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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengelurakan fore
sight pertama yang berisi berbagai kemungkinan yang 
dapat terjadi pada 5 tahun ke depan (2021-2026). Skenario 
tersebut termuat di dalam Buku Pendapat Strategic Fore
sight yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari 
Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah 

yang Tangguh”. 
Ada empat skenario yang disampaikan BPK. Setiap skenario membe-

rikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor. Perincian dela-
pan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuang-
an, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Dalam edisi November 2021 ini, redaksi akan mengulas lebih dalam 
mengenai sektor pendidikan dan kesehatan. Seluruh pihak telah sepakat, 
pemulihan sektor kesehatan adalah hal paling krusial. Jika kesehatan pulih, 
maka sektor lain yang terdampak akan pulih, termasuk perekonomian.

Sementara tinjauan terhadap masa depan sektor pendidikan diang-
gap penting untuk dicermati para pemangku kepentingan. Alasannya, 
pendidikan merupakan hal yang amat menentukan masa depan bangsa. 

Karenanya, dalam edisi ini, redaksi antara lain menyajikan wawancara 
dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendik-
budristek) Nadiem Makarim di rubrik Sorotan. Dia menilai, foresight BPK 
dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan diha-
dapi Indonesia. Apalagi, jika foresight disinergikan dengan pendekat-
an fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, 
kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum. Sinergitas tersebut akan 
menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, 
mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit 
dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana pada 
masa depan. 

Sementara terkait sektor kesehatan, redaksi juga menyajikan wawanca-
ra Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes berharap BPK dapat 
konsisten menjalankan peran foresight agar dapat memberikan keyakinan 
(assurance), saran perbaikan, pendapat, pertimbangan serta pandangan 
masa depan terkait dengan penanganan Covid-19 dan arah Indonesia 
pada masa depan. Dia pun optimistis, kemampuan foresight BPK akan 
membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi ketidakpastian per-
kembangan situasi pandemi dan dampaknya bagi masyarakat. 

Masih terkait dengan kesehatan, BPK juga menyampaikan temuan 
adanya kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes). Kele-
bihan pembayaran antara Januari sampai Agustus 2021 itu terjadi akibat 
kesalahan teknis pada saat penarikan database usulan insentif nakes dari 
aplikasi yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 
SDM (PPSDM) Kesehatan. 

Simak juga wawancara ekslusif redaksi dengan Nyoman Adhi Suryad-
nyana yang resmi mengemban jabatan sebagai Anggota BPK periode 
2021-2026. Nyoman yang sebelumnya telah lama berkiprah di Bea Cukai 
merasa bangga bisa bergabung dengan BPK. Menurutnya, BPK sangat 
berperan dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.

Simak penuturannya mengenai sejumlah strategi yang dia siapkan un-
tuk menjadi pimpinan BPK ke depan. Misalnya saja, terkait upaya untuk 
mendorong penggunaan big data analytic untuk menunjang pemerik-
saan BPK.

Selamat membaca. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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M
enteri Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Tek-
nologi (Mendikbudristek) 
Nadiem Makarim meng-
apresiasi langkah Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 

yang telah menjalankan peran foresight. Me-
nurut Nadiem, foresight pertama yang telah 
diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah 
merancang strategi di masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis 
Pendapat Strategic Foresight pertama yang 
dituangkan dalam sebuah buku dengan ju-
dul “Membangun Kembali Indonesia dari 
Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan 
Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight 
tersebut, BPK menyampaikan berbagai ke-

mungkinan yang dapat terjadi pada lima 
tahun ke depan (2021-2026) dalam empat 
skenario

Setiap skenario memberikan gambaran 
masa depan Indonesia di delapan sektor, ter-
masuk sektor pendidikan. Adapun perincian 
delapan sektor tersebut terdiri atas sektor 
kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, 
politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan 
teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan 
menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan 
BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, re-
gional, dan global, serta masukan dari pakar 
di bidang terkait yang menggambarkan ke-
mungkinan-kemungkinan yang terjadi pada 
masa depan.

MENDIKBUDRISTEK: FORESIGHT BPK 
BANTU PEMERINTAH RANCANG STRATEGI 
UNTUK MASA DEPAN

Setiap skenario yang ada di dalam Foresight BPK memberikan 
gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, 
termasuk sektor pendidikan.

n Nadiem Makarim
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BPK pun kini menjadi Supreme Audit 
Institution (SAI) ke-11 di dunia dan kedua 
di Asia yang mampu menjalankan foresight. 
Nadiem mengatakan, terwujudnya fore
sight pertama BPK merupakan pencapaian 
luar biasa bagi BPK yang dapat menjadi 
praktik baik bagi negara lain. “Pencapaian 
ini akan menjadi kemajuan yang luar bia-
sa untuk lembaga pemeriksa keuangan, 
khususnya dalam kondisi yang penuh 
tantangan dan keterbatasan seperti saat 
ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk 
melakukan foresight guna memberikan 
masukan kepada pemerintah, khususnya 
terkait pengelolaan keuangan negara,” ka-
ta Nadiem kepada Warta Pemeriksa pada 
awal November.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat 

membantu mengurai permasalahan yang 
sedang dan akan dihadapi Indonesia. 
Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disi-
nergikan dengan pendekatan fenomena 
bias hindsight dan peningkatan integritas, 
independensi, kejujuran, objektivitas, dan 
kepastian hukum. Sinergitas tersebut akan 
menghasilkan solusi yang lebih komprehen-
sif atas tantangan yang ada, mendukung 
program dan kebijakan pemerintah terkait 
upaya bangkit dari pandemi, serta mem-
bangun strategi mitigasi kondisi bencana di 
masa depan.

“Foresight akan memberikan masukan 
bagi pemerintah dalam merancang dan 
mengesahkan kebijakan, termasuk dalam 
melakukan evaluasi atas implementasinya,” 
kata Nadiem.
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Nadiem berharap pendekatan foresight 
BPK dapat menghasilkan strategi mitigasi 
risiko yang lebih strategis dan efektif dalam 
upaya Indonesia bangkit dari pandemi dan 
melanjutkan pembangunan. “Selain itu, tentu 
kami berharap peran foresight yang dilaksa-
nakan oleh BPK akan memberikan masukan 
dan rekomendasi kepada Kemendikbudristek 
terkait penguatan tata kelola keuangan dalam 
rangka peningkatan layanan kementerian dan 
perwujudan Merdeka Belajar,” kata Nadiem.

Selama ini, ujar Nadiem, Kemendikbud-
ristek dapat merasakan sentuhan foresight 
BPK dalam kerja sama yang terjalin antara Ke-
mendikbudristek dengan para mitra. Dengan 
adanya foresight BPK, terdapat kesamaan su-
dut pandang dalam pelaksanaan tugas profesi 
yang menjadikan proses kerja sama berjalan 
dengan baik. 

“Selama ini, BPK telah memberikan ma-
sukan perbaikan dan rekomendasi kepada 
Kemendikbudristek yang tidak hanya terbatas 
pada pengelolaan keuangan dan Barang Milik 
Negara, tetapi juga terkait dengan peningkat-
an kinerja layanan kementerian.”

Menurut Nadiem, BPK perlu mendorong 
pemerintah menggunakan pendekatan fore
sight untuk menganalisis isu yang kompleks 
dalam menyusun perencanaan strategis dan 
membuat kebijakan yang berorientasi pada 
masa depan. Ia juga berharap BPK dapat 

terus menjaga rasionalitas dan objektivitas se-
bagai acuan dalam menjalankan foresight.

Terkait tata kelola di Kemendikbudristek, 
Nadiem memastikan pihaknya menjalankan 
manajemen risiko pencegahan korupsi melalui 
berbagai inisiatif. Beberapa inisiatif itu adalah 
dengan meningkatkan peran Sistem Pengenda-
lian Intern (SPI) di unit kerja dan penambah an 
jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona 
Integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi dan Wi-
layah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK WBBM) 
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, ujar Nadiem, Kemendikbudris-
tek memperkuat peran Inspektorat Jenderal 
sebagai pengawas internal dengan fokus 
sistem pencegahan melalui pemantauan pen-
dampingan program prioritas, pembuatan 
aplikasi digital pencegahan tindak korupsi. 
“Serta pelaksanaan beragam sosialiasi dan 
bimbingan teknis melalui kolaborasi dengan 
lembaga terkait,” katanya. l

Foresight akan memberikan masukan 
bagi pemerintah dalam merancang 
dan mengesahkan kebijakan, termasuk 
dalam melakukan evaluasi atas 
implementasinya.

pexels-artem beliaikin
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M
enteri Kesehatan Budi Gunadi 
Sadikin menyampaikan se-
jumlah harapannya terhadap 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) yang telah menjalankan 
peran foresight (tinjauan masa 

depan) bagi negara. Menkes menilai, foresight 
dari BPK dibutuhkan untuk membantu pemerin-
tah menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang 
masih penuh ketidakpastian. BPK pun diharapkan 
dapat konsisten dalam menjalankan peran fore
sight.

Seperti diketahui, BPK pada Oktober lalu te-
lah meluncurkan Pendapat (Strategic Foresight) 
pertama yang berjudul: Membangun Kembali 
Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan 
Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Di dalam 
foresight tersebut, BPK menyajikan empat ske-
nario yang kemungkinan terjadi di masa depan, 
khususnya hingga 2026. Setiap skenario mem-

berikan gambaran yang kemungkinan terjadi di 
delapan sektor. Salah satunya sektor kesehatan.

Menkes mengatakan, pendekatan foresight 
dapat digunakan untuk menganalisa isu yang 
kompleks untuk perencanaan strategis dan pem-
buatan kebijakan yang berorientasi pada masa 
depan. Foresight BPK juga akan memfasilitasi 
pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpas-
tian yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang 
dan tantangan di berbagai bidang, serta meng-
eksplorasi berbagai perkembangan untuk me-
nyusun strategi masa depan.

“Hal yang tak kalah penting adalah meng-
identifikasi dampak jangka panjang dan kebi-
jakan yang diambil. Foresight akan memberikan 
masukan bagi pemerintah dalam merancang 
dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam 
melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata 
Menkes kepada Warta Pemeriksa, pertengahan 
November.

FORESIGHT BPK DIBUTUHKAN 
DI TENGAH KETIDAKPASTIAN 
AKIBAT PANDEMI
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap BPK dapat konsisten 
dalam menjalankan peran foresight.

n Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
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Menkes berharap peran foresight yang dija-
lankan BPK dapat menghasilkan strategi pem-
bangunan yang lebih strategis dan efektif. “Uta-
manya dalam upaya kita bangkit dari pandemi 
dan melanjutkan Visi Pemerintah (Kabinet Indo-
nesia Maju) yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju 
Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, 
Berlandaskan Gotong Royong”. Karena sifatnya 
jangka menengah, dengan foresight ini BPK bisa 
lebih banyak memajukan perannya dalam pem-
bangunan dengan berbagai skenario yang telah 
disiapkan,” ujar Menkes Budi.

Menkes juga berharap BPK konsisten menja-
lankan peran foresight agar dapat memberikan 
keyakinan (assurance), saran perbaikan, penda-
pat, pertimbangan serta pandangan masa depan 
terkait dengan penanganan Covid-19 dan arah 
Indonesia pada masa depan. Menkes optimis-
tis, kemampuan foresight BPK akan membantu 
pemerintah dan masyarakat menghadapi keti-
dakpastian perkembangan situasi pandemi dan 
dampaknya bagi masyarakat.

“Foresight BPK menghasilkan kajian pers-
pektif jangka panjang yang berisi pemetaan 
berbagai kondisi yang mungkin terjadi di masa 
dan pascapandemi, maupun situasi krisis lainnya 
yang mungkin terjadi di masa mendatang,” kata 
Menkes.

Oleh karena itu, Menkes mengapresiasi BPK 
yang telah resmi menjalankan peran foresight. 
Apalagi, BPK menjadi Supreme Audit Institution 
(SAI) kesebelas di dunia dan kedua di Asia yang 
mampu menjalankan foresight. Ia menilai, terwu-
judnya foresight BPK pada saat pandemi Co-
vid-19 menjadi pencapaian luar biasa bagi BPK 
yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

Dalam menyusun foresight, analisis data me-
megang peranan penting untuk memetakan ke-
tidakpastian masa depan. Data yang digunakan 

adalah data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pen-
dapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan glo-
bal. BPK juga menghimpun masukan dari pakar 
dalam bidang ekonomi, keuangan, kesehatan, 
sosiologi, politik, pendidikan, lingkungan hidup, 
dan teknologi untuk membuat scenario stories 
yang menggambarkan kemungkinan-kemung-
kinan yang terjadi pada masa depan. Terkait hal 
itu, Menkes menyatakan bahwa penggunaan da-
ta yang valid dan analisis yang tepat, maka akan 
membuat perencanaan skenario lebih matang 
dan kuat sebagai dasar implementasi program.

Kolaborasi
Mengenai peran BPK sebagai lembaga pe-

meriksa, Menkes mengaku merasakan adanya 
kolaborasi yang baik dengan BPK dalam upaya 
mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ne-
gara. Oleh karena itu, Menkes berharap kolaborasi 
terus terpelihara dalam mempertahankan Laporan 
Keuangan Kemenkes dengan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) melalui para pemeriksa BPK 
yang profesional dalam menjaga integritas dan 
mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Selama ini, ujar dia, BPK telah memberikan 
masukan perbaikan dan rekomendasi kepada Ke-
menkes yang tidak hanya terbatas pada penge-
lolaan keuangan dan barang milik negara, tetapi 
juga terkait dengan peningkatan kinerja layanan 
Kementerian,” kata Menkes.

Adapun terkait penanganan pandemi, 
Menkes menyatakan skenario penanganan 
bencana kesehatan beserta kapasitas sumber 
daya manusia, logistik, sarana dan prasarana 
serta finansial, sudah dimitigasi dalam Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 
dan dilanjutkan di Renstra 2020-2024. Menkes 
menyatakan, Kemenkes telah menyelesaikan se-
mua kebijakan pengelolaan pandemi Covid-19 
dengan baik, terutama yang berkenaan dengan 
akuntabilitas, menyangkut ketepatan penggu-
naan anggaran.

Seperti diketahui, ujar Menkes, Kemenkes 
memang diamanahi anggaran tidak sedikit yang 
sudah semestinya dapat diserap dengan maksi-
mal, efektif dan efisien. “Kolaborasi pentahelix 
sangat penting dalam penerapan foresight. Ke-
menkes senantiasa berkoordinasi dengan lintas 
sektor atau pihak relevan lainnya seperti seluruh 
kementerian/lembaga, komunitas, tokoh masya-
rakat/agama, pihak swasta dan media serta sat-
gas/KPCPEN. l

Foresight BPK menghasil-
kan kajian perspektif jangka 
panjang yang berisi pemeta-
an berbagai kondisi yang 
mungkin terjadi di masa 
dan pascapandemi, maupun 
situasi krisis lainnya yang 
mungkin terjadi di masa 
mendatang.
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S
udah lebih dari 1,5 tahun pande-
mi Covid-19 melanda Indonesia. 
Meski kasus Covid-19 di Tanah 
Air mulai terkendali, Indonesia se-
bagaimana negara lainnya masih 
dihadapkan dengan ketidakpas-

tian. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi 
pandemi akan berkembang. 

Di beberapa negara lain, khususnya di 
negara-negara Eropa, penyebaran Covid-19 
kembali mengganas. Tingkat penularannya 
bahkan mencapai rekor tertinggi dibanding-
kan sebelumnya. 

Di tengah masih tingginya ketidakpastian 
akibat pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dengan kapasitasnya mencoba mem-
berikan tinjauan masa depan (foresight) bagi 
para pemangku kepentingan. Foresight BPK 
membantu pemerintah dan masyarakat meng-

hadapi ketidakpastian itu. Caranya, dengan 
menghasilkan kajian perspektif jangka panjang 
berisi pemetaan berbagai kondisi yang mung-
kin terjadi di masa dan pascapandemi.

Hal tersebut telah direalisasikan BPK da-
lam Pendapat Foresight pertama yang ber-
judul: Membangun Kembali Indonesia dari 
Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan 
Pemerintah yang Tangguh. Di dalam foresight 
tersebut, BPK menyajikan empat skenario 
yang mungkin terjadi di masa depan, khusus-
nya hingga 2026. 

Setiap skenario memberikan gambaran 
yang kemungkinan terjadi di delapan sektor. 
Salah satunya sektor kesehatan. Seluruh pihak 
telah sepakat, pemulihan sektor kesehatan 
adalah hal paling krusial. Jika kesehatan pulih, 
maka sektor lain yang terdampak akan pulih, 
termasuk perekonomian. 

MEMBACA MASA DEPAN 
SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
Dalam skenario ketiga, BPK memberikan gambaran bahwa program vaksinasi 
yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh pemerintah dan swasta 
tidak mampu mengimbangi keganasan dan persebaran virus.

Nguyen Hiep-unsplash
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BPK pun turut memberikan tinjauannya atas 
masa depan sektor pendidikan. Foresight BPK 
terkait sektor pendidikan penting untuk dicer-
mati para pemangku kepentingan. Sebab, pen-
didikan merupakan hal yang amat menentukan 
masa depan bangsa. 

Skenario pertama yang disampaikan dalam 
Foresight BPK  bertajuk “Berlayar Menaklukkan 
Samudra” (Respons Pemerintah Lebih Efektif 
dan Pandemi Mereda). Terkait sektor kesehatan, 
BPK menggambarkan bahwa jumlah tenaga 
dan fasilitas kesehatan di perdesaan dan ping-
giran kota meningkat seiring dengan maraknya 
kolaborasi intensif antara Badan Riset dan Ino-
vasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan 
dengan universitas serta sekolah keperawatan. 
Kemudian, jumlah masyarakat Indonesia yang 
pergi ke luar negeri untuk mendapatkan peng-
obatan menurun karena meningkatnya kualitas 
pelayanan dan fasilitas kesehatan di dalam ne-
geri.

Dalam sektor pendidikan, gaya hidup sehat 
masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar 
hing ga sekolah menengah atas. Lalu, prior 
learning assessment and recognition (PLAR) 
diimplementasikan oleh banyak lembaga pendi-
dikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk 
meng evaluasi keterampilan dan pengetahuan 
yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di 
luar kelas guna mengenali kompetensi berda-
sarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Dalam skenario kedua, yaitu “Mengarung di 
Tengah Badai” (Respons Pemerintah Lebih Efek-
tif dan Pandemi Memburuk), BPK memberikan 
gambaran bahwa reformasi untuk memperbaiki 
sistem kesehatan nasional, termasuk pembia-
yaannya, berhasil meningkatkan ketersediaan 
dan akses terhadap faskes, nakes, alkes, dan 
obat-obatan. Dengan menggunakan JKN, 
pasien yang terpapar virus memperoleh peng-
obatan dan pelayanan kesehatan dasar dengan 
kualitas yang ditingkatkan.

Kemudian, sebagian masyarakat mening-
galkan pengobatan modern dan beralih ke 
peng obatan tradisional karena kesimpangsiuran 
dan derasnya informasi yang menyesatkan ten-
tang akibat vaksin pada kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembelajaran jarak 
jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pe-
merintah. Akan tetapi, adaptasi terhadap PJJ 
menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di 
lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario selanjutnya atau yang ketiga berta-

juk “Tercerai-berai Terhempas Lautan” (Respons 
Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mem-
buruk). BPK di dalam buku Foresight menjelas-
kan, Program vaksinasi yang diselenggarakan 
secara besar-besaran oleh pemerintah dan 
swasta tidak mampu mengimbangi keganasan 
dan persebaran virus. Angka kematian akibat 
Covid-19 di semua usia meningkat tajam hingga 
mencapai tingkat yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 

Banyak pula rumah sakit di kota-kota mene-
ngah dan kecil tutup karena tak tersedia obat, 
dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter 
dan perawat berguguran dalam menjalankan tu-
gas melawan Covid-19. Selain itu, penambahan 
pemakaman baru tidak mampu menampung 
tingkat kematian yang tinggi. Berkurangnya 
dukungan finansial dan layanan dasar yang di-
cakup dalam skema jaminan kesehatan nasional 
menjadi salah satu sebab utama keruntuhan sis-
tem kesehatan nasional.

Terkait pendidikan, skenario ketiga meng-
gambarkan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
di banyak daerah terhenti atau tidak berjalan 
efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di 
tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena 
tingginya kematian di lingkungan guru.

Selain itu, subsidi di bidang pendidikan tidak 
terserap dengan baik dan banyak anak usia SMP 
dan SMA terancam putus sekolah secara perma-
nen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Sedangkan skenario terakhir dalam Foresight 
BPK adalah “Kandas Telantar Surutnya Pantai” 
(Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pande-
mi Mereda). Dalam skenario ini, walaupun pan-
demi sudah mereda, dampak yang berkepan-
jangan menyebabkan pemerintah tidak mampu 
memberikan pelayanan publik yang memadai. 

Seluruh pihak telah 
sepakat, pemulihan 
sektor kesehatan adalah 
hal paling krusial. Jika 
kesehatan pulih, maka 
sektor lain yang ter-
dampak akan pulih, ter-
masuk perekonomian.
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Jaminan kesehatan nasional (JKN) tidak 
dapat memenuhi mandatnya karena meng-
alami kesulitan finansial kronis disebabkan 
terus tertundanya pengucuran pendanaan 
Anggar an Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Akibatnya, banyak rumah sakit swasta 
enggan menerima pasien yang dijamin sistem 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Adapun masa depan sektor pendidikan 
dalam skenario keempat digambarkan bah-
wa sekolah di kota-kota besar melakukan 

hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap 
muka (PTM) dengan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ). Akan tetapi, sekolah-sekolah di daerah, 
khususnya di daerah tertinggal, terdepan, 
dan terluar, tidak sanggup melakukan model 
hybrid karena terkendala infrastruktur digital 
yang tidak memadai.

