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P
elaksanaan dan pertanggungjawaban Program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PC-PEN), termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaan-
nya masih menjadi pembahasan yang hangat. Pada 
edisi Maret 2022 ini, redaksi pun menyiapkan laporan 
mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

un audited tahun anggaran 2021 yang telah diserahkah pemerintah 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Di rubrik Sorotan, redaksi berbicara mengenai pemeriksaan LKPP 
2021 yang masih berfokus PC-PEN. Yang penting dari PC-PEN 2021 
adalah alokasi anggaran yang sebesar Rp49,57 triliun atau 7,13 per-
sen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp695,20 triliun. Dari 
angka itu, realisasi anggaran program PC-PEN tahun 2021 mening-
kat sebesar Rp82,75 triliun atau 14,37 persen dibandingkan realisasi 
tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp575,85 triliun.

BPK pun berharap, peningkatan alokasi dan realisasi anggaran 
program PC-PEN tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas 
pertanggungjawabannya terhadap LKPP tahun 2021. Baik pertang-
gungjawaban dari aspek keuangan maupun pencapaian rincian out
put-nya.

Tulisan lainnya adalah mengenai upaya BPK dalam menghadapi 
gugatan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dalam tulisan ini 
redaksi menyampaikan bahwa gugatan terhadap BPK bisa bersifat 
perdata, Tata Usaha Negara (TUN), sengketa informasi publik, dan 
pidana. Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir atau sejak 2009 sampai 
2022, terdapat 58 gugatan perdata terhadap BPK. 

Dari jumlah itu, sebanyak 26 perkara merupakan gugatan terha-
dap LHP. Sementara itu, terkait TUN ada 20 gugatan dan 14 gugat-
an di antaranya terhadap LHP BPK.

Satu cara yang dianggap efektif dalam mengatasi gugatan ada-
lah dengan menyajikan LHP yang lebih berkualitas. Hal ini sebagai 
upaya preventif dalam menghadapi gugatan yang berpotensi mun-
cul. Terlebih lagi, BPK tidak bisa membatasi adanya gugatan dari 
pihak entitas. 

Di rubrik Internasional, redaksi menyajikan laporan kegiatan BPK 
di kancah dunia. Antara lain mengenai upaya BPK yang lebih per-
caya diri dalam mengincar posisi sebagai auditor eksternal ILO dan 
WIPO. Kemudian pertemuan BPK dengan IMO dan IAEA terkait per-
kembangan pemeriksaan yang dilakukan selama ini. 

Sempatkan juga untuk membaca rubrik Hobi yang menyajikan in-
formasi mengenai kegiatan pegawai BPK yang gemar menggambar. 
Selama ini, ternyata ada begitu banyak talenta-talenta tersembunyi 
di BPK. Tidak hanya ahli dalam ilmu eksakta, beberapa insan BPK 
juga ternyata jago di bidang seni, yaitu menggambar. Bahkan, ada 
pegawai yang telah melahirkan komik sendiri. Selamat menikmati. l

Pemeriksa BPK dilarang 
meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
pihak yang terkait dengan 
pemeriksaan.
 
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 
tentang Kode Etik BPK)
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P
emerintah telah menyerahkan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
unaudited tahun anggaran 2021 kepa-
da Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
untuk dilakukan pemeriksaan. Ketua 
BPK Agung Firman Sampurna me-

ngatakan, pemeriksaan LKPP 2021 masih berfokus 
pada pelaksanaan dan pertanggung jawaban 
Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN), termasuk pemenuh-
an kebutuhan pendanaannya.

Ketua BPK menyampaikan, alokasi anggaran 
program PC-PEN tahun 2021 meningkat se besar 
Rp49,57 triliun atau 7,13 persen dibanding-
kan tahun 2020 yang sebesar Rp695,20 triliun. 
Sementara itu, realisasi anggaran program PC-
PEN tahun 2021 meningkat sebesar Rp82,75 tri-

liun atau 14,37 persen dibandingkan realisasi ta-
hun 2020 yang tercatat sebesar Rp575,85 triliun.

Ketua BPK berharap peningkatan alokasi dan 
realisasi anggaran program PC-PEN tersebut di-
ikuti dengan peningkatan kualitas pertang gung-
jawabannya pada LKPP tahun 2021, baik per-
tanggungjawaban dari aspek keuangan maupun 
pencapaian rincian output-nya.

“BPK mengharapkan pemerintah telah me-
lakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban program PC-PEN, di 
antaranya yang terkait dengan beberapa per-
masalahan yang menjadi temuan pemeriksaan 
LKPP tahun 2020,” kata Ketua BPK dalam ke-
giatan penyerahan LKPP Tahun 2021 unaudited 
dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 
2021 di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (30/3).

PROGRAM PC-PEN 
MASIH JADI FOKUS 
PEMERIKSAAN LKPP 2021
BPK mengapresiasi pemerintah yang mampu 
menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN, 
dan LKPP tahun 2021 unaudited secara tepat waktu.

n Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) unaudited tahun anggaran 2021.
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Ketua BPK menambahkan, dalam pemeriksa-
an LKPP tahun 2021, BPK juga akan me-
laksanakan Reviu Pelaksanaan Transparansi 
Fiskal, Reviu Kesinambungan Fiskal, dan Reviu 
Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah. Untuk 
meningkatkan kualitas hasil reviu Pelaksanaan 
Transparansi Fiskal, BPK akan melakukan reviu 
atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) 
dan Neraca Sumber Daya Alam yang disusun 
oleh pemerintah.

LKPP tahun 2021 unaudited diserahkan 
langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati selaku wakil pemerintah kepada Ketua 
BPK. Hadir dalam kegiatan ini para Anggota 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
serta Pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya.

Pimpinan BPK yang hadir, antara lain, 
Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara II Pius Lustrilanang, Anggota BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 

IV Isma Yatun, Anggota BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara VI Nyoman 
Adhi Suryadnyana, dan Anggota BPK/Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel 
Lumban Tobing.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK 
mengapresiasi pemerintah karena telah me-
nyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian Lembaga (LKKL), LK Bendahara 
Umum Negara (LKBUN), dan LKPP tahun 2021 
unaudited.

“Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, 
saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi 
kepada pemerintah, karena di tengah-tengah 
pandemi Covid-19 yang saat ini masih terus 
berlangsung, telah menyelesaikan penyusunan 
LKKL, LKBUN, dan LKPP tahun 2021 unaudited 
tepat pada waktunya,” ujar Ketua BPK.

Seusai penyerahan LKPP, dilakukan pula ke-
giatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 
2021. Dalam entry meeting tersebut, Anggota 
BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 
II BPK Pius Lustrilanang sebagai koordinator 
pemeriksaan LKPP, menyampaikan hal-hal yang 
perlu mendapat perhatian dalam LKPP.

Komitmen pemerintah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk 
terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. 
Komitmen tersebut diwujudkan dalam lang-
kah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 
2021. Beberapa langkah itu adalah dengan 
menyempurnakan tata kelola, peraturan, dan ke-
bijakan di bidang keuangan negara. Kemudian, 
pemerintah menyempurnakan kebijakan akun-
tansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai reko-
mendasi BPK.

Selain itu, kata Menkeu, pemerintah me-
lakukan pembinaan kepada seluruh kementerian 
negara/lembaga sehingga dapat meminimalkan 
temuan berulang. “Pemerintah juga menindak-
lanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor 
penyelesaiannya agar berjalan secara kom-
prehensif dan efektif,” demikian disampaikan 
Menkeu saat penyerahan LKPP 2021 unaudited 
seperti dikutip dari siaran pers Kementerian 
Keuangan.

Menkeu mengatakan, pemerintah 
menyampai kan apresiasi kepada BPK atas lima 
kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas LKPP secara berturut-turut atau sejak LKPP 
Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2020 yang men-

BPK mengharapkan 
pemerintah telah melaku-
kan upaya perbaikan dalam 
pelaksanaan dan pertang-
gungjawaban program 
PC-PEN, di antaranya yang 
terkait dengan beberapa 
permasalahan yang menjadi 
temuan pemeriksaan LKPP 
tahun 2020.

n  Ketua BPK Agung Firman Sampurna
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jadi LKPP pertama yang disusun atas pelaksa-
naan pe ngelolaan APBN pada masa pandemi. 
Menkeu juga menegaskan bahwa diperlukan 
kerja sama dan partisipasi seluruh instansi 
pemerintah dan dukungan penuh dari BPK, 
agar Opini WTP atas LKPP dapat tetap diperta-
hankan.

Meskipun begitu, Menkeu memahami bah-
wa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuan 
akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah 
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdas-
kan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde-
kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945.

Menkeu dalam kesempatan tersebut me-
nyampaikan, sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, LKPP Tahun 2021 yang diserah-
kan terdiri atas tujuh komponen. Ketujuh 
komponen itu adalah Laporan Realisasi APBN,  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Laporan Arus Kas; Laporan Operasional, 
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020, dalam LKPP Tahun 2021 
juga dilaporkan atau dipertanggungjawab-

kan penggunaan anggaran dalam rangka 
pelaksana an kebijakan keuangan negara untuk 
penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional (PC-PEN).

“APBN hadir dan bekerja keras untuk me-
lindungi rakyat dari ancaman jiwa akibat pan-
demi, menjaga masyarakat dari penurunan 
kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, 
melindungi dan memulihkan dunia usaha teru-
tama usaha kecil menengah, serta melindungi 
dan menjaga stabilitas sistem keuangan. APBN 
menjadi responsif, fleksibel dalam menghadapi 
tantangan yang genting dan rumit, tetapi tetap 
harus prudent untuk menjaga keberlangsungan 
jangka menengah,” kata Menkeu. l

n  Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara II Pius Lustrilanang dan Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati

Sumber: Paparan Ketua BPK
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I
ndonesia menganut prinsip equality be
fore the law berdasarkan amanat Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945. Artinya, setiap 
warga negara memiliki persamaan di depan 
hukum. Hal itu juga disadari oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menja-

lankan mandat pemeriksaan tanggung jawab 
pengelolaan keuangan negara.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan 
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan 
Negara BPK Blucer Welington Rajagukguk me-
nyampaikan, entitas atau pejabat yang diperiksa 
BPK memiliki hak untuk mengajukan gugatan 
terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 
pengadilan. Blucer menjelaskan, LHP merupakan 
keputusan akhir yang merupakan produk BPK.

“Dari aspek hukum, tentunya LHP ini meru-
pakan peristiwa hukum karena LHP BPK adalah 
suatu keputusan, maka tentu dia akan men-
jadi objek hukum,” kata Blucer kepada Warta 
Pemeriksa, Rabu (6/4).

Dengan demikian, LHP BPK yang berisikan 
kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomen-
dasi itu akan menimbulkan hak dan kewajiban 
terhadap pejabat, bendaharawan, non-bendaha-
rawan, atau pihak ketiga yang diperiksa. Selain 
itu, ujar Blucer, sering kali LHP juga menjelaskan 
perbuatan melawan hukum atau perbuatan 
melanggar hukum. Gugatan terhadap hasil pe-
meriksaan bisa muncul karena pengadilan juga 
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
atau memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada atau 
kurang jelas.

“Jadi, pengadilan memang wajib untuk 
memeriksa dan mengadili karena ini juga di-
atur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Ini yang membuat kena-
pa LHP itu bisa digugat,” ujar Blucer.

Blucer menyampaikan, gugatan terhadap 
BPK bisa bersifat perdata, Tata Usaha Negara 
(TUN), sengketa informasi publik, dan pidana. 
Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir atau sejak 
2009 sampai 2022, terdapat 58 gugatan per-
data terhadap BPK. Dari jumlah itu, sebanyak 

26 perkara merupakan gugatan terhadap LHP. 
Sementara itu, terkait TUN ada 20 gugatan dan 
14 gugatan di antaranya terhadap LHP BPK.

Pada umumnya, ungkap Blucer, LHP yang 
kerap tergugat adalah hasil pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu (PDTT). Termasuk di dalamnya 
adalah penghitungan kerugian negara (PKN). 
Contohnya, yang cukup ramai diperbincangkan 
adalah kasus Jiwasraya.

Blucer menyampaikan, gugatan muncul mi-
salnya, terkait denda keterlambatan yang dira-
sakan terlalu besar.

“Contoh, karena ada yang sudah berla-
rut-larut, pekerjaannya hanya Rp10 miliar tapi 
dendanya sampai Rp6 miliar. Karena dibiarkan, 
dendanya menjadi terlalu besar,” ujar Blucer.

Kendati demikian, BPK hadir untuk menja-
lankan fungsi pemeriksaan terhadap pengelo-
laan keuangan negara. Sehingga, BPK tetap 
berupaya menjaga kepentingan negara.

Dari 26 gugatan perdata terkait LHP, seba-
nyak 17 perkara sudah berkekuatan hukum tetap 
atau inkracht. Empat perkara dicabut oleh peng-
gugat sendiri, dua perkara dalam proses ban-
ding, dan tiga perkara dalam proses kasasi.

“Jadi, sampai saat ini dari seluruh putusan 
yang sudah inkracht, semuanya dimenangkan 
oleh BPK,” ujar Blucer.

MENGHADAPI GUGATAN 
DENGAN LHP YANG BERKUALITAS
Dari seluruh putusan yang sudah inkracht, semuanya dimenangkan oleh BPK.

n Blucer Welington Rajagukguk
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Terkait perkara TUN, dari 14 gugatan, 11 
perkara sudah inkracht. Kemudian, dua perkara 
sudah dicabut dan satu perkara masih dalam 
proses persidangan saat ini.

“Seluruh perkara yang inkracht juga 
dimenang kan oleh BPK,” ujarnya.

Blucer menyampaikan, dalam menyikapi 
gugat an tersebut BPK mengerahkan seluruh 
infra struktur atau perangkat lunak hukum yang 
ada. Hal itu melalui kerja keras dan dukungan 
dari pimpinan.

“Karena memang tidak mudah. Di beberapa 
tempat seperti tingkat pengadilan negeri kita 
sering kalah awalnya. Tapi kemudian kita per-
baiki lagi, kita petakan apa persoalannya,” ujar 
Blucer.

Meski begitu, Blucer mengingatkan kepada 
pemeriksa bahwa masih ada persoalan yang ha-
rus diperbaiki ke depan.

“Yang kita harapkan adalah laporan hasil 
pemeriksaan itu betul-betul berkualitas dan dite-
rima oleh seluruh pihak karena kualitasnya,” ujar 
Blucer.

Blucer mengatakan, pemeriksaan BPK harus 
lebih berkualitas sebagai upaya preventif dalam 
menghadapi gugatan yang berpotensi muncul. 
Terlebih lagi, BPK tidak bisa membatasi adanya 
gugatan dari pihak entitas.

Dia menjelaskan, dalam penanganan per-
kara ada pihak tergugat dan ada penggugat. 
Terdapat bahasa hukum yaitu actori incumbit 
onus probandi. Artinya, siapa yang mendalilkan 
maka dia yang harus membuktikan.

“Jadi, tentu perlu perencanaan yang mema-
dai. Ketika menyusun pemeriksaan kita harus li-
hat ini bagaimana cara membuktikannya bahwa 
kita tidak salah,” ungkap Blucer.

Blucer mengingatkan, pemeriksa harus me-
matuhi legalitas formal dalam pemeriksaan. 
Dia mencontohkan, surat tugas dan LHP harus 
ditanda tangani oleh yang berwenang. Selain itu, 
kompetensi pemeriksa juga harus diperhatikan.

“Jangan sampai ada yang tidak lulus kom-
petensi. Belum lulus diklat sudah melakukan 

pemerik saan. Nah, itu bisa dipersoalkan,” ujar-
nya.

Kemudian, dalam melaksanakan pemerik-
saan, ada perangkat lunak yang harus selalu 
menjadi pegangan. Menurut Blucer, hal paling 
penting adalah standar pemeriksaan keuangan 
negara (SPKN). Kemudian, pemeriksa juga harus 
meng ikuti pedoman manajemen pemeriksaan 
(PMP), kode etik, serta petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis pemeriksaan. Kemudian, 
metodologi pemeriksaan juga harus jelas.

“Jangan mengarang atau mengawang tidak 
jelas. Ini juga bahaya karena harus nyata dan 
pasti,” ujar Blucer.

Selain itu, penggunaan professional judg
ment juga harus mengacu pada kaidah yang 
berlaku. Pemeriksa harus tetap objektif dalam 
menyikapi sebuah temuan.

Kemudian, atas substansi hasil pemeriksaan, 
kondisi atas fakta dan dokumen-dokumen ha-
rus betul-betul terdokumentasi dengan proses 
permintaan dokumen yang benar. Penggunaan 
bahasa dalam LHP juga tidak bisa multitafsir.

“Bahasa yang digunakan dalam laporan ha-
rus jelas, tegas, dan ringkas,” kata Blucer.

Sehingga, ungkap Blucer, temuan itu harus 
didukung dengan kertas kerja pemeriksaan 
(KKP) lengkap dan pemerolehannya sah secara 
hukum. Hal itu akan menjadi penolong utama 
dari upaya preventif sehingga tidak terjadi per-
soalan.

Ditama Binbangkum juga rutin melaksa-
nakan pelatihan dan focus group discussion 
(FGD) di pusat maupun di tingkat perwakilan. 
Sehingga, ujar Blucer, semua pendampingan, 
pembimbingan, dan konsultasi hukum selalu 
dilakukan kepada para pemeriksa dan juga pim-
pinan.

Blucer menyadari, dengan banyaknya guga-
tan yang muncul sebetulnya hal itu menunjukkan 
budaya hukum di Indonesia sudah bergerak ke 
arah positif. Artinya, apabila ada pihak yang tidak 
bersepakat atas suatu hal, maka diselesaikan lewat 
pengadilan.

“Kita pun berharap hakim akan memberikan 
keputusan dengan baik,” ujarnya.

Kendati demikian, BPK berharap entitas 
dapat memiliki kesadaran bahwa hukum tidak 
untuk disalahgunakan. Entitas yang kebanyakan 
merupakan pihak eksekutif hendaknya melaksa-
nakan kewenangan sesuai aturan yang ada. BPK 
pun menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa 
sesuai amanat UUD dan undang-undang. l

Jadi, sampai saat ini dari 
seluruh putusan yang sudah 
inkracht, semuanya dimenang-
kan oleh BPK.
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sedang melakukan pemeriksaan 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP), Laporan Keuangan 
Kementerian dan Lembaga (LKKL), 
dan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Proses 
pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan 
dengan prosedur yang ketat untuk memastikan 
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan 
berkualitas.

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK 
Akhsanul Khaq menjelaskan, entitas harus sudah 
menyerahkan laporan keuangan kepada BPK 
paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. “Artinya, pada 31 Maret setiap tahun-
nya, laporan sudah harus diserahkan kepada 
BPK,” kata Akhsanul kepada Warta Pemeriksa, 
Kamis (7/4).

Akhsanul menjelaskan, proses pemeriksaan 
biasanya berlangsung dalam jangka waktu dua 
bulan dan ada tahapan-tahapan yang harus di-
lakukan pemeriksa BPK. Tahapan itu mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pe-
laporan untuk pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah.

 “Untuk pusat, perencanaan pemeriksaan 
itu diawali oleh adanya evaluasi dan kesiapan. 

Evaluasi itu di bulan Oktober. Jadi kalau peme-
riksaan 2021 itu, kesiapannya dimulai dari bulan 
Oktober 2020 dan di situ disusun kerangka 
acuan kerja,” kata dia.

Acuan kerja tersebut disusun untuk peme-
riksaan interim. Disebut pemeriksaan interim 
karena pemeriksaan dilakukan pada saat proses 
penyusunan laporan keuangan tersebut masih 
dilakukan. Pemeriksaan interim biasanya di-
lakukan pada Oktober 2020 sampai dengan bu-
lan Desember tahun berjalan. Dalam prosesnya, 
pemeriksaan interim dikoordinasikan oleh AKN II, 
baik itu untuk pemeriksaan LKPP maupun LKKL.

Adapun dalam proses perencanaan, selain 
dibuat kerangka acuan kerja juga dibuat penyu-
sunan surat tugas serta workshop atau pendidik-
an latihan (diklat). Sementara untuk kementerian 
dan lembaga yang signifikan, dilakukan semacam 
rapat koordinasi dengan AKN terkait dengan 
berbagai pihak yang terlibat dalam pemeriksaan 
laporan keuangan tersebut.

Untuk pemeriksaan LKPD juga dilakukan rapat 
koordinasi yang dihadiri seluruh pejabat perwa-
kilan, khusus untuk AKN V adalah wilayah Jawa 
dan Sumatera. Selain rapat koordinasi, dibentuk 
pula kelompok kerja pemeriksaan LKPD untuk 
melakukan evaluasi pemeriksaan tahun lalu.

“Kita juga melakukan persamaan persepsi, ti-
dak hanya di lingkungan AKN V, tapi antara AKN 
V dan AKN VI karena pemeriksaan LKPD juga di-
lakukan AKN V dan dilakukan AKN VI,” tutur dia.

Akhsanul mengatakan, penyerahan laporan 
keuangan unaudited biasanya dilakukan dalam 
rentang waktu Februari atau Maret. “Nah di bu-
lan Mei ini diharapkan LHP itu seluruhnya bisa 
diselesaikan,” ungkap dia.

Selama proses pemeriksaan, dilakukan kon-
trol yang ketat. Setiap pekan harus ada laporan 
secara berjenjang dari ketua tim, pengendali te-
knis hingga penanggung jawab. Hal ini dilakukan 
dalam rangka quality control hasil pemeriksaan 
laporan keuangan.

KUALITAS PEMERIKSAAN DIAWASI 
SECARA KETAT DAN BERJENJANG
Selama proses pemeriksaan, dilakukan kontrol yang ketat. Setiap pekan 
harus ada laporan secara berjenjang dari ketua tim, pengendali teknis 
hingga penanggung jawab. Hal ini dilakukan dalam rangka quality control 
hasil pemeriksaan laporan keuangan.

n Akhsanul Khaq
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Pemeriksaan dengan menggunakan Big 
Data Analytics (Bidics) juga merupakan bagian 
dari quality control.  “Lewat Big Data Analytics, 
kita bisa mengetahui misalnya ada perusahaan 
pelaksana pekerjaan barang dan jasa bukan pe-
nawar terendah,” ucap dia.

Terkait fokus pemeriksaan, Akhsanul menye-
but BPK masih berfokus pada dana penanganan 
Covid-19 untuk pemeriksaan LKKL. Sementara 
untuk LKPP dan LKPD terkait dana hibah da-
ri pemerintah pusat ke daerah, begitu juga 
sebalik nya. Fokus selanjutnya adalah mengenai 
aset yang dicatat pemerintah pusat maupun pe-
merintah daerah.

AKN V juga memberi penekanan pemeriksaan 
pendapatan pemerintah daerah. “Karena penda-
patan daerah ini yang menopang fiskal daerah. 
Kemudian yang kedua untuk LKPD ada pemerik-
saan kinerja yang beriringan dengan pemeriksaan 
laporan keuangan yaitu Long Form Audit Report 
(LFAR). Nah tema untuk LFAR ini terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan,” ucap dia.

