujian konstitusionalitasnya. Pada tahun 2006, MK 
menguji Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan TPK berdasar-

kan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam Putusan 
MK Tahun 2017, pemohon mengajukan pengujian konsti-
tusional Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan TPK dengan 
menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), 28 I ayat 
(4) dan ayat (5) UUD 1945. Meskipun norma dalam UUD 1945 
yang digunakan untuk mengujinya berbeda, tetapi secara 
substansi maksud yang hendak diuji sama yaitu Pasal 2 dan 
Pasal 3 bahkan implikasinya sama yaitu pemberlakuan dan 
penafsiran terhadap Pasal 2 dan 3 dalam penegakan hukum. 
Ternyata MK telah memutuskan secara berbeda antara Putus-
an Tahun 2006 dan 2017, yaitu :
a. Putusan Tahun 2006, memahami dan memaknai frasa “da-

pat” merugikan keuangan negara atau perekonomian ne-
gara dalam konteks perbuatan yang akan dituntut di Peng-
adilan sebagai tindak pidana korupsi bukan hanya per-
buatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuang an 
negara atau perekonomian negara secara nyata, namun 
sekalipun hanya sifat perbuatan tersebut berpotensi atau 
kemungkinan mengakibatkan kerugian negara, maka 
seseorang dapat dituntut di Pengadilan selama unsur lain 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibuktikan.

b. Putusan MK Tahun 2017 telah memaknai frasa “dapat” meru-
gikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 
sebagai suatu unsur yang harus dibuktikan telah terjadi se-
cara nyata. Dengan kata lain aparat penegak hukum sudah 
harus mempunyai bukti perbuatan tersebut telah merugi-
kan keuangan negara sejak dari proses penyidikannya.

1. Bagaimana memaknai Putusan MK dan konsekuen-
sinya? 

2. Bagaimana peran BPK dalam upaya pemberanta-
san korupsi pasca Putusan MK No Perkara 25/PUU-
XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana 
Korupsi dikaitkan dengan SE MA No.04/Bua.6/Hs/
SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016?

3. Bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan oleh 
BPK dalam rangka mengantisipasi permintaan pe-
meriksaan investigatif dan perhitungan kerugian 
negara?

freepik.com
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Dengan perbedaan tersebut di atas, dapat dikatakan 
bahwa telah terjadi pergeseran paradigma kualifikasi da-
lam TPK khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang semula 
merupakan delik formil menjadi ketentuan delik materiil. 
Perbedaan tersebut jelas sangat berimplikasi hukum khusus-
nya dalam pembuktian. Penegakan hukum kasus TPK tidak 
lagi ditekankan kepada aspek perbuatannya, melainkan juga 
menganggap penting dan lebih menekankan terhadap aki-
bat yang ditimbulkan, yaitu kerugian keuangan negara atau 
perekonomian negara. Dalam praktiknya delik-delik pidana 
yang bersifat materiil jauh lebih sulit dalam proses pembuk-
tiannya dibandingkan dengan jenis kualifikasi delik pidana 
yang bersifat formil. Hal ini antara lain dikarenakan kualifikasi 
delik materiil membebankan kepada penegak hukum baik 
kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk membuktikan se-
mua unsur yang ada dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan 
TPK. Berbeda dengan delik formil yang menekankan kepada 
perbuatan, sehingga penegak hukum cukup membuktikan 
unsur-unsur perbuatannya yang dilarang tanpa kewajiban 
membuktikan akibat (kerugian negara) yang ditimbulkan.

2. Surat Edaran MA (SE MA) No.04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 
tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan 
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan 
hubungannya dengan Putusan MK.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 
2016 telah menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk 
membahas permasalahan hukum (questions of laws) yang 
mengemuka di masing-masing kamar. Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh se-
luruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, 
Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan 
pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental 
Bandung.

Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan 
sebagai berikut: 

Hasil rumusan pleno kamar tersebut selanjutnya men-
jadi pedoman bagi para Hakim dalam menangani perkara, 
sebagaimana disampaikan dalam surat edaran yang ditanda-
tangani oleh Ketua MA, yaitu : 
a. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 

2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, 
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan 

seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pe-
doman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung 
dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang 
substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan 
peradilan tingkat pertama dan banding; 

b. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, tahun 
2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang secara tegas dinya-
takan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan 
rumusan hasil pleno kamar tahun 2016, rumusan hukum 
tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Yang menarik adalah dalam rumusan pleno kamar pidana 
salah satu poinnya menyatakan bahwa “Instansi yang berwe-
nang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara 
adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenang-
an konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/ 
Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan 
pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara na-
mun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya 
kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim ber-
dasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian 
Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Dengan demikian benang merah hubungan kausalitas 
apabila dikaitkan antara Putusan MK No Perkara 25/PUU-
XIV/2016 dan SE MA No.04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 
Desember 2016, maka secara sederhana adalah harus ada 
kerugian keuangan negara dalam delik korupsi dan yang 
menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara hanya 
BPK, yaitu :
a. MK dalam memaknai Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan TPK 

khususnya frasa “dapat” merugikan kerugian keuang an 
negara atau perekonomian negara dijadikan sebagai suatu 
unsur yang harus dibuktikan telah terjadi secara nyata. Arti-
nya penegakan hukum dalam TPK mensyaratkan adanya 
keharusan timbulnya suatu akibat, yaitu kerugian negara.

b. Dalam menentukan ada tidaknya kerugian keuangan ne-
gara, sesuai SE MA No.04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 
Desember 2016 hanya BPK yang mempunyai kewenangan 
secara konstitusional. Instansi lain seperti BPKP/Inspekto-
rat/SKPD tidak berwenang untuk menyatakan kerugian 
keuangan negara. 