Ada juga desakan kepada pemerintah 
daerah dan pusat untuk mereformasi kuriku-
lum dan metode pembelajaran pascapandemi 
menguat. l





BPK BEKERJA

13WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 11  n  VOL. IV  n  NOVEMBER 2021

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) me-
nemukan adanya kelebihan pembayar-
an insentif tenaga kesehatan (nakes). 
Kelebihan pembayaran antara Januari 
sampai Agustus 2021 itu terjadi akibat 
kesalahan teknis pada saat penarikan 

database usulan insentif nakes dari aplikasi yang 
dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberda-
yaan SDM (PPSDM) Kesehatan.

“Terjadi duplikasi data penerima insentif dan 
data ini dijadikan dasar pembayaran insentif nakes 
sehingga terjadi kelebihan pembayaran untuk 8.961 
nakes,” ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna da-
lam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/11).

BPK TEMUKAN 
KELEBIHAN 
PEMBAYARAN 
INSENTIF NAKES
Menteri Kesehatan memastikan tidak 
akan menarik kembali kelebihan 
pembayaran insentif nakes.

Terjadi duplikasi data 
penerima insentif dan 
data ini dijadikan dasar 
pembayaran insentif 
nakes sehingga terjadi 
kelebihan pembayaran 
untuk 8.961 nakes.

n Ketua BPK, Menteri Kesehatan, dan pejabat struktural BPK dalam konferensi pers insentif nakes.

n Ketua BPK, Agung Firman Sampurna
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Agung mengungkapkan, akibat hal tersebut 
terjadi kelebihan pembayaran insentif senilai 
Rp178 ribu hingga Rp50 juta per nakes. Dari 
pemeriksaan tersebut, BPK telah mengundang 
pejabat terkait Kementerian Kesehatan untuk 
menghadiri pembahasan rekomendasi dan action 
plan pada 19 Oktober 2021. Badan PPSDM Kese-
hatan telah melakukan kompensasi pembayaran 
masing-masing nakes selama periode 1 Januari 
2021 sampai 19 Agustus 2021. BPK juga mere-
komendasikan Menteri Kesehatan melalui Badan 
PPSDM Kesehatan untuk memproses sisa kelebih-
an pembayaran insentif nakes yang masih ada per 
September 2021.

Badan PPSDM Kesehatan melakukan pengelo-
laan atas pembayaran insentif nakes penanganan 
Covid-19 pada faskes pelayanan Covid-19 yang 
dibiayai oleh dana APBN melalui DIPA Badan 
PPSDM Kesehatan. Termasuk di dalamnya yakni 
insentif untuk para peserta PIDI atau program 
internship. Untuk faskes pelayanan Covid-19 

yang dibiayai oleh APBD (RSUD dan Puskesmas), 
sumber dana insentif nakes pelayanan Covid-19 
dilakukan oleh masing-masing pemerintahan dae-
rah, bukan melalui DIPA Kementerian Kesehatan.

Hasil pemeriksaan BPK ini merupakan bagian 
dari pemeriksaan atas pengelolaan pinjaman luar 
negeri Indonesia Emergency Response to Co-
vid-19 Tahun 2020-2021 pada Kementerian Kese-
hatan. Tujuan pemeriksaan ini adalah memberi-
kan penilaian atas kepatuhan program/kegiatan 
dalam mencapai Disbursement Linked Indicator 
(DLI)/Disbursement Linked Result (DLR) pinjaman 
luar negeri Indonesia Emergency Response to 
Covid-19 Tahun 2020 sampai 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kese-
hatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tidak akan 
menarik kembali kelebihan pembayaran insentif 
nakes tersebut. Menkes mengatakan, akan mene-
rapkan sistem kompensasi atas kelebihan tersebut.

“Keputusan yang kami ambil setelah diskusi 
dengan BPK, tidak akan menarik kembali (insentif 
nakes) tapi memberikan kompensasi dari insentif 
itu. Karena kasihan kalau ditarik lagi insentif terse-
but,” kata Budi.

Budi mengatakan, akan menyiapkan mekanis-
me untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Dia berharap, dengan adanya temuan BPK terse-
but, tata kelola dalam pemberian insentif nakes 
bisa lebih baik ke depan.

“Dengan pemeriksaan BPK ini, ke depannya 
kami tahu, ada satu yang kurang di data clean
sing sehingga terjadi duplikasi maka akan kami 
perbaiki,” tuturnya.

Budi mengatakan, para nakes tidak perlu 
khawatir atas persoalan ini. Dia juga berharap, 
para nakes dapat terus bekerja dengan optimal 
dalam melayani masyarakat pada masa pandemi 
ini. n

n Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berbincang 
dengan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna.

n Konferensi Pers BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
mengungkapkan adanya permasalah-
an mengenai kelebihan pembayaran 
insentif tenaga kesehatan (nakes) 
dalam pemeriksaan atas pengelolaan 
pinjaman luar negeri Indonesia Emer-

gency Response to Covid-19 Tahun 2020-2021. 
Namun, hal itu bukan satu-satunya permasalahan 
yang ditemukan BPK terkait insentif nakes.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, BPK telah 
mengungkap beragam persoalan, mulai dari dana 
insentif nakes yang mengendap di kas pemerintah 
daerah hingga pembayaran yang terlambat. Per-
masalahan itu ditemukan BPK dalam pemeriksaan 
tematik pada semester II tahun 2020 mengenai 
Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional yang juga telah dimuat dalam 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK saat itu, 
terungkap bahwa realisasi transfer ke daerah dan 
dana desa yang diperuntukkan sebagai insentif 
tenaga kesehatan daerah masih mengendap di re-
kening kas umum daerah (RKUD). Per 31 Oktober 
2020, nilainya mencapai Rp1,05 triliun.

Temuan lainnya, pembayaran insentif tenaga 
kesehatan pada 31 pemerintah daerah (pemda) 
diketahui belum tepat waktu. Sedangkan pada 43 
pemda, pembayaran insentif tenaga kesehatan 
belum tepat jumlah.

Secara terperinci, nilai pembayaran insentif 
nakes yang belum tepat waktu oleh 31 pemda se-
besar Rp155,65 miliar. Sedangkan nilai pembayar-
an insentif nakes yang belum tepat jumlah oleh 43 
pemda tercatat sebesar Rp6,31 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tenaga 
kesehatan belum memperoleh haknya atas insentif 
tenaga kesehatan. Selain itu, terdapat pemboros-
an, indikasi, dan potensi kerugian daerah.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomen-
dasikan gubernur/bupati/walikota agar mengins-

truksikan jajarannya untuk melakukan pembayaran 
insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dan memproses kelebihan pem-
bayaran insentif tenaga kesehatan.

BPK juga menemukan bahwa bukti pertang-
gungjawaban pembayaran insentif pada empat 
pemda belum disusun dengan memadai, antara 
lain formulir penyelidikan epidemiologi belum di-
susun sesuai dengan tanggal dalam surat perintah 
dan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). 
Selain itu, dokumen pembayaran insentif tidak 
dilengkapi dengan hasil verifikasi, SPMT, dan surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

Permasalahan tersebut mengakibatkan 
pertang gungjawaban belanja insentif tenaga kese-
hatan penanganan Covid-19 belum sepenuhnya 
akuntabel. Sementara terkait kegiatan pemenuhan 
kebutuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan 
oleh Kementerian Kesehatan, BPK menilai upaya 
itu belum memadai. Sebab, penyusunan rencana 
pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk 
penanganan Covid-19 belum didukung dengan 
data yang tersedia secara keseluruhan. 

Kemenkes juga   belum dapat memenuhi ke-
kurangan tenaga kesehatan untuk penanganan 
Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia melalui  
Program Relawan Tenaga Kesehatan, Program 
Nusantara Sehat dan Program Dokter Internsip (PI-
DI). Selain itu, Kemenkes kala itu belum melakukan 
monitoring dan evaluasi atas upaya pemenuhan  
kebutuhan tenaga kesehatan untuk penanganan 
Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. l

RAGAM MASALAH 
INSENTIF NAKES
Dalam pemeriksaan sebelumnya, BPK 
telah mengungkap berbagai persoalan, 
mulai dari dana insentif nakes yang 
mengendap di kas pemerintah daerah 
hingga pembayaran yang terlambat.

freepik
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) pa-
da semester II 2020 telah menyele-
saikan laporan hasil pemeriksaan 
kepatuhan atas pinjaman luar negeri 
untuk program IndonesiaSuppor
ting Primary Health Care Reform/

Indonesia Supporting Primary and Referral  
Health Care Reform (I-SPHERE). Pemeriksaan 
tersebut meliputi penilaian atas capaian DLI (dis
bursement link indicator) dan penggunaan dana 
pinjaman luar negeri Program I-SPHERE tahun 
2019 pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
dan instansi terkait lainnya di Jakarta.  

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7 te-
muan yang memuat 13 permasalahan. Salah satu 
temuan tersebut adalah belum optimalnya upaya 
untuk mencapai target DLI pada tahun 2019.

Sebagai informasi, I-SPHERE yang didanai oleh 
pinjaman World Bank merupakan program yang 
bertujuan memperkuat kinerja sistem pelayan an 
kesehatan primer di Indonesia. Total pinjaman 
Program I-SPHERE sebesar 150 juta dolar AS, 
yang dimulai pada pertengahan tahun 2018 seba-
gai persiapan dan berakhir pada 30 April 2024.

Modalitas I-SPHERE menggunakan instrumen 
pembiayaan program for result (PforR). Salah 
satu karakteristik utama modalitas PforR adalah 
penarikan (disbursement) pinjaman berdasarkan 
pencapaian program yang dinyatakan dalam DLI, 
bukan berdasarkan input (expenditures). Dana 
pinjaman yang diterima berdasarkan pencapaian 
DLI tersebut akan digunakan untuk pembangun-
an RS vertikal di Maluku, Nusa Tenggara Timur, 
dan Papua serta kegiatan lain. Terdapat 10 DLI 
yang telah disepakati dengan perincian target 
yang harus dicapai setiap tahun.

Sebagaimana telah disampaikan BPK dalam 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, 
hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pen-
capaian DLI dan  penggunaan dana pinjaman atas 
pinjaman luar negeri Program I-SPHERE tahun 
2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan 

pengecualian atas beberapa permasalahan. Na-
mun, ada beberapa permasalahan signifikan yang 
ditemukan. Salah satu permasalahan signifikan itu, 
Kemenkes belum optimal dalam mencapai target 
DLI pada tahun 2019. Terdapat 3 DLI untuk target 
tahun 2018 dan 4 DLI untuk target tahun 2019 
dengan nilai total target DLI sebesar 14 juta dolar 
AS yang belum tercapai.

Ada sedikitnya empat permasalahan yang ter-
jadi terkait hal tersebut. Pertama, uji coba aplikasi 
M-Health untuk mencapai target DLI 2 tahun 2019 
belum dilakukan karena kendala pemberian akses 
NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ke-
dua, perubahan kebijakan terkait KAFKTP (Komisi 
Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) un-
tuk pencapaian DLI 5 belum segera diselesaikan.

Permasalahan ketiga, penyusunan modul pe-
latihan belum selesai dan kegiatan pendamping-
an untuk pencapaian DLI 6 terlambat. Adapun 
permasalahan keempat,  pedoman pengaloka-
sian dana alokasi khusus (DAK) non fisik bidang 
kesehatan dan data dasar berbasis kinerja untuk 
pencapaian DLI 9 belum selesai.

PENCAPAIAN TARGET PROGRAM I-SPHERE 
BELUM OPTIMAL
I-SPHERE yang didanai oleh pinjaman World Bank merupakan program yang 
bertujuan memperkuat kinerja sistem pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

freepik
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Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak ter-
capainya pencairan pinjaman I-SPHERE pada DLI 
2, 5, 6, dan 9 dalam rangka pembiayaan pem-
bangunan rumah sakit vertikal Kemenkes.  BPK 
merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan 
melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes memerin-
tahkan Kepala Biro Perencanaan dan  Anggaran 
Kemenkes selaku Kepala Program Coordinating 
Unit (PCU) untuk lebih optimal dalam mengawasi 
dan mengendalikan kegiatan pencapaian DLI 
I-SPHERE. Selain itu, BPK merekomendasikan 
agar ada peningkatan koordinasi dengan World 
Bank dalam menyepakati indikator yang digu-
nakan sebagai alat ukur pencapaian DLI.

Di dalam LHP yang telah disampaikan BPK, 
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Ke-
menkes menyatakan dapat menerima temuan 
yang diungkapkan dan akan melakukan se-
jumlah upaya guna mengoptimalkan pencapaian 
target DLI. Beberapa upaya itu, antara lain, PCU 
bersama penanggung jawab DLI akan memprio-
ritaskan penyelesaian kegiatan yang tertunda 
dalam sisa waktu yang masih dalam tahun 2020.

Temuan signifikan lainnya terkait Program 
I-SPHERE adalah perencanaan dan pelaksa-
naan pembangunan RS Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) vertikal di kawasan timur Indonesia tidak 
optimal. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan 
bahwa pengajuan pencairan inisial deposit se-
besar 37,50 juta dolar AS untuk pembangunan 

RS UPT vertikal di kawasan timur Indonesia tidak 
didukung perencanaan kebutuhan yang mema-
dai dan belum seluruhnya dianggarkan dalam 
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2019.

Pelaksanaan pembangunan RS UPT di NTT 
dan Papua juga tertunda karena belum selesai-
nya proses pengurusan tanah/lahan untuk lokasi 
pembangunan rumah sakit. Selain itu, per tang-
gal 30 Juni 2020, masih terdapat saldo pinjaman 
I-SPHERE yang telah dicairkan, namun belum 
digunakan untuk pembangunan RS UPT vertikal 
di NTT dan Papua sebesar 33,22 juta dolar AS. 
Hal ini mengakibatkan tujuan program/proyek 
I-SPHERE untuk pemenuhan sarana, prasarana, 
dan SDM kesehatan UPT vertikal di tiga provinsi 
kawasan timur Indonesia tidak dapat segera 
tercapai serta pemerintah dibebani biaya dan 
bunga pinjaman sebesar 1,94 juta dolar AS atas 
dana pinjaman yang belum digunakan untuk 
pembangunan RS UPT vertikal.

Terkait permasalahan ini, BPK merekomen-
dasikan kepada Menteri Kesehatan melalui 
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan agar me-
merintahkan Direktur Fasyankes Ditjen Yankes 
selaku Kepala PMU dan Co-Project Director 
PMU untuk lebih optimal melakukan koordina-
si perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi rencana kerja kegiatan pembangunan 
rumah sakit, penyediaan alat kesehatan (alkes), 
sarana dan prasarana yang telah disusun. l

Pertanggungjawaban Kegiatan Swakelola Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan 
untuk Mencapai Target DLI 6 Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan RS UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia 
Tidak Optimal.

Pengadaan Sekretariat Tim Penyelenggara Program I-SPHERE di Indonesia TA 2019 Belum Sesuai 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Administrasi Hibah Tanah Peruntukan Pembangunan RS Vertikal di Nusa Tenggara Timur dan Papua 
Belum Selesai.

Penatausahaan Aset Tetap Hasil Pengadaan Program I-SPHERE pada Direktorat Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Belum Menjalankan Tugasnya dengan Baik Terkait 
Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran.

Upaya Kemenkes untuk Mencapai Target DLI pada Tahun 2019 Belum Optimal.

Temuan BPK Dalam Pemeriksaan Pinjaman 
Luar Negeri untuk Program I-SPHERE

1

2

3

4

5

7

6

Sumber: IHPS II 2020, LHP Pinjaman Luar Negeri Program I-SPHERE
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B
PK telah menyelesaikan foresight per-
tama bertema “Membangun Kembali 
Indonesia dari Covid-19: Skenario, 
Peluang dan Tantangan Pemerintah 
yang Tangguh”. Kepada Warta Pe
meriksa, Kepala Direktorat Utama Pe-

rencanaan, Evaluasi, dan Pe ngembangan Pemerik-
saan Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN) 
Bernardus Dwita Pradana menjelaskan secara 
terperinci mengenai substansi hing ga metodologi 
penyusunan foresight BPK yang telah diluncurkan 
pada Oktober lalu.

Dwita menjelaskan, Pendapat (Strategic Fore
sight) BPK yang telah dituangkan dalam sebuah 
buku disusun dengan menggunakan pendekatan 
scenario planning. Foresight BPK memberikan 
gambaran kemungkinan yang  dapat terjadi pa-
da Indonesia untuk kurun 
waktu lima tahun, yaitu pada 
2021-2026 akibat pandemi 
Covid-19.

Kemungkinan yang dapat 
terjadi dalam lima tahun ke 
depan dituangkan dalam em-
pat skenario. Skenario pertama 
adalah “Berlayar Menaklukkan 
Samudra”. Skenario kedua, 
“Mengarung di Tengah Badai”. Ketiga, “Terce-
rai-berai Terhempas Lautan”. Sedangkan skenario 
keempat yaitu “Kandas Telantar Surutnya Pantai”.

Empat skenario tersebut merupakan empat 
kuadran yang terbentuk dari dua fundamental 
uncertainties, ya itu tingkat keparahan pandemi 
dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis 
dengan menggunakan endpoint analysis. “Tingkat 
keparahan pandemi bisa mereda atau memburuk. 
Sedangkan respons pemerintah terhadap kondisi 
krisis bisa lebih efektif atau kurang efektif,” kata 
Dwita, akhir November.

Ia menjelaskan, dalam tiap skenario diuraikan 
hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan pada 
delapan sektor, yaitu Kesehatan, Perekonomian, 
Keuangan, Sosial, Politik, Pendidikan, Lingkungan 
Hidup, dan Tek nologi. Pemahaman yang baik atas 
kondisi, implikasi, peluang, tantangan, dan risiko 
pada masing-masing skenario merupakan infor-

masi yang sangat penting bagi seluruh pemangku 
kepentingan untuk merumuskan kebijakan terbaik 
untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi di 
masa depan.

Foresight BPK juga memuat indikator&sign
post untuk mengetahui ada di skenario mana 
Indonesia pada suatu waktu tertentu. Lalu, guna 
mengukur tingkat respons pemerintah, terdapat 
dua indikator yang digunakan, yaitu government 
effectiveness index dan Covid-19 stringency 
index. Sedangkan untuk mengukur tingkat ke-
parahan pandemi, dua indikator yang digunakan 
adalah tingkat kasus harian Covid-19 dan tingkat 
kematian akibat Covid-19.

“Kita semua ingin agar Indonesia selalu berada 
dalam skenario terbaik, yang digambarkan dalam 
skenario ‘Berlayar Menaklukkan Samudra’. Untuk 

mencapai hal itu, kita perlu 
terus mengevaluasi diri, ada di 
mana kita sekarang agar bisa 
menyusun strategi dan kebi-
jakan yang tepat, sehingga kita 
bisa mencapai skenario yang 
ideal tersebut. Pengembangan 
indikator dan signposts ber-
guna untuk mengidentifikasi 
skenario yang sedang menjadi 

realita,” kata Dwita.
Pria yang memulai karier di BPK sejak 1990 ter-

sebut menambahkan, bagian akhir buku foresight 
merupakan Pendapat BPK terkait tema yang perlu 
diantisipasi yang merupakan lima tema penting 
yang muncul di setiap skenario dan implikasi. 
Kelima tema tersebut adalah reformasi kesehatan, 
reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan 
kepemimpinan pemerintah, transformasi digital 
dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya 
manusia. “Sehingga bisa dikatakan bah wa apapun 
kondisi yang terjadi di masa depan, lima hal ter-
sebut menjadi hal yang harus menjadi perhatian 
pemerintah. Lima tema penting tersebut adalah 
pendapat BPK yang perlu diperhatikan pemerin-
tah agar dapat menjadi pemerintah yang tang-
guh dan berkesinambungan dalam memulihkan 
bangsa dari pandemi Covid-19 dan menghadapi 
kemungkinan krisis selanjutnya,” katanya.

MEMBEDAH FORESIGHT BPK
Kemungkinan yang dapat terjadi di Indonesia dalam lima tahun ke depan 
dituangkan dalam empat skenario.

Foresight berbeda 
dengan forecasting 
yang bisa dikerjakan 
secara matematis.
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Tingkatkan peran
Dwita mengatakan, foresight pertama BPK 

merupakan titik awal bagi BPK untuk memenuhi 
amanat Renstra BPK Tahun 2020-2024, dimana 
BPK diharapkan dapat meningkatkan level peran-
nya dengan memberikan foresight guna memban-
tu masyarakat dan peng ambil keputusan memilih 
kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai 
kemungkinan masa depan. Fore sight memfasilitasi 
pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian 
yang tinggi melalui identifikasi tren, peluang, dan 
tantangan di berbagai bidang, eksplorasi berba-
gai perkembangan untuk menyusun strategi masa 
depan.

Selain itu, foresight membantu mengidentifikasi 
dampak jangka panjang dari kebijakan yang diam-
bil. Dengan demikian, foresight ini memberikan 
kesempatan sekaligus tantangan yang besar bagi 
BPK untuk meningkatkan perannya dalam pem-
bangunan.

BPK juga berkontribusi dalam penanganan 
pandemi melalui pemeriksaan yang dilakukan. BPK 
telah melakukan pemeriksaan terhadap penangan-
an pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi 
nasional (PC-PEN). BPK juga memberikan berbagai 
rekomendasi signifikan kepada pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas tata kelola program PC-
PEN.