Quality assurance dan quality control
Akhsanul menegaskan, BPK selalu menjaga 

quality assurance dan quality control dalam 
melakukan pemeriksaan. Kualitas dari hasil pe-
meriksaan selalu menjadi penekanan. Menurut 
dia, quality assurance dan quality control yang 
diterapkan membuat BPK selalu menang jika 
ada pihak yang menggugat LHP BPK.

“Berdasarkan informasi yang ada, tidak ada 
gugatan terhadap LHP yang sampai menjadikan 
kita kalah. Pernah ada di Pengadilan Negeri, 
tapi di level banding ternyata Pengadilan Tinggi 
membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri,” 
ucap dia.

Umumnya, hal yang sering digugat terkait 
temuan kelebihan pembayaran. Atas dasar te-
muan tersebut, penyedia barang dan jasa wajib 
untuk mengembalikan sejumlah uang karena 
adanya ketidaksesuaian spesifikasi ataupun 
kekurang an volume yang disetorkan ke kas ne-
gara atau kas daerah.

 “Terkait dengan kelebihan pembayaran, 
data pemeriksaan yang ada menunjukkan bah wa 
temuan tersebut sifatnya berulang. Kelihatannya 
sering terjadi, karena sudah menjadi satu risiko 
bagi penyedia barang dan jasa,” ungkap dia.

Sebagai langkah antisipasi adanya gugatan, 
BPK telah memiliki mitigasi risiko. BPK, kata dia, 
menyiapkan tiga hal. Pertama, proses pemerik-
saan harus berpedoman pada panduan yang 

sifatnya teknis, seperti pedoman pemeriksaan 
infrastruktur.

 Kedua, quality control yang dilakukan secara 
lebih baik dari tahun ke tahun. Quality control 
ini adalah mekanisme pengendalian secara ber-
jenjang.  Setiap anggota dan ketua tim hingga 
penanggung jawab wajib membuat laporan 
mingguan.

“Sehingga dilakukan pengecekan terhadap 
apa yang dilakukan oleh tim pemeriksa di la-
pangan apakah itu sudah sesuai dengan prose-
dur, apakah telah dikomunikasikan de ngan baik, 
dengan entitas yang diperiksa, sehingga doku-
men-dokumen yang dihasilkan dari pemerik saan 
itu memadai untuk menyimpulkan bahwa misal-
nya terjadi kelebihan pembayaran atau kesalah-
an pengujian akun tertentu,” ucap dia.

Terakhir adalah quality assurance. Quality 
assurance bisa dilakukan oleh kedua pihak, 
yaitu pejabat struktural dan inspektorat utama, 
contoh nya quality assurance oleh kepala perwa-
kilan. Kepala perwakilan meski tidak masuk 
dalam tim pemeriksaan, tetap wajib melakukan 
quality assurance terhadap kegiatan pemerik-
saan. Hal ini untuk menjamin bahwa pemerik-
saan itu telah dilaksanakan sesuai dengan stan-
dar maupun pedoman yang ada di BPK.

 “Langkah-langkah tersebut yang digunakan 
untuk memitigasi risiko terjadinya gugatan. 
Sehingga apabila pun terjadi gugatan, hasil pe-
meriksaan tersebut sudah dilakukan sesuai stan-
dar dan pedoman yang berlaku di BPK.” l

Berdasarkan informasi yang 
ada, tidak ada gugatan 
terhadap LHP yang sampai 
menjadikan kita kalah.

n Akhsanul Khaq
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terus berupaya meningkatkan kuali-
tas hasil pemeriksaan. Kualitas dari 
suatu laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) tak bisa ditawar karena men-
jadi tanggung jawab BPK sebagai 

lembaga pemeriksa. Ada berbagai prosedur dan 
rambu-rambu yang harus dipatuhi satuan kerja 
dan pemeriksa untuk menghasilkan pemeriksaan 
yang berkualitas.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK 
Dori Santosa mengatakan, salah satu tolok ukur 
pemeriksaan berkualitas adalah rekomendasi 
atas sebuah temuan dapat ditindaklanjuti oleh 
entitas. Dori menekankan, pemeriksaan BPK 
akan semakin bermanfaat apabila entitas me-
nindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

“Ini menjadi kunci penting bagi BPK bahwa 
dalam melakukan pemeriksaan, rekomendasi 
yang kita berikan harus bisa ditindaklanjuti oleh 
entitas,” kata Dori kepada Warta Pemeriksa pada 
awal April.

Dori menjelaskan, BPK memiliki standar pe-
meriksaan yang ketat dan dilakukan proses qua
lity control serta quality assurance atas pemerik-
saan yang dilakukan. Hal tersebut diatur dalam 
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 
sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 ten-
tang SPKN.

BPK juga memiliki Pedoman Manajemen 
Pemeriksaan (PMP) yang digunakan sebagai 
acuan bagi para pemeriksa dalam melaksa-
nakan tugas pemeriksaan.  Selain itu, BPK telah 
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 
dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemeriksaan 
Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, ser-
ta Pemeriksaan Kepatuhan. Seluruh Juklak 
dan Juknis tersebut ditetapkan dalam suatu 

Keputusan BPK. Ia mengatakan, SPKN, PMP, 
Juklak Pemeriksaan Laporan Keuangan, Juklak 
Pemeriksaan Kinerja, serta Juklak Pemeriksaan 
Kepatuhan, semuanya bertujuan untuk menjadi 
pedoman bagi pemeriksa agar terdapat kesera-
gaman persepsi dan metodologi dalam pelak-
sanaan pemeriksaan termasuk quality assurance 
yang dilakukan oleh pejabat struktural (PSP).

Adapun saat menuangkan hasil pemeriksaan 
ke dalam laporan hasil pemeriksaan, data yang 
disampaikan harus dipastikan valid dan akurat. 
AKN VI juga melakukan cross review antara tim 
satu dengan tim lainnya. “Ini paling tidak untuk 
mengurangi kesalahan-kesalahan, seperti ke-
salahan angka. Karena terkadang, ketika sese-
orang membuat laporan, dia merasa sudah 
benar. Namun, ketika dikoreksi orang lain, dite-
mukan adanya hal-hal yang masih perlu diper-
baiki,” ujar Dori.

Hal lain yang perlu dipastikan dalam menjaga 
kualitas pemeriksaan adalah rekomendasi yang 
mampu ditindaklanjuti. Dori mengatakan, AKN 
VI selalu berupaya memberikan rekomendasi 
yang konkret. AKN VI tak ingin ada rekomendasi 
yang sifatnya mengambang dan terlalu umum, 
sehingga bisa membuat entitas kebingungan 
atas rekomendasi yang disampaikan.

“Kalau rekomendasi kita konkret, entitas 
menjadi lebih mudah untuk menindaklanjuti 
rekomendasi. Karena kalau rekomendasi kita 
mengambang atau terlalu umum misalnya, en-
titas terkadang kebingungan dan bertanya apa 
maksud dan siapa yang dituju atas rekomendasi 
tersebut,” ujar dia.

Agar rekomendasi bisa ditindaklanjuti oleh 
entitas, kata Dori, BPK dan entitas membuat 
action plan sebelum rekomendasi atau temuan 
BPK dimasukkan ke dalam LHP final. Dalam ac

KUALITAS 
PEMERIKSAAN 
TAK BISA DITAWAR
BPK memiliki standar pemeriksaan 
yang ketat dan dilakukan proses 
quality control serta quality assurance 
atas pemeriksaan yang dilakukan.

n Dori Santosa
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tion plan itu, entitas bisa melihat rekomendasi 
apa saja yang diberikan oleh BPK. Lalu, dibuat 
langkah-langkah apa yang akan dilakukan en-
titas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 
pemeriksaan. “Action plan ini merupakan hal 
yang sangat penting untuk memastikan peme-
riksaan kita berkualitas karena rekomendasi bisa 
di tindaklanjuti oleh entitas,” katanya.

Menurut Dori, rekomendasi-rekomendasi 
yang sulit ditindaklanjuti biasanya jika ada per-
ubahan organisasi atau mutasi. “Oleh karena itu, 
jika kita memberikan rekomendasi kepada suatu 
pejabat, maka pejabat penggantinya di kemu-
dian hari juga tetap harus bertanggung jawab 
untuk menindaklanjuti rekomendasi.”

Dori menambahkan, BPK dalam proses 
pemeriksaan biasanya juga terlebih dahulu me-
minta tanggapan dari entitas atas temuan yang 
disampaikan. Entitas dipersilakan menyanggah 
temuan tersebut apabila memang memiliki 
data-data yang bisa ‘menggugurkan’ temuan 
tersebut.

“Tetapi kalau mereka (entitas) hanya co-
ba-coba menyanggah tanpa ada data bisa 
meng-counter temuan kita, itu tidak bisa. Oleh 
karena itu, inilah pentingnya kita memastikan 
pemeriksaan kita harus disertai data yang benar 
dan valid. Sehingga, mau disanggah seperti 
apapun tidak akan bisa. Entitas tidak akan bisa 
mengelak.”

Terkait capaian tindak lanjut rekomenda-
si, Dori menyebut sejumlah entitas di bawah 
AKN VI memiliki persentase penyelesaian tin-
dak lanjut rekomendasi melebihi 90 persen. 
Menurut dia, salah satu entitas tersebut adalah 
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
Berdasarkan data AKN VI, tingkat tindak lanjut 
rekomendasi oleh BPOM pada periode 2015-
2019, misalnya, mencapai 98 persen.

Bebas dari gugatan
Dori mengatakan, sejauh ini tidak ada kasus 

gugatan untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) 
di tingkat Laporan Keuangan Kementerian dan 
Lembaga (LKKL) di lingkungan AKN VI. Menurut 
dia, hal ini tidak terlepas dari kesadaran dan 
kepatuhan dalam mengimplementasikan SPKN, 
pedoman pemeriksaan, juklak kepatuhan, juknis 
pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN.

Namun, untuk pemeriksaan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di ling-
kungan AKN VI, Dori mengakui terdapat be-
berapa gugatan atas hasil pemeriksaan LKPD. 

Akan tetapi, tidak ada gugatan yang diterima 
oleh pengadilan sejauh ini.

Sektor pemeriksaan yang digugat atau di-
pertanyakan adalah beberapa temuan yang 
dimuat dalam beberapa LHP terkait Kepatuhan, 
yaitu LHP atas Belanja dan juga LHP PKN. Selain 
itu, LHP LK, khususnya Buku II LHP atas Sistem 
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan catatan sejak tahun 2009 sam-
pai 2021, pihak penggugat terdiri atas kepala 
daerah, Anggota DPRD, perusahaan swasta 
yang menjadi rekanan entitas dan perorangan. 
Gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggu-
gat berupa gugatan perdata dan gugatan tata 
usaha negara.

Untuk gugatan perdata, misalnya, terdapat 
enam perkara dalam kurun waktu 2009-2020. 
Sebanyak dua perkara telah berstatus inkracht, 
terdiri atas satu putusan Mahkamah Agung (MA) 
yaitu gugatan tidak dapat diterima dan satu 
putus an Pengadilan Negeri (PN) yang menya-
takan gugatan ditolak seluruhnya.

Kemudian, dua perkara dalam proses ka sasi 
ke MA. Atas dua perkara tersebut, dalam Putusan 
PN dan Pengadilan Tinggi (PT), PN menyatakan 
tidak berwenang mengadili. Lalu, sebanyak dua 
perkara diputuskan bahwa gugat an dicabut dan 
telah ada penetapan pencabut an gugatan.

Dori menambahkan, LHP BPK merupakan 
suatu keputusan yang bersifat final. LHP dihasil
kan melalui proses quality control dan quality 
assurance yang sistematis dan terukur sesuai 
de ngan standar pemeriksaan dan ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku. “Jika 
pihak-pihak yang terkait merasa ada yang salah 
dalam pemeriksaan, bisa melapor ke peng adilan 
atau jika ada auditor yang tidak benar akan 
diproses di Majelis Kehormatan Kode Etik BPK 
dan sesuai hukum dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.” l

Ini menjadi kunci penting 
bagi BPK bahwa dalam 
melakukan pemeriksaan, 
rekomendasi yang kita 
berikan harus bisa ditindak-
lanjuti oleh entitas.
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memiliki mandat uta-
ma untuk melaksanakan 
pemeriksaan atas pengelo-
laan dan tanggung jawab 
keuang an negara. Oleh 

karena itu, menjaga mutu hasil pemerik-
saan merupakan hal yang sangat pen-
ting.

Sebagai upaya untuk menja-
ga dan terus meningkatkan kuali-
tas hasil pe meriksaan, BPK pada 
2020 telah menerbit kan Enam Pilar 
Sistem Pengendalian Mutu BPK me-
lalui Keputusan BPK Nomor 6/K/I-
XIII.2/6/2020. Inspektur Pemerolehan 
Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP) 
Rita Amelia mengatakan, keputusan 
tersebut mempengaruhi sistem pengen-
dalian mutu pada Petunjuk Pelaksanaan 
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu 
Tahun 2009, yang mana sebelumnya 
dikenal dengan sembilan pilar sistem pe-
ngendalian mutu.

Rita memerinci, keenam pilar tersebut 
terdiri atas Tanggung Jawab BPK atas 
Mutu, Persyaratan Etika, Perencanaan 
dan Pertimbangan Risiko, Sumber Daya 
Manusia (SDM), Kinerja Pemeriksaan dan 
Kewenangan Lain, dan Pemantauan. 
Ia menjelaskan, pilar pertama terkait 
Tanggung Jawab BPK atas Mutu dilaksa-
nakan dengan membentuk kebijakan dan 
prosedur yang dirancang untuk men-
dorong budaya internal yang mengakui 
bahwa mutu merupakan bagian penting 
dalam melaksanakan pemeriksaan dan 
kewenangan lainnya. “Kebijakan dan 
prosedur ini ditetapkan oleh BPK yang 
memiliki tanggung jawab keseluruhan 
atas mutu,” kata Rita kepada Warta 
Pemeriksa pada pertengahan April.

Pilar kedua Standar Pengendalian 
Mutu BPK berkaitan dengan Persyaratan 
Etika. Pada pilar kedua ini, BPK mene-
tapkan kebijakan dan prosedur yang 
dirancang untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa BPK dan seluruh 
pelaksana BPK serta pemeriksa dan/atau 
tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja 
untuk dan atas nama BPK, patuh pada 
Kode Etik BPK dan peraturan disiplin pe-
gawai yang berlaku.

Kemudian, pilar ketiga Standar 
Pengendalian Mutu BPK adalah 
Perencanaan dan Pertimbangan Risiko. 
BPK membentuk kebijakan dan prosedur 
yang dirancang untuk memberikan keya-
kinan yang memadai bahwa BPK hanya 
akan melaksanakan pemeriksaan dan 
kewenangan lainnya apabila memenuhi 
sejumlah ketentuan. Ketentuan pertama, 
kompeten untuk melakukan pekerjaan 
dan memiliki kemampuan, termasuk dari 
segi waktu dan sumber daya untuk me-

ENAM PILAR PENGENDALIAN MUTU BPK
Quality assurance penting dilaksanakan pada seluruh proses 
pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
pelaporan pemeriksaan serta pemantauan tindak lanjut. Quality 
assurance harus melihat apakah pengendalian mutu telah dirancang 
dan diterapkan pada seluruh tahapan yang telah ditetapkan.

n Rita Amelia
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laksanakannya. Kedua, dapat mematuhi 
persyaratan etika yang berlaku. Ketiga, 
telah mempertimbangkan integritas 
organisasi yang diperiksa dan memper-
timbangkan bagaimana memperlakukan 
risiko yang timbul terhadap mutu.

Selanjutnya, pilar keempat Standar 
Pengendalian Mutu BPK berkaitan 
dengan SDM. “Terkait pilar keempat 
ini BPK membentuk kebijakan dan 
prosedur yang dirancang agar dapat 
memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa BPK memiliki SDM yang cukup 
dan memiliki kompetensi, kapabilitas, 
dan komitmen pada prinsip-prinsip 
etika yang berlaku untuk melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan standar dan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan menerbitkan laporan 
yang sesuai dengan kondisi senyata-
nya,” kata dia.

Pilar kelima Standar Pengendalian 
Mutu BPK adalah Kinerja Pemeriksaan 
dan Kewenangan Lain dalam rangka 
pelaksanaan peran dan fungsi BPK. 
Rita menjelaskan, BPK menetapkan 
kebijakan dan prosedur yang dirancang 
agar dapat memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa proses peme-
riksaan dan kewenangan lain telah 
dilakukan sesuai dengan standar dan 
persyaratan hukum dan peraturan yang 
berlaku. Kemudian, BPK menerbitkan 
laporan yang sesuai dengan kondisi 
senyatanya.

Kebijakan dan prosedur terse-
but harus mencakup beberapa hal. 
Pertama, hal-hal yang relevan untuk 
mengedepankan konsistensi dalam 
mutu pekerjaan yang dilakukan. Kedua, 
tanggung jawab supervisi/pengawasan. 
Sedangkan hal ketiga adalah tanggung 
jawab reviu.

Sedangkan pilar keenam berkaitan 
dengan Pemantauan. BPK, ujar Rita, 
merancang proses pemantauan agar 
dapat memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa kebijakan dan prose-
dur yang berhubungan dengan sistem 
pengendalian mutu telah relevan, me-
madai, dan berjalan efektif.

Proses pemantauan tersebut harus 
mempertimbangkan dan mengevaluasi 

secara berkelanjutan terhadap sistem 
pengendalian mutu di BPK, termasuk 
reviu atas sampel pemeriksaan dan 
kewenangan lainnya yang telah selesai. 
Kemudian, proses pemantauan harus 
menjadi tanggung jawab BPK dan da-
pat didelegasikan kepada Pelaksana 
BPK yang memiliki kompetensi, penga-
laman, dan kewenangan yang sesuai 
dan memadai di BPK untuk mengem-
ban tanggung jawab tersebut. “BPK 
juga harus memastikan independensi 
pihak yang melakukan pemantauan 
(tidak terlibat dalam pelaksanaan pe-
meriksaan tersebut dan kewenangan 
lainnya maupun turut serta dalam reviu 
pengendalian mutu),” kata dia.

Rita menambahkan, quality assu
rance merupakan implementasi dari 
pilar keenam yang ditujukan sebagai 
evaluasi penerapan pengendalian mu-
tu. Quality assurance tidak ditujukan 
untuk mengatasi adanya gugatan ter-
hadap hasil pemeriksaan, tetapi de-
ngan adanya quality assurance dapat 
diidentifikasi halhal yang perlu disem-
purnakan dalam penerapan pengenda-
lian mutu untuk selanjutnya diterapkan 
pada pemeriksaan ke depan.

Quality assurance penting dilaksa-
nakan pada seluruh proses pemerik-
saan mulai dari tahap perencanaan, pe-
laksanaan, dan pelaporan pemeriksaan 
serta pemantauan tindak lanjut. Quality 
assurance harus melihat apakah pe-
ngendalian mutu telah dirancang dan 
diterapkan pada seluruh tahapan yang 
telah ditetapkan.

Untuk memastikan quality assu
rance tetap terjaga, kata Rita, BPK 
terus melakukan pemutakhiran sistem 
quality assurance seiring dengan per-
kembangan yang ada di lingkungan-
nya. Dengan terbitnya Enam Pilar 
Sistem Pengendalian Mutu BPK, maka 
harus dilakukan penyesuaian pada pe-
tunjuk pelaksanaan quality assurance. 
Selain itu, di lingkup internasional, 
International Auditing and Assurance 
Standards Boards (IAASB) telah me-
ngeluarkan International Standard on 
Quality Management (ISQM) 1 yang 
sebelumnya dikenal dengan ISQC 1 
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dan ISQM 2. “Hal ini juga mempengaruhi 
desain quality assurance yang diterapkan 
BPK agar selaras dengan perkembangan 
dunia internasional,” ujar dia.

Dari segi sumber daya yang melaksa-
nakan quality assurance, BPK juga terus 
melakukan penguatan-penguatan baik 
dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 
Penguatan ini dilaksanakan melalui perek-
rutan pereviu yang kompeten serta pen-
didikan dan pelatihan yang dilaksanakan 
oleh Inspektorat Utama.  

“Namun yang perlu diingat bahwa 
tanggung jawab atas mutu hasil pemerik-
saan tetap berada pada tim pemeriksa 
dan unit pemeriksaan. Pimpinan unit pe-
meriksaan harus menerapkan enam pilar 
pengendalian mutu terutama pilar per-
tama Tanggung Jawab atas Mutu untuk 
menjaga kualitas hasil pemeriksaan BPK,” 
katanya.

Secara garis besar, ujar Rita, quality 
assurance di BPK dimaknai sebagai se-
buah proses untuk memperoleh keyakin-
an atas mutu dengan memastikan sistem 
pengendalian mutu atau quality control 
yang dirancang telah berjalan secara 
optimal. Quality assurance dilaksanakan 
oleh pihak yang berada di luar dari sistem 
pengendalian mutu.

“Pelaksanaan quality assurance tidak 
dipisahkan antara proses pemeriksaan 
dengan hasil pemeriksaan, karena hasil 
pemeriksaan merupakan output dari 
proses pemeriksaan. Di dalam organisasi 
dan tata kerja pelaksana BPK, Inspektorat 
Utama memiliki tugas untuk melaksana-
kan quality assurance. Untuk quality assu
rance atas pemeriksaan dilaksanakan oleh 
Inspektorat PKMP,” katanya.

Evaluasi Itama
Rita menambahkan, BPK sudah me-

miliki standar pemeriksaan keuangan dan 
pedoman pemeriksaan yang memberikan 
petunjuk bagaimana pemeriksaan dilak-
sanakan. Satuan kerja pemeriksaan juga 
kerap mengadakan diklat atau sharing 
session sebelum pemeriksaan dilaksa-
nakan untuk membekali pemeriksa.

Selain itu, BPK memiliki desain pe-
ngendalian mutu yang kuat dimana 
terdapat beberapa lapis pengendalian 
mutu di dalam penugasan pemeriksaan 
dari level anggota tim sampai dengan 
penang gung jawab. Sudah ada proses 
penelaahan yang dilaksanakan oleh pihak 
di luar tim pemeriksa sebelum opini diter-
bitkan. “Pelaksanaan hot review yang di-
laksanakan Inspektorat Utama juga mem-
bantu mengidentifikasi halhal yang perlu 
dipertimbangkan tim pemeriksa sebelum 

lapor an hasil pemeriksaan 
diterbitkan.”

Meski segala proses 
tersebut sudah dilakukan, 
ia mengakui masih ada 
sejumlah hal yang perlu 
diperbaiki dari dari hasil 
reviu Itama. Hal tersebut, 
antara lain, kertas kerja pe-
meriksaan yang mendoku-
mentasikan pertimbangan 
pemeriksa secara kuantitatif, 
terkadang belum memuat 

pertimbangan kualitatif. “Seharusnya ter-
dapat hal-hal yang dapat dipertimbangkan 
di luar faktor-faktor kuantitatif,” katanya.

