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B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kado istimewa
kepada pemerintah dalam menyambut ulang tahun ke-74.
Beberapa waktu lalu, BPK memberikan dua bahan pendapat
kepada pemerintah, yaitu terkait penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional serta pelaksanaan program otonomi
khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat.
Pemberian Pendapat BPK menjadi isu utama yang redaksi Warta
Pemeriksa siapkan pada Februari ini. Menurut Ketua BPK Agung Firman
Sampurna, Pendapat diberikan sebagai bagian dari peran insight dan
foresight BPK. Hal itu melengkapi peran oversight BPK yang telah rutin
dilaksanakan, yakni melaksanakan pemeriksaan keuangan negara.
Tak hanya itu, Agung menyampaikan, BPK sebagai supreme audit
institution (SAI) akan memberikan pilihan kebijakan terkait dengan masa
depan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan.
Isu lain yang redaksi angkat di edisi kali ini adalah mengenai taklimat
awal atau entry meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran (TA) 2020. Isu penting yang diang
kat dalam taklimat awal ini, antara lain terkait pelaksanaan pemeriksaan
di tengah kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman. BPK menegaskan bahwa meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun kualitas
pemeriksaan tidak akan berkurang.
Hanya saja, pelaksanaannya akan tetap memperhatikan protokol
kesehatan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penularan.
Itu juga yang menjadi alasan taklimat awal dilakukan secara virtual.
Di rubrik Internasional, redaksi menyajikan informasi mengenai peng
hargaan terbaru yang diraih oleh BPK. Kali ini, penghargaan datang dari
INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) untuk visualisasi atau infografis terbaik hasil audit. Penghargaan diberikan pada
puncak acara pertemuan WGEA Assembly ke-20.
Penghargaan ini merupakan inisiatif SAI Finlandia selaku Ketua dan
Sekretariat WGEA. Tujuannya, untuk menginspirasi komunitas WGEA
untuk terus berinovasi dalam pemeriksaan lingkungan hidup dan juga
untuk meningkatkan visibilitas pemeriksaan lingkungan hidup secara global. Bersama SAI Slovenia, BPK mendapat kehormatan untuk menerima
penghargaan pertama INTOSAI WGEA tersebut atas visualisasi hasil pemeriksaan atas DAS Citarum yang diterbitkan pada 2019.
Simak juga wawancara redaksi dengan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan M Ali Asyhar yang berbagi cerita mengenai slogan
“Kerja SMART, BPK Kalsel Juara”. Ini merupakan slogan yang membuat
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sukses mendapatkan
penghargaan Zona Integritas untuk piagam Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengujung tahun 2020.
Masih banyak informasi penting dan menarik lain yang dapat pembaca nikmati dari Warta Pemeriksa edisi Februari 2021. Redaksi juga ingin
kembali mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan
disiplin menerapkan protokol kesehatan. n
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Pemeriksa BPK dilarang
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan
pemeriksaan.
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018
tentang Kode Etik BPK)
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PENDAPAT BPK PERKUAT
PERAN FORESIGHT
Salah satu tugas penting negara adalah
memastikan jaminan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus
berupaya mendorong peningkatan peran
dari oversight dan insight menuju foresight. Hal ini sejalan dengan penetapan
Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun
2020-2024 yang mengusung visi “Menjadi
n Ketua dan Pimpinan Pemeriksaan KN I setelah penyamLembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif
paian Pendapat BPK ke Presiden.
dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan
Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan
Negara”. Seiring dengan itu, BPK
BPK terus melengkapi peran oversight yang
juga akan bertransformasi digital
dilakukan melalui pemeriksaan BPK dan
menuju BPK 4.0.
“Peran ini sangat penting untuk
semakin memperkuat peran insight
menunjukkan signifikansi BPK dalam
dengan memberikan pendapat untuk perbaikan
menjaga dan meningkatkan kualitas
tata kelola keuangan negara secara sistemik.
tata kelola keuangan negara sesuai
dengan INTOSAI Principle 12 yaitu
Value and Benefits of Supreme Audit
da Provinsi Papua dan Papua Barat. “BPK mendukung
Institutions-Making Difference of the Lives of Citizens
keberlanjutan program otsus yang segera berakhir taatau Nilai dan Manfaat Lembaga Pemeriksa Negara
hun ini, dengan memberikan insight untuk peningkatan
yang membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
efektivitas pencapaian tujuan program otsus di masa
dan bernegara lebih baik,” ujar Ketua BPK Agung Firmendatang,” ujarnya.
man Sampurna dalam sambutan Upacara Peringatan
Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan NeHUT ke-74 BPK pada Selasa (19/1).
gara BPK Harry Azhar Azis mengatakan, BPJS Kesehat
Menurut Agung, BPK terus melengkapi peran overan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan
sight yang dilakukan melalui pemeriksaan BPK dan seNasional (JKN) perlu meningkatkan pelayanan kepada
makin memperkuat peran insight dengan memberikan
masyarakat melalui fasilitas kesehatan dan memper
pendapat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara
baiki pengelolaan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS)
secara sistemik.
Kesehatan.
Bertepatan dengan HUT BPK ke-74, BPK me
“Pemerintah telah menyusun Peta Jalan JKN 2012nyampaikan pendapat mengenai pengelolaan Penge2019 dengan menetapkan delapan sasaran yang akan
lolaan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kese
dicapai pada 2019. Namun, sasaran tersebut belum sehatan Sosial.
penuhnya tercapai,” ujar Harry.
“BPK sangat concern dan mendukung pencapaian
Harry mengatakan BPK telah mengawal peta JKN
tujuan bernegara dalam menjamin dan memenuhi kedengan melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Peme
butuhan dasar hidup layak di bidang kesehatan bagi seriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Namun permasalahan
luruh rakyat Indonesia. Pendapat BPK ini akan membanyang ditemukan belum terselesaikan hingga kini. BPK jutu penguatan aspek strategis dan perbaikan sistemik tata
ga menemukan adanya temuan berulang seperti diantakelola program jaminan kesehatan sosial,” kata Agung.
ranya terkait pendanaan dan validitas data kepesertaan.
Kemudian, BPK juga menyampaikan pendapat me
Untuk itu, BPK memberikan pendapat terkait pe
ngenai Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pa-
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ngelolaan penyelenggaraan Program JKN sebagai
alternatif solusi bagi pemerintah dalam memperbaiki
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pendapat
BPK memuat hasil kajian atas aspek kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan yang memengaruhi belum optimalnya pengelolaan penyelenggaraan Program JKN.
Harry mengatakan, keberhasilan program JKN tidak
hanya berada di tangan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Menurutnya, hal itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga
lain, pemerintah daerah, dan institusi swasta.
“Pemerintah telah berproses dalam rangka menuntaskan rekomendasi-rekomendasi BPK. Namun
mengingat permasalahan yang diungkapkan BPK memerlukan koordinasi lintas sektoral maka hal ini memerlukan peran lebih dari stakeholder,” ungkap Harry.
Harry mengatakan, saat ini BPJS Kesehatan sudah
memiliki modal penting dengan pencapaian surplus
arus kas pada 2020 senilai Rp18,7 triliun. Menurut Harry, kepengurusan BPJS Kesehatan selanjutnya harus
bisa memetakan titik-titik lemah agar dapat diperbaiki.
Harry mengungkapkan, salah satu tugas penting negara adalah memastikan jaminan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat. “Tidak boleh ada penduduk Indonesia satu pun yang sakit kemudian karena ketiadaan
uang dibiarkan mati,” tegas Harry.
BPK juga menyampaikan pendapat terkait Penge
lolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Papua

n
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dan Papua Barat. Harry mengatakan, pada tahun ini Otsus di Papua dan Papua Barat akan berakhir. Sehingga,
salah satu isi pendapat BPK yakni mengusulkan agar
pemerintah melanjutkan pelaksanaan Otsus Papua dan
Papua Barat.
“Karena kalau dilihat dari indikator kesejahteraan
seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini,
angka pengangguran, dan angka kemiskinan di Papua
itu masih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia,”
ungkap Harry.
Meski dilanjutkan, menurut Harry, perlu dilakukan
perbaikan pelaksanaan program Otsus untuk mening
katkan dampaknya ke masyarakat Papua dan Papua
Barat. Harry menyampaikan, beberapa persoalan di
Papua harus menjadi sorotan utama dalam program
Otsus seperti pembangunan infrastruktur dan pening
katan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dia menyampaikan, biaya transportasi di Papua
sangat tinggi karena keterbatasan infrastruktur. “Kita
menganggap infrastruktur sebagai suatu sektor yang
strategis untuk ditingkatkan dengan dana Otsus,” ujarnya.
Selain itu, BPK juga berpendapat agar pemerintah
membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi
kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik
khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan,
dan secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain pendidikan dan kesehatan.
Harry mengatakan, hal ini juga menjadi kebijakan
di sektor pendidikan Indonesia yang menekankan
pendidikan vokasi. Harry meyakini, peningkatan modal
manusia akan lebih penting dibandingkan hanya me
ngucurkan modal uang. Harry pun meyakini, keterampilan dan pendidikan yang memadai akan memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat.
“Rata-rata tingkat kesejahteraan itu meningkat se
iring dengan keterampilan penduduknya,” ujar Harry. l
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PROGRAM OTSUS PAPUA PERLU PERBAIKAN
Dari 1.500 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 527 atau 35 persen rekomendasi
belum selesai ditindaklanjuti.

B

adan Pemeriksa Ke
uangan (BPK) telah
menyerahkan Pendapat BPK tentang Pe
ngelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus)
bagi Provinsi Papua dan Papua Barat kepada Pemerintah pada Kamis
(21/1) lalu. Dalam salah satu pendapatnya, BPK mengusulkan agar
pemerintah melanjutkan Program
Otsus Papua dengan memperbaiki
tata kelola dan membangun sistem
yang menjamin akuntabilitas dan
transparansi serta ukuran kinerja
yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua
agar tujuan Program Otsus Papua
tercapai.
Sejak diberikan Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua
dan Papua Barat mengalami peningkatan. Meski begitu, tingkat
kesejahteraan tersebut masih lebih
rendah dibandingkan provinsi lainnya. Selain itu, tingkat kemandirian
fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat terma-
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suk dalam kategori belum mandiri.
Pemerintah provinsi/kabupaten/
kota di Provinsi Papua dan Papua
Barat masih sangat bergantung
pada Dana Otsus.
"Dengan demikian, Dana Otsus
masih diperlukan dalam rangka
mencapai tujuan Otsus Papua
dengan melakukan perbaikan tata
kelola dan sistem yang menjamin
akuntabilitas dan transparansi
serta ukuran kinerja yang jelas
dalam rangka mendorong laju
pembangunan Papua agar tujuan
Program Otsus Papua tercapai,"
ungkap Pendapat BPK.
Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Otsus pada Provinsi
Papua, Provinsi Papua Barat, dan
beberapa pemerintah kabupaten/
kota di kedua provinsi tersebut.
Hasil pemeriksaan BPK periode
2008-2019 mengungkapkan ada
nya permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
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Dari 1.500 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebanyak
527 atau 35 persen rekomendasi
belum selesai ditindaklanjuti.
"Hal ini menunjukkan masih
banyak permasalahan yang belum
terselesaikan, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan
Otsus Papua," seperti dikutip dari
Pendapat BPK.
Pelaksanaan Otsus Papua bermula sejak 2001 ketika Pemerintah
menerbitkan Undang-Undang (UU)
Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Otsus tersebut
juga berlaku bagi Provinsi Papua
Barat selaku wilayah pemekaran
dari Provinsi Papua.
Otsus Papua dimaksudkan
untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM), percepatan pembangunan
ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan
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kemajuan provinsi lain.
Selama periode 2002-2019
pemerintah telah menyalurkan
Dana Otsus sebesar Rp86,45 triliun
dan Dana Tambahan Infrastruktur
(DTI) sebesar Rp28,06 triliun atau
total seluruhnya sebesar Rp114,51
triliun.
Terkait dengan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan,
BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat kepada pemerintah agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam
melakukan perbaikan untuk keberlanjutan Program Otsus Papua.
Berdasarkan Pasal 11 huruf a
Undang-Undang (UU) Nomor 15
Tahun 2006, BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD,
DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah,
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Layanan Umum, badan
Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan
lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
Pendapat yang diberikan BPK
termasuk di antaranya perbaikan di
bidang pendapatan, pengeluaran,
dan bidang lain yang berkaitan
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK mencatat, pemberian Dana
Otsus dalam bentuk tunai dengan
transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan
terjadinya penyimpangan sehingga
memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua. Selain
memitigasi risiko penyalahgunaan
dana tunai, pelaksanaan Program
Otsus Papua dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan
dan jembatan akan meningkatkan
aksesibilitas, lapangan kerja, dan
pertumbuhan ekonomi yang pada
gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan Otsus Papua.
Selain itu, BPK juga menyoroti
salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah

mengenai entitlement dalam
rangka kepastian hukum untuk
membuka ruang investasi sehingga
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Papua.
Berdasarkan hal itu, BPK juga
berpendapat agar pemerintah melaksanakan Program Otsus Papua
yang diarahkan untuk mening
katkan aksesibilitas yang terkait infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan.
Oleh karena itu, dalam desain dan
implementasinya Program Otsus
Papua utamanya diarahkan untuk
pembangunan infrastruktur, selain
bantuan tunai dalam bentuk transfer ke Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Papua dan Papua Barat.
Pemerintah juga perlu memba
ngun kesadaran tentang perlunya
entitlement dalam rangka kepastian
hukum untuk mengembangkan investasi di Provinsi Papua dan Papua
Barat, antara lain dengan membentuk task force yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan Majelis Rakyat Papua (MRP),
sehingga mendorong penciptaan
lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional
bruto (PDRB) dan kesejahteraan
masyarakat Papua.
BPK juga menyarankan kepada pemerintah untuk menyusun
dan menetapkan grand design
pembangunan Papua dalam rang
ka pengelolaan otonomi khusus
(otsus) Papua. Pemerintah pusat
perlu melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua
Barat untuk memberikan arah dan
strategi Otsus Papua serta dapat
dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus.
"Grand design tersebut juga
dilengkapi dengan indikator dan
target yang ingin dicapai dan pe
nyusunannya mempertimbangkan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat
Papua melalui proses need assesment secara menyeluruh," ungkap
Pendapat BPK.
BPK menilai, pemerintah saat ini belum menyusun regulasi
secara lengkap. BPK mencatat,
UU Otsus tidak mengamanatkan
penyusunan grand design pemba
ngunan Papua dalam rangka Otsus
periode 2001-2021 sehingga implementasinya belum sepenuhnya
sejalan dengan semangat UU Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan
kewenangan serta pendanaannya.
UU Otsus juga tidak mengatur
pihak yang melakukan evaluasi
atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak
dapat segera diatasi dalam rangka
mewujudkan tujuan Program Otsus
Papua. Kemudian, belum seluruh
peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi
(Perdasi) yang diamanatkan dalam
amanat UU Otsus ditetapkan.
Oleh karena itu, BPK turut berpendapat agar pemerintah menetapkan pihak-pihak yang bertang
gung jawab melakukan evaluasi
atas implementasi UU Otsus Papua
pada pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, termasuk penetapan tujuan evaluasi, apa yang
harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada
siapa laporan evaluasi tersebut.
BPK pun mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang
belum ditetapkan sesuai dengan
amanat UU Otsus.
Penguatan kelembagaan
Majelis Rakyat Papua (MRP) juga
diperlukan dengan membentuk
instrumen kelembagaan antara
lain Komite Pengawas dengan
melibatkan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). MRP memiliki tugas dan
fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. MRP
merupakan representasi kultural
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orang asli Papua (OAP), yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka
perlindungan hak-hak OAP dengan
berlandaskan pada penghormatan
terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan
kerukunan hidup beragama.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK,
pelaksanakan pengawasan Program
Otsus oleh MRP perlu ditingkatkan, ter-

masuk pengawasan penggunaan Dana
Otsus. Hal ini dikarenakan MRP belum
pernah menerima laporan realisasi
penggunaan Dana Otsus.
Sedangkan menurut Pergub Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
serta Pengawasan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus, MRP mempunyai
tugas dan fungsi sebagai pengawas

PENDAPAT BPK

ATAS PENGELOLAAN
DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA
Keberlanjutan Program Otsus Papua
Salah satu hal mendasar dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus) adalah pengakuan dan
penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaannya secara strategis dan
mendasar. Bentuk konkrit pemberdayaan OAP yaitu dengan memberikan Dana Otsus yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat mengejar
ketertinggalan dari masyakat di provinsi lainnya.
BPK telah melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Otsus, namun permasalahan yang ditemukan
belum terselesaikan hingga saat ini dan berdampak pada belum tercapainya tujuan Otsus Papua.
Selain itu, pemberian Dana Otsus periode 2001-2021 akan berakhir pada tahun 2021 ini. Untuk itu, BPK
memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan dan perbaikan
Program Otsus Papua. Pendapat BPK memuat 2 hal pokok yaitu keberlanjutan Program Otsus Papua dan
pengelolaan Dana Otsus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap permasalahan yang berulang dan
masih belum terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN
a. Sejak diberikan Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami
peningkatan, namun tingkat kesejahteraan tersebut masih lebih rendah dibanding provinsi
lainnya. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua
Barat termasuk dalam kategori belum mandiri. Pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Provinsi
Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada Dana Otsus. Dengan demikian, Dana
Otsus masih diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Otsus Papua dengan melakukan
perbaikan tata kelola dan sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran
kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program
Otsus Papua tercapai.
b. Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai dengan transfer daerah belum dikelola secara
memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas
pencapaian tujuan Otsus Papua. Selain memitigasi risiko penyalahgunaan dana tunai, pelaksanaan Program Otsus Papua dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik khususnya prasarana
transportasi jalan dan jembatan akan meningkatkan aksesibilitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan Otsus Papua.
c. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah mengenai entitlement dalam
rangka kepastian hukum untuk membuka ruang investasi sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.
a. Memperbaiki
tata kelola dan
membangun
sistem yang
menjamin
akuntabilitas
dan
transparansi
serta ukuran
kinerja yang
jelas dalam
rangka
mendorong
laju
pembangunan
Papua agar
tujuan
Program Otsus
Papua
tercapai.

