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D
alam Warta Pemeriksa Februari kami menyajikan in-
formasi yang terkait dengan upaya BPK RI dalam me-
ningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 
Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa manusia 
merupakan aset utama bagi BPK. Semakin bagus 
kualitas SDM, akan kian bagus pula kualitas hasil 

pemeriksaan. 
Apalagi, BPK merupakan lembaga yang bertanggung jawab ter-

hadap lebih dari dua ribu entitas yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal itu harus bisa ditangani oleh sekitar 7.000 orang yang 
saat ini bekerja di BPK. 

Saat ini pun tuntutan dari sektor publik dan swasta terus mening-
kat terhadap upaya-upaya mempertahankan pertumbuhan ekono-
mi. Begitu pula terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
keuangan negara. 

Terkait dengan isu itu, ada beberapa liputan yang kami sajikan. 
Dalam liputan utama, misalnya, kami menekankan prinsip utama 
BPK dalam melakukan peningkatan SDM. Yaitu, seperti disampaikan 
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar yang menjelaskan bahwa program 
peningkatan kapasitas SDM BPK semuanya bertujuan memperkuat 
nilai-nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesiona-
lisme (IIP). 

SDM tak pernah lepas dari perkembangan teknologi. BPK pun 
turut beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Di era Industri 
4.0 atau revolusi industri keempat yang menggabungkan teknologi 
otomatisasi dengan teknologi siber, BPK berupaya untuk terus mene-
rapkan penggunaan teknologi di dalam proses pemeriksaan. Salah 
satu teknologi yang telah digunakan di BPK adalah Sistem Aplikasi 
Pemeriksaan (SiAP). 

Sementara di rubrik Sorotan, kami menyajikan liputan mengenai 
"Babak Baru Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP)". Hal ini terkait de-
ngan aturan baru tentang JFP yang telah diterbitkan pada Oktober 
2018. Ada berbagai perubahan signifikan terkait JFP seperti yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 49 Tahun 2018. 

Salah satu perubahan utamanya adalah manajemen JFP di BPK 
diubah dari berbasis peran menjadi berbasis jabatan. Implikasinya, 
mulai dari standar kompetensi hingga remunerasi. 

Di rubrik Perjalanan, kami menyajikan cerita dan pengalaman 
kerja tim BPK dalam melakukan pemeriksaan eksternal International 
Atomic Energy Agency (IAEA). Di rubrik ini akan dijelaskan mengenai 
latar belakang dan cerita awal BPK mendapatkan kehormatan untuk 
menjadi pemeriksa salah satu lembaga PBB tersebut. Termasuk juga 
tantangan dan harapan dari mereka para pemeriksa. 

Masih banyak lagi informasi yang kami sajikan dalam edisi Warta 
Pemeriksa edisi Februari ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan 
dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembaca semua. l
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Agar BPK Tetap 
Mengikuti Zaman

Semua program peningkatan kapasitas SDM 
bertujuan memperkuat nilai-nilai dasar BPK. 

S
umber daya manusia (SDM) meru-
pakan aset utama bagi Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK). Semakin bagus 
kualitas SDM, akan kian bagus pula 
kualitas hasil pemeriksaan. Atas alasan 
itulah, BPK selalu meningkatkan prog-

ram capacity building bagi para pegawai.  
Peningkatan kapasitas SDM wajib dilakukan 

mengingat besarnya tantangan dan semakin ting-
ginya tuntutan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Hal 
itu seperti yang disampaikan Ketua BPK Moermaha-
di Soerja Djanegara saat menghadiri Gaidar Forum 

di Moskow, Rusia, 16 Januari 2019. Gaidar Forum 
merupakan forum diskusi tahunan untuk memba-
has tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini.

Moermahadi mengatakan, BPK dihadapkan 
dengan tantangan berupa luasnya wilayah Indo-
nesia dalam melakukan proses pemeriksaan. Ada 
lebih dari 2.000 entitas yang dikawal BPK. 

Dengan jumlah SDM sekitar 7.000 orang-4.000 
orang di antaranya merupakan pemeriksa-BPK 
berupaya mengerahkan SDM untuk memperluas 
e-auditing, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
khusus. 

n Juara 1 Lomba Foto BPK, Ade Rakhmawan – AKN IV
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“Kami berupaya memperluas 
cakup an pemeriksaan. Tetapi, 
tujuan utama kami tetap memasti-
kan bahwa rencana kerja tahunan 
dan rencana strategis 5 tahunan 
kami memberikan dukungan solid 
dalam mencapai tujuan strategis 
nasional,” kata Moermahadi. 

Saat ini, kata Moermahadi, tun-
tutan dari sektor publik dan swasta 
mening kat terhadap upaya-upaya 
mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi. Begitu pula terhadap pe-
ningkatan transparansi dan akunta-
bilitas keuangan negara. 

Untuk mencapai itu semua, 
dibutuhkan kerja sama yang baik 
antarpemangku kepentingan. “Tu-
juan BPK adalah memberikan nilai 
yang terukur dan berkelanjutan 
bagi sektor-sektor yang berdampak 
terhadap masyarakat,” ujar Moer-
mahadi. 

Upaya peningkatan 
kapasitas SDM

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 
mengatakan, ada banyak program 
yang sedang dan akan dijalankan 
BPK untuk meningkatkan kapasitas 
SDM. Semua program peningkatan 
kapasitas SDM bertujuan memper-
kuat nilai-nilai dasar BPK. 

Ada tiga nilai dasar BPK yang 
harus dipegang teguh setiap pega-
wai BPK, yaitu Integritas, Indepen-
densi, dan Profesionalisme (IIP). 

n  Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (ketiga dari kiri) saat menghadiri Gaidar Forum di Moskow, Rusia, 16 Januari 2019.

Nilai-nilai dasar BPK harus diperkuat 
oleh kemampuan teknis dan peningkat-
an kompetensi di bidang pemeriksaan. 
Sehingga, SDM di BPK dapat semakin 
menunjang tujuan utama organisasi, 
yaitu memeriksa keuangan negara.

n Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar
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“Nilai-nilai dasar tersebut harus terus diperkuat 
dan ditingkatkan. Tahun ini, kita cari jalan untuk 
menilai IIP,” kata Bahrullah. 

Bahrullah menjelaskan, nilai-nilai dasar BPK 
harus diperkuat oleh kemampuan teknis dan pe-
ningkatan kompetensi di bidang pemeriksaan. 
Sehingga, SDM di BPK dapat semakin menunjang 
tujuan utama organisasi, yaitu memeriksa keuang-
an negara. 

Di era Industri 4.0 yang sangat mengedepan-
kan penggunaan teknologi seperti sekarang ini, 
kata Bahrullah, SDM BPK juga wajib memiliki kom-
petensi di bidang teknologi dan informasi (IT). 

“Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, in-
dividu-individu kita harus punya kemampuan-ke-
mampuan tersebut. Ini yang ke depan harus kita 
gabungkan,” kata Bahrullah. 

Mengikuti perkembangan zaman
Dalam menjalani tugasnya sebagai pengawal 

harta negara, BPK turut beradaptasi terhadap 

perkembangan zaman. Di era Industri 4.0 atau 
Revolusi Industri Keempat yang menggabungkan 
teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, BPK 
berupaya untuk terus menerapkan penggunaan 
teknologi di dalam proses pemeriksaan. Salah satu 
teknologi yang telah digunakan di BPK adalah Sis-
tem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). “Ini juga bagian 
dari program capacity building,” kata Bahrullah. 

SiAP merupakan kertas kerja pemeriksaan da-
lam bentuk elektronik yang dikembangkan dengan 
acuan serta aturan main yang ada di BPK. Aplikasi 
ini didesain sesuai dengan metodologi yang di-
kembangkan BPK sejak tahun 2011. Saat ini, SiAP 
sudah diperbarui ke versi 9 dan telah digunakan 
para pemeriksa BPK. Pada pemeriksaan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 
yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2018, 
seluruh tim pemeriksa telah memanfaatkan SiAP 
LKPP (modul konsolidasi) dan SiAP LKKL/BUN.

Pemeriksa yang menggunakan SiAP dipastikan 
dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan me-
todologi yang dikembangkan BPK.

Manfaat besar penggunaan SiAP adalah efisien-
si. Pemeriksa tidak perlu lagi menyusun kertas kerja 
pemeriksaan secara manual yang notabene mem-
butuhkan waktu lama. Dokumen secara otomatis 
juga bakal tersusun berurutan. Selain itu, supervisi 
dapat dilakukan secara online.

Manfaat SiAP lainnya adalah semua yang 
dilakukan dan dikerjakan pemeriksa, terekam di 
aplikasi, mulai dari nama hingga jenis tugas yang 
dikerjakan. Semua file yang sudah dimasukkan ke 
dalam SiAP akan tercatat. Sehingga, siapapun yang 
menghapus file tersebut akan ketahuan. 

“Jadi, pemeriksa itu sudah mulai paperless se-

n Juara Harapan 1, Arif Julianto - Pwk Jateng

n Pimpinan dan pegawai BPK berfoto bersama
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mestinya. SiAP sudah setahun yang lalu diterapkan 
dan sudah berjalan dengan baik,” kata Bahrullah. 

Bahrullah menambahkan, peningkatan kapasi-
tas juga diperkuat dari sisi organisasi. Sistem mana-
jemen di BPK mengacu pada ISO 37001 (Sistem An-
ti Penyuapan), ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), 
dan ISO 31000 (Sistem Manajemen Risiko).

“Jadi, dalam hal organisasi kita, untuk bench-
marking-nya itu sesuai dengan standar internasio-
nal,” kata Bahrullah. 

Dalam hal manajemen risiko, Bahrullah me-
nambahkan, tingkat kapabilitas Inspektorat Utama 
BPK sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) telah dinyatakan telah berada pada level-3 
(integrated), sesuai penilaian yang menggunakan 
kerangka kerja Internal Audit Capability Model 
(IACM).  “Kita ini termasuk di level tinggi IACM,” 
kata Bahrullah. 

Tingkat kapabilitas IACM terdiri atas 5 level. 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio-
nal (RPJMN) mengamanatkan, tingkat kapabilitas 
APIP harus mencapai level 3 paling lambat 2019.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menam-
bahkan, BPK sangat berkomitmen dalam menja-
lankan program capacity building. Dari sisi pendi-
dikan, ada dua jenis peningkatan kapasitas SDM.

Pertama, pendidikan yang bersifat degree. Pe-
gawai didorong untuk meraih gelar setinggi-seting-
ginya. “Yang S1 naik ke S2, lalu ke S3,” kata Bahtiar. 

Ada juga yang sifatnya profesionalisme dengan 
melakukan sertifikasi. Pegawai yang bekerja di bi-
dang akuntansi, misalnya, harus memiliki sertifikat 
keahlian di bidang akuntan publik. 

“Yang di bidang fraud, ya harus punya sertifikat 
fraud examiner. Begitu juga dengan yang lainnya,” 
ujar Bahtiar. 

Bahtiar menambahkan, kapasitas SDM dari 
segi pendidikan juga ditingkatkan melalui on the 
job training. BPK sudah menjalin dengan banyak 
lembaga pemeriksa di luar negeri, salah satunya 
Australia National Audit Office (ANAO). 

Bentuk kerja sama dilakukan dengan mengirim 
pemeriksa untuk ikut melakukan pemeriksaan ber-
sama ANAO di Australia. Bahtiar meyakini, program 
tersebut akan sangat membantu pemeriksa dalam 
meningkatkan kapasitas dan menambah wawasan 
serta pengalaman. 

Selain itu, kata Bahtiar, pegawai BPK diikutser-
takan dalam seminar-seminar atau working group 
organisasi BPK baik tingkat Asia maupun dunia. 
Bah tiar mengatakan, penugasan-penugasan ter-
sebut bermanfaat meningkatkan profesionalisme 
kerja pemeriksa BPK. 

“Jadi walaupun dia merupakan ahli auditing dia 
tetap harus turun ke lapangan. Semakin banyak jam 
terbang, dia akan semakin profesional,” kata nya. 

n Aplikasi SiAP

n Juara 2 - Suryatmini - AKN IV
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Dalam hal pendidikan formal, BPK juga menjalin 
kerja sama dengan Pemerintah Australia. Kerja sama 
itu berupa pemberian beasiswa pendidikan. 

BPK juga memberikan ruang kepada para pega-
wai untuk memanfaatkan beasiswa yang disediakan 
oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), 
Kementerian Keuangan.  “Untuk pendidikan formal 
ini ada macam-macam. Intinya, semua kita manfaat-
kan untuk peningkatan kapasitas SDM di BPK,” kata 
Bahtiar. 

Bahtiar menambahkan, BPK juga selalu mening-
katkan metodologi pembelajaran sesuai perkem-
bangan zaman.

”Contoh penggunaan gadget. Sekarang  
pendidikan harus banyak menggunakan IT. Seperti 
e-learning. Kemudian sumber-sumber informasi dari 
online. Itu harus menjadi bagian dari metode pembe-
lajaran,” katanya. 

Walau pemanfaatan teknologi terus dikembang-
kan, BPK tetap mengedepankan kerja sama tim atau 
team work. Maklum, teknologi dapat mendekatkan 
yang jauh, tapi juga bisa men jauhkan yang dekat. 

“Sebab, terkadang orang kalau sudah asyik de-
ngan teknologi seolah tidak membutuhkan orang 
lain. Oleh karena itu, kami juga terus menekankan 
team work, karena pekerjaan di BPK sangat menuntut 
adanya kerja sama. Enggak mungkin dong satu tim 

tapi kerja masing-masing. Seperti zaman sekarang, 
orang satu ruang an tapi tidak berhubungan, semen-
tara BPK kan perlu tim,” tutur Bahtiar.

Senada dengan yang telah disampaikan Wakil Ke-
tua BPK Bahrullah Akbar, Bahtiar menya takan BPK akan 
terus memperkuat nilai-nilai dasar, yaitu Integritas, 
Independensi, dan Profesionalisme. 

Dia menegaskan, nilai-nilai dasar itu selalu dita-
namkan kepada para pegawai BPK. BPK pun cepat 
bersikap apabila ada pemeriksa yang melanggar nilai 
dasar tersebut. 

“Yang melanggar disiplin, kita punya majelis pe-
negakan disiplin. Ada juga majelis penegakan kode 
etik. Ini semua untuk menjaga kepercayaan publik 
terhadap BPK,” katanya. 

Ke depannya, salah satu hal yang perlu ditempa 
adalah aspek mentalitas. Kata Bahtiar, BPK berencana 
menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama un-
tuk memperkuat mental SDM. 

“Aspek pendidikan sudah, aspek profesionalisme 
sudah kita bangun. Nah, aspek integritas ini kami 
bangun dari mental, makanya kami mencoba bekerja 
sama dengan Kementerian Agama. Kita bangun dari 
pendekatan agama. Makanya, kita juga meminta ban-
tuan korpri untuk membangun bersama-sama men-
talitas. Sehingga, ada semacam self control. Jadi, kalau 
ada godaan, bisa mengatasinya sendiri.” l

n Juara Harapan 3, Suryatmini - AKN IV



9

WARTA PEMERIKSA | Edisi 2 | Vol. II - Februari 2019

SOROTAN

B
PK menjalin kerja sama dengan banyak 
lembaga pemeriksa (SAI) di negara lain 
untuk meningkatkan kompetensi para 
pemeriksa. Berbagai kegiatan dengan 
SAI internasional pun rutin digelar.  
Pada 18-19 Desember 2018, BPK dan 

Jabatan Audit Negara Malaysia (JAN) kembali me-
nyelenggarakan technical meeting dalam rangka 
implementasi MoU kerja sama bilateral antara kedua 
institusi. Kegiatan yang digelar di Yogyakarta terse-
but merupakan penyelenggaraan yang ke-18 kali 
sebagaimana disepakati dalam Minutes of Meeting 
pada tahun 2017.

Delegasi BPK dipimpin oleh Auditor Utama Ke-
uangan Negara (Tortama KN) V BPK, Bambang Pa-
mungkas. Sementara, Delegasi JAN Malaysia dipim-
pin Deputy Auditor General of JAN Mr Khalid Khan 

bin Abdullah Khan. 
Dalam kegiatan itu, BPK RI dan JAN Malaysia sa-

ling berbagi informasi dan pengetahuan terkait em-
pat topik. Topik pertama membahas soal audit area 
perbatasan entikong. Kedua, mengenai kemajuan 
proyek penelitian bersama tentang Tujuan Pemba-
ngunan Berkelanjutan (SDGs). 

Topik ketiga, membahas audit kepatuhan ten-
tang tata kelola perusahaan badan usaha milik nega-
ra. Sedangkan yang terakhir soal audit manajemen 
sumber daya air. 