Selain itu, kertas kerja pemeriksaan ma-
sih tersebar di tim pemeriksa dan belum di-
simpan dalam satu tempat atau diserah kan 
kepada pejabat pengelola. Dari sisi penya-
jian laporan hasil pemeriksaan, masih dite-
mukan adanya kesalahan ketik atau kesa-
lahan hitung, namun tidak mempenga ruhi 
substansi permasalahan yang diungkap.

Adapun terkait beberapa kasus yang 
LHP-nya digugat, prosedur reviu yang di-
laksanakan ITAMA tidak berbeda dengan 
LHP yang tidak digugat. “Pada kasus ini, 
Itama harus meyakini bahwa hal-hal yang 
diungkap dalam laporan hasil pemerik-
saan telah didukung dengan bukti yang 
memadai.” l

Pelaksanaan hot review yang 
dilaksanakan Inspektorat Utama 
juga membantu mengidentifikasi 
hal-hal yang perlu dipertimbang-
kan tim pemeriksa sebelum lapor-
an hasil pemeriksaan diterbitkan.
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I
ndonesia mendapatkan dana hibah dari 
berbagai lembaga donor yang diperun-
tukkan bagi program di sejumlah sektor. 
Salah satu dana hibah itu berasal dari 
Asian Development Bank (ADB) yang 
digunakan untuk Forest Investment 

Program (FIP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seba-

gai lembaga pemeriksa negara turut meng-
awal dana hibah tersebut melalui pemerik-
saan. Pemeriksaan yang sudah dilakukan, 
antara lain, pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Proyek Community Focused 
Investments To Address Deforestation and 
Forest Degradation (Proyek FIP-I) Grant 

ADB Nomor 0501-INO Tahun 2020. Tujuan 
pemeriksaan atas laporan keuangan terse-
but bertujuan untuk memberikan opini atas 
kewajaran penyajian Laporan Keuangan 
dengan memperhatikan tiga hal.

Pertama, penilaian atas sistem pengen-
dalian intern dan kesesuaiannya dengan 
standar akuntansi yang berlaku umum ber-
kaitan dengan pengeluaran dan transaksi 
lainnya. Kedua, penilaian atas kepatuhan 
pelaksanaan proyek dengan perjanjian hi-
bah dan ketentuan yang ditetapkan oleh 
ADB. Ketiga, penilaian atas kecukupan buk-
ti yang mendukung pelaksanaan prosedur 
pencairan dana.

MENGAWAL DANA HIBAH 
PROGRAM INVESTASI KEHUTANAN
Proyek FIP-1 merupakan bagian dari rencana investasi kehutanan 
Indonesia yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) 
dalam mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan.

menlhk.go.id
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Entitas yang diperiksa adalah 
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial 
dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) seba-
gai executing agency proyek tersebut. 
Pemeriksaan itu telah dilakukan pada 17 
Mei-18 Juni 2021.

“Menurut opini BPK, laporan ke-
uangan yang disampaikan menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang 
material,” demikian disampaikan BPK 
dalam LHP atas Laporan Keuangan 
Proyek Community Focused Investments 
To Address Deforestation and Forest 
Degradation (Proyek FIP-I) Grant ADB 
Nomor 0501-INO Tahun 2020.

Adapun untuk memperoleh keyakinan 
yang memadai atas kewajaran laporan ke-
uangan tersebut, BPK juga melakukan pe-
meriksaan terhadap sistem pengendalian 
intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ke-
tentuan peraturan perundang-undang an.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah 
dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa 
Ditjen PSKL Kementerian LHK selaku 
Executing Agency telah menggunakan 
dana hibah Proyek FIP-I sesuai dengan 
ketentuan dalam Grant Agreement 
Nomor 0501-INO Section 4.02 dalam se-
mua hal yang material.”

Berdasarkan Laporan Keuangan yang 
disampaikan Ditjen PSKL KLHK, proyek 
ini dilatarbelakangi permasalahan defo-
restasi, degradasi hutan dan dekompo-
sisi gambut yang menyumbang hingga 
15 persen emisi gas rumah kaca (GRK) 
secara global dan hingga 60 persen di 
Indonesia. Mengurangi emisi dari de-
forestasi dan degradasi hutan, konser-
vasi dan penge lolaan hutan lestari, dan 
pening katan cadangan karbon hutan 
(REDD+) sangat penting untuk mengatasi 
perubahan iklim.

Karena hutan mencakup 70 persen 
dari luas daratan Indonesia, Pemerintah 
Indonesia memberikan komitmen 
kontribusi yang ditentukan secara na-
sional (INDC – Indonesia’s Nationally 
Determined Contribution) untuk mengu-
rangi emisi GRK. Indonesia berencana 
mengu rangi emisi GRK sebesar 29 persen 
dari anggar an APBN pada tahun 2030 
dan sebesar 41 persen dengan dukungan 
anggaran internasional yang hal ini hanya 

dapat dicapai dengan melindungi hutan 
dari degradasi dan deforestasi (REDD+).

Provinsi Kalimantan Barat disebut 
menjadi salah satu dari lima provinsi 
teratas di Indonesia yang berkontribusi 
terhadap emisi gas rumah kaca, dengan 
rata-rata deforestasi tahunan sebesar 
132.500 ha. Pendorong utama defores-
tasi dan degradasi hutan, antara lain, 
adalah penebang an komersial, konversi 
hutan menjadi lahan pertanian, hingga 
penambangan.

Proyek FIP-1 ini merupakan bagian dari 
rencana investasi kehutanan Indonesia 
yang didukung oleh Asian Development 
Bank (ADB) dalam mengatasi penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan. Proyek ini 
berinvestasi dalam kegiatan REDD+ yang 
berfokus pada masyarakat, misalnya peren-
canaan penggunaan lahan berbasis masya-
rakat, pengelolaan hutan berbasis masya-
rakat dan manajemen kebakaran hutan.

Melalui proyek ini, empat unit 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
di dua kabupaten (Kapuas Hulu dan 
Sintang), provinsi Kalimantan Barat kapa-
sitasnya diperkuat. Penguatan kapasitas 
KPH, pemerintah kabupaten dan provinsi, 
antara lain diwujudkan dalam pemberian 
dukungan untuk menyelaraskan kebijakan 
sub-nasional untuk peningkatan cadang-
an karbon dengan kebijakan nasional dan 
peng aturan pembagian manfaat yang 
adil serta responsif gender.

Dengan mempromosikan pengelolaan 
hutan lestari (PHL), proyek ini tidak hanya 
akan mengurangi emisi GRK dan mening-
katkan cadangan karbon, tetapi juga me-
nyediakan manfaat tambahan untuk mata 
pencaharian seperti pengurangan kemis-
kinan, peningkatan mata pencaharian ba-
gi masyarakat hutan, dan penguatan hak 
pengelolaan lahan adat.

Proyek ini mengadopsi penerapan 
dan inisiatif REDD+ dari negara-negara 
lain seperti Australia, Jerman, Jepang, 
Norwegia, dan Amerika Serikat, dan 
membangun dasar yang kuat untuk 
pembayaran REDD+ berbasis hasil, se-
perti yang dilaksanakan oleh Fasilitas 
Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) di 
Kalimantan Timur, Dana Karbon, dan 
Dana Iklim Hijau (GCF). l
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P
rogram Investasi Kehutanan atau 
Forest Investment Program (FIP) yang 
dijalankan Pemerintah Indonesia tak 
hanya mendapat dukungan dari Asian 
Development Bank (ADB). Program ini 
juga mendapat dukungan dana hibah 

dari Danish International Development Agency 
(DANIDA) dan International Bank for Reconstruction 
and Development (IBRD)/World Bank untuk proyek 
FIP Jilid II.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampai-
kan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan dan 
sebagian di antaranya telah ditindaklanjuti oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK).  Rekomendasi itu disampaikan BPK dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan Promoting Sustainable Community Based 
Natural Resources Management And Institutional 
Development Project (Forest Investment Program – 
Project II) yang didanai dari DANIDA dan Bank Dunia 

tahun 2020, yang disusun oleh Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL), 
dalam hal ini Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi (Direktorat KPHP) Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) selaku exe
cuting agency proyek FIP II.

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan 
keuangan bertujuan khusus berupa Project Sources 
and Uses of Funds, Project Uses of Funds by 
Category untuk tahun yang berakhir 31 Desember 
2020.  Dalam laporan keuangan yang disampaikan, 
total dana hibah yang diberikan DANIDA dan IBRD/
Bank Dunia mencapai 22,42 juta dolar AS. Dari total 
dana hibah tersebut, telah dilakukan penarikan dana 
selama 4 tahun proyek FIP II yang berjalan hingga 
31 Desember 2020 sebesar 57,90 persen. Adapun 
realisasi penggunaan dana hibah berdasarkan audi
ted sebesar 56,76 persen.

“Menurut opini BPK, laporan keuangan bertujuan 
khusus itu menyajikan secara wajar dalam semua 

REKOMENDASI BPK 
UNTUK PROYEK FIP JILID II
Proyek hibah bantuan luar negeri sebesar 22,42 juta dolar AS 
yang dikelola melalui APBN ini diluncurkan pada 3 Oktober 2016 
dan berjangka waktu lima tahun hingga 2021.
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hal yang material, untuk tahun yang berakhir 31 
Desember 2020, sesuai dengan kerangka pelapor-
an di dalam Project Operations Manual terkait,” 
demikian disampaikan BPK dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan FIP II. 
Pemeriksaan itu dilakukan pada 26 April-11 Juni 
2021.

Adapun untuk memperoleh keyakinan yang 
memadai tentang apakah laporan keuangan be-
bas dari salah saji material, BPK melakukan peng-
ujian atas efektivitas sistem pengendalian intern 
dan kepatuh an terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undang an yang berpengaruh lang-
sung dan material terhadap laporan keuangan.

“Dalam pemeriksaan tersebut, BPK tidak me-
nemukan adanya kelemahan yang signifikan yang 
dapat dilaporkan berkaitan dengan pengujian sis-
tem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis 
BPK dalam laporannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mene-
mukan sejumlah kelemahan dan memberikan 
rekomendasi untuk memperbaiki permasalahan 
tersebut. 

Seputar FIP II
KLHK dalam laporan keuangan yang disampai-

kan menyatakan, deforestasi dan degradasi hutan 
di Indonesia masih menjadi masalah meskipun 
pernah mengalami penurunan yang signifikan 
dari 3,4 juta hektar per tahun menjadi 0,92 juta 
hektar per tahun pada periode 1998-2013. Untuk 
mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia 
mengembangkan pengelolaan hutan terdesen-
tralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa 
pengelolaan hutan yang efektif diselenggarakan 
pada tingkat tapak berupa unit-unit pengelolaan 
hutan yang disebut kesatuan pengelolaan hutan 
atau KPH.

Sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan hu-
tan lindung dan hutan produksi pada unit-unit KPH 
terdesentralisasi menjadi kewenangan pemerintah 
provinsi: pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau 
kota. Sedangkan pengelolaan hutan konservasi 
menjadi kewenangan pemerintah pusat.

KLHK dalam penjelasannya juga menyampai-
kan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupa-
kan lembaga untuk mengatur dan mengelola 
seluruh wilayah dan fungsi hutan di tingkat tapak 
berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang 
disusun melalui proses konsultasi pada pihak an-
tara lain pemerintah daerah kelompok masyarakat 
industri di daerah pemegang izin dan para pe-
mangku kepentingan lain. KPH yang efektif dapat 
berkontribusi bagi pengelolaan kawasan hutan 
yang berkelanjutan dan membantu memanfaat-
kan kekayaan alam untuk pembangunan yang 
bertang gung jawab dan berkelanjutan.

Proyek FIP II adalah bagian dari Program 
Investasi Kehutanan (FIP) di Indonesia yang men-

Menurut opini BPK, laporan keuangan bertujuan khusus itu menya-
jikan secara wajar dalam semua hal yang material, untuk tahun yang 
berakhir 31 Desember 2020, sesuai dengan kerangka pelaporan di 
dalam Project Operations Manual terkait.

Dok Setditjen PSKL
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dukung investasi prioritas dalam menyelesaikan 
faktor-faktor penyebab deforestasi dan degradasi 
hutan. Tujuan utama program dan proyek terkait 
adalah untuk mendukung program pengurang an 
emisi gas rumah kaca (GRK) dan mening katkan 
stok karbon dengan tetap menghasilkan manfaat 
bagi mata pencaharian dan kesejahteraan di dalam 
dan sekitar hutan.

Pelaksanaan kegiatan FIP II merupakan program 
nasional yang bersifat lintas direktorat di KLHK. 
Program ini melibatkan berbagai pihak yang kom-

peten dalam pengelolaannya, baik di tingkat pusat 
maupun di daerah, khususnya di 10 KPH.

Bank Dunia dan DANIDA di bawah FIP 
Program-Promoting Sustainable CommunityBased 
Natural Resource Management and Institutional 
Development (FIP II), mengalokasikan dana se besar 
22,42 juta dolar AS untuk mendukung program na-
sional perbaikan tata kelola hutan di 10 KPH. Proyek 
hibah bantuan luar negeri yang dikelola melalui 
APBN ini diluncurkan pada 3 Oktober 2016 dan 
berjangka waktu lima tahun hingga 2021. l
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) telah memeriksa 
Laporan Keuangan Proyek 
Hibah Preparation of 
Sustainable Landscape 
Program (SLP) in Jambi 

atau Proyek Preparation of SLP 
yang didanai dari hibah TF0A7246 
dan TF0A7244 World Bank Tahun 
2020. Laporan keuangan tersebut 
disusun oleh Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen 
PPI) Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat 
Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) selaku 
executing agency.

Laporan keuangan itu merupakan 
lapor an keuangan bertujuan khusus 
berupa Project Sources and Uses 
of Funds, Summary Statement of 
Expenditures (SumSOE) for those Not 
Subject to Prior Review untuk tahun 
yang berakhir 31 Desember 2020 ser-
ta Catatan atas Laporan Keuangan. 
Laporan keuangan tersebut telah 
disusun oleh executing agency ber-
dasarkan klausul pelaporan keuangan 
yang tercantum dalam Project Financial 
Management Guidelines dengan tujuan 
untuk memenuhi kesepakatan hibah 
TF0A7246 dan TF0A7244 antara World 
Bank dan Pemerintah Indonesia.

BPK KAWAL 
PENGGUNAAN 
DANA HIBAH 
PENGELOLAAN 
LAHAN 
BERKELANJUTAN

Sampai saat ini, ada lima 
negara yang berpartisipasi 
dalam program BioCF-ISFL.

eberhard grossgasteiger-pexels
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BPK memberikan opini wajar dalam 
semua hal yang material untuk lapor-
an ke uangan bertujuan khusus Project 
Sources and Uses of Funds dan Summary 
Statement of Expenditures (SumSOE) for 
those Not Subject to Prior Review untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 
2020 sesuai dengan kerangka pelaporan 
di dalam Project Financial Management 
Guidelines terkait.

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim 
selaku executing agency telah melaksana-
kan fase preparation activities program 
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable 
Forest Landscape (BioCF-ISFL) pada Tahun 
Anggaran 2020. Kegiatan tersebut meru-
pakan bagian dari program BioCF-ISFL 
yang telah dilaksanakan di Jambi sejak 
2019 dan diperpanjang hingga September 
2021.

BioCF-ISFL adalah suatu program 
fasilitas multilateral yang didukung oleh 
pemerintah negara donor dan dikelola 
oleh World Bank. Program itu bertujuan 
untuk mempromosikan dan memberikan 
penghargaan terhadap penurunan emisi 
gas rumah kaca (GRK) dan meningkat kan 
sekuestrasi (serapan karbon) melalui pe-
ngelolaan lahan yang lebih baik, termasuk 
REDD+, climate smart agriculture, dan 
smarter land use planning and policy.

Konsep dari program ini adalah upaya 
dalam mengelola ekspansi pertanian dan 
peng gunaan lahan lainnya untuk memini-
malisasi kehilangan hutan dan emisi gas 
rumah kaca. Sampai saat ini, ada lima 
negara yang berpartisipasi dalam program 
BioCF-ISFL, yaitu Kolumbia, Ethiopia, 
Zambia, Meksiko, serta Indonesia yang se-
dang melaksanakan tahap preparation.

Program BioCF–ISFL di Indonesia di-
laksanakan di Provinsi Jambi dengan 
beberapa pertimbangan antara lain masih 
memiliki hutan alam yang cukup luas, ting-
kat ancaman deforestasi cukup tinggi ter-
masuk kebakaran hutan dan lahan, adanya 

perkembangan komoditas perkebunan 
dan pertanian yang masif dan menjadi 
pemicu laju deforestasi, serta adanya 
dukung an dan komitmen pemerintah dae-
rah untuk pelaksanaan program ini.

Untuk memperoleh keyakinan yang 
memadai atas kewajaran laporan keuangan 
tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan 
terhadap sistem pengendalian intern dan 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dalam pemeriksaan 
tersebut, BPK tidak menemukan adanya 
kelemahan yang signifikan yang dapat dila-
porkan berkaitan dengan pengujian sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan ter-
hadap ketentuan peraturan perundang-un-
dangan.

Selain itu, dalam rangka pemeriksaan, 
BPK juga memantau tindak lanjut yang 
dilakukan Kementerian LHK atas empat 
rekomendasi BPK dari laporan keuangan 
tahun 2019. Pemantauan atas tindak lanjut 
per semester II 2020 Kementerian LHK 
menunjukkan, dua rekomendasi BPK telah 
ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.

Adapun permasalahan yang masih 
dalam proses tindak lanjut adalah membe-
rikan sanksi administratif secara berjenjang 
kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, dan 
KPA supaya melaksanakan tugas dan fung-
si lebih optimal. l

Konsep dari program ini ada-
lah upaya dalam mengelola 
ekspansi pertanian dan peng-
gunaan lahan lainnya untuk 
meminimalisasi kehilangan 
hutan dan emisi gas rumah 
kaca. Sampai saat ini, ada 
lima negara yang berpartisi-
pasi dalam program BioCF-IS-
FL, yaitu Kolumbia, Ethiopia, 
Zambia, Meksiko, serta In-
donesia yang sedang melak-
sanakan tahap preparation.





SHARING KNOWLEDGE

26 WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 3  n  VOL. V  n  MARET 2022

P
emeriksaan atas sebuah pem-
bangunan infrastruktur tak melulu 
harus mengarah kepada ketepatan 
volume, ketepatan penyelesaian 
pengerjaan, hingga kesesuaian spe-
sifikasi. Ada aspek lain yang juga 

tak kalah penting untuk ditelisik, yaitu aspek 
sustain ability atau keberlanjutan. 

Hal tersebut menjadi pembahasan utama 
dalam acarara Knowledge Transfer Forum 
ketiga atau KTF03 KTF yang diselengga-
rakan biro SDM Badan Pemeriksa Keuangan 
secara daring pada 13 April 2022. Forum 
dengan tema Auditing the Sustainability of 
Infrastructure ini menghadirkan Kepala Seksi 
Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II 
Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK, 
Oktarika Ayoe Sandha sebagai narasumber. 

Oktarika mengatakan, tema “Auditing the 
Sustainability of Infrastructure”diangkat karena 
terkait pekerjaan sehari-hari para pemeriksa, 
yaitu melakukan pemeriksaan infrastruktur dan 
kedua terkait Sustainable Development Goals. 
Lewat tema ini, ia berharap pemeriksa bisa fokus 
pada sisi-sisi lain, terutama terkait sustain ability, 
dibandingkan dengan yang biasanya dilakukan.

“Apa sih yang biasanya kita lakukan? 
Biasanya kan kita menguji ketepatan hasil pem-
bangunan-pembangunan infrastruktur pemerin-
tah itu sesuai dengan kontraknya, dia dikerjakan 
tepat waktu apa enggak, volumenya pas atau 
tidak, mutunya cocok atau tidak, dan sejenis-
nya. Ini kemudian ada beberapa angle lain yang 
bisa jadi inspirasi,” tutur dia yang juga menjadi 
Audit Team Mentor for Intosai Development 
Initiative on Compliance Audit for Transparency, 
Accountability, and Inclusiveness Audit on 
Covid-19 for Asian Region.

Oktarika membagi tema besar Auditing the 
Sustainability of Infrastructure dalam beberapa 
sub tema. Pertama, Memahami Pembangunan 
Infrastruktur, Governance Tools, dan terakhir, 
Auditing the Sustainability of Infrastructure.

Secara garis besar, kata dia, governance 

tools amatlah penting dalam proses pemerik-
saan. Governance tools adalah alat tata kelola 
yang harusnya ada, yang harusnya dipakai oleh 
pemerintah untuk menjamin infrastruktur yang 
dibangun berjalan sukses. 

“Kalau kita sering lihat kesuksesan itu di-
pandang dalam ketepatan tiga hal, yaitu tepat 
waktu, mutu, volume. Itu benar. Itu salah tiga-
nya. Lalu ada salah empatnya. Salah empatnya 
adalah memastikan bahwa infrastuktur itu sudah 
dibangun secara berkelanjutan,” tutur dia.

Pemeriksa BPK, menurut Oktarika, wajib me-
mahami governance tools. Karena, tata kelola 
adalah bagian dari pekerjaan seorang pemerik-
sa, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara.

“Untuk bisa memeriksa pengelolaan, ke-
mudian tanggung jawab, alat utamanya yaitu 
governance, karena governance itu adalah tata 
kelolanya. Kalau kita sendiri belum mahir terkait 
tata kelola pemerintah, kita harus hati-hati ketika 
kita memberikan opini, memberikan kesimpulan, 
terkait pengelolaan keuangan negara,” katanya. 

Oktarika dalam paparan pertamanya men-
jelaskan, umumnya objek pemeriksaan infra-
struktur selalu muncul tiap tahun. Bahkan, te-
muan-temuan dalam proses pemeriksaan juga 
banyak yang terkait infrastruktur.

Apalagi di saat yang sama, temuan dalam 
infrastruktur selalu melibatkan anggaran dan 
realisasi yang besar. Infrastruktur juga amat ter-
kait dengan akses terhadap sentra dan pertum-
buhan ekonomi.

ASPEK KEBERLANJUTAN 
DALAM PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR
Aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial penting diperhatikan agar infrastruktur 
yang dibangun tidak membahayakan bagi orang-orang yang menggunakan 
atau bagi masyarakat sekitar.
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“Sering ada temuan ketika inspeksi la-
pangan, biasanya kurang volume. Apalagi juga 
soal Akses ekonomi, sering ada temuan, sum-
ber masalah karena anggaran besar,” ucap dia.

Oleh karena itu, kata dia, pemeriksa harus 
mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin ter-
jadi setelah laporan hasil pemeriksaan keluar. 
Belum lagi, soal sorotan publik dan media ter-
kait temuan di infrastruktur.

Alasannya tentu saja karena kekurangan 
dari sebuah pembangunan infrastruktur mudah 
terlihat alias kasat mata.

Misalnya, pemeriksa melakukan pemeriksa an 
dimana objeknya adalah stadion bola. Awalnya 
dalam proses pemeriksaan tidak bermasalah, 
namun karena setelah selesai ba nyak kekurang-
an, maka langsung jadi sorotan publik.