“Pemeriksaan BPK tersebut telah membantu 
pemerintah memperbaiki berbagai permasalahan 
yang ada. BPK memiliki kontribusi atas keberha-
silan penanganan Covid-19 oleh pemerintah 
melalui ketiga peran over sight, insight, dan fore
sight,” katanya.

Dwita mengatakan, hasil pemeriksaan BPK 
atas PC-PEN memberikan informasi yang akurat, 
independen, dan objektif atas situasi sebenarnya 
yang terjadi, khususnya terkait dengan bagaimana 
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam me-
ngelola keuangannya, baik dari sisi positif maupun 
kelemahan yang masih terjadi. Namun demikian, 
hasil pemeriksaan tersebut belum bisa meng-
gambarkan tantangan yang mungkin dihadapi 
pemerintah, masyarakat, dan kita semua di masa 
depan. Tanpa foresight, mungkin kita sudah cukup 
berpuas diri melihat tren perbaikan kondisi saat ini, 
dimana perekonomian mulai tumbuh dan jumlah 
penderita Covid-19 mulai menurun.

Menurut Dwita, BPK menyadari bahwa dunia 
saat ini berada dalam situasi yang penuh keti-
dakpastian yang sering digambarkan sebagai 
keadaan yang penuh VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) dan TUNA (Turbulent, 

Uncertain, Novel, Ambiguous) atau yang seka-
rang sedang diperbincangkan, yaitu BANI (Brittle, 
Anxious, Nonlinear and Incomprehensible). Dalam 
keadaan seperti ini, kata Dwita, peran foresight 
menjadi hal yang sangat penting karena dapat 
memfasilitasi pembuatan kebijakan yang berkuali-
tas dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

“Foresight BPK mampu memberikan gambar-
an yang utuh kepada pemerintah dan masyarakat 
tentang potensi peluang, tantangan dan risiko 
yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan. BPK 
mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk 
menginternalisasikan Strategic Foresight dalam pe-
rumusan kebijakan,” ujar Dwita.

Melalui foresight, kata Dwita, BPK dapat meng-
ingatkan pemerintah untuk mempersiapkan diri 
agar dapat tetap bertahan, bahkan menang dalam 
kondisi apapun yang akan terjadi di masa depan. 

“Dengan peran foresight ini, BPK berkeinginan 
untuk terus meningkatkan nilai tambahnya bagi 
pemba ngunan bangsa melalui perbaikan tata ke-
lola keuangan negara. Selain itu, BPK juga ingin 
memberi contoh bagi lembaga lain mengenai 
pentingnya foresight untuk membantu kita dalam 
mempersiapkan diri menghadapi masa depan 
yang penuh tantangan,” kata Dwita.

Dwita menjelaskan, BPK dalam menyusun 
foresight mempelajari foresight yang dihasilkan 
berbagai lembaga internasional seperti SAI nega-
ra lain, OECD, World Bank, INTOSAI, European 
Court of Audit, dan lainnya. Dalam prosesnya, BPK 
melibatkan 20 ahli, praktisi, dan akademisi dari 
berbagai bidang, bekerja sama dengan Deloitte, 
serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait, 
dan kepala daerah selaku pemangku dan pelaksa-
na kebijakan. 

n B. Dwita Pradana
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a. Penetapan focal question.
Ini merupakan pertanyaan awal yang akan menjadi koridor untuk memastikan relevansi keseluruhan diskusi 

untuk mewujudkan scenario planning. Focal question bisa terkait hal yang bersifat kompleks selevel negara 
atau interaksi internasional, namun bisa pula lebih sederhana, misalnya terkait bidang industri. Proses ini bia-
sanya didapatkan dari hasil brainstorming dan diskusi dengan pakar scenario planning. Focal question pada 
penyusunan foresight BPK adalah “Bagaimana kondisi Indonesia lima tahun setelah Covid-19 (2021-2026)?

b. Mengidentifikasi driving forces.
Pada tahap ini, BPK mengindentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peristiwa, misalnya perkembang-

an teknologi, kondisi lingkungan, atau adanya konflik geopolitik dari berbagai sumber, baik dalam konteks 
global maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, maka hasil-hasil pemeriksaan BPK juga merupakan sum-
ber bagi identifikasi driving forces. Proses penentuannya biasanya dibantu oleh para pakar di berbagai bidang 
keahlian. Organisasi yang telah mengadopsi kemampuan scenario planning biasanya memiliki database yang komprehensif 
dan selalu update dengan perkembangan terbaru terkait daftar driving forces. Proses identifikasi menghasil kan 1.350 driving 
forces yang kemudian dikerucutkan menjadi 139 driving forces.

c. Menentukan critical uncertainties.
Dalam tahap ini, BPK menentukan driving forces yang memiliki ketidakpastian yang tinggi (critically uncertain) dan ke-

mungkinan sangat menentukan arah perkembangan masa depan (unusually impactful). Proses ini memerlukan pembahasan 
para pakar, sehingga dilakukan shortlisting atas driving forces. Setelah itu, dilakukan penyederhanaan berdasarkan kemiripan 
sifat dan karakteristiknya menjadi critical uncertainties, dan dikerucutkan kembali menjadi lebih sedikit bernama fundamental 
uncertainties agar lebih terkelola menjadi sumbu dalam scenario framework. Dalam tahapan ini, dari 139 driving forces, dipilih 
26 critical uncertainties. Selanjutnya, dari 26 critical uncertainties tersebut, dikerucutkan kembali menjadi 5 fundamental un
certainties.

d. Pembuatan scenario framework.
Tahap selanjutnya adalah membuat scenario framework, yaitu kerangka skenario yang mungkin terjadi berdasarkan ling-

kup dan tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan fundamental uncertainties menjadi sumbu-sumbu (yang mengarah positif 
maupun negatif) dalam scenario framework biasanya dilakukan melalui FGD dengan pakar-pakar sektoral. Biasanya ditetapkan 
tidak terlalu banyak sumbu agar kemungkinan skenario yang terbentuk tidak terlalu kompleks, sehingga memandu pembaca 
fokus pada skenario yang paling signifikan. Dalam penyusunan foresight BPK, dari 5 fundamental uncertainties selanjutnya 
ditetapkan 2 sumbu yang membentuk empat kuadran.

e. Penyusunan scenario stories.
Scenario stories merupakan penjelasan dalam bentuk narasi untuk setiap skenario yang kemungkinan akan terjadi di masa 

mendatang. Pembuatan stories ini akan memudahkan pembaca untuk menangkap inti pesan dari setiap kemungkinan, agar 
mereka bisa merumuskan lang kah-langkah antisipatif, mencegah terjadinya kondisi buruk. Prosesnya biasanya dihasilkan dari 
diskusi dengan pakar dan divalidasi melalui hasil brainstorming dan parallel benchmarking. 

f. Penyusunan daftar implications and options.
Tahapan selanjutnya adalah mengembangkan dan menyusun pilihan rekomendasi yang paling tepat. Penyusunannya 

biasanya melibatkan pakar dengan membangun model berdasarkan data untuk menyusun rencana aksi dari setiap skenario. 
Proses ini sangat relevan dengan BPK dimana sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki mandat peran au-
ditif, bisa meng ingatkan pemerintah dan DPR dalam fungsi check and balance agar “kapal tata kelola” tetap mengarah pada 
pencapaian tujuan bernegara. 

g. Penyusunan indicators and signposts.
Tahapan terakhir ini merupakan visualisasi skenario agar menjadi petunjuk bagi pembaca mengenai pergerakan realita 

menuju kuadran skenario tertentu. Selain itu, guna memudahkan pemahaman skenario mana yang sedang terjadi berdasarkan 
fakta-fakta yang ditemui di ruang dan waktu setelahnya.

Penyusunan Scenario Planning

Dwita menjelaskan, penyusunan foresight menggunakan metode scenario planning dan data yang ber-
sumber dari hasil-hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Dalam 
implementasi metodologi ini, BPK bekerja sama dengan Deloitte Southeast Asia dan 20 ahli dalam bidang 
kesehatan, ekonomi, ke uangan, sosiologi, politik, pendidikan, ling kungan hidup, dan teknologi.

Dalam penyusunan foresight, BPK juga mengundang pimpinan kementerian dan lembaga terkait serta kepala 
daerah selaku pemangku maupun pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kendala dan tantangan 
yang dihadapi serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga BPK memiliki pema-
haman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan.

Berikut proses penyusunan scenario planning:
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Ia mengatakan, BPK juga 
mempelajari hasil fore sight dari 
beberapa SAI, seperti SAI Ameri-
ka, SAI Canada, SAI Belanda dan 
SAI Inggris. Untuk mening katkan 
kapasitas BPK dalam menyiapkan 
foresight,  BPK antara lain me-
lakukan diskusi dengan SAI Ameri-
ka, Government Audit Office (GAO) 
- Center For Strategic Foresight, 
yang memiliki peng alaman dalam 
melakukan foresight.

Diskusi dilakukan untuk me-
ngetahui metode yang digunakan, 
siapa yang melaksanakan, siapa 
saja yang dilibat kan, dan bagaimana 
mengo munikasikan foresight kepada 
pemerintah dan parlemen. Pemba-
hasan juga dilakukan terhadap aspek 
organi sasi yang mena ngani foresight 
sebagai masukan 
pe ngembangan 

organisasi BPK. “Ke 
depan BPK akan lebih banyak 
sharing pengalam an dengan 
SAI-SAI negara lain yang 
sudah terlebih dahulu mene-
rapkan foresight,” ucap Dwita.

Butuh komitmen 
bersama

Menurut Dwita, agar fore
sight yang telah diluncurkan 
BPK memiliki manfaat yang 
maksimal, dibutuhkan ko-
mitmen bersama untuk menjalaninya. Dari sisi 
internal, foresight harus menjadi sema ngat dan 
kebutuhan bersama di BPK. Untuk itu, diperlukan 
komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di in-
ternal BPK guna mewujudkan peran ini. ”Di BPK, 
komitmen tersebut telah tertuang dalam rencana 
strategis dan menjadi salah satu inisiatif strategis, 
sehingga peran foresight ini sudah menjadi tujuan 
organisasi BPK,” katanya. 

Sedangkan dukungan dari eksternal ada-
lah dari pemerintah dan ahli. BPK memerlukan 
dukungan dari pemerintah berupa komitmen 
untuk bersama-sama memahami berbagai tan-
tangan masa depan. 

Oleh karena itu, BPK mendorong pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah menginternalisasi-
kan Strategic Foresight dalam penyusunan kebi-
jakan untuk mengantisipasi kendala dan tantang-

an di masa mendatang.
Dukungan berikutnya adalah dari para ahli 

eksternal. Ia menekankan, foresight berbeda 
dengan forecasting yang bisa dikerjakan secara 
matematis. Foresight diperoleh oleh pakar yang 
telah lama berkecimpung dalam bidang keahlian 
tertentu. Keahlian ini bisa berupa teknik fore
sight-nya maupun keahlian terkait dengan subject 
matter foresight. BPK perlu mengidentifikasi dan 
menjalin kerja sama dengan para pakar tersebut, 
sehingga mampu menghasilkan foresight yang 
berkualitas. “Perlu digarisbawahi bahwa komuni-
kasi, inklusivitas, sinergi adalah hal yang sangat 
penting agar peran foresight dapat terlaksana 
dengan baik.”

Dwita menambahkan, big data memainkan 
peranan penting dalam foresight. Walaupun pen-
dapat ahli memperoleh porsi dominan, foresight 
memerlukan pemahaman yang memadai dan 
menyeluruh atas kondisi saat ini. Oleh karena 

itu, data LHP BPK, tindak lan-
jut, tren nasional dan global, 
pemberitaan media, menjadi 
sumber data untuk memahami 
kondisi saat ini dan tren masa 
lalu.

 Untuk bisa menghasilkan 
informasi yang bermanfaat, 
diperlukan big data analytics 
(BDA). Tanpa BDA, perlu waktu 
dan upaya yang lebih besar 
untuk bisa memperoleh pema-
haman yang komprehensif atas 
kondisi saat ini. 

 “Kita bersyukur bahwa BPK 
merupakan satu dari sedikit SAI yang telah me-
lakukan foresight. Semoga ini bisa menjadi penye-
mangat bagi SAI lain untuk bisa mulai memikirkan 
arah pengembangan kapasitasnya untuk menuju 
peran foresight,” kata Dwita.

Dwita mengatakan, belajar dari pengalaman 
masa lalu melalui peran oversight dan insight ser-
ta belajar dari masa depan melalui Strategic Fore
sight. Dalam buku Strategic Foresight tersebut 
ditegaskan bahwa saat ini merupakan kesempatan 
baik bagi pemerintah untuk menyusun dan menyi-
nergikan National Risk Management Framework. 
Hal tersebut dapat memperkuat governance, risk, 
and compliance yang dibutuhkan untuk menjadi 
bangsa yang tangguh dan berkesinambung an 
agar dapat bersiap terhadap kemungkinan ter-
buruk dari pandemi Covid-19 yang belum ber-
akhir dan krisis global di kemudian hari. l

Perlu digarisbawahi 
bahwa komunikasi, 
inklusivitas, siner-
gi adalah hal yang 
sangat penting agar 
peran foresight 
dapat terlaksana 
dengan baik.
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S
tate Audit Organization (SAO) 
Laos meminta Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI untuk 
dapat berbagi pengetahuan 
dan peng alaman terkait pe-
ngelolaan Kantor Akuntan 

Publik (KAP). Hal itu pun terwujud dalam 
diskusi bertajuk “Pelibat an Kantor Akuntan 
Publik (KAP) dalam Pemeriksaan Keuangan 
Negara” yang diadakan secara virtual pada 
Jumat, 22 Oktober 2021.  

SAO Laos mengajukan permintaan dis-
kusi ini untuk memperkaya wawasan dalam 
rang ka proses revisi Undang-Undang (UU) 
Audit Nasional yang sedang dilakukan. 
Sebagai narasumber dari BPK adalah Ke-
pala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan 
Pemerik saan (EPP) Yuan Candra Djaisin dan 
Kepala Subdirektorat EPP Keuangan Endah 
Suwarni. 

Sementara, peserta dari SAO Laos ada-
lah Head of Bilateral Cooperation Divison 
Kousim Chanthapanya dan staf dari Bilate-
ral Cooperation Divison Maneela Saphang-
thong. Selain itu, diskusi juga dihadiri oleh 

pejabat struktural dan staf dari Direktorat 
EPP dan Biro Humas dan Kerja Sama Inter-
nasional sebagai fasilitator kegiatan.

Mengawali presentasi, Yuan Candra 
Djaisin menyampaikan gambaran umum 
pengelolaan KAP yang memeriksa untuk 
dan atas nama BPK. Antara lain mengenai 
kerangka kerja dalam sistem pemeriksaan 
keuangan negara, yaitu paket UU Keuang-
an Negara dan peraturan lainnya. 

Dia juga memaparkan penetapan 
Peratur an BPK Nomor 1 Tahun 2008 ten-
tang Penggunaan Pemeriksa dan/atau 
Tenaga Ahli dari Luar BPK dan Per aturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Persya-
ratan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan 
Publik yang Melakukan Pemeriksaan Ke-
uangan Negara. Kedua peraturan ini yang 
menjadi dasar peng elolaan KAP dalam 
melakukan pemeriksaan untuk dan atas 
nama BPK. Selain itu, dijelaskan juga me-
ngenai pendaftaran KAP dan pemerik saan 
yang dilaksanakan oleh KAP untuk dan atas 
nama BPK.  

Sementara Endah Suwarni menjelaskan 
mengenai mandat BPK. Sesuai dengan 
UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat 
menugaskan pemeriksa dari luar institusi 
untuk melakukan pemeriksaan jika memiliki 
keterbatasan auditor. Pemeriksa eksternal 
ini dapat berasal dari KAP atau auditor pe-
merintah. 

SAO LAOS-BPK BERBAGI PENGALAMAN 
PENGELOLAAN KAP

Penggunaan KAP sejalan 
dengan Renstra BPK yang 
ingin fokus pada peningkatan 
perannya dalam memberikan 
insights dan foresights kepada 
pemangku kepentingan.

n Suasana diskusi virtual.
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Selain itu, kata dia, penggunaan KAP 
juga sejalan dengan Renstra BPK yang 
ingin fokus pada peningkatan perannya 
dalam memberikan insights dan foresights 
kepada pemangku kepentingan. Semakin 
meningkatnya jumlah entitas publik yang 
menjadi tanggung jawab pemeriksaan BPK 
dan terbatasnya jumlah auditor juga men-
jadi alasan dari meningkatnya penggunaan 
KAP ini.

Dia mengatakan, KAP yang melakukan 
pemeriksaan untuk dan atas nama BPK ha-
rus terdaftar di BPK. 
BPK telah mengatur 
mengenai pendaftar-
an KAP melalui per-
aturan BPK Nomor 1 
Tahun 2008 dan Pe-
raturan BPK Nomor 
1 Tahun 2016. 

KAP tersebut 
harus memenuhi 
persyaratan adminis-
trasi dan teknis serta memiliki kompetensi 
di bidang keuangan negara. Database KAP 
terdaftar dikelola melalui Sistem Informasi 
KAP (SIKAP) di www.sikap.bpk.go.id yang 
dikembangkan dan digunakan sejak 2012.  

Pada 2021, aplikasi ini dikembangkan 
untuk mengakomodasi proses registrasi dan 
updating online. Ke depan, akan dintegra-
sikan dengan database dari K/L lain dalam 
mendukung sistem Satu Data Indonesia.

Dalam diskusi, Kousim Chanthapanya 
bertanya mengenai proses perencanaan 
dalam penggunaan KAP, perbedaan pen-
daftaran KAP di BPK dan Kemenkeu, dan 
peluang bagi auditor/KAP asing untuk me-

lakukan pemeriksaan untuk dan atas nama 
BPK. Menjawab pertanyaan itu, narasumber 
menjelaskan bahwa proses perencanaan 
dilakukan oleh Direktorat EPP. 

Selanjutnya Sekretaris Jenderal akan 
menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang 
antara lain memuat pemeriksaan yang akan 
dilakukan KAP untuk dan atas nama BPK. 
Dokumen ini akan menjadi panduan bagi 
sat ker yang akan menggunakan jasa KAP. 

Perbedaan fokus pendaftaran KAP di 
Kemenkeu dan BPK adalah Kemenkeu 
memiliki kewenangan sebagai regulator 
dan pembina profesi keuangan yang salah 
satunya adalah akuntan publik. Akuntan pu-
blik diperbolehkan memberikan jasa pada 
sektor privat/swasta apabila memiliki izin 
dari Kemenkeu. 

Sedangkan pendaftaran di BPK memiliki 
maksud agar AP atau KAP tersebut dapat 
memeriksa sektor publik. Kemudian terkait 
dengan auditor dari kantor akuntan asing, 
biasanya mereka memiliki afiliasi dengan 
KAP di Indonesia. Selama auditor kantor 
akuntan asing tersebut meme nuhi persya-
ratan dari Kemenkeu dan BPK, maka dapat 
melakukan pemeriksaan untuk dan atas na-

ma BPK. 
Selanjutnya, Kou-

sim Chanthapanya 
juga menanyakan 
mengenai pemilihan 
entitas pemeriksaan 
yang akan diperiksa 
oleh KAP. Narasumber 
menjelaskan bahwa 
pemeriksaan yang da-
pat diperiksa oleh KAP 

adalah jenis pemeriksaan keuangan dengan 
profil entitas berisiko rendah. Ini antara lain 
yang telah mendapat opini wajar tanpa 
pengecualian (WTP) sebelumnya, tidak ada 
indikasi fraud, tidak terkait ke amanan nega-
ra, dan lain-lain. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas 
hasil pemeriksaan BPK. Pertimbangannya 
bahwa KAP belum terbiasa dengan stan-
dar akuntansi sektor publik. Sebelum me-
lakukan pemeriksaan, KAP dibekali dengan 
pelatihan agar memahami standar akuntan-
si sektor publik dan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) yang digunakan 
BPK. l

Akuntan publik diper-
bolehkan memberikan 
jasa pada sektor privat/
swasta apabila memiliki 
izin dari Kemenkeu.

n Yuan Candra Djaisin
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 
The Account Chamber of The Russian 
Federation (ACH) menyelenggarakan 
seminar bilateral tahun 2021 secara 
virtual, Kamis (14/10). Ada dua topik 
utama yang dibahas dalam acara ini, 

yaitu “Managing International Relations” dan “In-
ternational Institutions and External Audit by SAIs” 

Kegiatan ini merupakan bagian dari implemen-
tasi kerja sama bilateral kedua institusi yang telah 
dimulai sejak penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) pada 2007 yang diperbaha-
rui pada 2019. Seminar bilateral ini bertujuan un-
tuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, 
khususnya terkait pengelolaan kerja sama inter-
nasional dan pelaksanaan pemeriksaan eksternal 
yang dilakukan oleh kedua supreme audit institu
tion (SAI) pada organisasi internasional. Khususnya 
organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). 

Delegasi ACH Rusia dipimpin oleh Director of 
Department for International and Regional Coope-
ration, Timur Makhmutov didampingi oleh Director 
of the Department for Financial Audit, Elena Boyt-
sova. Hadir juga para pejabat terkait dari Depart-
ment for International and Regional Cooperation 
dan Department for Financial Audit. 