Bambang Pamungkas dalam sambutannya 
menga takan, kerja sama BPK dengan JAN Malaysia 
telah berlangsung selama 11 tahun. “Kedua institusi 
telah banyak melaksanakan kegiatan bersama dan 
saling belajar dari pengalaman masing-masing da-
lam melaksanaan pemeriksaan,” kata Bambang. 

Berbagi Pengalaman 
dengan Negara Lain
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dilakukan guna menguatkan, 
meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan pemeriksa.

n 18th Technical Meeting BPK RI dan JAN Malaysia
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Sementara itu, Mr. Khalid Khan bin Abdullah Khan 
menyatakan apresiasinya atas kerja sama yang telah 
terjalin antara kedua institusi. Ia berharap kerja sama 
dapat berlanjut, terutama untuk pemeriksaan-pe-
meriksaan yang terkait dengan permasalahan kedua 
institusi sebagai negara tetangga. 

Selain itu, mengenai pemeriksaan-pemeriksaan 
untuk mendukung agenda internasional yang ber-
manfaat bagi kedua institusi.

Dalam kesempatan tersebut, Khalid turut menyam-
paikan pesannya bagi para pemeriksa di kedua insti-
tusi. “Pemeriksa harus lebih sensitif, terutama dalam 
memenuhi permintaan dari pemerintah secara umum 
dan pemangku kepentingan khususnya. Kemudian, 
harus sensitif terhadap isu-isu perubahan iklim yang 
mengarah ke perubahan tata kelola,” ujar dia. 

Selain dengan JAN Malaysia, BPK turut memper-
erat kerja sama dengan SAI Cina, yaitu National Audit 
Office of the People’s Republic of China (CNAO). Pada 
10-13 Desember 2018, delegasi BPK yang dipimpin 
Anggota VI BPK Harry Azhar Azis melakukan kunjung-
an bilateral ke CNAI, Tianjing, Beijing. Kunjungan itu 
dalam rangka implementasi kerja sama bilateral anta-
ra BPK dan CNAO. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah pertukaran penge-

tahuan dan pengalaman guna menguatkan, mening-
katkan, dan mengembangkan kemampuan pemerik-
sa kedua SAI, khususnya dalam bidang pemeriksaan 
atas pendidikan dasar dan menengah, pemeriksaan 
atas jaminan kesehatan nasional, serta pemeriksaan di 
kantor perwakilan.

Delegasi BPK diterima oleh Auditor General CNAO, 
Madam Hu Zejun di Rumah Peristirahatan Kenega-
raan. Madam Hu Zejun sangat senang menerima 
delegasi BPK dan melakukan knowledge sharing pada 
bidang-bidang yang telah disepakati. Dia juga meng-
ungkapkan, dengan adanya reformasi pemeriksaan 
di Tiongkok, wewenang dan tanggung jawab CNAO 
menjadi semakin besar. Sehingga kegiatan seminar 
bilateral ini sangat bermanfaat untuk peningkatan 
kapasitas pemeriksaan.

Pada hari pertama, delegasi BPK mengadakan 
kunjungan ke Kantor Perwakilan CNAO di kota Tian-
jin. Dalam kunjungan tersebut kedua SAI menyam-
paikan bagaimana struktur pemeriksaan di kantor 
perwakilan, contoh-contoh pemeriksaan yang telah 
dilakukan, serta hubungan koordinasi pemeriksaan 
antara kantor pusat dan kantor perwakilan.

Di hari berikutnya, delegasi dari masing-masing 
institusi mengadakan diskusi mengenai pemeriksaan 
pendidikan di Indonesia dan di Tiongkok. Dalam 
paparannya, CNAO menyatakan bahwa mereka akan 
terus meningkatkan kapasitas pemeriksaan pendidik-
an melalui penggunaan data based audit serta inno-
vation, sharing and cooperation dengan SAI lain. Se-
lanjutnya, kedua delegasi memaparkan pengalaman 
dalam pemeriksaan jaminan sosial termasuk jaminan 
kesehatan nasional.

Dari seminar bilateral ini dapat dipelajari bagai-
mana SAI negara lain juga menjadikan pendidikan 
dan kesehatan sebagai prioritas kesejahteraan masya-
rakat. Oleh karena itu, BPK akan terus meningkatkan 
kuantitas dan kualitas pemeriksaan kinerja yang ber-
fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui pemeriksaan kinerja atas program pendidikan 
dan kesehatan. l

n  Anggota VI BPK Harry Azhar Azis saat melakukan kunjung an bilateral 
 ke CNAI, Tianjing, Beijing.

n Kerja sama BPK RI - JAN Malaysia n Diskusi dalam Technical Meeting BPK RI - JAN Malaysia
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Babak Baru 
Jabatan 
Fungsional 
Pemeriksa

JFP tidak lagi menggunakan peran sebagai dasar 
pengembangan karier, melainkan berdasarkan jabatan.

A
turan baru tentang Jabatan Fungsional 
Pemeriksa (JFP) telah diterbitkan pada Ok-
tober 2018. Ada berbagai perubahan signifi-
kan terkait JFP seperti yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen-

pan-RB) Nomor 49 Tahun 2018. 
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan, dengan 

adanya peraturan baru itu, pengembangan karier JFP di-
ubah dari berbasis peran menjadi berbasis jabatan. Saat ini, 
ada enam level peran JFP, yaitu anggota tim yunior, anggota 
tim senior, ketua tim yunior, ketua tim senior, pengendali 
teknis, dan pengendali mutu. 

“Sekarang kita harus beralih dari 6 level peran itu men-
jadi 4 (jenjang jabatan-red). Keempat itu adalah Pemeriksa 
Ahli Pertama, Pemeriksa Ahli Muda, Pemeriksa Ahli Madya, 
dan Pemeriksa Ahli Utama,” kata Bahrullah. 

Bahrullah menambahkan, perubahan JFP akan disertai 
penyesuaian program capacity building. Kata Bahrullah, 
akan ada pendidikan yang dikhususkan untuk Pemeriksa 
Ahli Pertama, Pemeriksa Ahli Muda, Pemeriksa Ahli Madya, 
dan Pemeriksa Ahli Utama. 

Peningkatan soft skill juga diperhatikan, mulai dari ke-
mampuan komunikasi hingga kepemimpinan. “Jadi, pendi-
dikan dan pelatihan berkelanjutan dalam capacity building 
akan mengikuti pola baru yang diatur Permen PANRB,” 
ujarnya.

Jadi, pendi-
dikan dan 
pelatihan 
berkelan jutan 
dalam capacity 
building akan 
meng ikuti 
pola baru yang 
diatur Permen 
PANRB.
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n Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan pengembangan karier JFP
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Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) Bahtiar Arif menjelaskan, Permenpan 
terbaru mengatur jabatan fungsional pemeriksa 
sesuai dengan kerangka Undang-Undang Apa-
ratur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 
mengenai manajemen PNS dan tentang jabatan 
fungsional secara keseluruhan. 

 “Implikasinya banyak dengan adanya per-
ubahan itu. Mulai dari standar kompetensi hingga 
remunerasi. Inilah salah satu hal baru dalam Per-
menpan Nomor 49 Tahun 2018,” kata Bah tiar kepa-

da Warta Pemeriksa, akhir Januari lalu. 
Bahtiar menjelaskan, dalam aturan sebelum-

nya, yaitu Permenpan Nomor 17 Tahun 2010, 
pemeriksa dalam setiap jenjang jabatan menja-
lankan peran tertentu. 

Di peraturan terbaru, enam peran ini tidak 
lagi digunakan sebagai pengembangan karier 
pemeriksa. 

“Jadi, jabatan fungsionalnya ditentukan ber-
dasarkan pangkat dan golongan tertentu. Kalau 
sebelumnya, karena berbasis kepada kemam-
puan dan kualifikasi, pemeriksa harus berkarier di 
peran tertentu, baru nanti jabatannya, pang kat, 
dan golongannya mengikuti,” kata Bahtiar. 

Meski begitu, dia menegaskan, tetap akan 
ada proses asesmen untuk menentukan kenaikan 
jabatan. Bahkan, ada jenis asesmen yang baru, 
yakni asesmen teknis, asesmen social cultural, 
dan asesmen manajerial. 

Setiap jenjang jabatan juga memiliki angka 
kredit yang harus dipenuhi pemeriksa.  Selama 
pemeriksa bisa menenuhi target dan lulus ases-
men, mereka bisa naik pangkat. “Tapi kalau itu 
tak tercapai, justru nanti bisa diberhentikan. Nah, 
konsep di Permenpan baru soal JFP ini tidak ada 
penurunan jabatan, yang ada selesai atau naik 
jabatan,” katanya. 

Sebelumnya, saat masih berbasis peran, 
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pernah ada beberapa kasus penurunan jabatan. 
Penurunan peran juga pernah terjadi, misalnya 
dari ketua tim senior menjadi ketua tim junior. 
Kalau sekarang, intinya pemeriksa harus bisa 
memenuhi target angka kreditnya. “Kalau enggak 
ya berhenti dari Jabatan Fungsional Pemeriksa,” 
Bahtiar menegaskan. 

Angka kredit merupakan satuan nilai dari 
uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari 
uraian kegiatan yang harus dicapai oleh peme-
riksa untuk pembinaan karier yang bersangku-
tan. Untuk mendapatan kenaikan pangkat dan 
jabatan, ada angka kredit akumulatif yang harus 
dicapai oleh pemeriksa. 

Menurut Bahtiar, angka kredit dibagi ke da-
lam beberapa jenis. Selain soal penilaian atas 
kinerja pemeriksa, juga mencakup penilaian 
ter hadap pendidikan dan pelatihan. Semakin 
banyak pemeriksa mengikuti pendidikan dan pe-
latihan, maka akan semakin banyak juga angka 
kredit yang didapat. 

“Ini sebetulnya juga dalam rangka untuk pe-
ningkatan kapasistas. Pemeriksa kan tidak harus 
memeriksa terus. Harus ikut pendidikan juga 
seperti menulis, mengajar, dan sebagainya,” kata 
Bahtiar. 

Bahtiar menceritakan, Permenpan terbaru 

soal JFP disusun bersama oleh BPK dan Ke-
menpan-RB. BPK sebagai pembina Jabatan 
Fungsional Pemeriksa, berkoordinasi dengan Ke-
menpan-RB serta Badan Kepegawaian Nasional 
yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur 
jabatan-jabatan fungsional ASN.  

Bahtiar mengungkapkan ada beberapa hal 
yang saat ini terus didiskusikan dengan Menpan- 
RB Syafruddin, salah satunya mengenai jabat an 
struktural. “Kita masih ada challenge, pejabat 
struktural di bidang pemeriksaan itu sebenarnya 
harus memegang juga jabatan fungsional.”

n Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif

Konsep di Permenpan 
baru soal JFP tidak ada 
penurunan jabatan, 
yang ada selesai atau 
naik jabatan.
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Meski masih ada hal-hal yang perlu dima-
tangkan, Bahtiar menegaskan BPK akan terus 
meningkatkan kompetensi JFP. Peningkatan 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 
Karena, untuk menjadi pemeriksa, seseorang 
harus memenuhi standar kompetensi. 

Standar kompetensi dicapai melalui pen-
didikan dan pelatihan. Calon pemeriksa kemu-
dian menjalani tes. 

“Setelah diklat tentunya mereka bekerja 
dong. Implementasi hasil diklatnya di lapangan 
dan di proses pemeriksaan. Hasil yang mereka 
dapat dari diklat, di lapangan, mereka tetap 
wajib ikut pendidikan berkelanjutan.”

Pemeriksa dalam setahun harus meng-
ikuti pendidikan dan pelatihan selama 40 jam. 

“Diatur nya 2 tahun. Misalnya tahun pertama 
kurang (jam pelatihan), ya tahun kedua harus 
lebih banyak. Pokoknya total 2 tahun itu harus 
80 jam pelajaran,” ujar dia. 

Cakupan semakin luas
Hal baru lainnya terkait JFP adalah ruang 

lingkup kerja. JFP ke depan tidak lagi hanya 
bekerja untuk satuan kerja (satker) pemerik-
saan, tetapi juga untuk satker-satker lain yang 
menjadi penunjang pemeriksaan. Misalnya 
Direktorat Litbang, EPP, Binbangkum, Itama, 
dan Biro TI. 

“Kegiatan-kegiatan penunjang itu diaku-
mulasi dalam angka kredit pemeriksaan. 
Sehingga, mereka walaupun bukan di unit 
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JFP ke depan tidak lagi 
hanya bekerja untuk 
satuan kerja (satker) 
pemeriksaan, tetapi juga 
untuk satker-satker lain 
yang menjadi penunjang 
pemeriksaan.

pemeriksaan, tapi mereka bekerja untuk 
mendukung pemeriksaan, itu mereka bisa 
diakui kreditnya. JFP yang baru ini membuka 
dan mengakui kegiatan-kegiatan penunjang 
pemeriksaan yang tekait dengan pemerik-
saan itu, seperti bagian dalam pemeriksaan,” 
katanya. 

Bahtiar mencontohkan, untuk menyusun 
pedoman, juklak, dan juknis pemeriksaan 
dilakukan oleh Direktorat Litbang yang kini 
mempunyai jabatan fungsional pemeriksa. 
Sebagai penyusun pedoman pemeriksaan, 
dia harus pemeriksa, pu nya pengalaman pe-
meriksaan. Dia harus JFP. 

“Sebab kalau enggak, bagaimana orang 
yang menyusun pedoman pemeriksaan yang 
akan dipakai memeriksa, tapi bukan pe-
meriksa? Kan lucu. ‘Wong kamu gak pernah 
memeriksa kok bikin pedoman untuk pe-
meriksa?’. Oleh karena itu, sekarang Litbang 
pemeriksaan itu orang-orang yang di sana 
termasuk JFP juga,” Bahtiar menjelaskan. 

Kepala Bagian Jabatan Fungsional Biro 
SDM Agung Dodit Muliawan mengatakan, 
salah satu alasan Permenpan JFP direvisi me-
mang terkait dengan perluasan cakupan tu-
gas JFP. JFP tidak hanya untuk auditorat, tapi 
juga di Litbang, Binbangkum, Biro TI, hingga 
Inspektorat Utama. 

Kemudian, perubahan dilakukan karena 
adanya UU ASN yang baru pada 2014 yang di 
dalamnya terdapat perubahan nomenklatur 
jabatan dengan adanya penambahan kata 
‘ahli’, misalnya pemeriksa ahli utama dari se-
belumnya pemeriksa utama. 

Selain itu, karena adanya satker baru,  
yaitu Auditorat Utama Investigasi yang 
dibentuk pada 2016. “Makanya kita perlu 
meng akomodasi tugas-tugas Auditorat Uta-
ma Investigasi melalui JFP,” kata dia. 

Senada dengan yang telah disampaikan 
Sek jen BPK, Agung mengatakan JFP tidak 
lagi meng gunakan peran sebagai dasar 
pengembangan karier pemeriksa, melainkan 
berdasarkan jabatan. Dengan adanya per-
ubahan dari peran ke jabatan, maka hal-hal 
lainnya turut berubah. 

“Seiring perubahan itu, kualifikasi tek-
nis pemeriksa juga berubah, mekanisme 
kompetensi nya berubah. Termasuk juga 
diklatnya yang akan kita sesuaikan berdasar-
kan jabatan, tidak lagi berdasarkan peran,” 
ucap Agung. l
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Seputar 
Jabatan 
Fungsional 
Pemeriksa

JFP adalah jabatan yang 
mempu nyai ruang lingkup, 
tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara 
yang diduduki oleh PNS di 
lingkungan BPK.

Tugas Jabatan Fungsional 
Pemeriksa yaitu melakukan 
kegiatan pemeriksaan yang 
meliputi perumusan peren-
canaan strategis pemerik-
saan, pemeriksaan lapangan, 
evaluasi dan pelaporan 
pemeriksaan, penelitian 
dan pengembangan peme-
riksaan, penguatan aspek 
hukum pemeriksaan, peme-
riksaan dan review teknologi 
informasi, serta pengawa-
san/penjaminan mutu ter-
hadap seluruh pelaksanaan 
pemeriksaan.

JFP merupakan jabatan fung-
sional kategori keahlian.

1

3

2

freepik.com
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Sumber: Permenpan-RB Nomor 49 Tahun 2018

Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peme-
riksa berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan. Angka 
kredit merupakan satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau aku-
mulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh pemeriksa 
untuk pembinaan karier yang bersangkutan. Untuk mendapatan 
kenaikan pangkat dan jabatan, ada angka kredit akumulatif yang 
harus dicapai oleh pemeriksa.