PENDAPAT
BPK
BPK
berpendapat
agar
pemerintah:
Melanjutkan
Program Otsus
Papua
dengan:

8

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

b. Melaksanakan Program
Otsus Papua yang
diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang
terkait infrastruktur fisik
khususnya prasarana
transportasi jalan dan
jembatan. Oleh karena
itu, dalam desain dan
implementasinya
Program Otsus Papua
utamanya diarahkan
untuk pembangunan
infrastruktur, selain
bantuan tunai dalam
bentuk transfer ke Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Papua dan
Papua Barat.

n
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c. Membangun kesadaran
tentang perlunya entitlement dalam rangka
kepastian hukum untuk
mengembangkan investasi
di Provinsi Papua dan
Papua Barat, antara lain
dengan membentuk Task
Force yang melibatkan
pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan
Majelis Rakyat Papua (MRP),
sehingga mendorong
penciptaan lapangan kerja
yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pertumbuhan
produk domestik regional
bruto (PDRB) dan
kesejahteraan masyarakat
Papua.

eksternal. MRP memiliki
peran penting dalam
membawa aspirasi OAP
terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan melakukan pengawasan atas
pengelolaan Dana Otsus.
Berdasarkan PP Nomor
54 Tahun 2004 tentang
Majelis Rakyat Papua,
alat kelengkapan MRP
terdiri atas Pimpinan, kelompok-kelompok kerja,
dan Dewan Kehormatan.
Terdapat tiga kelompok
kerja yaitu kelompok kerja
yang menangani bidang
adat, perempuan, dan agama. Dewan Kehormatan
berwenang melakukan pertimbangan dan penilaian
terhadap anggota MRP.
Dari kelengkapan MRP
tersebut diketahui bahwa
belum ada unit khusus
yang membantu MRP
dalam menjalankan peng
awasan penggunaan dana
otsus. Oleh karena itu,
agar MRP dapat melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal, kelembagaan
MRP perlu ditambahkan
unit khusus yang membantu MRP untuk melakukan
pengawasan penggunaan
Dana Otsus.
BPK juga berpendapat pemerintah perlu
membangun Balai Latihan
Kerja (BLK) untuk mening
katkan kapasitas masyarakat Papua. BLK tersebut
akan mencetak tenaga
kerja terampil dalam rang
ka memenuhi kebutuhan
tenaga kerja di bidang
infrastruktur fisik khusus
nya prasarana transportasi
jalan dan jembatan, dan
secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang
lainnya antara lain pendi-
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PENDAPAT BPK

ATAS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA
Aspek Regulasi, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia
Salah satu hal mendasar dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus) adalah
pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Bentuk konkrit pemberdayaan OAP yaitu
dengan memberikan Dana Otsus yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan
kesejahteraan agar masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalan dari
masyarakat di provinsi lainnya.
BPK telah melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Otsus, namun
permasalahan yang ditemukan belum terselesaikan hingga saat ini dan
berdampak pada belum tercapainya tujuan Otsus Papua. Selain itu, pemberian Dana Otsus periode 2001-2021 akan berakhir pada tahun 2021 ini.
Untuk itu, BPK memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan keberlanjutan dan perbaikan Program Otsus Papua. Pendapat BPK
memuat 2 hal pokok yaitu keberlanjutan Program Otsus Papua dan pengelolaan Dana Otsus
pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap permasalahan yang berulang dan
masih belum terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

PENDAPAT BPK

REGULASI
Pemerintah tidak menyusun regulasi
secara lengkap, yaitu:
1

2

3

1

2

Memperbaiki pengelolaan Program Otsus Papua pada aspek
regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dengan:
REGULASI
Menyusun dan menetapkan grand design pembangunan
Papua dalam rangka Otsus dengan melibatkan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat untuk memberikan arah dan strategi Otsus Papua serta dapat dijadikan
salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. Grand design tersebut juga dilengkapi
dengan indikator dan target yang ingin dicapai dan
penyusunannya mempertimbangkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat Papua melalui proses need assesment secara menyeluruh.

UU Otsus tidak mengamanatkan
penyusunan grand design pembangunan
Papua dalam rangka Otsus periode 20012021 sehingga implementasinya belum
sepenuhnya sejalan dengan semangat UU
Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya
tumpang tindih pelaksanaan kewenangan
serta pendanaannya.
UU Otsus tidak mengatur pihak yang
melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU
Otsus sehingga permasalahan yang terjadi
tidak dapat segera diatasi dalam rangka
mewujudkan tujuan Program Otsus Papua.
Belum seluruh Perdasus dan Perdasi yang
diamanatkan dalam amanat UU Otsus
ditetapkan.

1

2

Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua pada
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk
penetapan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi,
bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa
laporan evaluasi tersebut.

KELEMBAGAAN
Majelis Rakyat Papua memiliki tugas dan
fungsi yang penting dalam pelaksanaan
Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan
MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat
dilengkapi dengan instrumen kelembagaan
sesuai dengan kebutuhan antara lain
dengan membentuk Komite Pengawas
untuk membantu tugas pengawasan.

3

Mendorong penyusunan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang belum
ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.

SUMBER DAYA MANUSIA
Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang
pendidikan pada Biro Otsus Papua belum
optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya
mengelola pemberian beasiswa kepada
masyarakat Papua dan belum melakukan
pengembangan kapasitas masyarakat
Papua untuk peningkatan kualitas dan daya
saing sesuai dengan tujuan Program Otsus.
Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua,
Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi
Khusus pada Sekretariat Daerah dan
Bagian Perencanaan Otsus pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi Papua Barat, dan
organisasi perangkat daerah (OPD) teknis
belum sepenuhnya memadai antara lain
berdampak pada perencanaan dan alokasi
Dana Otsus belum selaras dengan UU
Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.

1

KELEMBAGAAN
Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk
instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas
dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).
SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan:
a) Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak
tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi kebutuhan
tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan, dan secara bertahap
dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain
pendidikan dan kesehatan.
b) Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan
masyarakat Papua sehingga terjadi transfer of knowledge
dan masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk
melaksanakan pekerjaan infrastruktur sehingga meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
2

dikan dan kesehatan.
BPK juga mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan penyedia
yang kompeten dalam melaksanakan
pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga

Bersama-sama dengan Pemprov Papua dan Papua Barat
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada
Biro Otsus Provinsi Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan
Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian
Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat
sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas
pengelolaan Program Otsus secara optimal.

terjadi transfer of knowledge. Sehingga,
masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan
infrastruktur sehingga meningkatkan
kualitas pembangunan manusia.
Dalam pemeriksaannya, BPK mene-
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mukan, pengelolaan urusan bersama (UB) bidang
pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal.
Biro Otsus Papua hanya
mengelola pemberian
beasiswa kepada masyarakat Papua dan belum
melakukan pengembang
an kapasitas masyarakat
Papua untuk peningkatan
kualitas dan daya saing
sesuai dengan tujuan Program Otsus.
Selain itu, kapasitas
SDM pada Biro Otsus
Papua, Biro Administrasi
Pelaksanaan Otonomi
Khusus pada Sekretariat
Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada
Bappeda Provinsi Papua
Barat, dan OPD teknis
belum sepenuhnya memadai. Hal itu antara
lain berdampak pada
perencanaan dan alokasi
Dana Otsus belum selaras dengan UU Otsus,
pelaksanaan dan pertang
gungjawaban yang tidak
transparan dan akuntabel,
serta pengawasan yang
belum optimal.
Untuk itu, BPK berpendapatan agar Pemerintah
bersama-sama dengan
Pemprov Papua dan Papua Barat meningkatkan
kapasitas SDM pada Biro
Otsus Provinsi Papua, Biro
Administrasi Pelaksanaan
Otonomi Khusus pada
Sekretariat Daerah dan
Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat sehingga
mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan
atas pengelolaan Program
Otsus secara optimal. l

EDISI 2

n

VOL. IV

n

FEBRUARI 2021

9

BPK BEKERJA

BENAHI PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Defisit dalam pendanaan penyelenggaraan Program JKN terus terjadi meski pemerintah
telah memberikan bantuan keuangan kepada Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

B

vidal balielo jr - pexels

adan Pemeriksa Ke
uangan (BPK) memberikan Pendapat
kepada pemerintah
terkait penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). BPK
menyampaikan pendapat karena
permasalahan dalam penyelenggaraan JKN yang ditemukan selama
pemeriksaan pada 2015-2019
belum terselesaikan hingga saat
ini.
BPK mengungkapkan, salah
satu tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD Tahun
1945 adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
Untuk memenuhi amanat tersebut,
pemerintah telah menerbitkan per
aturan perundangan dan peraturan
pelaksanaannya serta membangun
Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) berdasarkan UU Nomor 40

10

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

n

Tahun 2004 tentang SJSN. SJSN
merupakan program negara yang
bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap
peserta dan/atau keluarganya, di
antaranya jaminan di bidang kesehatan. UU tersebut mengamanat
kan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah telah menyusun
Peta Jalan JKN 2012-2019 dengan
menetapkan delapan sasaran yang
akan dicapai pada 2019. Namun,
sasaran tersebut belum sepenuh
nya tercapai. Hasil pemeriksaan
BPK mengungkapkan bahwa masih
terdapat permasalahan mendasar
dalam pelaksanaan Program JKN
baik terkait dengan kepesertaan,
pelayanan, maupun pendanaan.

Kepesertaan

BPK menemukan sejumlah
permasalahan terkait kepesertaan
dalam pelaksanaan Program JKN.

FEBRUARI 2021

BPK mencatat, pemerintah belum
dapat memenuhi target pencapaian Universal Health Coverage
(UHC), karena sistem data base kepesertaan Program JKN belum terintegrasi dengan sistem data base
kementerian/lembaga/instansi lain
yang dapat mendukung validitas
data kepesertaan. Pemerintah juga
belum mampu merespons dinamika perubahan kependudukan sehingga data kepesertaan Program
JKN belum disajikan secara valid
dan real time.
BPK juga menemukan, identitas
kepesertaan Program JKN belum
dijadikan syarat dalam pengurusan
pelayanan publik, termasuk layan
an perbankan.
Atas permasalahan tersebut,
BPK pun berpendapat pemerintah
perlu mewujudkan data tunggal
peserta Program JKN yang valid
dan real time antara lain dengan
melakukan integrasi sistem data
base kepesertaan Program JKN
dengan sistem data base kementerian/lembaga/instansi lain.
Pemerintah juga perlu mewujudkan pencapaian target UHC
dengan melakukan koordinasi
kelembagaan dalam penyempurnaan/penyusunan peraturan de
ngan memasukkan kriteria identitas
kepesertaan Program JKN sebagai
syarat dalam pengurusan pelayanan publik, termasuk layanan
perbankan.

Pelayanan

BPK menemukan, masyarakat
peserta Program JKN belum men-

BPK BEKERJA

PENDAPAT BPK ATAS PROGRAM JKN
Pemerintah
telah
menyusun
Peta Jalan
JKN 20122019 dengan
menetapkan
delapan sasar
an yang akan
dicapai pada
2019. Namun,
sasaran tersebut belum
sepenuhnya
tercapai.
dapatkan pelayanan yang
optimal. Hal ini terjadi karena pendefinisian Kebutuhan
Dasar Kesehatan dalam
UU Nomor 40 Tahun 2004
belum dinyatakan secara
jelas.
Pemberian pelayanan kesehatan kepada
pasien juga belum dapat
dilakukan dengan cepat
karena terkendala dengan
permasalahan administrasi.
Pelayanan kesehatan, baik
berupa sebaran sumber
daya kesehatan (dokter/
tenaga medis/sarpras/
alat kesehatan) dan ketersediaan obat/kebutuhan
farmasi pada setiap wilayah
belum merata.
Selain itu, pengelolaan
penyediaan obat baik kuantitas, jenis, maupun waktu
belum dilakukan secara
optimal. Pelayanan kese-

ASPEK KEPESERTAAN
BPK telah melakukan pemeriksaan selama periode 2015-2019, namun
permasalahan yang ditemukan terkait penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk itu, BPK
memberikan pendapat terkait pengelolaan penyelenggaraan Program JKN
sebagai alternatif solusi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pendapat BPK ini memuat hasil kajian atas aspek kepesertaan, pelayanan,
dan pendanaan yang memengaruhi pengelolaan
penyelenggaraan Program JKN yang belum
optimal.
BPK berwenang memberikan pendapat
berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap
permasalahan yang berulang dan masih belum
terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

1

2

PENDAPAT BPK

Pemerintah belum dapat memenuhi
target pencapaian Universal Health
Coverage (UHC), karena:

BPK berpendapat
pemerintah harus segera:
Mewujudkan data
tunggal peserta
Program JKN yang
valid dan real time, antara
lain dengan melakukan
integrasi sistem data base
kepesertaan Program JKN
dengan sistem data base
kementerian/
lembaga/instansi lain.

Sistem data base kepesertaan
Program JKN belum terintegrasi
dengan sistem data base kementerian/ lembaga/instansi lain yang dapat
mendukung validitas data kepesertaan, serta belum
mampu merespons
dinamika perubahan kependudukan
sehingga data
kepesertaan
Program JKN belum
disajikan secara
valid dan real time.

Mewujudkan
pencapaian target
UHC dengan
melakukan koordinasi
kelembagaan dalam
penyempurnaan/
penyusunan peraturan
dengan memasukkan
kriteria identitas
kepesertaan Program JKN
sebagai syarat dalam
pengurusan pelayanan
publik, termasuk layanan
perbankan.

Identitas kepesertaan
Program JKN belum
dijadikan syarat dalam
pengurusan pelayanan
publik, termasuk layanan
perbankan.

hatan juga belum didukung dengan
penapisan teknologi kesehatan, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
(PNPK) yang memadai, serta penerap
an atau updating Indonesian Case
Base Groups (INACBG’s) tidak dapat
dilakukan sesegera mungkin.
Pelayanan kesehatan Rumah Sakit (RS) yang melebihi tarif INACBG’s
pun berisiko memengaruhi kualitas
pelayanan kesehatan pasien.

BPK berpendapat pemerintah perlu
mewujudkan pelayanan yang optimal
terhadap peserta Program JKN de
ngan mendefinisikan Kebutuhan Dasar
Kesehatan secara jelas sesuai dengan
prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam UU
Nomor 40 Tahun 2004.
Pemerintah juga perlu memperluas
penerapan penerbitan Surat Eligibilitas
Peserta (SEP) dengan fingerprint dalam

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

n

FEBRUARI 2021

11

BPK BEKERJA

layanan administrasi baik pada tingkat
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) maupun tingkat Fasilitas Kese
hatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Selain itu, pemerintah disarankan
untuk memetakan sumber daya
kesehatan secara komprehensif dan
menyusun pentahapan dalam rangka
pemenuhan dan pemerataan sumber
daya kesehatan di Indonesia.
Kemudian, pemerintah perlu mem-

perbaiki pengelolaan pemenuhan obat
dengan melibatkan kementerian/lembaga/daerah, fasilitas kesehatan milik pemerintah/swasta, dan penyedia barang.
BPK menilai, pemerintah perlu
mengefektifkan penapisan dan pembaruan teknologi kesehatan, menetap
kan dan memutakhirkan PNPK secara
berkala dan bertahap sesuai dengan
skala prioritas, serta melakukan evaluasi
atas aplikasi Diagnostic Related Group

Pendanaan

ASPEK PELAYANAN

PENDAPAT
BPK ATAS
PROGRAM

BPK telah melakukan pemeriksaan selama periode 2015-2019, namun
permasalahan yang ditemukan terkait penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum terselesaikan hingga saat
ini. Untuk itu, BPK memberikan pendapat terkait pengelolaan penyelenggaraan Program JKN sebagai alternatif solusi bagi pemerintah
dalam memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

JKN

Pendapat BPK ini memuat hasil kajian atas aspek kepesertaan,
pelayanan, dan pendanaan yang memengaruhi pengelolaan penyelenggaraan Program JKN yang belum optimal.
BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf
a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan. BPK memberikan pendapat terhadap permasalahan
yang berulang dan masih belum terselesaikan dengan tujuan untuk
menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.

PENDAPAT BPK

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

1

2

a. Mendefinisikan Kebutuhan Dasar Kesehatan secara
jelas sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan
prinsip ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam UU
Nomor 40 Tahun 2004.

Pemberian pelayanan kesehatan
kepada pasien belum dapat
dilakukan dengan cepat
karena terkendala dengan
permasalahan administrasi.

b. Memperluas penerapan penerbitan Surat Eligibilitas
Peserta (SEP) dengan finger print dalam layanan
administrasi baik pada tingkat FKTP maupun tingkat
FKRTL.

3

Pelayanan kesehatan, baik berupa
sebaran sumber daya kesehatan
(dokter/tenaga medis/sarpras/alat
kesehatan) dan ketersediaan
obat/kebutuhan farmasi
pada setiap wilayah
belum merata.

4

Pengelolaan penyediaan obat
baik kuantitas, jenis,
maupun waktu belum
dilakukan secara optimal.

5

Pelayanan kesehatan belum
didukung dengan penapisan
teknologi kesehatan, Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran
(PNPK) yang memadai, serta
penerapan atau updating
INACBG’s tidak dapat dilakukan
sesegera mungkin.

6

12

BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:
Mewujudkan masyarakat peserta Program JKN agar
mendapatkan pelayanan yang optimal dengan:

Pendefinisian Kebutuhan
Dasar Kesehatan dalam UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
belum dinyatakan secara jelas.

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

c. Memetakan sumber daya kesehatan secara
komprehensif dan menyusun pentahapan dalam
rangka pemenuhan dan pemerataan sumber daya
kesehatan di Indonesia.
d. Memperbaiki pengelolaan pemenuhan obat
dengan melibatkan kementerian/lembaga/daerah,
fasilitas kesehatan milik pemerintah/swasta, dan
penyedia barang.
e. Mengefektifkan penapisan dan pembaruan teknologi
kesehatan, menetapkan dan memutakhirkan PNPK
secara berkala dan bertahap sesuai dengan skala
prioritas, serta melakukan evaluasi atas aplikasi
Diagnostic Related Group (Grouper) dalam rangka
memperoleh alternatif solusi untuk mempercepat
proses updating pada aplikasi grouper.1
2

f. Melakukan evaluasi atas tarif INACBG’s untuk
meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan secara obyektif.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit
yang melebihi tarif INACBG’s
berisiko memengaruhi kualitas
pelayanan kesehatan pasien.

n

Keterangan Istilah
Grouper : Aplikasi yang berfungsi mengelompokkan hasil
diagnosa dan prosedur kesehatan menjadi kode
Case Based Group yang berlaku di suatu negara.
INACBG’s : Kode grup kasus layanan kesehatan yang dijadikan
dasar untuk pembayaran.
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(Grouper) dalam rangka
memperoleh alternatif
solusi untuk mempercepat proses updating pada aplikasi grouper.
Pemerintah juga perlu
melakukan evaluasi atas
tarif INACBG’s untuk meningkatkan efisiensi dan
memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan secara obyektif.

Defisit dalam pendanaan penyelenggaraan
Program JKN terus terjadi meski pemerintah telah memberikan bantuan
keuangan kepada Dana
Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan. Hal ini terjadi
karena BPJS Kesehatan
belum memiliki mekanisme pengumpulan iuran
yang efektif terutama untuk menjamin kolektibilitas dan validitas besaran
iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dan
Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU).
Penetapan dana kapitasi belum memperhitungkan norma kapitasi
berupa sumber daya manusia serta kelengkapan
sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki
FKTP. Pelayanan kesehatan yang semestinya
dapat dituntaskan pada
FKTP namun dirujuk ke
FKRTL, serta pelayanan
kesehatan promotif dan
preventif pada FKTP
belum optimal.
Aplikasi verifikasi
klaim pelayanan kesehat
an pada BPJS Kesehatan
masih perlu dilakukan
perbaikan, karena belum
dapat dimanfaatkan se-
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PENDAPAT BPK

PENDAPAT BPK ATAS PROGRAM JKN

ASPEK PENDANAAN

Mewujudkan kesinambungan kemampuan
keuangan DJS Kesehatan sehingga meminimalisir defisit
keuangan, yaitu dengan:

B

PK telah melakukan pemeriksaan selama periode 2015-2019, namun permasalahan yang
ditemukan terkait penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum
terselesaikan hingga saat ini. Untuk itu, BPK memberikan pendapat terkait pengelolaan penyelenggaraan Program JKN sebagai alternatif solusi
bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pendapat BPK ini memuat hasil kajian
atas aspek kepesertaan, pelayanan, dan
pendanaan yang memengaruhi pengelolaan
penyelenggaraan Program
JKN yang belum optimal.
BPK berwenang memberikan pendapat berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. BPK
memberikan pendapat terhadap permasalahan yang
berulang dan masih belum
terselesaikan dengan tujuan untuk menyelesaikannya demi perbaikan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan
negara.

A tif untuk menjamin kolektibilitas dan validitas besaran

Menyusun mekanisme pengumpulan iuran yang efekiuran terutama dari segmen PPU dan PBPU.

PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN

D

efisit
dalam
pendanaan
penyelenggaraan Program JKN
terus terjadi
meski pemerintah telah
memberikan
bantuan
keuangan
kepada DJS
Kesehatan,
karena:

BPJS Kesehatan
belum memiliki mekanisme pengumpulan iuran yang
efektif terutama
untuk menjamin
kolektibilitas dan
validitas besaran
iuran segmen Pekerja Penerima
Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Penetapan dana
kapitasi belum
memperhitungkan
norma kapitasi
berupa sumber
daya manusia
serta kelengkapan
sarana dan prasarana pelayanan
yang dimiliki Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP).

cara optimal dalam pengelolaan
beban pelayanan kesehatan.
Pemerintah juga belum optimal
dalam menyelesaikan defisit ke
uangan DJS Kesehatan sehingga
berisiko memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.
Kontribusi Anggaran Pendapat
an dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pendanaan Program JKN di
luar iuran Pekerja Penerima Upah
Penyelenggara Negara (PPU PN)
daerah pun belum optimal.
Atas permasalahan tersebut,
BPK berpendapat bahwa pemerintah harus mewujudkan kesinambungan kemampuan keuangan
DJS Kesehatan sehingga meminimalisir defisit keuangan.
Hal itu dapat diwujudkan de

Pelayanan kesehatan yang semestinya dapat dituntaskan pada FKTP
namun dirujuk ke
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL), serta pelayanan kesehatan
promotif dan preventif pada FKTP
belum optimal.