Sedangkan delegasi BPK dipimpin oleh Kepala 
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Inter-
nasional, Selvia Vivi Devianti yang didampingi oleh 
para pejabat dan staf Bagian Kerja Sama Interna-
sional. Hadir juga Deputy in charge for External 
Audit BPK, Yudi Rahman Budiman serta pengenda-
li teknis dan ketua tim eksternal audit BPK.  

Dalam sambutannya, Selvia Vivi menyam-
paikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan 
konsistensi ACH Rusia sebagai mitra BPK dalam 
pengembang an kapasitas sumber daya manusia 
dan organisasi. Dijelaskan, BPK dan ACH memiliki 
sejarah hubungan yang panjang. 

Tidak hanya hubungan kerja sama bilateral. 
Akan tetapi juga melalui organisasi pemeriksa, 
seperti ASOSAI dan INTOSAI. “Kedua SAI telah 

bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam 
berbagai working group di ASOSAI dan INTOSAI. 
Termasuk beberapa kegiatan yang diselengga-
rakan oleh ACH dalam kerangka organisasi INTO-
SAI,” kata dia.  

Selvia menjelaskan, topik pembahasan pada 
seminar kali ini relevan untuk peserta karena mem-
bicarakan topik yang menjadi pekerjaan sehari-hari 
dalam mengelola kerja sama internasional. Selain 
itu, diskusi juga penting bagi kedua institusi yang 
sedang terlibat dalam pemeriksaan lembaga inter-
nasional di bawah PBB. Seperti International Ma-
ritime Organization (IMO), International Automic 
Energy Agency (IAEA), dan United Nations Indus-
trial Development Organization (UNIDO). 

“Forum berbagi pengetahuan dan pengalaman 
ini diharapkan memberikan pencerahan dan me-
munculkan ide-ide baru yang segar untuk mening-
katkan kualitas pengelolaan kerja sama interna-
sional dan pelaksanaan pemeriksaan di organisasi 
PBB,” papar dia. 

Sementara, Timur Makhmutov juga menyam-
paikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPK 

BPK DAN ACH RUSIA GELAR SEMINAR BILATERAL 2021
Seminar bilateral ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, 
khususnya terkait pengelolaan kerja sama internasional dan pelaksanaan 
pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh kedua supreme audit institution (SAI) 
pada organisasi internasional.

Twitter @Incosai2019



INTERNASIONAL

26 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 11  n  VOL. IV  n  NOVEMBER 2021

yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
seminar bilateral ini. Dia pun mendorong pe-
ningkatan kerja sama yang telah ada mengingat 
kedua organisasi memiliki kesamaan pengalaman 
dan pengetahuan dalam berbagai hal. Khususnya 
sebagai pengelola organisasi internasional dan 
menjadi pemeriksa eksternal organisasi PBB. 

“Kedua lembaga juga memiliki kemauan un-
tuk terus mengembangkan diri menjadi lembaga 
pemeriksa yang andal dan memberikan dampak 
bagi negara dan komunitas internasional,” papar 
dia. 

Dua Sesi Diskusi
Kegiatan bilateral seminar dibagi menjadi dua 

sesi diskusi. Sesi pertama mengambil tema “Ma-
naging International Relations” dan dimoderatori 
oleh Kepala Bagian Kerja Sama Internasional 
Kusuma Ayu Rusnasanti. Narasumber yang hadir 
yaitu Selvia Vivi Devianti dan Timur Makhmutov.

Pada kesempatan itu, Selvia Vivi memaparkan 
overview bagian Kerja Sama Internasional BPK. 
Mulai dari tugas dan tanggung jawab, struktur or-
ganisasi, cakupan pekerjaan, aktivitas yang dilak-
sanakan, serta koordinasi yang dilakukan dengan 
Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia. 

Termasuk juga strategi pengelolaan kerja sama 
internasional, aktivitas kerja sama internasional 
yang saat ini dilakukan, tantangan dan solusinya, 
pelajaran yang didapat dalam pengelolaan orga-
nisasi ASEANSAI, dan analisis aktivitas Kerja Sama 
Internasional BPK.

Sementara Timur Makhmutov memaparkan 
beberapa topik, antara lain, pertama, kondisi ter-
kini kerja sama internasional. Kedua, ruang ling-
kup pekerjaan, termasuk strategi, program dan 
aktivitas kerja sama internasional ACH. Dijelaskan, 
saat ini ACH memiliki 70 perjanjian kerja sama 
dan MoU dengan SAI negara lain serta organisasi 
serta 85 perjanjian dengan regional audit institu
tion (RAI) dan municipalities audit institution (MAI) 
di seluruh Rusia. 

Ketiga, strategi ACH dalam meningkatkan 
kapasitas sumber daya manusia. Keempat, papar-
an terkait aktivitas kerja sama internasional seba-
gai ketua INTOSAI maupun berbagai terobosan 
baru yang dilakukan dalam upaya meningkatkan 
peran lembaga dalam peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas SAIs. Ini dilakukan melalui INTOSAI 
University, audit knowledge repository, dan 1st 
INTOSAI International Scientific and Practical 
Conference. 

Kelima, lesson learnt dalam mengelola kerja 

sama internasional. Keenam, rencana ACH Rusia 
pada masa mendatang yang berkaitan dengan 
aktvitas kerja sama internasional.

Sesi kedua mengambil topik “International Ins-
titusions and External Audit by SAIs” yang dimo-
deratori oleh Pengendali Teknis Tim International 
Maritime Organizaiton (IMO) BPK, Nanik Rahayu. 
Pembicara dari ACH di sesi kedua ini yaitu direc-
tor of the Department for Financial Audit, Elena 
Boytsova dan deputy director of Department for 
Financial Audit, Dennis Strizheusov. Sedangkan 
narasumber BPK yaitu deputy in charge of exter-
nal audit, Yudi Rahman Budiman.

Dalam  paparannya Yudi Ramdan menyampai-
kan tiga subtopik pembahasan. Pertama, keterli-
batan BPK dalam pemeriksaan organisasi. Kedua, 
keterlibatan BPK dan SAI negara lain dalam forum 
internasional. Ketiga, proses bisnis BPK dalam 
keterlibatannya dalam berbagai penugasan dan 
pemeriksaan organisasi internasional. 

Ini meliputi berbagai program pengembangan 
kapasitas dan pengetahuan mengenai standar 
audit internasional dan best practices. Kemudian 
metodologi pemeriksaan yang dikembangkan, 
dokumentasi audit berdasarkan pengalaman men-
jadi pemeriksa IAEA dan IMO, dan quality control 
yang dikembangkan berdasarkan International 
Standard on Quality Control 1 (ISQC 1).

Selanjutnya Elena Boytsova dan Dennis Stri-
zheusov menyampaikan beberapa hal. Pertama 
SAIs cooperation yang membahas interkoneksi 
antar-SAI dalam melaksanakan pemeriksaan lem-
baga internasional di bawah PBB. Kemudian kerja 
sama antar-SAI, khususnya dalam suksesi serta 
prosedur handover tugas dari satu SAI ke SAI 
berikutnya, perbedaan metode audit dan kompe-
tensi serta kerja sama dengan KAP utama untuk 
meningkatkan kapasitas pemeriksa SAI. Kedua, 
professional standards, meliputi peningkatan ke-
terampilan dan kompetensi pemeriksa terutama 
terkait peningkatan kemampuan bahasa, pengeta-
huan International Public Sector Accounting Stan-
dards (IPSAS), International Auditing Standards 
(ISA) dan aplikasi SAP. 

Ketiga, international practices, meliputi peng-
alaman ACH Rusia menjadi ketua INTOSAI dan 
berbagai kerja sama dengan SAI negara lain. 
Keempat, pembahasan mengenai audit documen
tation and quality control. 

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan tersebut, 
akan dilaksanakan kembali seminar bilateral pada 
2022. Terkait topik dan waktu akan disepakati 
oleh kedua institusi. l
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n Nyoman Adhi Suryadnyana
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Bagaimana kisah karier Bapak hingga akhirnya bisa menjadi 
Anggota BPK?

Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Almarhum 
bapak saya meninggal di tahun 1982 dan berdinas terakhir sebagai 
Kepala Perhutani. Ibu saya single parent membesarkan anak-anak-
nya dan mengabdi sebagai bidan yang melayani masyarakat pe-
desaan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jadi ketika lulus SMA, 
yang terlintas dalam benak saya bagaimana saya bisa diterima di 
perguruan tinggi dengan ikatan dinas. Selain tanpa biaya, bisa lang-
sung bekerja saat lulus. Itu sebabnya, begitu lulus SMA, saya berniat 
mendaftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Saya cukup beruntung, pada 1994 berhasil lulus tes dan diteri-
ma di Program Diploma (Prodip) Bea Cukai STAN dan lulus tahun 
1997. Sejak itu, saya mulai meniti karier di Bea Cukai. Perjalanan 
karir saya dimulai dari kantor pusat di bidang Sumber Daya Ma-
nusia (SDM). Kemudian, saya ditugaskan di bidang intelijen pada 
Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok.

Dari sana, kemudian saya mengikuti banyak pendidikan ter-
utama di bidang intelijen mulai dari intelijen taktis, analis, spesialis, 
dan strategis, serta diklat terkait manajemen risiko dan intelijen 
baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu saya juga melanjut-
kan pendidikan formil di jenjang S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia.

Karier saya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkisar di bi-
dang intelijen kepabeanan dan cukai. Sampai akhirnya, pada 2015, 
saya dipromosikan menjadi Kepala Kantor Bea Cukai di Ternate, 
Maluku Utara. Nah, di saat saya menempati posisi kepala kantor 
inilah saya mulai menyadari ada banyak hal yang bisa dilakukan 
oleh birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kemajuan In-
donesia.

Saat bertugas di Ternate, saya melihat rantai ekonomi di sana 
terganggu akibat adanya praktik tengkulak. Sebagai Kepala Kan-
tor Bea Cukai saya tergerak untuk menekan praktik ini dengan 
cara mendorong industri atau sumber ekonomi yang ada di sana 
agar melakukan penjualan atau ekspor secara langsung dari Ter-
nate. Ekspor kita permudah dan pengusaha kita dorong membuat 
NPWP di Ternate dengan harapan untuk meningkatkan Pendapat-
an Asli Daerah (PAD) Ternate.

ANGGOTA VI BPK, NYOMAN ADHI SURYADNYANA

SAATNYA BPK MEMPERTAJAM BIG DATA ANALYTIC

N
yoman 
Adhi Sur-
yadnyana 
telah 
resmi 
mengem-

ban jabatan sebagai Ang-
gota Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) periode 
2021-2026. Nyoman yang 
sebelumnya berkarier 
di Direktorat Jenderal 
Bea Cukai Kementerian 
Keuang an merasa bangga 
bisa bergabung dengan 
BPK. Menurutnya, BPK 
memiliki peran signifikan 
dalam menentukan arah 
pembangunan Indonesia 
ke depan.

Dalam wawancara 
dengan Warta Pemeriksa, 
Nyoman membagikan 
sejumlah strategi yang dia 
siapkan bersama pimpinan 
BPK lainnya. Di antaranya 
mendorong penggunaan 
big data analytic untuk 
menunjang pemeriksaan 
BPK. Berikut petikan 
wawancaranya.

Setiap melaksanakan tour of duty ke daerah-daerah saya 
selalu mengusung pepatah, “Jangan pernah bertanya apa 
yang sudah negara berikan untuk kita tapi justru kita tanyakan 
apa yang sudah kita berikan untuk negara”.
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Ini bukan hal yang mudah. Seluruh pegawai 
Bea Cukai Ternate bekerja maksimal dan berhasil 
membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi 
logistik yang terintegrasi. Fungsi aplikasi itu meng-
hubungkan kegiatan perdagangan antara Ternate, 
Manado, Bitung, dan Makassar serta melibatkan 
Balikpapan dan Banjarmasin. Kita tentu tahu, sum-
ber ikan ada di Ternate.

Berkat terobosan ini, Ternate mampu me-
lakukan ekspor pertama secara langsung. Dan itu 
terus berkelanjutan. Karena ketika saya sudah pin-
dah pun, dalam waktu satu bulan sudah ada ekspor 
sebanyak 30 kontainer. Itu jumlah yang menurut 
saya luar biasa untuk lingkup Ternate. Memang 
tantangan utamanya adalah menyamakan persep-
si dan pemahaman masyarakat serta pihak -pihak 
yang memiliki keterkaitan, baik itu dari sisi peme-
rintah maupun dari sisi dunia usaha.

Dari Ternate, kemudian saya pindah menjadi 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Cukai Manado pada 2017. Saya bertugas di Ma-
nado sekitar dua tahun, di mana Manado sedang 
mengalami peningkatan frekuensi penerbangan 
internasional. Ekonomi Sulawesi Utara saat itu pun 
tengah meningkat drastis utamanya didorong oleh 
sektor pariwisata.

Saat di Manado, saya menduplikasi terobosan 
yang diterapkan dan terbukti sukses di Ternate. Di 
luar itu, kami mencoba menelaah bagaimana me-
ngelola peluang sektor pariwisata ini. Dengan ba-
nyaknya turis yang datang berkunjung kita memas-
tikan mereka menggunakan sistem pembayaran 
yang berlaku di Indonesia. Kami mengajak industri 
perhotelan, restoran, serta toko souvenir untuk sa-
ling mendukung hal itu agar memberikan dampak 
optimal terhadap ekonomi Indonesia.

Selain itu, saya juga melakukan pembenahan 
di sektor cukai, terkait pembinaan dan penegakan 
hukum terhadap produksi dan penjualan minuman 
mengandung etil alkohol (MMEA). Hal ini saya 
lakukan melalui strategi menekan peredaran MMEA 
ilegal yang marak terjadi di Manado dan mendo-
rong mereka untuk melakukan produksi secara le-
gal dengan melakukan fasilitasi supply bahan baku 
dengan pihak pemda terkait.

Dari Manado, kemudian saya pindah ke Kan-
tor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan di 
Makassar, Sulawesi Selatan. Di sini saya mendorong 
untuk terbentuknya Kawasan Industri Hasil Tem-
bakau (KIHT). Melalui KIHT, pabrikan rokok dengan 
modal yang terbatas (UKM) memperoleh kemudah-
an dalam memproduksi barang kena cukai (BKC) 
berupa hasil tembakau melalui penyediaan fasilitas 

mesin produksi yang disediakan melalui kerjasama 
Dinas Perindustrian dan pihak investor swasta.

Setiap melaksanakan tour of duty ke daerah-
daerah saya selalu mengusung pepatah, “Jangan 
pernah bertanya apa yang sudah negara berikan 
untuk kita tapi justru kita tanyakan apa yang sudah 
kita berikan untuk negara”.

Dari pengalaman memimpin Kantor Bea Cukai 
Ternate dan Manado itu, saya merasa lega dan 
puas. Setidaknya, di Ternate dan Manado saya ber-
hasil memimpin tim dan berhasil membuat terobos-
an untuk meningkatkan potensi ekonomi. Tapi di sisi 
lain, entah kenapa, setiap kali ada pemeriksaan dari 
BPK, Kantor Bea Cukai yang saya pimpin selalu jadi 
sasaran uji petik pemeriksaan BPK.

Dan setiap diperiksa BPK lutut saya itu serasa 
gemetar. Saya bukan auditor sehingga setiap kali 
diperiksa selalu muncul kekhawatiran jangan- 
jangan ada salah dalam pekerjaan kita. Tapi, ter-
nyata setelah dijalani, saya justru berterima kasih 
dengan adanya pemeriksaan BPK itu.

Sebab, berkat kantor yang saya pimpin jadi 
sasaran uji petik pemeriksaan BPK, saya bisa men-
daftarkan diri menjadi anggota BPK. Kedudukan 
saya dalam jabatan sebagai Kepala Kantor Bea 
Cukai Manado sekaligus sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) telah diaudit oleh BPK dengan ha-
sil final. Dalam arti semua temuan atas hasil peme-
riksaan telah ditindaklanjuti dengan tuntas. Sehing-
ga saat saya mendaftar sebagai anggota BPK, saya 
benar -benar yakin tidak memiliki beban masa lalu 
dan tidak memiliki potensi conflict of interest.

Apa yang membuat Bapak ingin menjadi 
Ang gota BPK?

Berdasar pengalaman saya selama berkarier di 
Bea Cukai, saya melihat betapa pentingnya peran 
BPK. Dalam suatu negara itu ada hubungan yang 
namanya principal agent theory. Artinya, rakyat se-
bagai pemilik kekayaan negara ini mendelegasikan 
kewenangannya kepada wakil rakyat. Kemudian, 
wakil rakyat meminta kepada sebagian kecil masya-
rakat untuk mengelola kekayaan ini dan itulah yang 
namanya pemerintah.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan me-
mastikan laporan pertanggungjawaban kinerja pe-
merintah kepada pemilik kepentingan yaitu rakyat? 
Nah, di situlah peran penting BPK.

BPK memiliki peran memastikan sistem tata 
negara ini berjalan. Dengan sekarang saya menjadi 
bagian dari BPK, saya akan berusaha membawa 
BPK menjadi institusi yang betul -betul profesional 
dan kredibel.
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Dengan demikian, BPK dapat menegaskan 
independensi dan memberikan penilaian secara 
profesional. Benar katakan benar. Salah katakan 
salah. Saya yakin, negara ini akan mampu meng-
optimalkan sumber dayanya dan menjadi negara 
yang besar.

Pendekatan apa yang Bapak siapkan untuk 
menjadi pimpinan di BPK ke depan?

Sebetulnya, kita perlu melihat apa sumber 
daya yang paling penting dalam sebuah institusi. 
Menurut saya, sumber daya terpenting itu adalah 
sumber daya manusia (SDM). Ini tentunya berkait-
an dengan soft skill dan hard skill. Sebaik apapun 
sistem, teknologi, atau peraturan di suatu institusi, 
akan dijalankan oleh manusia juga.

Dalam pendekatan ini, menurut saya seorang 
pemimpin perlu menerapkan, “Ing ngarso sung 
tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handa
yani”. Terkadang kita banyak berpikir filosofi asing 
padahal leluhur kita sudah menciptakan filosofi 
yang luar biasa.

Ing ngarso sung tulodo artinya kita sebagai 
pemimpin harus memberikan contoh. Kalau kita 
menginginkan anak buah masuk kantor ya kita ju-
ga harus masuk kantor. Kalau kita ingin anak buah 
kita berpikiran baik terhadap sistem dan cara kerja 
yang ada maka kita harus melakukan hal yang sa-
ma.

Seorang teladan itu jauh lebih berarti diban-
dingkan menyuruh orang belajar. Saya juga yakin 
SDM yang ada di BPK ini adalah orang orang yang 
memiliki kualifikasi unggul.

Umumnya lulusan terbaik dari STAN itu masuk 

ke BPK. Penerimaan pegawai dari lulusan sarjana 
yang terbaik juga masuk ke BPK.

Artinya, BPK ini memang sudah dikaruniai SDM 
yang unggul. Sehingga, BPK harus menjadi instansi 
yang unggul tidak hanya di Indonesia, bahkan un-
tuk level internasional.

Kemudian, ing madyo mangun karso. Kita ha-
rus memiliki empati terhadap karyawan kita. Ada 
kalanya kita mengajak lembur karyawan tapi kita 
juga harus mau memberikan izin apabila dia sakit.

Apabila karyawan kita mampu melihat suatu 
persoalan dari sisi lain, kita juga tidak bisa lang-
sung menolak pendapatnya. Harus diingat, kita 
sebagai pemimpin mungkin lebih berpengalaman. 
Namun, kita belum tentu lebih pintar, demikian pu-
la sebaliknya. Apalagi dunia ini terus berkembang 
dan berubah dengan cepat.

Kemudian, tut wuri handayani. Kita harus meng-
ayomi. Ketika anak buah melakukan kesalahan, 
saya kira itu hal yang manusiawi. Hal yang tidak 
boleh itu apabila kesalahan terjadi berulang -ulang 
atau bahkan sistemik.

Dalam pemeriksaan juga begitu. Apabila dalam 
suatu pemeriksaan, kesalahan entitas itu terus me-
nerus terjadi, maka bisa jadi BPK juga yang salah. 
Dalam pandangan saya, BPK harus bisa menjadi 
lembaga yang mempunyai fungsi preventif, bukan 
hanya represif.

Kemudian, setelah mengidentifikasi sumber 
daya yang paling utama yaitu SDM, kita harus 
mening katkan komunikasi dengan berbagai pe-
mangku kepentingan. BPK harus pintar menjalin 
kerja sama dan menempatkan auditee atau rekan-
an kita dalam posisi sejajar. Kita tidak boleh jadi 
tuan, tapi dia juga tidak boleh menjadi tuan. Se-
mua harus sejajar dengan peran masing -masing. Ini 
dapat terjadi kalau ada komunikasi yang baik.

Setelah komunikasi, saya ingin mengedepankan 
peran teknologi informasi (TI). Saya ingin memper-
tajam penerapan big data analytic. Hal ini sudah 
dilakukan BPK tapi perlu lebih dipertajam, karena 
beberapa lembaga lain telah mengaplikasikan hal 
tersebut secara lebih optimal.

Dalam benak saya, untuk optimalisasi peran big 
data analytic itu bukan hanya terkait soal otomasi 
saja, tapi di situ ada empat hal penting lainnya. 
Pertama, soal simplifikasi peraturan. Kemudian, 
standardisasi. Kalau kita mau membuat seluruh au
ditee kita laporannya masuk ke BPK dengan baik, 
artinya harus terstandar. Jadi tidak perlu kerja dua 
kali karena sistemnya sama.

BPK yang membentuk standarnya. Dengan 
begitu, data yang kita terima akan sesuai standar. 