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat di-
nilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

A. Unsur Utama: 
	 u Pendidikan.
	 u Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
  pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
	 u Pemeriksaan investigatif.
	 u Pengembangan profesi.

B. Unsur Penunjang
	 u Pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul 
  dalam pendidikan dan pelatihan.
	 u Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi 
  di bidang pemeriksaan.
	 u Keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan 
  dengan bidang pemeriksaan.
	 u Kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/atau 
  kelembagaan.
	 u Keanggotaan dalam Tim Penilai.
	 u Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa. 
	 u Perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.
	 u Penyusunan/pemutakhiran dan review Database Entitas 
  Pemeriksaan (DEP)
	 u Penelaahan hasil pengaduan masyarakat.
	 u Pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK 
  terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau 
  kelembagaan. 
	 u Pembuatan laporan berkala satuan kerja.

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa:
a.  Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama.
b.  Pemeriksa Ahli Muda/Muda.
c.  Pemeriksa Ahli Madya/Madya.
d.  Pemeriksa Ahli Utama/Utama.

5

6

4
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B
anyak cara yang dilakukan 
Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) RI untuk mening-
katkan kapasitas sumber 
daya manusianya (SDM). 
Antara lain, dengan 

menye diakan kursus singkat (short 
course) ke berbagai institusi pendi-
dikan ternama di luar negeri.

Kepala Biro SDM BPK RI Haedar men-
jelaskan, kursus singkat ini berdasarkan 
Human Capital Development Plan (HC-
DP) 2016–2020. HCDP diper oleh dengan 
menjabarkan kinerja yang diharapkan 
dari renstra BPK untuk men jadi acuan 
dalam melaksanakan kegiatan pengem-
bangan kompetensi pegawai.

Melalui HCDP, kata dia, BPK meng-
identifikasi kebutuhan pengembang-
an yang bersifat strategis. HCDP 
mencakup bentuk–bentuk kegiatan 
pengembangan kompetensi pegawai. 
Seperti, kegiatan pendidikan gelar, 
diklat atau kursus singkat, pendidikan, 
dan sertifikasi profesi dan magang.

“Sebelumnya, untuk membiayai 
kegiatan short course ke luar negeri, 
BPK menggunakan bantuan pembia-
yaan Spirit-World Bank (Scholarship 
Program for Strengthening the Refor-
ming Institutions). Setelah program 
itu selesai pada 2017, Biro SDM mulai 
menggunakan pembiayaan mandiri 
untuk mendanai kegiatan short course 
ke luar negeri,” ujar dia kepada Warta 
Pemeriksa, belum lama ini. 

Haedar menambahkan, penugasan 
short course dilaksanakan berdasarkan 
tema dan kebutuhan pengembangan 
kompetensi yang perlu dipenuhi. 

Dalam kerangka HCDP, terdapat ki-
nerja yang diharapkan dimiliki oleh 
BPK dengan melakukan penjabaran 
renstra dan menentukan bentuk 
pengembang an kompetensi pegawai 
yang sesuai untuk mengembangkan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

“Seiring dengan meningkatnya 
peran BPK dalam forum internasional, 
terdapat kebutuhan untuk memiliki 
kemampuan komunikasi publik, pre-
sentasi, dan negosiasi para pimpinan 

dengan baik untuk skala nasional 
maupun skala internasional dalam 
mewakili BPK,” ujar dia. 

Untuk tahun ini, lanjut dia, rencana 
kegiatan short course meliputi Maas-
tricht School of Management untuk 
Effective Soft and Communication 
Skills for Leaders. Kemudian, Summer 
Academy IACA untuk Local Gover-
nance, Macquarie University untuk 
Leadership and Communication Skills 
and Governance for Leaders, dan Vic-
toria University of Wellington untuk 
Restorative Justice Facilitator.

Haedar menjelaskan, salah satu 
short course yang sudah terlaksana yai-
tu ke MSM. Kegiatan short course yang 
akan dilakukan yaitu Effective Soft and 
Communication skills for Leaders de-
ngan peserta pejabat eselon I, II, dan 
III. 

Dia berharap, dengan short course 
ini, para pegawai BPK yang menjadi 
peserta dapat meng alami perubahan. 

Tingkatkan SDM 
dengan Short Course
Sebelumnya, untuk membiayai kegiatan short course ke luar negeri, 
BPK menggunakan bantuan pembiayaan Spirit-World Bank. 

n  Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) 
 BPK, Haedar
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Kepala Biro SDM BPK RI Haedar menjelaskan, salah satu short 
course yang sudah terlaksana yaitu ke Maastricht School of 
Management untuk Effective Soft and Communication Skills 

for Leaders. 
Program ini memiliki penekanan kuat pada partisipasi dan 

keterlibatan peserta. Peserta diharapkan berbagi pengalaman 
selama kelas dengan orang lain dan pelatih. Metodologi pelatihan 
dimaksudkan untuk menginspirasi, mendorong, dan melibatkan 
serta didasarkan pada prinsip belajar dengan melakukan.

Materi:
A. Soft skills leaders of the future
 l Materi ini mengupas mengenai soft skills yang dimiliki. 
 l Bagaimana mengidentifikasi soft skills para peserta dan dapat 
  mengoptimalkan kemampuan itu. Sehingga, dapat 
  mendukung kerja sama yang baik dalam tim, menyelesaikan 
  masalah, mengelola waktu, dan bertanggung jawab pribadi 
  atas pekerjaan. 
 l Dengan memahami soft skills, para peserta dapat 
  mengembangkan kemampuan kepemimpinannya dan 
  menciptakan personal branding. 

B. Pitching your idea
 l Melalui materi ini, peserta mempelajari bagaimana 
  menyampaikan ide kepada pimpinan dalam peluang yang 
  singkat dan tak terduga. 
 l Bagaimana peserta dapat memanfaatkan peluang sempit 
  itu sehingga pemimpin dapat menyetujui atau memancing 
  ketertarikannya untuk mengajak diskusi lebih lanjut.

C. Interaction one to one
 l Peserta membahas tipe-tipe individu dalam berkomunikasi   

 dan mengelompokkannya ke dalam empat tipe 
  berkomunikasi. Termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan 
  dalam berkomunikasi untuk setiap tipe individu. 
 l Untuk setiap tipe individu, perlu diperhatikan hal yang 
  difokuskan dan yang sebaiknya dihindari agar inti pesan 
  dapat tersampaikan.

D. Authentic leadership and building partnership
 l Materi ini membahas pentingnya memahami perbedaan 
  “motivation” dan “engagement” dalam mengembangkan pola 
  kepemimpinan.
 l Selaku pemimpin, dalam membangun partnership para 
  peserta dapat mempelajari teknik dan keterampilan 
  negosiasi. Mengupas hal yang dapat menghambat 
  tercapainya hasil negosiasi yang diinginkan. Kemudian 
  bagaimana mempengaruhi pihak lain sehingga negosiasi 
  berjalan dengan mulus. l

Short Course ke Maastricht
Misalnya, sebelum mengikuti program ini, para 
peserta belum memiliki kepercayaan diri untuk 
tampil secara aktif dalam forum internasional 
dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemu-
dian, belum memahami dengan baik strategi 
menyampaikan ide dan meyakinkan audiens. 
Padahal mereka memiliki kemampuan dan pe-
ngetahuan yang tinggi dalam hal sub stansi dan 
ke-BPK-an. 

Dengan short course, ujar dia, para peserta 
diharapkan dapat memiliki peningkatan dalam 
pemahaman perbedaan latar belakang budaya 
antarbangsa. Termasuk pengaruhnya dalam pre-
sentasi pubik dan negosiasi. Dengan begitu para 
peserta lebih fokus kepada kebutuhan audiens 
dalam menyampaikan informasi. 

“Dengan adanya pengalaman interaksi pro-
gram ini selama sepekan di Maastricht, para pe-
serta mengalami peningkatan signifikan keper-
cayaan diri peserta dalam menghadapi audiens 
dan forum internasional,” ujar dia. 

Sebagai alat ukur, kata Haedar, dilakukan 
melalui penilaian dua pihak. Yaitu pihak peserta 
selaku penerima manfaat dari pelatihan dan pro-
vider selaku pemberi materi pelatihan.

Pihak penerima diukur dari perolehan man-
faat yang diterima oleh peserta. Mulai dari per-
ubahan sebelum dan sesudah melaksanakan 
pelatihan hingga seberapa besar pengaruh yang 
dirasakan oleh peserta selepas pelatihan. Terma-
suk juga identifikasi hal yang dapat diterapkan 
peserta setelah pelatihan berakhir dan peran ak-
tif dalam melakukan pengembangan diri.

“Pihak pemberi materi pelatihan dinilai dari 
kualitas materi yang diberikan, kemampuan pro-
vider dalam mempengaruhi peserta untuk terli-
bat aktif dalam setiap tantangan aktivitas diklat, 
dan kemampuan provider untuk memberikan 
pemahaman kepada peserta atas setiap materi 
yang diberikan,” ungkapnya. l
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Sejak kapan Bapak bekerja di BPK? Bagaimana 
awal perjalanan karier Bapak sampai sekarang 
menjabat eselon I Auditor Utama Keuangan Nega-
ra II?

Setelah lulus S-1 FE UGM Akuntansi, sebelum di 
BPK saya sempat bekerja sebagai akuntan perusahaan 
di PT Badak NGL. Co selama 2 tahun di Bontang, Kali-
mantan Timur. Saya mulai bekerja di BPK sejak diang-
kat pertama kali sebagai CPNS di BPK Perwakilan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 
Maret 1996. Pada tahun 1998, saya mendapat bea-
siswa tugas belajar S-2 dari BPK di UGM. 

Adapun perjalanan karier selaku pejabat struktural 
dimulai dengan menjadi Kepala Seksi Pwk IV A2 pada 
Perwakilan IV BPK RI di Denpasar selama 2001-2003. 
Tugas saya saat itu memeriksa pengelolaan dan tang-
gung jawab keuangan daerah pada Pemda Wilayah 
Seksi Pwk. IVA2, BUMD, dan lembaga terkait di ling-
kungan entitas.

Setelah itu, saya bertugas di beberapa daerah. Pada 
periode 2003–2006, saya menjadi Kepala Seksi NTT 1 
pada Perwakilan V BPK RI di Denpasar. Kemudian, saya 
pindah lagi ke daerah lain dengan menjadi Kepala Sub-
auditoriat Pwk. Sulawesi Utara pada Perwakilan BPK RI 

di Manado pada  2006-2007. Saya juga sempat menjadi 
Kepala Subauditoriat di BPK Perwakilan Provinsi Su-
lawesi Utara dan Jawa Timur. 

Pada 2012-2013, saya mendapat kepercayaan 
lebih tinggi dengan menjabat Kepala Perwakilan Pro-
vinsi Maluku Utara. Lalu, menjadi Kepala Perwakilan 
Provinsi Maluku (2013–2014). 

Setelah itu, saya untuk pertama kalinya bertugas 
di kantor pusat sebagai Kepala Auditorat I.A pada AKN 
I BPK di Jakarta untuk periode 2014-2016. Di tahun 
2016–2018, saya kembali lagi ke daerah dengan men-
jabat Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebelum 
akhirnya bertugas sebagai Auditor Utama Keuangan 
Negara II. 

Bagaimana perbedaan saat Bapak menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan dengan sekarang seba-
gai Auditor Utama Keuang an Negara II?

Pada saat menjabat sebagai Kepala Perwakilan, 
scope penugasan bersifat daerah. Ketika sekarang 
menjabat sebagai Tortama KN II, scope penugasan 
berskala nasional. Tentu, tanggung jawab sebagai 
Tortama KN II lebih besar daripada ketika menjabat 
sebagai Kepala Perwakilan.

NOVIAN HERODWIJANTO 
AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA II 
(TORTAMA KN II) BPK

Telah Mengabdi 
di Tujuh Provinsi

M
enjadi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan harus siap ditempatkan di mana saja. 
Sebab, perjalanan karier di BPK bisa saja lebih banyak dihabiskan di daerah. Hal ini 
seperti yang dialami Novian Herodwijanto. Sebelum dipercaya menjadi Auditor 
Utama Keuangan Negara II, Novian banyak mengabdikan dirinya di BPK Perwa-
kilan. Kepada Warta Pemeriksa, Novian menceritakan pengalamannya selama ber-
karier di BPK. Berikut petikan wawancaranya:
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Tentu, tanggung 
jawab sebagai 
Tortama KN 
II lebih besar 
daripada ke-
tika menjabat 
sebagai kepala 
perwakilan.

Lingkup tugas sebagai Tortama KN 
II membuat saya akan lebih banyak ber-
koordinasi dengan AKN lain dibanding-
kan ketika menjabat sebagai Kepala 
Perwakilan. Apalagi, karakteristik AKN II 
lebih heterogen auditee-nya, termasuk 
standar aturan, kriteria, dan business 
process-nya dibanding kan dengan au-
ditee di Perwakil an, yaitu Pemerintah 
Daerah.

 Apa yang menjadi motivasi 
Bapak selama bekerja di BPK?

Bekerja di BPK khususnya sebagai 
pemeriksa mendorong kita untuk se-
lalu belajar, belajar, dan belajar sehing-
ga kita akan terus berkembang.

Profesi sebagai seorang pemeriksa 

merupakan sebuah tantangan yang 
besar karena tidak hanya dituntut 
untuk memi liki hard skill tapi juga soft 
skill. Kewenang an BPK yang besar di 
segala lini keuangan negara menuntut 
pemeriksanya untuk memiliki kemam-
puan individu yang leng kap sehingga 
dapat melaksanakan kewenangan yang 
dimiliki oleh lembaganya dengan pro-
fesional.

 Apa suka dan duka bekerja di 
BPK khususnya di bidang pemerik-
saan ke uangan negara?

Pengalaman dan kesempatan 
untuk mengem bangkan diri dalam 
hal ilmu dan pendidikan formal (De-
ngan mendapatan kesempatan untuk 
memperoleh beasiswa S-2) maupun 
dalam berbagai diklat dan pengalaman 
pemeriksaan Selain itu, berhubungan 
dengan berbagai kalangan baik ekse-
kutif, legislatif, jurnalis, asosiasi, dan 
lainnya. Kita juga mendapat kesempat-
an mendatangi tempat-tempat yang 
belum pernah didatangi (dalam dan 
luar negeri).

Penempatan tugas yang beragam 
dari Indonesia wilayah Barat sampai 
dengan wilayah Timur merupakan 
pengalaman yang tak terlupakan. Se-
lama bertugas, saya 9 kali berpindah 
Perwakilan.

Apa saja pengalaman/peristiwa 
yang paling berkesan selama berke-
cimpung di bidang pemeriksaan di 
BPK?

Bertemu berdiskusi dan bergaul 
de ngan para pimpinan daerah baik 
forkompida, kalangan eksekutif pemda 
maupun kalangan legislatif dengan 
segala dinamikanya di berbagai daerah 
penugasan dari wilayah barat sampai 
wilayah Indonesia timur merupakan 
pengalaman yang tak terlupakan. 

Mengunjungi berbagai daerah 
yang jauh dari ibukota negara de-
ngan segala keunikan masyarakat dan 
alamnya merupakan hal yang sangat 
berkesan. Saya sudah mengalami per-
pindahan ke tujuh provinsi selama 23 
tahun berkarier.

n Novian Herodwijanto
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Apa tugas Auditoriat KN II?
AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelo-

laan dan tanggung jawab keuang an negara pada 
bidang perekonomian dan perencanaan pemba-
ngunan nasional. Kementerian dan lembaga yang 
menjadi bidang tugas AKN II atara lain Kemente-
rian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemen-
terian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, 
Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Per-
dagangan. 

Apa saja tantangan terbesar selama bekerja 
menjadi Tortama KN II?

Tantangan terbesar menjabat sebagai Tortama 
KN II adalah menjadi koordinator antar AKN, audi-
tee yang heterogen termasuk standar aturan, kri-
teria, dan business process-nya, serta volume ang-
garan yang besar (untuk pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat)

Apa harapan Bapak terhadap bidang peme-
riksaan keuangan negara di BPK? 

Sebenarnya bukan harapan, tapi justru keya-
kinan bahwa BPK akan semakin profesional baik 
di kancah dalam negeri maupun internasional. 
Karena semakin didukung oleh SDM auditor yang 
semakin berkualitas, semua semakin IT oriented. 
Sebab, ke depannya setiap pergerakan auditor 
akan dapat terpantau dengan mudah melalui 
aplikasi yang sedang dikembangkan, juklak juknis 
yang semakin lengkap dan terus diperbarui. Di sisi 

lain, eksistensi BPK di kancah internasional juga 
semakin diakui.