B

Melakukan reformasi besaran pembayaran kapitasi
kepada FKTP dengan mengacu pada standar besaran
tarif dan capaian indikator kinerja yang merujuk pada
kualitas pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan, kelengkapan sumber daya kesehatan, serta kepatuhan dan komitmen dalam pencegahan kecurangan.

C

Melakukan reformasi peran FKTP yang merupakan
garda terdepan dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia, melalui optimalisasi dana bidang kesehatan
dari APBN/APBD di fasilitas kesehatan milik Pemerintah dalam rangka meningkatkan upaya promotif, preventif, dan pola rujukan layanan kesehatan yang ideal.

D

Melakukan penyempurnaan aplikasi verifikasi klaim pelayanan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan risiko kecurangan yang mungkin terjadi.

E

Mengatasi defisit keuangan DJS Kesehatan sesuai
dengan kemampuan fiskal.

F

Mendorong kolaborasi pendanaan dengan pemerintah daerah sehingga memberi ruang bagi APBD untuk
berkontribusi dalam program JKN.

Aplikasi verifikasi
klaim pelayanan
kesehatan pada
BPJS Kesehatan masih perlu
dilakukan perbaikan, karena
belum dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan
beban pelayanan kesehatan.

ngan menyusun mekanisme pe
ngumpulan iuran yang efektif
untuk menjamin kolektibilitas dan
validitas besaran iuran terutama
dari segmen PPU dan PBPU.
Selain itu, melakukan reformasi
besaran pembayaran kapitasi kepada FKTP dengan mengacu pada
standar besaran tarif dan capaian
indikator kinerja yang merujuk pada kualitas pelayanan medis dan
nonmedis yang diberikan, keleng
kapan sumber daya kesehatan,
serta kepatuhan dan komitmen
dalam pencegahan kecurangan.
Kemudian, melakukan reformasi
peran FKTP yang merupakan garda
terdepan dalam sistem layanan
kesehatan di Indonesia, melalui
optimalisasi dana bidang kesehat

Pemerintah belum
optimal
dalam menyelesaikan
defisit keuangan DJS
Kesehatan
sehingga berisiko memengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan.

Kontribusi
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
(APBD) terhadap
pendanaan Program JKN di luar
iuran Pekerja
Penerima Upah
Penyelenggara
Negara (PPU
PN) daerah
belum optimal.

an dari APBN/APBD di fasilitas
kesehatan milik Pemerintah dalam
rangka meningkatkan upaya promotif, preventif, dan pola rujukan
layanan kesehatan yang ideal.
Penyempurnaan aplikasi verifikasi klaim pelayanan kesehatan
juga diperlukan pada BPJS Kesehatan dengan mempertimbangkan
risiko kecurangan yang mungkin
terjadi.
Pemerintah pun perlu meng
atasi defisit keuangan DJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan
fiskal. Selain itu, pemerintah perlu
mendorong kolaborasi pendanaan dengan pemerintah daerah
sehingga memberi ruang bagi
APBD untuk berkontribusi dalam
Program JKN. l
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BPJS KESEHATAN: DEFISIT BERAKHIR
BERKAT PERBAIKAN SISTEMIS
Arus kas DJS Kesehatan yang berangsur membaik menjadi hal
positif untuk keberlangsungan program JKN-KIS.

B

PJS Kesehatan meng
umumkan arus kas Dana
Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia
Sehat (JKN-KIS) mengalami surplus
pada 2020. Kondisi keuangan pun
dinyatakan berangsur sehat dengan
berakhirnya defisit.
Hal tersebut disampaikan BPJS
Kesehatan dalam konferensi pers
mengenai paparan kinerja dan kondisi keuangan DJS Kesehatan pada Senin (8/2). Konferensi pers tersebut sekaligus menjadi seremoni perpisahan
dari direksi BPJS Kesehatan 20162020 yang dipimpin Fachmi Idris se
iring berakhirnya masa jabatan.
Fachmi Idris dalam keterangannya
menyatakan, kondisi keuangan DJS
Kesehatan yang berangsur sehat ditunjukkan dengan kemampuan BPJS
Kesehatan dalam membayar seluruh
tagihan pelayanan kesehatan secara
tepat waktu kepada seluruh fasilitas
kesehatan. Pembayaran tersebut juga
termasuk penyelesaian pembayaran
atas tagihan tahun 2019.
“Data unaudited mencatat, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31
Desember 2020, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp18,7 triliun. Selain itu dengan
tata kelola yang andal, program JKNKIS pada tahun ini diharapkan mulai
dapat membentuk dana cadangan
teknis untuk memenuhi persyaratan
tingkat kesehatan keuangan DJS

Data unaudited mencatat,
setelah dilakukan pembayaran
kepada seluruh fasilitas kesehatan,
posisi per 31 Desember 2020,
DJS Kesehatan
memiliki saldo kas
dan setara kas
sebesar Rp18,7 triliun.

n

Fachmi Idris

bpjs-kesehatan.go.id
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Kesehatan sesuai regulasi,” kata Fachmi.
Fachmi menjelaskan, berakhirnya
defisit bukan hanya karena adanya pe
nyesuaian iuran peserta. Menurut dia,
surplus juga tercipta karena adanya perbaikan secara sistemis.
Ia menjelaskan, ada tiga hal yang
menjadi perhatian utama BPJS dalam
mengatasi defisit yang dikenal dengan
tiga pilar. Pilar pertama, kata dia, adalah
strategic purchasing. Strategi itu terkait
dengan bagaimana BPJS membelanjakan
uang untuk pelayanan bermutu, namun
dengan biaya terkendali.
Pilar kedua adalah revenue collection
atau penagihan iuran. Ia mengatakan,
terdapat peningkatan partisipasi pembayaran iuran peserta di masa pandemi
Covid-19.
Sedangkan pilar ketiga adalah risk
pooling atau pengumpulan risiko. Pada
intinya, strategi tersebut bertujuan untuk
memastikan adanya subsidi silang antar
peserta. Menurut dia, strategi itu dapat
berjalan baik karena jumlah peserta yang
terus meningkat.
“Kami juga terus melakukan advokasi dan edukasi, sehingga peserta tidak
hanya mendaftar pada saat sakit,” kata
Fachmi.
Fachmi mengatakan, arus kas DJS
Kesehatan yang berangsur membaik

menjadi hal positif untuk keberlangsung
an program JKN-KIS. “Tongkat estafet ini
diharapkan dapat meringankan laju direk
si BPJS Kesehatan di masa mendatang,”
tambah Fachmi.
Ia tak lupa menghimbau peserta
JKN-KIS untuk secara aktif memberikan
feedback atas layanan yang diberikan
oleh faskes dalam rangka perbaikan dan
komitmen layanan yang diberikan. Selain
itu, peserta diharapkan tetap rutin membayar iuran dan menaati prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan sebagai
wujud dukungan atas keberlangsungan
Program JKN-KIS.
“Kami sangat berterimakasih dan
mengapresiasi masyarakat khususnya
peserta JKN-KIS yang rutin membayar
iuran. Terima kasih juga kepada fasilitas
kesehatan, kementerian dan lembaga
terkait, pemerintah daerah serta DPR RI
yang turut mengawal dan berkontribusi
dalam upaya keberlangsungan program
JKN-KIS,” ujar Fachmi.
Fachmi menambahkan, saat ini masih
perlu adanya upaya bersama juga untuk
memenuhi amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubah
an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam
pasal 37 disebutkan, kesehatan keuang
an aset DJS Kesehatan diukur berdasarkan aset bersih DJS Kesehatan dengan
ketentuan yaitu paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk
1,5 bulan ke depan dan paling banyak
sebesar estimasi pembayaran klaim untuk
6 bulan ke depan.
“Aset neto yang sehat ini dihitung,
jika dalam istilah asuransi bisa dikatakan
sebagai modal minimum atau risk based
capital (RBC) dari DJS Kesehatan untuk
mengelola program JKN-KIS. Tentu upaya penyehatan DJS Kesehatan ini terus
diupayakan pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta
tetap optimal,” ujar Fachmi. l
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BPK TELISIK LIMA RISIKO DALAM PEMERIKSAAN LKKL
Pemeriksa akan melakukan penilaian dan pengujian secara mendalam pada akun-akun
berisiko tinggi agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini mengenai
kewajaran penyajian laporan keuangan (LK).

A

nggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Hendra Susanto menyatakan,
BPK menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis
risiko atau risk based audit dalam pemeriksaan
laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL)
2020. Pemeriksa akan melakukan penilaian dan
pengujian secara mendalam pada akun-akun
berisiko tinggi agar diperoleh keyakinan yang
memadai dalam penentuan opini mengenai
kewajaran penyajian laporan keuangan (LK).
Hendra menjelaskan, akun yang akan menjadi fokus pemeriksaan BPK adalah penyajian
LK BLU (badan layanan umum), persediaan,
aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan,
aset lainnya, penerimaan negara bukan pajak
(PNBP), belanja barang, dan belanja modal.
“Terutama pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk penanganan Covid-19,” kata
Hendra dalam entry meeting pemeriksaan atas
13 LKKL Tahun 2020 di lingkungan Auditorat
Keuangan Negara I, Kamis (4/2).
Hendra memaparkan, terdapat lima risiko
dalam pengelolaan anggaran terkait pena
nganan Covid-19. Risiko pertama adalah risiko
strategis, yaitu risiko tujuan kebijakan tidak
tercapai secara efektif dan efisien. Kedua, risiko moral hazards dan kecurangan, yaitu risiko
penyalahgunaan wewenang dan kecurangan
dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat
merugikan keuangan negara.
Risiko ketiga adalah resiko operasional,
yaitu risiko terkendalanya pelaksanaan di
lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, koordinasi pusat dan
daerah, validitas data, dan banyaknya peratur
an baru yang harus diterapkan dalam waktu
secepatnya. Kemudian, kata Hendra, risiko
kepatuhan, yaitu risiko pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan (termasuk risi-
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Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK,
Hendra Susanto

Menkopolhukam, Mahfud MD

ko penyimpangan dalam pengadaan barang/
jasa dapat menimbulkan risiko hukum.
Sedangkan risiko terakhir adalah risiko pe
nyajian laporan keuangan. Ia menjelaskan, risiko penyimpangan dalam pengadaan barang/
jasa di masa pandemi Covid 19 dapat mempengaruhi akun belanja modal, belanja barang,
persediaan dan aset tetap yang berdampak
pada kewajaran penyajian laporan keuangan
pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, hasil pemeriksaan atas

BPK BEKERJA

n

Penyerahan Surat Tugas pemeriksaan kepada Pimpinan Kementerian Lembaga.

LKKL tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 20
entitas yang diperiksa oleh AKN I, terdapat 17
KL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2 KL mendapat opini Wajar De
ngan Pengecualian (WDP), dan satu entitas BPK
Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).
“BPK berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mendapat perhatian dari segenap pimpinan KL untuk segera ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar
dia. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan penting dilakukan agar opini LKKL yang
telah baik dapat dipertahankan.
Sebagai informasi, BPK memiliki kewenang
an untuk memeriksa laporan keuangan maupun
kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, AKN I memiliki tugas untuk
memeriksa 20 kementerian/lembaga. Tujuan
utama pemeriksaan laporan keuangan adalah
untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Kriteria yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah
kesesuaian laporan keuangan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengung
kapan informasi keuangan dalam laporan
keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian

n

Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan per
undang-undangan.

Komitmen pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah saat ini fokus di tiga hal terkait penge
lolaan keuangan negara. Ketiganya adalah
anggaran untuk menangani pandemi Covid-19,
pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial.
Mahfud menjelaskan, anggaran untuk ketiga
hal tersebut sangat besar sampai-sampai pemerintah mesti mengeluarkan Perppu Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
“Karena anggarannya sangat besar, pemerintah ingin agar kucurannya sampai ke tujuan
yang tepat dan tidak diselewangkan. Oleh
karena itu, kami selalu berkonsultasi bahkan
meminta BPK memeriksa ini dengan sebaikbaiknya. Kami juga tidak main-main bila ada
yang melanggar hukum, kami laporkan ke KPK,
Kejaksaan Agung atau kepolisian agar bisa diselesaikan secara hukum,” ucap dia. l

Penyerahan Surat Tugas pemeriksaan kepada Pimpinan Kementerian Lembaga.
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BPK SIAP PERIKSA PENYALURAN SUBSIDI

n

Anggota II//Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Pius Lustrilanang memimpin taklimat awal
pemeriksaan LKBUN.

Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut, dilaksanakan juga PDTT pada
BUMN Operator terkait penyaluran barang/jasa bersubsidi, realisasi belanja
subsidi/belanja lainnya/pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun
berjalan, dan perhitungan utang/piutang subsidi/belanja lainnya.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
akan melaksanakan pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun
2020. Mengawali rangkaian pemeriksaan LKBUN tersebut, BPK
menggelar taklimat awal atau entry meeting
secara virtual yang dipimpin langsung oleh
Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara BPK Pius Lustrilanang di Kantor Pusat
BPK, pada Selasa (26/1) di Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan,
pejabat Pimpinan Tinggi Madya/eselon I di
lingkungan BPK dan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bertindak selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) BUN, Kepala Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
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Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Direksi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Tim
Pemeriksa LKBUN Tahun 2020.
Dalam sambutannya, Pius mengatakan, pemeriksaan LKBUN Tahun 2020 bertujuan untuk
memberikan opini atas kewajaran LKBUN Tahun 2020.
“Pemeriksaan tersebut meliputi transaksi
dan akun-akun yang terkait dengan Pengelolaan Utang, Hibah, Investasi Pemerintah,
Pemberian Pinjaman, Transfer Daerah, Belanja
Subsidi, Belanja Lainnya, Transaksi khusus,
dan unit badan lainnya serta akuntansi pusat,”
jelasnya.
Bersamaan dengan pemeriksaan tersebut,
dilaksanakan juga Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT) pada BUMN Operator terkait
penyaluran barang/jasa bersubsidi, realisasi
belanja subsidi/belanja lainnya/pembiayaan

BPK BEKERJA

pemeriksaan LKBUN
Tahun 2020 bertujuan
untuk memberikan opini
atas kewajaran LKBUN
Tahun 2020.
n

n

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara BPK Pius Lustrilanang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun
berjalan, dan perhitungan utang/piutang
subsidi/belanja lainnya. Selain itu, PDTT juga
dilakukan pada SKK Migas selaku Pengelola
Kegiatan Hulu Migas terkait kegiatan pengelolaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Migas.
Pius menyampaikan, BPK akan melakukan
komunikasi yang intensif dengan Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang mengaudit LK BUMN.
Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi isuisu signifikan pada LK BUMN yang berpotensi
mempengaruhi LKBUN dan ketepatan waktu
penyelesaian auditnya dalam rangka konsolidasi ke dalam LKBUN (audited).
“Hal tersebut mempertimbangkan saldo akun investasi permanen yang sangat
signifikan terhadap nilai Aset pada Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/LKBUN,”
ungkapnya.

Pada pertemuan virtual tersebut juga
disampaikan, pemeriksaan LKBUN Tahun
2020 dilaksanakan dengan pendekatan audit
berbasis risiko atau risk based audit (RBA). Pemeriksaan ini akan difokuskan pada area-area
berisiko yang telah diidentifikasi pada masa
pemeriksaan interim atau pendahuluan termasuk risiko kecurangan.
Pada akhir sambutannya, Pius meminta
agar seluruh pejabat yang hadir agar mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKBUN Tahun 2020. Menurutnya, komunikasi
yang efektif perlu dikembangkan selama
proses pemeriksaan, sehingga setiap permasalahan dan kendala dapat direspon dengan
cepat.
“Dukungan Bapak/Ibu atas kelancaran
pemenuhan data dan informasi selama proses pemeriksaan LKBUN Tahun 2020, sangat
kami perlukan untuk mendukung efektivitas
pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK, sesuai
dengan kode etik, Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara, serta ketentuan perundang-undangan,” tutupnya. l

n

Taklimat awal pemeriksaan LKBUN secara virtual.
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Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Isma Yatun memimpin kegiatan Entry Meeting.

ANGGOTA IV DORONG PENINGKATAN
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
Pertemuan ini merupakan awal dari kegiatan rutin yang dilakukan BPK untuk
melakukan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga TA 2020.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melaksanakan taklimat awal atau
entry meeting atas Pemeriksaan
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun
Anggaran (TA) 2020 pada entitas
di lingkungan Auditorat Utama Keuangan
Negara (AKN) IV BPK, Rabu (13/1). Kegiatan
yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin
langung oleh Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Isma Yatun.
Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan
Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo, serta Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Agung Kuswandono.
Pada kesempatan tersebut, Isma Yatun
menyampaikan gagasan kepada entitas me
ngenai terobosan agar tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK lebih bermakna untuk
perbaikan tata kelola. Gagasan tersebut yaitu
agar capaian tindak lanjut rekomendasi BPK,
menjadi salah satu tolok ukur bagi satuan kerja dalam pembayaran tunjangan kinerja.
“Begitu pula dengan rekomendasi yang
berupa sanksi atau teguran juga bisa dikait
kan dengan potongan pembayaran tunjang
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an kinerja,” ungkapnya.
Isma berharap gagasan tersebut menjadi
perhatian yang sangat serius untuk dapat
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Isma mengatakan, pemeriksaan BPK dilakukan
secara rutin setiap tahun dan bertujuan untuk
memberikan opini. Opini adalah pendapat
profesional pemeriksa, mengenai kewajaran
informasi yang disampaikan dalam laporan
keuangan.
“Kriteria pemberian opini tersebut adalah kesesuaian penyajian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan
pengungkapan informasi sesuai ketentuan
SAP, serta kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan efektivitas Sistem
Pengendalian Intern (SPI),” jelasnya.
Pertemuan ini merupakan awal dari kegiat
an rutin yang dilakukan BPK untuk melakukan
pemeriksaan laporan keuangan kementerian/
lembaga TA 2020. Auditor Utama Keuangan
Negara IV BPK Syamsudin menjelaskan, pemeriksaan yang berlangsung selama 90 hari
tersebut akan dilaksanakan dengan mengutamakan prosedur pemeriksaan secara virtual.
“Pemeriksaan LKKL tahun ini akan kami
utamakan pelaksanaan prosedur auditnya
secara virtual atau pemeriksaan jarak jauh,
kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa
dilakukan secara virtual,” jelasnya pada pertemuan yang juga dihadiri oleh pemeriksa di
lingkungan AKN IV BPK tersebut. l
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BPK TETAP JAGA KUALITAS PEMERIKSAAN
DI TENGAH PANDEMI
BPK memerlukan dukungan entitas, khususnya satuan kerja (satker) terkait
dalam menyediakan data dan informasi agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
berjalan lancar dan tepat waktu.

n

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK, Bahrullah Akbar

P

emeriksaan atas laporan keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2020 akan dilaksanakan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
tanpa mengurangi kualitas meski di tengah
pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan
pemeriksaan tetap memperhatikan protokol
kesehatan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penularan.
Hal itu disampaikan oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bahrullah Akbar pada kegiatan taklimat awal atau entry meeting di Kantor
Pusat BPK, Jakarta, pada Senin (25/1). Taklimat awal
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) TA 2020 pada entitas di Lingkungan
Auditorat Keuangan Negara (AKN) V BPK tersebut dilaksanakan secara virtual.
Bahrullah dalam sambutannya menegaskan, BPK
memerlukan dukungan entitas, khususnya satuan kerja
(satker) terkait dalam menyediakan data dan informasi
agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berjalan lancar
dan tepat waktu.
“Dalam masa pandemi ini, penugasan pemeriksaan
atas LKKL dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
akan tetap dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas.
Oleh karena itu, kami mohon dukungan entitas khususnya satuan kerja terkait dalam menyediakan data dan
informasi selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan,
sehingga kegiatan pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu,” ungkapnya.