Aspek ekonomi, sosial, 
dan lingkungan

Dalam pemeriksaan infrastruktur, menurut 
Oktarika ada aspek lain yang bisa dilihat pe-
meriksa. Aspek lainnya itu adalah ekonomi, 
sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut 
juga dilindungi undang-undang sehingga 
pemerintah juga punya kewajiban bahwa ke-
tika membangun harus mengikuti per aturan-
peraturan yang sudah dibuat sendiri. 

“Lalu yang terakhir, hal ini juga akan 
mencegah harmful infrastructure to be built. 
Dengan legislasi yang kuat, mengatur tiga 
hal dengan mempertimbangkan tiga aspek 
berkelanjutan tadi, yaitu ekonomi. sosial, dan 
lingkungan,” katanya. 

Ketiga aspek itu penting diperhatikan agar 
infrastruktur yang dibangun tidak membaha-
yakan bagi orang-orang yang menggunakan 

atau bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, 
menurut Oktarika, selain ketepatan mutu, volu-
me, dan waktu, ada hal lain yang bisa diperiksa 
terkait pembangunan infrastruktur, yaitu aspek 
berkelanjutan. 

Ia menambahkan, pengeluaran atau spen
ding adalah hal umum yang sering diperiksa. 
Namun pengeluaran juga terkait human and 
surrounding atau lingkungan sekitar atau anali-
sis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Pemeriksa juga bisa memeriksa durabili
ty, yang maknanya berapa lama infrastruktur 
itu bisa bertahan. Dalam durability juga bisa 
diperiksa kesesuaian dan ketepatan pemba-
ngunannya. Durability  juga terkait biaya yang 
dikeluarkan untuk menjaga kekuatan dari infra-
struktur. 

“Mungkin ada nggak yang pernah ketika 
memeriksa infrastruktur, jadi tidak setiap tahun 
ketika kita memeriksa, pokoknya kita lihat ini 
ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, 
tapi pernah enggak kita cek dulu, sebelum pe-
kerjaan ini, misalnya dia pemeliharaan, sebe-
narnya berapa sih umur manfaatnya dulu yang 
di awal? Kemudian ketika ada ketemu pem-
biayaan pemeliharaan, ini sudah pada tahap 
mana? Sudah berapa persen dari durability itu 
berlangsung sehingga pemeliharaan ini dike-
luarkan?” papar dia.

Menurut dia, durability juga bisa menjadi 
temuan dalam pemeriksaan. Bila umumnya pe-
meriksa memeriksa di akhir, bukan tidak mung-
kin lewat pemeriksaan mendalam pada ketaha-
nan bisa disimpulkan adanya kecurangan.

“Karena mungkin sebenarnya kecurangan 
terbesar itu bukan di volume atau mutu yang 
di ujung, tapi memang di awal direncanakan 
untuk berantakan sehingga proyek-proyek itu 
tiap tahun akan berulang,” ungkap dia.

Ia menegaskan, sisi-sisi lain dalam peme-
riksaan infrastruktur tersebut juga bisa mem-
perluas pendapat dari pemeriksa kepada audi
tee, misalnya pemerintah daerah. l

n Oktarika Ayoe Sandha
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1.  Sesak napas dengan saturasi oksigen 
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4.  Batuk terus menerus.
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B
adan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) me-
rasa percaya diri untuk 
mengikuti pencalon-
an auditor eksternal 
di dua lembaga 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). 
Langkah serius BPK pun dibuktikan 
melalui koordinasi intensif dengan 
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).     

Awal 2022 memang menjadi 
tahun yang menantang bagi BPK. 
Hal ini lantaran dibukanya lowong-
an auditor eksternal dua lembaga 
PBB, yaitu International Labour 
Organization (ILO) dan World 
Intellectual Property Organization 
(WIPO). 

ILO membuka lowongan posisi 
auditor eksternal periode 2024-
2027. Sementara WIPO untuk au-
ditor eksternal periode 2024-2029. 

Untuk eksternal auditor ILO, 
BPK telah menyerahkan expression 
of interest (EOI) kepada Kemenlu. 
Selanjutnya, akan disampaikan ke-
pada ILO sebagai pengajuan resmi 
nominasi Pemerintah Indonesia 
untuk posisi eksternal auditor.

Terkait hal itu, digelar perte-
muan dengan Duta Besar RI untuk 
Swiss, Febrian Alphyanto Ruddyard 
yang dilaksanakan di Perwakilan 
Tetap Republik Indonesia (PTRI) 
untuk PBB di Jenewa, Swiss, pada 
7 Maret 2022. Pada kesempatan 
itu, Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna dan Wakil Ketua BPK 
Agus Joko Pramono kembali me-
nyampaikan intensi untuk meng-
ikuti pencalonan sebagai eksternal 
auditor ILO dan WIPO. 

Selain membahas informasi 
terkait lowongan auditor eksternal, 

BPK dan PTRI Jenewa membahas 
strategi untuk pencalonan terse-
but. Koordinasi langsung dengan 
PTRI Jenewa sangat diperlukan 
untuk mendapatkan informasi yang 
cepat dan akurat.

Pertimbangan utama proses 
seleksi posisi auditor eksternal ILO 
dan WIPO berdasarkan proposal 
utama kandidat. Proposal tersebut 
akan diseleksi oleh panitia seleksi 
yang dibentuk secara khusus (ad
hoc committee). 

Kriteria seleksi posisi dua lem-
baga tersebut antara lain indepen-
densi, kualifikasi SDM, program 
pelatihan staf, pengalaman audit 
modern dan internasional, pende-
katan dan strategi audit, usulan la-

poran audit, serta biaya audit yang 
kompetitif. 

Secara garis besar, kandidat 
akan mengikuti beberapa tahap 
seleksi. Antara lain pendaftaran, 
pengumpulan proposal, seleksi 
proposal oleh panitia seleksi, pre-
sentasi proposal apabila masuk 
ke dalam shortlisted candidates, 
dan penunjukan auditor eksternal 
terpilih. Batas waktu penyampaian 
proposal dua lembaga tersebut 
adalah pada akhir Juni 2022.

Meskipun terbilang mirip, namun 
terdapat perbedaan susunan panitia 
seleksi (selection panel). Di ILO, se
lection panel terdiri dari perwakilan 
empat negara anggota yang terbagi 
atas dua perwakilan dari kelompok 
pekerja dan dua perwakilan dari ke-
lompok pemberi kerja. 

Sedangkan di WIPO, selection 
panel terdiri dari tujuh negara 
anggota yang merupakan perwa-
kilan dari masing-masing regional, 
yaitu Central Asian, Caucasian 
and Eastern European Countries 
(CACEEC); Group of Latin Ame-
rican and Caribbean Countries 
(GRULAC); Group of Central 
European and Baltic States (CEBS); 
Group of China; African Group; 
Asia Pacific Group; dan Group B.

BPK pun berharap dapat me-
ngembangkan dan memperluas 
pengalaman pemeriksaan inter-
nasional di berbagai organisasi 
internasional. Apalagi BPK ber-
pengalaman sebagai auditor eks-
ternal International Atomic Energy 
Agency (IAEA), International 
Maritim Organizaton (IMO), dan 
Vice Chair of UN Panel of External 
Auditor. l

BPK PERCAYA DIRI INCAR EKSTERNAL AUDITOR 
ILO DAN WIPO
ILO membuka lowongan posisi auditor eksternal periode 2024-2027. 
Sementara WIPO untuk auditor eksternal periode 2024-2029.Berjemur setiap hari selama 10-15 
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) men-
yampaikan apresiasi kepada manajemen 
International Maritime Organization (IMO). 
Apresiasi ini disampaikan karena lemba-
ga internasional itu telah memberikan 
dukung an, kerja sama, dan komunikasi 

yang baik dengan tim pemeriksa. 
Karenanya, pemeriksaan BPK terhadap IMO dapat 

berjalan dengan lancar. Disebutkan juga bahwa perte-
muan ini bertujuan untuk mengomunikasikan pelaksanaan 
pemeriksaan, nilai tambah yang diharapkan dari pemerik-
saan, dan rencana penugasan pemeriksaan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono saat 
melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal 
IMO Kitack Lim di kantor pusat IMO di London, Inggris 
pada Rabu (9/3/2022). Turut hadir dalam kesempatan 
itu Sekretaris Jenderal BPK selaku penanggung jawab 
pemeriksaan Bahtiar Arif.   

Pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi antara 
BPK dan IMO dalam rangka pemeriksaan keuangan 
dan pemeriksaan kinerja atas IMO tahun anggaran (TA) 
2021. Pemeriksaan ini telah berlangsung sejak 1 Maret 
2022 dan selesai pada 31 Maret 2022.

Dalam pidatonya, Agus menjelaskan bahwa ini 
merupakan tahun kedua pemeriksaan atas IMO. Ruang 
lingkup pemeriksaan meliputi Laporan Keuangan 
(LK) IMO dan LK konsolidasi IMO, World Maritime 
University (WMU), dan International Maritime Law 
Institute (IMLI) TA 2021. “Pemeriksaan interim yang 
dilaksanakan pada Oktober tahun lalu telah mengha-
silkan pemahaman entitas dan pemutakhiran penilaian 
risiko yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan 

lapangan di London selama Maret 2022,” ujar dia.
Agus juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan 

pemeriksaan lapangan ini, tim pemeriksa telah menyele-
saikan pemeriksaan atas LK IMLI dan WMU TA 2021. LK 
keduanya kemudian dikonsolidasikan dengan LK IMO. 

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK WMU 
TA 2021 telah disampaikan pada 7 Maret 2022. 
Sedangkan LHP atas LK IMLI TA 2021 disampaikan 
pada 18 Maret 2022. Saat ini BPK juga sedang dalam 
proses pemeriksaan atas LK Nippon Foundation Grant 
on Professorial Chairs of WMU.

Periode ini juga merupakan tahun pertama pelak-
sanaan pemeriksaan kinerja BPK atas IMO yang telah 
diawali dengan pemeriksaan interim pada Oktober 
2021. Pemeriksaan interim tersebut menghasilkan pe-
milihan proses bisnis Integrated Technical Cooperation 
Programme (ITCP) Planning dalam konteks pendekatan 
berbasis hasil (riskbased approach) sebagai fokus pe-
meriksaan kinerja tahun ini.

Wakil Ketua BPK juga menekankan bahwa pemerik-
sa perlu berkomunikasi dengan those charged with go
vernance (TCWG), yaitu Ketua IMO Council. Hal ini se-
suai dengan International Standards on Auditing (ISA) 
260. Tujuannya, untuk mengomunikasikan isu-isu yang 
ditemukan dalam pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan 
rencana pemeriksaan ke depan.

Menanggapi penjelasan yang disampaikan, Kitack 
Lim menyampaikan apresiasi kepada BPK atas hasil pe-
meriksaan laporan keuangan TA 2020. Menurutnya, re-
komendasi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi 
perbaikan di IMO. Ditekankan pula bahwa kerja sama 
dan komunikasi antara manajemen IMO dan tim peme-
riksa saat ini telah berjalan dengan sangat baik. l

BPK SAMPAIKAN APRESIASI KEPADA MANAJEMEN IMO
Pertemuan ini bertujuan untuk mengomunikasikan pelaksanaan pemeriksaan, nilai tambah 
yang diharapkan dari pemeriksaan, dan rencana penugasan pemeriksaan ke depan.

n  Pertemuan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono beserta delegasi BPK dengan Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim di kantor pusat IMO.



INTERNASIONAL

31WARTA PEMERIKSA  n  EDISI 3  n  VOL. V  n  MARET 2022

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyampaikan perkembangan 
pemeriksaan keuangan dan kiner-
ja terhadap Badan Tenaga Atom 
Internasional atau International 
Atomic Energy Agency (IAEA). 

Perkembangan yang disampaikan antara lain 
observasi permasalahan dalam pemeriksaan 
keuangan serta proses audit pemeriksaan 
kinerja yang telah dilaksanakan oleh tim pe-
meriksa. 

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK 
Agung Firman Sampurna saat melaksana-
kan pertemuan dengan IAEA pada Kamis 
(3/3/2022). Pertemuan yang dilaksanakan di 
kantor IAEA di Wina, Austria ini merupakan 
bagian dari penugasan BPK sebagai peme-
riksa eksternal IAEA periode 2016-2021 yang 
saat ini telah memasuki tahun terakhir.

Disampaikan, BPK sangat mengapresiasi 
komitmen IAEA dalam melaksanakan tindak 

lanjut pemeriksaan. Diharapkan pemeriksaan 
ini dapat memberikan umpan balik yang po-
sitif terkait aktivitas operasi dan manajemen 
keuangan IAEA.

BPK pun berharap bahwa pemeriksaan 
yang telah dilaksanakan dapat memberikan 
kontribusi yang bernilai, baik besar maupun 
kecil. “Seperti nilai-nilai yang terdapat di pintu 
masuk IAEA, ‘Famaiy ya’mal mithqala zarra
tin khai raiyyarah, Wa maiyy’amal mithqala 
zarratin sharraiyyarah (Maka barangsiapa 
mengerjakan kebaikan seberat zarrah (atom), 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya,” kata 
Ketua BPK. 

Pertemuan ini dihadiri oleh Director 
General IAEA, Rafael Mariano Grossi dan 
Special Assistant to the Director General, 
Mariale Fogante. Hadir juga Duta Besar RI un-
tuk Austria, Damos Dumoli Agusman. 

Dari BPK, pertemuan ini juga dihadiri oleh 
Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif serta Kepala 
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional 
Selvia Vivi Devianti. l

BPK SAMPAIKAN PERKEMBANGAN 
PEMERIKSAAN KEPADA IAEA
Diharapkan pemeriksaan ini dapat memberikan umpan balik yang positif 
terkait aktivitas operasi dan manajemen keuangan IAEA.

BPK sangat mengapresia-
si komitmen IAEA dalam 
melaksanakan tindak lan-
jut pemeriksaan.

n Ketua BPK dan Director General IAEA

n Foto bersama BPK dan IAEA.
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K
etua Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Agung Firman Sampurna 
menyebutkan tiga faktor utama yang 
dapat dilakukan supreme audit ins
titution (SAI) untuk dapat berkontri-
busi secara efektif dalam pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, 
kata dia, dengan awarenessbuilding of all natio
nal stakeholders tentang pentingnya peran SAI 
dalam mengawal pencapaian SDGs agar lebih 
transparan, akuntabel, dan efektif. 

“Kedua adalah dengan melakukan pemeriksa-
an berkualitas yang terkait SDGs. Yang ketiga 
adalah dengan meningkatkan kemampuan 
analisis data dan informasi yang dapat digu-
nakan untuk menilai pencapaian SDGs,” kata 
dia saat menjadi panelis dalam Arab Forum for 
Sustainable Development (AFSD) pada 16 Maret 
2022 secara virtual. 

Dalam forum ini, Ketua BPK memberikan 
paparan dalam Special Session 5, “How can 
Supreme Audit Institutions support recovery 
and implementation of the SDGs in the Arab 
region?”. Acara ini diselenggarakan oleh United 
Nations Economic and Social Commission 
for Western Asia (UN ESCWA). Turut beker-
ja sama yaitu Arab Organization of Supreme 
Audit Institutions (ARABOSAI), UNDP Regional 

Hub Office for Arab States, dan INTOSAI 
Development Initiative (IDI).  

Agung juga menjelaskan strategi yang di-
lakukan BPK dalam mendukung implementasi 
SDGs di Indonesia. Strategi itu yakni melakukan 
pemeriksaan strategis dengan fokus pemeriksaan 
target SDGs tertentu yang disebut dedicated 
SDGs audit dan pemeriksaan lainnya dengan 
menyisipkan pemeriksaan SDGs atau disebut 
embedded SDGs audit. 

“BPK constructs some strategies to audit the 
implementation of SDGs, to oversee the GoI’s 
programs in achieving SDGs through audits, in 
which SDGs-related audits are classified into two 
categories: (1) dedicated SDGs audit; and (2) 
embedded SDGs audit in other audits conducted 
by BPK,” jelasnya.

Dengan moderator Regional Advisor on 
Governance UN ESCWA Karam Karam, sesi ini 
juga mengundang panelis lain. Misalnya Director 
General of Department for Control and Social 
and Cultural Services SAI of Palestine Saleh 
Mousa Mosleh dan Deputy Director General IDI 
Archana Shirsat. 

Sementara itu, perwakilan dari BPK yang turut 
hadir dalam sesi ini adalah Kepala Biro Humas 
dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, 
Wakil Penanggung Jawab External Auditor Yudi 
Ramdan Budiman, dan Kepada Bagian Kerja 
Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

Diundangnya ketua BPK sebagai panelis di 
forum ini membuktikan bahwa BPK dipercaya 
dalam komunitas internasional dalam kontribusi-
nya mendukung pencapaian SDGs melalui pe-
meriksaan. Forum ini juga dapat menjadi sarana 
eksternalisasi pengetahuan dan pengalaman BPK 
dalam pemeriksaan terkait SDGs yang tentunya 
sangat bermanfaat bagi SAI lainnya untuk me-
lakukan pemeriksaan serupa. l

KETUA BPK SAMPAIKAN 
PERAN SAI TERKAIT SDGS 
DI AFSD
Diundangnya ketua BPK sebagai panelis 
di forum ini membuktikan bahwa BPK 
dipercaya dalam komunitas internasional 
dalam kontribusinya mendukung 
pencapaian SDGs melalui pemeriksaan.

n Pertemuan Arab Forum for Sustainable Development (AFSD).
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Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK
dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,
pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara
lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan
layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan
lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.

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

3

3

3

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

3

PENDAPAT
BPK

a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara.

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

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

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

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

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

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

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

pihak di luar BPK.

Promo Pendapat BPK.qxp_Layout 1  02/09/21  17.27  Page 1
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K
etua Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) periode 2019-2022, Agung 
Firman Sampurna menyampaikan 
pesan kepada seluruh pegawai. 
Mengakhiri masa jabatannya, dia 
berpesan agar selalu mengambil 

yang terbaik dan jadikan lebih baik lagi. “Take 
the best and make it better. Jangan lupa senan-
tiasa memberi tanpa mengingat dan menerima 
tanpa melupakan,” kata Agung di Jakarta, 
belum lama ini. 

Agung menjelaskan bahwa merupakan ke-
banggan dan kehormatan untuk dapat melayani 
BPK selama 10 tahun terakhir. Dia pun meng-
ucapkan terima kasih atas dukungan yang dibe-
rikan, khususnya dalam 2,5 tahun terakhir. 

“Terima kasih saya ucapkan kepada ko-
lega-kolega saya, para pimpinan BPK. Saya 
mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang 
berkenan dan saya titipkan wajah-wajah penuh 
semangat ini, para penjaga, pejuang akuntabi-
litas, karena merekalah masa depan BPK, masa 
depan negara yang kita cintai ini,” tutur dia. 

Agung pun bercerita tentang pengalaman-
nya selama 10 tahun di BPK. Sejak memimpin 
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III, 
AKN V, AKN I, dan Ketua BPK yang dijabatnya 
sejak November 2019 hingga 18 April 2022. 

Dia bercerita tentang ingar bingar pemerik-
saan atas Pengelolaan Kompleks Gelora Bung 
Karno dan Pengelolaan Kompleks Kemayoran 
yang berhasil menyelamatkan, mendisiplinkan, 
dan sekaligus memperkuat tata kelola dua ke-
lompok aset negara yang nilainya sangat besar. 
Kemudian pemeriksaan atas Penetapan Formasi 
dan Penerimaan CPNS yang berhasil mengidenti-
fikasi kelemahan sekaligus meletakkan dasardasar 
baru dalam manajemen ASN yang kita kenal saat 
ini. Khususnya dalam konteks rekrutmen dan pe-
nguatan komitmen atas kompetensi PNS (ASN). 

Salah satu temuan yang menarik dalam 
pemeriksaan ini adalah ternyata keterlibatan 
sejumlah perguruan tinggi negeri dalam proses 
rekrutmen CPNS tetap tidak menjamin akuntabi-

litas dan integritas dari proses tersebut. “Dalam 
perguruan tinggi risiko fraud (kecurangan) tetap 
ada, bahkan cukup besar. Pengalaman inilah 
yang membangun pemahaman baru terkait 
akuntabilitas: akuntabilitas lebih dari sekadar 
prinsip tata kelola,” ujar dia.

Accountability for All
Perjalanan selanjutnya sebagai Anggota III 

adalah menyupervisi pemeriksaan kinerja atas 
Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
dalam program G to G. Pengalaman ini semakin 
menguatkan pemahaman atas makna akunta-
biltas yang melampaui atribut formalnya. Locus 
proses pengujian dilaksanakan di Jepang dan 
Korea Selatan. Pengalaman ini pun memberi 
pengalaman unik terkait bagaimana perilaku 
masyarakat dan aparatur pemerintahnya. 

“Sebuah pengalaman yang membawa pe-
mahaman baru, bahwa akuntabilitas bukanlah 
semata prinsip tata kelola, namun harus menjadi 
nilai dan budaya yang dianut dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Pemahaman yang pada kemudian hari melahir-
kan tagline BPK, akuntabilitas untuk semua, ac
countability for all,” ungkap Firman.  

Kemudian saat menjadi Anggota V, dia ber-
kata, masih ingat bagaimana keseruan Forum 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK. 
Forum ini melibatkan seluruh entitas daerah 
di AKN V, APIP, serta aparat penegak hukum. 
Kegiatan ini dilaksanakan saat Indonesia me-
lakukan mainstreaming program antikorupsi yang 
sangat masif, yaitu pada periode 2009-2014. 

Kegiatan ini sejatinya adalah suatu bentuk te-
robosan kebijakan dalam upaya mencegah terja-
dinya korupsi dalam tata kelola pemerintah dae-
rah. Idenya adalah tindak lanjut yang melibat kan 
APIP dan APH diharapkan dapat meningkatkan 
awareness dan memperkuat integritas serta 
komitmen untuk penerapan good governance 
yang lebih kuat.

“Meskipun saat itu cenderung diremehkan 
sebagai kegiatan yang tidak bermakna, namun 

AMBIL YANG TERBAIK DAN JADIKAN LEBIH BAIK LAGI
Secara substansial, BPK perlu mengedepankan akuntabilitas sebagai bagian 
dari pembangunan budaya organisasi.
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dalam kenyataannya, di tengah program 
pemberantasan korupsi yang begitu dah-
syat, tidak ada satupun pemerintah daerah 
di lingkup pemeriksaan Jawa-Sumatra yang 
terkena OTT oleh KPK,” tegas Agung.

Tentu saja, lanjutnya, Forum TLRHP terse-
but tidak berdiri sendiri. Akan tetapi dikemas 
dalam paket kebijakan yang di dalamnya 
terdapat arah kebijakan pemeriksaan yang 
memperketat standar pemeriksaan. Khususnya 
terkait belanja hibah, belanja modal, dan pe-
nataan aset. Arah kebijakan ini menyebabkan 
turunnya opini LKPD sekitar 30 persen entitas 
daerah di lingkungan AKN V. 