3. Reposisi Peran BPK dalam Pembuktian Tindak Pidana 
Korupsi melalui Pemeriksaan Investigatif dan PKN. 

Sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pi-
hak-pihak yang terdidik, mempunyai kewenangan, kekuasa-
an, maupun pengaruh dalam lingkungannya, maka proses 
pembuktian tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Peran 
pemeriksaan investigatif maupun Penghitungan Kerugian 
Negara (PKN) dalam proses pembuktian ini adalah agar 
LHP dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan/atau 
penyidikan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil 
pemerik saan tersebut, aparat penegak hukum akan me-

a. Rumusan pleno kamar pidana; 
b. Rumusan pleno kamar perdata; 
c. Rumusan pleno kamar agama; 
d. Rumusan pleno kamar militer; 
e. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan 
f. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;



47

WARTA PEMERIKSA | Edisi 11 | Vol. II - November 2019

KOLOM

ngumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah 
hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan di 
pengadilan termasuk menggunakan bukti pemeriksaan yang 
memenuhi klasifikasi sebagai alat bukti. Selain itu, sebagai 
seseorang yang memiliki keahlian khusus, dalam hal ini pe-
meriksa yang melakukan pemeriksaan investigatif maupun 
PKN dapat dimintai keterangan sebagai ahli di dalam sidang 
pengadilan. 

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dan mem-
buktikan sendiri berarti memperlihatkan bukti-bukti yang 
ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, 
menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Sistem peradil-
an pidana yang berlaku di Indonesia (criminal justice system) 
menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan 
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs-
theories). Menurut teori pembuktian ini, pemidanaan harus 
didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel 
en gronslag), yaitu pada peraturan perundang-undangan 
dan keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan per-
undang-undangan. 

Selanjutnya dalam proses pembuktian terdapat korelasi 
dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim 
dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pem-
buktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap 
aspek-aspek sebagai berikut.  

Di Indonesia pembuktian secara pidana diatur dalam Un-
dang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Un-
dang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun UU Pembe-
rantasan TPK mengatur dimungkinkannya bagi terdakwa 
untuk membuktikan diri atau dikenal dengan pembuktian 
terbalik secara terbatas, namun prinsip dasarnya adalah be-
ban pembuktian diserahkan kepada pihak yang mendakwa 
yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan berada pada ter-
dakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 
184 ayat (1) KUHAP yaitu : 

Dalam konteks pembuktian TPK inilah ternyata dan makin 
nyata peran BPK telah berubah dari supporting menjadi cen-
tral. Mengapa demikian? Sesuai bidang kompetensinya, BPK 
sering diminta oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk me-
lakukan pemeriksaan baik pemeriksaan investigatif maupun 
penghitungan kerugian negara. Berdasarkan kompetensinya 
tersebut, maka BPK dapat menjadi pendukung dalam pem-
buktian TPK, yaitu LHP BPK yang merupakan salah satu pro-
duk legislasi sebagai Keputusan BPK (sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 14 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK) 
dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sesuai KUHAP. 
Selain itu, apabila pemeriksa BPK diminta keterangannya 
dalam persidangan pengadilan mengenai kerugian negara 
maka hal ini menurut KUHAP diklasifikasikan sebagai alat 
bukti keterangan ahli. Kedua peran BPK inilah yang dalam 
agenda pemberantasan TPK BPK menjadi supporting-nya. Hal 
ini dijelaskan oleh Djoko Prakoso, konsekuensi diterapkannya 
sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara 
negatif, maka untuk dapat menjatuhkan pidana, disyaratkan 
terpenuhinya dua syarat yaitu alat bukti yang sah (sesuai KU-
HAP) dan keyakinan hakim. 

Namun, pergeseran norma pemaknaan dalam Pasal 2 
dan 3 UU Pemberantasan TPK yang mengharuskan adanya 
kerugian keuangan negara dan perekonomian negara serta 
dikaitkan dengan adanya SE MA 04 Tahun 2016 yang meru-
pakan pedoman bagi para Hakim dalam menangani perkara 
korupsi, maka telah menjadikan peran BPK menjadi sangat 
dominan dalam agenda Pemberantasan TPK. TPK harus ada 
kerugian keuangan negara yang ditetapkan nilainya oleh 
BPK. 