Dan tidak lupa, sesuai visi dan misi BPK, maka 
tantangan BPK ke depan adalah bagaimana mewu-
judkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat. 
Dengan kata lain, LHP BPK harus berdampak tidak 
hanya terhadap kualitas pengelolaan keuangan 
negara, tapi juga melalui pemeriksaan kinerja akan 
dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap 
peningkatan kinerja pemerintah baik pusat, dae-
rah, maupun BUMN dan BUMD.

 Apa kegiatan Bapak untuk mengisi waktu 
luang?

Travelling mendatangi tempat-tempat baru 
dengan keluarga dan sekarang sedang mencoba 
untuk mengenal sekaligus mengenalkan olahraga 
di BPK, yaitu panahan.

 Apa pesan Bapak untuk para generasi muda 
BPK?

Generasi muda BPK adalah generasi muda yang 
cerdas-cerdas yang nilai akademiknya di atas ra-
ta-rata karena proses rekrutmen yang sa ngat ketat. 
Namun, hal tersebut agar tidak menjadikan kita 
lupa akan nilai-nilai dan sikap yang mendukung 
keberhasilan tugas, yaitu selain IIP (Independensi, 
Integritas, dan Profesionalisme) adalah juga yang 
tidak kalah penting selalu menjaga sikap dan pe-
rilaku. 

Contohnya, pemeriksa harus menjauhi klik-klik-
an, adu domba, intrik-intrik saling menjelekkan, 
dan lainnya. Karier, pangkat, jabatan, dan rezeki 
bukan untuk dikejar-kejar, apalagi ditargetkan. 

Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana 
bekerja sebaik mungkin. Sebab, dengan kerja ke-
ras itu, maka segala kebaikan akan datang sendiri 
atas izin Tuhan, karena kerja akan menjadi bernilai 
ibadah. l

Mengunjungi berbagai daerah yang 
jauh dari ibukota negara dengan segala 
keunikan masyarakat dan alamnya 
merupakan hal yang sangat berkesan. 

n Novian Herodwijanto
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Kementerian PANRB telah me-
nerbitkan Permen PANRB tentang 
Jabatan Fungsional Pemeriksa pada 
Oktober 2018. Apa yang melandasi 
diubahnya peraturan tersebut? 

Jadi, kita memang sedang menata 
ulang jabatan-jabatan fungsional, 
termasuk juga Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. Yang melandasi adanya 
perubahan ini adalah perlu nya penye-
suaian pengaturan tentang Jabatan 
Fungsional Pemeriksa seiring dengan 
telah diundangkannya UU Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Sehingga, kita harus me-
nata ulang pola substansi dan pola 
pembinaannya. 

Ini juga penting karena memang 
ada perubahan yang mendasar dalam 

sistem pembinaan para pejabat fung-
sional. Kebetulan, kalau di BPK jabat-
annya itu jabatan fungsional tertutup. 
Artinya, jabatan yang memang hanya 
bisa diduduki oleh PNS BPK saja. 

Oleh sebab itu, karena dia meru-
pakan jabatan fungsional PNS, pola 
pengaturannya, pembinaannya, harus 
sama dengan jabatan fungsional yang 
lain. Sehingga, kemungkinan untuk 
pengembangan karier pemeriksa jadi 
lebih mudah karena sesuai dengan 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
masing-masing pemangku jabatan. 
Jadi, dari segi aspek regulasi, karena 
payung hukumnya berubah, kita akan 
melakukan perubahan secara kese-
luruhan.

Secara garis besar, apa perbe-
daan Peraturan Menteri PANRB ter-

baru dengan yang sebelumnya? 
Sebelumnya, Jabatan Fungsional 

Pemeriksa BPK diatur dalam Peraturan 
Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa 
dan Angka Kreditnya, dan selanjut-
nya BPK telah mengajukan usulan 
perubah an. Oleh karena itu, saat ini te-
lah ditetapkan Peraturan Menteri PAN-
RB yang baru yaitu Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 49 Tahun 2018. 

Adapun perbedaan Peraturan yang 
lama dengan yang baru, antara lain: 
1.  Penghapusan aturan pembebasan 

sementara karena 5 (lima) tahun ti-
dak mencapai angka kredit menjadi 
pemberhentian sementara, serta 
adanya pengangkatan melalui pro-
mosi jabatan selain pengangkatan 
pertama dan perpindahan.

2.  Begitu juga dengan usia perpindah-
an ke dalam Jabatan Fungsional 
Pemeriksa. Bagi jabatan pimpinan 
tinggi menjadi 60 tahun untuk 
Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli 
Utama, 53 tahun bagi yang akan 
berpindah ke Jabatan Fungsional 
Pemeriksa Ahli Pertama dan Ahli 
Muda, serta 55 tahun bagi yang 
akan berpindah ke Jabatan Fung-
sional Pemeriksa Ahli Madya, dima-
na dalam Peraturan Menteri PANRB 
yang lama, batas usia perpindahan 

ABA SUBAGJA, ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI 
JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SDM 
APARATUR KEMENTERIAN PANRB

Aturan Terbaru 
JFP Memperkaya 
Kompetensi Pemeriksa 

P
engaturan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) segera diubah 
seiring keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2018 
tentang JFP. Ada beberapa perubahan signifikan dalam per-
aturan terbaru tersebut. Warta Pemeriksa mendapat kesem-
patan mewawancarai Asisten Deputi Standardisasi Jabatan 

dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Su-
bagja, yang terlibat dalam penyusunan peraturan terbaru mengenai JFP. 
Berikut petikan wawancaranya: 
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adalah 50 (lima puluh) tahun.
3.  Adanya perluasan tugas pemeriksa 

ke beberapa unit kerja di lingkung-
an BPK yang terkait dengan tugas 
pemeriksaan seperti Pemeriksaan 
Investigatif serta penataan jenjang 
jabatan dan peran Pemeriksa BPK, 
dengan mengakomodir seluruh ke-
giatan pemeriksaan beserta angka 
kreditnya sesuai dengan kompeten-
si dalam pelaksanaan tugas peme-
riksaan agar lebih selaras dengan 
jenjang jabatannya.

Selama ini, pengembangan ka-
rier pemeriksa di BPK terbagi dalam 
enam level peran. Di Permen PANRB 
terbaru, peran itu tak dicantumkan. 
Yang ada hanya empat jenjang ja-
batan. Apa yang menjadi arahan Ke-
menterian PANRB terkait hal ini? 

Kita ingin menyetarakan antara pe-
ran, posisi pemeriksa dengan jenjang 
jabatannya. Kalau dulu, peran itu me-
nunjukkan jabatan seseorang. Kalau 
sekarang, yang namanya peran harus 

dibarengi kompetensi. Kemudian, dia 
di posisi jenjang jabatan apa. 

Dengan begitu, tidak akan ada pe-
meriksa yang memiliki jenjang jabatan 
lebih rendah, tapi memiliki peran yang 
lebih tinggi dari pemeriksa lain yang 
memiliki jenjang jabatan lebih tinggi. 

Sebetulnya, ini yang harus kita tata. 
Karena peran itu menunjukkan kualifi-
kasi dan kompetensi seseorang dalam 
jenjang jabatannya. 

Kalau di tentara misalnya, ada 
pangkat yang lebih tinggi, dia pasti 
jadi komandannya. Jadi yang harus 
dibangun BPK adalah membuat peran 
dengan kompetensi tertentu, kemu-
dian dia di posisi jenjang jabatan apa. 
Ini kalau menurut saya bagus. 

Oleh sebab itu, instrumen-instru-
men lain harus disiapkan. Berarti kan 
ada masa transisi dari Permen PANRB 
17 ke Permen PANRB 49. 

Berapa lama waktu yang dibe-
rikan Kementerian PANRB kepada 
BPK untuk melakukan transisi? 

Kita ingin 
menyetarakan 
antara peran, posisi 
pemeriksa dengan 
jenjang jabatannya. 
Kalau dulu, peran 
itu menunjukkan 
jabatan seseorang. 
Kalau sekarang, 
yang namanya pe-
ran harus dibarengi 
kompetensi.

n Aba Subagja
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Kalau kami kan, begitu Permen 
PANRB itu ada, BPK harus secepatnya 
menyusun petunjuk pelaksanaan 
(juklak). Kalau inpassing dua tahun, 
seharusnya kalau Permen PANRB ini 
sudah ada, dalam tahun berjalan ha-
rusnya sudah mulai menyusun dan 
membuat. Tapi tergantung kondisi di 
lapangan. Mungkin ada SK yang sudah 
dulu keluar atau seperti apa. Tapi, sete-
lah itu jangan dikeluarkan lagi model 
yang lama, tapi sudah disesuaikan 
dengan peran yang sesuai dengan jen-
jang jabatan. 

Apakah jenjang peran di BPK 
akan dihilangkan? Atau BPK diper-
silakan mengatur sendiri melalui 
Peraturan BPK? 

Nanti di dalam juklak atau juknis 
BPK, kalau mau dimunculkan, itu ada-
lah kewenangan BPK. Jadi, instansi 
pembina itu akan mengatur posisi-po-
sisi mereka itu seperti apa. Termasuk, 
mungkin mengatur bahwa pemeriksa 
yang duduk di jabatan tertentu, dia 
harus mempunyai diklat tertentu serta 

punya kompetensi tertentu yang harus 
dikembangkan. 

Pada intinya, peran dan tanggung 
jawab, melekat ke jenjang jabatan. 
Menurut saya, ini hal bagus dan saya 
kira akan mendorong pemeriksa ketika 
di peran tertentu. Mereka akan terdo-
rong untuk meningkatkan kompeten-
si. Sehingga, aturan terbaru ini dapat 
memperkaya kompetensi pemeriksa. 

Dengan adanya peraturan ter-
baru ini, apakah pejabat struktural 
bisa merangkap jabatan fungsional? 
Karena pejabat struktural seperti 
auditor utama (tortama) terlibat 
dalam pemeriksaan, bahkan yang 
menjadi penentu. Bagaimana arah-
an Kementerian PANRB? 

Sebetulnya, PNS itu dilarang rang-
kap jabatan. Tapi kan dulu kita pernah 
mengatur tiga jabatan rangkap, yaitu 
jaksa, perencana, dan peneliti. Dalam 
perkembangannya, jabatan peneliti 
dihapus dan diganti menjadi diplomat. 
Artinya, rangkap jabatan sudah dikun-
ci di 3 jabatan tersebut. 

Jabatan yang bisa dirangkap itu ju-
ga ada pengaturannya yang lebih spe-
sifik. Jaksa misalnya, boleh rangkap ja-
batan hanya untuk yang melaksana kan 
tugas di bidang penuntutan. Jadi, tidak 
bisa misalnya staf ahli lalu jadi jaksa.

Nah, kalau misalnya di BPK me-
mungkinkan rangkap jabatan, kita ha-
rus kaji dulu. Apakah rangkap jabatan 
akan menunjang dari aspek pelaksaan 
tugas menjadi lebih baik, atau karena 
rangkap jabatan, sistem karier yang di 
bawahnya jadi tidak bisa naik. Karena 
kenapa? Karena dirangkap jabatan 
yang sama. Itu juga harus kita pertim-
bangkan.

Dalam pedoman kita, boleh rang-
kap jabatan asalkan yang diamanatkan 
dalam UU. Tapi kalo tidak ada UU-nya 
untuk dibolehkan rangkap jabatan, 
ada peraturan menteri yang sudah 
mengunci tiga jabatan itu. 

Kemudian, kalaupun ada, kalau 
dia rangkap jabatan, yang kita ukur 
adalah jabatan fungsionalnya. Tidak 
bisa zig-zag lagi. Kalau sekarang kan, 
jika seseorang macet di jabatan fung-

n Aba Subagja
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sional, dia bisa pakai struktur. Kalau struktural 
macet, dia pakai fungsional. 

Kita ingin menjadikan rangkap pun pe-
nilaian kinerjanya tidak rangkap. Yang dinilai 
jabatan pokoknya. Definisi rangkap jabatan 
adalah fungsional merang kap struktural. Jadi 
kalau belum pernah fungsional, gak bisa me-
rangkap struktural. 

Lalu, apakah tortama masih diperbo-
lehkan untuk terlibat dalam pemeriksaan 
langsung di lapangan? 

Itu internalnya BPK, terkait dengan kewe-
nangan. Tortama ini kan jabatannya unik. No-
menklaturnya bukan nomenklatur fungsional, 
tapi dia struktural. Kalau dari sisi ini, mungkin 
ada kekhasan tersendiri dan sebagainya. 

Terkait kompetensi JFP, apa yang perlu 
dilakukan BPK untuk menyesuaikan de-
ngan peraturan baru ini? 

Pertama, perlunya penetapan standar 
kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa. 
Karena ini akan menjadi standar dalam pe-
ngembangan kompetensi pada setiap level 
atau jenjang jabatannya. Kedua, penugasan 
dan pelaksanaan pekerjaan harus sesuai tugas 
pada jenjang jabatannya, dengan tetap mem-
perhitungkan kesesuaian dengan kebutuhan 
organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Kemudian, BPK perlu menyusun pro-
gram pengembangan kompetensi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan 
kompetensi pemeriksa yang dilakukan secara 
berkesinambungan. Pemeriksa juga perlu 
diikutkan secara berkala dalam pelatihan 
baik fungsional maupun teknis yang telah 
dirancang oleh BPK maupun instansi lainnya 
yang terkait dengan pengambangan SDM di 
bidang pemeriksaan. 

BPK juga harus mengubah kurikulum. 
Pemeriksa yang duduk di jenjang jabatan 
tertentu, dia harus punya kompetensi terten-
tu. Sehingga, ketika dia memainkan peran 
pengendali mutu, teknis, atau ketua tim, dia 
sudah punya kompetensi di situ. Jadi aturan 
ini akan memperkaya kompetensi dan peran 
para pejabat fungsional pemeriksa. 

Dari aspek pemeriksa, mereka jadi punya 
kewenangan penuh. Karena, kalau kita defini-
sikan, pemeriksa adalah PNS yang diberikan 
tugas, tanggung jawab, dan wewenang me-
lakukan pemeriksaan. Nah, tanggung jawab 

itu ada di mana? Tentunya di jenjang jabatan. 
Kalau kita tidak gunakan itu, sepertinya 

kita tidak melihat penjenjangan sebagai pro-
ses karier. Harusnya dalam proses berkarier, 
kalau dia semakin tinggi, dia bisa mengenda-
likan yang di bawahnya. 

Dengan begitu, sistem karier di BPK un-
tuk JFP lebih terstruktur. Pemeriksa punya 
kompetensi dan kualifikasi yang spesifik se-
suai jabatannya. Kemudian, dengan jabatan 
itu, dia dapat kesejahteraan berapa dan di 
kelas berapa. Menurut saya, ini pembenahan 
yang cukup fundamental dalam sistem pem-
binaan para pemeriksa BPK. 

Pasal 40 Permen PANRB Nomor 49 Ta-
hun 2018 mengamanatkan bahwa JFP wa-
jib memiliki satu organisasi profesi. Sebe-
rapa penting organisasi profesi tersebut? 

Sesuai Pasal 99 PP No 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa 
salah satu tugas Instansi pembina jabatan 
fungsional yaitu memfasilitasi pembentukan 
organisasi profesi jabatan fungsional. Selan-
jutnya, Pasal 101 menyebutkan bahwa setiap 
jabatan fungsional yang telah ditetapkan 
wajib memiliki satu organisasi profesi dalam 
jangka waktu 5 tahun sejak penetapan jabat-
an fungsional, artinya setiap pejabat fung-
sional wajib menjadi anggota profesi jabatan 
fungsional.

Organisasi profesi adalah organisasi yang 
diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina 
dalam hal ini BPK untuk pengembangan pro-
fesionalisme dan pembinaan kode etik serta 
kode perilaku profesi Jabatan Fungsional Pe-
meriksa. Organisasi profesi mempunyai tugas 
menyusun kode etik dan kode perilaku pro-
fesi, memberikan advokasi, dan memberikan 
rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan 
kode perilaku profesi.

Hubungan kerja organisasi profesi de-
ngan instansi pembina adalah koordinatif 
dan fasilitatif yang membantu instansi pem-
bina dalam meningkatkan profesionalitas 
pejabat fungsionalnya. BPK saat ini sudah 
mempersiapkan pembentukan organisasi 
profesi pemeriksa di internal BPK. 