Menurut dia, semua pengalaman itu 
yang melandasi pembentukan karakter 
kepemimpinan dalam 2,5 tahun terakhir 
sebagai Ketua BPK. Pertama, menempatkan 
akuntabilitas sebagai keutamaan. Secara 
formal, BPK melakukan pemeriksaan/audit 
eksternal. Akan tetapi, secara substansial, 
BPK perlu mengedepankan akuntabilitas 
sebagai bagian dari pembangunan budaya 
organisasi. 

“Gerakan pembangunan budaya ini yang 
dilabeli dengan “akuntabilitas untuk semua” 
atau accountability for all,” tegas Agung. 

Kedua, lanjutnya, tata kelola BPK adalah 
bagian yang harus secara berkesinambung-
an dikembangkan dan diperkuat. Dengan 
begitu pemeriksaan yang dilakukannya da-
pat menjamin (assurance) pengelolaan keu-
angan negara yang berkualitas dan berman-
faat untuk mewujudkan tujuan bernegara. 
Ketiga, dibutuhkan konsistensi dan disiplin 
dalam menjalankan seluruh perencanaan 
yang disusun, termasuk dalam hal menerap-
kan standar pemeriksaan. 

Selama menjadi ketua, ada beberapa 
hal yang dia pandang perlu untuk diuta-
rakan. Tata kelola internal disebut sebagai 
bagian pertama yang perlu dikedepankan. 
Karenanya, kebijakan strategis yang meng-
awali pengabdiannya sebagai Ketua BPK 

n Agung Firman Sampurna
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adalah implementasi SAI PMF atau “Supreme 
Audit Institution Performance Measurement 
Framework”. Ini merupakan model pengukuran 
kinerja yang dikembangkan untuk menilai lemba-
ga pemeriksa eksternal. 

“Kerangka pengukuran kinerja ini baru mulai 
diterapkan pada akhir 2019 di BPK. Sebenarnya 
ini sudah agak terlambat. Namun pada awal 
pengabdian sebagai ketua, kami berusaha untuk 
mengejar ketertinggalan itu,” ungkapnya. 

Menariknya, Agung menjelaskan, elemen ke-
6 dari SAI PMF adalah communication and stake
holder management. Elemen ini kemudian yang 
mendorong gerakan transformasi awal di BPK, 
dengan leadership model yang menjadi lebih 
terbuka dan komunikatif. 

Integrasi SAI PMF ke dalam rencana strategis 
BPK 2020-2024 juga menjadi capaian penting 
yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. 
Transformasi dari indikator kinerja berbasis ba
lance score card (BSC) untuk sektor publik men-
jadi logical framework Analysis (LFA) dalam ma-
najemen kinerja adalah langkah berikutnya. Hal 
ini diikuti de ngan penggunaan aplikasi PRISMA 
(Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja) 
untuk memantau progres pencapaian rencana 
strategis. 

“Agar pencapaian rencana strategisnya, 
diperkuat dan lebih terukur, BPK juga menerbit-
kan rencana implementasi renstra (RIR). Melalui 
renstra dan RIR, BPK memulai sejumlah langkah 
transformasi dalam tata kelolanya,” ujar dia. 

Terkait akuntabilitas, Agung menjelaskan, 
banyak lembaga negara dan pemerintah menya-
jikan laporan tahunan berisi laporan pelaksanaan 
kegiatan dan laporan keuangan. Di sisi lain, BPK 
justru belum memilikinya sama sekali. 

Karenanya, BPK pun berinisiatif menerbit-
kan laporan tahun yang pertama dan diberi 
judul “Accountability for All”. Laporan ini belum 
dileng kapi dengan laporan keuangan. Meskipun 
begitu, telah menyajikan seluruh program/kegiat-
an dan capaian BPK selama 2020 secara kompre-
hensif. 

Tahun ini, BPK juga kembali menerbitkan la-
poran tahunan untuk 2021 yang diterbitkan pada 
2022. Laporan judul “Bertahan dan Berkembang 
Menghadapi Pandemi” ini menyajikan pelaksa-
naan program/kegiatan dan sekaligus capaian. 
Selain itu juga dilengkapi dengan laporan 
keuang an unaudited. 

Penyusunan regulasi di bi-
dang pemeriksaan yang telah 
dirampungkan antara lain:

a. Regulasi bidang pemeriksaan 
keuangan (Pedoman Metode 
Pemeriksaan Keuangan Negara 
dalam Keadaan Darurat, Juknis 
Pemeriksaan Keuangan pada Masa 
Darurat, Panduan Penyajian Opini, 
dan Hasil Pemeriksaan Pinjaman 
Hibah Luar Negeri).

b. Regulasi bidang pemeriksaan ki-
nerja (Seri Panduan Perumusan 
Kesimpulan Pemeriksaan Kinerja, 
Panduan Pemeriksaan Kinerja 
di Masa Darurat, Panduan Reviu 
VNR).

c. Regulasi perangkat lunak bidang 
pemeriksaan DTT (Panduan 
Pemeriksaan Kepatuhan terkait 
Penanganan Covid-19 pada Masa 
Darurat, Panduan Pemeriksaan 
Kepatuhan Pelaksanaan Pekerjaan 
Konstruksi, Panduan Pemeriksaan 
Jarak Jauh, Suplemen Panduan 
Pengujian Fisik Pekerjaan 
Konstruksi Jalan, Suplemen 
Panduan Pengujian Fisik Pekerjaan 
Konstruksi Bangunan Gedung, 
Suplemen Panduan Pekerjaan 
Konstruksi SDA, Juknis Penyusunan 
LHP Kepatuhan).

d. Regulasi kelembagaan (Revisi 
Peraturan BPK tentang SOTK, 
Penyempurnaan PMP 2015, 
Penyempurnaan Juknis JFP 2011, 
Mekanisme Sertifikasi JFP, Standar 
Pelayanan Bidang Organisasi dan 
Tata Laksana di Lingkungan BPK, 
Standar Pelayanan Reviu Konsep 
Perangkat Lunak d Lingkungan 
BPK, dan Penyempurnaan 
Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Manajemen JFP).
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Data Driven Organization
BPK, ujar Agung, juga menco-

ba mewujudkan digital by default 
sehing ga dapat menghasilkan data 
digital internal maupun eksternal. 
Hal ini akan mendukung pengam-
bilan kebijakan BPK dalam suatu 
decision support system (DSS) yang 
kemudian mentransformasi BPK 
menjadi organi sasi berbasis data 
(data driven organization). 

Dalam rangka transformasi digi-
tal itu, BPK pun telah melaksanakan 
dengan program-program kegia-
tan di bidang TI. Pertama, program 
pengem bangan enterprise architecture 
(EA). Rencana Induk Teknologi Informasi 
2020-2024 antara lain menggambarkan 
bagaimana sistem informasi dan teknologi 
menjadi komponen yang penting bagi keber-
hasilan BPK. Oleh karena itu, pengembang an 
EA menjadi sangat penting dalam meningkat kan 
efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 

Kedua, program dukungan TI pada masa pan-
demi Covid-19. Program ini meliputi antara lain, 
pengembangan sistem informasi Comprehensive 
Information and Data Audit (portal Covid). Ini 
merupakan sistem informasi yang menjadi sa-
rana sinergi, kolaborasi, serta berbagi data dan 
informasi bagi seluruh satuan kerja yang terlibat 
dalam pemeriksaan atas penanganan Covid-19 
di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD, dan badan lainnya. 

Ketiga, program pengembangan sistem in-
formasi pemeriksaan dan kelembagaan. Hal ini 
meliputi antara lain penyempurnaan signifikan 
terhadap Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) pa-
da semester II 2021. Yaitu modul pelaporan apli-
kasi SiAP, implementasi SiAP LKPP, dan integrasi 
SiAP LKPP dan SiAP LKKL. “Dengan intergrasi 
tersebut, tim pemeriksa LKKL cukup menggu-
nakan satu aplikasi dan satu kali input untuk pro-
ses konsolidasi. Pembaharuan signifikan tersebut 

menjadikan aplikasi 
SiAP telah lengkap. Mulai 
dari modul perencanaan, pelaksanaan, dan pela-
poran,” kata dia. 

Keempat, program peningkatan kapasitas 
dan kualitas operasional teknologi informasi. BPK 
juga telah melakukan peningkat an dan pemeliha-
raan kapasitas infrastruktur dan jaringan TI. 

Ke depan, ungkap dia, penyediaan infrastruk-
tur dan layanan TI juga akan terus ditingkatkan. 
Pengelolaan operasinal TI di BPK diharapkan 
dapat mencapai level Best Government’s IT 
Operations dan ISO 27001 terkait keamanan sis-
tem informasi. Untuk itu perlu dilakukan pening-
katan kapasitas dan optimalisasi disaster reco
very center (DRC).

Take the best and make it 
better. Jangan lupa senantiasa 
memberi tanpa mengingat dan 
menerima tanpa melupakan.
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Kelima, program dukungan pengembangan dan pemanfaatan big data analytics. 
Terkait ini, BPK telah berhasil mengembangkan dashboard yang menyajikan ha-

sil analisis big data, yaitu dashboard BIDICS. Dashboard ini dapat dimanfa-
atkan untuk mendukung proses bisnis pemeriksaan dan kelembagaan. 

Menurutnya, transformasi digital BPK ini telah membangun 
manajemen pengetahuan (knowledge management) yang cukup 

reliable (andal), secure dan agile. “Sepuluh tahun yang lalu, 
istilah knowledge management kami perkenalkan ke lemba-

ga ini. Hari ini, dengan tangan dingin wakil ketua, tentunya 
dengan dukungan semua pimpinan BPK, melalui transfor-
masi digital, BPK telah berhasil menghasil membangun 
knowledge management menjadi salah satu yang terbaik 
di negeri ini,” ungkap dia. 

Dia menjelaskan, bagian penting dan strategis 
lain dalam konteks tata kelola adalah pembentukan 
Investigative Audit Task Force (IATF). 

Unit kerja semipermanen ini dibentuk untuk meng-
atasi ketersediaan pemeriksa dengan kompetensi peme-

riksa investigasi di tiap Perwakilan BPK. Hal ini merespons 
meningkatnya permintaan APH di daerah terkait dukungan 

untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi (PI). Khususnya 
yang terkait PI dalam rang ka perhitungan dan penetapan 

kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli. 
“Pada tahap awal telah dilakukan piloting dengan pembentukan 

IATF pada 7 Perwakilan. Langkah selanjutnya tentunya adalah evaluasi 
atas 7 unit piloting ini. Hasilnya menjadi masukan untuk penyempurnaan 

yang dibutuhkan dalam penerapan selanjutnya,” ungkap Agung.  

Kegiatan kerja sama internasional BPK dalam kerangka pembangunan kapasitas.

a. Kelanjutan pemeriksaan IAEA dan kepercayaan menjadi pemeriksa eksternal untuk IMO (termasuk pe-
meriksaan IMLI dan WMU).

b. Aktif sebagai pembicara dan peserta di kegiatan internasional baik dalam webinar dan sharing know
ledge yang diselenggarakan oleh organisasi internasional dan lembaga donor.

c. Aktif mengikuti kegiatan secondment, training, dan sertifikasi internasional untuk peningkatan kapasitas 
pemeriksaan dan kelembagaan.

d. Menjadi subject matter expert dan resource person di berbagai kegiatan INTOSAI, ASOSAI, 
ASEANSAI, lembaga donor, dan di berbagai kegiatan bilateral.

e. Aktif memetakan peluang lowongan sebagai pemeriksa eksternal untuk organisasi di bawah PBB dan 
organisasi internasional lainnya.

f. Aktif koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mapping dukungan pencalonan Indonesia se-
bagai board of auditor PBB untuk 2026, menggantikan Cina.
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Pemeriksaan
Sementara itu, dia juga menjelaskan me-

ngenai beberapa pemeriksaan yang strategis. 
Pertama, pemeriksaan investigasi dalam rangka 
PKN atas Jiwasraya dan Asabri. Pemeriksaan ini 
telah mengungkap skandal keuangan negara 
terbesar dalam sejarah de ngan kerugian nega-
ra yang mencapai sekitar Rp39 triliun. 

Kedua, risk based comprehensive audit 
(pemeriksaan menyeluruh berbasis risiko) 
atas program penanganan pandemi Covid 19 
dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). 
Pemeriksaan telah mengidentifikasi sejumlah 
masalah yang perlahan tetapi pasti berhasil 
mengurangi masifnya risiko kecurangan sela-
ma masa pandemi. Sekaligus mengefektifkan 
upaya pemerintah untuk memulihkan per-
ekonomian nasional. “Pemeriksaan ini masih 
terus berlanjut dan aplikasi yang dibutuhkan 
untuk mendukungnya juga terus dimutakhir-
kan,” ujar dia. 

Sejak 2020, BPK juga mengembangkan dua 
jenis riviu yang menjadi suplemen LHP LKPP, 
yakni reviu atas Kesinambungan Fiskal dan 
Reviu atas Desentralisasi Fiskal. Kedua hasil re-
viu tersebut, tidak saja sangat insightful, tetapi 
menjadi early warning system terkait beban 
utang pemerintah dan indikator kinerja atas 
kemandirian fiskal daerah.

Ketiga, bahan pendapat BPK terkait 
Pengelolaan Dana Otsus Papua dan Pengelolaan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini meru-
pakan perwujudan dari pematangan peran insi
ght BPK. Keempat, Strategic foresight BPK per-
tama yang bertajuk “Indonesia Remade by Covid 
19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for 
Resilience Government” yang berhasil mengang-
kat kapasitas peran BPK pada puncak maturitas 
peran SAI.

Program Berjalan
Agung juga menjelaskan mengenai pro-

gram yang saat ini masih dijalankan. Misalnya 
saja pembentukan BLU Pusat Kemitraan 
Global. BLU bertugas untuk meningkatkan 
kapasitas pemerik saan BPK dan menerapkan 
tata kelola keuang an yang lebih fleksibel. BLU 
pun menjadi satu rantai dengan BPK Corporate 
University. 

Tujuannya adalah pengembangan kapasitas 
pemeriksaan dan peningkatan atas reputasi 

internasional. Kemudian untuk memberi ruang 
menjawab masalah untuk independensi ang-
garan, yang selama ini selalu menjadi temuan 
berulang dalam peer review. 

“Semua ketentuan perundang-undangan 
terkait BLU dalam proses pemenuhan, sudah 
mendapat persetujuan dari kementerian PAN 
dan RB, dan setelah legislasi internal BPK 
terpenuhi akan memenuhi syarat legislasi di 
Kementerian Keuangan,” kata dia. 

Selanjutnya adalah terkait tunjangan jabat-
an fungsional pemeriksa. Pada saat ini, proses 
harmonisasi rancangan Perpres Tunjangan 
Fungsional Pemeriksa oleh Kemenkumham su-
dah selesai dirampungkan dengan melibatkan 
KemenpanRB, Kemenkeu, Kemensetneg, BKN, 
serta BPK sebagai instansi pengusul. 

“Kami berharap, pada bulan Juni 
Perpresnya telah ditandatangani oleh Presiden. 
Dan ini merupakan pengakuan formil atas 
keber adaan jabatan fungsional ini, setelah 11 
tahun secara administratif , eksis dan berkon-
tribusi, tetapi kompensasinya belum diterima,” 
papar dia. 

Kemudian, terkait kerja sama internasional, 
BPK dalam persiapan proses bidding untuk 
dua lembaga internasional di bawah PBB, yakni 
ILO dan WIPO. Agung pun menyarankan untuk 
lebih berkonsentrasi kepada WIPO. Ini men-
gingat sumber daya pemeriksa yang memiliki 
kompetensi yang dibutuhkan masih terbatas.

Kemudian manfaat yang diperoleh BPK re-
latif lebih menguntungkan bila fokus ke WIPO. 
“Tentunya analisis lebih lanjut mengenai hal ini 
kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan 
yang baru, baik ketua maupun wakil ketua,” 
ungkap dia. l

Semua ketentuan perun-
dang-undangan terkait BLU 
dalam proses pemenuhan, 
sudah mendapat persetu-
juan dari kementerian PAN 
dan RB, dan setelah legislasi 
intenal BPK terpenuhi akan 
memenuhi syarat legislasi di 
Kementerian Keuangan.
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Bagaimana Bapak melihat kepemimpin-
an Ketua BPK Agung Firman Sampurna 
selama 2,5 tahun terakhir?

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.A.P., 
CSFA sudah cukup lama berkiprah di peme-
rintahan dan khususnya di BPK. Karier beliau 
sudah sangat teruji dengan pengalaman dan 
ilmu yang tidak perlu diragukan.

Dalam hal kepemimpinan, Pak Firman 
adalah sosok yang konsisten dan berani. 
Beliau telah banyak membawa nama BPK 
mendapatkan penghargaan di berbagai 
forum, baik nasional maupun internasional. 
Terlebih lagi di masa pandemi yang sudah 
berjalan lebih dari dua tahun terakhir, sudah 
terbukti bahwa BPK berhasil menjaga keuan-
gan negara meskipun dalam situasi yang tidak 
normal dan penuh ketidakpastian.

Dalam hal ini, tentu sosok Pak Firman 
selaku Ketua BPK telah berhasil membawa 
BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan 
negara yang mampu memenuhi tugas konsti-
tusional yang diembankan kepadanya dengan 
optimal. Sehingga, keuangan negara tetap 
dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia.

Apakah ada pengalaman yang berkesan 
terhadap sosok Agung Firman Sampurna?

Saya sebagai Ketua DPD dan Pak Agung 
Firman sebagai Ketua BPK tentunya kerap 
bertemu dalam rapat-rapat kenegaraan mau-
pun pertemuan formal atau nonformal lain nya. 
Dalam hal ini saya melihat Pak Agung adalah 

sosok yang sangat menguasai bidangnya serta 
selalu bersikap solutif. Sehingga, beliau selalu 
mampu memberikan banyak saran, rekomen-
dasi, dan solusi yang dibutuhkan dari BPK.

Beliau juga yang saya tahu adalah sosok 
yang humble, sederhana, dan ramah, sehing-
ga setiap orang dapat merasa dekat dan 
akrab saat berdiskusi dengan beliau.

Apa saja kerja sama dan terobosan yang 
dilakukan antara BPK dan DPD selama 
kepemimpinan Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna?

DPD RI dan Ketua BPK RI Agung Firman 
Sampurna telah melakukan serangkaian kerja 
sama antar lembaga yang di antaranya kerja 
sama terkait pengawasan terhadap alokasi 
dana transfer ke daerah dan dana desa, me-
nyusun pertimbangan terhadap kerangka 
ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 
dalam RUU APBN terkait nilai inflasi yang di-
tetapkan oleh pemerintah, nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang dolar AS, subsidi minyak 
bumi, penerimaan pajak dan cukai, kebijakan 
dana transfer ke daerah dan dana desa, dana 
bagi hasil dan lain-lain.

Kami melihat hubungan antara lembaga 
pemeriksa keuangan (eksternal) dengan DPD 
bukan semata-mata sebagai hubungan yang 
hanya terpaku aspek tugas dan wewenang 
saja. Namun lebih dari itu, yakni sebagai 
hubung an antar lembaga negara yang saling 
berkaitan, saling membutuhkan, dan saling 
mengisi.

LA NYALLA MATTALITTI, KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

BPK ALAMI BANYAK KEMAJUAN

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai memiliki banyak kemajuan selama be-
rada di bawah kepemimpinan Agung Firman Sampurna. Menurut Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah La Nyalla Mahmud Mattalitti, BPK mampu bergerak lebih jauh 
dan pesat tak hanya di dalam negeri, tapi juga di lingkup internasional. Selain itu, 
BPK juga telah melakukan sesuatu yang advance sebagai lembaga pemeriksa, 
yaitu dengan mengeluarkan Foresight terkait pandemi Covid-19. Berikut petikan 

wawancara Warta Pemeriksa de ngan Ketua DPD.
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Saya berharap selain dalam 
pelaksanaan ketentuan peratur an 
perundang-undangan, kita dapat 
membangun komunikasi dan 
kerja sama yang konstruktif. 
Misalnya, DPD akan sangat 
membutuhkan masukan  dari 
BPK atas pelaksanaan tugas 
pengawas an undang-undang 
dan penyusunan RUU. Selain 
itu DPD juga akan meminta 
saran BPK terkait pengelo-
laan keuang an lembaga, pe-
nguatan peran daerah dalam 
pembangunan, penguat an dan 
pendayagunaan SDM,  dan lain 
sebagainya. Jadi, pada intinya, 
ada banyak hal yang akan dilak-
sanakan DPD bersama BPK ke de-
pannya.

BPK belum lama ini mengeluarkan 
Foresight terkait pandemi. Bagaimana 
pendapat Bapak terkait Foresight terse-
but?

DPD RI melihat bahwa Foresight BPK meru-
pakan suatu terobosan yang positif. Foresight 
BPK ini dapat memberikan gambaran kemung-
kinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk 
kurun waktu tertentu, menguraikan hal-hal 
yang mungkin terjadi pada masa depan pada 
beberapa sektor seperti kesehatan, pereko-
nomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, 
lingkungan hidup, dan teknologi.

Dengan Foresight tersebut kita dapat 
memperoleh pemahaman yang baik atas kon-
disi, implikasi, peluang, tantangan, dan risiko 
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 
rangka merumuskan kebijakan terbaik untuk 
mengha dapi ketidakpastian yang tinggi pada 
masa depan. Foresight BPK juga memuat in
dicator and signpost untuk mengetahui ada 
di skenario mana Indonesia pada suatu waktu 
tertentu.

Sosok Pak Firman selaku Ketua 
BPK telah berhasil membawa 
BPK sebagai lembaga pemeriksa 
keuangan negara yang mampu 
memenuhi tugas konstitusio-
nal dengan optimal. Sehingga, 
keuang an negara tetap dapat 
dipergunakan untuk kesejahtera-
an dan kemakmuran rakyat Indo-
nesia, termasuk di masa pandemi.

dpd.go.id
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DPD RI melihat bahwa Foresight BPK 
ini merupakan produk yang advance untuk 
sebuah Supreme Audit Institution (SAI) dan 
Foresight ini berpengaruh besar terhadap 
sistem kerja di institusi DPD RI yang saya pim-
pin ini terutama dalam membantu menjaga 
sinergitas antara DPD RI, pemerintah, BI, OJK, 
dan BPK RI dalam rangka memperoleh kese-
pemahaman mengenai peluang, tantangan, 
dan juga risiko, serta bagaimana decision 
making process yang harus dilakukan dalam si-
tuasi yang sangat tidak menentu yang sedang 
kita hadapi saat ini terutama dengan adanya 
Pandemi Covid-19 ini.

Apakah ada saran atau kritik yang ingin 
Bapak sampaikan kepada BPK?

Kami melihat bahwa BPK telah banyak 
melakukan berbagai pembenahan internal. 
BPK juga kami pandang memiliki sumber daya 
manusia (SDM) yang cukup mumpuni, terma-
suk tenaga pemeriksa yang tersebar di seluruh 
provinsi di Indonesia.

Salah satu hal positif yang juga telah turut 
diinisiasi BPK adalah terbentuknya Institut 
Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) beberapa 
waktu yang lalu. Bagi kami hal ini tentunya 
akan sangat baik sebagai upaya membangun 
sebuah konstruksi manajemen pengetahuan, 
dimana lembaga-lembaga negara dapat saling 
mengisi dan menajamkan satu dengan lainnya.