Selain itu, Bahrullah juga meminta kepada menteri
atau kepala lembaga atau badan dan jajarannya agar
mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan
dalam pelaksanaan pemeriksaan ke dalam bentuk soft
copy.
“Agar prosedur pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan tanpa kendala, kami harapkan dan menjadi
perhatian bagi menteri dan kepala lembaga/badan
agar seluruh dokumen telah dipindai menjadi bentuk
soft copy dan dikirimkan melalui platform berbagi file,”
jelasnya.
Taklimat awal merupakan langkah awal dari rang
kaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang
dilakukan oleh BPK. Tujuan dari taklimat awal yaitu
untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hal-hal
yang terkait dengan proses pemeriksaan. Hal itu antara
lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, waktu
pemeriksaan, dan kriteria pemeriksaan.
Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Auditor Utama Keuangan Negara
V Akhsanul Khaq, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS),
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pelaksana Badan
Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS),
dan para pemeriksa di lingkungan AKN V BPK. l
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Para undangan Entry Meeting hadir secara virtual.
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BPK PERBANYAK
PEMERIKSAAN
DENGAN
FORMAT LFAR
Dalam format LFAR,
pemeriksaan laporan
keuangan entitas akan
dilengkapi dengan
pemeriksaan kinerja.

B

adan Pemeriksa Keuang
an (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan
dengan pendekatan
Long Form Audit Report
(LFAR) di seluruh perwakilan daerah pada semester I 2021.
Hal ini melanjutkan proyek percontohan pada pemeriksaan semester
I tahun lalu yang dilaksanakan pada
lima provinsi.
Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara BPK Bahrullah
Akbar menyampaikan, penyampaian
hasil pemeriksaan dengan LFAR adalah upaya meningkatkan nilai tambah
pemeriksaan BPK.
“Pemikiran ini tidak ujug-ujug
muncul tapi memang ada best prac
tices-nya,” ujar Bahrullah kepada
Warta Pemeriksa, Kamis (11/2).
Dalam format LFAR, pemeriksaan laporan keuangan entitas akan
dilengkapi dengan pemeriksaan
kinerja. Pada tahun lalu, BPK telah
menggunakan skema itu pada pemeriksaan di Aceh, Lampung, Banten,
DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
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Anggota VPimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara BPK, Bahrullah Akbar
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n

Auditor Utama KN V BPK, Akhsanul Khaq

Bahrullah menyampaikan, BPK saat ini tengah berupaya meningkatkan
jumlah pemeriksaan kinerja. Berdasarkan salah satu hasil peer review
dari NIK Polandia, BPK dinilai masih
kurang dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja. Selain itu, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) 2019 telah
mencapai 90 persen.
“Apabila semua sudah mendapatkan WTP maka mau apalagi kita
selanjutnya?” ungkap Bahrullah.
Bahrullah menyampaikan, dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan terdapat tiga buku
yakni mengenai opini, sistem pengen
dalian intern (SPI), dan kepatuhan.
Menurut Bahrullah, buku mengenai
SPI dan kepatuhan bisa dijadikan
satu. Sementara, dalam buku ketiga
dapat dilaporkan certain area of the
performance atau kinerja.
Skema LFAR akan diterapkan di
seluruh Perwakilan BPK untuk tingkat
provinsi. Meski belum menyeluruh
hingga ke level pemerintahan kabupaten/kota, Bahrullah menilai, upaya
ini sudah menunjukkan arah perkembangan yang positif.
“Saya kira dengan ini kita sudah
on the right track,” ungkapnya.
Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq
menjelaskan, pada tahun lalu pemeriksaan dengan pendekatan LFAR
dilaksanakan dengan tema terkait
pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur di Aceh, Lampung, dan

Terkait pelayanan publik
dan program
utama masingmasing Pemda
yang sifatnya
khas juga bisa
menjadi
pertimbangan.

Jawa Timur. Kemudian, pemeriksaan kinerja dengan tema terkait penanganan
bencana dilaksanakan di Banten.
“Kemudian di DKI Jakarta yang memang menjadi perhatian publik adalah
pengendalian pencemaran udara,”
ungkap Akhsanul.
Pada tahun ini, seluruh perwakilan
baik di wilayah barat maupun timur
akan melakukan pemeriksaan dengan
pendekatan LFAR. Tema-tema pemerik
saan yang dipilih nantinya diharapkan
berkaitan dengan perhatian publik.
Selain itu, tema pemeriksaan juga perlu
dikaitkan dengan target pembangunan
jangka menengah daerah tersebut.
Akun-akun signifikan dalam laporan
keuangan seperti aset juga bisa menjadi sorotan. “Terkait pelayanan publik
dan program utama masing-masing
Pemda yang sifatnya khas juga bisa
menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Sementara itu, pada semester II
2020, AKN V BPK juga melaksanakan
pemeriksaan kinerja. Pada tahun lalu,
pemeriksaan kinerja untuk mendukung
pemeriksaan tematik nasional pada
2021 terkait peningkatan kualitas dan
daya saing sumber daya manusia
(SDM).
Akhsanul mengatakan, pemeriksaan
yang dilakukan yakni pemeriksaan
kinerja atas efektivitas penerapan
kurikulum dalam penyelenggaraan
pendidikan madrasah. Pemeriksaan itu
dilaksanakan pada Kementerian Agama yang merupakan salah satu entitas
di lingkungan AKN V.
Kemudian, terdapat pemeriksaan
kinerja atas efektivitas pengelolaan
Badan Layanan Umum (BLU) pada UIN
Sunan Gunung Jati dan UIN Syarif Hidayatullah.
Selain itu, AKN V juga melakukan
pemeriksaan yang berfokus pada percepatan penerapan sistem pemerintah
berbasis elektronik atau e-government.
“Ini kita lakukan melalui pemerik
saan kinerja atas penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di
Kemendagri pada 2019-2020. Selain
itu kita lakukan pemeriksaan di daerah
pada 42 pemda,” ungkap Akhsanul. l
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BPK GELAR PEMERIKSAAN TEMATIK
PEMBANGUNAN SDM
Satuan kerja di BPK akan bergerak bersama untuk melakukan
pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan SDM sesuai
dengan bidang tugas dan portofolio masing-masing.

B

adan Pemeriksa Keuangan
(BPK) pada semester II tahun ini akan melakukan pemeriksaan tematik mengenai pembangunan sumber
daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing. Pemerik
saan tematik merupakan pemeriksaan
yang dilakukan beberapa satuan kerja
secara serentak. Pemeriksaan berkaitan
dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK
atas program pemerintah dalam suatu
bidang yang diselenggarakan berbagai
entitas pemeriksaan.
Auditor Utama Keuangan Negara VI
BPK Dori Santosa mengatakan, pemerik
saan tematik atas pembangunan SDM
sebetulnya telah disiapkan sejak akhir
2019 hingga semester I 2020. Namun,
seiring adanya pandemi Covid-19, BPK
memfokuskan sumber daya pemeriksaan
pada upaya pemerintah dalam mena
ngani pandemi Covid-19.
“Jadi, karena melihat perkembangan isu pemeriksaan dan
arahan pimpinan, AKN
(Auditorat Keuangan

upklyak-freepik
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Negara) VI mengubah rencana pemeriksaannya menjadi pemeriksaan atas
penanganan Covid-19,” ungkap Dori
yang pernah menjabat sebagai Kepala
Perwakilan BPK RI Papua kepada Warta
Pemeriksa, Senin (16/2).
Terkait pemeriksaan penanganan
Covid19, Dori menjelaskan bahwa AKN
VI turut melakukan pemeriksaan pena
nganan Covid19 di bidang kesehatan,
pendidikan, dan keuangan daerah. Oleh
karena pada tahun ini Covid-19 telah
menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah, strategi pemeriksaan BPK yang
melihat agenda pembangunan nasional
juga memperhatikan dampak pandemi
tersebut.
“Untuk sudut pandang pemeriksaannya, AKN VI akan melihat lebih lanjut
kebijakan pembangunan SDM dengan
tetap memperhatikan penanganan Covid-19 pada pemeriksaan tematik nasional nanti,” ujar Dori.
Rencana pemeriksaan pembangunan
SDM sekaligus mengimplementasikan
strategi pemeriksaan pada Renstra BPK
2020-2024. Secara umum, tutur dia,
pemerintah memiliki tiga strategi utama
dalam pembangunan SDM, yaitu pe
nguatan sektor kesehatan, pendidikan
dan daya saing, serta reformasi perlindungan sosial.
Strategi pembangunan tersebut dilaksanakan oleh lintas kementerian atau
lembaga. Oleh karena itu, satuan-satuan
kerja di BPK akan bergerak bersama
untuk melakukan pemeriksaan tematik
nasional atas pembangunan SDM sesuai
dengan bidang tugas dan portofolio masing-masing.
“Hal ini menunjukkan bahwa BPK

SOROTAN

n

Dori Santosa

sebagai lembaga pemeriksa harus agile
dalam menyikapi kondisi yang berkembang dalam isu pemeriksaan keuangan
negara. Kita memang telah merencanakan pemeriksaan, namun apabila isu
pemeriksaan menghendaki perubahan,
maka kita harus cepat menyesuaikan
dengan kondisi lapangan,” ucap Dori.
Kebutuhan SDM, ucap dia, akan
difokuskan sesuai dengan prioritas pemeriksaan tematik nasional atas pembangunan SDM, termasuk penanganan
Covid-19. Untuk selanjutnya, sumber daya dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
strategi pemeriksaan BPK lainnya.
“Apabila masih terdapat sumber
daya yang memungkinkan, maka dapat
dilakukan pemeriksaan tematik lokal dan
pemeriksaan signifikan lainnya. Ini bisa
saja termasuk pemeriksaan atas bencana
di pemerintah daerah. Namun tentunya
kita harus menghitung kembali sumber
daya yang kita miliki,” ungkap Dori.
Dori menambahkan, AKN VI pada
tahun ini juga berkomitmen melanjutkan
pelaksanaan Long Form Audit Report
(LFAR) secara lebih luas. Sesuai keputus
an Badan, kata dia, LFAR diterapkan di

Apabila masih terdapat sumber daya
yang memungkinkan, maka dapat
dilakukan pemeriksaan tematik lokal
dan pemeriksaan signifikan lainnya.
Ini bisa saja termasuk pemeriksaan
atas bencana di pemerintah daerah.

setiap BPK Perwakilan untuk pemerintah
provinsi.
“Pada 2020 kami telah menyusun
Pokja LFAR untuk menyusun kebijakan
dan persiapan pelaksanaan pada pelaksanaan pemeriksaan LKPD tahun ini,”
kata Dori.
Sebagai informasi, BPK menginisiasi
LFAR sebagai implementasi ISSAI 12
tentang Value and Benefit of SAI’s untuk
memberikan nilai tambah pemeriksaan,
terutama ke pemerintah daerah. Melalui
LFAR, pemeriksaan laporan keuangan
entitas akan dilengkapi dengan pemeriksaan kinerja. l
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SHARING KNOWLEDGE

MENGELOLA PEMERIKSAAN SDGS DI DUNIA
Pengalaman BPK dalam menangani
permasalahan di sektor publik turut
membantu Yudi Ramdan dalam menjalani
tugasnya di IDI sebagai Manager Capacity
Development SDGs.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus
melebarkan sayapnya dalam kegiatan internasional dengan mengirimkan insan-insan
terbaiknya. Salah satunya, yakni Yudi Ramdan Budiman yang telah menyelesaikan secondment di Intosai Development Initiative
(IDI) sebagai Manager Capacity Development SDGs.
Sejak Mei 2018, Yudi pun meninggalkan Tanah Air
untuk bertugas di Oslo, Norwegia selama tiga tahun. Dari
tugas itu, Yudi mengumpulkan banyak pengalaman yang
dapat dikembangkan untuk kemajuan BPK ke depan. Yudi mengatakan, tugasnya sebagai seorang manajer yakni
mengelola semua inisiatif terkait peningkatan kapasitas
pemeriksaan terkait isu Sustainable Development Goals
(SDGs). Yudi pun harus merangkul 140 Supreme Audit
Institution (SAI) dari berbagai negara di dunia.
Inisiatif yang menjadi tanggung jawabnya antara
lain advokasi dan promosi pemeriksaan SDGs. Yudi
harus merancang berbagai kegiatan yang memberikan
pemahaman kepada berbagai pihak baik di kalangan
komunitas SAI dan diluar komunitas tentang Agenda
2030 dan SDGs serta pemeriksaan SDGs.
Kemudian, Yudi mengelola penyusunan panduan
pemeriksaan SDGs dan publikasi hasil pemeriksaan
SDGs yang akan menjadi rujukan SAI dalam pemeriksaan SDGs. Terakhir, adalah memfasilitasi Cooperative
Audit Pemeriksaan SDGs yang dilaksanakan oleh SAI.
“Selain itu, saya juga terlibat dengan inisiatif lainnya
seperti SAI PMF, implementasi ISSAI, serta kerja sama
IDI dan BPK. Hampir sebagian besar memang terkait
dengan pemeriksaan SDGs,” ungkap Yudi kepada Warta
Pemeriksa, Senin (1/2).
Yudi menyampaikan, selama tiga tahun telah berpartisipasi dalam 17 pertemuan baik di tingkat global,
regional, maupun nasional. Pertemuan internasional
antara lain SAI Leadership and Stakeholder di markas
besar yang dihadiri pimpinan SAI lebih dari 70 negara.
Selain itu, terdapat pertemuan dengan organisasi
regional ARABOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI yang
juga menjadi bagian dari advokasi pemeriksaan SDGs.
Promosi peranan SAI juga dilaksanakan pada acara
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internasional lainnya yang melibatkan berbagai organisasi terkait SDGs seperti World Bank, UNDESA, CEPA,
IISD, OECD, UNESCAP, dan UNECA.
Kontribusi lainnya yang ditelurkan oleh Yudi adalah menyusun dua panduan pemeriksaan SDGs yaitu
Audit Guidance of SDG Preparedness Audit dan IDI’s
SDG Audit Model (ISAM). Kedua panduan tersebut
sudah diunggah di situs resmi IDI dan tersedia dalam
empat Bahasa. Sudah banyak SAI yang menggunakan
panduan tersebut untuk memeriksa pelaksanaan SDGs
pada masing-masing negara.
“Selain itu, saya membantu penyusunan publikasi
kompilasi hasil pemeriksaan SDGs yang dluncurkan di
markas PBB pada Juli 2019 yang berjudul ‘Are Nations
Prepared for Implementation of the 2030 Agenda’,”
ujar Yudi.
Kegiatan lain yang menantang adalah memfasilitasi
dua cooperative audit yaitu Cooperative Audit of SDG
Preparedness Audit dan Cooperative Audit of SDG
Implementation. Setidaknya ada sekitar 120 tim pemeriksa dari berbagai SAI yang diberi bantuan mulai pe
nyiapan materi pelatihan, penyelenggaraan e-learning
course, sampai dengan dukungan proses pemeriksaan
SDGs-nya.
Kegiatan lain adalah terlibat dengan inisiatif SAI
PMF dan implementasi ISSAI yang diusung oleh IDI.
“Selain itu, yang terkait dengan BPK saya terlibat
prakarsa kerja sama strategis antara BPK dan IDI yang
berhasil ditandatangani pada September 2019. Kerja
sama ini memberikan kesempatan bagi BPK untuk
menjalin pengembangan kapasitas untuk kedua belah
pihak,” ujarnya.
Yudi mengatakan, salah satu tantangan dalam pekerjaannya adalah mengkolaborasikan seluruh pihak
terkait. Dia mencontohkan, ketika menyusun ISAM,
terdapat berbagai ahli dari lembaga internasional serta
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SAI untuk mematangkan panduan tersebut.
Yudi menjelaskan, kompleksitas dalam menyusun
panduan itu relatif cukup tinggi. Hal ini karena terdapat
cara pandang berbeda-beda dari berbagai pihak.
“SAI saja ada yang besar dan kecil. Bentuk SAI di
luar sana juga bermacam-macam. Kompleksitas itu
kemudian membantu memberikan pemahaman yang
komprehensif agar kita bisa melayani klien dalam hal
ini SAI dari semua negara,” ujar Yudi.
Yudi mengatakan, untuk membuat model pemerik
saan untuk level global tidak bisa terlalu canggih dan
tidak bisa juga terlalu sederhana. Panduan itu harus
berada di tengah-tengah
sehingga ketika diterapkan
bisa diterima oleh SAI seluruh dunia.
Yudi menyampaikan,
pengalaman BPK dalam
menangani permasalahan
di sektor publik turut mendukungnya menghadapi
tantangan tersebut. Setelah
berkiprah lebih dari 25 tahun, Yudi merekam berbagai
permasalahan yang pernah
dihadapi BPK.
“Pengalaman BPK dalam
menangani permasalahan
di sektor publik itu menjadi
referensi utama saya ketika
saya mengidentifikasi permasalahan dan pemeriksaan
apa yang harus pas untuk hal
itu,” ujarnya.
ISAM kemudian telah diluncurkan pada Maret 2020
untuk menjadi pedoman
bagi seluruh SAI di dunia dalam pemeriksaan SDGs.

Pelajaran untuk BPK

Yudi menyampaikan, pengalamannya berkiprah di
IDI selama tiga tahun menjadi bekal penting untuk ditularkan kepada BPK. Salah satu pengalaman berharga
itu, menurut Yudi, adalah memahami proses bisnis pemeriksaan dari berbagai SAI di dunia. Proses bisnis itu
mulai dari perencanaan strategis, pengelolaan sumber
daya, pelaksanaan proses bisnis pemeriksaan, sampai
dengan interaksi dengan pemangku kepentingan.
“Ini menjadi pengetahuan sekaligus informasi bagi
refleksi saya yang mungkin dapat diterapkan di BPK,”
ujar Yudi.
Selain itu, Knowledge Management System men-

jadi pelajaran berharga lainnya. Menurut Yudi, hal itu
memberikan dasar bagaimana mendokumentasikan
ide, pemikiran, perspektif, dan keahlian dari berbagai
ahli di bidang SDGs dan pemeriksaan kedalam sebuah
panduan.
Yudi mengatakan, sistem pengetahuan ini menjadi
penting agar BPK tidak lagi bersandar kepada individu
tapi justru bersandar kepada sistem.
“Sehingga, siapa pun pimpinannya, siapa pun auditornya, kalau sistem pengetahuan itu bagus, kaderisasi
bisa berjalan dengan baik,” ujar Yudi.
Yudi pun merangkum pengalaman itu dan memberikan empat usulan program
kepada BPK. Usulan pertama adalah BPK-Impact. Hal
itu merupakan inisiatif yang
mencoba mendorong proses bisnis BPK agar mempercepat dampak pemeriksaan. “Sehingga, BPK dapat
menjadi sebuah impact-driven SAI,” kata Yudi.
Usulan selanjutnya,
adalah Pusat Aplikasi dan
Kajian Audit SDGs (Pusaka
SDG). Yudi berharap, forum
ini dapat menjembatani semua pihak internal maupun
eksternal, tingkat nasional,
regional, bahkan internasional mengenai pemeriksaan
SDGs. Kegiatannya merupakan advokasi, asistensi,
dan penelitian mengenai
pendekatan, metode, dan
teknik pemeriksaan SDGs ke
depannya.
Selain itu, seiring dengan
tingginya tuntutan mengenai
kualitas pemeriksaan BPK, Yudi menawarkan forum yang
membahas tindak lanjut mengenai tingkat kepatuhan
BPK terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Forum itu juga mengkaji sinkronisasi SPKN terhadap ISSAI. Program itu dinamakan FOKUS SPKN atau
Forum Kepatuhan dan Sinkronisasi SPKN.
Kemudian, berdasarkan pengalamannya mengelola
program capacity development di INTOSAI, Yudi
mengusulkan Sistem Pendidikan Kolaboratif yang Efek
tif dan Terintegratif Pemeriksaan Keuangan Negara
(SIPAKET PKN).
“Upaya ini memastikan link and match antara proses pendidikan dan dukungannya dengan proses pemeriksaan dengan basis platform digital,” kata Yudi. l
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BPK BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN
PENGAWASAN BANK
INTOSAI WGFMRR dapat menjadi sarana pengenalan dan eksternalisasi
peran BPK kepada komunitas internasional.

n

Tortama KN II Laode Nusriadi dan delegasi BPK RI.