Dalam suatu negara itu ada 
hubungan yang namanya 
principal agent theory. 
Artinya, rakyat sebagai 
pemilik kekayaan negara ini 
mendelegasikan kewenang-
annya kepada wakil rakyat. 
Kemudian, wakil rakyat me-
minta kepada sebagian kecil 
masyarakat untuk mengelola 
kekayaan ini dan itulah yang 
namanya pemerintah
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Baik si pengirim maupun si pembaca sama -sama 
bisa memahami data tersebut.

Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Misal-
nya, kita mendorong sistem pembayaran peme-
rintah daerah tidak boleh lagi manual. Harus lewat 
bank dan BPK bisa mengaksesnya secara langsung.

Sehingga, ke depannya pemeriksaan tidak bu-
tuh tenaga pemeriksa yang banyak tapi dapat ter-
laksana dengan baik dan meliputi baik itu pemerik-
saan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT.

Menurut saya, BPK memang harus melakukan 
pemeriksaan kinerja lebih banyak. Outcome harus 
betul -betul terukur apakah sudah tercapai atau 
belum. Kalau outcome tidak optimal mungkin bisa 
diketahui ternyata di sana ada fraud. Kalau pemerik-
saan keuangan saja, fraud mendalam ini sulit untuk 
ditemukan.

Yang keempat, baru kita lakukan otomasi. Dalam 
pengelolaan organisasi ke depan, harapan saya 
adalah menjadikan big data analytic sebagai ujung 
tombak dalam sistem pemeriksaan di BPK.

BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan negara harusnya dapat me-
nentukan arsitektur keuangan negara. Semua orang 
yang membutuhkan data keuangan negara pun 
datang ke BPK. Bukan BPK yang harus meminta ke 
sana ke mari. Rakyat Indonesia sebagai principal 
negara ini akan semakin yakin bahwa BPK adalah 
lembaga yang betul -betul mampu memberikan pe-
nilaian profesional.

Bapak saat ini dipercaya untuk mengemban 
tugas sebagai Anggota VI BPK yang membawahi 
entitas antara lain pemerintah daerah di wilayah 
tengah dan timur serta Kementerian Kesehatan 
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Apa permasalahan yang sudah Bapak petakan 
dari entitas tersebut?

Menurut saya menjadi pimpinan di Auditorat 
Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK merupakan 
suatu hal yang sangat menantang. Karena wajah dan 
masa depan suatu negara itu ditentukan oleh dua hal 
yaitu kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan.

Berbagai kajian lembaga internasional menya-
takan, kunci sukses suatu negara untuk maju itu 
adalah kesehatan dan pendidikan. Kesejahteraan 
baru akan dicapai setelah itu dan kemudian dilan-
jutkan dengan pemerataan. Tapi, kunci utamanya 
adalah kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, saya sangat beruntung mem-
bawahi dua sektor ini. Artinya, saya bisa mengambil 
peran yang menjadi esensi terhadap kemajuan In-
donesia ke depan. Saya yakin semua orang memiliki 

mimpi yang sama yaitu menjadi bagian yang pen-
ting dalam suatu dinamika zaman. Kodrat manusia 
memang seperti itu.

Saya pun berterima kasih kepada Ketua BPK, 
Wakil Ketua BPK, dan seluruh Anggota BPK lainnya 
yang memberikan kepercayaan kepada saya un-
tuk memimpin AKN VI. Saya memiliki kesempat an 
untuk turut menentukan Indonesia akan maju atau 
tidak ke depannya. Tantangannya di situ.

Posisi ini makin dengan membawahi wilayah 
tengah dan timur. Tapi saya selalu percaya dengan 
SDM saya. Kepala perwakilan di bawah naungan 
saya, pasti akan menjadi mata dan telinga serta 
menjadi ujung tombak saya di daerah. Mereka akan 
mengedukasi entitas untuk bisa memajukan daerah-
nya masing- masing.

Saat ini, saya percaya seratus persen dengan se-
mua kepala perwakilan, kepala auditorat, ter utama 
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) di AKN 
VI pasti bisa memberikan kontribusi bagaimana cara 
Indonesia wilayah tengah dan timur ini bisa menye-
jajarkan diri dengan wilayah barat.

BPK telah memulai langkah menjadi SAI yang 
memiliki peran foresight. Bagaimana pandangan 
Bapak terkait hal ini?

Secara umum, foresight itu menurut saya sa ngat 
penting. Kita harus mampu membayangkan masa 
depan itu seperti apa? Hambatan dan kendalanya 
apa? Mitigasi risikonya seperti apa? Alternatif solu-
sinya apa? Selain itu, apa persiapan kita?

Foresight itu adalah sebuah kebijakan untuk 
mengantisipasi perubahan di masa depan. Kita 
perlu mengantisipasi hal yang belum terjadi de ngan 
mempersiapkan diri.

Tentunya bagi BPK, kerangka berpikir kita juga 
harus disamakan. Selain kita melakukan pemerik-
saan, kita juga harus memperkuat SDM kita. Kita 
harus memupuk komunikasi internal yang baik 
kemudian komunikasi eksternal harus kita perkuat. 
Peran TI juga harus terus dikembangkan.

Dalam foresight kita harus bisa melihat apa saja 
perkembangan yang bisa terjadi ke depan. Melalui 
manajemen risiko, kita juga perlu memetakan titik 
rawan yang berpotensi dapat terjadi ke depan.

Kita juga perlu memetakan pergerakan dunia ke 
depan. Seperti, misalnya, terkait issue perubah an 
iklim.

Pemeriksaan kinerja juga harus diperkuat. Ten-
tunya, hal ini juga perlu strategi komunikasi yang 
baik. Menurut saya, dengan komunikasi yang baik 
kita bisa membuka tabir yang sebelumnya justru 
tertutupi. l
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Adanya pandemi Covid-19  telah 
membawa dunia kepada era VUCA 
(Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity). Hal ini mendorong BPK 
menyusun Strategic Foresight yang ber-
tajuk “Membangun Kembali Indonesia 
dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan 
Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. 
Bagaimana pandangan Anda terhadap 
Strategic Foresight BPK?

Saya sudah membaca dan mempelajari 
Foresight BPK yang didalamnya saya meli-
hat empat skenario menghadapi ancaman 
atau saya menyebut katastropi. Kenapa 
saya menyebut katastropi, karena pande-
mi Covid-19 ini bukan cuma bencana, tapi 
kejadian tidak terduga yang dampaknya 
multidimensional.

Saya akan menitikberatkan di pendi-
dikan, dimana bagi saya penjelasan atau 
gambaran bagan-bagan empat skenario 
ini menggambarkan betul kondisi pen-
didikan di Indonesia. Yaitu bagaimana 
misalnya efek dari pandemi Covid-19 yang 
menyebabkan harus dilakukan pembelaja-
ran jarak jauh (PJJ).

Saya sebenarnya berharap foresight 
seperti yang dikeluarkan BPK juga dimiliki 
oleh lembaga berwenang di pendidikan, 
yaitu  Kementerian Pendidikan, Kebuda-
yaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbu-

dristek). Skenario seperti yang dibuat BPK 
penting. Sebuah grand design diperlukan 
kalau-kalau pandemi Covid-19 kembali 
mewabah seperti sebelumnya. Tentu, kita 
berharap itu tidak terjadi lagi.

Skenario yang harus kita antisipasi, mi-
salnya, apakah kita harus kembali ke pen-
didikan jarak jauh kembali? Seperti kita 
ketahui bersama. pembelajaran jarak jauh 
atau belajar online bakal menghasilkan 
anak-anak yang learning loss. Learning 
loss ini atau hilangnya pengetahuan dan 
keterampilan bisa menganggu sumber da-
ya manusia kita di masa depan.

Menurut Anda, apakah foresight 
BPK menjawab kemungkinan yang bisa 
terjadi di dunia pendidikan di masa de-
pan?

Untuk pendidikan, sedikit banyak su-
dah menjawab. Hal yang penting, ada 
skenario dan strategi menghadapi katas-
tropi, yang mungkin bisa terjadi di dunia 
pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, 
saya berharap Kemendikbudristek juga 
memi liki strategi ini.

Harapan saya juga bahwa foresight ini 
menjadi acuan pemerintah bahkan dikaji 
lebih mendalam, asal tidak ada persoalan 
klasik yang sering terjadi di Indonesia, 
yait u ego sektoral.

S
trategic Foresight yang telah diluncurkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai 
sangat menggambarkan kondisi berbagai sektor di Indonesia, termasuk dunia 
pendidikan, di masa dan pasca-pandemi Covid-19. Koordinator Nasional Perhim-
punan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim pun berharap para pemangku kepen-
tingan menjadikan foresight BPK yang di dalamnya terdapat berbagai skenario 
yang kemungkinan terjadi di masa depan, sebagai acuan untuk mengambil kebi-

jakan. Berikut petikan wawancara Warta Pemeriksa dengan Satriwan Salim.

KOORDINATOR NASIONAL PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN GURU, 
SATRIWAN SALIM

FORESIGHT BPK GAMBARKAN KONDISI 
DAN TANTANGAN PENDIDIKAN TANAH AIR

twitter.com/Satriwan_Salim
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Bagaimana pendapat Anda mengenai empat 
skenario yang ada di dalam foresight BPK?

Menurut saya, analogi penggambaran foresight 
BPK amat tepat. Untuk skenario pertama misalnya,  
yaitu Berlayar Menaklukkan Samudra, karena me-
mang Indonesia adalah negara maritim. Skenario ini 
juga memperlihatkan cara berpikir ketahanan nasio-
nal di mana segala efeknya multidimensional, yaitu 
pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial 
budaya dan lain sebagainya.

Dalam foresight yang telah dikeluarkan, BPK 
juga memasukkan data, realita, dan skenario ke de-
pan, dan yang paling penting adaptif.

Sementara di saat yang sama, pendidikan di 
Indonesia belum adaptif dan tidak ada grand sce
nario yang bisa dilakukan bila kembali mengalami 
katastropi.

Apa harapan anda terhadap foresight BPK?
Saya berharap foresight disosialisasikan ke 

banyak pihak, terutama pemerintah sebagai 
lembaga eksekutif. Selain sosialisasi ke Kemen-
dikbud, juga dibahas dengan Kementerian Ke-
uangan. Karena sejauh ini, kami menilai belum 
ada keberpihakan anggaran khusus untuk pembe-

lajaran jarak jauh. Padahal, pembelajaran jarak jauh 
membutuhkan dukungan banyak pihak, bahkan 
kami di P2G menilai dibutuhkan dukungan lintas 
kementerian.

Contohnya saja jaringan internet, masih ada 
yang bisa kita sebut ketimpangan jaringan internet. 
Artinya, kita  butuh pendanaan untuk pembangunan 
jaringan infrastruktur seperti BTS (base transceiver 
station). Sehingga, semua bisa menikmati pola bela-
jar yang sama dan tidak ada yang tertinggal.

Menurut Anda, hal apa yang perlu diperhati-
kan dan diantisipasi pemerintah, termasuk soal 
PJJ?

Menurut pendapat saya, jika terus terjadi katas-
tropi di negara kita, konsekuensi yang harus diha-
dapi adalah learning loss. UNESCO sendiri mem-
prediksi, minat dan kemampuan membaca anak 
Indonesia atau aspek literasi turun 30 poin akibat 
PJJ. Padahal bila melihat data sebelumnya, minat 
membaca anak Indonesia sudah cukup mempriha-
tinkan. Survei PISA di tahun 2019 juga mengungkap 
Indonesia masuk 10 negara terbawah minat mem-
baca dari 70 negara.

Oleh karena itu, saya berharap lewat foresight 
BPK ada kolaborasi antar kementerian/lembaga un-
tuk menangani beragam persoalan di bidang pendi-
dikan akibat pandemi Covid-19. l

Saya berharap 
dengan adanya 
foresight BPK, 
tercipta kolaborasi 
antar kementeri-
an/lembaga untuk 
menangani beragam 
persoalan di bidang 
pendidikan akibat 
pandemi Covid-19.

twitter.com/Satriwan_Salim
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K
esan angker dan menakutkan per-
lahan coba diruntuhkan oleh BPK 
Perwakilan Sulawesi Utara terhadap 
entitas maupun pemangku kepen-
tingan. Kepala BPK Perwakilan Su-
lawesi Utara Karyadi mengatakan, 

dengan merangkul berbagai pihak diharapkan 
dapat mendorong pencapaian visi dan misi BPK. 
Bukan hanya soal kerugian daerah tapi juga ben-
tuk pencegahan dan edukasi bahwa transparansi 
dan akuntabilitas dapat ditegakkan di semua lini.

“Kalau dulu, bisa dibilang kaku sekali BPK itu. 
Sekarang kita ubah menjadi cair sampai-sampai 
sekarang banyak orang berfoto-foto di kantor 
kita,” ujar Karyadi kepada Warta Pemeriksa, be-
berapa waktu lalu.

Karyadi berupaya menularkan upaya pende-
katan dengan berbagai pihak untuk mendukung 
kinerja BPK. Menurut Karyadi, dengan merang-
kul entitas dan pemangku kepentingan, BPK 
bisa menangkap masukan dan persoalan yang 
tengah terjadi.

Modernisasi kantor BPK Perwakilan Sulawesi 
Utara menjadi fokus utama Karyadi. Sejak ber-
tugas memimpin BPK Perwakilan Sulawesi Utara 
pada Juli 2019, Karyadi langsung berupaya 
memberikan sentuhan teknologi pada fasilitas 
kantor. Tak hanya itu, modernisasi fasilitas juga 
dilakukan seperti ruangan auditorium, sarana ar-
sip, dan layanan informasi publik.

“Bisa dibilang cukup canggih. Teknologi pintu 

masuk sudah dibuatkan sistem buku tamu dengan 
teknologi kode QR. Kemudian, kita juga sudah 
menggunakan face identification,” ujarnya.

Penggunaan teknologi informasi juga di-
lakukan dalam proses pemeriksaan. Ketika pan-
demi melanda dunia, BPK tengah melaksanakan 
pemeriksaan laporan keuangan entitas tahun 
2019. Saat itu, Karyadi mengatakan, BPK Perwa-
kilan Sulawesi Utara tak mau mengambil risiko 
memaksakan pemeriksaan fisik karena rentan 
menyebarkan Covid-19.

BPK Perwakilan Sulawesi Utara pun men-
coba mengoptimalkan teknologi digital untuk 
melakukan cek fisik. “Prosedur alternatif kita 
jalankan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan 
itu,” ungkap Karyadi.

Menurut Karyadi, pemanfaatan teknologi 
mampu mendukung pemeriksaan pada masa 
pandemi. Dia mengatakan, para pemeriksa BPK 
pun sudah mampu menggunakan teknologi untuk 
melaksanakan pemeriksaan secara profesional. 

WAJAH BPK MODERN DI SULAWESI UTARA
Hingga semester I 2021, tindak lanjut pemeriksaan di Sulawesi Utara 
mampu mencapai level 79 persen.

n Front Swing Gate

n Thermal ID Face Gate Frontn Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
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“Pemeriksa berhasil menyelesaikan 
penyerahan LHP LKPD secara tepat 
waktu dan serentak seluruh entitas ya-
itu 16 entitas dua tahun berturut-turut. 
Ini tidak terjadi di Perwakilan lain. Ha-
nya di BPK Sulawesi Utara,” jelasnya.

Agar para pemeriksa semakin 
yakin de ngan hasil kerjanya, Karyadi 
kerap menguji baik ketua tim maupun 
anggota tim pemeriksaan. Menurut-
nya, hal itu bisa melatih para pemerik-
sa tahan banting dalam memperta-
hankan hasil pemeriksaannya.

“Kita challenge terus. Kalau dia betul-betul 
yakin semestinya dia dapat bertahan,” ungkap 
Karyadi.

Dengan penguatan internal tersebut, BPK 
Perwakilan Sulawesi Utara pun dapat menunjukkan 
manfaatnya kepada entitas. Dia mencontohkan, 
temuan BPK dapat mengungkap potensi kerugian 
suatu daerah. Dari temuan tersebut, apabila ada 
dana yang harus dikembalikan maka akan dikem-
balikan kepada daerah itu sendiri.

“Uangnya tidak ke BPK tapi ke kas daerah. 
Dengan demikian, semestinya pemda dapat men-
dukung kerja BPK karena memang memberikan 
manfaat,” ujarnya.

Dengan memperkuat komitmen pemda, BPK 

Perwakilan Sulawesi Utara dapat 
menggenjot pencapaian tindak lan-
jut rekomendasi hasil pemeriksaan 
(TLRHP). Karyadi mengatakan, ketika 
pertama kali bergabung dengan 
BPK Perwakilan Sulawesi Utara pada 
2019, tingkat tindak lanjut baru men-
capai sekitar 56 persen. Kemudian, 
per semester I 2021, tindak lanjut 
pemeriksaan di Sulawesi Utara mam-
pu mencapai level 79 persen.

Upaya pendekatan juga di-
lakukan ketika menyoroti satu entitas 

di Sulawesi Utara yang masih menerima opini Ti-
dak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer 
dalam laporan ke uangan tahun 2018. Karyadi 
mengatakan, dalam laporan keuangan tahun 2019 
terjadi perbaikan opini karena BPK melakukan 
pemerik saan manajemen aset.

“Kita lakukan audit manajemen aset, kemudian 
kita tahu klasifikasinya dan kita lakukan reklasifi-
kasi. Meski begitu, rinciannya belum kita ketahui 
sehing ga opininya menjadi Wajar De ngan Penge-
cualian (WDP),” kata Karyadi.

Entitas tersebut, ujar Karyadi, kemudian mampu 
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 
laporan keuangan tahun 2020. Kendati demikian, 
dia mengatakan, terdapat satu entitas yang biasanya 
selalu menerima opini WTP justru harus mengalami 
penurunan opini tahun ini. Hal itu karena BPK mene-
mukan ada nya temuan kecurangan atau fraud.

“Kalau terkait sistem tentunya kita bisa membe-
rikan rekomendasi, tapi apabila terkait kecurang an 
dan kesengajaan nanti yang akan memberikan pe-
nilaian adalah pengadilan,” ujar Karyadi.

Dengan mengoptimalkan penguatan internal 
dan eksternal tersebut, Karyadi berharap seluruh 
pemeriksa yang pernah bertugas di Sulawesi Utara 
dapat menjadi pemeriksa yang tang guh dan mampu 
bekerja secara sistematis. l

n Karyadi

n Gedung Arsip

n Main Lounge BPK Sulut

n QR Aplikasi Buku Tamu
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Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK
dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara
lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan
layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan
lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran,
pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjamin -
an pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

3

3

3

Pendapat BPK adalah
penilaian, kesimpulan,
dan rekomendasi BPK
mengenai kebijakan
dan/atau peraturan di
bidang pengelolaan
dan tanggung jawab
keuangan negara,
berdasarkan hasil pe-
meriksaan dan/atau
hasil kajian yang di-
lakukan oleh BPK sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3

PENDAPAT
BPK

a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara.

b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang berdampak luas.

c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau
menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.

d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan
menjadi dua jenis:
a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil 

pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang
memenuhi kriteria pemberian pendapat.

b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).

a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan

pihak di luar BPK.

Promo Pendapat BPK.qxp_Layout 1  02/09/21  17.27  Page 1
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D
engan latar belakang sama-sa-
ma menyukai kegiatan luar 
ruang atau outdoor, sejumlah 
pegawai BPK Perwakilan Go-
rontalo membentuk komunitas 
Gorontalo Pecinta Alam (Gopa-

la). Kepala BPK Perwakilan Gorontalo Dwi Sa-
bardiana mengatakan, Gopala memang bukan 
suatu organisasi resmi. Meski begitu, organisasi 
ini memiliki tujuan yang baik yaitu menampung 
semua kegiatan pegawai yang terkait dengan 
jelajah alam.

“Kita terbuka untuk siapa pun. Kami bisa 
ajak berkemah di hutan, memancing di pantai, 
atau bahkan bersepeda. Jadi kami menyiapkan 
menu outdoor yang sehat,” ung kap Dwi kepada 
Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dwi mengatakan, ide pendirian Gopala su-
dah ada sejak 2019. Saat itu, Dwi belum tiba 
untuk bertugas di BPK Perwakilan Gorontalo. 
Akan tetapi, ujar Dwi, saat ini dia dipercaya 
untuk menjadi ketua dewan pembina utama 
Gopala.

Menurut Dwi, terdapat semangat yang tinggi 
di antara para pegawai BPK Perwakilan Goronta-
lo untuk melakukan kegiatan outdoor. Awalnya, 
para pegawai hanya menggelar kegiat an berke-
mah di parkiran kantor BPK Perwakilan Goron-
talo. Kemudian, kegiatan itu berkembang dan 
mulai berkemah ke berbagai tempat.

“Kegiatan ini juga untuk menyemangati 
teman-teman yang suka dengan kegiatan out
door,” ujarnya.

Berbagai kegiatan pun sudah pernah di-
lakukan Gopala seperti memancing, berkemah, 
atau sekadar jelajah alam di hutan dan bukit. 

BERSAMA-SAMA JELAJAH ALAM GORONTALO
Dengan suasana yang lebur dan cair, diharapkan dapat menambah motivasi 
untuk terus bekerja sama.

n Kemping Gopala di Pulau Diyonumo, Kec. Deme Dua, Kab. 
Gorontalo Utara, Januari 2021.

n Persiapan kemping di depan Kantor BPK Perwakilan Pro-
vinsi Gorontalo menuju Air Terjun Kolam Tujuh Bidadari, 
Kec. Taludaa, Kab. Bone Bolango, April 2019.

n Pose di pintu masuk Air Terjun Huila sebelum ke Air Terjun 
Kolam Tujuh Bidadari, Kec. Taludaa, Kab. Bone Bolango, 
April 2019.

n Mencari kayu bakar saat kemping Gopala di Pulau Mohing-
gito, Kabupaten Gorontalo Utara, April 2021.
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Gopala terbuka untuk siapa pun yang ingin terlibat 
asalkan mau bekerja sama dalam komunitas.