Harapan saya karena organisasi ini pen-
ting dalam mendukung pembinaan Pejabat 
Fungsional Pemeriksa kiranya dapat segera 
diwujudkan karena jabatan ini adalah jabat-
an yang sudah lama di BPK. l

Organisasi 
profesi mem-
punyai tugas 
menyusun 
kode etik dan 
kode peri-
laku profesi, 
memberikan 
advokasi, 
dan mem-
berikan 
rekomendasi 
atas pelang-
garan kode 
etik dan kode 
perilaku 
profesi.
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PERJALANAN

M
elakukan tugas 
pemeriksaan 
di luar negeri 
membutuhkan 
perjuangan eks-
tra. Ada begitu 

banyak tantangan yang dihadapi para 
pemeriksa. Bukan hanya soal perbe-
daan kultur. Rintangan utamanya 
justru membangun kepercayaan dari 
auditee. 

Hal itu yang dirasakan para peme-
riksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
saat pertama kali memeriksa laporan 
keuangan dan kinerja International 
Atomic Energy Agency (IAEA) atau Ba-
dan Tenaga Atom Internasional untuk 
periode 2016-2017. 

Pemeriksaan terhadap IAEA meru-
pakan sepak terjang perdana BPK 
sebagai external auditor (EA) atau pe-
meriksa eksternal lembaga internasio-
nal. Meski tantangan tak mudah, tim 
pemeriksa mampu melaluinya dengan 
baik. Hingga akhirnya, BPK kembali 
dipercaya menjadi EA IAEA untuk pe-
riode 2018-2019. 

“Saat Tim BPK RI diberi keper-
cayaan untuk memeriksa laporan 
keuang an IAEA untuk tahun anggaran 
2016, tepat bulan oktober 2016, tim 
berangkat menuju Wina, Austria, untuk 
memulai pekerjaan pertamanya,” kata 
Cipto Nugroho, Ketua Tim Senior Audi-
torat Keuangan Negara III BPK sebagai 
Ketua Tim EA IAEA. 

Cipto menceritakan, saat awal-awal 
melakukan pemeriksaan, pihak IAEA 
belum memberikan kepercayaan se-

ratus persen kepada tim saat dimintai 
dokumen-dokumen serta surat-surat 
yang dibutuhkan tim BPK. Seringkali 
pihak IAEA bertanya-tanya untuk apa 
surat-surat itu dilihat.

“Mengingat tingkat keamanan 
rahasia dokumen lembaga PBB yang 
sangat tinggi, tentu mereka tidak bisa 
langsung percaya kepada rekan-rekan 
BPK,” ujar Cipto. 

Tim pemeriksa menjawab kera-
guan IAEA dengan menunjukkan 
kapasitas dan kegigihan dalam beker-
ja. Tim selalu bekerja keras untuk men-
dapatkan hasil yang maksimal dalam 
mengemban tugas tersebut. Hampir 
setiap hari, tim pemeriksa pulang 
hing ga larut malam untuk menyelesai-
kan pekerjaan. 

Semua usaha itu berujung manis. 
Seiring berjalannya waktu, IAEA mem-

Di Balik 
Pemeriksaan IAEA
Pemeriksaan terhadap IAEA merupakan sepak terjang perdana BPK 
sebagai external auditor atau pemeriksa eksternal lembaga internasional.

Karena mereka 
percaya bahwa 
kita ini tidak akan 
macam-macam. 
Jadi mereka per-
caya sama kita, 
kita pun juga 
amanah.

l Tim pemeriksa laporan keuangan IAEA
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berikan kepercayaan penuh kepada tim 
BPK karena melihat kinerja tim yang 
profesional. 

“Kalau tahun pertama belum muncul 
kepercayaan. Berbeda dengan tahun 
kedua dan ketiga. Kalau sekarang itu, 
ibaratnya ‘lo minta gua kasih deh’. Karena 
mereka percaya bahwa kita ini tidak 
akan macam-macam. Jadi mereka per-
caya sama kita, kita pun juga amanah,” 
tutur Cipto.

Kepala Sekretariat Auditorat Utama 
Investigasi BPK sebagai Pengendali Teknis 
Tim FA IAEA, Nanik Rahayu, menambah-
kan, perbedaan sistem kerja dari yang bia-
sa dilakukan di Tanah Air dengan sistem 
kerja IAEA menjadi tantangan lainnya bagi 
tim BPK. Durasi pemeriksaan yang diberi-
kan oleh IAEA sa ngat singkat. 

PERJALANAN

n Tim Pemeriksa IAEA di Wina

n  Anggota III BPK Achsanul Qosasi bersama tim pemeriksa IAEA 
 saat melakukan supervisi



32

WARTA PEMERIKSA | Edisi 2 | Vol. II - Februari 2019

PERJALANAN

Di Indonesia, kata Nanik, proses 
pemeriksaan laporan ke uangan bisa 
mencapai 80 hari. Di IAEA, tim hanya 
diberikan waktu enam pekan. “Peme-
riksaan interim 3 pekan dan pemerik-
saan final 3 pekan. Total 6 pekan. Kalau 
di Indonesia, pemeriksaan interim saja 
bisa bisa 50 hari dan finalnya 50 hari,” 
tutur Nanik.

Selain singkatnya durasi pemerik-
saan yang diberikan, kesulitan berikut-
nya yang di hadapi tim adalah komuni-
kasi. Menurut Andi Maulana, Anggota 
Tim Senior Subauditorat III.C.2, seba-
gian besar para pekerjanya merupakan 
pendatang dari berbagai penjuru 
dunia. Yang jadi persoalan, banyak dari 
mereka yang tidak terlalu fasih dalam 
berbahasa Inggris. Hal itu membuat 
tim pemeriksa terkadang kesulitan me-
mahami apa yang disampaikan. 

Kehidupan di Wina
Menjalani tugas di luar negeri ten-

tu akan terasa berat jika belum terbia-
sa, termasuk dalam hal memilih maka-
nan. Beruntung, di Gedung Vienna 
International Center yang merupakan 
kantor pusat IAEA berada, terdapat 
fasilitas semacam koperasi. 

Koperasi itu menjual semua kebu-
tuhan pokok yang cocok bagi lidah 
orang Indonesia, yaitu beras, ikan, mie 
instan, sayur, tahu, hingga tempat. 
Berbagai macam bumbu masakan dari 
Indonesia pun tersedia disana. 

Banyaknya pekerja yang datang 
dari berbagai belahan dunia mem-
buat koperasi di kantor IAEA berusaha 

memenuhi kebutuhan pokok dari ber-
bagai macam belahan dunia. Tim BPK 
yang bertugas di sana bisa berbelanja 
setiap harinya menggunakan ID Card 
Pass masing-masing. 

Menurut Nanik, setiap pulang be-
kerja, tim pemeriksa selalu menyem-
patkan diri berkunjung ke koperasi 
tersebut untuk berbelanja kebutuhan. 
Nanik-lah yang meracik bahan-bahan 
makanan tersebut menjadi makanan 
yang mengunggah selera.  

Selama di Wina, Nanik bisa dibilang 
menjadi “emaknya” tim pemeriksa. 
Sebab, dari sekian anggota yang ber-
tugas di Wina, hanya Nanik yang me-
miliki keahlian memasak. 

Masakan khas rumahan Indonesia 
yang dimasak Nanik, sedikit banyak 
mengobati kerinduan teman-teman 
yang bertugas dan jauh dari keluarga. Ia 
juga yang sering mengingatkan ketika 
teman-teman sudah terlalu sibuk be-
kerja hingga larut malam setiap harinya. 

“Saya juga sering ngingetin jangan 
kerja terus. Karena kan teman-teman 

sudah kerja dari pagi sampai malam. 
Harus ada kompensansi untuk diri sen-
diri juga. Sabtu dan Minggu kan libur. 
Biasanya teman-teman memilih tidur 
di rumah atau jalan-jalan di dekat kota 
saja,” kata dia. 

Walau kebersamaan yang diba-
ngun oleh tim yang bekerja di Wina 
sangat kuat, perasaan rindu kepada 
keluarga di kampung halaman tetap 
tak terbendung. Hal ini seperti yang 
diungkapkan Uthar Mukthadir, Anggo-
ta Tim Senior BPK Perwakilan Maluku 
yang menjadi Anggota Tim EA IAEA.

Seringkali ia merasa rindu dengan 
keluarganya ketika tidak bisa berko-
munikasi dengan mereka yang ada di 
kampung halaman. Perbedaan waktu 
antara Indonesia dengan Wina, mem-
buat Uthar kesulitan untuk sekadar 
menghubungi keluarganya via telepon. 

“Bagi saya, salah satu kesulitan se-
lama bertugas yang dirasakan adalah 
komunikasi dengan keluarga di Indo-
nesia. Karena perbedaan waktu juga, 
jadi karena kita di sini sibuk, kita baru 
bisa menelepon waktu kita pulang, 
tapi karena perbedaan waktu di sini 
yang masih sore, sedangkan di Indone-
sia) sudah jam tidur, ya itu cukup jadi 
kesulitan,” tutur Uthar.

Namun, apapun lika-liku yang di-
hadapi rekan-rekan yang bertugas di 
Wina, mereka tetap menghadapinya 
dan menikmati semua proses yang 
ada. Sebab, menjadi pemeriksa eks-
ternal sebuah lembaga internasional 
seperti IAEA, merupakan kebanggaan 
tersendiri untuk setiap pemeriksa dan 
juga BPK. l

n  Rapat pembahasan tim external auditor IAEA dengan pihak IAEA

n  Tim Pemeriksa IAEA
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BISNIS DAN NIAGA

M
asa pensiun 
harus disiapkan 
sejak muda. 
Semakin ma-
tang persiapan, 
akan semakin 

tenang pula kehidupan di usia senja. 
Salah satu hal yang patut dipersiap-
kan adalah sumber penghasilan. 
Maklum, di usia yang tak lagi pro-
duktif, kebutuhan tetap ada. Uang 
pensiun yang didapat tak bisa dian-
dalkan guna memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-sehari. 

Langkah Sri Hartini (65 tahun) 
dalam mempersiapkan masa pensiun 
patut dicontoh. Pensiunan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) itu kini 
menikmati hasil dari usaha kontrakan 
yang ia rintis sejak masih muda.

“Saat awal memulai usaha, saya 

tidak pernah terpikirkan untuk men-
jadikan usaha itu sebagai investasi 
jangka panjang. Justru, saya memu-
lai usaha karena ada keadaan men-
desak,” kata Sri Hartini. 

Tahun 1978 menjadi titik awal dia 
meniti bisnis. Sri Hartini yang saat 
itu telah menjadi pegawai BPK dan 
sudah berstatus menikah, merasa 
penghasilan dia dan suaminya masih 
kurang untuk memenuhi kebutuhan 
hidup rumah tangga mereka. 

Sri Hartini memutuskan menco-
ba mencari penghasilan tambahan 
dengan berjualan kain yang ia beli di 
Pasar Tanah Abang. Ia bersyukur ka-
rena dari penjualan kain yang dijual 
de ngan sistem pembayaran dicicil, 
mulai menunjukkan hasil yang ba-
gus. Setidaknya dari usahanya itu, ia 
bisa mendapatkan uang tambahan. 

KONTRAKAN
Usaha yang Cocok 
bagi Pensiunan

Bisnis kontrakan 
merupakan bisnis 

yang memiliki 
risiko kerugian 

yang rendah.
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BISNIS DAN NIAGA

Seiring berjalannya waktu, kebu tuhan terus bertambah. 
Ketika anaknya sudah bertambah besar, biaya hidup yang 
dibutuhkan tentu semakin tinggi. Sebagai orang tua, ia harus 
memutar otak. 

“Di saat itulah, saya memberanikan diri mengambil lang-
kah besar untuk mencoba bisnis yang lebih besar,” kata dia.

Saat itu anaknya sudah menginjak kelas 2 SMA dan mulai 
bertanya-tanya tentang kuliah kepada Sri Hartini. Menurut 
penutur annya, sang anak mulai menyadari bahwa biaya pen-
didikan untuk kuliah tidaklah murah, apalagi di kota seperti 
Jakarta. 

Bermodalkan tekad dan keyakinan, Sri Hartini kemudian 
memutuskan untuk mencoba membangun bisnis kontrakan 
pada 1996. 

Proses Sri Hartini membangun bisnis kontrakan tak ins-
tan. Ia tidak punya pengalaman ataupun pengetahuan ba-
gaimana cara memulai bisnis tersebut. Berbekal insting bis-
nisnya, ia nekat berkeliling Jakarta mencari informasi tentang 
kontrakan serta mencari lokasi yang pas untuk membangun 
kontrakan. 

Dengan uang yang dimiliki hanya sebesar Rp8 juta, tidak 
mudah mendapatkan lokasi yang diinginkan. Setelah menda-
patkan saran dari sang kakak, Sri Hartini mencoba berangkat 
ke daerah Tangerang untuk mencari lokasi yang pas. 

Di sana, ia menemukan lokasi yang 
cocok. Sebuah lahan seluas 405 meter 
persegi seharga Rp40 juta rupiah. Berun-
tung bagi Sri Hartini, sang pemilik lahan 
membolehkan Sri Hartini membayar 
uang muka sebesar Rp5 juta. Sisa nya di-
bayar setelah semua surat-surat dan serti-
fikat untuk miliknya selesai. Tak hanya itu, 
si penjual juga memboleh kan Sri Hartini 
membangun kontrakan selagi surat-su-
ratnya diurus.

Dengan sisa uang yang ia miliki sebe-
sar Rp3 juta, Sri Hartini langsung mencari 
tukang bangunan yang ia kenal dan me-
minta untuk mengerjakan kontrakannya dengan cepat.

Sebelum membangun kontrakannya, ia sempat mem-
pelajari kontrakan lain yang ada di sekitar lokasi. Setelah 
mendapatkan informasi yang cukup, Sri Hartini berusaha 
membuat kontrakan yang lebih baik daripada yang ada di se-
kitar. Dari lahan yang tersedia, Sri Hartini membuat 32 kamar 
dengan tipe kamar mandi di luar.

Biaya pembangunan ia dapat dengan meminjam uang 
dari bank sebesar Rp49,5 juta. Setiap bulan, ia diharuskan 
membayar cicilan sebesar Rp1,2 juta untuk beberapa tahun. 

Dalam kurun waktu 1,5 bulan, kontrakannya selesai di-
bangun. Hanya selang beberapa hari, 32 kamar kontrakan 
yang ia sediakan sudah terisi oleh para penyewa. 

Kala itu, tarif kontrakan per kamar seharga Rp70 ribu per 
bulan. Dalam sebulan, Sri Hartini mendapatkan omzet sebe-

sar Rp2,24 juta. Dengan cicilan bank per 
bulan Rp1,2 juta, ia masih punya uang 
lebih dari hasil bisnis kontrakannya ter-
sebut. 

“Dari bisnis kontrakan itu saya bisa 
menyekolahkan anak hingga Australia,” 
ujar dia.

Kini, di usia senjanya setelah pensiun 
dari BPK, Sri Hartini tinggal menikmati apa 
yang telah ia rintis sejak dulu. Sekarang 
dari bisnis kontrakannya itu, ia memiliki 
penghasilan Rp70 juta per bulan setelah 
sejak 2004, bisnis kontrakannya berkem-
bang dengan total 130 pintu kamar. 

Menurut Sri Hartini, bisnis kontrakan merupakan bisnis 
yang memiliki risiko kerugian yang rendah. Biaya rutin yang 
dikeluarkan untuk perawatan tak begitu besar. Biaya rutin 
yang ia keluarkan hanyalah gaji pegawai yang bertugas men-
jaga kontrakannya. 

“Sisanya, hanya biaya perbaikan yang itupun tidak begitu 
sering karena usia perbaikan kontrakan cukup lama. Bisa jadi 
hanya satu tahun sekali jika tidak ada yang rusak,” ujar dia. 

Satu hal yang ia tekankan dalam berbisnis kontrakan ada-
lah harus jeli melihat peluang dan kesempatan. Lokasi yang 
strategis serta memiliki prospek yang baik jadi salah satu 
kunci kesuksesan dalam membangun bisnis kontrakan. 

Sri Hartini telah menikmati hasil dari bisnis kontrakannya 
di masa pensiunnya. Ia tidak lagi harus dipusingkan dengan 
apa yang harus dilakukan untuk mengisi hari-harinya. l

Dari bisnis kontrakan 
itu saya bisa menye-
kolahkan anak 
hingga Australia.
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KESEHATAN

K
omitmen Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) men-
dorong gaya hidup sehat 
sangat tinggi. Berbagai 
komunitas olahraga telah 
dibentuk. Terbaru, BPK 

membentuk klub olahraga panahan 
bernama BPK Archery. 