Kami juga yakin bahwa pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki SDM di BPK akan 
sangat membantu meningkatkan kualitas SDM 
di lembaga negara lainnya, termasuk DPD. 
Hal-hal seperti inilah yang menurut kami dapat 
semakin ditingkatkan, sehingga sinergitas dan 
kolaborasi antar lembaga negara dapat sema-
kin kita tingkatkan bersama-sama di masa-ma-
sa mendatang.

Apa harapan Bapak terhadap BPK dan 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna pada 
masa mendatang?

Pertama, tentu saya berharap BPK dapat 
meneruskan prestasi yang telah dicapai selama 
ini. Karena tidak hanya untuk BPK sendiri, pres-
tasi BPK di dalam dan luar negeri tersebut juga 
dapat menjadi cermin oleh lembaga-lembaga 
negara lain untuk semakin berbuat yang ter-
baik buat bangsa dan negara Indonesia yang 
sama-sama kita cintai.

Kedua, kami berharap DPD dan BPK akan 

semakin membangun komunikasi, kerjasama, 
dan kolaborasi yang konstruktif dan bermanfa-
at untuk masing-masing lembaga, sebagaima-
na yang telah saya sampaikan di atas.

Bagaimana bapak menilai kinerja BPK se-
jauh ini dalam mengawal keuangan negara?

BPK lahir sebagai pengawas kinerja pe-
merintah untuk dilaporkan kepada lembaga 
perwakilan rakyat sehingga timbul rasa per-
caya kepada pemerintah. Kewenangan yang 
dimiliki BPK bersumber dari amanat UUD 1945 
dan sejak tahun 2003 telah ada 4 (empat) un-
dang-undang yang dijadikan landasan opera-
sional BPK.

Dengan adanya Opini BPK tersebut, diha-
rapkan pemerintah dapat memperbaiki kinerja 
pengelolaan dan tanggung jawab terhadap 
keuangan negara untuk menghindari kesalah-
an serupa di periode selanjutnya. Peran BPK 
ini pada dasarnya sangat membantu untuk me-
nanggulangi kerugian negara akibat pengelo-
laan keuangan oleh lembaga-lembaga negara 
yang kurang baik.

Kami juga sangat mengapresiasi tugas 
BPK dalam pemeriksaan keuangan negara 
di lembaga DPD RI. Kami sangat merasakan 
banyaknya masukan guna perbaikan tata ke-
lola pemerintahan, keuangan, pengendalian 
internal, dan kinerja, sebagaimana rekomenda-
si-rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan DPD RI sejak lembaga ini terbentuk.

Syukur Alhamdulillah, pada tanggal 12 Juli 
2021 lalu DPD RI kembali memperoleh predi-
kat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-
15 secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan DPD RI Tahun 2020 yang 
diserahkan secara virtual oleh Auditor Utama 
keuangan Negara (Tortama III).

Kami sangat berbangga atas pencapaian 
tersebut. Namun di sisi lain kami menyadari 
bahwa pencapaian tersebut juga diperoleh 
atas banyaknya masukan dan rekomendasi 
yang BPK sampaikan kepada kami pada peme-
riksaan di tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa BPK tidak 
ha nya “sekadar” melakukan pemeriksaan. 
Namun sekali lagi, kami merasakan ada begitu 
ba nyak masukan yang sangat bermanfaat yang 
diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK dalam men-
dukung perwujudan akuntabilitas kinerja dan 
keuangan DPD RI. l
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Bagaimana Bapak melihat kerja sama 
dan komunikasi BPK dengan institusi 

Kejaksaan Agung selama ini?
Kerja sama dan komunikasi yang terjalin 

selama ini antara Kejaksaan dan BPK sudah ber-
jalan sangat baik. Kita meyakini bersama bahwa 

apa yang kita bina selama ini tidak lain hanya untuk 
kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Tentu 

saya berharap ke depan kita akan menjalin komunikasi yang 
lebih dalam untuk meningkatkan apa yang sudah kita jalani ber-

sama saat ini agar semakin baik dan lebih baik lagi.

Sejauh mana BPK memberikan manfaat terhadap Kejaksaan 
Agung?

BPK memberikan manfaat yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi kejaksaan. Dalam fungsi penegakan hukum, BPK mem-
bantu Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara 
terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan kejaksaan.  Tidak 
berhenti sampai di sana, BPK juga ikut berperan dalam pembuktian terhadap 
unsur kerugian keuangan negara di depan persidangan terhadap tindak pi-
dana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, sehingga kesuksesan kejaksaan 
dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi tidak lepas dari peran BPK.

JAKSA AGUNG, SANITIAR BURHANUDDIN

BPK SEMAKIN BERPERAN 
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

J
aksa Agung Sanitiar Burhanuddin 
mengapresiasi Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) yang terus mem-
pererat sinergi dengan Kejaksaan 
Agung dalam mengawal keuangan 
negara. Menurut Jaksa Agung, 

BPK pun semakin berperan dalam proses 
penegakan hukum, khususnya pemberan-

tasan korupsi, selama berada di bawah 
kepemimpinan Ketua BPK Agung Firman 
Sampurna.

Kepada Warta Pemeriksa, Jaksa 
Agung menjelaskan sinergi yang telah 
terjalin antara kedua institusi serta ke-
san dan pesannya terhadap Ketua BPK 
dalam menyelesaikan sejumlah perma-
salahan keuangan negara. Berikut pe-
tikan wawancara dengan Jaksa Agung 
yang disampaikan secara tertulis.

kejaksaan.go.id
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Selain itu secara internal, BPK juga memberi-
kan pengetahuan dan wawasan kepada para insan 
Adhyaksa melalui koordinasi maupun pengawasan 
terhadap terciptanya sistem tata kelola keuangan 
yang baik di dalam institusi Kejaksaan yang tertib, 
transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan 
dengan baik dan benar. Alhamdulillah, Kejaksaan 
berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) lima kali secara berturut-turut 
yaitu dari 2016- 2020, semoga untuk tahun 2021 
yang penilaian baru dilaksanakan awal tahun ini, 
Kejaksaan dapat mempertahankan predikat terse-
but.

Bagaimana Bapak melihat kepemimpinan 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna selama 2,5 
tahun terakhir?

Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang ter-
pilih secara aklamasi oleh sembilan anggota BPK 
saat itu, selama kepemimpinan beliau kurang lebih 
2,5 tahun memimpin BPK, saya melihat bapak 
Agung Firman Sampurna merupakan sosok yang 
penuh semangat, mempunyai komitmen tinggi 
dalam membangun sistem tata kelola keuangan 
negara di semua lini lembaga/instansi yang ada 
keuangan negara di dalamnya. Terlebih dalam 
kondisi pandemi Covid-19 saat ini, terobosan yang 
dilakukan oleh beliau sangat berpengaruh dan 
berarti serta tidak menjadikan hambatan dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK di bawah 
kepemimpinan beliau.

Kinerja positif BPK tidak hanya diakui di dalam 
negeri. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan 
selamat atas terpilihnya Ketua BPK RI sebagai 
Wakil Ketua UN Panel of External Auditors dalam 
rangkaian pertemuan 61st Regular Session of the 
Panel of External Auditors of the United Nations 
pada akhir tahun lalu.

Apa saja pengalaman yang berkesan bagi 
bapak dan Kejaksaan Agung terhadap sosok 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna?

Telah banyak kerja sama yang dilakukan secara 
bersama-sama antara Kejaksaan dan BPK, khusus-
nya dalam hal penegakan hukum. Kejaksaan dan 
BPK bersama-sama mengungkap kasus mega-
korupsi PT Jiwasraya dan PT Asabri yang menim-
bulkan kerugian negara sangat besar yaitu Rp16,8 

triliun untuk kasus PT Jiwasraya dan sebesar Rp 
22,7 triliun untuk kasus PT Asabri.

Hal tersebut merupakan bukti komitmen dan 
keseriusan bersama dalam pemberantasan korupsi 
di Indonesia. Saya atas nama pribadi dan institusi 
mengucapkan terimakasih atas kerja kerasnya da-
lam menyelesaikan perhitungan kerugian negara 
dalam kasus tersebut.

Seperti apa sinergi yang dilakukan BPK dan 
Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan kedua 
kasus tersebut?

Kami melakukan kolaborasi dan koordinasi 
yang intensif dalam melakukan penghitungan 
kerugian negara megakorupsi PT Jiwasraya dan PT 
Asabri. Sehingga dalam jangka waktu yang tidak 
begitu lama kita sudah mendapatkan hasil penghi-
tungan kerugian negara. Hal ini menjadi penting 
dan berdampak pada penanganan perkara itu sen-
diri menjadi tidak berlarut-larut.

Secara umum, bagaimana Bapak melihat pe-
ran BPK dalam membangun tata kelola keuang-
an negara yang lebih baik?

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah 
satu hal terpenting dalam kehidupan perekonomian 
suatu negara, karena berkaitan dengan kemampuan 
negara tersebut untuk mencapai tujuan dan cita-ci-
ta nasional serta menciptakan kemakmuran. Dalam 
pencapaian tujuan tersebut, BPK memegang pe-
ranan utama dalam sistem pengelolaan keuangan 
negara, yaitu sistem pengawasan dan pemeriksaan 
yang didasarkan pada prinsip keteraturan, kepa-
tuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
efisiensi tinggi, ekonomi, efektivitas, transparansi, 
dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat konstitusi 
dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejauh ini, apa saja bentuk kerja yang telah 
terbangun antara Kejaksaan Agung dengan 
BPK?

Cukup banyak kerja sama yang telah dilakukan 
antara Kejaksaan, Kepolisian RI dan BPK RI, terle-
bih setelah dituangkan dalam Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) yang ditan-
datangani 11 Agustus 2020 lalu. Kerja sama itu, 
antara lain, pelaksanaan koordinasi dalam rangka 
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mendukung penegakan hukum, yaitu tindak lanjut 
terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berin-
dikasi kerugian keuangan negara/daerah, berupa 
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah 
serta pemberian keterangan Ahli.

Kedua, kerja sama penerangan dan penyuluhan 
hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak 
pidana di bidang keuangan negara. Kemudian, pe-
ngembangan kapasitas sumber daya manusia, yaitu 
dengan membangun koordinasi untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan serta kualitas sumber 
daya manusianya, khususnya dalam penguasaan tata 
kelola keuangan yang tertib, transparan, serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Ada juga kerja sama mengenai pertukaran data 
dan informasi dalam rangka keterpaduan dan si-
nergi dalam upaya pengawasan yang sistemik dan 
terukur antara Kejaksaan dan BPK.

Apakah ada rencana atau inovasi lain yang 
akan dikembangkan untuk meningkatkan sinergi 
antara BPK dan Kejaksaan Agung?

Rencana ke depan tentunya berharap pola 
yang dilakukan dalam menghitung kerugian negara 
dalam mega korupsi PT Jiwasraya dan PT Asabri 
tidak hanya dilakukan antara Kantor Pusat BPK dan 
Kejaksaan Agung, akan tetapi dapat diterapkan po-
la penghitungan yang sama di BPK Perwakilan se-
tiap Provinsi di seluruh Indonesia dalam melakukan 
penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi 
di daerah. Mungkin ini perlu pembahasan bersama 
lebih lanjut dan pengembangan MoU yang sudah 
berjalan selama ini.

BPK belum lama ini mengeluarkan foresight 
terkait pandemi. Bagaimana pendapat Bapak 
terkait foresight tersebut? Bagaimana foresight 
tersebut berpengaruh terhadap sistem kerja di 
institusi yang bapak pimpin?

Foresight BPK yang bertema, “Membangun 
Kembali Indonesia dari Covid19: Skenario, Peluang 
dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”, secara 
lugas memberikan gambaran kemungkinan yang 
akan terjadi di Indonesia dalam kurun waktu lima 
tahun ke depan, yaitu pada 2021-2026 akibat pan-
demi Covid-19. 

Dengan foresight tersebut tentunya dapat 
menjadi bahan dan masukan terhadap kebijakan 
yang akan diambil oleh Kejaksaan dalam meng-
hadapi berbagai skenario atau kemungkinan yang 
diakibat kan oleh pandemi Covid-19.

Sedangkan mengenai pengaruhnya terhadap 
sistem kerja di Kejaksaan, saya kira akan tetap 
berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah dan telah di-
tuangkan dalam Rencana Kerja Prioritas (RKP) 
Kejaksaan, tentunya dengan mempertimbangkan 
berbagai kemungkinan yang dapat saja terjadi di 
masa pandemi Covid-19 ini.

Apakah ada saran atau kritik yang ingin 
Bapak sampaikan terkait dengan BPK?

Sinergitas yang terjalin selama ini antara BPK 
dan Kejaksaan dapat terjalin lebih baik lagi, kiranya 
kita dapat berkolaborasi secara maksimal dalam 
penyamaan persepsi dalam rangka meminimalkan 
perbedaan pandangan antara penyidik dan auditor 
terkait dengan kerugian keuangan negara dalam 
penanganan tindak pidana korupsi.

Apa harapan Bapak terhadap BPK dan Ketua 
BPK Agung Firman Sampurna pada masa men-
datang?

Besar harapan saya pada masa yang akan da-
tang BPK selalu menjadi garda terdepan dalam 
membangun tata kelola keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel dalam rangka menyong-
song Indonesia emas, serta harapan saya kepada 
Ketua BPK Agung Firman Sampurna untuk terus 
bergerak dan berkarya serta jangan pernah lelah 
membangun negeri tercinta Indonesia. l

Saya melihat bapak Agung 
Firman Sampurna merupakan 
sosok yang penuh semangat, 
mempunyai komitmen 
tinggi dalam membangun 
sistem tata kelola keuangan 
negara di semua lini lembaga/
instansi yang ada keuangan 
negara di dalamnya.
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Menurut Bapak, apa peran besar BPK dalam tata kelo-
la keuangan negara?

Tentu saja perannya sangat vital. Karena BPK satu-satu-
nya pemeriksa eksternal untuk pemerintah, punya tanggung 
jawab yang besar untuk memastikan pemerintahan telah 
menjalankan tata kelola yang baik dan bersih. 

BPK mempunyai peran sentral dalam memberikan ma-
sukan, rekomendasi bagi pemerintah untuk berbenah. Jadi 
dengan kata lain, kalau masih ada yang belum bagus, BPK 
juga ikut bertanggung jawab. Karena setiap tahun melakukan 
pemeriksaan dan juga punya kewenangan paling besar. 

Tentu saja kewenangan itu harus disertai dengan tang-
gung jawab. Itulah menurut saya bagaimana BPK me-
megang peranan yang sangat penting dalam tata kelola 
keuang an negara.

BPK harus bisa menangkap praktik-praktik buruk peme-
rintahan yang masih luput dari auditor internal. Itu kewe-
nangan yang dimiliki oleh BPK. BPK punya daya paksa yang 
kuat. 

Sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah 
harus menindaklanjuti temuan rekomendasi yang disampai-
kan. Jadi kalau rekomendasinya bagus, bermanfaat, mau tak 
mau akan dilaksanakan. Itulah peran BPK sangat penting dan 
vital. 

Bagaimana Bapak melihat kerja sama BPK dan BPKP 
sejauh ini?

Sejak saya menjabat pada Februari 2020, mulai saat itu 
saya benar-benar merasa diarahkan oleh Ketua BPK Bapak 
Agung. Bagaimana menempati posisi sebagai auditor in-
ternal, bagaimana kemudian BPK di eksternal. Termasuk 
memainkan peran untuk membangun komunikasi, terutama 
yang informal. 

Saya bisa mengerti kemudian bahwa komunikasi informal 
ini jauh lebih efektif dari formal. Bagaimana menempatkan 
peran BPKP dan BPK. Sejak saat itu saya merasakan hubung-
an komunikasi ini sangat baik sekali, tidak hanya dengan Pak 
Ketua tapi dengan seluruh Anggota dan ini menjadi landas-
an bagaimana kerja sama itu menjadi sangat baik. Karena 
komunikasi pimpinan baik, maka kerja sama juga menjadi 
sangat baik. Itu yang saya rasakan selama ini.

Sejak awal Pak Ketua juga sudah mengarahkan saya, 
menempatkan posisi auditor internal di mana, eksternal di 
mana. Kemudian kita coba hubungkan untuk kepentingan 
bangsa dan negara, yaitu agar akuntabilitas keuangan nega-
ra menjadi lebih baik. 

B
adan Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) 
merupakan mitra Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Keduanya memiliki peran 

yang sama besar dalam melakukan 
peng awasan terhadap kinerja pengelo-
laan keuangan pemerintah. Karenanya, 
komunikasi dan koordinasi di antara ke-
duanya menjadi hal yang penting. 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh 
menyebut, BPKP dan BPK harus kompak 
dalam melakukan pengawasan. Dengan 
begitu, keduanya dapat menjalankan 
tanggung jawab untuk memastikan kalau 
pemerintahan telah melakukan tata kelo-
la yang baik dan bersih.     

Kepada Warta Pemeriksa, Yusuf juga 
menjelaskan bagaimana komunikasi de-
ngan BPK selama ini tidak hanya berjalan 
secara formal saja. Malah, komunikasi in-
formal yang telah terjalin dirasanya justru 
lebih efektif dalam memastikan peker-
jaan pengawasan berjalan dengan baik.

“Karena kita sama-sama auditor, 
sama-sama pengawas. Hanya posisi 
internal dan eksternal saja yang membe-
dakan. Jadi, berjalan saling berkelan-
jutan, ini sangat baik sekali,” kata dia, 
beberapa waktu lalu. Berikut merupakan 
wawancara lengkapnya. 

KEPALA BPKP, MUHAMMAD YUSUF ATEH

SESAMA AUDITOR KOMPAK LAKUKAN PENGAWASAN
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Apa saja bentuk kerja sama yang telah terbangun antara 
BPK dengan BPKP?

Banyak sebenarnya. Kami sudah berkali-kali datang ke BPK. 
Selama ini, setiap acara di BPKP, BPK juga datang. Terutama se-
tiap pembinaan auditor dan sebaliknya. Misalnya, penyelarasan 
pengawasan, antara pengawas internal dan eksternal, ini sangat 
kuat sekali seperti yang tadi saya bilang. Sehingga jangkauannya 
luas. 

Beberapa audit investigasi internal juga sering berkomunikasi 
dengan BPK. Kita membagi, supaya ruang lingkup kita ini sa-
ma-sama besar untuk kepentingan negara. Ini bagus sekali 
penyelarasannya itu. Kemudian mengenai data juga 
saling terbuka, baik informal maupun formal. Saling 
memberikan data, sangat bermanfaat sekali, apa-
lagi kalau terkait dengan investigasi. Ini sangat 
lancar sekali. 

Kemudian kita juga memiliki MoU un-
tuk pemeriksaan bersama. Saya lihat di 
daerah juga luar biasa kerja samanya 
dalam membangun tata kelola di pe-
merintahan daerah. Antara Perwakilan 
BPK dan Perwakilan BPKP, saya lihat 
pertemanannya sangat luar biasa. 
Koordinasi selalu dilakukan, seperti 
yang kita lakukan di pusat, yaitu 
bagaimana agar berkinerja, be-
nar-benar berkolaborasi, bersiner-
gi, dan menjadi ruang lingkup yang 
lebih luas dan kualitas pengawasan 
menjadi lebih baik.

Ini bentuk kerja sama yang sudah 
terbangun hingga saat ini. Ada juga 
sharing knowledge, pendidikan, dan 
pelatihan bersama. Kami kirim auditor 
ke BPK dan begitu juga sebaliknya. 
Kemudian ada juga pertukaran informasi 
seperti yang tadi sudah saya sampaikan. 

Bagaimana Bapak melihat kepemimpi-
nan Bapak Agung Firman Sampurna sebagai 
Ketua BPK selama 2,5 tahun ini?

Secara pribadi, seperti yang sudah saya sam-
paikan tadi, semenjak saya dilantik, saya selalu dibim-
bing, diarahkan, bagaimana menempati posisi tertentu 
dan bagaimana supaya bisa berkolaborasi antara auditor 
internal dan auditor. Dan itu saya rasakan sekarang. 

Sejak awal Pak Ketua juga 
sudah mengarahkan saya, 
menempatkan posisi 
auditor internal di mana, 
eksternal di mana.

Twitter @BPKPgoid 2
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Saya harus berterima kasih langsung ke-
pada beliau. Betapa saya berterima kasih atas 
bimbingannya selama ini. Jadi sinergi dapat 
semakin kuat antara BPK dan BPKP, kolabo-
rasi semakin kuat, dan semua bisa berjalan 
seiring. Bagaimana BPKP dapat berperan 
memperbaiki dan menindaklanjuti temuan-te-
muan BPK, misalnya. Kemudian bagaimana 
peran dalam BPKP lebih meningkat dalam 
melakukan reviu. Sehingga hasil pemeriksaan 
BPK nanti bisa lebih efektif, jadi lebih cepat, 
dan sebagainya. 

Jadi banyak sekali. Saya dibimbing da-
ri mulai apa yang belum bisa kita lakukan, 
sampai bisa kita lakukan. Saya merasakan ini 
peran informal dari Beliau. Saya kira mungkin 
tidak akan sebaik ini kerja sama antara auditor 
internal dan eksternal kalau bukan bimbingan 
dan arahan dari Beliau.

Di bawah kepemimpinan Pak Agung, 
apakah ada terobosan antara dua lembaga?

Kalau kerja sama antara BPK dan BPKP itu 
sudah berjalan lama. Yang berbedanya ada-
lah implementasi, intensitas, dan aplikasinya. 
Menjadi jauh lebih real dan informal juga. 
Sehingga apapun informasinya, itu bisa kita 
lakukan, baik secara formal maupun informal. 
Ini sangat bermanfaat sekali, sangat baik se-
kali. Karena kita sama-sama auditor, sama-sa-
ma pengawas. Hanya posisi internal dan eks-
ternal saja yang membedakan. Jadi, berjalan 
saling berkelanjutan, ini sangat baik sekali. 

Bagaimana rencana kerja sama ke de-
pan?

MoU yang sudah kita tanda tangan pada 
tahun lalu itu pembahasannya memang lama, 
sampai berbulan-bulan. Jadi itu hampir meli-
puti seluruh aspek. Saat ini juga kita mencoba 
untuk menerapkan implementasinya. Sedikit 
semi sedikit kita implementasikan. Saya punya 
optimisme bahwa ini akan terus berkembang 
lagi nantinya. Mudah-mudahan nanti bisa 
lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara 
ini, terutama dalam meningkatkan tata kelola 
keuangan negara menjadi lebih baik.

BPK telah mengeluarkan foresight per-
tama terkait pandemi Covid-19, beberapa 

waktu lalu? Apa pengaruhnya ke sistem 
kerja institusi BPKP?

Saya pikir ini tentu saja bagus sekali. Ini se-
benarnya peran utama dari auditor eksternal. 
Ini wujud bentuk komitmen yang tinggi untuk 
mengawal dan membantu pemerintah dalam 
kondisi pandemi yang memang luar biasa pe-
nuh ketidakpastian. 