Menjawab tantangan tersebut, peluang yang mungkin 
dapat dilakukan adalah :

A. Persiapan menghadapi gelombang permintaan APH baik 
pemeriksaan investigatif maupun PKN. 

Alasan MA mengeluarkan surat edaran bahwa BPK seba-
gai pihak yang berkompeten dalam menetapkan ada tidak-
nya kerugian negara, dikarenakan :

Secara kelembagaan BPK mempunyai kedudukan yang 
sangat kuat, dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan secara 
operasional diatur dengan UU yang sangat lengkap mulai 

a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap 
terbukti. 

b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas 
perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan 
perbuatan-perbuatan itu. 

d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada ter-
dakwa. 

a. Keterangan Saksi. 
b. Keterangan ahli. 
c. Surat. 
d. Petunjuk. 
e. Keterangan Terdakwa.

1. BPK yang memiliki kewenangan konstitusional. 
2. Instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD 

tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan 
audit pengelolaan keuangan negara namun tidak 
berwenang menyatakan atau men-declare adanya 
kerugian keuangan negara. 

3. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persi-
dangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan 
besarnya kerugian Negara.



48

WARTA PEMERIKSA | Edisi 11 | Vol. II - November 2019

KOLOM

dari paket UU keuangan negara yaitu UU 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan UU 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara serta UU 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kewenangan 
BPK dalam pemeriksaan investigatif diatur secara khusus da-
lam Pasal 13 UU 15 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa BPK 
dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna meng-
ungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/
atau unsur pidana. Oleh karenanya, diperlukan respons yang 
cepat, efektif dan efisien atas banyaknya tuntutan transpa-
ransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara 
melalui pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan PKN, yang 
antara lain dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan 
fungsi koordinatif baik secara internal BPK maupun eksternal 
dengan APH. Dalam operasionalnya pelaksanaan tugas in-
vestigatif sangat dipandang perlu didukung dengan:

B. Penetapan kerugian keuangan negara oleh BPK, menurut 
SE MA No. 04 Tahun 2016 tidak menghapuskan kewenang-
an instansi lain dalam melakukan pemeriksaan. Instansi 
lain seperti BPKP, Inspektorat maupun SKPD masih dapat 
melakukan pemeriksaan, namun yang bisa menetapkan 
atau men-declare kerugian keuangan negara adalah BPK.  

Secara empiris, pada saat ini instansi selain BPK seperti 
BPKP dan Inspektorat masih banyak yang sedang melaksa-
nakan pemeriksaan investigatif maupun PKN yang diminta 
oleh APH. Dengan mengacu pada SE MA No. 04 Tahun 2016, 
sangat dimungkinkan APH akan mengajukan kepada BPK 
beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan pemeriksaan 
oleh instansi lainnya, untuk di-declare penetapan ada tidak-
nya kerugian keuangan negara oleh BPK. Permasalahan yang 
muncul dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi 
lain antara lain:
1. Bagaimana metodenya ketika BPK diminta untuk men-de-

clare LHP dari instansi lainnya dalam penetapan kerugian 
keuangan negara, apakah evaluasi, review atau bahkan 
melalui pemeriksaan ulang?

2. Bagaimana pengujian oleh BPK atas kevalidan kertas kerja 
pemeriksaan yang pemeriksaanya telah dilakukan oleh 
instansi lain (BPKP/Inspektorat/SKPD). Sementara pemerik-
saan investigatif pada hakekatnya merupakan upaya untuk 
mengungkapkan perbuatan pidana, sehingga pemerik-

saannya pun diasumsikan akan dapat digunakan dalam 
proses pembuktian di pengadilan.

Kesimpulan dan Saran
1. Berdasarkan hasil analisis yuridis di atas dapat ditarik ke-

simpulan yaitu:
Telah terjadi reposisi peran BPK dalam pemberantasan 
korupsi. Secara konsep pembuktian dalam KUHAP, LHP BPK 
hanya sebagai salah satu alat bukti (surat) dan keterangan 
oleh pemeriksa BPK dalam persidangan dapat dijadikan 
sebagai keterangan ahli. Namun dengan keluarnya Putu-
san MK telah mengubah norma korupsi sebagai suatu delik 
materiil yang mengharuskan timbulnya akibat yaitu keru-
gian keuangan negara. Sementara penetapan ada tidaknya 
kerugian keuangan negara berdasarkan SE MA hanya 
dapat ditetap kan oleh BPK. Artinya BPK bukan hanya sup-
porting namun telah menjadi bagian pemegang kendali 
dalam pembuktian TPK tentunya melalui pemeriksaannya 
baik pemeriksaan investigatif maupun PKN.

2. Diperlukan suatu kebijakan yang segera dapat memenuhi 
tantangan bagi BPK khususnya terkait dengan:
a.  Kesiapan BPK untuk menyelesaikan permintaan 
 penghitungan kerugian negara/daerah oleh pihak lain 
 (APH).
b.  Teknis untuk BPK men-declare kerugian negara/daerah 
 yang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP/Inspektorat/
 Satuan Kerja Perangkat Daerah. l
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