Klub panahan BPK dibentuk bersa-
maan dengan Musyawarah Nasional 
Luar Biasa (Munaslub) BPK Archery di 
kantor pusat BPK, Jakarta, Kamis, 17 
Januari 2019. Munaslub BPK Archery 
turut dihadiri Ketua Umum Persatuan 
Panahan Indonesia (PERPANI) Kelik Wi-
rawan Widodo, Presiden Indonesia Ar-
chery Schools Program (INASP) Defrizal 
Siregar, praktisi dan pembina Mercu-
buana Archery Club, Amru, dan para 
pegiat panahan di lingkungan BPK. 

Anggota II BPK Agus Joko Pramono 
mengatakan, pembentukan BPK Ar-
chery direncanakan dalam waktu yang 
cukup cepat. “Direncanakan sekitar 1 
bulan lalu. Jadi, kita membentuk dulu, 
tanpa ada rapat. Jadi, ini pertama kali 

langsung digelar munaslub,” ujarnya 
dalam sambutannya di acara Munas-
lub BPK Archery. 

Menurut Agus, olahraga panahan 
memiliki karakteristik unik karena me-
nuntut perfeksionisme, bersifat indivi-
dual, membutuhkan konsistensi dan 
kematangan diri. 

“Jadi, olahraga ini cocok untuk 
para auditor. Bisa melatih konsentrasi, 
pengua saan diri sendiri, hingga pema-
haman lingkungan.”  

Oleh karena itu, BPK sangat ingin 
mengaktifkan olahraga panahan. BPK 
pun siap bersinergi de ngan PERPANI 
untuk memasyarakat kan olahraga pa-

Yuk 
Bergabung 

dengan 
BPK Archery

BPK Archery juga terbuka untuk masyarakat umum. 
Masyarakat bisa mengikuti pelatihan di BPK Archery 
yang ada di kantor Pusat maupun Perwakilan.

l  Munaslub BPK Archery di Kantor Pusat BPK
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nahan di Indonesia. 
Agus menambahkan, BPK Pusat 

mendorong BPK Perwakilan untuk be-
kerja sama dengan pengurus cabang 
(pengcab) PERPANI yang ada di daerah. 
Kerja sama penting agar BPK Archery 
bisa dikembangkan secara terukur. 

“Di masing-masing perwakilan (kan-
tor BPK Perwakilan) yang berminat, bisa 
disediakan alat latihannya dan digu-
nakan secara rutin. Lalu juga berkoordi-
nasi dengan pengcab PERPANI.”  

Intinya, BPK Archery harus dikelola 
secara profesional, baik dalam hal 
keorganisasian maupun administrasi. 
Sehingga, jika ditemukan ada bibit-bi-
bit atau talenta berbakat, bisa diter-
junkan di kancah nasional. Bahkan, 
kalau perlu di level internasional. 

Agus mengatakan, panahan sebe-
narnya merupakan olahraga rakyat. 
Namun, karena olahraga panahan 
membutuhkan sarana khusus, olahra-
ga ini kalah populer dibandingkan 
olahraga lainnya seperti sepak bola. 

Atas alasan itulah BPK Archery 
dibentuk. BPK ingin semakin mema-
syarakatkan olahraga panahan yang 
kini mulai digandrungi banyak orang, 
termasuk para anak muda. Untuk me-
masyarakatkan panahan, BPK Archery 

juga terbuka untuk masyarakat umum. 
Masyarakat bisa mengikuti pelatihan 
di BPK Archery yang ada di kantor Pu-
sat maupun Perwakilan. 

“Pelatihan jangan dibatasi hanya 
dari orang BPK saja. Siapa saja yang 
mau berlatih, selama kapasitas kita 
cukup bisa diikutsertakan. Kalau ada 
kapasitas tempat pelatihan di BPK 
Perwakilan tidak cukup, bisa dilaporkan 
ke Pusat agar bisa dikelola,” ujarnya. 

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar 
sangat mendukung dibentuknya BPK 
Archery. Bahrullah berharap BPK Ar-
chery dapat menjadi sarana bagi para 
pegawai BPK untuk menjaga kondisi 
kesehatan melalui olahraga. “Jadi, 
tujuannya agar kita tidak hanya memi-
kirkan pekerjaan profesionalisme kita 
semata, tetapi juga kondisi kita,” ujar 
Bahrullah. 

Bahrullah pun sepakat dengan 
Agus Joko Pramono bahwa olahraga 
panahan cocok bagi para pemeriksa 
BPK. 

“Penting ini untuk auditor yang 
katanya otak kiri dan otak kanannya 
tidak nyambung. Takut terkadang au-
ditor lebih berat ke kiri daripada ke ka-
nan. Mudah-mudahan dengan latihan, 
kita lebih tenang, lebih fokus, lebih 

konsentrasi,” kata dia. 
Ketua Umum PERPANI Kelik Wi-

rawan Widodo mengatakan, PERPANI 
menyam but baik keberadaan BPK 
Archery. Ia berharap BPK Archery da-
pat mendukung program dan tujuan 
PERPANI. 

Sesuai dengan strategi pembinaan 
usia dini, kata Kelik, BPK Archery perlu 
segera membuat program kerja bagai-
mana merekrut, membina dan mem-
persiapkan pemanah pemanah usia 
dini agar dapat berprestasi di kancah 
nasional , regional, dan internasional. 
“Contoh sederhananya adalah dengan 
mengajak keluarga BPK untuk berolah 
raga panahan,” kata dia. 

Kelik menambahkan, PERPANI 
yang didirikan di Yogyakarta pada 12 
Juli 1953, memiliki tujuan untuk me-
lestarikan panahan sebagai budaya 
bangsa dan mengembangkannya 
menjadi olahraga yang modern untuk 
mencapai prestasi setinggi-tingginya 
di kancah internasional.

“Selain mencapai prestasi, tentu-
nya juga memasyarakatkan olahraga 
panahan dengan cara menjadikan pa-
nahan sebagai olahraga rekreasi yang 
mudah, murah , menyenangkan, dan 
aman,” ujarnya. l

l Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Anggota II BPK Agus Joko Pramono berlatih panahan.
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1. Fokus 
Pemanah belajar untuk me-

nyingkirkan semua saat, fokus pada 
penampilan mereka, dan melepas-
kan busur dengan konsisten. Kon-
sentrasi saat latihan memanah dapat 
membantu Anda untuk lebih fokus 
pada bidang lain dalam kehidupan. 
Bertanding di kejuaraan juga meru-
pakan latihan yang baik untuk mera-
sakan situasi yang mene gangkan.

2. Kekuatan 
Menguatkan lengan, tangan, 

dada dan bahu Anda dengan latihan 
menarik busur dengan benar. Jika 
Anda mencoba busur dengan draw 
weight yang terlalu berat, maka bisa 
menyebabkan cedera. Oleh karena 
itu, mulailah dengan memilih busur 
dengan draw weight yang sesuai. 
Seiring meningkatnya kemampuan 
dan kekuatan, Anda bisa menaikan 
draw weight Anda.

3. Koordinasi 
Banyak hal yang harus terjadi 

dengan cepat untuk melakukan pa-
nahan yang baik. Penempatan kaki, 
anak panah, menggenggam busur 
dengan tidak terlalu kuat, mendo-
rong busur kedepan, menemukan 
Anchor point, hingga melepaskan 
anak panah. Banyak sekali langkah 
yang dilakukan dalam hitungan de-
tik. Setiap langkah ini memberikan 
efek terhadap hasil panahan Anda. 
Tapi tidak perlu khawatir. Dengan 
latihan secara konsisten, koordinasi 
tubuh akan semakin baik dan hasil 
panahan Anda akan semakin tepat.

 4. Menyehatkan tubuh 
Selain melatih bagian atas tubuh 

Anda saat menarik busur, Anda juga 
banyak berjalan saat melakukan 
bowhunting atau pada saat mengam-
bil anak panah pada target. Kalaupun 
Anda tidak banyak berjalan pada saat 

latihan, Majalah Prevention menga-
takan bahwa menarik sebuah busur 
dapat membakar sekitar 140 kalori 
setiap setengah jamnya. Hal ini sama 
dengan berjalan dengan kecepatan 
maksimal 3,5 mil per jam.

 5. Percaya diri
Dalam memanah, Anda bisa 

bersaing dengan orang lain atau de-
ngan diri sendiri. Tapi pada olahraga 
ini tidak hanya tentang bagaimana 
mengenai target. Menembakkan bu-
sur Anda dan meningkatkan perfor-
ma Anda dengan berlatih juga dapat 
meningkatkan kepercayaan diri.

6. Relaksasi 
Danika Yarosh, seorang ak-

tris pernah berkata, ”Hal yang 
mengejut kan saya dalam memanah 
adalah bagaimana ini dapat mene-
nangkan dan menghilangkan stres.” 
Melepaskan anak panah, melihatnya 
melayang dan mendengarnya me-
ngenai target dapat menghilangkan 
stres. Hal ini masuk akal. Jika Anda 
belajar untuk fokus ketika mengem-
bangkan kekuatan dan kepercayaan 
diri yang dilakukan dengan latihan 
yang me nyenangkan, bagaimana ini 
bisa tidak menghilangkan stres?

Sumber: Laman resmi Indonesia Archery 

Schools Program (Indonesiamemanah.com)

KESEHATAN

MANFAAT 
LUAR BIASA 
DARI MEMANAH6

l Anggota BPK Archery
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1. Sikap Berdiri
Apakah posisi kaki Anda ber-

ubah dari panahan yang satu ke-
panahan berikutnya? Sikap berdiri 
Anda, dimana Anda menempatkan 
kaki ketika memanah adalah dasar 
dari panahan Anda. Sikap berdiri 
Anda harus kuat dan konsisten pada 
setiap panahan. Untuk memastikan 
sikap berdiri Anda konsisten An-
da bisa memberikan lakban pada 
tempat Anda berdiri saat berlatih. 
Misalnya Anda bisa menempatkan 
lakban dibawah tumit  sehingga 
posisi tumit Anda selalu sama pada 
setiap tembakan.

2. Putaran Siku
Putaran siku yang benar meru-

pakan hal yang paling sederhana, 
namun penting bagi pemanah. Ini 
berarti menjaga siku lengan Anda 
lurus ke atas atau ke bawah ketika 
menarik dan melepaskan anak pa-
nah.

Jika siku Anda tidak lurus maka 
dapat menghasilkan banyak masa-
lah, seperti memar pada siku atau 
anak panah melenceng ke salah 
satu sisi target. Untuk menghindari 
masalah ini, pastikan siku Anda 
lurus sebelum mengangkat dan me-
narik busur.

Dengan meluruskan siku Anda 

dengan benar dan menjaga posisi 
tersebut saat memanah, bagian atas 
tubuh Anda akan sejajar dengan 
benar yang akan menghasilkan 
panahan yang kuat dan lebih tepat 
sasaran.

3.  Pengaitan 
 (Posisi Jari pada Tali Busur)

Ketika Anda menempatkan ja-
ri-jari Anda pada tali busur, apakah 
Anda memperhatikan penempat-
annya? Atau Anda hanya meme-
gang tali busur dan menariknya? 
Terburu-buru menempatkan jari-jari 
pada tali busur merupakan salah sa-
tu kesalahan yang sering dilakukan 
oleh pemanah. 

Perhatikan kembali penempatan 
jari Anda agar mendapatkan hasil 
perbedaan besar pada panahan 
Anda.

Mengaitkan tali busur dengan 
jari dengan tegang atau penempat-
an yang salah, dapat menyebab kan 
banyak masalah. Masalahnya adalah 
dari gagal mengenai target hingga 
membuat jari-jari Anda Kapalan.

Oleh karena itu, pastikan Anda 
menempatkan jari-jari pada tali 
busur saat memanah sesuai dengan 
yang telah diajarkan, dan pastikan 
posisi tangan Anda pada busur se-
lalu konsisten. Pengaitan yang tepat 
dan konsisten menghasilkan pana-
han yang tepat sasaran.

4. Ancang-ancang
Bagi yang baru memulai me-

manah, melakukan ancang-ancang 
dengan konsisten merupakan tan-
tangan tersendiri. Titik ancang-an-
cang merupakan titik pada wajah 
Anda ––biasanya di ujung mulut 
Anda atau sedikit di bawah dagu–– 
dimana Anda biasa menarik tali 
busur.

Untuk memahami pentingnya 

sebuah ancang-ancang yang kon-
sisten, seperti jangkar pada sebuah 
kapal yang menahan kapal agar 
tidak bergerak. Begitulah titik an-
cang-ancang mencegah pemanah 
untuk menarik tangannya dari posi-
si yang berbeda pada setiap tarikan, 
dimana hal ini akan membuat anak 
panah akan melayang pada arah 
yang berbeda.

Anda bisa menentukan titik 
ancang-ancang Anda dengan bim-
bingan pelatih. Hal yang paling pen-
ting adalah menarik tali busur pada 
titik ancang-ancang yang sama pa-
da setiap tarikan. Jika Anda merasa 
berubah, berlatihlah dengan pelatih 
Anda agar menjadi lebih konsisten.

5. Kekuatan Panahan
Kesalahan yang biasanya di-

lakukan oleh kebanyakan pemanah 
adalah gagal memanah dengan 
kuat. Membidik terlalu cepat sering 
membuat panahan yang lemah. Se-
bab lainnya adalah terlalu fokus pa-
da membidik sehingga melupakan 
gerakan otot yang tepat.

Panahan yang lemah bisa 
menye babkan panahan yang ren-
dah atau melenceng sesuai dengan 
pemanah apakah bertangan kanan 
atau kidal. Untungnya, panahan 
yang lemah mudah diperbaiki: Anda 
tinggal mengubah fokus Anda.

Ketika Anda melakukan tarikan 
dan siap untuk membidik, tetaplah 
fokus pada pergerakan otot yang 
diajarkan pelatih Anda. Membidik 
itu penting, tetapi sama penting-
nya dengan pergerakan otot Anda 
untuk menghasilkan panahan yang 
kuat dan lurus. Dengan fokus pada 
teknik dan saat yang tepat, pana-
han Anda akan lebih kuat dan lebih 
konsisten.

Sumber: Laman resmi Indonesia Archery 

Schools Program (Indonesiamemanah.com)

TIPS DASAR MEMANAH

l Ketua Ikistra BPK, 
Ibu Moermahadi Soerja 

Djanegara (paling kiri) 
bersama pegawai BPK 

menunjukkan minat yang 
tinggi dalam BPK Archery.
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K
etua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Moer-
mahadi Soerja Djanegara 
menerima kunjungan tim 
peer reviewer di kantor 
pusat BPK, Senin (28/1). 

Tim tersebut terdiri dari Piotr Prokop-
czyk, Iwona Zyman, Kamila Zyndul, 
Ing vild Gulbrandsen, dan Jaanus 
Kasendi. Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Anggota I BPK Agung Firman 
Sampurna, Anggota II BPK Agus Joko 
Pramono, dan pimpinan tinggi madya 
dan pratama.  

Ada yang berbeda pada pelaksaan 
peer review kali dibanding kegiatan 
sebelumnya. Kali ini, peer review meng-
gunakan perangkat Supreme Audit 
Institution Performance Measurement 
Framework (SAI PMF). Perangkat itu 
berfokus pada penilaian kinerja SPM 
BPK atas pemeriksaan dan pilar-pi-
lar kelembagaan. Baik pada tingkat 
satuan kerja pelaksana maupun BPK 
sebagai sebuah institusi negara.

Peer review tahun ini dilakukan oleh 
tim gabungan dari Supreme Audit 
Institution (SAI) Polandia, SAI Estonia, 
dan SAI Norwegia. Ini merupakan peer 
review yang keempat kali setelah se-
belumnya dilakukan pada 2004 oleh 
Office of the Auditor General of New 
Zealand. Kemudian pada 2009 oleh 
Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda 
dan 2014 oleh Najwyzsza Izba Kontroli 
(NIK) Polandia.

Peer Review dilaksanakan untuk 
menjawab pertanyaan, “BPK bertugas 
memeriksa semua Kementerian/Lem-
baga. Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota, dan BUMN, lantas 
siapa yang memeriksa BPK?”. Selain itu, 
dengan hasil peer review, BPK dapat 
mengaktualisasikan prinsip leading 

by example.  Kegiatan peer review 
BPK dilaksanakan sesuai dengan ke-
tentuan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2006 tentang BPK dan Standar 
Pemerik saan Keuangan Negara (SPKN) 
2017. Di dalam Undang-undang terse-
but dinyatakan, peer review dilakukan 
sekurang-kurangnya sekali dalam lima 
tahun guna menjamin mutu pemerik-
saan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan oleh BPK telah sesuai de-
ngan standar.