B

adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) kembali
diundang untuk memberikan
paparan mengenai pengalaman
pemeriksaan pada pertemuan
kelompok kerja modernisasi
keuangan dan reformasi peraturan (Working
Group on Financial Modernization and Regulatory Reform) organisasi lembaga pemeriksa
internasional (International Organization of
Supreme Audit Institutions)
atau INTOSAI WGFMRR.
Forum yang digelar secara
virtual pada Jumat (22/1)
tersebut bertujuan mening
katkan pengetahuan lembaga pemeriksa (supreme audit institution/SAI)
tentang kebijakan pemerintah terkait dengan
peraturan keuangan, perubahan peraturan,
serta peran bank sentral selama pandemi Covid-19. Pertemuan ini dihadiri 44 peserta dari
18 SAI.
Auditor Utama Keuangan Negara II Laode
Nusriadi memimpin delegasi BPK yang terdiri
atas Kepala Auditorat II.D Thomas Ipoeng
Andjar Wasita, Kepala Biro Humas dan Kerja
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Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala
Subauditorat II.C.1 Hartono Ari Susetyo, Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma
Ayu Rusnasanti, dan Tim Kerja Sama Internasional. Laode dalam pertemuan tersebut
memaparkan pengalaman BPK pada pemerik
saan pengawasan bank yang diawali dengan
mandat BPK dan reformasi sistem keuangan
di Indonesia.
Laode menjelaskan metodologi pemeriksaan yang dilakukan adalah
dengan melakukan reviu,
antara lain implementasi
Basel III, Bank Supervision Methodology, Bank
Supervision Report, Supervision Working Paper, dan regulasi bank
yang ditetapkan otoritas. Adapun tantangan
dalam pelaksaan pemeriksaan ini yang dapat
menjadi pembelajaran SAI, antara lain, adalah
mengomunikasikan hasil pemeriksaan dengan
pemangku kepentingan, aturan kerahasiaan
bank, dan integrated audit strategy.
Laode mengatakan, BPK saat ini sedang
melakukan pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19. Pemeriksaan mencakup sistem
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keuangan di Indonesia yang meliputi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan
pengawasan bank, dan kebijakan pengawasan
simpanan.
Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, SAI Amerika sebagai ketua INTOSAI
WGFMRR memberikan kesempatan kepada
SAI Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk
menjadi tuan rumah pertemuan kali ini yang
dibuka oleh Wan Zhincheng, Director General, Department of Financial System Audit.
Pertemuan ini mengundang narasumber, antara lain Tobias Adrian, Financial Counsellor
and Director of Monetary and Capital Markets
Department of International Monetary Fund
(IMF); Pan Wensheng, Chief Economist and
Head of Research Department of China International Capital Corporation (CICC); dan
Chen Weidong, General Manager Research
Institute of Bank of China (BOC).
Tobias memberikan rekomendasi untuk
mewujudkan ekonomi yang kuat dan merata

BPK saat ini sedang melakukan
pemeriksaan penanganan pandemi
Covid-19. Pemeriksaan mencakup
sistem keuangan di Indonesia yang
meliputi kebijakan moneter, kebijakan
fiskal, kebijakan pengawasan bank, dan
kebijakan pengawasan simpanan.

n

setelah pandemi Covid-19 bagi negara maju
dan negara berkembang. Untuk negara maju,
dapat dilakukan dengan melanjutkan kebijakan fiskal dan moneter dan menghindari risiko-risiko yang mengancam stabilitas keuang
an. Sedangkan untuk negara berkembang,
disarankan untuk menjaga kebijakan fiskal dan
moneter yang tidak mengganggu keberlangsungan utang dan inflasi dapat dapat ditekan.
Sementara, Pen Wensheng dari CICC
memaparkan perbedaan kebijakan ekonomi
yang ditempuh Amerika Serikat (AS) dan RRT
pada 2020. Kebijakan AS, kata dia, cenderung
ke sisi demand atau permintaan demand de
ngan dampak yaitu mempercepat pemulihan
permintaan, memperdalam resesi, dan defisit
perdagangan. Sedangkan RRT mengutama
kan sisi supply atau pasokan yang berdampak
mempercepat pemulihan supply, mengurangi
kontraksi ekonomi, dan memperbanyak surplus perdagangan.
Meskipun kebijakan yang ditempuh berbeda, namun kedua negara tersebut pada 2021
diprediksi akan mampu mencapai tujuan yang
sama yang menjadi sinkronisasi pemulihan
global.
Partisipasi BPK dalam pertemuan virtual ini
menunjukkan kuatnya komitmen BPK untuk
berperan aktif pada INTOSAI WGFMRR. Selain mendapatkan pengalaman, pengetahuan,
dan pembelajaran untuk digunakan dalam
pelaksanaan pemeriksaan, kelompok kerja
ini dapat menjadi sarana pengenalan dan
eksternalisasi peran BPK kepada komunitas
internasional. l

Delegasi National Audit Office of China (CNAO).
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BPK RAIH PENGHARGAAN
INFOGRAFIS TERBAIK
DARI INTOSAI WGEA
Dewan juri menilai BPK mampu mengemas infografis secara sederhana namun
penuh dengan informasi.
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Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Isma Yatun, bersama Tim Penyusun Infografis.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
berhasil mendapatkan penghargaan
dari INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) untuk
visualisasi atau infografis terbaik tentang “The Audit on Management and
Pollution Control of Citarum Watershed” atau hasil
pemeriksaan atas DAS Citarum yang diterbitkan
pada tahun 2019. INTOSAI WGEA mendorong Supreme Audit Institution (SAI) di seluruh dunia untuk
menyampaikan hasil audit dalam bentuk yang menarik. Oleh karena itu, INTOSAI WGEA menggelar
inisiatif berupa INTOSAI WGEA Award – Inspiration
in Environmental Auditing.
Pemberian penghargaan infografis terbaik merupakan puncak acara dari pertemuan WGEA Assembly ke-20 yang digelar pada 19-21 Januari 2021.
Pertemuan yang mengusung tema Rethinking for
Circular Economy ini merupakan pertemuan Assembly pertama yang dituanrumahi oleh SAI Finlandia
selaku Ketua INTOSAI WGEA.
Dikutip dari situs resmi INTOSAI WGEA, dewan
juri memutuskan terdapat dua pemenang dalam
penghargaan tersebut. Selain BPK, dewan juri juga menobatkan SAI Slovenia sebagai pemenang.
Terdapat 12 SAI yang mengirimkan karyanya dalam
kompetisi tersebut. Dewan juri menetapkan kriteria
lomba yakni memiliki konten yang kaya, visualisasi
menarik, eksekusi yang baik, dan pesan yang jelas.

Selamat dan terima kasih
kepada teman-teman
yang berhasil mendapatkan penghargaan INTOSAI WGEA atas visualisasi
hasil pemeriksaan DAS
Citarum. Ini merupakan
prestasi yang sangat membanggakan karena berhasil
mengharumkan nama BPK
dan Indonesia di kancah
internasional. Saya pun
mendorong pegawai BPK
secara umum untuk terus
berkontribusi dan meningkatkan kapasitasnya di
tingkat internasional.
Isma Yatun,
Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara BPK
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“Semua layak mendapatkan penghargaan
dalam kontes ini,” ujar Ketua Dewan Juri Peter Welch yang berasal dari European Court
of Auditors. Jepang dan Kosta Rika mengirimkan karya yang menggambarkan kekayaan
grafis negara masing-masing. Sementara
Brasil menghasilkan karya yang baik dengan
memanfaatkan peta. Meski seluruh negara
mengirimkan karya yang menarik, dewan juri
memutuskan menetapkan dua pemenang.
“Slovenia dan Indonesia melakukan audit
serupa terkait kualitas air dan menghasilkan
rangkuman dengan grafis yang luar biasa.
Slovenia membuat brosur kecil dengan peta
yang indah. Sementara Indonesia membuat
poster yang sederhana namun penuh de
ngan informasi,” ujar Welch.
Infografis dari BPK dibuat oleh tim yang
terdiri atas tiga auditor. Infografis BPK merangkum hasil temuan pemeriksaan kinerja
bidang pengelolaan dan pengendalian
pencemaran DAS Citarum Bandung. Pemeriksaan dilakukan oleh BPK pada akhir
2018 dan bertujuan untuk menilai efektivitas
pengelolaan dan pengendalian pencemaran
DAS Citarum tahun 2016 hingga 2018 di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, pemerintah daerah dan
instansi terkait.
Pemeriksaan untuk mengevaluasi suatu
kondisi dari berbagai perspektif diperlukan
tidak hanya untuk memberikan informasi tentang kondisi, risiko, dan tantangan. Namun juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan
atas berlangsungnya suatu program. Pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan
air dan pemeriksaannya, menjadi hal penting

n

32

Kepala Sub Auditorat IV.C.2 BPK, Amri Lewa

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

n

FEBRUARI 2021

untuk dipahami. Sehingga hal ini digambarkan
dalam ilustrasi yang memvisualisasikan kondisi
Sungai Citarum serta kondisi yang memengaruhi status air maupun sumber air.
Dalam infografis yang dibuat, bagian atas
infografis menunjukkan hasil temuan pemeriksaan BPK yang memengaruhi status perairan Citarum, termasuk permasalahannya
hingga pada pelaksanaan kebijakan. Dalam
proses pemeriksaan, dijelaskan dalam visualisasi bahwa ada penekanan pada keterlibatan
semua pemangku kepentingan (pemerintah
daerah, industri, dan masyarakat) untuk memastikan bahwa rekomendasi pemeriksaan
relevan dan dapat memberi nilai tambah pada perbaikan serta pengendalian pencemar
an Citarum. Adapun bagian bawah visualisasi
merangkum tujuan, pendekatan, kerangka
kerja, dan kriteria pemeriksaan (sebagai turunan dari target SDGs), serta rekomendasi
pemeriksaan secara singkat.
Sebelum pengumuman penghargaan,
pada salah satu sesi pertemuan WGEA Assembly ke-20 ini, BPK RI yang diwakili oleh
Amri Lewa, Kepala Sub Auditorat IV.C.2,
berbagi pengetahuan terkait implementasi Circular Economy melalui pengelolaan
sampah berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan atas pengelolaan dan pengendalian polusi di Daerah Aliran Sungai (DAS)
Citarum Jawa Barat. Pada kesempatan itu,
Amri menjelaskan permasalahan lingkungan
di DAS Citarum khususnya terkait beberapa
best practices dalam pengelolaan sampah di
DAS Citarum, seperti pengelolaan sampah
menjadi kompos, Bank Sampah, daur ulang
sampah plastik, serta pengelolaan sampah
menjadi energi (listrik). l
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BPK PAPARKAN PENGGUNAAN
DATA ANALYTICS
DI SEMINAR ARABOSAI
BPK merupakan ketua proyek data analytics untuk INTOSAI Working Group on
Information Technology Audit (WGITA) periode 2017-2019.

B

adan Pemeriksa Keuangan berkesempatan
membagikan pengetahuan dan peng
alaman terkait Data Analytics Guideline di
seminar bertajuk “Big Data and its Impact
on Reports” yang diadakan secara virtual
oleh Arab Organization of Supreme Audit
Institutions (ARABOSAI) pada Selasa (20/1). Undangan
ini diberikan kepada BPK selaku ketua proyek data
analytics untuk INTOSAI Working Group on Information Technology Audit (WGITA) periode 2017-2019
yang telah menghasilkan produk berupa Data Analytics
Guideline.
Bersama dengan
Anindya Dasgupta dari
lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/
SAI) India selaku Sekretariat WGITA, Pingky
Dezar Zulkarnain (Kepala
Subbagian Pengelolaan
Infrastruktur dan Jaring
an pada Biro Teknologi
Informasi BPK) memaparkan isi dokumen guide
line yang telah tersedia untuk umum di Portal Komunitas INTOSAI. Selain itu, Pingky mencontohkan penggunaan data analytics dalam pemeriksaan yang dilakukan
BPK, di antaranya pemeriksaan kinerja atas efektivitas
penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemeriksaan kepatuhan terhadap sistem e-catalog, peme
riksaan laporan keuangan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, dan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap penanganan Covid-19.
Pingky juga menyampaikan bahwa seiring dengan
meningkatnya kebutuhan terhadap analisis big data
dan data analytics untuk mendukung pemeriksaan, BPK
merekrut pegawai dari internal untuk memperkuat tim
analisis data dan informasi pada fungsi data engineer
ing dan data science dengan keahlian di bidang matematika dan statistik.
Paparan BPK mendapat respons positif dari sekitar

n

Pingky Dezar Zulkarnain

40 peserta seminar yang
berasal dari kawasan
Arab. Hal yang menarik
perhatian peserta terutama terkait pengalaman
BPK menggunakan data
analytics untuk membantu
auditor menyelesaikan
tugas pemeriksaan. Beberapa pertanyaan yang
diajukan kepada BPK, antara lain, mengenai aplikasi/
tools yang digunakan, metode yang dilakukan untuk
data error, dan memvalidasi data, serta penggunaan
machine learning di BPK.
Seminar ARABOSAI “Big Data and its Impact on Reports” diselenggarakan pada 18-22 Januari 2021 untuk
para praktisi TI di SAI yang berada di kawasan Arab.
SAI Sudan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara seminar. Seminar virtual ini menghadirkan berbagai
pakar big data dan data analytics dari University of
Khartoum, Telecom and Postal Regulatory Authority
of Sudan, Australia, AFROSAI-E, SAI India, BPK, dan
SAI Norwegia. Partisipasi BPK dalam kegiatan ini turut
mendukung misi BPK dalam mengeksternalisasikan
pengetahuan dan pengalamannya di dunia internasional serta mencetak pool of experts dalam bidang-bidang tertentu di BPK. l
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BPK MEMULAI KIPRAH
SEBAGAI PEMERIKSA
EKSTERNAL IMO
World Maritime University dan Internatinal Maritime Law Institute siap
terbuka terhadap BPK selama proses pemeriksaan.

n

Pelaksanaan Entry Meeting pemeriksaan laporan keuangan WMU dan IMLI Tahun 2020 secara virtual.

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melaksanakan taklimat awal (entry meeting) pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Universitas
Maritim Dunia (World Maritime
University/WMU) dan Institut
Hukum Maritim Internasional (International
Maritime Law Institute/IMLI) Tahun Anggaran
(TA) 2020. Entry meeting dilaksanakan secara terpisah pada Senin (1/2). Kegiatan yang
dilaksanakan secara virtual ini merupakan bagian dari penugasan BPK sebagai pemeriksa
eksternal Organisasi Maritim Internasional
(International Maritime Organization/IMO)
periode 2020-2023.
Pada entry meeting dengan manajemen
WMU, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif
yang juga berperan sebagai Penanggung
Jawab Pemeriksaan BPK atas IMO TA 2020,
menyampaikan lima poin utama terkait
pemeriksaan BPK atas WMU. Pertama, me
ngenai rencana pemeriksaan yang meliputi
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ruang lingkup, tujuan, proses pemeriksaan,
mekanisme komunikasi jarak jauh, tanggung jawab those charge with governance
(TCWG), serta tanggung jawab tim peme
riksa dan pihak manajemen.
Adapun poin lain yang disampaikan adalah mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam
proses pemeriksaan jarak jauh, jadwal pemeriksaan, permasalahan yang mungkin akan
dihadapi selama pemeriksaan, dan rencana
pemeriksaan atas Hibah dari Nippon Foundation.
Presiden WMU Cleopatra Doumbia-Henry menyambut baik BPK sebagai pemeriksa
eksternal untuk melakukan pemeriksaan
atas Laporan Keuangan WMU TA 2020.
Doumbia berharap hasil pemeriksaan BPK
dapat menggambarkan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan WMU secara
menyeluruh, sehingga dapat dijadikan masukan bagi peningkatan tata kelola di WMU.
Terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan
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dalam proses pemeriksaan, Doumbia me
nyampaikan komitmennya untuk memberikan
informasi dan data yang diperlukan tim pemeriksa eksternal. Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan WMU dilaksanakan selama dua
pekan pada 1-12 Februari 2021. Opini atas
laporan keuangan tersebut dijadwalkan akan
diserahkan bersamaan dengan penyampaian
Long Form Audit Report kepada Sekretaris
Jenderal IMO pada 12 Maret 2021.
Pada hari yang sama, BPK juga melaksanakan entry meeting dengan manajemen
IMLI yang dipimpin langsung oleh Direktur
IMLI David Joseph Attard. Seperti halnya
paparan dengan WMU, Bahtiar Arif juga
menyampaikan beberapa poin terkait pemeriksaan BPK atas IMLI, meliputi rencana
pemeriksaan.
Bahtiar menegaskan, meskipun pemeriksaan dilaksanakan secara virtual, hal ini tidak
akan memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan
BPK. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan
tetap berdasarkan International Standards of

Meskipun pemeriksaan
dilaksanakan secara
virtual, hal ini tidak akan
memengaruhi kualitas
hasil pemeriksaan BPK.

n

Supreme Audit Institutions (ISSAI) dan International Standard on Auditing (ISA). BPK pun
akan menjaga independensinya. Jika dalam
pelaksanaannya ditemukan masalah dan kendala, tim pemeriksa akan segera berkomunikasi dengan manajemen IMLI.
Menanggapi paparan yang disampaikan, David menyampaikan apresiasinya
atas penunjukan BPK sebagai pemeriksa
eksternal IMO. Demi kelancaran jalannya
pemeriksaan, pihaknya akan sepenuhnya
mendukung seluruh proses pemeriksaan
yang dilakukan tim pemeriksa BPK, termasuk
menyediakan informasi dan data-data yang
diperlukan dan komitmen dari Manajemen
IMLI untuk melaksanakan pertemuan secara
virtual setiap hari selama pemeriksaan berlangsung.
Pemeriksaan atas IMLI dilaksanakan selama sepekan dan laporan keuangan audited
disampaikan kepada IMLI dan IMO pada 8
Februari 2021. Sedangkan opini atas laporan
keuangan tersebut akan disampaikan pada
19 Maret 2021 bersamaan dengan Long
Form Audit Report kepada Sekretaris Jenderal IMO.
Selain Sekretaris Jenderal, kedua entry
meeting ini dihadiri oleh tim pemeriksa
eksternal IMO, yang meliputi Pengendali
Teknis, Nanik Rahayu; Pengendali Teknis TI,
Pingky Dezar Zulkarnain; Ketua Tim Endra
Noviandy; dan para anggota tim, serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti. l

Entry Meeting Pemeriksaan Eksternal IMO.
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BPK-NIK BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN
POLUSI UDARA