Berbeda dengan sekarang, sudah agak 
jelas permasalahannya. Ini menunjukan juga 
BPK hadir sejak awal dalam menghadapi 
pandemi. Jika sebelumnya itu semua peme-
riksaan ada di belakang saja. Sekarang, itu 
malah pro aktif dari depan dengan memberi-
kan masukan-masukan terhadap pemerintah. 
Ini suatu hal yang baru dan bagus sekali.

Jadi bagi kami sendiri, begitu dapat infor-
masi kami manfaatkan sebagai salah satu acuan 
utama. Jadi kita perhatikan poin-poinnya, kita 
samakan dengan teman-teman, kita gunakan 
sebagai dasar untuk lebih meningkatkan efek-
tivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya 
manusia yang memang sangat terbatas. 

Jadi foresight itu kami baca, pelajari, buat 
tim khusus untuk itu. Sekarang, kita sudah 
masukkan poin-poinnya itu di dalam agenda 
prioritas pengawasan pada 2022. Jadi kami 
punya poin-poin prioritas pengawasan yang 
hendak kita capai. Ini yang nanti dengan 
bagian perencanaan BPK kita realisasikan, 
sinkronisasikan rencana pengawasan itu. 
Masukan di foresight ada di poin-poin itu.

Apakah ada saran dan kritik untuk BPK?
Ada banyak hal yang selama ini sudah kita 

bangun. Banyak juga yang belum kita imple-
mentasikan. Nah, ke depannya, kita mencoba 
untuk berjalan bersama-sama, sama-sama 
mengawasi. Karena Indonesia ini sangat luas 
dan ada macam-macam yang kita awasi. 
Makanya harus sama-sama kita jaga, baik dari 
dalam dan luar. Kalau bisa me-sinkronkan ini 
saja, mudah-mudahan kita akan lebih besar 
lagi dan lebih bermanfaat bagi bangsa. 

Saya pun optimistis dengan pimpinan 
yang baru bahwa kita mempunyai tujuan yang 
sama, yaitu untuk membangun tata kelola 
keuangan negara menjadi lebih baik lagi. 
Yang penting optimisme, sesama auditor ha-
rus kompak dalam melakukan pengawasan. l
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Bagaimana Bapak melihat terpilihnya 
Indonesia sebagai tuan rumah dalam forum 
internasional Presidensi G20?

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah 
dalam forum internasional Presidensi G20 
menjadi momentum kepemimpinan Indonesia 
dalam kumpulan utama ekonomi dunia. Krisis 
multidimensional akibat pandemi Covid-19 
menjadikan Presidensi Indonesia sangat pen-
ting karena sedikit banyak akan menentukan 
jalur pemulihan kesehatan perekonomian glo-
bal serta menjadi jembatan dari kepentingan 
negara-negara berkembang.

Apa perubahan yang diharapkan dalam 
masa kepemimpinan Indonesia di forum G20?

Sebagaimana diketahui, Presidensi 
Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang 
dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat 
dan berkelanjutan yaitu penguatan arsitektur 
kesehatan global, transformasi digital, dan 
transisi energi. Ketiga sektor prioritas ini di-
harapkan akan menjadi kunci bagi pemulihan 
yang kuat dan berkelanjutan.

Menarik pelajaran dari kondisi pandemi 
saat ini, diharapkan dengan menguatnya arsi-
tektur kesehatan global, maka daya tanggap 

dan kapasitas dalam menghadapi krisis kese-
hatan lain ke depannya dapat menjadi lebih 
baik. Meningkatnya kemampuan digital atau 
digital skills dan literasi digital juga diharapkan 
menjadi salah satu sumber penggerak ekono-
mi baru. Demikian pula, dengan meningkatnya 
transisi energi menuju energi baru dan ter-
barukan diharapkan dapat memastikan suatu 
gerak ekonomi yang berkelanjutan di tengah 
perubahan iklim yang saat ini terjadi.

Apa upaya yang dilakukan KPK untuk 
memaksimalkan kesempatan seiring mo-
mentum Presidensi Indonesia di G20?

Sehubungan Presidensi G20, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi focal 
point dalam forum Anti-Corruption Working 
Group (ACWG). Forum ini dibentuk pada 
2010 dengan tujuan memberikan rekomendasi 
kepada para pemimpin negara anggota G20 
untuk berkontribusi dalam upaya mengatasi 
kejahatan korupsi.

Sebagai focal point, KPK dapat memaksi-
malkan kesempatan ini dengan mengorkestrasi 
agenda pembahasan forum agar mendukung 
dan berdampak positif dalam pemberantasan 
korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, KPK telah 

MOCHAMAD HADIYANA, DEPUTI BIDANG 
INFORMASI DAN DATA KPK
MENDORONG PERAN AUDIT 
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

D
alam masa Presidensi Indonesia di G20, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mendapatkan kehormatan memimpin forum Anti-
Corruption Working Group (ACWG). KPK telah menentukan be-
berapa isu prioritas yang akan diusung dalam agenda pertemuan 
tersebut salah satunya yakni mendorong peran audit dalam pem-
berantasan korupsi.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana menyampaikan, 
peran audit atau pemeriksaan sangat penting untuk menjaga efektivitas jalannya 
pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Kepada Warta Pemeriksa, Insan juga 
menyampaikan beberapa strategi untuk memaksimalkan masa kepemimpinan 
Indonesia dalam forum G20. Berikut petikan wawancaranya.
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menentukan beberapa isu prioritas yang akan 
diusung dalam agenda pertemuan tersebut 
yakni mendorong peran audit dalam pem-
berantasan korupsi, peningkatan partisipasi 
publik dan program pendidikan anti korupsi, 
mendorong kerangka regulasi dan supervisi 
profesi hukum pada pencucian uang hasil 
korupsi, dan pemberantasan korupsi dalam 
sektor energi terbarukan.

Keempat isu prioritas tersebut juga sejalan 
dengan strategi KPK dalam melaksanakan 
tugas pemberantasan korupsi baik melalui 
pencegahan, penindakan, maupun pendidikan 
atau trisula pemberantasan korupsi.

Terkait isu prioritas menggunakan audit 
dalam pemberantasan korupsi, mengapa 
isu tersebut dipilih oleh KPK?

Data penanganan perkara KPK menun-
jukkan bahwa modus operandi yang kerap 
terjadi adalah penyuapan dan pengadaan 
barang dan jasa. Tidak efektifnya sistem akun-
tabilitas dan integritas sering kali menjadi 
penyebab terjadinya korupsi dengan modus 
tersebut. Oleh karena itu, pengawasan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan atau supreme 
audit institution (SAI), auditor internal, dan au-
ditor swasta menjadi sangat penting.

Pertama, dalam konteks antikorupsi, BPK 
maupun SAI di banyak negara mempelopori 
praktik inovatif dalam kecerdasan buatan 
atau artificial intelligence dan penilaian risiko 
berbasis data. Termasuk pula menilai risiko 
korupsi sistemik di seluruh pemerintahan yang 
menunjukkan area-area berisiko tinggi ke lem-
baga penegak hukum dan kejaksaan. Selain 
melakukan audit keuangan dan kepatuhan, 
SAI juga melaksanakan audit kinerja untuk 
menilai efisiensi dan efektivitas kerangka 
kelembagaan untuk mencegah korupsi dan 
memberikan rekomendasi kepada pemangku 
kepentingan untuk meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas administrasi publik.

Kedua, audit internal sangat penting da-
lam memerangi korupsi. Institute of Internal 
Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal 
sebagai suatu kegiatan konsultasi dan jaminan 
yang independen dan objektif yang dirancang 
untuk menambah nilai dan meningkatkan 
operasi organisasi. Ini membantu organisasi 
mencapai tujuannya dengan membawa pen-
dekatan yang sistematis dan disiplin untuk 
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko, kontrol, dan proses tata 
kelola.

Krisis multidimensional 
akibat pandemi Covid-19 
menjadikan Presidensi 
Indonesia sangat penting 
karena sedikit banyak 
akan menentukan jalur 
pemulihan kesehatan per-
ekonomian global serta 
menjadi jembatan dari 
kepentingan negara-
negara berkembang.

n Mochamad Hadiyana
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Peran audit internal telah berubah dari pe-
kerjaan untuk menilai kepatuhan suatu entitas 
menjadi elemen penting dari tata kelola dan 
akuntabilitas yang baik. Menurut data OECD, 22 
persen kasus suap kepada pejabat publik asing 
(foreign bribery) yang dilaporkan sendiri oleh 
perusahaan berasal dari hasil audit internal.

Ketiga, peran auditor sektor swasta dalam 
mendeteksi korupsi tidak boleh diabaikan. 
Audit oleh pihak swasta dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan/organisasi dan mendapat-
kan kepercayaan publik. Sebagai penasihat 
profesional yang menilai semua dokumen dan 
pernyataan organisasi, auditor eksternal menik-
mati independensi dan otonomi pengambilan 
keputusan yang signifikan. Mereka berada pa-
da posisi penting untuk mencegah, mendetek-
si, dan melaporkan korupsi.

Peran proaktif dari audit telah mengungkap 
praktik korupsi di tingkat mikro perusahaan dan 
organisasi. Hal ini kemudian memaksa peme-
rintah dan bisnis untuk bereaksi. Ini juga dapat 
menguntungkan profesi auditor karena telah be-
kerja untuk kepentingan publik dan dengan de-
mikian memperkuat pengakuan profesionalnya.

Seberapa efektif peran audit dalam pem-
berantasan dan pencegahan korupsi?

Korupsi umumnya didefinisikan seba-
gai penyalahgunaan jabatan publik untuk 
keuntung an pribadi. Selain menyebabkan keru-
sakan pada lembaga publik mulai dari kerugian 
finansial hingga hilangnya kinerja, reputasi, dan 
kredibilitas, korupsi juga mengakibatkan ter-
ganggunya pelayanan kepada warga negara.

Audit dapat membuat risiko-risiko tersebut 
menjadi terlihat sehingga kontrol internal yang 
kuat dan efektif dapat dibangun. Berdasarkan 
kasus-kasus korupsi yang ditangani penegak 
hukum di Indonesia maupun negara G20 lain, 
audit berhasil mendeteksi dan mengungkap ka-
sus-kasus korupsi yang terjadi baik dalam penge-
lolaan keuangan negara maupun korporasi.

Di Indonesia, misalnya, peran audit ju-
ga dapat mendukung proses penghitungan 
kerugian negara yang terjadi karena korupsi. 
Berdasarkan data OECD dan ACFE juga men-

catat keberhasilan internal audit dalam meng-
ungkap kasus-kasus korupsi.

Apa perbedaan pemberantasan dan pen-
cegahan korupsi?

Istilah pemberantasan korupsi bermakna 
Iebih luas daripada pencegahan. Berdasarkan 
UU Nomor 19 Tahun 2019, pemberantasan 
tindak pidana korupsi adalah serangkaian 
kegiatan untuk mencegah dan memberantas 
terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan, dengan peran serta masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Sementara itu, tugas pencegahan korupsi 
sebagaimana diamanatkan dalam undang-un-
dang tersebut adalah melakukan pendaftaran 
dan pemeriksaan terhadap laporan harta ke-
kayaan penyelenggara negara, menerima la-
poran dan menetapkan status gratifikasi, serta 
me nyelenggarakan program pendidikan anti 
korupsi pada setiap jejaring pendidikan.

Kemudian, tugas lainnya yakni merenca-
nakan dan melaksanakan program sosialisasi 
pemberantasan tindak pidana korupsi, me-
lakukan kampanye antikorupsi kepada masya-
rakat, dan melakukan kerja sama bilateral atau 
multilateral dalam pemberantasan tindak pida-
na korupsi.

Apa harapan KPK dalam Presidensi 
Indonesia di G20?

Dalam pertemuan ACWG G20, pembahas-
an isu audit dalam pemberantasan korupsi 
diharapkan akan menghasilkan deliverables 
berupa high level principles atau dokumen 
kebijakan. Sementara itu, untuk isu-isu lainnya 
diharapkan dapat menghasilkan kumpulan 
praktik baik atau compendium. l

Data penanganan perkara 
KPK menunjukkan bahwa 
modus operandi yang 
kerap terjadi adalah 
penyuapan dan pengadaan 
barang dan jasa.
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T
ernyata ada begitu banyak talenta-talenta tersembunyi di Badan 
Pemeriksa Keuangan. Tidak hanya ahli dalam ilmu eksakta, beberapa in-
san BPK juga ternyata jago di bidang seni, yaitu menggambar.

Pemeriksa Ahli Pertama AKN I Arya Perdana Rachmawan, misalnya, 
memiliki keahlian dalam menggambar ilustrasi. Lalu, Pemeriksa Ahli 
Muda BPK Sumbar Fajar Rochadi menggunakan seni menggambar se-

bagai sarana menyampaikan aspirasi. Fajar lewat media sosial instagram bahkan telah 
meluncurkan komik bernama Bosque dan beragam karakter di dalamnya.

Bicara soal hobi yang akhirnya membuat Fajar melahirkan komik 
Bosque, ia bercerita bahwa semua ini berawal dari kebiasaan ketika 
anak-anak. Fajar mengaku sejak kecil memang hobi menggambar. Ia 
menyalurkan hobinya itu lewat media kertas dan pensil warna.

Meski tidak pernah mendapat pelatihan langsung dari guru meng-
gambar ataupun ikut les menggambar, Fajar mengaku selalu meng-
asah kemampuannya. Orang tua, ucap dia, cukup mendukung hobi 
sang anak dengan sering membelikan buku gambar, pensil, dan kuas.

“Orang tua mendukung belikan ini itu, Nenek saya juga suka 
banget beliin majalah-majalah Bobo dan komik Donald Bebek. 
Dari situ muncul ide-ide,” kata Fajar saat berbincang dengan Warta 
Pemeriksa, belum lama ini.

CARA TALENTA MUDA BPK 
SAMPAIKAN PESAN 
LEWAT MENGGAMBAR

Tak hanya sekadar menggambar, Fajar pun 
sering kali mengirimkan karyanya ke redaksi 
Bobo untuk ditampilkan di majalah tersebut. 
“Ada tetangga suka mengirim puisi ke majalah 
bobo, dia dimuat, tapi aku kok kirim gambar 
enggak pernah dapat,” tutur dia sambil ter-
tawa.

Rutinitasnya dalam menggambar agar ber-
kurang ketika menginjak dunia kampus. Dunia 
perkuliahan dengan segala beban di dalamn-
ya membuat ia cukup berjarak de ngan meng-
gambar. Justru, tutur dia, ketika sudah mulai 
bekerja dan dipermudah de ngan menggam-
bar lewat aplikasi dan gawai, Fajar kembali 
meneruskan hobinya.

Ia malah mulai mempunyai ide bagai-
mana mengkomunikasikan apa yang ada 
dalam pikirannya ke dalam sebuah cerita 
bergambar.

Sebelum menelurkan Komik Bosque, 
ia justru berencana membuat komik fabel. 
Fabel, artinya komik dengan karakter bina-
tang namun menyuarakan isu-isu sosial.

Ia berniat menyampaikan pesan baik isu 
sosial dan edukasi kepada seluruh khalayak, 
termasuk anak-anak. Sayangnya proyek ko-
mik fabel malah jalan di tempat dan terganti-
kan dengan komik Bosque. Terinspirasi komik 
Dilbert dan Si Juki, Fajar pun meng hasilkan 
komik Bosque.

Karya 
komik bosque Fajar 

dapat dilihat di akun instagram 
@komik_bosque dan karya 

ilustrasi Arya dapat dilihat di akun 
instagram @arya.rachmawan.

n Fajar Rochadi
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Dimulai sejak awal pandemi Covid-19, komik Bosque bercerita 
tentang kehidupan di dunia perkantoran. Sehingga berisi karak-
ter-karakter yang biasa ditemui di kantor, seperti bos, karyawan 
hing ga office boy.

“Terkait dengan pekerjaan, dengan bos, dengan teman kerja, 
dan berisi kondisi sosial sih. Sehingga orang yang membaca bisa 
mendapat sesuatu, ada isu yang ingin disampaikan, ada pesan-pe-
san yang mungkin orang enggak tahu. Jadi enggak hanya gambar 
yang enak dilihat,” ucap Fajar dengan Komik Bosque yang bisa dili-
hat di akun instagram @komik_bosque.

Soal isi cerita dan isu yang diung-
kap ternyata menjadi salah satu 
tantang an terbesar dalam membuat 
Bosque. Apalagi sebagai staf BPK yang 
memiliki kewajiban utama melakukan 
pemeriksaan laporan keuangan. Butuh 
waktu untuk rileks dan menyelesaikan 
seluruh pekerjaan, baru ia bisa me-
mulai membuat komik. Belum lagi pe-
milihan isu dan penuturan yang tepat 
untuk disampaikan kepada khalayak.

“Tapi biasanya setelah pelaporan 
pemeriksaan, pikiran sudah mulai 
rileks, sudah lepas dari materi peme-
riksaan. Nah baru deh pegang pensil, 
tablet.”

Setelah mendapat waktu, kesulit-
an lainnya adalah memilih isu atau 
pesan sosial dan dibalut unsur humor. 
Sementara soal teknik, ia mengaku 
sejak awal tidak terlalu fokus pada 
keindahan dan kerapihan gambar. 
Gambar pun masih dibuat hitam putih 
dan tidak berwarna seperti comic strip 
profesional lain.

Berbeda dengan Fajar yang 
sulit menemukan ide kala sedang 
bertugas, Pemeriksa Ahli Pertama 
AKN I Arya Perdana Rachmawan 
justru lebih mudah hasilkan karya 
seusai lakukan pekerjaan. Lewat 
media sosial @arya.rachmawan, ia 
memperlihatkan beragam karya 
ilustrasinya dan bahkan ia juga te-
lah merambah ke sepatu lukis.
Kemampuan menggambar yang 

ia miliki bermula saat dirinya duduk 
di bang ku sekolah dasar. Arya di 
masa kecil sangat menyukai meng-
gambar, bah kan teman-teman 
sekelas ketika SD dan SMP sering 
memintanya untuk meng gambar 
tugas yang diberikan guru. Tentu 
saja dengan sedikit imbalan 
uang atau dibelikan makanan.

Menurut dia, kemampuan 
meng gambar menurun dari sang 
ayah. Hal itu karena ayahnya se-
nang menggambar dan sering 
mengirim sketsa gambar ke me-
dia-media cetak, dan sering kali 
dimuat.

Berbeda dengan Fajar, Arya 
mengaku sulit untuk mengomunikasikan apa yang ia 
buat. Sehingga, alih-alih membuat comic strip seperti 
Fajar, Arya lebih memilih membuat ilustrasi. Selain itu, ia 
terkadang membuat logo dan ikut serta dalam lomba.

“Biasanya di internet-internet banyak kompetisi de-
sain logo, ilustrasi atau branding produk. Namun, saya 
memang masih harus mendalami itu. Saya pernah me-
nang beberapa kali lomba membuat logo saat masih ma-
hasiswa,” katanya. l

n Arya Perdana 
Rachmawan
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B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyampaikan penghargaan dan 
apresiasi kepada pemerintah. 
Apresiasi ini karena meski masih 
dalam kondisi pandemi Covid-19, 
pemerintah berhasil menyelesai-

kan penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP ta-
hun 2021 unaudited tepat pada waktunya.    

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPK 
Agung Firman Sampurna dalam kegiatan Entry 
Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang di-
laksanakan secara daring dan luring pada Rabu 
(30/3/2022).

LKPP adalah pertanggungjawaban pe-
laksanaan APBN yang dihasilkan dari proses 
konsolidasi LKKL dan LKBUN. Sebagai laporan 
keuangan konsolidasian, kualitas LKPP dipe-
ngaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN. 

“Sejak diberikan pertama kali pada 2005, 
opini LKPP terus mengalami perbaikan. 
Perbaikan opini LKPP ini tentunya tidak terle-
pas dari kualitas LKKL dan LKBUN yang juga 
mengalami sejumlah perbaikan. Antara lain 
ditunjukkan dengan jumlah LKKL dan LKBUN 
yang memperoleh opini wajar tanpa penge-
cualian (WTP), setidaknya dalam lima tahun 
terakhir,” kata Agung.

BPK APRESIASI PEMERINTAH KARENA 
SAMPAIKAN LKPP TEPAT WAKTU
LKPP adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang 
dihasilkan dari proses konsolidasi LKKL dan LKBUN.

n  Ketua BPK Agung Firman Sampurna menerima LKPP tahun 2021 unaudited dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, selaku Wakil 
Pemerintah dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2021 di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (30/3).
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Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2021 
ini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
program PC-PEN, termasuk pemenuhan ke-
butuhan pendanaannya, masih menjadi salah 
satu fokus pemeriksaan. BPK mengharapkan 
pemerintah telah melakukan upaya perbaikan 
dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
program PC-PEN. Misalnya terkait beberapa 
permasalahan yang menjadi temuan pemerik-
saan LKPP tahun 2020.

Agung menjelaskan, pemerintah perlu me-
lakukan penyesuaian pada catatan atas laporan 
keuangan (CaLK) LKPP, LKKL, dan LKBUN ta-

hun 2021. Ini dilakukan dengan menyajikan in-
formasi tambahan mengenai realisasi anggaran 
belanja yang dikaitkan dengan capaian output. 
Khususnya yang menjadi bagian dari program 
prioritas nasional (PN) dan program PC-PEN.

Hal ini sebagai perwujudan transparansi dan 
akuntabilitas atas implementasi kebijakan mo
ney follow program. Kemudian redesain sistem 
perencanaan dan penganggaran yang telah 
diimplementasikan sebelumnya. 

Pada pemeriksaan LKPP tahun 2021, BPK 
juga akan melaksanakan reviu pelaksanaan 
transparansi fiskal, reviu kesinambungan fiskal, 
dan reviu kemandirian fiskal pemerintah dae-
rah. Selain itu, BPK akan melakukan reviu atas 
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan 
neraca sumber daya alam yang disusun oleh 
pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan kuali-
tas hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal.

Kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPP 
tahun 2022 dihadiri juga oleh para Pimpinan 
Pemeriksaan Keuangan Negara BPK dan para 
pejabat eselon I. Kemudian beberapa peja-
bat struktural dan fungsional, kelompok kerja 
(pokja) pemeriksaan dan tim pemeriksa LKPP. 
Sedangkan dari pemerintah dihadiri oleh men-
teri keuangan serta beberapa menteri dan wa-
kil menteri. l

n  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
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B
adan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) menyampaikan beberapa 
temuan signifikan yang terkait 
dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR). Temuan itu berasal dari 

dua pemeriksaan kinerja dan satu pemerik-
saan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada se-
mester II tahun 2021.

Sebelumnya, BPK melakukan pemerik-
saan kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air 
Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis 
Masyarakat Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 
2021. BPK juga melakukan pemeriksaan kiner-
ja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan 
Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(KBLBB) untuk Mendukung Transportasi 
Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 s.d. 
Semester I 2021 di Kementerian PUPR dan 
Kementerian ESDM.