Gopala dibentuk agar setiap pelaksaan kegiatan 
outdoor bisa terencana dengan baik. Dwi menga-
takan, dalam setiap kegiatan Gopala terdapat pem-
bagian tugas untuk masing-masing anggota.

“Namun, hal yang penting adalah kita semua 
blended. Kita campur di sini dan semua kerja ba
reng. Tidak ada Kalan, tidak ada OB. Semua kerja 
bersama, masak bersama,” ung kapnya.

Menurut Dwi, hal itu dapat mengurangi jarak 
antara pimpinan dengan para staf di BPK Perwakilan 
Gorontalo. Dengan suasana yang lebur dan cair, 
diharapkan dapat menambah motivasi untuk terus 
bekerja sama.

Sebelum pandemi, ujar Dwi, kegiatan Gopala le-
bih didominasi kegiatan outdoor berkemah di alam. 
Akan tetapi, ketika pandemi terjadi, kegiat an berke-
mah menjadi lebih sulit dilaksanakan.

Dwi mengatakan, kegiatan memancing bisa di-
lakukan di sungai, danau, atau laut. Apabila para pe-
meriksa sedang sibuk melaksanakan pemeriksaan, Go-
pala lebih banyak memancing di danau atau su ngai.

“Tetap melihat jadwal dan beban pekerjaan,” 
ujarnya.

Menurut Dwi, dari kegiatan seperti memancing, 
para anggota Gopala berusaha menang kap hal-hal 
positif. Dwi menjelaskan, kegiatan memancing itu 
membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan 
hasil tangkapan nantinya.

“Lebih mudah ke pasar beli ikan tapi perbedaan-
nya ada pengalaman kita bisa sama-sama lepas dari 
suasana formal. Intinya itu bahagia,” ujar Dwi. l

Kita terbuka untuk siapa pun. Kami bisa ajak berkemah di hutan, 
memancing di pantai, atau bahkan bersepeda. Jadi kami 
menyiapkan menu outdoor yang sehat.

n Masak ayam goreng saat kemping 
Gopala, Pulau Mohinggito, Kabupa-
ten Gorontalo Utara, Oktober 2019.

n Kemping Gopala di Pulau Diyonumo, 
Kec. Deme Dua, Kab. Gorontalo Utara 
Januari 2021.

n Kemping Gopala di Pulau Diyonumo, 
Kec. Deme Dua, Kab. Gorontalo Utara 
Januari 2021.

n Mencari kayu bakar saat kemping Gopala di Pulau 
Mohinggito, Kabupaten Gorontalo Utara, Juni 2021.

n Dwi Sabardiana
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S
iapa bilang bekerja dari 
rumah lebih menyenan-
gkan dibandingkan di 
kantor. Ada beragam 
hal yang  ternyata harus 
dihadapi para karyawan, 

tidak hanya sekadar urusan peker-
jaan.

Hal inilah yang mendorong 
Employee Care Center Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) menjadi 
lebih aktif selama pandemi. ECC tidak ha nya 
melakukan pelayanan kepada karyawan BPK se-
cara offline, namun juga lewat online atau dalam 
jaringan (daring). 

Pelayanan secara daring oleh enam konselor 
bersertifikasi Lembaga Psikologi Terapan Univer-
sitas Indonesia (LPT UI), bahkan dilakukan saat 
akhir pekan dan libur nasional.

Hal ini diakui Analis Kepegawaian Madya 
BPK, Wildan Samani, ketika diwawancara Warta 
Pemeriksa pada 15 Oktober 2021. 

Wildan mengatakan, pandemi benar-benar 
mengubah pola pendampingan dan pelayanan 

ECC BPK. Sejak 17 Maret 2020 
atau dimulai nya bekerja dari ru-
mah pegawai BPK, ECC BPK tetap 
melakukan pelayanan dan pen-
dampingan pegawai baik daring 
maupun luring. 

Hanya saja, sesuai dengan 
atur an, kegiatan luring bisa 
dilakukan apabila memang 
karyawan butuh observasi dan 
alat ukur psikologis. Kegiat an 

konseling ini, menurut dia, termasuk mediasi 
permasalahan keluarga dan kegiatan edukasi 
psikologi. Selain itu, kegiatan konseling daring 
tidak hanya berlaku bagi ECC BPK pusat namun 
juga regional seperti di Medan, Yogyakarta dan 
Makassar. 

“Seperti belum lama ini ada kegiatan eduka-
si yang temanya aspek psikologis saat melak-
sanakan pemberian keterangan ahli, yang kita 
laksanakan di unit Auditorat Utama Investigasi 
tanggal 6 Mei,” ungkap dia.

Wildan juga mengungkapkan, selama pan-
demi tingkat pelayanan semakin bertambah. 
Jumlah konseling hingga September 2021 se-
banyak 136 konseli, naik dibandingkan Septem-

EMPLOYEE CARE CENTER BPK 
MAKIN AKTIF SELAMA PANDEMI
Pelayanan secara daring oleh enam konselor bersertifikasi 
Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPT 
UI), bahkan dilakukan saat akhir pekan dan libur nasional.

n Wildan Samani
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ber 2020 yang sebanyak 117 konseli. Sementara, 
sesi konseling dari 164 kali di 2020 menjadi 177 
hingga September 2021.

Alasannya, menurut dia, bekerja dari rumah 
atau WFH tidak semudah yang dipikirkan. Ba-
nyak masalah yang timbul justru ketika berada di 
rumah, yang diantaranya adalah masalah keluar-
ga, pekerjaan hingga psikologis. 

“Tetapi yang paling tinggi di sesi konseling 
masalah keluarga yang disampaikan. Di regio-
nal, untuk 2020 maupun 2021 itu yang tertinggi 
adalah keluarga. Baik di regional barat, tengah, 
maupun timur. Sementara untuk masalah, meli-
puti cemas, stres, dan pengelolaan emosi, tiga 
itu yang utama,” ucap dia.

Menyikapi tingginya keluhan, ECC BPK pun 
aktif menggelar edukasi psikologis melalui News
letter pada akhir pekan. Sejak 17 Maret 2020 
hingga 2 Juni 2021, ECC telah mengeluarkan 77 
seri newsletter. 

Adapun mengenai tema disesuaikan dengan 
kegiatan pegawai selama WFH. Misalnya, tips 
efektif bekerja dari rumah, mengatasi konflik ru-
mah tangga pada masa physical distancing atau 
stay at home, sampai bagaimana mendampingi 
anak. Selain itu, juga bagaimana menghadapi ke-
tidakpastian, etos kerja dalam psikologi agama, 
mengelola stres dan kecemasan dalam meng-
hadapi pandemi Covid-19, sikap mental positif, 
tetap aktif di rumah, tetap senyum, hingga me-
ngelola emosi. 

“Selain kita menerbitkan newsletter, kita terbit-
kan di Whatsapp, di Instagram kita (@ECCBPK), itu 
kita senantiasa berikan selain juga kita melakukan 
sharing time melalui tatap muka,” tutur dia.

Penanganan khusus
Wildan menjelaskan, ECC BPK pada tahun ini 

menangani 20 pegawai yang butuh penangan-

an khusus. Penanganan khusus yang dimaksud 
adalah pendampingan psikologis, baik fisik dan 
psikis kepada pegawai yang membutuhkan. 

Ia menjelaskan, hal yang membedakan pela-
yanan khusus dengan pelayanan yang lain, sete-
lah penetapan status mental para pegawai akan 
dirujuk ke MPK (Majelis Penguji Kesehatan).

“Selama 6 bulan kita lakukan layanan konse-
ling kepada yang bersangkutan untuk penangan-
an khusus, lalu ada penetapan status mental 
apakah cukup didekati dengan psikologis atau 
dengan psikiatris. Kalau psikiatris nanti psiko-
lognya akan merujuk ke psikiater. Kemudian kita 
lakukan monitoring atau evaluasi selama jangka 
waktu 6 bulan dalam 3 tahapan. Jadi kalau dito-
tal dengan 6 bulan pertama, maka 6 bulan x 4,” 
ungkap dia.

Ia melanjutkan, jika dalam dua tahun tidak 
ada perkembangan, maka sesuai SOP, ECC BPK 
akan berkoordinasi dengan RSUD setempat 
untuk dilakukan pengujian Kesehatan oleh tim 
MPK.

Pengujian itu akan menentukan tiga hal. Per-
tama, pegawai yang bersangkutan bisa bekerja. 
Kedua, pegawai bisa bekerja dengan pendam-
pingan atasan. Adapun yang ketiga, bisa saja 
pegawai tersebut dikeluarkan dengan hormat. 
“Kita baru sekali mengeluarkan rekomendasi di-
keluarkan secara hormat,” ucap dia.

ECC BPK dalam bekerja senantiasa menggu-
nakan psikolog. Alasannya karena kewenangan-
nya ada yang tidak dimiliki konselor. Misalnya, 
memberikan penetapan status mental karena hal 
itu hanya bisa dilakukan oleh psikolog.

ECC BPK juga memiliki pelayanan dengan 
rujukan. Baik dirujuk oleh atasan ataupun satuan 
kerja. “Kalau yang rujukan itu dirujuk oleh atasan 
atau oleh satker, kita wajib memberikan laporan. 
Kalau yang self referral atau konseling atas per-
mintaan pribadi pegawai, maka ECC tak wajib 
memberikan laporan,” ucap dia.

Ke depan, menurut dia, ECC BPK akan me-
ngembangkan konseling kinerja. Hal itu untuk me-
menuhi PP 30 tahun 2019, bahwa konseling kerja 
dilakukan oleh atasan dimana ada pembimbingan 
terkait dengan sasaran kinerja pegawai (SKP). 

Selain konseling kinerja, ECC BPK juga men-
coba lebih banyak menyediakan sharing time. 
“Sharing time itu kita juga galakkan secara da-
ring maupun secara luring. Sharing time ini akan 
berupa tema-tema yang disesuaikan dengan 
kebutuhan para pegawai lalu berlanjut sesi kon-
seling dengan psikolog.” l
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N
yoman Adhi Sur-
yadnyana resmi 
mengemban jabatan 
sebagai Anggota 
Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) perio-

de 2021-2026, setelah mengucapkan 
sumpah jabatan, di Gedung Mahka-
mah Agung, Jakarta, Rabu (3/11). 

Pengambilan sumpah jabatan 
yang dipandu oleh Ketua Mahka-
mah Agung Muhammad Syarifuddin 
dilakukan sesuai dengan Pasal 16 
ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 ten-
tang Badan Pemeriksa Keuangan, 
yang menyatakan bahwa sebelum 
memang ku jabatannya, Anggota BPK 
wajib mengucapkan sumpah atau 
janji menurut agamanya.

Pengangkatan Anggota BPK ini 
berdasarkan Keputusan Presiden RI 
Nomor 125/P Tahun 2021 tanggal 18 
Oktober 2021 tentang Pemberhentian 
Dengan Hormat dan Pengangkat an 
Anggota BPK. Dalam keputusan ini, 
disebutkan bahwa Presiden RI me-
mutuskan mulai tanggal 29 Oktober 
2021 meresmikan pemberhentian 
dengan hormat Bahrullah Akbar 
sebagai Anggota BPK periode 2016-
2021 dan meresmikan pengangkatan 
Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai 
Anggota BPK periode 2021-2026.

Sebelum dilantik sebagai Anggo-
ta BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana 
telah menjalani tes kepatutan dan 
kelayakan (fit and proper test), kemu-
dian melalui mekanisme voting oleh 
Anggota Komisi XI Dewan Perwakil-
an Rakyat (DPR), pada 9 September 
2021, Nyoman Adhi Suryadnyana 
terpilih menjadi Anggota BPK.

NYOMAN ADHI SURYADNYANA 
RESMI JADI ANGGOTA BPK PERIODE 2021-2026
Setelah menjalani tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), kemudian 
melalui mekanisme voting oleh Anggota Komisi XI DPR pada 9 September 2021, 
Nyoman Adhi Suryadnyana terpilih menjadi Anggota BPK.

n Nyoman Adhi Suryadnyana
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Pada 21 September 2021, dalam 
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR menyetujui 
Nyoman Adhi Suryadnyana menjadi 
Anggota BPK. Pemilihan Anggota BPK 
ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU 
No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan 
bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR 
dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hadir menyaksikan pengambilan 
sumpah jabatan ini Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna, Anggota III BPK/Pim-
pinan Pemeriksaan Keuangan Negara III 
Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pim-
pinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV 
Isma Yatun, Anggota VI BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry 
Azhar Azis, Anggota VII BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuang an Negara VII Da-
niel Lumban Tobing, para Wakil Ketua 
Mahkamah Agung, para Ketua Kamar 

Mahkamah Agung, Anggota DPD, Ang-
gota BPK periode 2016-2021 Bahrullah 
Akbar, Gubernur Sulawesi Utara Olly 
Dondokambey, Sekretaris Jenderal BPK 
Bahtiar Arif dan para Pejabat Pimpinan 
Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah 
Agung.

Setelah peresmian ini, maka Ang-
gota BPK yang berjumlah 9 orang, da-
lam pembagian tugas dan wewenang-
nya akan ditentukan dalam Sidang 
Anggota BPK sesuai dengan Peraturan 
BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Per-
ubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas 
dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota BPK. l

n Proses pengucapan sumpah jabatan  
Anggota BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
mengungkapkan permasalahan signi-
fikan yang ditemukan terkait pemerik-
saan atas pengelolaan pendapatan 
dan belanja di Badan Layanan Umum 
(BLU) di lingkungan Badan Pengem-

bangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemen-
terian Perhubungan. Permasalahan itu antara 
lain masih lemahnya pengelolaan pembayaran 
honorarium, pengelolaan belanja barang secara 
kontraktual, dan pengelolaan penggunaan uang 
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang 
persediaan (UP/GU/TU) yang mengakibatkan ter-
jadinya kelebihan pembayaran.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Ang-
gota I BPK Hendra Susanto menjelaskan, BPK me-

rekomendasikan agar sistem pengendalian intern 
(SPI) dalam pengelolaan BLU semakin diting katkan. 
Penguatan SPI dapat dilakukan de ngan penyu-
sunan standard operating procedures (SOP), peng-
awasan berjenjang secara lebih ketat, dan pening-
katan fungsi aparat pengawas internal pemerintah 
(APIP). Baik satuan pengawas internal BLU maupun 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

“Rekomendasi BPK ini tidak hanya berlaku 
pada tujuh BLU yang diuji petik. Tapi juga bagi se-
luruh BLU di lingkungan Kementerian Perhubung-
an. Karena semua BLU memiliki risiko dan per-
masalahan yang hampir sama. Pengawasan harus 
lebih diperketat untuk menjamin bahwa penge-
lolaan PNBP BLU telah mematuhi ketentuan yang 
berlaku,” kata Hendra dalam kegiatan penyerahan 

Pemeriksaan ini merupakan salah 
satu contoh peran aktif BPK untuk 
meningkatkan tata kelola BLU yang 
lebih baik dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

BPK PAPARKAN 
PERMASALAHAN 
SIGNIFIKAN 
DI BLU KEMENHUB

n  Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Hendra Susanto menyerahkan LHP Kepatuhan atas Penge-
lolaan Pendapatan dan Belanja BLU Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 dan Semester I 2020 kepada 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
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LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan 
dan Belanja BLU Kementerian Perhubungan 
Tahun Anggaran 2019 dan Semester I 2020 dan 
entry meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan 
Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 
2021 di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, 
Tangerang, Banten, Kamis (11/11).

“BPK memberikan apresiasi kepada jajaran 
BPSDM Kementerian Perhubungan yang telah 
secara proaktif menyelesaikan permasalahan 
yang ditemukan oleh BPK selama pemeriksaan 
dan menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan 
BPK selama ini,” tambah dia.

Hendra mengatakan, entry meeting ini pen-
ting untuk dilaksanakan sebagai pemenuhan 
standar pemeriksaan BPK. Dalam standar peme-
riksaan keuangan negara (SPKN) di antaranya 
mewajibkan pemeriksa BPK dapat membangun 
komunikasi yang efisien dan efektif dalam seluruh 
proses pemeriksaan. Dengan begitu pemerik-
saan berjalan lancar dan hasil pemeriksaan dapat 
dimengerti serta ditindaklanjuti oleh pihak yang 
bertanggung jawab dan/atau pemangku kepen-
tingan terkait.

“Pemeriksaan interim bertujuan untuk men-
dukung pemeriksaan keuangan terinci yang akan 
dilaksanakan tahun depan. Pemeriksaan interim 
didesain untuk memutakhirkan profil risiko peme-
riksaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ke-
menterian Perhubungan tahun 2021,” jelas dia. 

Profil risiko tersebut mencakup risiko yang 
berasal dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK 
yang belum selesai. Kemudian pemberlakuan 
per aturan perundang-undangan yang tekait 
dengan transaksi dan pelaporan keuangan tahun 
2021 serta pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja tahun 2021, termasuk pelaksanaan 
program PC-PEN.

Hendra juga memaparkan bahwa sasaran 
pemeriksaan interim meliputi transaksi dari siklus 
kas, persediaan, aset tetap/barang milik negara 
(BMN), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 
termasuk pendapatan BLU, dan belanja. Selain 
itu, objek pemeriksaan yang diuji petik pada pe-
meriksaan interim ini adalah satuan kerja-satuan 
kerja yang berada pada wilayah Provinsi DKI 
Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, 
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 
Sementara lingkup pemeriksaan interim yaitu 
realisasi pendapatan dan belanja Kementerian 
Perhubungan sampai dengan triwulan III 2021.

Hendra mengingatkan bahwa pemeriksaan 
interim atas laporan keuangan dapat berjalan 
lancar dengan komunikasi, koordinasi, dan kerja 
sama yang baik. Khususnya dalam penyampaian 
dokumen pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dibutuhkan dalam rangka 
pemeriksaan. 

Pemeriksaan ini merupakan salah satu contoh 
peran aktif BPK untuk meningkatkan tata kelola 
BLU yang lebih baik dan sesuai dengan peratur-
an perundang-undangan yang berlaku. Dengan 
begitu tercipta good and clean governance serta 
mengoptimalkan penerimaan negara yang ber-
asal dari aktivitas BLU di lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Auditor Utama 
Keuangan Negara I Novy GA Pelenkahu, para 
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan 
Kementerian Perhubungan, dan tim pemeriksa 
BPK. l
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K
etua Badan Pemeriksa Keuang-
an Agung Firman Sampurna 
menegaskan, upaya deteksi dan 
pencegahan korupsi merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari 
peran pengawasan dan peme-

riksaan keuangan negara. Apalagi, mengacu 
pada INTOSAI Principle 12 Value and Benefit 
of Supreme Audit Institution dan INTOSAI 
Accountability Organization Maturity Model, 
ada tiga peran dari setiap Supreme Audit Ins
titution (SAI).

Peran pertama adalah oversight, yaitu me-
ningkatkan efektivitas pengawasan keuangan 
melalui kesimpulan yang independen, objektif 
dan dapat diandalkan serta rekomendasi yang 
konstruktif. Berikutnya adalah insight, yaitu 
memberikan wawasan mendalam tentang 

kebijakan publik melalui rekomendasi dan 
pendapat BPK untuk mendorong perbaikan 
sistemik guna peningkatan kualitas tata kelola.

“Peran ketiga adalah foresight dimana SAI 
memberikan tinjauan atas pilihan alternatif 
masa depan untuk menumbuhkan keperca-
yaan diri penyelenggara negara dalam mem-
buat kebijakan, memfasilitasi pembuatan ke-
bijakan dalam situasi pelaksanaan kebijakan,” 
kata Ketua BPK saat membuka Workshop Anti 
Korupsi Seri II bertema “Meningkatkan Inte-
gritas Publik Melalui Pendekatan Budaya atau 
Improving Public Integrity Through Cultural 
Approach”. Seminar tersebut berlangsung 
pada 4 November 2021. Sementara seri Work-
shop Anti Korupsi Seri I yang digelar pada 
September lalu mengangkat tema “Deteksi 
dan Pencegahan Korupsi”.

BPK TEKANKAN PENTINGNYA PENCEGAHAN KORUPSI 
LEWAT PENDEKATAN KULTURAL
Deteksi dan pencegahan korupsi merupakan peran penting yang tidak hanya menjadi 
tanggung jawab pengelola keuangan negara, pemeriksa keuangan negara, maupun Aparat 
Penegak Hukum (APH), tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

n Agung Firman Sampurna



AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

49WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 11  n  VOL. IV  n  NOVEMBER 2021

Ia menegaskan, sejauh ini BPK telah menja-
lankan peran oversight dan insight melalui ke-
giatan pemeriksaan dan pemberian pendapat. 
“Saat ini kami sendiri sedang meningkatkan 
kapasitas untuk menjalankan fungsi foresight. 
Untuk fungsi ini, bulan lalu BPK telah menyam-
paikan pendapat kepada pemerintah dan kepa-
da publik secara luas. Yaitu Strategic Foresight 
terkait membangun kembali Indonesia dari 
Covid-19, skenario dan tantangan pemerintah 
yang tangguh,” ujar dia.

Ketua BPK mengatakan, deteksi dan pence-
gahan korupsi merupakan peran penting yang 
tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola 
keuangan negara, pemeriksa keuangan negara, 

maupun Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi 
juga menjadi tanggung jawab semua pihak.