Kedatangan tim reviewer kali ini 
dalam rangka pelaksanaan preliminary 
review yang akan mengawali rang-
kaian kegiatan peer review pada 2019. 
Kegiatan preliminary review diawali 
dengan penandatangan non-disclosure 
agreement (NDA) antara Inspektur Uta-
ma Ida Sundari dan tim reviewer. 

Selama lima hari, tim reviewer akan 
berdiskusi dengan seluruh satuan kerja 
dalam rangka memperoleh informasi 
dan data yang dibutuhkan untuk men-
dalami organisasi dan SPM BPK. 

Dalam sambutannya, Ketua BPK 
menyampaikan ucapan terima kasih 
atas kesediaan SAI Polandia, SAI Esto-
nia, dan SAI Norwegia untuk menjadi 
tim reviewer. Ketua BPK berharap, 
kunjungan ini dapat memberikan 
pemahaman lebih dalam lagi kepada 
tim reviewer mengenai keorganisasian, 
standar pemeriksaan, dan sistem pe-

ngendalian mutu (SPM) yang dimiliki 
BPK.

Diharapkan, penggunaan perang-
kat SAI PMF dalam peer review ini da-
pat membantu BPK dalam mengetahui 
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 
Dengan begitu, dapat bermanfaat 
bagi BPK dalam melakukan perbaikan 
internal serta dalam merumuskan dan 
menyempurnakan rencana strategis 
pada masa mendatang.

Sementara, Anggota II juga meng-
ungkapkan harapannya agar peer 
review kali ini dapat memberikan suatu 
laporan yang komprehensif. Yaitu 
laporan yang dapat memberikan gam-
baran perkembangan BPK dari masa 
ke masa. 

Dalam Closing Meeting pada Jumat, 
1 Februari 2019, yang dihadiri oleh 
Wakil Ketua, Anggota I dan para eselon 
I, Piotr Prokopczyk, selalu ketua tim 
reviewer, menyampaikan pokok-pokok 
hasil reviu pendahuluan yang akan 
dilanjutkan pada review lapangan 
serta jadwal peer review selanjutnya 
yaitu kunjungan pekerjaan lapangan 
yang rencananya akan dilakukan pada 
pertengahan kedua Maret 2019 untuk 
mereview Perwakilan dan pekan ke-3 
Mei 2019 untuk mereviu satuan kerja 
kantor pusat di Jakarta. Kemudian 
penyerahan laporan akhir ke BPK dan 
DPR pada Agustus 2019. l

Yang Baru di Peer Review 2019
Peer Review 2019 
untuk menjawab pertanyaan, 
“Siapa Yang Memeriksa BPK?”

n  Pimpinan BPK dan Tim Reviewer
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W
akil Ketua Ba-
dan Pemeriksa 
Keuangan (BPK)  
Bahrullah Akbar 
menyosialisasi-
kan peran BPK 

dalam mendorong transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan 
negara di Auditorium Kampus IPDN 
Regional Sulawesi Selatan, Kabupaten 
Gowa, Jumat, 18 Januari 2019. 

Acara sosialisasi tersebut dihadiri 
Rektor IPDN  Murtir Jeddawi, para pra-
ja (mahasiswa/mahasiswi IPDN), serta 
Dosen Departemen Akuntansi Univer-
sitas Hasanuddin Gagaring Pagalung. 

Bahrullah menjelaskan, fungsi 
pemeriksaan BPK adalah mendorong 
pemerintah bekerja secara transparan 
dan akuntabel untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. “Hal tersebut 
sejalan dengan tujuan bernegara yaitu 
untuk mewujudkan masyarakat Indo-
nesia yang sejahtera,” kata Bahrul lah. 

Untuk menjalankan tugas tersebut, 

kata Bahrullah, BPK melakukan tiga 
jenis pemeriksaan. Ketiga jenis peme-
riksaan tersebut adalah pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bahrullah menambahkan, BPK 
memiliki best practice yang mengacu 
kepada organisasi lembaga pemeriksa 
se-dunia yaitu INTOSAI (The Interna-
tional Organization of Supreme Audit 
Institutions). BPK merujuk kepada 
seluruh standar-standar pemeriksaan 
yang dipublikasikan oleh INTOSAI.

Dalam kesempatan itu, Bahrullah 
turut memaparkan bahwa BPK secara 
konsep merupakan bagian dari peme-

rintahan. 
Bahrullah menjelaskan bahwa, 

secara konsep Bila melihat teori Trias 
Politica, maka ada tiga fungsi, yaitu 
fungsi eksekutif, legislatif dan yudi-
katif, dimana peran BPK adalah peran 
auditif sebagai check and balance.

“Berdasarkan hal tersebut, BPK tidak 
di bawah pemerintah dan juga tidak di 
bawah parlemen,” ujar Bahrul lah. 

Rektor IPDN Murtir Jeddawi meng-
apresiasi sosialisasi yang dilakukan 
BPK di kampusnya. Dia mengatakan, 
topik yang disampaikan dalam so-
sialisasi ini adalah topik yang sangat 
penting. 

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan 
agar memberikan pemahaman ke-
pada Praja terkait tugas, fungsi, dan 
kewenangan BPK dalam pemeriksaan, 
pengelolaan, dan tanggung jawab 
keuangan negara.  

Dari kegiatan ini diharapkan hu-
bungan kelembagaan BPK dengan 
kalangan akademisi dan pemahaman 
tentang tugas dan fungsi BPK dapat 
ditingkatkan. Sehingga, diharapkan 
masyarakat dapat mendukung peran 
BPK dalam mendorong terwujudnya 
tata kelola keuangan negara yang 
akuntabel dan transparan. l

Wakil Ketua BPK Sosialisasikan 
Fungsi Pemeriksaan

BPK merujuk kepada 
seluruh standar-standar 
pemeriksaan yang 
dipublikasikan oleh INTOSAI.

n  Wakil Ketua BPK dalam Sosialisasi Peran BPK

n  Para peserta Sosialisasi Peran BPK
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Konseling dapat menemukan 
akar permasalahan yang 
sedang dihadapi pegawai.

P
erhatian Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) terhadap 
para pegawai sangat ting-
gi. Bukti tingginya kepe-
dulian terhadap sumber 
daya manusia (SDM) di 

organisasi adalah dengan disediakan-
nya fasilitas bernama Employee Care 
Center (ECC). Melalui fasilitas itu, se-
mua pegawai BPK bisa mencurahkan 
isi hati dan segala permasalahan yang 
sedang dialami. 

Kepala Biro Sumber Daya Manusia 
(SDM) BPK Haedar mengatakan, pega-
wai bisa curhat soal keluarga, kepriba-
dian, hingga karier kepada konselor. 
BPK menyediakan konselor internal 
dan eksternal. 

Konselor internal berasal dari Bi-
ro SDM yang berlatar belakang ahli 
psikologi. Untuk mencurahkan isi 
hati dengan konselor internal bisa di-
lakukan setiap hari pada jam kerja. 

Sedangkan untuk berkonsultasi 
dengan konselor eksternal, harus lebih 
dahulu membuat perjanjian. 

Haedar menyarankan pegawai 
untuk curhat ke ECC jika mengalami 
permasalahan pribadi. “Daripada curhat 
ke orang, nanti bukannya dapat solusi, 
malah rumor yang meluas. Lebih baik 
curhat di ECC bersama ahli di bidang-
nya. Rahasia pun terjamin,” kata Haedar. 

Haedar menjelaskan, konseling 
akan memberikan banyak manfaat. 
Pertama, akan menimbulkan rasa nya-
man dan aman. Sebab, konseli atau 
orang yang melakukan konseling, da-
pat mengekspresikan perasaan secara 
bebas kepada konselor apa adanya 

tanpa dihakimi. 
Kedua, konseling dapat menemu-

kan akar permasalahan yang sedang 
dihadapi pegawai. Terkadang, ujar 
dia, masalah yang dihadapi hanyalah 
fenomena dan bukan akar persoalan 
sesung guhnya. “Di sinilah, konselor ber-
peran untuk menggali dan menemukan 
akar permasalahan tersebut,” katanya. 

Manfaat lainnya, seseorang akan 
mendapat perspektif positif atas suatu 
permasalahan. Konselor akan berupa-
ya menganalisis dan memilah masa-
lah. Sehingga, konseli dapat melihat 
inti masalah dan melihatnya dengan 
perspektif yang lebih tepat. 

“Konselor juga akan membantu 
memahami diri sesoerang dan orang 
lain, sehingga terjadi pemulihan pri-
badi. Anda juga dapat memperbaiki 
hubungan dengan orang lain, mem-
bentuk karakter dan memaksimalkan 
potensi diri,” ujarnya. 

Yang tak kalah penting, pegawai 
yang mencurahkan isi hatinya di ECC 
bisa menemukan seorang mediator. 
Mediator ini biasanya dibutuhkan da-

lam konseling keluarga atau konseling 
suami-istri. Konselor berperan sebagai 
mediator dan mendorong ke arah re-
lasi yang lebih baik di dalam keluarga. 

Haedar menjelaskan, BPK bekerja 
sama dengan Yayasan Kita dan Buah 
Hati sebagai konselor eksternal. Ada 
dua konselor eksternal yang disiapkan 
BPK, yaitu Siti Evangeline I Suaidy dan 
Rahmi Dahnan. Keduanya memiliki 
gelar magister di bidang psikologi. 

Konselor eksternal yang ahli dalam 
hal hubungan keluarga dan anak pen-
ting dihadirkan karena banyak pega-
wai BPK yang menjalani long distance 
marriage (LDM) atau pernikahan jarak 
jauh. Walaupun, kata dia, tak menutup 
kemungkinan pegawai yang tinggal 
bersama pun tetap membutuh kan 
edukasi. 

“Jadi di keluarga itu kita bantu ba-
gaimana merawat hubungan keluar-
ga. Kita bantu memberikan masukan, 
misalnya cara berkomunikasi dengan 
pasangan dan anak,” katanya. 

Haedar menambahkan, ECC yang 
didirikan sejak 15 Juli 2010, juga ber-

Mencurahkan Isi Hati 
di Employee Care Center
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tujuan meningkat kan peran dan kiner-
ja BPK. Sebab, untuk mencapai tujuan 
itu, diperlukan sumber daya manusia 
yang dapat memberikan kinerja mak-
simal dan menyelesaikan pekerjaan 
secara efektif. 

Namun, tak jarang pegawai memi-
liki permasalahan yang mengganggu 
kemampuannya untuk bekerja secara 
efektif. “Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan membantu pegawai adalah 
menyelesaikan permasalahannya de-
ngan memberikan konseling,” kata dia. 

Konseling dilakukan atas inisiatif 
pribadi pegawai dan atas rujukan 
atasan. Apabila muncul kepentingan 
instansi agar ECC memberikan kon-
seling terhadap pegawai, maka akan 
dikeluarkan laporan singkat me ngenai 
permasalahan pegawai secara umum 
dan rekomendasi yang diberikan. 
Sedangkan, untuk konseling dengan 
inisiatif sendiri, maka identitas pega-
wai dan segala bentuk informasi yang 
muncul dijamin kerahasiaannya. 

ECC juga memiliki layanan edukasi 
psikologis. Bentuk layanan ini lebih 
kepada pengem bangan diri dan self 
awareness pegawai. Edukasi psikologis 
merupakan kegiatan yang lebih me-
nekankan dalam konteks pencegahan 
(preventif ) sebelum munculnya per-
masalahan di unit kerja atau di pribadi 
pegawai.

Kemudian, ECC turut memberikan 
pen dam pingan di persidangan. Pro-
gram layanan ini ditujukan kepada 
pegawai BPK yang terlibat dalam 
persidangan seperti saksi ahli, saksi, 

maupun terdakwa. Tim konselor akan 
memberikan pendampingan nontek-
nis yang sifatnya motivasional serta 
dukungan moral. Harapannya, pega-
wai mendapat dukungan yang kuat 
dari konselor secara pribadi maupun 
BPK secara institusi. 

ECC juga memiliki Tim Penasehat 
Penyelesaian Masalah Perkawinan dan 
Perceraian (TP-4). “Dan, ini tidak hanya 
pegawai saja yang bisa datang, suami-
nya, istrinya atau anaknya juga bisa 
datang,” kata Haedar. 

Tim itu dibentuk untuk membantu 
Sekjen dalam menangani masalah per-
kawinan dan perceraian. Sebab, berda-
sarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan SE 
BKN No.08/SE/1983, pegawai negeri sipil 
yang akan melakukan perceraian wajib 
memperoleh izin tertulis dari pejabat. 

Dalam prosesnya, pegawai me-
lakukan mediasi di unit kerja pegawai 
setelah mengajukan permohonan 
izin melakukan perceraian. Atasan 
langsung pegawai yang bersangkut an, 
memiliki kewajiban untuk berusaha 
merukunkan kembali. Apabila tidak 
berhasil, maka atasan akan menerus-
kan izin perceraian tersebut kepada 
pejabat di atasnya melalui saluran ber-
jenjang hingga tingkat eselon I. 

Kemudian, melakukan pelaksanaan 
mediasi di tingkat Sekjen melalui TP-4. 
Tim TP-4 melakukan mediasi melalui 
tim kecil terhadap pegawai dan pa-
sangannya. Hasil mediasi pegawai dan 
pasangannya dibahas dalam sidang 
besar TP-4 untuk dijadikan sebagai ba-
han pertimbangan keputusan Sekjen. 

Terakhir, Sekjen memberikan kepu-
tusan atas permohonan izin perceraian 
tersebut dalam bentuk surat keputus-
an, yaitu penolakan pemberian izin 
atau memberkan izin. 

Terus ditambah
Fasilitas ECC tak hanya tersedia 

di kantor BPK Pusat. Tahun lalu, ECC 
sudah dibuka di BPK Perwakilan Me-
dan, Surabaya, Makassar, Batam, dan 
Yogyakarta. Pembukaan ECC di kantor 
perwakilan tersebut bertujuan mende-
katkan diri pada pegawai di lingkung-
an BPK Perwa kilan dan Balai. 

Haedar mengatakan, BPK menar-
getkan bisa membuka 5 ECC di di Palu, 
Lombok, Samarinda, Semarang, dan di 
wilayah Jawa Barat. 

“Tahun 2020 insya Allah kita akan 
tambah dan membuka di 15 Kantor 
Perwakilan,” ujar dia. 

Meski belum semua kantor BPK 
Perwakilan memiliki ECC, namun para 
pegawai di Perwakilan tetap bisa me-
lakukan konseling dengan Pimpinan 
atau staf biro SDM di masing-masing 
daerah. BPK setiap satu tahun sekali 
mengadakan edukasi kepada Kasub-
bag SDM dan staf senior di Perwakilan 
tentang dasar-dasar menjadi konselor. 

“Di Perwakilan itu seringkali pega-
wai curhat juga sama kasubbag SDM, 
padahal kan kasubag tidak punya 
pengetahuan untuk jadi konselor. Oleh 
karena itu, akhirnya kita juga menyasar 
ke bagian manajerial. Kita bikin ser-
tifikasi untuk menjadi konselor,” ujar 
Haedar. l

KILAS

Daripada curhat ke orang, nanti bukan-
nya dapat solusi, malah rumor yang me-
luas. Lebih baik curhat di ECC bersama 
ahli di bidangnya. Rahasia pun terjamin.

n Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK, Haedar



44

WARTA PEMERIKSA | Edisi 2 | Vol. II - Februari 2019

KILAS

A
nggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Isma Yatun mengingat kan para kepala desa 
untuk memperhatikan lima aspek yang men-
jadi kunci dalam pengelolaan dana desa. 
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, keuangan desa harus dikelola 

secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Pesan itu disampaikan Isma Yatun dalam acara “Sosialisasi 

Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Peng awasan 
Pengelolaan Dana Desa” di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 
Jumat (25/1). Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan BPK dan 
DPR untuk terus mendorong secara aktif terwujudnya trans-
paransi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh 
Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuningan ini.

Isma Yatun menjelaskan, pengelolaan dana desa bi-
sa dikatakan transparan apabila masyarakat mengetahui 
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuang an desa. Adapun, akuntabilitas menjamin pe-
ngelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Partisipasi bermakna memastikan keikutsertaan dan ke-
terlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan desa,” 
kata Isma Yatun dalam sambutannya.