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan the Supreme Audit Office of
Republic of Poland (NIK) menggelar seminar bilateral bertema
“Audit atas Polusi Udara”. Dalam
seminar yang digelar secara virtual pada Kamis (4/2) tersebut, BPK membagikan pengalaman pemeriksaan pengendalian
pencemaran udara dari transportasi darat pada
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Sedangkan NIK Polandia
n Agung Firman Sampurna
menceritakan pengalaman pemeriksaan polusi
udara yang dilakukan bersama 17 negara anggota European Organization of Supreme Audit
kinerja. Dengan demikian, selain memberiInstitutions (EUROSAI).
kan opini atas laporan keuangan, BPK juga
Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam
memberikan penilaian atas keberhasilan atau
sambutannya menjelaskan, peketidakberhasilan instansi pemeriksaan pengendalian penmerintah dalam merancang dan
cemaran udara dari transpormelaksanakan program-proBPK memaparkan
tasi darat pada Pemprov DKI
gram pembangunan yang
empat temuan
Jakarta merupakan bagian dari
berdampak pada peningkatan
terkait
pemeriksaan
upaya BPK dalam memberikan
kesejahteraan rakyat.
pengendalian
nilai tambah pemeriksaan bagi
“BPK sudah dihadapkan
pencemaran udara
para pemangku kepentingan
oleh kebutuhan yang ada di Ibu
dari transportasi
melalui Long Form Audit ReKota Jakarta, yaitu agar Jakarta
darat
pada
port (LFAR).
dapat melakukan pengukuran
Melalui LFAR, BPK mePemprov DKI.
kualitas udara dan mengatasi
lakukan pemeriksaan laporan
kondisi kualitas udara yang tikeuangan dan pemeriksaan
dak baik,” kata Ketua BPK.
kinerja pada periode yang sama. Laporan yang
Ketua BPK menambahkan, berdasarkan
dihasilkan adalah gabungan dari laporan pehasil pemeriksaan, jumlah hari dengan kondisi
meriksaan keuangan dan laporan pemeriksaan
kualitas udara tidak baik di Jakarta mencapai setengah tahun. Sementara, Pemprov DKI Jakarta
memiliki kewenangan terbatas untuk menerap
kan peraturan terkait dengan pengendalian
kualitas udara dengan adanya kota-kota satelit
yang memiliki kualitas udara yang lebih rendah.
Kendati demikian, kata Ketua BPK, Pemprov DKI telah membuat peta jalan terkait
pengurangan emisi gas rumah kaca untuk
memastikan adanya udara yang bersih bagi
semua warga di kawasan Jabodetabek. “Ma
syarakat di Jakarta pun sebetulnya sudah men Marian Banas
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Jolanta Stawska

respons baik upaya-upaya untuk mencapai kualitas
udara yang baik, seperti dengan mengecek emisi
kendaraan dan penggunaan transportasi publik,”
kata Ketua BPK.
Hasil pemeriksaan terkait pengendalian pencemaran udara dari transportasi darat pada Pemprov
DKI dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota V/Pimpin
an Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bahrullah
Akbar. Bahrullah menjelaskan, proyek percontohan
LFAR telah dilaksanakan di lima Kantor Perwakilan
BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan
Negara (AKN) V. Pemeriksaan polusi udara di DKI
Jakarta merupakan salah satunya.
Bahrullah menjelaskan, LFAR digagas untuk
memberikan nilai tambah kepada para pemangku
kepentingan. Melalui LFAR, kata Bahrullah, BPK
melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang
turut memperhatikan penekanan pada aspek-aspek kinerja yang dicapai entitas di dalam periode
pemeriksaan.
“Pendekatan ini merupakan implementasi dari
semangat International Standard of Supreme Audit
Institutions (ISSAI) 12 yang bertujuan mendorong
pemerintah agar tidak hanya mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Tapi juga secara optimal mengelola sumber
daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” kata Bahrullah.
Bahrullah memaparkan, ada empat temuan utama terkait pemeriksaan pengendalian pencemaran
udara dari transportasi darat pada Pemprov DKI.
Pertama, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki
Grand Design pengendalian pencemaran udara
yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas
udara. Penyusunan grand design tersebut belum
mengakomodasi basis data inventarisasi emisi
pencemaran udara yang berkesinambungan. Selain itu, program Pengendalian Pencemaran Udara
(PPU) Pemprov DKI Jakarta masih bersifat sektoral
dan belum terpadu. Akibatnya, perencanaan dan
pelaksanaan program pengendalian pencema-

n

Bahrullah Akbar

ran tidak terarah dan efektif dalam memperbaiki
kualitas udara di DKI Jakarta. “Berbagai instansi
cenderung bekerja sendiri dalam mengatasi polusi
udara,” kata Bahrullah.
Temuan kedua, Pemprov DKI Jakarta belum
memiliki rencana aksi dan target konversi BBM
ke BBG dan regulasi yang mendukung penerap
an kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang
memadai. Selain itu, monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan Program Bahan Bakar Ramah Ling
kungan belum berjalan optimal di Provinsi DKI
Jakarta. Akibatnya, kontribusi kebijakan bahan
bakar ramah lingkungan terhadap pengendalian
pencemaran udara tidak dapat dievaluasi.
Ketiga, penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Pemprov DKI Jakarta
dalam menentukan target kegiatan dan aktivitas
pendukung belum konkrit mengarah pada ukuran
hasil, sistem pengujian emisi kendaraan bermotor
belum dimutakhirkan, serta regulasi yang belum
lengkap dan belum diterapkan sepenuhnya. Akibatnya, target peningkatan kualitas lingkungan
hidup dari kegiatan uji emisi tidak efektif sehingga
penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiat
an uji emisi tidak tercapai.
Sedangkan temuan terakhir, penerapan sistem
transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal dalam
mendukung penurunan pencemaran udara di DKI
Jakarta. Selain itu, pola manajemen rekayasa lalu
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lintas seperti pelaksanaan kebijakan ganjil genap
dan kebijakan hari bebas kendaraan bermotor
(HBKB) belum optimal dalam mendukung upaya
shifting ke transportasi publik. Akibatnya, pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan
hidup melalui penurunan tingkat pencemaran
udara dari kegiatan integrasi sistem transportasi
publik dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi terhambat.
Bahrullah dalam kesempatan tersebut menekankan, BPK akan terus memperluas penerapan
LFAR. Pada tahun ini, LFAR rencananya diterap
kan di 16 Kantor Perwakilan BPK.
“Pada 2021, kami berencana memperluas
piloting LFAR di 16 Kantor Perwakilan BPK di
Sumatera dan Jawa. Selain itu juga di beberapa
Kantor Perwakilan BPK di kawasan Indonesia Timur,” kata Bahrullah.

HASIL
PEMERIKSAAN
BPK
Menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara dari sektor
transportasi darat masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan
permasalahan utama berikut:

Seminar bilateral yang diikuti sekitar 90
peserta ini turut dihadiri Presiden NIK Marian Banas. Marian Banas dalam sambutan
nya menyampaikan apresiasi BPK yang telah
menyelenggarakan seminar terkait audit polusi
udara ini. Ia berharap hubungan kedua SAI yang
sangat aktif dapat pula meningkatkan hubungan
antara Indonesia dan Polandia.
Sementara itu, Director of the Regional Branch
of NIK in Krakow, Jolanta Stawska dalam paparannya menjelaskan, pelaksanaan pemeriksaan atas
polusi udara yang dilakukan NIK berfokus pada
upaya entitas publik dalam melakukan tindakan
yang efektif dan efisien untuk melindungi udara
dari polusi. Dalam kesempatan ini, Jolanta Stawska juga berbagi pengalaman dalam pelaksanaan
proyek pemeriksaan atas polusi udara oleh NIK
bersama dengan 17 negara anggota EUROSAI. l

Pemprov DKI Jakarta belum memiliki Grand Design pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara.
Penyusunan grand design tersebut belum mengakomodasi basis data inventarisasi emisi pencemaran udara yang berkesinambungan. Selain itu, program
Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta masih bersifat
sektoral dan belum terpadu. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian pencemaran tidak terarah dan efektif dalam memperbaiki
kualitas udara di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana
aksi dan target konversi BBM ke BBG dan
regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang
memadai. Selain itu, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan belum berjalan optimal di
Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, kontribusi
kebijakan bahan bakar ramah lingkungan
terhadap pengendalian pencemaran udara
tidak dapat dievaluasi.

Penerapan kebijakan uji emisi kendaraan
bermotor belum optimal dalam upaya
meningkatkan kualitas udara. Pemprov DKI
Jakarta dalam menentukan target kegiatan
dan aktivitas pendukung belum konkrit mengarah pada ukuran hasil, sistem pengujian
emisi kendaraan bermotor belum dimutakhirkan, serta regulasi yang belum lengkap
dan belum diterapkan sepenuhnya. Akibatnya, target peningkatan kualitas lingkungan
hidup dari kegiatan uji emisi tidak efektif
sehingga penurunan tingkat pencemaran
udara dari kegiatan uji emisi tidak tercapai.

Penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen
rekayasa lalu lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta. Selain itu, pola manajemen rekayasa lalu lintas
seperti pelaksanaan kebijakan ganjil genap dan kebijakan HBKB belum
optimal dalam mendukung upaya shifting ke transportasi publik. Akibatnya, pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui
penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiatan integrasi sistem transportasi publik dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi terhambat.
Sumber: IHPS I 2020
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KEPALA BIRO TEKNOLOGI INFORMASI BPK, PRANOTO

SIAP MENDUKUNG AKSELERASI
TRANSFORMASI DIGITAL

P

andemi Covid-19 mendorong
percepatan transformasi digital
dalam menjalankan proses bisnis, tak terkecuali bagi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengembangan dan pemanfaatan
Big Data Analytics dalam melakukan peme
riksaan menjadi salah satu bentuk transformasi digital di BPK. Kepala Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pranoto menyatakan, dirinya
siap mendukung akselerasi upaya transformasi digital tersebut. Berikut petikan wawancara
Warta Pemeriksa dengannya.

n

Pranoto

Keberhasilan transformasi
digital bukan hanya masalah
teknologi terbaru, namun
juga tergantung pada
bagaimana teknologi atau
sistem informasi yang ada
memberi dampak pada pola
pikir dan pola perilaku pegawai yang akan membentuk
budaya digital di BPK.

Bagaimana perjalanan karier bapak di BPK
mulai dari saat pertama kali masuk hingga saat
ini menjadi Kepala Biro TI?
Saya masuk BPK tahun 1998 dan ditempatkan
pertama kali di AKN V lama (AKN VII saat ini) pada
Auditorat yang membidangi BUMN Jasa Keuangan
sampai dengan 2007. Kemudian tahun 2007, saya
mutasi ke AKN II pada auditorat yang membidangi
Kementerian Keuangan selaku Pengguna Anggar
an sampai 2010. Penugasan selanjutnya masih di
AKN II sampai dengan 2020 dengan bidang penugasan pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara.
Bagaimana bapak menilai perkembangan
BPK dari saat pertama kali masuk hingga seka
rang?
BPK terus berkembang makin modern, profesional dan setara dengan BPK negara lain dalam
pelaksanaan tugas pemeriksaan yang menerapkan
standar, kompetensi SDM yang makin andal, fasilitas yang makin modern, dan kontribusi internasional yang makin meningkat. Lebih dari itu, BPK telah berhasil menjadi institusi kunci dalam reformasi
keuangan negara untuk mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi keuangan negara.

WARTA PEMERIKSA

n

EDISI 2

n

VOL. IV

n

FEBRUARI 2021

39

SOSOK

Bagaimana bapak melihat kondisi TI BPK
saat ini? Apa saja yang perlu diperbaiki atau
dikembangkan?
Selama ini saya sebagai user, melihat bah
wa layanan TI, baik email, aplikasi, jaringan, dan
file sharing sudah mendukung proses bisnis
dan pelaksanaan tugas saya. Selanjutnya, perlu
dilakukan upaya berkelanjutan untuk menjamin
kesinambungan dan kualitas layanan TI. Semua itu pada akhirnya sangat tergantung pada
kecukupan kapasitas infrastruktur TI BPK.
Di sisi infrastruktur inilah saya berpendapat bahwa perbaikan dan peningkatannya
harus senantiasa dilakukan untuk menjamin
kesinambungan dan kualitas layanan TI tersebut. Selain itu, di era revolusi industri 4.0,
tantangan terbesar kami adalah mengenai
cyber-attack. Hal ini mendorong kami di Biro
TI untuk senantiasa update dan waspada ter
hadap sistem keamanan jaringan informasi yang
dimiliki. Prinsipnya, Biro TI harus mampu memberikan layanan TI bagi penggunanya dengan
nyaman dan tetap aman.
Apa yang menjadi fokus perhatian bapak
di sektor TI saat ini dan ke depannya?
Fenomena perubahan teknologi informasi
sudah terbukti berlangsung sangat cepat dan
bahkan mampu memunculkan proses bisnis
baru. Kecepatan perubahan ini harus disiasati
dengan model pengembangan TI yang mampu
menjamin BPK menjadi lincah atau agile dan
tangguh atau resilience terhadap perkembang
an TI tersebut. Jadi, fokus perhatian saya di sektor TI BPK lebih kepada pengelolaan perubahan
yang bisa saja menghadirkan model kerja
baru yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap
perubahan teknologi informasi.
Inovasi apa saja yang bapak siapkan?
Perubahan signifikan di era sekarang ini adalah data yang melimpah. Oleh karena itu, kami
menginisiasi pengembangan laboratorium yang
khusus untuk melakukan analisis data sehingga
data-data yang melimpah tersebut dapat memberi nilai tambah bagi organisasi.
Di laboratorium ini, pemeriksa dapat berinteraksi dengan data yang dibutuhkan untuk
kemudian digunakan dalam kegiatan pemeriksaannya. Selain itu, laboratorium ini juga
diharapkan dapat digunakan oleh penunjang
dan kesetjenan untuk analisis data dalam peng
ambilan kebijakan kelembagaan.
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Ketua BPK Agung Firman Sampurna me
ngatakan BPK akan menggunakan Big Data
Analytics dalam pemeriksaan. Bagaimana
bapak menerjemahkan rencana itu? Rencana
apa saja yang bapak siapkan untuk itu?
Kami menerjemahkan pengembangan Big
Data Analytics ini adalah sebagai bagian dari
transformasi digital di BPK dan menjadikan
BPK sebagai Pusat Analisis Keuangan Negara
dimana BPK menjadi institusi yang memiliki
data paling lengkap mengenai pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan
data yang lengkap ini, diharapkan BPK mampu
mewujudkan Accountability for All sebagaimana
harapan pimpinan BPK saat ini.
Perkembangan teknologi Informasi yang
begitu pesat dan mendorong munculnya era
Revolusi Industri 4.0, memberikan peluang
bagi BPK untuk bekerja menggunakan data
secara menyeluruh dan terpadu. BPK memiliki
kemampuan untuk memperoleh data dan informasi baik melalui kewenangan maupun melalui
sumber lainnya yang tersedia bebas seperti
di media sosial, berita online, maupun di portal-portal lainnya yang relevan. Lingkungan data
yang beragam ini merupakan faktor eksternal
yang membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep big data
analytics.
Di samping itu, respons pemerintah atas
pentingnya data dalam pengelolaan proses
bisnis pemerintah berupa Perpres No. 39/2019
tentang Satu Data Indonesia juga menjadi pendorong BPK untuk menerapkan dan memanfaatkan Big Data Analytics dalam menjalankan
mandatnya.
Terkait arahan Ketua BPK dalam
pengembangan dan pemanfaatan Big Data Analytics, kami telah memetakan kondisi
existing dan kebutuhan penerapan Big Data
Analytics. Beberapa di antara kegiatan yang
sudah dan sedang kami laksanakan adalah
penyusunan rancangan grand design Big Data
Analytics, pengembangan laboratorium beserta
tim pengelolanya, peningkatan infrastruktur TI,
pelatihan-pelatihan terkait BDA, FGD dan work
shop dengan pemeriksa.
Apakah ada target khusus yang ingin dica
pai terkait IT BPK?
Target khusus yang ingin dicapai terkait TI
BPK saat ini adalah mengakselerasi transformasi
digital yang telah berlangsung di BPK dengan
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memperhatikan kebutuhan ter
hadap layanan teknologi informasi
yang saat ini makin meningkat secara signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Transformasi
digital meliputi pengembangan
berkelanjutan atas proses bisnis,
tata kelola TI, dan pengembangan
Big Data Analytics.
Pandemi ini ‘memaksa’ se
mua orang untuk semakin digital
dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah pengalaman masa pande
mi ini akan menjadi pertimbang
an bapak dalam pengembangan
TI BPK ke depannya? Apa saja
yang menjadi highlight dari pe
kerjaan pada masa pandemi?
Tentu saja bahwa dengan
adanya pandemi, TI harus berbenah karena ini menjadi percepatan
yang luar biasa dalam meng
adopsi penggunaan TI, terutama
yang terkait dengan dukungan
teknologi informasi dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan,
komunikasi pemeriksaan, penyimpanan bukti digital, dan distribusi
laporan.
Ada tiga hal yang menjadi
highlight dalam peningkatan
kapasitas TI, yaitu dukungan pemeriksaan TI, bandwidth atau jalur
komunikasi data dan kapasitas
penyimpanan data. Untuk dukung
an pemeriksaan, TI akan membuka
komunikasi secara intensif dengan
pemeriksa mengenai teknik atau
model pengujian diantaranya
dengan mengoptimalkan pemanfaatan model Big Data analytics.
Sedangkan untuk bandwidth, dengan semakin banyaknya kegiat
an-kegiatan BPK yang dilakukan
secara online menggunakan metode video conference, otomatis
terjadi permintaan penambahan
lebar jalur.
Kemudian mengenai storage,
pandemi ini membutuhkan penambahan kapasitas untuk mampu
menyimpan kertas kerja pemerik-

n

Pranoto

saan (KKP) elektronik dan e-mail. Komunikasi
lewat email ini bukan saja informasi narasi
namun juga pengiriman-pengiriman dokumen
dalam jumlah yang banyak dan ukuran yang
besar. Dampaknya, kuota email menjadi perlu
untuk ditambah yang artinya juga perlu adanya
penambahan kapasitas penyimpanan data.

Fokus
perhatian
saya di sektor TI BPK
lebih kepada
pengelolaan
perubahan
yang bisa
saja meng
hadirkan
model kerja
baru yang
lebih fleksibel dan
adaptif
terhadap
perubahan
teknologi
informasi.

Apakah ada pesan yang ingin bapak
sampaikan kepada seluruh pegawai BPK
atau pegawai di bagian TI?
Pengembangan TI sebagaimana teknologi-teknologi lain, harus dilihat dari seluruh
komponen yang terlibat dalam penerapan
teknologi tersebut. Komponen itu bukan ha
nya dilihat dari sisi teknologi saja, namun juga
dari sisi proses yang didukung dan pegawai
yang membangun (pegawai TI) dan yang
menggunakan (seluruh pegawai BPK).
Oleh karena itu, keberhasilan transformasi
digital bukan hanya masalah teknologi terbaru, namun juga tergantung pada bagaimana
teknologi atau sistem informasi yang ada
memberi dampak pada pola kerja pegawai
yang akan membentuk budaya digital di BPK.
Salah satu pembentuk budaya digital
adalah bagaimana pegawai terbiasa menggunakan data dalam kegiatan sehari-harinya
atau disebut juga data culture. Namun, data
culture tersebut baru dapat tercipta jika telah
terbentuk data literacy dan data fluency.
Untuk keberhasilan itu semua, maka komunikasi, sharing, dan kolaborasi antara Biro
TI selaku penyedia layanan TI dan Satker lainnya selaku pengguna layanan TI harus berjalan konstruktif. l
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SUDUT PANDANG

KETUA ADVOKASI BPJS WATCH, TIMBOEL SIREGAR

PENDAPAT BPK SESUAI DENGAN PERBAIKAN
YANG DIBUTUHKAN JKN

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Pendapat kepada pemerintah terkait Pe
ngelolaan atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapat
BPK mencakup aspek kepesertaan, pelayanan, dan pendanaan. Berdasarkan pengamatan
BPJS Watch atas pelaksanaan program JKN, Pendapat BPK sesuai dengan realita permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan oleh para pemangku kepentingan terkait. Berikut
petikan wawancara Warta Pemeriksa dengan Ketua Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