“BPK sebagai lembaga pemeriksa mene-
kankan pada akuntabilitas sebagai bagian pen-
ting dalam pencegahan korupsi,” ujar Ketua 
BPK.

Agung menjelaskan, ada empat pilar akun-
tabilitas di sektor publik, dimana BPK berperan 
dalam tiga pilar. Ketiganya adalah financial 
accountability yang berkaitan dengan pemerik-
saan keuangan dan kinerja. Kemudian, adminis
trative accountability yaitu pemeriksaan Sistem 
Pengendalian Intern dan social accountability 
atau publikasi hasil pemeriksaan.

Agung melanjutkan, para pihak terkait me-
miliki dua tanggung jawab dalam hal akunta-
bilitas. Pertama, horizontal accountability yaitu 
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 
Kedua, vertical accountability, dimana pertang-
gungjawaban atas pengelolaan dana kepada 
otoritas yang lebih tinggi, yaitu kementerian 
dan lembaga serta legislatif.

“Dengan melihat ini, pencegahan korupsi 
dapat diperkuat pada level instansi organisasi. 
Sementara untuk level individu terdapat pende-
katan berbasis budaya,” tutur dia.

BPK sebagai lembaga pemeriksa menekankan pada akuntabilitas 
sebagai bagian penting dalam pencegahan korupsi.

n Rahul Tejani

n Fahmi Idris
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Sesuai dengan tema, workshop BPK kali ini 
membahas bagaimana budaya di lingkup keluar-
ga, pendidikan, institusi atau pemerintah berpe-
ran dalam mengurangi terjadinya korupsi.  “Hasil 
survei ACFE global tahun 2020, menunjukkan 
bahwa perilaku korupsi lebih banyak dilakukan 
pada level pekerja atau pegawai seba nyak 41 
persen, level manager 38 persen, dan eksekutif 
18 persen, namun nilainya berbanding terbalik 
dengan kerugian yang dihasilkan,” ucap dia.

Masih berdasarkan survei tersebut, unit kerja 
yang paling banyak terjadi korupsi adalah ba-
gian operasional (16 persen), akuntansi 11 per-
sen, eksekutif 10 persen, bagian administrasi 8 
persen dan keuangan tujuh persen. “Frekuensi 
dan nilai kerugian yang diakibatkan laki-laki tiga 
kali lebih banyak dari perempuan,” ungkap dia.

Sementara, korupsi yang didominasi oleh 
gaya hidup sebesar 43 persen, kesulitan 
keuangan 25 persen, dan hubungan terlalu 
dekat dengan klien 22 persen. “Survei ini 
memperlihat kan variasi perilaku korup dan pe-
nyebab yang bersifat umum, padahal ada hal-
hal yang bila dipandang khusus, semuanya bisa 
jadi terkait budaya,” ucap dia.

Workshop Anti Korupsi Seri II ini mengha-
dirkan para pakar yang mewakili akademisi, SAI 
dari Australia, dan asosiasi anti korupsi sebagai 
narasumber. Fahmi Idris (Dosen Universitas Ne-
geri Jakarta/Menteri Perindustrian RI Periode 

2005-2009) memaparkan tentang Pencegahan 
Korupsi pada Masyarakat melalui Pendekatan 
Kultural. Sementara itu, Rahul Tejani (Executive 
Director of Assurance Audit Service Group-
ANAO) memaparkan tentang Leading an In
tegrity Organisation dan Hendi Yogi Prabowo 
(Director of Research ACFE Indonesia Chapter) 
membawakan paparan dengan topik Rein
venting AntiFraud: Developing a Strong Re
searchBased AntiFraud Ecosystem and Culture 
in Indonesia.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala 
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembang-
an Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara 
(Kaditama Binbangkum) Blucer W Rajagukguk 
diseleng garakan secara virtual dan diikuti oleh 
para pelaksana di lingkungan BPK, Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta di-
siarkan secara langsung melalui kanal YouTube 
BPK. l

n Anggota BPK Achsanul Qosasi dan Nyoman Adhi Suryadnyana hadir dalam Workshop.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) mendorong agar 
pelaksanaan kegiatan usa-
ha pertambangan mineral 
dijalankan dengan prinsip 
berdaya guna (efisien), ber-

hasil guna (efektif), dan berdaya saing 
(kompetitif). Sebab, mineral merupakan 
sumber daya alam (SDA) yang tidak da-
pat diperbarui. 

Hal tersebut disampaikan BPK dalam 
seminar “Optimalisasi Pendapatan BUMN 
dan PNBP Melalui Peningkatan Nilai Tam-
bah Sumber Daya Mineral” yang dilaksa-
nakan di Graha Timah, Pang kal Pinang, 
pada Senin (15/11). Seminar itu dihadiri 
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Ke-
uangan Negara IV Isma Yatun dan Ang-
gota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara VII Daniel Lumban Tobing. 

Isma Yatun dalam kesempatan ter-
sebut menjelaskan, pemerintah telah 
mengatur hak dan kewajiban perusahaan 
pemegang izin pengelolaan SDA mineral 
untuk keperluan pengendalian, yang da-
lam pelaksanaannya juga diawasi instansi 
yang ditunjuk, baik instansi internal pe-
merintah maupun eksternal pemerintah. 
Pengendalian tersebut, antara lain, men-
cakup pelaksanaan kewajiban perusahaan 

pemegang izin pertambangan, seperti 
pencegahan kerusakan lingkungan, pem-
bayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan 
Pajak), pelaksanaan reklamasi bekas area 
pertambangan, dan kewajiban lainnya. 

Isma Yatun mengungkapkan, BPK 
selaku auditor eksternal pemerintah telah 
melakukan pemeriksaan atas pengelo-
laan SDA mineral, termasuk pemeriksaan 
pada PT Timah. Pada tahun 2008, BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap pe-
ngelolaan timah yang dilaporkan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Se-
mester II Tahun Anggaran (TA) 2007 atas 
Pengendalian Kerusakan Pertambangan 
Umum dan Penerimaan Royalti Tahun 
2003-2007 pada PT Timah Tbk dan PT 
Koba Tin.

“Salah satu permasalahan yang men-
jadi fokus dalam pemeriksaan tersebut 
adalah, PT Timah Tbk mengalami kenda-
la dalam mengendalikan Tambang Inkon-
vensional (TI), yang mengganggu kegiat-
an pengelolaan tambang dan kegiatan 
reklamasi pasca-tambang di Wilayah 
Kerja PT Timah,” ungkap Isma Yatun. 

BPK INGATKAN 
PENTINGNYA 
PENGENDALIAN 
TAMBANG ILEGAL

PT Timah Tbk mengalami 
kendala dalam mengendalikan 
Tambang Inkonvensional (TI), 
yang mengganggu kegiatan 
pengelolaan tambang dan 
kegiatan reklamasi.

n Isma Yatun

n Daniel Lumban Tobing
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Ia menjelaskan, permasalahan timbul 
karena kehadiran penambang kecil, yang 
kini dikenal dengan Tambang Inkonven-
sional (TI). Mereka menambang di wilayah 
konsensi PT Timah, namun tidak meng-
indahkan kaidah-kaidah penambangan 
yang baik (good mining practices). PT 
Timah juga mengeluhkan kehadiran para 
TI di lahan eks-reklamasi, sehingga hasil 
reklamasi menjadi rusak kembali.

Untuk mengatasi hal tersebut, PT 
Timah Tbk mengambil kebijakan penam-
bangan dengan melibatkan perusahaan 
lain sebagai mitra kerja penambangan, 
yang diikat melalui Surat Perintah Menam-
bang Timah (SPMT). Surat itu dikeluarkan 
oleh Divisi Perencanaan dan Pengenda-
lian Produksi (P2P), dengan syarat mitra 
menyetorkan hasil produksi kepada PT 
Timah Tbk. 

Kebijakan tersebut menunjukkan bah-
wa PT Timah menoleransi kehadiran pe-
nambangan skala kecil dalam wilayah ker-
janya, menampung hasil produksi mereka, 
dan mencantumkan jaminan ke uangan 
sebelum memulai operasi. Namun, imple-
mentasi kebijakan tersebut tidak sesuai 
harapan, bahkan menimbulkan permasala-
han, yaitu jumlah mitra yang menjalankan 
penambangan lebih banyak daripada 

yang terdaftar. Hal tersebut mengakibat-
kan PT Timah mengalami kesulitan untuk 
menghentikan para penambang ilegal. 

Dalam LHP tersebut, BPK mereko-
mendasikan direksi PT Timah Tbk agar 
mening katkan pengawasan dan kendali 
operasi lapangan atas fungsi produksi, 
baik di darat maupun di laut, dengan 
menata ulang peran penambangan skala 
kecil berbasis komunitas. “Selain itu, BPK 
juga merekomendasikan Gubernur Bang-
ka Belitung dan Bupati/Walikota di wila-
yah Provinsi Bangka Belitung, serta pihak 
Kepolisian Daerah Bangka Belitung, agar 
lebih aktif dalam melakukan pengawasan, 
pengamanan, dan penegakan hukum ter-
kait pengelolaan lingkungan, khususnya 
yang terkait dengan seluruh subkontraktor 
penambang timah dan penambangan 
skala kecil,” ungkap dia.

Rekomendasi tersebut telah ditindak-
lanjuti direksi PT Timah Tbk dan Dirjen 
Minerba Kementerian ESDM. Sayang nya, 
masih muncul potensi permasalahan keru-
sakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
kegiatan penambangan tersebut, terma-
suk dalam area izin usaha pertambangan 
(IUP) PT Timah Tbk yang menjadi kewajib-
an perseroan untuk melakukan penge-
lolaan proses rehabilitasi ling kungan. 

n  Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun dan Anggota VII BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing menghadiri seminar “Optimalisasi Pendapatan BUMN dan 
PNBP Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral” di Graha PT Timah, Pangkal Pinang, 15 November 2021.
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Dengan demikian, proses rehabilitasi ling-
kungan tidak dapat dilaksanakan oleh PT 
Timah Tbk sebagaimana ketentuan yang 
berlaku. 

Oleh karena itu, Isma Yatun berharap 
Kementerian ESDM dan PT Timah dapat 
segera menyusun rencana dan kebijakan 
yang tepat untuk menyelesaikan masalah 
tersebut dengan melakukan koordinasi 
bersama pihak-pihak terkait, diantaranya 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indo-
nesia, pemerintah daerah dan masyarakat 
di Provinsi Bangka Belitung.

Isma Yatun menekankan, hal tersebut 
mendesak untuk dilakukan agar produksi 
timah kembali meningkat, yang tentu saja 
akan berdampak pada pertumbuhan eko-
nomi dan peningkatan PNBP SDA dengan 
tetap berkomitmen terhadap aspek keles-
tarian lingkungan.

“Selain itu, saya juga berharap agar 

PT Timah dapat menyelesaikan pemba-
ngunan smelter berteknologi TSL Ausmelt 
tepat waktu yaitu Januari 2022, sehing-
ga peningkatan produksi  PT Timah 
juga akan membawa dampak terhadap 
pening katan nilai tambah timah di dalam 
negeri,” ungkap dia.

Narasumber pada kegiatan ini antara 
lain dari Kementerian ESDM, Kementerian 
BUMN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, 
PT Timah, dan Gubernur Kepulauan 
Bang ka Belitung. Bertindak sebagai mo-
derator pada seminar ini yaitu Auditor 
Utama Keuangan Negara IV BPK Syam-
sudin dan Plt Auditor Utama Keuangan 
Negara VII R Aryo Seto Bomantari.

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban 
Tobing mengajak seluruh stakeholder 
yang hadir dalam seminar untuk menggu-
nakan momentum ini dalam membangun 
sinergi dan kolaborasi dalam merumuskan 
langkah yang solutif. “Salah satu fokus 
pemeriksaan BPK adalah peningkatan 
efisiensi, produktivitas, dan daya saing 
BUMN dalam mendukung perekonomian/
pembangunan nasional,” kata Daniel. 

“Seminar ini diharapkan menjadi ini-
siasi dan selanjutnya dapat dijadikan role 
model bagi kegiatan serupa di industri 
pertambangan lainnya, maupun BUMN 
lainnya,” katanya. l

n Isma Yatun dan Daniel Lumban Tobing
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B
PK sebagai supreme audit institution (SAI) 
dinilai perlu melakukan komunikasi yang 
baik untuk dapat mengungkapkan peran 
dan tujuannya serta menunjukkan manfa-
atnya kepada pemangku kepentingan. Hal 
itu tertuang dalam International Standards 

of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12 terkait value 
and benefits of SAI serta SAI Performance Measure
ment Framework.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif pun mene-
kankan, kemampuan humas baik di pusat maupun 
daerah menjadi penting untuk memastikan pemahaman 
tentang tugas dan wewenang, termasuk hasil pemerik-
saan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersampaikan 
kepada para pemangku kepentingan.

“Rakornis Kehumasan ini merupakan kegiatan 
penting di BPK terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsi kehumasan secara efektif dan efisien di dalam 
era informasi saat ini,” ungkap Bahtiar dalam arahannya 
saat membuka Rapat Koordinasi dan Pembinaan Teknis 
(Rakornis) Humas Tahun 2021 yang diselenggarakan se-
cara daring pada Kamis (18/11).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan pende-
katan SAI PMF self assessment, dapat diidentifikasi be-
berapa kondisi yang terkait dengan kualitas komunikasi 
dan kerja sama dengan pemangku kepentingan salah 
satunya terkait strategi komunikasi. Menurut Bahtiar, 
strategi komunikasi di BPK perlu disusun dengan akurat 
dalam suatu dokumen tersendiri dan tetap menjadi ba-
gian atau satu kesatuan rencana strategis satuan kerja.

RAKORNIS KEHUMASAN 
PERKUAT STRATEGI KOMUNIKASI BPK
Strategi komunikasi di BPK perlu disusun dengan akurat dalam suatu dokumen tersendiri.

Rakor humas ini 
merupakan sarana 
untuk berbagi peng-
alaman dan berdiskusi, 
terkait dengan pelaksa-
naan tugas dan fungsi 
kehumasan.

n Hermann Josis Mokalu

n Effendi Gazali

n Bahtiar Arif
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“Rakor humas ini merupakan sarana untuk 
berbagi pengalaman dan berdiskusi, terkait de-
ngan pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan,” 
ujarnya.

Kemampuan humas tersebut termasuk ke-
mampuan dalam merespons secara cepat dan 
efektif berbagai pemberitaan, pendapat, dan 
tanggapan dari pemangku kepentingan tentang 
BPK. Terlebih, pada masa keterbukaan informasi, 
aksesibilitas internet yang semakin baik, dan pe-
manfaatan media sosial, hal ini menjadi tantang-
an tersendiri bagi humas di BPK.

Bahtiar menyampaikan, dalam mendorong 
engagement dengan pemangku kepentingan dan 
publik, BPK telah melaksanakan berbagai kegiatan 
untuk meningkatkan hubungan kerja sama. Hu-
bungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 
public awareness tentang peran dan tugas BPK.

“Selain kegiatan yang bersifat antarinstansi, 
BPK juga banyak melakukan kegiatan dengan 
menggunakan saluran-saluran komunikasi yang 
ada dalam bentuk yang lebih informal seper-
ti lomba, podcast, atau seminar. Saya sangat 
meng apresiasi hal ini dan berharap seluruh sat-
ker dapat berkontribusi, serta berharap terus 
dilakukan inovasi, kreativitas, dan perbaikan, se-
hingga komunikasi tersebut efektif,” ujar Bahtiar.

Pada tahun ini, BPK juga telah menerima 
peng hargaan sebagai Badan Publik kategori Lem-
baga Negara dan Lembaga Non-Kementerian 
dengan klasifikasi “Informatif” dalam ajang Anu-
gerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 
yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat 

(KIP). Predikat tersebut merupakan peningkatan 
dari capaian pada 2020 yaitu “Menuju Informatif” 
dan merupakan klasifikasi tertinggi yang ditetap-
kan berdasarkan hasil penilaian monitoring dan 
evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh KIP. 

“Ke depan, diharapkan BPK dapat terus 
mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja 
pelayanan publiknya sesuai amanat Undang-Un-
dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik,” kata Bahtiar.

Dalam rakor yang mengusung tema “Pening-
katan Kualitas Komunikasi dengan Para Pemang-
ku Kepentingan dalam Rangka Keterbukaan 
Informasi Publik” itu juga digelar webinar yang 
dimoderatori oleh Kepala Biro Humas dan Kerja-
sama Internasional Selvia Vivi Devianti.

“Dalam kegiatan ini, bersama-sama akan di-
bahas mengenai bagaimana menyusun strategi 
komunikasi dan implementasinya di lapangan 
guna meningkatkan kualitas komunikasi dengan 
para pemangku kepentingan. Untuk itu, peserta 
akan dibekali materi terkait strategi komunikasi 
serta literasi digital yang sangat diperlukan di 
era digitalisasi saat ini,” ujar Vivi ketika menyam-
paikan laporan pelaksanaan rakor tersebut.

Rakornis Kehumasan BPK 2021 turut meng-
hadirkan narasumber pakar komunikasi Effendi 
Gazali, Ketua Program Siberkreasi Hermann Jo-
sis Mokalu serta diikuti oleh para Kepala Perwa-
kilan, para pejabat struktural, dan para pegawai 
pelaksana baik di lingkungan Kantor Pusat mau-
pun Kantor BPK Perwakilan. l

n Selvia Vivi Devianti

n Para peserta Rakor Humas BPK.

n Para peserta Rakor Humas BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyosialisasi-
kan strategic foresight yang telah diluncurkan 
pada 21 Oktober lalu kepada para pejabat humas 
kementerian/lembaga (K/L) melalui forum Badan 
Koordinasi Kehumasan (Bakohumas). Dalam acara 
yang digelar pada 19 November tersebut, Ketua 

BPK Agung Firman Sampurna mengajak unit humas K/L men-
dalami substansi strategic foresight BPK.

Seperti diketahui, strategic foresight pertama BPK bertajuk 
“Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, 
Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Dengan 
telah diluncurkannya foresight tersebut, BPK menjadi Supreme 
Audit Institution (SAI) pertama di Asia Tenggara, kedua di Asia 
setelah Korea Selatan, dan ke-12 di dunia, yang telah menca-
pai peran dan kapasitas foresight.

Ketua BPK menjelaskan, foresight BPK disusun meng-
gunakan pendekatan scenario planning dan bertujuan 
membantu para pemangku kepentingan  melihat berbagai 
kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan 
(2021-2026).

KETUA BPK AJAK HUMAS K/L 
DALAMI SUBSTANSI FORESIGHT
Dalam situasi yang diliputi dengan tingginya ketidakpastian dan risiko 
yang luar biasa di masa depan, pembuat kebijakan perlu mengembangkan 
metode yang dapat mengantisipasi situasi dan kondisi masa depan.

BPK berharap 
strategic fore-
sight yang telah 
dihasilkan dapat 
membangun 
awareness dan 
langkah antisipa-
si oleh pemerin-
tah, masyarakat, 
dan pemangku 
kepentingan 
lainnya.

n Agung Firman Sampurna
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Melalui proses intensif dan interaktif, BPK 
berhasil memformulasikan dua fundamental 
uncertainties sebagai sumbu dalam menyusun 
scenario planning. Fundamental uncertainties 
tersebut adalah “Respons Pemerintah terhadap 
Krisis Pandemi Covid-19” dan “Tingkat Keparah-
an Pandemi” yang membentuk empat skenario 
masa depan.

Masing-masing skenario memberikan gam-

baran masa depan Indonesia di tahun 2026 pada 
delapan sektor, sektor kesehatan, perekonomian, 
keuangan, sosial, politik, pendidikan, ling kungan 
hidup, dan teknologi. Berdasarkan skenario dan 
implikasi yang telah disusun, disajikan hasil iden-
tifikasi atas peluang, tantangan dan risiko pada 
masing-masing skenario, yang perlu dipertim-
bangkan pemerintah dalam rangka menyusun 
strategi dan kebijakan yang tepat untuk memiti-
gasi risiko.

Ketua BPK mengatakan, agar strategic fore
sight yang telah dirampungkan dapat dimanfaat-
kan dengan efektif, dibutuhkan strategi komu-
nikasi yang tepat. “Melalui forum Bakohumas 
ini, kami berharap unit kerja humas baik di BPK 
maupun kementerian/lembaga, dapat menda-
lami agar memahami substansi foresight, untuk 
selanjutnya diinternalisasi ke dalam perencanaan 
strategis dengan dukungan unit penelitian dan 
pengembangan di masing-masing kementerian 
dan lembaga,” kata Ketua BPK saat membuka 
Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Pe-
ran Foresight BPK dalam Meningkatkan Sinergi 
dan Kolaborasi dengan Para Pemangku Kepen-
tingan”.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK mene-
kankan pentingnya keberadaan forum Bakohu-
mas. Sebab, di tengah situasi krisis kesehatan 
akibat pandemi Covid-19 yang telah bereskalasi 
menjadi krisis ekonomi dan sosial, sustainability, 
dan resiliensi penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan maupun pelayanan kepada ma-
syarakat mengha dapi tantangan yang sangat 
besar.

n Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif

n Para peserta Forum Tematik Bakohumas.
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“BPK berharap strategic foresight yang telah 
dihasilkan dapat membangun awareness dan 
lang kah antisipasi oleh pemerintah, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Ke-
tua BPK.