Selain itu, BPK melakukan PDTT 
Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja pada 
Program Pembangunan Kawasan Sentra 
Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate TA 
2020 sd Triwulan III 2021 pada Kementerian 
PUPR. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan 
(LHP) tiga pemeriksaan tersebut dilakukan 
oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan 
Negara/Anggota IV BPK Isma Yatun kepada 
Menteri PUPR, M. Basuki Hadi Muljono pada 
Kamis (31/3/2022).

Isma pun menyampaikan beberapa te-
muan signifikan dari ketiga LHP tersebut. 
Dalam pemeriksaan kinerja atas penyediaan 
infrastruktur air minum dan air limbah domes-
tik berbasis masyarakat, BPK menemukan 
beberapa permasalahan.

Temuannya antara lain ketidaklengkapan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) 
dalam kegiatan tersebut. Perencanaan belum 
sepenuhnya disusun berdasarkan data/in-
formasi yang memadai. Kemudian terdapat 
pemda yang belum merealisasikan komitmen 
sharing dana atau kontribusi terhadap pro-
gram Pamsimas pada 204 desa. Terdapat pula 
324 pemerintah desa yang belum merealisasi-
kan kontribusinya.

BPK juga mengungkapkan permasalahan 
terkait pemeriksaan kinerja atas pembangun-
an dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan 
penyediaan infrastruktur KBLBB untuk men-
dukung transportasi perkotaan berkelanjutan. 
Permasalahan yang disampaikan antara lain 
mengenai pembangunan jalan tol lingkar luar 
pemerintah pusat dan daerah yang belum se-
laras dan terintegrasi. 

Kemudian pemerintah belum pernah me-
laksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kon-
tribusi jalan tol lingkar luar Jakarta terhadap 
pengurangan beban lalu lintas di dalam kota.

Sedangkan mengenai PDTT kepatuh an 
belanja atas program food estate Kemen-

BPK SAMPAIKAN TEMUAN SIGNIFIKAN 
DARI 3 LHP TERKAIT KEMENTERIAN PUPR
Dalam pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur air minum 
dan air limbah domestik berbasis masyarakat, BPK menemukan 
beberapa permasalahan.

n Anggota IV BPK dan Menteri PUPR.
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terian PUPR, BPK mengungkapkan per-
masalahan adanya kesalahan perhitungan 
volume dan progres pekerjaan. Kemudian 
ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan 
kebutuhan alat dan bahan dalam analisis har-
ga satuan pekerjaan (AHSP) dengan kondisi 
sesungguhnya. 

Permasalahan lain adalah belum optimal-
nya koordinasi Kementerian PUPR dengan 
Kementerian Pertanian. Khususnya dalam 
kegiatan pembangunan atau pengembang-

an food estate dari program food estate di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi 
Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Isma berha-
rap agar Menteri PUPR beserta jajarannya 
segera menindaklanjuti rekomendasi BPK 
yang dimuat dalam LHP tersebut. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. l

Mengenai PDTT kepatuh an 
belanja atas program food 
estate Kemen terian PUPR, 
BPK mengungkapkan per-
masalahan adanya kesalahan 
perhitungan volume dan 
progres pekerjaan.

n Isma Yatun

n Proses penyerahan LHP.
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P
andemi Covid-19 yang 
melanda dunia sejak akhir 
2019 telah mengakibatkan 
ketidakstabilan yang luar 
biasa di bidang ekonomi 
secara global. Strategi 

pembatasan gerak (social distancing) 
yang diambil negara-negara di dunia 
membawa konsekuensi terganggunya 
sisi supply chain produksi. Sementara 
itu dari sisi demand, pandemi Covid 
telah menyebabkan merosotnya daya 
konsumsi masyarakat. Pada Juni 2021 
IMF menyatakan dampak pandemi 
Covid menyebabkan turunnya PDB du-
nia sebesar 4,9 persen (2021) dan akan 
mengakibatkan kerugian 12 triliun do-
lar AS dalam 2 tahun ke depan. Untuk 
negaranegara di kawasan Asia Pasifik, 
S&P Global Rating bahkan menyatakan 
dampak pandemi telah menyamai 
krisis Asia 1997-1998. Secara prediktif 
pertumbuhan ekonomi negara Asia 
Afrika turun dari 4,2% per tahun menja-
di 2,2% pada tahun 2020 per tahun.

Untuk menyelamatkan perekono-
mian dari ambang jurang resesi banyak 
bank sentral di dunia melakukan pe-
mangkasan suku bunga, quantitative 
easing (pelonggaran kuantitatif), dan 
langkah tidak konvensional lainnya. 
Sementara pemerintah sibuk mengu-
curkan stimulus fiskal untuk menjaga 
daya beli masyarakat tidak runtuh. 
Saat ini QE menjadi sebuah kebijakan 
moneter yang lebih disukai oleh para 
bank sentral di dunia. Langkah The 
Fed untuk menggelontorkan QE senilai 
450 miliar US Dollar pada Mei tahun 
2020 diikuti oleh ECB (Bank sentral Uni 
Eropa), RBA (bank sentral Australia) 
dan RBNZ (bank sentral New Zealand) 
serta bank sentral negara-negara Asia. 
Bank Indonesia selaku bank sentral pun 
akhirnya mengikuti langkah kebijakan 
QE. Berbekal PERPU No.1 Tahun 2020 
( UU No.2 tahun 2020) BI melakukan 

pembelian SBN di pasar perdana se-
besar Rp473,2 triliun untuk APBN 
2020. Pada tahun 2021 BI juga me-
lanjutkan pembelian SBN untuk APBN 
2021 Rp65,03 triliun (per 16 Maret 
2021) terdiri dari Rp22,9 triliun melalui 
mekanisme lelang utama dan Rp42,13 
triliun melalui mekanisme green shoe 
options. Selama tahun 2020 dan 2021 
BI tercatat telah membeli SBN senilai 
Rp831,74. Relatif besarnya SBN yang 
dibeli oleh BI ini beberapa waktu 
lalu sempat disorot oleh IMF. Asisten 
Direktur IMF Cheng Hong Lim mereko-
mendasikan BI agar pembelian SBN di 
pasar primer dibatasi.

QE atau pelonggaran kuantitatif 
merupakan kebijakan moneter yang 
dilakukan oleh bank sentral untuk 
meningkatkan jumlah uang yang 
beredar dalam rangka mendorong 
perekonomian dengan membeli surat 
berharga pemerintah atau bank umum. 
Kebijakan moneter pelonggaran 
kuantitatif yang dilakukan oleh suatu 
negara akan berdampak pada per-
ekonomian global. Semakin banyaknya 
uang (dollar misalnya) yang beredar di 
pasar akan dialokasikan untuk membeli 
surat-surat berharga dan menyalurkan 
pinjaman yang tidak hanya berskala 
pasar nasional, tetapi juga mampu 
menembus pasar internasional. Dalam 
rangka QE pembelian SBN di pasar 
perdana, pemerintah akan memper-
oleh sejumlah dana untuk mendukung 
berbagai paket stimulus dalam rangka 
pemulihan ekonomi nasional. Namun, 
kebijakan QE berpotensi meningkat-
kan inflasi jika jumlah uang beredar 
tidak terserap secara efektif ke dalam 
perekonomian riil. Hal inilah yang 
dikhawatirkan dari QE dimana uang 
yang tercipta justru mengalir ke sektor 
ke uangan (privat), asuransi, dan real 
estat yang menurut Hudson (salah se-
orang tokoh MMT) tidak produktif dan 

MODERN MONETARY THEORY (MMT) 
DAN KEUANGAN NEGARA

n OLEH HASAN JUNAIDI
 KEPALA SEKSI LITBANG 
 PDTT 1

Pada Juni 2021 
IMF menyatakan 
dampak pandemi 
Covid menyebabkan 
turunnya PDB dunia 
sebesar 4,9 persen 
(2021) dan akan 
mengakibatkan 
kerugian 12 triliun 
dolar AS dalam 
2 tahun ke depan.
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cenderung ekstraktif. Fiebiger (2011) berpendapat 
bahwa sistem moneter yang ada saat ini dalam 
realitasnya adalah sistem di mana bank-bank swas-
ta meraup keuntungan selangit dari penciptaan 
uang publik hanya untuk secara berkala runtuh dan 
membebankan biaya ke pembayar pajak.

Saat ini berbagai kalangan ekonom mengang-
gap kebijakan QE sebagai salah satu penerapan 
MMT (modern monetary theory), meskipun tidak se-
penuhnya pendukung MMT sependapat de ngan hal 
ini. Roche (2011) menyatakan bahwa MMT adalah 
deskripsi sistem moneter dalam suatu negara yang 
mengoperasikan mata uang fiat yang melibatkan 
sistem moneter otonom, monopoli pasokan mata 
uang dan pertukaran tarif mengambang (floating 
ex change rate). MMT menjelaskan bagaimana 
pemerintah menciptakan, menghancurkan, dan 
menggunakan unit moneternya dan juga bagaimana 
sektor swasta menggunakan unit moneter negara 

untuk keuntungannya sendiri. MMT beranggapan 
bahwa pemerintah yang berdaulat tidak pernah 
terkendala oleh defisit fiskal karena dapat mencetak 
uang sepanjang dibutuhkan tanpa ada kekhawatiran 
negaranya akan bangkrut. Pendukung MMT me-
yakini banyaknya uang yang dicetak justru sangat 
dibutuhkan untuk meningkat kan multiplier effect 
dalam perekonomian. Hal ini tentunya berlawanan 
dengan pemikiran konvensional yang beranggapan 
QE secara finansial tidak bertanggung jawab karena 
akan menambah beban utang dan mengerek inflasi. 
Menurut Hudson (2020) MMT dikembangkan untuk 
menjelaskan logika moneter dalam menjalankan 
defisit anggar an untuk mendukung permintaan 
agregat. Logika ini dipopulerkan pada 1930-an oleh 
Keynes, berdasarkan idenya tentang aliran melingkar 
antara pengusaha dan pencari nafkah. Pengeluaran 
defisit dipandang sebagai penyediaan lapangan 
kerja publik dan karenanya belanja konsumen me-
nyerap cukup banyak produksi agar ekonomi dapat 
terus menghasilkan laba. MMT mengajarkan defisit 
anggaran pemerintah sebagai sarana untuk mendo-

rong daya beli masyarakat guna mencapai pekerjaan 
penuh (full employment). Elaborasi dari pendekat-
an ini menunjukkan bagaimana defisit seperti itu 
menciptakan stabilitas alih-alih ketidakstabilan yang 
dihasil kan dari dinamika utang sektor swasta. 

Yang perlu diketahui juga adalah pandangan 
MMT atas anggaran pemerintah yang tidak bisa 
disamakan dengan anggaran rumah tangga. Pada 
anggaran rumah tangga, bila terjadi defisit maka ru-
mah tangga akan berusaha menambah berutang ke 
pihak lain atau mengurangi belanjanya. Sedangkan 
menurut MMT pada anggaran pemerintah, bila 
terjadi defisit pemerintah tidak perlu mencari utang 
karena pemerintah berdaulat atas pencetakan 
uang untuk menambal defisit tersebut. Selanjutnya 
pengeluaran pemerintah dari mencetak uang ini di-
gunakan untuk menumbuhkan dunia usaha, meng-
hilangkan pengangguran, menggratiskan biaya 
perawatan kesehatan universal dan pendidikan di 
semua jenjang, dan menciptakan proyek-proyek 
energi hijau. Hal ini tentunya berseberangan de-
ngan pemikiran konvensional yang bersikukuh 
meng andalkan pendapatan negara (dalam hal ini 
pajak) sebagai penyedia uang bagi negara untuk 
kemudian dibelanjakan dalam sistem APBN. Dalam 
pandangan MMT, ekonomi konvensional terbukti 
telah gagal dalam melakukan recovery ekonomi. 
MMT meng ingatkan dalam dua dekade ini ekonomi 
global diwarnai dengan krisis, utang yang tak ter-
kendali, investasi riil yang menurun, pengangguran 
tinggi, hilangnya peluang-peluang masyarakat un-
tuk mandiri serta melambungnya inequality.

Menurut Stephanie Kelton dalam bukunya The 
Deficit Myth pemerintah tidak perlu khawatir bila 
penerimaan pajak ternyata lebih rendah dari pe-
ngeluaran (belanja) karena pemerintah dapat me-
nyediakan uang lebih besar untuk dibelanjakan le-
bih lanjut. Dalam konteks MMT perpajakan bukan 
merupakan instrumen pendapatan negara, namun 
pajak digunakan untuk mengendalikan inflasi, 
mengatur konsumsi publik atas objek tertentu, dan 
mendistribusikan kembali pendapatan dan keka-
yaan untuk mengurangi ketimpangan. Selanjutnya 
Kelton berpendapat bahwa inflasi adalah satusa-
tunya kendala pengeluaran pemerintah, bukan 
defisit atau utang pemerintah. Namun menurut 
Hudson (2020) sejauh uang tersebut digunakan 
untuk pengeluaran yang mendukung output, la-
pangan kerja dan pertumbuhan, proses ini tidak 
bersifat inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus 
semaksimal mungkin menerapkan kebijakan fiskal 
yang mampu menciptakan perekonomian secara 
full employment atau nol pengangguran. 

MMT mengajarkan defisit 
anggaran pemerintah sebagai 
sarana untuk mendorong daya 
beli masyarakat guna 
mencapai pekerjaan penuh 
(full employment).
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Teori MMT ini memang memunculkan pro dan 
kontra di kalangan ekonom. Ahli teori moneter 
“Austria” dan Chicago-style sangat menentang 
MMT. Mereka menyatakan bahwa defisit anggar
an pemerintah akan mendongkrak inflasi dengan 
mencontohkan inflasi pada Weimar Jerman tahun 
1920-an, dan Zimbabwe, dan menggambarkan 
defisit pemerintah sebagai “campur tangan “ de
ngan “ pasar bebas. “ Di sisi lain pendukung MMT 
justru ber pendapat surplus anggaran atau anggaran 
berimbang malah lebih berbahaya karena pada 
hakikatnya surplus anggaran (pemerintah) menye-
rap sumberdaya ekonomi masyarakat yang pada 
akhirnya akan menurunkan konsumsi dan memicu 
pengangguran. Bila pemerintah tidak menerapkan 
kebijakan defisit, maka masyarakat dipaksa untuk 
berutang kepada bank dengan berbagai ketentuan 
(bunga, denda dan biaya-biaya lainnya). Hal ini 
berbeda bila pemerintah mencukupi daya beli ma-
syarakat, sehingga masyarakat tidak perlu berutang 
kepada bank. Dalam pandangan MMT uang nega-
ra/publik diciptakan untuk tujuan sosial, terutama 
untuk menjaga pertumbuhan produksi dan konsum-
si. Di sisi lain kredit bank saat ini sebagian besar di-
ciptakan untuk membiayai pengalihan aset properti 
dan keuangan - real estat, saham, dan obligasi. 
MMT berjuang untuk mengurangi ketergantungan 
masyarakat atas kekurangan modal pada bank yang 
sifatnya ekstraktif. Di sinilah terjadi pertempuran an-
tara uang publik (yang diciptakan negara) melawan 
kredit yang berjaminan yang dikeluarkan oleh bank. 

Paragraf di atas tentunya hanyalah sekelumit in-
formasi tentang MMT yang barangkali menarik un-
tuk dibahas lebih lanjut. Lalu apa hubungannya ide 
MMT dengan keuangan negara (Indonesia)? Dalam 
kacamata MMT, UU Keuangan Negara dan UU BI 
dipandang cenderung “melemahkan” pemerintah 
untuk campur tangan dalam urusan moneter ter-
masuk pencetakan uang. UU keuangan negara mi-
salnya bersikap tidak tegas terkait pengaturan oto-
ritas moneter. Pasal 6 UU Keuangan Negara telah 
mengaburkan kekuasaan Presiden selaku kepala 
pemerintahan atas kekuasaan di bidang moneter. 
Hal ini diperkuat dengan terbatasnya kekuasaan 
pemerintah di bidang moneter sebagaimana diatur 
dalam UU BI. UU BI menyatakan Bank Indonesia 
dilarang membeli surat-surat utang negara untuk 
diri sendiri di pasar primer, kecuali surat utang ne-
gara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank 
Indonesia untuk operasi pengendalian moneter. 
Selain itu Bank Indonesia dilarang memberikan 
kredit kepada Pemerintah. Kekuatan kendali pe-
merintah atas BI saat ini sangat berbeda dengan 

pemerintah Orde Baru di mana BI berada di bawah 
kendali Presiden dan masuk dalam kabinet. Saat 
itu Bank Indonesia aktif memberikan pinjaman 
berbunga rendah untuk proyek pengembangan 
ekonomi riil. Pasca runtuhnya Orde Baru pemerin-
tah mengubah banyak regulasi di bidang fiskal dan 
moneternya. BI didaulat menjadi lembaga negara 
yang independen bebas dari intervensi peme-
rintah. Dengan alasan pentingnya independensi 
bank sentral saat ini hubungan antara pemerintah 
dan BI sebatas hubungan koordinatif saja. Padahal 
menurut sebuah kajian World Bank (2021) justru in-
dependensi bank sentral diduga meningkatkan ke-
timpangan (inequality). Hal ini dapat terjadi karena: 
l independensi bank sentral secara tidak langsung 

menghambat kebijakan fiskal dan melemahkan 
kemampuan pemerintah untuk terlibat dalam re-
distribusi (kekayaan).

l	 independensi bank sentral mendorong pemerin-
tah untuk menderegulasi pasar keuangan yang 
berdampak naiknya nilai aset yang sebagian be-
sar dimiliki golongan kaya 

l	 adanya tekanan inflasi mendorong pemerintah 
secara aktif mempromosikan kebijakan yang me-
lemahkan daya tawar pekerja

Lebih lanjut penjelasan Pasal 12 UU Keuangan 
Negara menyebutkan batasan defisit anggaran 
adalah 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah 
pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk 
Domestik Bruto. Ketentuan tersebut diadopsi dari 
salah satu klausul The Maastricht Treaty tahun 1992. 
The Maastricht Treaty sendiri lahir dari kesepakatan 
negara-negara Eropa pada saat akan menerbitkan 
mata uang tunggal Eropa (euro). Pasinetti (1998) 
menilai dua ketentuan tersebut tidak secara eksplisit 
berhubungan. Menurutnya tidak ada penjelasan 
yang masuk akal atas munculnya dua ketentuan 
tersebut. Pasinetti menduga pemikiran yang melan-
dasi ketentuan ini adalah untuk mencegah sebuah 
negara banyak berutang (public) sehingga terjamin 
fiscal sustainability-nya. Namun menyederhanakan 
masalah batasan secara strict pada dua angka di atas 
tidak dapat diterima secara ilmiah. Dalam konteks 
lahirnya UU Keuangan Negara, dua ketentuan ini 
tidak ba nyak dibahas. Tentu hal ini menjadi tanda 
tanya, mengapa Indonesia yang memiliki kedaulatan 
mata uang harus berkiblat ke negara-negara Eropa 
yang tidak memiliki kedaulatan mata uang? Dalam 
kon teks defisit di sebuah negara Uni Eropa, misal-
nya ketika Italia membutuhkan uang (euro) untuk 
menambal defisitnya Italia tidak bisa mencetak euro. 
Italia harus meminta ke ECB (European Central Bank) 
yang tunduk pada The Maastricht Treaty. Berbeda 
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dengan Indonesia, ketika defisit pemerintah semakin 
menganga sebenarnya pemerintah bisa meminta BI 
untuk membeli SBN tanpa ada batasan sepanjang pe-
merintah dan DPR bersepakat. Satu hal yang menjadi 
pertanyaan adalah apakah utang untuk menambal 
defisit tadi harus berbentuk mata uang domestik (ru-
piah) atau luar negeri (US dollar misalnya)? Sayangnya 
UU Keuangan Negara tidak mengatur hal tersebut. 
UU Keuangan Negara tidak menjelaskan apakah 
defisit atau utang tersebut berupa pinjaman luar 
negeri (mata uang asing) ataukah utang dalam ne-
geri ataukah utang kepada Bank Indonesia. Padahal 
menurut gagasan MMT bentuk mata uang sangatlah 
mempengaruhi jumlah defisit/utang. Menurut MMT 
pemerintah semesti nya tidak pernah terkendala be-
rapa nominal uang domestiknya. Bahkan Wray (2007) 
dalam Fiebeger (2011) berpendapat ‘pemerintah 
yang berdaulat’ pada rezim nilai tukar mengambang 
tidak ‘benar-benar’ meminjam.

Dampak dari dua ketentuan di atas (nilai defisit 
dan batas utang) adalah munculnya budget con
straint. Strategi yang digunakan pemerintah untuk 
menghadapi budget constraint selama ini dengan 
jurus pengetatan anggaran atau austerity. Austerity 
merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan 
dengan tujuan mengurangi defisit anggaran peme-
rintah. Pengetatan anggaran meliputi pengurangan 
belanja, peningkatan pajak, atau kombinasi kedua-
nya. Kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan untuk 
menunjuk kan kedisiplinan pemerintah secara fiskal 
kepada kreditur dan lembaga penilai kredit de-
ngan menya makan pendapatan dengan pengeluar-
an. Secara makroekonomi, pengetatan anggaran 
umumnya menaikkan angka pengangguran seiring 
menurunnya belanja pemerintah, mengurangi la-
pangan pekerjaan di sektor publik dan/atau swasta. 
Sementara itu, pening katan pajak menurunkan 
pendapatan rumah tangga sehingga mengurangi 
belanja dan konsumsi. Kita tentunya teringat betapa 
pemerintah sangat kesulitan untuk hanya sekadar 
menambal defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp32,84 
triliun (2019) hingga akhirnya terpaksa menaikkan 
iuran BPJS Kesehatan. Dampak kenaik an iuran BPJS 
berpotensi menurunkan minat calon peserta BPJS 
Kesehatan untuk mendaftar. Selain itu kenaikan iuran 
dapat mendorong perpindah an kelas peserta ke ke-
las peserta yang lebih rendah.

Kembali ke pandemi Covid yang telah mempo-
rakporandakan perekonomian Indonesia, pemerintah 
menyadari konsep ekonomi konvensional sudah ti-
dak mungkin cukup untuk mengatasi krisis ekonomi. 
Lahirnya PERPU No.1 Tahun 2020 ( UU No.2 Tahun 
2020 ) yang membolehkan defisit diatas 3% (selama 

tiga tahun) dan kesediaan BI untuk membeli SBN di 
pasar primer menunjukkan upaya pemerintah exit 
dari ketentuan UU Keuangan Negara dan UU BI yang 
selama ini membatasi. Tinggal bagaimana efektivitas 
peng gunaan uang tersebut dalam ekonomi riil ter-
utama untuk memompa produktivitas dan konsumsi 
masyarakat. Apakah dana yang berasal QE tersebut 
malah disalahgunakan untuk program yang tidak 
produktif dan bersifat ekstraktif (sektor keuangan)? 
Bila hal ini yang terjadi QE justru akan menjadi mala-
petaka bagi perekonomian nasional. Jadi, mari kita 
tung gu akankah ekonomi beranjak naik dan pengang-
guran beringsut turun? Wallahua’lam bishawab. l
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