2013 ini bagus di atas kertas, namun tidak ada impleTerkait aspek kepesertaan JKN, BPK mengeluar
mentasinya.
kan Pendapat kepada pemerintah agar menginte
grasikan sistem data base kepesertaan. Selain itu,
Lalu bagaimana pengamatan BPJS Watch terkait
memasukkan kriteria indentitas kepesertaan sebagai
aspek pelayanan JKN? Salah satu Pendapat BPK ter
syarat dalam pengurusan pelayanan publik, terma
kait hal ini adalah meminta pemerintah memetakan
suk perbankan. Bagaimana pandangan BPJS Watch
sumber daya kesehatan secara komprehensif. Pen
terkait hal tersebut?
dapat ini dikeluarkan karena sebaran sumber daya
Jadi, bisa saya jelaskan bahwa data peserta JKN
kesehatan belum merata.
per Desember 2020 mencapai 222.461.906. SemenPersoalan pelayanan ini sejak 2014 hingga 2020
tara yang belum memiliki kelengkapan atau ngemasih terjadi dimana BPJS Kesehatan belum maksilink dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ada
mal membantu kepesertaan. Misalnya, ada yang tidak
3.000.000-an. Artinya, memang sudah 98 persen yang
mengerti kenapa mereka harus membeli obat sendiri,
punya NIK. Memang sejak 2014 hingga saat ini masih
padahal yang mereka tahu semuanya
menjadi persoalan yang sepenuhnya
gratis. Sehingga, kadang peserta merasa
belum tuntas.
dirugikan. Ini terjadi karena informasi
Selain itu yang perlu saya sampaiyang peserta terima tidak berimbang,
kan adalah bahwa ketika data itu ada
APBD bisa jadi
mungkin karena kurang edukasi, sosialidi BPJS Kesehatan, itu juga sebenarpendorong
sasi yang tidak masif dan regulasi yang
nya belum nge-link ke sektor lainnya.
selalu berubah.
Maksudnya, data di BPJS Kesehatan,
peningkatan
Bahkan mungkin seluruh peserta
misalnya riwayat penyakit dan lain-lain,
kualitas
tidak
hafal jenis-jenis obat yang masuk
tidak berhubungan dengan lembaga
puskesmas.
dalam Formularium Nasional. Ketika melain, misalnya kepolisian dan BPJS
reka tidak tahu seharusnya ada petugas
Ketenagakerjaan. Jadi jangankan de
yang memberi tahu, dimana harusnya
ngan perbankan, dengan BPJS Keteberdasarkan
PP
Nomor 82 tahun 2018, ada petugas
nagakerjaan saja belum nge-link. Padahal data peserta
BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit mitra. Mereka
BPJS Kesehatan itu data yang valid, real, dan yang
harusnya hadir tujuh hari 24 jam, sementara faktanya
pasti berdasarkan NIK, sehingga layak digunakan untuk
sabtu libur dan pukul 17.00 sudah pulang. Contact cendata terpadu. Ini bisa memudahkan, misalnya pemda
ter di 1-500-400 pun prosesnya panjang.
ingin membagikan bansos dan diketahui mana yang
layak dan tidak.
Dalam hal pendanaan, BPK salah satunya men
Sebetulnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah
dorong agar kontribusi APBD terhadap program
Nomor 86 Tahun 2013, mereka yang menunggak juga
JKN ditingkatkan demi kesinambungan kemampuan
tidak bisa mendapatkan layanan publik. Tapi, aturan ini
keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
juga tidak berjalan. Contohnya, seharusnya orang yang
Menurut BPJS Watch, apa yang bisa dilakukan pe
menunggak pembayaran BPJS Kesehatan itu tidak bomerintah daerah untuk berkontribusi lebih dalam
leh dilayani dalam pembuatan SIM, STNK, E-KTP dan
pendanaan JKN?
lain-lain. Makanya, kalau kita lihat, PP Nomor 86 Tahun
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Seperti kita ketahui, arus kas DJS Kesehatan setelah
enam tahun mengalami defisit, akhirnya mampu mencatatkan surplus pada 2020.
BPJS Watch sangat menyambut baik adanya surplus
DJS kesehatan di 2020 sebesar Rp18,73 triliun. Surplus
ini terjadi karena adanya kenaikan pendapatan iuran
yang sangat siginfikan. Naiknya sampai Rp27,96 triliun.
Kenaikan ini berasal dari iuran PBI (penerima bantuan iuran) APBN sebesar Rp 12,84 triliun dan PBI APBD sebesar Rp3,54 triliun. Demikian juga PPU BU (Pekerja Penerima Upah Badan Usaha) yang naik sebesar Rp5 triliun.
Namun, yang patut kita garisbawahi, surplus ini
juga dikontribusi oleh turunnya biaya manfaat karena
kunjungan ke RS turun sebesar 17.055.836 kunjungan,
sehingga terjadi penurunan biaya manfaat sebear
Rp12,94 triliun. Dengan kondisi tersebut, maka aset
bersih akhir periode menjadi minus Rp 6,4 triliun, turun
drastis dari minus Rp50,99 triliun di 2019.
Di sini kita mau coba kritisi bahwa di 2021 ini sudah
ada vaksinasi, sehingga dikhawatirkan adalah tingginya
pasien komplikasi. Jadi mereka yang harusnya sudah datang ke rumah sakit pada 2020, namun karena ketakut
an jadi semakin parah dan terjadilah komplikasi dan ini
bisa jadi angkanya sangat besar biayanya bagi penerima
manfaatnya. Ini kan harusnya yang tidak bisa ke rumah
sakit bisa lakukan tele consulting atau zoom, cuma memang belum ada regulasi resmi dari Kementerian Kesehatan.
Hal apa yang perlu dilakukan untuk meningkat
kan iuran agar kondisi keuangan DJS Kesehatan
semakin sehat?
Terkait peningkatan iuran, kami merasa bisa lebih
ditingkatkan secara sistemis. Contoh paling mudah
adalah dengan meningkatkan kepesertaan yang saat
ini 222 juta menjadi 270 juta penduduk Indonesia. Termasuk meningkatkan kepesertaan PPU BU yang saat
ini baru sebanyak 16.786.051 pekerja. Dengan jumlah
pekerja swasta formal sebanyak 43 juta, maka PPU BU
masih berpotensi besar.
Demikian juga dengan PBPU (pekerja bukan penerima upah) lainnya yang masih banyak menunggak, itu
pun harus ditagih karena tunggakan iuran di akhir 2020
sebesar Rp15,32 triliun dari 15.819.921 peserta PBPU.
Angka ini yang membuat pendapatan belum maksimal.
Selain itu, BPJS Kesehatan harus mampu secara sistemis mengendalikan biaya. Biaya manfaat itu ada tiga
pos, pertama kapitasi atau biaya ke fasilitas tingkat pertama (12 persen) dan biaya ke rumah sakit (INA-CBGs)
86 persen, dan biaya preventif yang angkanya kecil.
Angka yang harus dikendalikan adalah yang ke rumah sakit, dimana kalau dilihat dari rasio di atas harus
diturunkan rasio rujukannya, jadi pasien sudah sembuh
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Timboel Siregar

di tingkat klinik dan puskesmas.
Dalam hal ini, APBD bisa jadi pendorong peningkatan kualitas puskesmas. Daerah dengan dana APBD
bisa membuat puskesmas menjadi berkualitas sehingga
mampu menangani pasien. Dengan demikian, puskesmas tidak lagi menjadi tempat pasien mengambil surat
rujukan ke rumah sakit.
Bagaimana pandangan BPJS Watch terkait Pen
dapat BPK terkait JKN?
Menurut saya upaya pemeriksaan BPK sudah tepat,
terutama mengungkap beragam permasalahan yang
tidak selesai bahkan berulang. Namun saya menyarankan agar pemeriksaan bisa lebih intensif tidak hanya
soal neraca keuangan, namun juga audit fungsional.
Misalnya, bagaimana dana yang dikucurkan BPJS ke
klinik dan puskesmas benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja. Apakah memang benar meningkat
kan kinerja atau tidak? Selain itu, perlu diperhatikan
juga penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk suatu
pengobatan. Misalnya kalau kita perhatikan, kucuran
dana untuk INA-CBGs, khususnya untuk operasi caesar
itu mencapai Rp4,21 triliun untuk 770 ribu peserta. Sementara persalinan normal malah setengahnya, yaitu
338.408 ibu dengan biaya Rp589 miliar.
Angka ini merujuk pada kucuran semenjak 2014 hing
ga saat ini. Ini menurut saya patut dipertanyakan karena
umumnya para ibu ingin melahirkan normal, sementara
kenapa justru yang begitu besar adalah persalinan caesar.
Intinya, saya berharap BPK memeriksa dengan detail ang
ka-angka seperti itu. Selain itu, membangun komunikasi
dengan intensif agar BPJS Kesehatan juga memonitor hal
seperti contoh yang saya sampaikan. l

BPK PERWAKILAN

KERJA “SMART” BPK KALSEL “JUARA”
RAIH PREDIKAT WBBM
Semangat pencapaian WBBM difokuskan pada peningkatan kualitas
pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan dalam
berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat
yang melek informasi.

n

Penyerahan Piagam WBBM KL.

D

i pengujung tahun 2020, BPK berhasil
mengantongi empat piagam penghar
gaan Zona Integritas yang terdiri atas
tiga piagam Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan satu piagam WBBM (Wila
yah Birokrasi Bersih Melayani). Piagam
WBK diperoleh Direktorat Utama Perencanaan, Evalua
si, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
(Ditama Revbang), BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu,
dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Sedang
kan untuk piagam WBBM diperoleh BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan periode
2018-2020 yang juga Pelopor satker WBBM, Tornanda
Syaifullah menyatakan, BPK Kalsel mengusung slogan
“Kerja SMART, BPK Kalsel JUARA”. Menurut dia, slogan itu bukan kalimat kosong semata, namun sebagai
perwujudan implementasi nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. BPK Kalsel
sebagai salah satu unit penggerak pelaksanaan penegakan Zona Integritas, menanamkan dan mengimplementasikan pola pikir dan budaya kerja JUARA (Jujur,
Unggul, Amanah, Rasional, dan Ahli) serta pelayanan
yang SMART (Sinergi, Melayani, Akuntabel, Responsibel, dan Transparan).
Hal tersebut tercermin dalam bentuk pelaksanaan
tugas sehari-hari dan koordinasi yang baik antara pe
nunjang dan pemeriksa. Ia mengatakan, Pembangunan
Zona Integritas pada BPK Kalsel dilaksanakan pada
enam bidang pengungkit, yaitu Manajemen Per

n

Penyerahan Piagam.

ubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Keenam bidang pengungkit ini kemudian menjadi
tolok ukur oleh Menpan RB dalam menerapkan dasar
pencapaian reformasi birokrasi melalui Zona Integri
tas,” kata Tornanda selanjutnya.
Ia menambahkan, upaya pencapaian WBK di
lakukan dengan penguatan bidang pengawasan dan
peningkatan integritas, independensi, dan profesio
nalisme pada masing-masing pegawai. Keterlibatan
aktif pimpinan satuan kerja memiliki peranan penting
sebagai roda penggerak dan role model bagi seluruh
pegawai serta membentuk agen perubahan. Agen Per
ubahan dan Tim Pembangun ZI merupakan hal yang
penting mengingat untuk membangun perlu ada siner
gi dan kerja sama yang baik.
“Pemimpin itu harus memberikan contoh dan terus
mengingatkan akan pentingnya penanaman budaya
kerja yang baik,” itulah ungkapan pimpinan satuan kerja yang juga sebagai pelopor WBK saat itu.
Mekanisme kerja cerdas dibentuk hingga melahirkan
inovasi internal untuk mempermudah dan mempercepat
pelaksanaan tugas dan fungsi. Salah satu bentuk inovasi
internal dalam rangka penguatan pengawasan adalah
dilaksanakannya sosialisasi dan implementasi mitigasi
risiko, program pengendalian gratifikasi melalui museum
gratifikasi, MoU antigratifikasi dengan entitas, dan MoU
dengan pihak ketiga untuk meminimalkan kecurangan.
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Atas berbagai upaya yang telah dilaksanakan, BPK
Kalsel memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi pa
da 2015.” kata dia.

Strategi meraih WBBM

Tornanda kemudian menjelaskan, semangat pen
capaian WBBM difokuskan pada peningkatan kualitas
pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan secara ber
kesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan
untuk membangun kepercayaan masyarakat yang melek informasi. Hasilnya adalah munculnya inovasi pelayanan publik baik secara internal maupun eksternal.
Bentuk pembangunan pelayanan publik ber
kesinambungan, di antaranya adalah Live Chat yang
dibentuk pada 2018, aplikasi terintegrasi e-asy yang
dibentuk pada 2018, Sekolah Keuangan Negara (SKN)
yang dibentuk pada 2019, serta Podcast Banua pada
2020. Ide pembentukan dan pengembangannya mem
perhatikan kebutuhan masyarakat yang terafiliasi dalam
bentuk survei eksternal. Hal ini bertujuan agar inovasi
tepat guna dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, Live Chat dibentuk sebagai perwu
judan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan
langsung kepada publik. Fitur Live Chat dapat ditemukan dalam website BPK Kalsel, yaitu www.kalsel.
go.id. Layanan ini merupakan media yang digunakan
untuk memperoleh layanan informasi tentang BPK dan
layanannya oleh masyarakat secara langsung. Pada
2020, ada sebanyak 148 pengguna layanan tersebut.
Kemudian, inovasi e-asy lahir dari sebuah hambatan
dalam memperoleh data dan informasi akuntabilitas se
luruh pemerintah daerah se-Kalsel guna pemenuhan ke
butuhan data, baik dari BPK Pusat maupun dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Terobosan ini menjadi solusi yang mampu mengatasi hambatan tersebut.
Dalam perkembangannya, e-asy kini telah mampu
menampilkan data berupa profil daerah, keuangan
daerah, statistik daerah, hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan
kerugian daerah, produk hukum informasi publik,
aduan masyarakat, dan berita terkini. Sampai dengan
semester II tahun 2020, e-asy telah diakses sebanyak
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8278 oleh pengguna layanan.
Adapun Sekolah Keuangan Negara (SKN) merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayan
an publik dalam memberikan informasi publik kepada
masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi BPK. SKN terbuka untuk semua lapisan masyarakat, antara lain sekolah, perguruan tinggi, kelompok
masyarakat, asosiasi profesi, dan lain-lain. Selama masa
pandemi Covid-19, bentuk kegiatan Sekolah Keuangan
Negara bertransformasi secara virtual.
Sedangkan Podcast Banua diciptakan sebagai
inovasi pelayanan kepada stakeholder dalam bentuk
sharing knowledge tentang keuangan negara/daerah.
Podcast Banua pada awal diciptakan membahas kebijakan pemeriksaan penanganan Covid-19 dan sikap
BPK atas penyebaran Covid-19. Podcast Banua dianggap mampu menjaring seluruh lapisan masyarakat, sehingga dianggap sebagai salah satu media yang efektif
dan efisien.
Pada edisi 1 tanggal 7 September 2020, misalnya,
Podcast Banua mengangkat tema “Kebijakan Peme
riksaan Dana APBN Terkait Dana Covid-19” dengan narasumber Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara BPK Harry Azhar Azis. Siaran tersebut disaksikan ribuan pengguna.

Strategi mempertahankan WBBM

Kepala Perwakilan BPK Kalsel saat ini, M. Ali Asyhar
mengatakan bahwa ini adalah suatu tantangan dan insyaa Allah bisa dilaksanakan dengan baik.
“Semangatnya sudah ada, tinggal kita tingkatkan
menjadi lebih baik,” ucapnya. Strategi mempertahankan
WBBM salah satunya dengan “Template Rekomendasi
bagi teman-teman pemeriksa untuk mempermudah
pelaksanaan pemeriksaan, meningkatkan jumlah tindak
lanjut, serta mitigasi risiko atas tuntutan dari temuan pemeriksaan, kemudian optimalisasi Podcast dengan membuat kalender Podcast atas tema-tema keuangan negara
selama satu tahun, serta tema beragam untuk Sekolah
Keuangan Negara via daring,” pungkasnya. Tentunya
hal ini bisa terlaksana dengan dukungan semua pihak,
terutama satker terkait di BPK Pusat. l
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JAGA KEBUGARAN DENGAN BERSEPEDA
Setiap melakukan kunjungan ke daerah, Bahrullah menyempatkan untuk
mengajak rekan-rekan di BPK bersepeda santai.

B

agi Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Bahrullah Akbar, bersepeda adalah salah satu dari
berbagai kegiatan olahraga
yang menjadi kegemarannya. Kegiatan fisik,
menurut Bahrullah, sangat dibutuhkan untuk
menjaga kebugaran sekaligus menunjang pekerjaan. Namun, saat ini, Bahrullah semakin
menggandrungi kegiatan bersepeda karena
mudah dilakukan dan dapat menjadi sarana
berkomunikasi dengan banyak pihak.
“Ketertarikan utama saya dengan sepeda
itu karena tinggal injak pedal saja. Simpel.
Yang saya utamakan memang yang penting
bergerak,” ungkap Bahrullah kepada Warta
Pemeriksa, Kamis (11/2).
Bahrullah mengatakan, kegiatan bersepeda di BPK sudah menjadi rutinitas bahkan
sejak 2011. Ketika itu, didirikan komunitas
BPK Bersepeda oleh mantan wakil ketua BPK
Hasan Bisri dan mantan anggota BPK Ali
Masykur Musa.
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Namun, ujar Bahrullah, kegiatan bersepeda menjadi lebih intens terutama dalam tiga
tahun terakhir. Setiap melakukan kunjungan ke
daerah, Bahrullah menyempatkan untuk meng
ajak rekan-rekan di BPK bersepeda santai.
Secara pribadi, Bahrullah rutin bersepeda
setiap hari kecuali Senin dan Kamis dengan
jarak sekitar 15 kilometer hingga 25 kilometer. Rute bersepedanya bervariasi mulai dari
menyusuri jalanan Jakarta, kompleks Gelora
Bung Karno, hingga perkampungan warga.
Pada akhir pekan, Bahrullah lebih sering
bersepeda mengajak keluarga yakni anak dan
istrinya. “Kalau dengan anak dan istri juga
enak karena bisa pelan-pelan menikmati perjalanan dan bisa lebih jauh itu jalannya,” ujar
Bahrullah.
Saat ini, terdapat banyak jenis sepeda
yang dijual di pasar. Bahrullah mengatakan,
sepeda lipat adalah favoritnya. Alasannya,
sepeda lipat atau seli lebih praktis dan mudah
dibawa ke mana-mana. Selain itu, dengan
sepeda lipat, Bahrullah juga bisa dengan
lincah menelusuri kawasan permukiman dan
perkampungan di Jakarta.
Menurut Bahrullah, dengan bersepeda, ia
bisa melihat sisi lain kehidupan masyarakat.
Ia mencermati, usaha masyarakat pun tetap
menggeliat meski saat ini tengah terjadi
pandemi yang menekan berbagai kegiatan
ekonomi.
“Saya kira di jalan yang saya lalui itu
masyarakat yang berjualan nasi uduk dan
gorengan semakin bertambah. Ternyata Tuhan itu memberikan rezeki pada siapa pun
yang mau bergerak,” ujar Bahrullah.
Menurut Bahrullah, kegiatan bersepeda
juga memiliki nilai-nilai filosofis. Mengutip
mantan pesepakbola George Weah, Bahrul
lah mengatakan, pendidikan adalah proses
yang berkelanjutan seperti halnya sepeda.
“Kalau Anda tidak mengayuh, maka Anda
tidak maju ke depan,” ujarnya.
Selain itu, mengutip pernyataan mantan
Presiden BJ Habibie, Bahrullah menyampaikan, bersepeda juga mengajarkan seseorang
untuk menjaga keseimbangan hidup. “Jadi,
filosofinya adalah keseimbangan hidup dan
terus bergerak,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Bahrullah,
kegiatan bersepeda sangat cocok untuk
menjadi kegiatan para pegawai BPK. Dengan
bersepeda, rasa penat dari pekerjaan bisa
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diseimbangkan dengan penyegaran dan ber
olahraga.
Tak hanya itu, Bahrullah mengatakan, bersepeda juga bisa menjadi sarana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Itu sebabnya, Bahrullah kerap mengajak pegawai BPK
di perwakilan untuk bersepeda agar tercipta
rasa kebersamaan.
“Kebersamaan itu kemudian membuat
kita berkomunikasi lebih intens dan diharap
kan berdampak positif terhadap pekerjaan,”
ujarnya.
Meski begitu, Bahrullah juga mengingat
kan untuk tidak terlalu memaksakan bersepeda di luar batas kemampuan. “Ingat jangan
sampai terjadi sebaliknya, terlalu semangat
bersepeda justru ketika masuk ke kantor badan lemas,” kata Bahrullah. l

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

CPNS BPK HARUS JUNJUNG TINGGI NILAI DASAR
Integritas merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan di BPK.