Selanjutnya, pengelolaan dana desa yang efektif adalah 

yang dapat memberikan pencapaian hasil program sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. Aspek terakhir, yakni 
efisiensi, perlu diperhatikan guna memastikan optimalisasi 
penggunaan sumber dana yang ada untuk memper oleh ca-
paian hasil yang maksimal

Isma Yatun menambahkan, peme rintah telah menerbit-
kan berbagai aturan pelaksana dari UU Desa untuk  mening-
katkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
desa. Beberapa regulasi tersebut antara lain tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dae-
rah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT), dan 
Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Secara operasional, ketentuan per aturan perundang-un-
dangan tersebut dijabarkan dalam peraturan maupun 
keputusan Kepala Daerah. Berbagai ketentuan peraturan per-
undang-undangan tersebut, tegas Isma Yatun, merupakan 
pedoman yang harus dipatuhi oleh para kepala desa dan 
jajaran perangkat desa dalam seluruh siklus pengelolaan 
keuangan desa. “Mulai dari tahapan perencanaan, pengang-
garan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga 
pertanggungjawab an,” kata Isma Yatun.

Tahun ini, anggaran dana desa dari pemerintah pusat naik 
menjadi Rp70 triliun untuk 74.953 desa. Dua tahun sebelum-
nya, yaitu 2018 dan 2017, dana desa dianggarkan sebesar 
Rp60 triliun.

Pada Tahun Anggaran 2018, sebanyak 19 kabupaten/kota 
di Wilayah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi dana desa 
sebesar Rp4,79 triliun untuk 5.312 Desa. Khusus untuk Kabu-
paten Kuningan memperoleh alokasi anggar an dana desa 
sebesar Rp262,30 miliar untuk 361 desa.

Pengalokasian anggaran dana desa melalui APBN yang 
terus meningkat setiap tahun merupakan komitmen peme-
rintah dan DPR untuk terus mendorong pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

“Oleh karena itu, BPK yang bertugas mengawal harta dan 
kekayaan negara berkewajiban untuk memastikan bahwa 
kucuran dana desa tersebut, betul-betul dapat dilaksanakan 
secara tepat waktu, ekonomis, efisien dan efektif dalam men-
capai sasaran RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah,” ucap Isma Yatun. l

Lima Kunci 
Pengelolaan Dana Desa
BPK yang bertugas mengawal harta dan kekayaan negara berkewajiban untuk memastikan 
kucuran dana desa dilaksanakan secara tepat waktu, ekonomis, efisien, dan efektif.

l  Anggota V BPK dalam acara sosialisasi pengelolaan dana desa 
 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
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W
hite paper adalah 
rumusan strategi 
untuk 20 – 25 
tahun ke depan. 
Defense White 
Paper biasanya 

berisi ancaman keamanan, baik nyata 
maupun potensial, langsung maupun 
proxy, dilengkapi rumusan strategi untuk 
menetralkan ancaman tersebut. White 
paper di dunia militer diikuti de ngan ren-
cana akuisisi alutsista yang tepat serta 
deploy ment tentara yang cukup, cakap, 
serta mumpuni. Seiring selesainya Rens-
tra BPK tahun 2020 nanti, tulisan ini ber-
upaya membangun sebuah konsep white 
paper pengawalan harta negara sebagai 
mandat konstitusional BPK.    

Amandemen UUD 1945 pada kurun 
1999-2002 menghasilkan rumusan 
Pasal 23E ayat (1) yang sangat powerful, 
“Untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara di-
adakan satu Badan Pemeriksa Keuang-
an yang bebas dan mandiri”. Rumusan 
tersebut disusul dengan lahirnya UU 
No.17/2003 tentang Keuangan Negara, 
UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, UU No.15/2004 tentang Pe-
meriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, serta UU No. 
15 Tahun 2006 tentang BPK yang mere-
vitalisasi kebebasan memilih objek, me-
tode dan pelaporan hasil pemeriksaan 
BPK yang independen dari pengaruh 

cabang kekuasaan lainnya.  
BPK bersimbolkan Cakra dengan 

tiga mata tombak yang memberikan 
kewenangan; 1) Pemeriksaan atas pe-
nguasaan dan pengurusan keuangan 
serta ketaatan terhadap peraturan 
perundangan, 2) Pemeriksaan atas 
efisiensi dan kehematan, dan 3) Peme-
riksaan atas hasil program/efektivitas 
yang mencerminkan ketiga jenis peme-
riksaan di BPK. Warna keemasan senjata 
Batara Kresna simbol BPK melambang-
kan keagungan. Ditopang oleh tujuh 
lembar kelopak teratai putih menyim-
bolkan kesucian, kebersihan dan keju-
juran, dimana pelaksanaan tugas BPK 
telah dilengkapi seperangkat kode etik, 
whistle blowing system dan MKKE.   

Upaya keras BPK dalam memberan-
tas korupsi, mendorong transparansi, 
dan akuntabilitas sejauh ini telah me-
nyusun tiga layer bangunan piramida 
kematangan sebagai sebuah Supreme 
Audit Institution. Landasan kokoh terse-
but ke depan perlu ditingkatkan melalui 
upaya mendorong kualitas kebijakan, 
serta memberikan pilihan visi ke depan 
pemerintah melalui pemeriksaan kinerja 
yang akan menghantarkan BPK pada 
posisi puncak piramida. Sejauh ini ko-
munikasi BPK dengan stakeholders me-
lalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semes-
ter, IHPL setiap lima tahun, pendapat 
kepada Pemerintah, serta LHP yang bisa 
diperoleh masyarakat melalui PIK. 

KOLOM

White Paper 
Kawal Harta Negara

OLEH NICO ANDRIANTO
Kepala Seksi Pemeriksaan Kinerja I, 
Direktorat Penelitian dan 
Pengembangan, alumnus Master 
of Policy and Governance, 
The Australian National University, 
Australia

Bergulirnya skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur 
atau divestasi/investasi pengelolaan kekayaan alam telah 
menciptakan kerumitan baru dimana BPK perlu hadir untuk 
mengawal transparansi dan akuntabilitasnya, 
serta kemanfaatannya untuk rakyat.
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Tantangan Baru Tata Kelola 
(Keuangan Negara)

Terdapat perkembangan baru pengelolaan 
keuangan negara dengan bergulirnya liberalisasi 
ekonomi dan politik di Tanah Air. Di antaranya adalah 
meningkatnya utang negara, fluktuasi atau bahkan 
tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah, dan ren-
tannya kondisi makro ekonomi disebabkan penga-
ruh ekonomi global dan dalam negeri. Bergulirnya 
skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur atau 
divestasi/investasi pengelolaan kekayaan alam telah 
menciptakan kerumitan baru dimana BPK perlu hadir 
untuk mengawal transparansi dan akuntabilitasnya, 
serta kemanfaatannya untuk rakyat.   

Selanjutnya Renstra BPK 2016-2020 ingin me-
mastikan pemerintah mampu mewujudkan RPJMN. 
Penerjemahan strategi ini melalui pemilihan tema dan 
fokus pemeriksaan serta business case terutama untuk 
mengawal program-program pemerintah agar terwu-
jud kesejahteraan rakyat, di antaranya melalui peme-
riksaan kinerja tematik adminduk, dana desa, sistem 
penyediaan air minum, JKN, dan konektivitas nasional 
yang melibatkan secara masif entitas pemeriksaan Pu-
sat dan Perwakilan. Angkanya untuk tahun 2017 ber-
jumlah 191 pemeriksaan (77,02 persen) dibanding kan 
pemeriksaan non tematik sebanyak 57 (22,9 persen). 
Pilihan strategi tersebut benar, namun berdampak 
pada tersedotnya SDM yang mengakibatkan tertun-
danya pemeriksaan kinerja lokal untuk menjawab per-
masalahan khas masing-masing daerah. 

Strategi berbasis pelaksanaan program/kegiat-
an tersebut kurang memperhatikan kelengkapan 

anatomi pengelolaan keuangan negara, di mana 
pemeriksaan BPK menjadi kurang memperhatikan 
sisi penerimaan negara yang saat ini sudah melebihi 
dua kuadri liun rupiah. Asumsinya bertambahnya 
penerimaan negara menyebabkan semakin banyak 
program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh 
pemerintah. Sehingga potensi kebocoran peneri-
maan negara, baik di Pusat maupun Daerah seperti 
diindikasikan oleh rendahnya tax ratio perlu ditambal. 
Bahkan dengan perspektif yang lebih holistik, BPK 
perlu mendorong agar terwujud neraca kekayaan 
negara (termasuk aset kekayaan alam/non finansial) 
agar bisa diketahui peningkatan penurunannya dari 
waktu ke waktu.    

Tantangan eksistensial lain yang dihadapi BPK 
adalah adanya perkembangan baru pemeriksaan 
laporan keuangan BUMN dan Pemerintah Daerah 
oleh KAP swasta. Bahkan pemeriksaan kinerja telah 
dilaksanakan pula oleh APIP (BPKP, Inspektorat Ke-
menterian/Provinsi/Kabupaten/ Kota). Oleh karena itu 
BPK perlu mengakuisisi “alutsista” pemeriksaan yang 
tepat seperti akan digulirkannya Long Form Audit Re-
port. BPK perlu mencegah terjadinya fracmentation, 
overlap dan duplication berbagai program kemente-
rian melalui governance audit. Perspektif lingkungan 
dalam pemeriksaan juga perlu diperkuat, belajar dari 
hasil audit kerusakan alam yang parah di sekitar loka-
si tambang di Papua. 

Selain itu perlu diperkuat metodologi serta tools 
pemeriksaan yang mampu mengikuti perkembang-
an, misalnya penggunaan geographic information 
system (GIS), big data analysis, dan mantapnya aplikasi 

KOLOM

pxhere.com
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pemeriksaan (Siap Keuangan, Kinerja, PDTT). Semua 
hal tersebut terintegrasi dalam sebuah database pe-
meriksaan yang kuat dan real time serta bisa diakses 
oleh para pengambil kebijakan di BPK melalui se-
buah command control room. Idealnya pula database 
tersebut terintegrasi dengan data-data indikator 
makro keberhasilan pemerintahan (IPM, kemiskinan, 
pengangguran), data Bank Indonesia, data BPS, peta 
geospasial, CCTV pos bea cukai di pelabuhan, banda-
ra, wilayah perbatasan, dan lainnya.      

Tantangan demokrasi (Liberal) 
Iklim demokrasi yang semakin maju, setidaknya 

secara prosedural, telah bergulir di Indonesia yang di-
tandai dengan pemilihan presiden dan kepala daerah 
secara langsung. Penanda lainnya adalah kebebasan 
pers dengan aktor-aktor para pemodal kuat pemilik 
media, dan berkembangnya media sosial yang pada 
saat bersamaan bisa menjadi alat pertukaran informa-
si efektif ataupun produsen hoax. Oleh karena itu BPK 
perlu memiliki strategi komunikasi yang tepat untuk 
menyampaikan hasil-hasil pemeriksaannya kepada 
publik melalui berbagai platform kekinian (video LHP, 
medsos) agar lebih efektif. BPK perlu merilis isu-isu 
strategis ke tengah masyarakat, pers, komunitas aka-
demis, dan pengamat, sehingga memotivasi dialog 
yang sehat antar warga negara untuk mendorong 

tata kelola dan kebijakan publik yang lebih baik. 
Dalam kerangka principal-agent theory, BPK harus 

mampu menemukenali para pemangku kepenting-
an dan posisi relatif mereka; pemerintah, lembaga 
perwakilan, masyarakat, NGO, sektor swasta, aparat 
penegak hukum, dan lembaga donor. Jika filosofi 
audit adalah mendengar, maka BPK perlu menam-
pung aspirasi publik saat menyusun rencana peme-
riksaannya. Contoh dari negara lain, di website ANAO 
disediakan ruang kepada masyarakat untuk membe-
rikan masukan terhadap pemeriksaan kinerja yang 
sedang berjalan. Jika perlu BPK memulai pemeriksaan 
dengan mengikutsertakan masyarakat (participatory 
audit) dan secara berkala mengukur serta menyam-
paikan dampak pemeriksaannya kepada publik.   

Penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada 
Lembaga Perwakilan seharusnya bukan semata ru-
tinitas amanat UU, namun merupakan peran check 
and ballance BPK yang sejajar kedudukannya dengan 
DPR, Presiden, MA, ataupun MK agar kekuasaan tidak 
menyimpang dari upaya mencapai tujuan bernegara. 
NGO sebagai salah satu representasi masyarakat sipil 
bisa menjadi sumber ide melalui hasil riset ataupun 
survei mereka, sekaligus bisa menjadi partner dalam 
rangka menekan pemerintah dan DPR jika rekomen-
dasi BPK kurang diindahkan. Hal ini tentu dilakukan 
berbarengan dengan upaya BPK meningkatkan kuali-
tas hasil pemeriksaannya.

Pada 20 Maret 2018, DPR menghidupkan kembali 
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang 
pernah dibubarkan pada tahun 2014. Pemunculannya 
kembali melalui UU MD3 Tahun 2018 memberikan 
harapan akan penguatan hubungan kelambagaan 
Legislatif-Auditor Pemerintah dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Peng-
aturan pola hubungan, tindak lanjut hasil pemerik-
saan, termasuk masukan perencanaan pemeriksaan 
BPK oleh DPR memberi harapan kedepan LHP BPK 
akan lebih bermanfaat. 

Lebih lanjut, melalui pemilihan langsung, telah 
lahir beberapa pemimpin daerah yang kreatif, inovatif 
serta berani menerobos pakem. Liputan media yang 
masif, misalnya atas prestasi Tri Rismaharini, Ridwan 
Kamil, atau Kang Yoto dalam membangun daerahnya 
telah menghasilkan norma baru pemerintahan ber-
dasarkan keunggulan kinerja. Idealnya hal tersebut 
diperankan oleh BPK. Setidaknya BPK bisa hadir untuk 
mendorong daerah lain mengikuti jejak keberhasilan 
tersebut. Sebagai lembaga negara berlogo Garuda 
Pancasila pengemban misi “Tri Dharma Artasantosha” 
BPK tidak boleh absen dalam membantu pemerintah 
memenuhi hak konstitusional warga negara, yaitu ter-
capainya kesejahteraan rakyat secara merata. l

KOLOM

BPK perlu memiliki strategi 
komunikasi yang tepat untuk 
menyampaikan hasil-hasil 
pemeriksaannya kepada publik 
melalui berbagai platform 
kekinian agar 
lebih efektif. 
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Wakil Ketua BPK dalam 
Seminar ICCOSED 2019 di 

Universitas Prof. DR. 
Moestopo (Beragama), 

12 Januari 2019.

Anggota II BPK Agus Joko 
Pramono dalam kegiatan BPK 

Archery, 11 Januari 2019.

Peringatan HUT DWP BPK RI, 
20 Desember 2018.
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BERITA FOTO

Penganugerahan Bintang 
Bhayangkara Utama kepada 
Ketua BPK RI Moermahadi 
Soerja Djanegara di Gd. Triba-
tra, 30 Januari 2019.

Entry Meeting Laporan 
Keuangan Tahunan Bank 
Indonesia (LKTBI) Tahun 2018 
dihadiri oleh Ketua BPK RI 
Moermahadi Soerja Djane-
gara dengan didampingi 
Anggota II BPK Agus Joko 
Pramono dan diserahkan 
oleh Gubernur BI Perry 
Warjiyo, 30 Januari 2019.

Pelantikan Eselon I BPK RI 
dihadiri oleh Ketua BPK 
Moermahadi Soerja 
Djanegara, Anggota II BPK 
Agus Joko Pramono dan 
Anggota III BPK Achsanul 
Qosasi, 29 Januari 2019.
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BERITA FOTO

Anggota I BPK Agung Firman 
Sampurna dalam acara Takli-

mat Awal Pemeriksaan BPK 
atas Laporan Keuangan POLRI 

TA 2018, 4 Februari 2019.

AKN III BPK yang dipimpin 
Anggota III BPK, Achsanul 

Qosasi, mengundang seluruh 
cabang olahraga, Menpora, 

dan KONI, dalam rangka 
peningkatan prestasi 

olahraga nasional, 
pada 31 Januari 2019.

Pemberian Gelar Kehormatan 
“Jo Ngofa Ngongano Malaha” 

(Putra Terbaik Tumpuan 
Harapan) oleh Kesultanan 
Tidore kepada Anggota VI 

BPK, Harry Azhar Azis pada 
tanggal 25 Januari 2019.
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Foresight

Insight

Oversight

The Accountability 
Organization
on Maturity
Model

Membantu masyarakat 
dan pengambil keputusan 
untuk memilih alternatif masa depan

Sumber: diolah dari The Accountability Organization on Maturity Model GAO

Mendalami kebijakan 
dan masalah publik

Meningkatkan ekonomi, 
e�siensi, etika, nilai keadilan 
dan keefektifan

Menjamin terlaksananya 
akuntabilitas

Meningkatkan 
transparansi

Mendorong upaya 
pemberantasan 
korupsi

Ilustrasi: Pxhere, Freepik (diolah)