Ketua BPK dalam awal pidatonya sempat 
mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah 
membawa Indonesia memasuki era VUCA (vo
latility, uncertainty, complexity, ambiguity) dan 
kini sedang bertransformasi menuju era BANI 
(brit tle, anxious, nonlinear, incomprehensible). 
Hal ini karena tidak ada satupun negara yang 
siap dan dapat memperkirakan dengan tepat 
kapan pandemi akan berakhir dan seberapa be-
sar dampak yang ditimbulkannya.

Dalam situasi yang diliputi dengan ting-
ginya ketidakpastian dan risikonya yang luar 
biasa di masa depan, pembuat kebijakan perlu 
mengem bangkan metode yang dapat mengan-
tisipasi situasi dan kondisi masa depan. Meto-
de inilah yang disebut dengan foresight (atau 
strategic foresight) yang salah satu pendekatan 
dalam penyusunannya adalah scenario planning 
atau scenario building.

Secara sederhana, foresight adalah dekripsi 
mengenai sejumlah kemungkinan yang akan 
terjadi dan dikembangkan untuk mengidenti-
fikasi risiko maupun potensi peluang di masa 
yang akan datang.  

Ia menambahkan, Strategic Foresight telah 
banyak diterapkan dalam pembuatan kebijakan 
pemerintah di negara maju. Pendekatan foresight 
dan forwardlooking digunakan untuk mengana-
lisis isu yang kompleks dengan spektrum jangka 
panjang dalam rangka perencanaan strategis dan 
pembuatan kebijakan yang berorientasi masa de-
pan, yang kerap diliputi ketidakpastian.

Foresight dikembangkan untuk memfasi-
litasi pembuatan kebijakan dalam situasi keti-
dakpastian yang tinggi, melalui identifikasi tren, 
peluang dan tantangan di berbagai bidang, 
Berikutnya adalah eksplorasi berbagai perkem-
bangan untuk menyusun strategi masa depan, 

serta identifikasi dampak jangka panjang dari 
kebijakan yang diambil.

Forum ini menghadirkan Kepala Dire-
ktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan 
Pengembang an Pemeriksaan Keuangan Negara 
B. Dwita Pradana, Sekretaris Jenderal Kemen-
terian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, 
dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komu-
nikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika Hasyim Gautama sebagai narasumber. 
Adapun moderator pada kesempatan ini yaitu 
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasio-
nal BPK Selvia Vivi Devianti.

Forum ini diikuti oleh peserta yang meru-
pakan para pejabat unit kerja bidang humas 
pada 100 instansi yang meliputi kementerian, 
kesekretariatan lembaga negara, lembaga 
pemerintah setingkat kementerian, lembaga 
pemerintah non kementerian, dan perguruan 
tinggi di lingkungan pemerintah pusat.

Acara ini juga dihadiri para pejabat bidang 
kehumasan di lingkungan BPK Pusat maupun BPK 
Perwakilan. Pelaksanaan Forum Tematik Bako-
humas BPK ini diharapkan dapat mening katkan 
mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pe-
mangku kepentingan. Selain itu, diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman dan dukungan pe-
mangku kepentingan BPK terhadap peran Fore
sight BPK dalam rangka penanganan Covid-19. l

n B. Dwita Pradana

n Kunta Wibawa Dasa Nugraha

n Hasyim Gautama

n Selvia Vivi Devianti
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T
ahun ini merupakan tahun kedela-
pan sejak program jaminan kese-
hatan nasional (JKN) diluncurkan 
oleh pemerintah. Kita sebagai abdi 
negara sekaligus masyarakat biasa 
masih merasa banyak permasalah an 

dalam program JKN. Permasalahan tersebut baik 
yang sifatnya finansial maupun nonfinansial. Per-
masalahan nonfinansial seperti kualitas pela yanan 
yang dirasa masih jauh dari harapan, tingkat 
cakupan yang masih terbatas, data kepesertaan 
yang tidak valid, dan lain sebagainya. Kondisi ini 
diperparah dengan permasalahan finansial yang 
dialami oleh BPJS Kesehatan sehingga memaksa 
pemerintah secara bertahap menaikkan iuran pre-
mi untuk menyelamatkan kelangsungan program 
JKN. Muncul opini publik bahwa monitoring dan 
evaluasi program JKN harus dilakukan secara 
berkesinambungan serta perlunya keterbukaan 
informasi yang lebih baik. Desakan publik ini bisa 
menjadi motor penggerak bagi BPK kedepannya. 
BPK telah dan akan terus menjadi pengawal agar 
pengelolaan program pemerintah ini dapat mem-
berikan manfaat bagi masyarakat. 

Tugas kita sebagai pelaksana BPK untuk 
meng urai benang kusut dalam JKN akan lebih 
mudah apabila kita mengenal apa, siapa, dan ba-
gaimana JKN tersebut. Secara umum ada bebera-
pa pihak yang terkait dalam sistem jaminan kese-
hatan antara lain regulator, payer, actor, supplier, 
dan user (masyarakat). Regulator atau pembuat 

payung hukum adalah Kementerian Kesehatan. 
Payer adalah lembaga yang mengumpulkan dana 
dari iuran dan mengalokasikannya berupa manfa-
at pelayanan kesehatan. UU Sistem Jaminan So-
sial Nasional telah memberi mandat kepada BPJS 
Kesehatan untuk mengemban peran ini. Penyedia 
layanan kesehatan (actor) dapat berupa fasili-
tas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat 
lanjut. Supplier atau vendor adalah pihak ketiga 
penyedia alat-alat material kesehatan maupun 
sediaan farmasi/medis. Terlepas dari banyaknya 
pihak yang terlibat dalam JKN, masing-masing 
pihak tersebut harus menerapkan kendali mutu 
dan kendali biaya dalam praktiknya. Hal ini di-
maksudkan agar tetap tercipta mutu pelayanan 
yang berkualitas dengan tetap diiringi biaya yang 
terkendali.

Adanya constraint antara mutu dan biaya 
membuat kedua hal tersebut menarik untuk di-
perhatikan. Namun, dalam tulisan ini hanya akan 
dibahas dari sisi kendali biaya. Berbicara tentang 
sistem pembiayaan dalam dunia kesehatan telah 
dikenal dua metode yang umum dipraktikkan 
oleh negara-negara di dunia, yaitu metode pra-
upaya dan pascaupaya. Definisi dari metode 
praupaya adalah seluruh pembiayaan kesehatan 
telah ditetapkan dan diketahui sebelum pelayan-
an kesehat an diberikan. Berkebalikan dengan itu, 
metode pascaupaya mengandung pengertian 
bah wa biaya pelayanan kesehatan akan dihitung 
dan dibebankan setelah seluruh pelayanan kese-

PEMAHAMAN PROGRAM JKN 
DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN

n OLEH SATRIO WIBOWO
 PEMERIKSA PERTAMA PADA 

SUBAUDITORAT KALTENG I, 
 BPK PERWAKILAN PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH

Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), layaknya program-program pemerintah 
lainnya, terletak pada pertimbangan antara biaya 
dan manfaat yang dihasilkan. Pengendalian biaya 
dalam program JKN merupakan suatu sistem yang 
kompleks. Pemahaman dasar tentang mekanisme 
JKN dari sisi pembiayaan akan membuka peluang 
topik-topik pemeriksaan potensial yang hasilnya 
dapat memberi masukan kepada pemerintah. 
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hatan diberikan. Sangat jelas perbedaan kedua 
metode terletak pada timing, kapan biaya pela-
yanan kesehatan tersebut diketahui. Di beberapa 
negara, istilah pembayaran praupaya lebih dike-
nal de ngan prospektif, sementara metode pas-
caupaya dikenal sebagai retrospektif.

Kedua cara pembayaran diatas memiliki kele-
bihan dan kekurangan masing-masing. Metode 
pascaupaya/retrospektif akan menghasilkan biaya 
pelayanan yang lebih akurat dibandingkan de-
ngan metode praupaya/prospektif. Namun de-
mikian, metode retrospektif membutuhkan waktu 
perhitungan biaya yang lebih panjang. Terdapat 
kesulitan dalam menghitung biaya pelayanan 
yang detail terutama terkait dengan biaya-biaya 
tidak langsung (indirect cost) seperti biaya utilitas, 
tenaga nonkesehatan, depresiasi alat kesehatan, 
dan sebagainya. Selain itu, cara retrospektif me-
ngandung kelemahan yaitu adanya risiko fasilitas 
kesehatan memberikan pelayanan yang sebetul-
nya tidak perlu dilakukan. Hal ini akan merugikan 
payer karena semakin ba nyak layanan kesehatan 
yang diberikan akan semakin besar pula biaya 
yang diperhitungkan atau yang harus dibayar.

Metode prospektif walaupun tidak seakurat 
retrospektif namun dinilai lebih tepat dewasa ini. 
Cara ini menggunakan pendekatan asumsi biaya 

(predetermined cost). Biaya pelayanan kesehatan 
ditentukan terlebih dahulu sebelum pelayanan 
kesehatan diberikan. Penggunaan metode ini 
dapat mendorong fasilitas pemberi pelayanan 
kesehatan untuk dapat mengendalikan kegiatan 
pelayanan secara efisien dan efektif. Berapapun 
banyaknya aktivitas pelayanan yang diberikan, 
biaya yang dapat dibebankan terbatas sebesar 
apa yang telah ditetapkan. Namun, metode ini 
tetap mengandung risiko meskipun risiko tersebut 
tampaknya masih bisa diantisipasi. Kelemahan 
metode ini adalah kemungkinan timbulnya under 
service dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kele-
mahan ini dapat dikelola dengan adanya standar 
pelayanan minimal. Kelemahan kedua adalah 
perhitungan predetermined cost tidak selalu 
akan sama dengan biaya riil. Bisa jadi tarif yang 
ditetapkan ternyata lebih besar atau lebih ren-
dah dari biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh 
faskes. Permasalahan ini apabila dibiarkan secara 
berkepanjangan akan merugikan salah satu pihak 
antara payer atau faskes. Kelemahan ini sudah di-
mitigasi oleh Kementerian Kesehatan agar deviasi 
antara actual cost dengan predetermined cost 
tidak terlalu lebar. Kemenkes sebagai regulator 
mewajibkan BPJS Kesehatan dan jejaring faskes 
meninjau secara berkala atas struktur biaya JKN. 

rawpixel.com - freepik
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Melihat kelebihan dan kekurangan masing-ma-
sing metode pembiayaan, nampaknya cara pros-
pektif lebih memiliki keunggulan kendali biaya di-
bandingkan dengan cara retrospektif. Negara-ne-
gara maju telah lebih dahulu mengadopsi cara ini. 
Mereka sudah sejak lama meninggalkan cara pem-
biayaan retrospektif. Metode inilah yang kemudian 
ditiru oleh negara-negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Indonesia mulai menerapkan pembia-
yaan secara prospektif semenjak diberlakukannya 
program JKN. Metode ini telah diterapkan di se-
mua jenjang fasilitas kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan.

Fasilitas kesehatan berdasarkan rentang kenda-
linya dapat dibagi menjadi dua yaitu fasilitas kese-
hatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehat-
an rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Masing-masing 
fasilitas kesehatan tersebut mengemban upaya 
pelayanan kesehatan yang berbeda disesuaikan 
dengan tingkat cakupan kepada user (masyarakat). 
FKTP secara prinsip lebih memiliki kedekatan de-
ngan masyarakat pengguna jasa kesehatan. Oleh 
karena itu, FKTP diarahkan untuk memberikan 
upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif 
dan preventif. Namun demikian, FKTP juga dapat 
memberikan pelayanan kuratif tetapi terbatas pa-
da kuratif dasar/nonspesialistik. FKRTL diarahkan 
untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ber-
sifat kuratif spesialistik dan subspesialistik. Karak-
teristik yang sangat berbeda antara FKTP dengan 
FKRTL ini menimbulkan perbedaan pendekatan/
asumsi biaya prospektif yang diterapkan.

Perhitungan biaya pelayanan kesehatan di 
FKTP lebih tepat dihitung dengan variabel jumlah 
penduduk (kapita). Mengapa? Karena FKTP se-
cara operasional tidak hanya melayani pasien 
yang berobat ke faskes, tetapi juga memberikan 
pelayanan promotif dan preventif dasar kepada 
masyarakat yang berada di wilayahnya. Harapan-
nya, semakin baik tingkat kesadaran masyarakat 
akan mengurangi jumlah masyarakat yang sakit 
dan berkunjung ke puskesmas/rumah sakit. Per-
hitungan biaya praupaya dengan asumsi jumlah 
penduduk inilah yang kemudian melahirkan istilah 
pembayaran kapitasi. Sebagai contoh, FKTP di 
Kecamatan ABC yang didalamnya terdaftar 5.000 
penduduk. Biaya kapitasi ditetapkan sebesar 
Rp5.000,00 per penduduk. Maka beban pelayan-
an kesehatan FKTP ABC dalam satu bulan sudah 
dapat ditentukan yaitu sebesar Rp25.000.000,00 
(dengan asumsi di wilayah ini sudah menerapkan 
universal health coverage). Jumlah ini akan tetap 
tanpa menghitung berapa banyak orang yang sa-

kit dan berkunjung FKTP tersebut. 
Peran FKRTL lebih ditekankan pada pembe-

rian pelayanan kuratif. Oleh karena itu, asumsi 
pembiayaan yang lebih tepat adalah berdasarkan 
kasus pasien (case based payment). Istilah ini di 
Indonesia dikenal dengan INA-CBG (Indonesia 
Case Based Group). INA-CBG adalah pengelom-
pokan kasus-kasus penyakit berdasarkan diagnosis 
dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis 
yang mirip/sama dan biaya perawatan yang mirip/
sama. Sebagai contoh sederhananya, INA-CBG 
menetapkan penyakit DBD dengan tingkat ke-
parahan rendah dibebani biaya Rp2.000.000,00. 
Maka siapapun yang sakit dengan diagnosis ter-
sebut ketika berobat ke RS akan dibebani biaya 
Rp2.000.000,00 sampai dengan pasien sembuh. 
Nilai ini tetap tanpa melihat berapa hari pasien 
tersebut dirawat inap dan berapa banyak mengha-
biskan obat. Melalui contoh ini sangat jelas sekali 
INA-CBG menuntut manajemen internal rumah 
sakit untuk bekerja seefektif mungkin menghindari 
pemborosan sumber daya yang tidak diperlukan.

Baik kapitasi yang berlaku di puskesmas mau-
pun INA-CBG di rumah sakit merupakan penerepan 
sistem pembiayaan secara praupaya atau pros-
pektif. Perbedaannya, penentuan besaran biaya 
pelayanan kesehatan pada kapitasi menggunakan 
pendekatan jumlah penduduk sedangkan pada 
INA-CBG adalah kasus/klaim. Pertanyaan selanjut-
nya, bagaimana menentukan tarif kapitasi maupun 
INA-CBG pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pe-
netapan besaran kapitasi yang diterima oleh suatu 
FKTP mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan 
oleh Kementerian Kesehatan. Aspek yang dilihat 
antara lain ketersediaan sumber daya manusia, 
kelengkapan sarana dan prasarana, serta jenis dan 
luasnya lingkup pelayanan. Besaran kapitasi yang 
telah ditetapkan akan dimutakhirkan secara berkala 
berdasarkan kredensialing yang dilakukan secara 
bersama-sama antara BPJS Kesehatan, dinas kese-
hatan setempat, dan asosiasi profesi kesehatan. 

Penentuan tarif INA-CBG dilakukan melalui 
proses panjang dan lebih rumit dibandingkan 
dengan kapitasi. Diawali dengan pengumpulan 
data costing dan coding yang diperoleh dari be-

Perhitungan biaya pelayanan 
kesehatan di FKTP lebih tepat 
dihitung dengan variabel jumlah 
penduduk (kapita).
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berapa rumah sakit yang telah dipilih oleh Kemen-
terian Kesehatan. Perhitungan costing mencakup 
biaya langsung dan biaya tidak langsung yang 
dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menangani 
suatu kasus. Data kasus kemudian dikelompokkan 
(di-coding) sesuai dengan diagnosis dan tindakan 
yang mirip/sama. Tarif INA-CBG merupakan hasil 
perhitungan rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk 
suatu kelompok diagnosis yang dirinci menurut 
regional rumah sakit, kelas rumah sakit, dan tipe 
kepemilikan (pemerintah atau swasta). Setelah di-
tetapkan dan diterapkan, tarif ini selanjutnya akan 
ditinjau secara berkala antara Kementerian Kese-
hatan dengan BPJS Kesehatan sekurang-kurang-
nya dua tahun sekali. Peninjauan tarif dilakukan 
dengan maksud tarif praupaya semakin merefleksi-
kan actual cost dari pelayanan yang diberikan. 

Pemahaman singkat mekanisme jaminan kese-
hatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum-
nya memberikan gambaran kepada kita bahwa 
masih banyak potensi pemeriksaan yang dapat 
dilakukan oleh BPK terkait program JKN. Dua te-
ma pemeriksaan yang disampaikan disini terkait 
dengan pentingnya pengendalian biaya layanan 
kesehatan. Pertama, pemeriksaan atas kinerja FKTP. 
Pemeriksaan diarahkan untuk menilai sejauh mana 
keberhasilan FKTP dalam melaksanakan program 
promotif dan preventif kesehatan pada masyarakat. 
Pemeriksaan ini berangkat dari pendapat bahwa se-
makin efektif upaya pencegahan dan promosi kese-
hatan akan mengurangi jumlah masyarakat yang 
sakit dan berkunjung ke puskesmas atau rumah 
sakit. Semakin sedikit masyaratakat yang meng-
alami kasus penyakit pada akhirnya akan semakin 
mengurangi biaya klaim yang ditanggung oleh BP-
JS Kesehatan pada faskes lanjutan.

Kedua, BPK dapat memberikan insight dalam 
ranah perencanaan program. Pemeriksaan mung-
kin dapat diarahkan pada area penentuan biaya 
pelayanan kesehatan. Apakah penentuan biaya te-
lah didasarkan pada perhitungan yang akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Apakah besar an 
biaya kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP te-
lah sepadan dengan tugas dan fungsi yang dija-
lankannya. Apakah besaran klaim yang dibayarkan 
kepada FKRTL telah mendekati biaya riil sehingga 
tidak ada defiasi yang berlebihan. Selain itu, perlu 
dicermati juga agar tidak terjadi pembiayaan gan-
da atas suatu program/kegiatan. Misalnya, peme-
rintah telah menggelontorkan dana/bantuan yang 
sifatnya fisik maupun nonfisik kepada puskesmas 
dan rumah sakit yang dialokasikan melalui APBN 
dan APBD. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang 

sebetulnya telah ter-cover dalam struktur biaya 
jaminan kesehatan dibiayai lagi melalui sumber 
dana lainnya, begitupun sebaliknya. 

Pengendalian biaya mutlak diperlukan agar 
keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional 
yang dapat memberikan manfaat kepada masya-
rakat dapat terus ditingkatkan. Cita-cita ini musta-
hil untuk diwujudkan tanpa adanya sistem kendali 
mutu dan kendali biaya yang efisien dan efektif. 
Mengingat kompleksitas dalam dunia kesehatan 
dimana banyak pihak yang terlibat didalamnya 
dimungkinkan timbulnya asimetri informasi antara 
para pihak. Asimetri ini mengandung risiko berupa 
timbulnya kesalahan pengambilan keputusan baik 
yang disadari/tidak disadari oleh para pihak. Oleh 
karena itu, diperlukan independent check secara 
berkala yang dilakukan oleh pihak di luar internal 
business process. 

Apabila ditarik ke sektor swasta, kita akan mene-
mukan analogi yang lebih baik. Perusahaan dalam 
penentuan HPP sebuah produk dilakukan oleh unit 
tersendiri diluar unit yang menangani produksi, dis-
tribusi, dan pemasaran. Penentuan biaya dilakukan 
secara cermat dan hati-hati. Apabila harga ditetap-
kan terlalu tinggi, maka produk tidak akan laku 
karena tidak dapat bersaing dengan kompetitor. 
Sebaliknya apabila harga ditetapkan terlalu rendah, 
maka perusahaan akan gulung tikar karena tidak 
dapat memulihkan biaya operasionalnya. Walaupun 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerin-
tah ini bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, 
tetapi tidak berarti juga harus dilakukan tanpa 
kendali. Pengendalian biaya diiringi dengan pe-
ngendalian mutu akan menjamin keberlangsungan 
program jaminan kesehatan nasional. l
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doc minimal 7.000 karakter dapat 

dikirimkan melalui email 
wartapemeriksa@bpk.go.id 

dengan subjek ‘Rubrik Kolom’. 

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit 
kerja dan nomor yang bisa dihubungi. 
Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan 
diberikan apresiasi berupa fee menulis 

sebesar Rp750.000.
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4-5
Anggota I BPK/Pim-
pinan Pemeriksaan 
Keuangan Negara I, 
Hendra Susanto meng-
hadiri Upacara Hari Ke-
menkumham ke-76, 
30 Oktober 2021.

6-7
Rakor Auditorat 
Keuang an Negara VII 
dihadiri Anggota VII 
BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara VII Daniel 
Lumban Tobing pada 
19 November 2021.

8
Rapat Akhir Tahun 
Koperasi BPK, 
1 November 2021.

1-2
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri Wisuda CGCAE di Kantor 
BPKP, 10 November 2021.

3
Courtesy call Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus 
Joko Pramono dengan Menteri Kesehatan, 1 November 2021.

1 2

3

4

5

6

8

7
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Kuis

Apa judul buku foresight BPK?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. 
Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek ‘Kuis’. 

Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

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



10 Orang Pemenang
E wallet @750rb

Hadiah Utama
75 Orang Pemenang
    E wallet @75rb

Hadiah Hiburan
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