n

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

W

akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Agus Joko Pramono meminta kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) BPK untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK. Menurut
Agus, pemuda memegang peranan penting
dalam memperbaiki sistem dan mewujudkan
negara yang lebih baik. Hal itu dapat dicapai
dengan dibekali oleh pemahaman dan daya
dorong yang cukup.
Untuk meningkatkan good governance dan
clean governance maka Aparatur Sipil Negara
(ASN) harus memiliki sikap dan perilaku yang
setia dan taat kepada negara, bermoral dan
bermental baik, profesional dan bertanggung
jawab, serta selalu mempererat persatuan dan
kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
“Semua pimpinan dan pelaksana BPK harus
memahami bahwa BPK memiliki nilai-nilai dasar
yang dikenal dengan independensi, integritas,
dan profesionalisme,” ujar Agus dalam amanatnya saat membuka Pembukaaan Rangkaian
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II Ta-

n

Kepala Badiklat PKN, Ida Sundari

hun 2021 yang diselenggarakan secara daring
pada Rabu (27/1).
Agus menyampaikan, nilai independensi
dalam konteks teori yaitu berdiri sendiri dalam
tampilan maupun fakta. Tidak ada pihak yang
dapat mempengaruhi baik secara tampilan dan
secara fakta.
Independensi secara tampilan dimaksudkan
secara tampilan tidak terikat atau tidak terkait.
Seperti contohnya secara struktur kelembagaan
BPK tidak di bawah presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di bawah lembaga
lainnya. Independen secara fakta dimaksudkan
bahwa pada kenyataannya harus bersikap dan
berperilaku dengan independen.
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Semua pimpinan dan pelaksana BPK harus memahami bahwa
BPK memiliki nilai-nilai dasar yang dikenal dengan independensi,
integritas, dan profesionalisme.
Nilai integritas mengandung arti bahwa apa
yang dipikirkan, dikatakan, dan dikerjakan merupakan satu kesatuan yang merupakan suatu kondisi adanya kebenaran. Berdasarkan hal tersebut,
maka integritas merupakan hal yang sangat
penting dalam melakukan pekerjaan di BPK yaitu
untuk memeriksa semua kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara.
“Setiap insan di dalam BPK diwajibkan harus
memiliki nilai dasar berintegritas, yaitu dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan menjunjung tinggi data-data yang benar, baik dalam
konteks cara berpikir, perkataan, dan dalam perilaku dalam melakukan pekerjaan,” ungkap Agus.
Kemudian, nilai-nilai dasar ketiga yang dimiliki oleh BPK adalah nilai profesionalisme dalam
perilaku berorganisasi. Profesionalisme memiliki
dua unsur dasar yang tidak boleh terlepas yaitu
standar kerja dan kode etik.
“BPK dalam struktur kerjanya sudah memi
liki standar-standar yang bersifat standar umum
maupun standar-standar yang bersifat spesifik
yang merupakan pedoman dalam melakukan
proses bisnis di BPK,” jelasnya.
Kepala Badiklat PKN Ida Sundari menyebut
kan, rangkaian kegiatan diklat bagi CPNS Golong
an III dan II Tahun 2021 ini diselenggarakan dalam
rangka memenuhi persyaratan sebagai CPNS
dengan memberikan pemahaman tentang organisasi BPK serta pembentukan kompetensi berupa
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam
pekerjaan sehari-hari sebagai Pelaksana BPK.
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“Rangkaian diklat ini meliputi Diklat Orientasi Ke-BPK-an, Diklat Pelatihan Dasar untuk
Golongan III dan II, dan untuk CPNS Golongan
III dilanjutkan dengan Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama, termasuk kegiatan
On The Job Training. Berdasarkan hal tersebut,
maka waktu pelaksanaan Diklat bagi CPNS Golongan III akan dilaksanakan selama sembilan bulan dan CPNS Golongan II selama empat bulan,”
ungkap Ida. l

n

Peserta diklat CPNS secara daring.
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BPK AKTIF MENJAGA KODE ETIK LEWAT MKKE
MKKE tidak segan menjatuhkan sanksi etik tingkat berat berupa pemberhentian secara
tetap sebagai pemeriksa.

n

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK selaku Ketua MKKE, Achsanul Qosasi

S

etiap insan Badan Pemeriksa Ke
uangan (BPK) dituntut untuk terus
menjaga nilai-nilai dasar BPK, yaitu
Independensi, Integritas, dan Profesionalisme (IIP). Nilai dasar tersebut
wajib dipegang teguh demi meng
hasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Melihat
pentingnya hal tersebut, BPK secara aktif dan
tegas menegakkan kode etik melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).
Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan
Negara BPK yang juga Ketua MKKE Achsanul
Qosasi menjelaskan, kode etik BPK diatur dalam
Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Kode Etik BPK. Beleid itu mengatur kewajiban
dan larangan bagi setiap Anggota BPK maupun
pemeriksa BPK serta jenis sanksi yang dapat
dijatuhkan oleh MKKE apabila kewajiban atau
larangan tersebut dilanggar.
"Kode etik ini sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi bersama untuk memberi kepastian
bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan secara
independen, berintegritas, dan profesional. Oleh
karena itu, menjaga IIP perlu komitmen bersama dari semua stakeholder BPK, bukan hanya
dilakukan sepihak oleh BPK," kata Achsanul saat
memberikan keynote speech pada workshop
bertema 'Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik

dan Pembekalan Pemeriksa dalam Pengendalian
Gratifikasi' yang digelar pada 21 Januari 2021.
Achsanul menambahkan, MKKE merupakan
perangkat untuk memproses apabila terdapat
dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh Anggota maupun pemeriksa BPK. BPK pun
tak segan memberikan sanksi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan MKKE terdapat insan BPK
yang terbukti melanggar kode etik.
Ia menegaskan, BPK sangat serius, bahkan
aktif menindaklanjuti beragam pelanggaran.
MKKE bahkan tidak segan menjatuhkan sanksi
etik tingkat berat berupa pemberhentian secara
tetap sebagai pemeriksa apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang berdampak
negatif pada martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas BPK. "Ataupun berdampak negatif
terhadap NKRI," tegas Achsanul.
Untuk itulah, sesuai mandat dalam Pasal 30
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis Kehormatan
Kode Etik BPK yang dibentuk memiliki susunan
keanggotaan yang cukup independen, yakni terdiri dari unsur Anggota BPK, unsur profesi, dan
unsur akademisi.
"Kami, para pimpinan BPK memiliki komitmen
kuat agar penegakan integritas di lingkungan
BPK dilaksanakan secara objektif terlepas dari
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Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK selaku
Anggota MKKE, Hendra Susanto

pengaruh dan kepentingan pribadi. Sehingga,
kami sepakat bahwa Anggota MKKE berjumlah
ganjil, yakni 5 orang dengan komposisi 2 orang
dari unsur Anggota BPK dan 3 orang dari unsur
luar BPK. Unsur dari luar BPK pun kami pilih yang
betul-betul independen serta memiliki kualitas,
kehormatan, dan integritas yang tidak diragukan
oleh masyarakat, baik dari unsur Akademisi maupun dari unsur Profesi," ucap dia.
Dalam workshop ini, ia berpesan kepada
seluruh pemeriksa bahwa pemeriksa memiliki
kewajiban untuk senantiasa menjaga nama baik
dan kehormatan BPK. Sebagai upaya mendukung penegakan kode etik, BPK memiliki fasilitas aplikasi whistleblowing system atau WBS
yang dapat diakses oleh siapapun yang ingin
menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik BPK.
"Tentunya laporan disampaikan dengan
mendasarkan pada bukti pendukung, bukan fitnah atau kesengajaan yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ucap dia.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Hendra Susanto selaku Anggota MKKE menyatakan,
kode etik BPK merupakan hal yang sangat penting bukan hanya bagi pimpinan dan pemeriksa
BPK, tetapi juga bagi lembaga perwakilan dan

para entitas yang diperiksa oleh BPK.
Ia menambahkan, era transformasi digital
dan Revolusi Industri 4.0 saat ini menuntut BPK
untuk menguasai teknologi informasi dan lebih
berhati-hati untuk bersikap dan menjaga akhlak.
Tujuannya agar para pemangku kepentingan
BPK tetap membutuhkan lembaga BPK yang
kredibel, amanah, dan dapat dipercaya.
“Untuk itu peranan peraturan penegakan
kode etik yang berlaku pada saat ini menjadi
hal yang perlu untuk diingatkan kepada kita semua, sehingga dapat diketahui, dipahami dan
diimplementasikan serta dijadikan pegangan
dan batasan oleh para pelaksana BPK dalam
rangka menjalankan tugas pada satuan kerja masing-masing,” kata Anggota I BPK saat menjadi
keynote speaker sekaligus membuka secara resmi workshop 'Penanganan Dugaan Pelanggaran,
Kode Etik, dan Pembekalan Pemeriksa dalam
Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan
secara daring, pada Selasa, 26 Januari 2021.
Hendra menjelaskan, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terus diperkuat melalui berbagai media, antara lain dalam bentuk
arahan, rapat, gathering, dan kegiatan lainnya.
Quality control dan quality assurance juga dilaksanakan secara ketat dengan menggunakan
standar dan best practices yang berlaku secara
internasional. Kesempatan dan peluang risiko
pelanggaran dalam setiap tahap pemeriksaan,
baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan pemeriksaan hingga tindak lanjut hasil
pemeriksaan selalu diidentifikasi dan dimitigasi.

Integritas dan Profesionalisme

Anggota MKKE BPK dari unsur profesi, ya
itu Mardiasmo yang merupakan Ketua Dewan
Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI), mengatakan nilai utama BPK dan IAI sebenarnya serupa. Terutama soal integritas dan
profesionalisme, apalagi bagi IAI yang notabe-
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ne organisasi profesi.
IAI secara global memiliki enam prakarsa
atau initiative yang wajib dipatuhi anggota, salah satunya Prakarsa 4 yang menyebutkan bah
wa IAI aktif mengampanyekan profesi akuntan
sebagai agent of trust penjaga integritas lapor
an keuangan. Kemudian Prakarsa 5 dimana IAI
akan bekerja secara aktif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengukuh
kan integritas dan etika profesi dalam praktik
keprofesian akuntan di Indonesia.
"Prakarsa IV ini diulang-ulang karena untuk
menjaga integritas. Alasannya karena integritas
itu berhubungan dengan image publik. Image
publik adalah trust atau kepercayaan sehingga wajib dijaga. Begitu juga dengan Prakarsa
V, karena auditing sebagai profesi, jadi harus
menjaganya dengan baik," ungkap dia.
IAI juga memiliki Prakarsa VI dimana IAI
akan mewujudkan perlindungan hukum profesi
akuntan, pengguna jasa akuntan profesional
serta pengguna laporan keuangan. Sementara

Susunan Ketua
dan Anggota MKKE

n

Inspektur Utama, I Nyoman Wara

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan BPK, Edward G.H.
Simanjuntak sebagai pemandu workshop.

di saat yang sama, ia mengingatkan bahwa
Prakarsa I dan VI, begitu juga dengan integritas
dan profesionalisme sifatnya top-down. Artinya
pimpinan memegang kunci untuk menjalankan
kewajiban di atas dan kemudian diikuti bawah
annya. "Jadi bawahannya enggak bisa mainmain," ucap dia.
Ia menyebutkan. IAI juga memiliki dewan
pengurus, komite etika dan dewan penegakkan
disiplin anggota. "IAI pada intinya juga landas
an penegakan disiplin dimana ada sanksi sanksi
administrasi dan sanksi profesi," tutur dia. l

KETUA MERANGKAP ANGGOTA MKKE
Achsanul Qosasi
Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK

ANGGOTA MKKE

ANGGOTA MKKE

ANGGOTA MKKE

ANGGOTA MKKE

Hendra Susanto
Anggota I/
Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara BPK

Indriyanto Seno Adji
(unsur akademisi)

Rusmin
(unsur akademisi)

Mardiasmo
(unsur profesi)
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WINDFALL REVENUE PADA PEMERINTAH DAERAH
Windfall revenue bisa menjadi batu loncatan, namun bisa juga menjadi batu sandungan
jika tidak dikelola dengan hati-hati.

P
n
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emerintah daerah di
Indonesia memiliki pendapatan yang berasal
dari berbagai sumber.
Di antara sumber-sumber tersebut, terdapat
suatu pendapatan yang cenderung
di luar kendali pemerintah daerah
dan bersifat sementara, yang dikenal dengan istilah windfall revenue.
Windfall revenue bisa menjadi batu
loncatan, namun bisa juga menjadi
batu sandungan jika tidak dikelola
dengan hati-hati. Pengelolaan yang
kurang tepat dapat mempengaruhi
kondisi keuangan pemerintah daerah untuk jangka panjang, bahkan
setelah windfall revenue tersebut
tidak lagi diterima.
Windfall revenue atau sering
juga disebut dengan windfall profit
atau windfall gain didefinisikan dalam Collins Dictionary (2020) sebagai keuntungan yang muncul karena
suatu kejadian eksternal di mana
pihak yang mendapat keuntungan
tidak mempunyai kendali terhadap
kejadian tersebut. Dalgaard dan Olsson (2006) mendefinisikan windfall
revenue sebagai pendapatan yang
memiliki rasio pendapatan-biaya
yang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan keluaran barang
dan jasa standar yang berlaku dalam ekonomi. Berdasarkan definisi
tersebut, maka pendapatan yang
diperoleh dengan usaha yang lebih
sedikit apabila dibandingkan de
ngan standar yang berlaku dalam
ekonomi serta berada di luar kendali dari pihak penerima, dapat dikategorikan sebagai windfall revenue.
McDonald dan Nwagwu (2006)

OLEH AIDEL BASRI
PEGAWAI BIRO SUMBER
DAYA MANUSIA BPK
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mengelompokkan windfall revenue
menjadi pendapatan yang bersifat
sangat sementara dan sementara.
Windfall revenue yang sifatnya
sangat sementara, di antaranya,
pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan, hibah dan denda.
Adapun windfall revenue yang
sifatnya sementara namun dapat
dipertahankan untuk jangka waktu
yang agak lama, di antaranya, hasil
minyak bumi, gas, serta mineral
atau pertambangan.

Isu yang dihadapi

Windfall revenue merupakan
pendapatan dengan sedikit atau
kadang kala tanpa usaha sama
sekali untuk mendapatkannya, sehingga cenderung mudah untuk
dihabiskan, terkadang sedikit sekali
pertimbangan yang diberikan dalam pemanfaatannya (Arkes et. al,
1994). Oleh karena itu, berbagai isu
terkait dengan penggunaan windfall
revenue perlu diberi perhatian khusus jika ingin windfall revenue yang
diterima dapat berdampak optimal
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
McDonald dan Nwagwu (2006)
menyatakan setidaknya ada tiga isu
terkait windfall revenue yang perlu
menjadi perhatian. Isu pertama,
yaitu stabilitas dan keberlangsung
an (sustainability). Stabilitas dan
keberlangsungan pendapatan adalah hal yang vital bagi suatu pemerintah. Pemerintah akan mengalami
kesulitan dalam menjalankan roda
pemerintahan jika tidak dapat menjaga stabilitas dan keberlangsungan
pendapatan.

KOLOM

Apabila pemerintah menambah
kapasitas layanan masyarakat
dengan pembiayaan yang
berasal dari windfall revenue
yang sifatnya hanya sementara,
maka ketika windfall revenue
tersebut sudah tidak lagi
diterima, pemerintah perlu
mencari sumber pembiayaan
alternatif jika layanan
masyarakat yang diberikan
ingin tetap dilanjutkan.

revenue berpotensi untuk dimanipulasi
agar dapat memberikan dampak yang
lebih besar atau lebih banyak kepada
penerima. Manipulasi windfall revenue
diharapkan dapat menghasilkan durasi
pemanfaatan yang lebih lama atau
windfall revenue yang dapat memicu
pertumbuhan atau penambahan pendapatan dari sumber-sumber lain.

Lalu, bagaimana?

Apabila pemerintah menambah
kapasitas layanan masyarakat dengan
pembiayaan yang berasal dari windfall
revenue yang sifatnya hanya sementara, maka ketika windfall revenue tersebut sudah tidak lagi diterima, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan
alternatif jika layanan masyarakat yang
diberikan ingin tetap dilanjutkan.
Isu kedua adalah nilai dan etik.
Seperti diketahui, pemerintah selaku
penyelenggara urusan pemerintahan
memiliki kewenangan penuh dalam
pemanfaatan segala jenis pendapatan
yang diterima, termasuk windfall revenue. Namun, nilai dan etik terkadang
tidak dipertimbangkan sepenuhnya
dalam pengambilan kebijakan. Peng
ambil kebijakan yang mengabaikan nilai dan etik atas pemanfaatan windfall
revenue dapat dianggap berperilaku
tidak etis (unethical). Misalnya, dalam
pemanfaatan windfall revenue yang
bersumber dari sumber daya alam
secara besar-besaran, dapat dianggap
merenggut hak generasi yang akan
datang yang tidak akan dapat lagi menerima manfaat dari sumber daya alam
tersebut.
Adapun isu ketiga adalah mengenai manipulabilitas. Beberapa windfall

Isu-isu yang terkait dengan windfall
revenue harus diberi perhatian khusus
oleh pemerintah daerah. Dalam peng
alokasian anggaran, pemerintah daerah seharusnya tidak memperlakukan
windfall revenue sebagai tambahan
pendapatan biasa, namun pengalokasiannya harus mempertimbangkan
karakteristik yang dimiliki oleh windfall
revenue. Terkait hal ini, penulis meng
usulkan hal-hal yang perlu dilakukan
pemerintah daerah ketika dihadapkan
dengan windfall revenue, yaitu sebagai
berikut:
• Pemerintah daerah perlu memilah
dan menelusuri sumber-sumber pendapatan yang ada, serta memberi
perlakuan berbeda terhadap pendapatan yang dikategorikan sebagai
windfall revenue. Windfall revenue
hendaknya tidak dialokasikan untuk
belanja yang sifatnya rutin. Hal ini
untuk menghindari beban terhadap
pemerintah daerah di masa depan
ketika windfall revenue sudah tidak
lagi diterima. Selain itu, windfall
revenue juga sebaiknya tidak di
alokasikan untuk belanja yang dapat
menimbulkan biaya sampingan
seperti biaya pemeliharaan, yang ha
nya akan menambah pos pengeluar
an bagi pemerintah daerah.
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Dalam pemanfaatan windfall revenue yang
bersumber dari sumber daya alam secara besarbesaran, dapat dianggap merenggut hak generasi
yang akan datang yang tidak akan dapat lagi
menerima manfaat dari sumber daya alam tersebut.

• Sedapat mungkin pemanfaatan windfall
revenue adalah untuk program-program atau kegiatan yang mempunyai
dampak berganda (multiple effect),
yaitu pemanfaatan windfall revenue
yang dapat merangsang pertumbuhan
pendapatan dari sumber-sumber lain
nya, baik untuk jangka pendek maupun
jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan
pemerintah daerah dengan menerbitkan regulasi atau mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang mendukung
pemanfaatan windfall revenue untuk
tujuan merangsang pertumbuhan atau
penambahan pendapatan dari sumber-sumber lainnya bagi pemerintah
daerah.
• Pemanfaatan windfall revenue harus
sepenuhnya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan di masa yang
akan datang. Pemerintah daerah harus
menghindari pemanfaatan windfall revenue yang tidak etis, yaitu dalam bentuk pemanfaatan secara besar-besaran
yang manfaatnya hanya dapat dinikmati
dalam waktu yang singkat. Pengalokasian windfall revenue harus mempertimbangkan bentuk pemanfaatan yang
dapat dinikmati untuk jangka panjang.
Perlu diingat bahwa meski jumlah
yang diterima kadang kala nilainya cukup
besar, terutama untuk jenis windfall revenue yang berasal dari bagi hasil sumber
daya alam, namun windfall revenue sejatinya adalah pendapatan “durian runtuh”
yang cenderung sementara dan tidak
bertahan lama. Untuk itu, pemerintah
daerah diharapkan tidak terjebak dengan
kepentingan-kepentingan sesaat yang
tidak berorientasi kepada kesejahteraan
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masyarakat. Pemerintah daerah harus bijak dalam merumuskan program-program
atau kegiatan yang meskipun kurang
populer di tengah-tengah masyarakat,
namun program-program atau kegiatan
tersebut manfaatnya dapat dinikmati oleh
masyarakat, serta tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan yang dapat membebani keuangan pemerintah daerah.
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INTERAKSI

Kuis
Pada majalah Warta Pemeriksa edisi Januari 2021,
disebutkan bahwa BPK telah menyampaikan
dua bahan pendapat kepada Pemerintah RI,
terkait apakah bahan pendapat itu?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit.
Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek ‘Kuis’.
Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.
Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat.
Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.
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